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For din sikkerhed
Læs disse bemærkninger før brug

ADVARSEL

Bemærkninger om sikkerhed
• Sørg for, at du anvender dit kamera korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed og din Brugervejledning omhyggeligt før
anvendelse.
• Efter at have læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du
opbevare dem forsvarligt.

Træk stikket
ud af stikkontakten

Om ikonerne
Ikonerne, som vises nedenfor, er anvendt i dette dokument til at
angive, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan være, hvis de
oplysninger, som ikonet indikerer, ikke følges, og produktet som
resultat heraf bliver anvendt forkert.

ADVARSEL

ADVARSEL

Dette ikon angiver, at der kan opstå dødsfald eller alvorlig
personskade, hvis informationen ignoreres.
Dette ikon angiver, at der kan opstå personskade eller
tingskade, hvis informationen ignoreres.

Brug det ikke i
badeværelset
eller under
bruseren

Skil det ikke ad.

Ikonerne, som vises nedenfor, anvendes til at angive arten af de
instruktioner, der skal overholdes.
Trekantede ikoner betyder, at denne information kræver
opmærksomhed (“Vigtig”).
Cirkelformede ikoner med en diagonal bjælke angiver, at
handlingen er forbudt (“Forbudt”).
Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling,
som skal udføres (“Påkrævet”).

Bemærkninger om vandtætte produkter
• Når kameraet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt sted.
• Hvis andre væsker end ferskvand eller havvand bliver spildt på
kameraet, skal det tørres af med en fnugfri klud, efter det er skyllet
med ferskvand. Kontakt det lokale servicecenter, hvis du er i tvivl.
• Vandtætte/støvtætte produkter er ikke omfattet af forbuddet
mod udsættelse for vand/støv. Husk dette, når du læser følgende
bemærkninger og advarsler.
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Rør ikke ved
de indvendige
dele

Hvis der opstår et problem, skal du slukke kameraet, fjerne batteriet, frakoble lysnetadapteren og trække dens stik ud. Fortsat brug
af kameraet, hvis det afgiver røg eller en usædvanlig lugt, eller
hvis det på anden vis er i en unormal tilstand, kan forårsage
brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler.
Lad ikke vand eller fremmedlegemer komme ind i kameraet. Hvis
der kommer vand eller fremmedlegemer ind i kameraet, skal
du slukke for kameraet, fjerne batteriet, frakoble lysnetadapteren og trække dens stik ud. Fortsat brug af kameraet kan
forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILMforhandler.
Brug ikke kameraet i et badeværelse eller en brusekabine (gælder
ikke vandtætte produkter). Det kan forårsage brand eller
elektrisk stød.
Forsøg aldrig at ændre kameraet eller skille det ad (åbn aldrig
kamerahuset). Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage
brand eller elektrisk stød.
Skulle kamerahuset gå fra hinanden i forbindelse med et fald eller
andet uheld, må du ikke røre ved de dele, der derved kommer til
syne. Hvis dette ikke overholdes, kan det forårsage elektrisk
stød eller tilskadekomst ved berøring af de beskadigede dele.
Fjern straks batteriet, sørg for at undgå tilskadekomst eller
elektrisk stød, og bring produktet til eftersyn på købsstedet.

For din sikkerhed
ADVARSEL
Tilslutningskablet må ikke udskiftes, opvarmes, vrides eller trækkes
i, og der må ikke anbringes tunge genstande på det. Dette kan beskadige kablet og forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt
din FUJIFILM-forhandler, hvis kablet bliver beskadiget.
Anbring ikke kameraet på et ustabilt underlag. Det kan få kameraet til at falde ned eller vælte og forårsage personskade.
Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Brug ikke
kameraet, mens du går eller er fører af et køretøj. Det kan
resultere i, at du falder eller bliver involveret i en traﬁkulykke.
Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når det er tordenvejr.
En induktionsstrøm fra et lyn kan give elektrisk stød.
Anvend kun batteriet som angivet. Isæt batteriet, som
indikatoren viser.
Batteriet må ikke opvarmes, udskiftes eller skilles ad. Undgå at
tabe, slå på eller kaste batteriet eller udsætte det for kraftige stød
eller deformering. Brug ikke batteriet, hvis du bemærker utætheder, deformering, misfarvning eller andet unormalt. Opbevar
ikke batteriet sammen med metalgenstande. Hvis ovenstående
ikke følges, kan batteriet overophedes, antændes, sprænges
eller blive utæt, så der er risiko for brand, personskade eller
forbrænding.
Brug kun batteriet eller de lysnetadaptere, der er specificeret
til brug med dette kamera. Anvend ikke andre spændinger end
den viste forsyningsspænding. Brug af andre strømkilder kan
forårsage brand.
Hvis batteriet lækker, og væske kommer i kontakt med dine øjne,
din hud eller dit tøj, skal du skylle det pågældende område med rent
vand og søge lægehjælp eller foretage nødopkald med det samme.
Brug ikke batteriopladeren til andre batterier end dem, der er
specificeret her. Den medfølgende batterioplader er kun til
anvendelse med den batteritype, der følger med kameraet.
Brug af opladeren til at oplade almindelige batterier eller
andre typer genopladelige batterier kan få batteriet til at
lække væske, blive overophedet eller sprænges.

ADVARSEL
Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Batteriet må kun
udskiftes med et andet af samme type.
Må ikke anvendes i nærheden af brændbare genstande, eksplosive
gasarter eller støv.
Når du transporterer batteriet, skal det være sat i et digitalt kamera
eller være i den hårde emballage. Når du opbevarer batteriet, skal
det være i den hårde emballage. Når batteriet bortskaffes, skal
batteripolerne tildækkes med isolerende tape. Kontakt med andre
metalgenstande eller batterier kan forårsage antændelse eller
sprængning af batteriet.
Hold småt tilbehør såsom hukommelseskort og blitzsko-dæksel
uden for børns og spædbørns række. Der er mulighed for at børn
og spædbørn ved et uheld kan sluge småt tilbehør såsom
hukommelseskort og blitzsko-dækslet. Sørg for at opbevare
hukommelseskort utilgængeligt for små børn. Hvis et barn
sluger et hukommelseskort, skal du søge lægehjælp eller
foretage nødopkald.
Sluk kameraet, når du er i forsamlinger. Kameraet udsender
radiofrekvensstråling, der kan påvirke pacemakeres funktion.
Sluk kameraet, når du er i nærheden af automatiserede døre,
dørtelefoner og andre automatisk styrede enheder. Kameraet
udsender radiofrekvensstråling, der kan give funktionsfejl i
disse enheder.
Hold kameraet mindst 22 cm væk fra mennesker, der har pacemaker. Kameraet udsender radiofrekvensstråling, der kan påvirke
pacemakeres funktion.
Opbevar hukommelseskort utilgængeligt for små børn. Kvælning
og andre skader kan forekomme, hvis remmen eller ledningen
ved et uheld vikles rundt om halsen, eller hvis noget tilbehør
sluges ved et uheld.
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For din sikkerhed
ADVARSEL
Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
permanent skade på synet.
Brug af flash for tæt på en persons øjne kan midlertidigt påvirke
synet. Der er risiko for synsskade. Hvis blitzen bruges til at
fotografere et barn eller et spædbarn, vær ekstra omhyggelig
med at holde nok afstand.
Henvend dig til personalet på hospitalet eller i flyet, før du anvender kameraet på et hospital eller ombord på et fly. Dette kamera
kan indvirke på hospitals- og luftfartsudstyr.

ADVARSEL
Brug ikke kameraet på steder, hvor der er olierøg eller dampe. Det
kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Brug ikke kameraet på steder, hvor det er fugtigt eller støvet
(gælder ikke vandtætte produkter). Det kan forårsage brand
eller elektrisk stød.
Efterlad ikke kameraet på steder, der udsættes for ekstremt høje
temperaturer. Efterlad ikke kameraet i f.eks. et lukket køretøj
eller i direkte sollys. Det kan forårsage brand.
Anbring ikke tunge genstande på kameraet. Det kan få de
tunge genstande til at vælte eller falde ned og forårsage
personskade.
Flyt ikke kameraet, når lysnetadapteren stadig er tilsluttet.
Træk ikke i ledningen for at afbryde lysnetadapteren. Det kan
beskadige el-ledningen eller kabler og forårsage brand eller
elektrisk stød.
Anvend ikke lysnetadapteren, når stikket er beskadiget, eller
forbindelsen til stikkontakten er løs. Det kunne forårsage brand
eller elektrisk stød.
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ADVARSEL
Tildæk eller indpak ikke kameraet eller lysnetadapteren i en klud
eller et tæppe. Det kan forårsage varmeophobning og ændre
kamerahusets form eller forårsage brand.
Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal bruge kameraet i
længere tid, skal batteriet fjernes, og lysnetadapteren skal frakobles, og dens stik skal trækkes ud. Hvis dette ikke overholdes, kan
det forårsage brand eller elektrisk stød.

Træk stikket
ud af stikkontakten

Efter opladning skal opladeren tages ud af stikkontakten. Hvis
man lader opladerens stik blive i stikkontakten, kan det
forårsage brand.
Når et hukommelseskort fjernes, kan det komme for hurtigt ud
af kortpladsen. Brug din finger til at holde det og tag forsigtigt
kortet ud. De, der rammes af det udgående kort, kan komme
til skade.
Sørg for regelmæssig efterprøvning og rengøring af dit kamera.
Ophobning af støv i dit kamera kan forårsage brand eller
elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler med henblik
på indvendig rensning af kameraet hvert 2. år. Bemærk, at
denne service ikke er gratis.
Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af motiver i
modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når solen er i eller
tæt på billedet kan medføre brand eller forbrændinger.
Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på et
stativ. Produktet kan falde ned eller ramme andre genstande
og medføre tilskadekomst.

For din sikkerhed
■ Advarsler: Håndtering af batteriet
• Transportér eller opbevar ikke batteriet
sammen med metalgenstande som f.eks.
halskæder eller hårnåle.
• Udsæt ikke batteriet for ild eller varme.
Det følgende forklarer korrekt anvendelse af
• Skil det ikke ad og lav det ikke om.
batterier, og hvordan man kan forlænge de• Anvendes udelukkende med tilhørende
Forsøg ikke at genoplade ikke et fuldt oplares levetid. Forkert anvendelse kan forkorte
opladere.
det batteri. Batteriet behøver imidlertid ikke
batteriets levetid eller forårsage lækage,
• Batteriet må ikke tabes eller udsættes for
at være fuldstændig aﬂadet inden opladning.
overophedning, brand eller eksplosion.
stærke fysiske stød.
Batteriet kan være varmt at røre ved straks
• Udsæt ikke batteriet for vand.
Li-ion-batterier
efter opladning eller anvendelse. Dette er
• Hold polerne rene.
Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvennormalt.
• Batteriet og kamerahuset kan blive varme
der et genopladeligt Li-ion-batteri.
at røre ved efter længere tids anvendelse.
■ Batterilevetid
Batteriet er ikke fuldt opladet ved levering.
Dette er normalt.
Ved normale temperaturer kan batteriet
Oplad batteriet før brug. Opbevar batteriet i
genoplades omtrent 300 gange. Et mærkbart AA alkaliske genopladelige Ni-MH-batterier/
det dertil hørende etui, når det ikke er i brug. fald i den tid, et batteri kan holde på en
Litiumbatterier, størrelse AA
ladning, indikerer, at det har nået slutningen
■ Bemærkninger om batteriet
Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvenaf sin levetid og bør udskiftes.
Batteriet mister gradvist sin ladning, når det
der AA alkaliske eller genopladelige AA
ikke anvendes. Oplad batteriet en eller to
■ Opbevaring
Ni-MH-batterier. Information om kompatidage før anvendelse.
Ydeevnen kan påvirkes, hvis batteriet efterla- belt batteri kan muligvis ﬁndes andetsteds i
brugervejledningen til kameraet.
Batteriets levetid kan forlænges ved at slukke des ubrugt i lange perioder, når det er fuldt
opladet. Kør batteriet ﬂadt før opbevaring.
kameraet, når det ikke er i brug.
■ Advarsler: Håndtering af batterier
• Udsæt ikke batteriet for vand, ild eller
Batterikapaciteten falder ved lave temperatu- Hvis kameraet ikke skal anvendes i en
længere
periode,
skal
du
fj
erne
batteriet
varme, og opbevar det ikke på varme eller
rer; et ﬂadt batteri fungerer muligvis ikke, når
og opbevare det på et tørt sted med en
fugtige steder.
det er koldt. Opbevar et fuldt opladet ekstra
omgivende temperatur på mellem +15 °C til • Transportér eller opbevar ikke batteriet
batteri på et varmt sted og skift det ud efter
sammen med metalgenstande som f.eks.
behov, eller hav batteriet i din lomme eller et +25 °C. Opbevar ikke batteriet på steder, der
halskæder eller hårnåle.
andet varmt sted, og sæt det kun i kameraet, udsættes for ekstreme temperaturer.
• Skil ikke batterierne eller batterietuiet ad og
når du fotograferer. Læg ikke batteriet i
lav dem ikke om.
direkte kontakt med håndvarmere eller andre
• Udsæt ikke adapteren for kraftige fysiske
varmeapparater.
stød.
• Anvend ikke batterier, der har lækager, er
deforme eller misfarvede.
• Opbevar batterierne utilgængelige for
babyer og små børn.
• Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
Batteriet og strømforsyningen
Bemærk: Kontrollér batteritypen, der
anvendes i dit kamera, og læs de
relevante afsnit.

■ Opladning af batteriet
Opladningstiderne forlænges ved omgivende temperaturer på under +10 °C eller over
+35 °C. Forsøg ikke at oplade batteriet ved
temperaturer over 40 °C; ved temperaturer
på under 0 °C oplades batteriet ikke.
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For din sikkerhed
• Bland ikke gamle og nye batterier, batterier
med forskellig ladning eller forskellige
batterityper.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, fjern da batterierne. Bemærk,
at kameraets ur nulstilles.
• Batterierne kan være varme at røre ved
straks efter anvendelse. Sluk kameraet og
lad batterierne køle af inden håndtering.
• Batterikapaciteten har det med at falde ved
lave temperaturer. Opbevar ekstra batterier
i en lomme eller et andet varmt sted og
udskift efter behov. Kolde batterier kan
muligvis genvinde noget af deres ladning,
når de varmes.
• Fingeraftryk og andre pletter på batteriets
poler kan påvirke batteriets ydeevne.
Rengør polerne grundigt med en blød, tør
klud, før du sætter batterierne i kameraet.
Hvis batterierne lækker, skal du
rengøre batterikammeret grundigt
før isætning af nye batterier.
Hvis væske fra batteriet kommer i
kontakt med din hud eller dit tøj,
skal du skylle det ramte område
grundigt med vand. Hvis du får væske
i øjnene, skal du straks skylle det ramte
område med vand og søge lægehjælp.
Gnid dig ikke i øjnene. Hvis dette ikke
overholdes, kan der opstå permanent
skade på synet.

■ Ni-MH-batterier
De genopladelige Ni-MH-batteriers kapacitet
kan som helt nye midlertidigt reduceres
efter længere pause eller efter gentagen
opladning uden at have været helt aﬂadede.
Dette er normalt og er ikke tegn på en
funktionsfejl. Kapaciteten kan forøges ved
gentagen aﬂadning af batterierne med
funktionen aﬂadning i kameraets opsætningsmenu og ved at genoplade dem med
en batterioplader.
Q ADVARSEL: Anvend ikke funktionen
aﬂadning med alkaliske batterier.

Lysnetadaptere (forhandles separat)
Dette afsnit gælder for alle kameramodeller. Brug kun FUJIFILM-lysnetadaptere,
der er speciﬁceret til anvendelse med dette
kamera. Andre adaptere kan beskadige
kameraet.
• Anvend kun lysnetadapteren indendørs.
• Sørg for, at jævnstrømstikket er sikkert
forbundet til kameraet.
• Sluk kameraet før frakobling af adapteren.
Kobl adapteren fra via stikket, ikke kablet.
• Anvend ikke adapteren med andre
enheder.
• Skil den ikke ad.
Kameraet bruger en lille smule strøm, selvom
• Udsæt ikke adapteren for høj varme og
det er slukket. NiMH-batterier, der har været
fugtighed.
efterladt i kameraet i en længere periode,
• Udsæt ikke adapteren for kraftige fysiske
kan muligvis blive drænet til et niveau,
stød.
hvor de ikke længere kan holde en ladning.
• Lysnetadapteren brummer muligvis og kan
Batteriets ydeevne kan ligeledes falde, hvis
blive varm at røre ved under anvendelse.
batterierne er kørt ﬂade i en enhed som
Dette er normalt.
et ﬂashlys. Anvend funktionen aﬂadning i
• Hvis adapteren forårsager radiointerferens,
kameraets opsætningsmenu for at aﬂade
skal du dreje eller omplacere modtagerNiMH-batterier. Batterier, der ikke længere
antennen.
holder en hel opladning, selv efter gentagen
aﬂadning og genopladning, har nået slutningen af deres levetid og skal skiftes ud.
NiMH-batterier kan genoplades i en batterioplader (forhandles separat). Batterierne
kan blive varme at røre ved straks efter
opladning. Se opladerens medfølgende
instruktioner for yderligere information.
Anvend kun opladeren med kompatible
batterier.
Ni-MH-batterier mister gradvist deres
ladning, når de ikke anvendes.
■ Bortskaffelse
ADVARSEL: Bortskaf brugte batterier i henhold
til lokal lovgivning.
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Anvendelse af kameraet
Ret ikke kameraet direkte mod meget stærke
lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel.
Hvis dette ikke overholdes, kan der opstå
skade på kameraets billedsensor.
Tag prøvebilleder
Før fotografering ved vigtige begivenheder
(som til bryllupper eller på rejser) skal du
tage et prøvebillede og få vist resultatet på
LCD-skærmen for at sikre dig, at kameraet
fungerer ordentligt. FUJIFILM Corporation
påtager sig intet ansvar for skader eller tabt
indtjening, der hidrører fra funktionsfejl ved
produktet.
Bemærkninger om ophavsret
Billeder, som optages på dit digitale kamerasystem, må ikke bruges på måder, der bryder
med lovgivning om ophavsret, uden ejerens
tilladelse, medmindre formålet udelukkende
er personlig brug. Bemærk, at der kan være
pålagt begrænsninger for fotografering
af sceneoptræden, underholdning og
udstillinger, selv hvis formålet udelukkende
er personlig brug. Brugere bedes også
bemærke, at overførsel af hukommelseskort,
som indeholder billeder eller data, som er
beskyttet af lovgivning om ophavsret, kun
er tilladt inden for de begrænsninger, som
denne lovgivning sætter.

Flydende krystal
Hvis LCD-skærmen smadres, skal du undgå
kontakt med det ﬂydende krystal. Hvis en af
de følgende situationer skulle opstå, bør du
omgående følge den pågældende anvisning:
• Hvis du får flydende krystal på huden,
skal du tørre området af med en klud og
derefter vaske grundigt med sæbe og
rindende vand.
• Hvis du får flydende krystal i øjnene, skal
du skylle dem med rent vand i mindst 15
minutter og derefter søge lægehjælp.
• Hvis flydende krystal sluges, skal du rense
din mund grundigt med vand. Drik rigelige
mængder vand, fremkald derefter opkastning og søg lægehjælp.
Selvom displayet er produceret ved hjælp af
højpræcisionsteknologi, kan det indeholde
pixels, som altid lyser, eller som ikke lyser.
Dette er ikke en funktionsfejl, og billeder
taget med dette produkt påvirkes ikke.

Information om varemærker
xD-Picture Card og E er varemærker for
FUJIFILM Corporation. De heri inkluderede skriftsnit er udelukkende udviklet af
DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, Mac
OS og macOS er varemærker tilhørende
Apple Inc., indregistreret i USA og andre
lande. Windows er enten et registreret
varemærke eller et varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
Håndtering
For at sikre, at billeder bliver optaget korrekt, lande. Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup® er
bør du ikke udsætte kameraet for fysiske stød registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne
eller slag, mens der optages billeder.
er registrerede varemærker ejet af Bluetooth
SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne
mærker af FUJIFILM er under licens. Adobe
og Adobe Reader er enten varemærker eller
registrerede varemærker for Adobe Systems

Incorporated i USA og/eller andre lande.
SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker
tilhørende SD-3C, LLC. HDMI-logo er et
varemærke. Alle andre navne, der er nævnt
i denne brugervejledning, er varemærker
eller registrerede varemærker for deres
respektive ejere.
Elektrisk interferens
Dette kamera kan indvirke på hospitals- og
luftfartsudstyr. Henvend dig til personalet på
hospitalet eller i ﬂyet, før du anvender kameraet på et hospital eller ombord på et ﬂy.
Exif Print (Exif version 2.3)
Exif Print er et nyligt revideret ﬁlformat til digitalkameraer, hvor information, der er gemt
sammen med billeder, anvendes til optimal
farvegengivelse under udskrivning.
VIGTIG MEDDELELSE:
Læs dette, før du anvender softwaren
Direkte eller indirekte eksport, som et hele
eller delvist, af autoriseret software uden
tilladelse fra de relevante myndigheder er
forbudt.
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For din sikkerhed
Trådløst netværk og Bluetooth-enheder: Forholdsregler
VIGTIGT: Læs følgende bemærkninger før anvendelse af kameraets indbyggede trådløse sender.
Q Dette produkt, der indeholder funktionen kryptering udviklet i
USA, kontrolleres af de amerikanske eksportbestemmelser og
må ikke eksporteres eller eksporteres på ny til noget land, hvorfra
USA forbyder varer.
• Anvend kun et trådløst netværk eller en Bluetooth-enhed. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for skader, der hidrører fra uautoriseret brug.
Må ikke anvendes i programmer, der kræver en høj grad af pålidelighed, eksempelvis i medicinsk udstyr eller i andre systemer, der
direkte eller indirekte kan bringe menneskeliv i fare. Ved anvendelse
af enheden i computer og i andre systemer, der kræver en højere
grad af pålidelighed end trådløse netværk eller Bluetooth-enheder
tilbyder, skal du sørge for at tage alle fornødne forholdsregler for at
opretholde sikkerheden og undgå funktionsfejl.
• Må kun anvendes i det land, hvor enheden er købt. Denne enhed lever
op til regulativerne om trådløse netværk og Bluetooth-enheder i
det land, hvor enheden er købt. Overhold alle placeringsregulativer
ved anvendelse af enheden. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for
problemer, der hidrører fra anvendelse på andre retsområder.
• Enheden må ikke anvendes på steder, der udsættes for magnetfelter,
statisk elektricitet eller radiointerferens. Senderen må ikke anvendes
i nærheden af mikrobølgeovne eller på andre steder, der udsættes
for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens, som kan
hindre modtagelse af trådløse signaler. Der kan opstå gensidig
interferens, når senderen anvendes i nærheden af andre trådløse
enheder på 2,4 GHz-båndet.
• Sikkerhed: Trådløst netværk og Bluetooth-enheder sender data via
radio, og derfor kræver anvendelsen af dem større grad af sikkerhed
end den, som gælder for kablede netværk.
- Tilslut ikke til ukendte netværk eller netværk, som du ikke har
adgangsrettigheder til, selv hvis de vises på din enhed, idet en
sådan adgang kan betragtes som uautoriseret. Tilslut kun til
netværk, som du har adgangsrettigheder til.
- Vær opmærksom på, at trådløse transmissioner kan være sårbare
over for tredjepartsaﬂytning.
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• Følgende kan straffes ved lov:
- At skille denne enhed ad eller ændre den
- Fjernelse af enhedens certiﬁceringsmærkater
• Denne enhed kører på samme frekvens som erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og medicinske enheder samt trådløse sendere. Den
kører også på samme frekvens som licenserede sendere og særlige
ikke-licenserede sendere med lav spænding, der anvendes i RFIDsporingssystemer på samlebånd og i andre lignende programmer.
• For at hindre interferens med ovenstående enheder skal du tage følgende
forholdsregler. Bekræft, at RFID-senderen ikke kører før anvendelse
af denne enhed. Hvis du oplever, at enheden forårsager interferens
i licenserede sendere, der anvendes til RFID-sporing, skal du omgående indstille brugen af pågældende frekvens eller ﬂytte enheden
et andet sted hen. Hvis du oplever, at denne enhed forårsager
interferens i RFID-sporingssystemer med lav spænding, bedes du
kontakte en FUJIFILM-repræsentant.
• Anvend ikke denne enhed ombord på et fly. Bemærk, at Bluetooth
kan forblive tændt, selv når kameraet er slukket. For at deaktivere
Bluetooth skal du gå til opsætningsmenuen, vælge 0 FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER >
Bluetooth TIL/FRA og vælge SLUK.

Om denne brugervejledning
Før du anvender kameraet, skal du læse denne brugervejledning og advarslerne
i “For din sikkerhed” (P ii). For yderligere information om specifikke emner, se
nedenfor.
Indholdsfortegnelse .......................... P xv
“Indholdsfortegnelsen” giver en oversigt over hele brugervejledningen. De
vigtigste kamerafunktioner er vist her.

Fejlfinding.......................................
nding.......................................P
P 111
Er der et specifikt problem med
kameraet? Find svaret her.

Advarselsmeddelelser og displays .....P
..... P 118
Find ud af betydningen bag det
blinkende ikon eller fejlmeddelelsen
på skærmen.

Hukommelseskort
Billeder kan lagres i kameraets interne hukommelse eller på et tilhørende SD-,SDHCsamt SDXC- hukommelseskort (P 12), i denne brugervejledning også kaldet “hukommelseskort”.
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Ofte benyttede knapper
■ Sletning af billeder
y For at slette et billede skal du lade det
vise i fuldskærmsvisning og trykke selektoren op (b).

■ Fotografering under afspilning
y Tryk udløserknappen halvt ned for straks
at vende tilbage til optagetilstand.
Få vist
Tag billedet

■ Tænd kameraet i afspilningsmodus
y Når kameraet er slukket,
kan afspilning startes ved
at trykke på knappen a i
cirka et sekund.

x

Produktegenskaber og forsigtighedsregler for anvendelse
■ Modstandsdygtighed over for vand, støv og stød
Q Kameraet lever op til standarderne JIS Klasse 8 vandtæthed og JIS Klasse 6 (IP68) modstandsdygtighed over for støv og har bestået FUJIFILMs “faldtest” (faldhøjde: 1,75 m; anslagsflade: Krydsfinér med
tykkelse på 5 cm), der lever op til MIL-STD 810F Method 516.5: Shock. Disse resultater blev opnået
ved fabrikstest og er ikke en generel garanti for vandtæthed eller produktets usårlighed over for
beskadigelse eller ødelæggelse. Kameraets medfølgende tilbehør er ikke vandtæt.
■ Før brug

1 Kontrollér den vandafvisende forsegling og de tilstødende overflader, og fjern støv, sand eller andre fremmedlegemer med en blød,
tør klud.
Q Skift den vandafvisende forsegling ud, hvis den er deform eller på
anden vis beskadiget (bemærk, at denne service ikke er gratis; kontakt din forhandler eller en FUJIFILM-autoriseret reparationstekniker
for yderligere information). Hvis du undlader at udskifte forseglingen,
kan det medføre lækager i og beskadigelse af kameraet.

2 Mens du holder batterikammerdækslet lukket ind mod
kamerahuset (q), skal du dreje låsen, til den falder i hak (w)
og viser, at dækslet sidder godt fast.

3 Kontrollér, at dækslet sidder godt fast ved at dreje låsen i modsat retning og bekræfte, at
dækslet ikke åbnes.

xi

Produktegenskaber og forsigtighedsregler for anvendelse
Q Kameraobjektivets forreste overflade er beskyttet af et lag glas. Fremmedlegemer på glasset vil
kunne ses på billeder; hold altid glasset rent.
Q Sørg for, at batterikammeret er helt låst. Vand, mudder eller sand i kameraet kan medføre funktionsfejl.
Q Åbn eller luk ikke batterikammerdækslet med våde hænder eller på steder med støv, sand eller
vand i nærheden, for eksempel når du er på vandet eller befinder dig ved en vandmasse.
Q Sørg for, at kameraet er helt tørt før isætning eller fjernelse af batterier eller hukommelseskort eller
før tilslutning af USB- eller HDMI-kabel.
Q Kameraet kan ikke flyde. Sørg for at montere remmen og holde den omkring håndleddet under
anvendelse af kameraet.
■ Under anvendelse
Q Begræns undervandsbrug til dybder på 20 m eller mindre og til perioder på under 120 minutter.
Rengør og tør kameraet af inden for én time efter anvendelse under vand.
Q Kameraets inderside er ikke vandafvisende. Åbn eller luk ikke batterikammerdækslet under vand.
Når du har gjort kameraet rent, skal du lade det tørre helt, inden du åbner eller lukker batterikammerdækslet.
Q Anvend ikke kameraet i varme kilder eller opvarmede swimmingpools.
Q Kameraet mister muligvis vandafvisende evne, hvis det udsættes for vold eller rystelse. Dyk ikke ned
i vand med kameraet, og udsæt det heller ikke for andre former for vold. Hvis kameraet udsættes
for kraftige fysiske slag, skal du kontakte din forhandler eller en FUJIFILM-autoriseret reparationstekniker.
Q Hvis kameraet efterlades i sandet, kan dets temperatur overstige driftsbegrænsningerne og der kan
komme sand i højtaleren eller mikrofonen.
Q Solskærme, solcreme og andre olieholdige substanser kan misfarve kamerahuset og bør fjernes
med en fugtig klud.
Q Bemærk, at farven på den medfølgende rem kan falme eller kan smitte af på andre genstande, hvis
den bliver fugtig eller gnider mod noget.
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Produktegenskaber og forsigtighedsregler for anvendelse
■ Efter brug
Udfør følgende trin efter anvendelse af kameraet under vand eller på steder, hvor fremmedlegemer
kan sætte sig fast på kameraet.

1 Luk batterikammerdækslet ordentligt, og skyl kameraet under
hanen, eller læg det i en balje ferskvand i omtrent 10 minutter.

2 Fjern vand fra kameraet med en blød, tør klud, og stil det til tørre på et skyggefuldt sted
med god ventilation.

3 Når du er sikker på, at kameraet er tørt, og der ikke er dråber på det, skal du åbne batterikammerdækslet og anvende en blød, tør klud til at fjerne eventuelt vand, støv eller andre
fremmedlegemer fra batterikammeret.
Q Fjern alle fremmedlegemer fra den vandafvisende forsegling og tilstødende overflader. Fremmedlegemer kan beskadige forseglingen og forringe vandtætheden.
Q Flydende sæber, rengøringsmidler, alkohol og andre rensemidler kan påvirke vandtætheden og bør
aldrig anvendes.
Q Efter anvendelse skal vanddråber og fremmedlegemer fjernes med en tør klud og derefter skal du
lukke batterikammerdækslet ordentligt og sætte kameraet i ferskvand i cirka ti minutter. Tør kameraet grundigt, når du har taget det op af vandet.
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Produktegenskaber og forsigtighedsregler for anvendelse
■ Opbevaring og vedligeholdelse
Q Opbevares ikke ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
Q For at sikre fortsat vandtæthed anbefales det at få den vandafvisende forsegling skiftet ud cirka en
gang om året (denne service er ikke gratis). Kontakt din forhandler eller en FUJIFILM-autoriseret
reparationstekniker for yderligere information.
■ Kondens inde i objektivet
I visse omgivelser kan der dannes kondens (tåge) inde i objektivet. Dette er
ikke en funktionsfejl. Du kan fjerne kondens ved at lade batterikammerdækslet stå åbent på et sted med en konstant temperatur uden varme, fugtighed,
sand og støv.

Kondens
Der er især sandsynlighed for kondens, hvis kameraet kommes i koldt vand efter at have været i høje
temperaturer, eller hvis du tager kameraet med dig fra et koldt sted til et varmt, eller hvis du åbner
batterikammeret på et fugtigt sted.
■ Kolde klimaer
Q Batteriets ydeevne falder ved lave temperaturer og mindsker antallet af billeder, der kan tages.
Isolér kameraet for at holde det varmt eller gem det i dit tøj.
Q Anvend et NP-45S-batteri.
Q Displayets reaktionstid kan forlænges ved lave temperaturer. Dette er ikke en funktionsfejl.
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Før du begynder
Symboler og konventioner
Følgende symboler anvendes i denne brugervejledning:
Q : Denne information bør læses før brug for at sikre korrekt betjening.
R : Yderligere information, der kan være nyttig ved anvendelse af kameraet.
P : Andre sider i denne brugervejledning, hvor der kan findes information i
relation hertil.
Menuer og anden tekst på kameraets LCD-skærm vises med fed skrift. I brugervejledningens illustrationer er displayvisningerne simplificeret for at gøre det
nemmere at forklare de pågældende funktioner.

Medfølgende tilbehør
Følgende udstyr er inkluderet i kamerapakken:

Genopladeligt
NP-45S-batteri

• Rem
• User Guide
(Brugervejledning)

AC-adapter

Stikadapter*

USB-kabel

Fastgøring af rem
Sæt remmen på som vist.

* Formen på adapteren varierer afhængigt af salgsregionen.
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Kameraets dele
For mere information henvises til den side, som er nævnt til højre for hvert punkt.

Selektorknap
Flyt markør op
Knappend(eksponeringskompensation) (P 45)
Knappen b (slet) (P x)

Knappen MENU/OK

Flyt markør til venstre
Knappen F (makro) (P 46)

Flyt markør til højre
Knappen N (flash) (P 47)
Flyt markør ned
Knappen h (selvudløser) (P 49)
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* Brugervejledningens illustrationer er blevet forenklede for at gøre det nemmere at forklare de pågældende funktioner.

Før du begynder

Kameraets dele
A Mikrofon ...................................................................... 63
B Udløserknap ................................................................. 24
C Knappen ON/OFF ......................................................... 17
D Knappen t (filmoptagelse)........................................ 63
E Flash ............................................................................ 47
F Selvudløserlampe ........................................................ 49
AF-hjælpelys .............................................................. 101
G Objektiv/beskyttelsesglas
H LCD-skærm..................................................................... 4
I Knappen W (zoom ud) ........................................... 23, 56
J Knappen T (zoom ind)............................................ 23, 56
K Lås ........................................................................... 7, 10
L Sikkerhedslås ........................................................... 7, 10
M Knappen a (afspilning) ............................................. 26

N Snørehul til rem ............................................................. 1
O Knappen DISP (display)/BACK ................................ 6, 20
P Knap til serieoptagelsesmodus .................................... 54
W (trådløs) knap (afspilningstilstand) ..................... 105
Q Højtaler ........................................................................ 66
R Stativgevind
S Vandafvisende forsegling.........................................xi, 10
T Mikro USB-stik (Mikro-B) ............................................. 76
U Hukommelseskortplads ................................................. 9
V Mikro HDMI-stik (type D) ............................................. 70
W Batterikammer............................................................... 7
X Batterilås.................................................................. 8, 11
Y Produktets fabriksskilt ...................................se nedenfor

Produktets fabriksskilt
Fjern ikke produktets fabriksskilt, som angiver FCC ID, KC-mærke, serienummer og andre
vigtige oplysninger.

Før du begynder
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Kameraets dele

Kameradisplays
Følgende indikatortyper vises muligvis under fotografering og afspilning. Indikatorerne varierer afhængigt af kameraindstillingerne.

■ Fotografering
H Antallet af tilgængelige billeder ................................ 122
I Følsomhed ................................................................... 78
J Billedstørrelse og -kvalitet ..................................... 79, 80
800
N
K Temperaturadvarsel ................................................... 119
L FINEPIX farve................................................................ 80
M Hvidbalance ................................................................. 81
999
N Batteriniveau ................................................................. 5
12/31/2050
10 : 00 AM
O SETUP DIGIT STAB ......................................................... 99
2
-1 3
250
F4.5
P Status på download af steddata ................................. 105
Q Sløringsadvarsel................................................... 48, 118
A Optagetilstand ............................................................. 27 R Fokusadvarsel ...................................................... 24, 118
B Ans/øje detekteringsindst ............................................ 41 S Eksponeringskompensation ......................................... 45
C Serieoptagelsesmodus ................................................. 82 T Antal billeder, der skal uploades .................................. 87
D Indikator for stille modus ............................................. 95 U Dato og tid ............................................................. 19, 21
E Fokusramme ................................................................ 43 V Status upload af billeder .............................................. 87
W Bluetooth-kommunikation TIL/FRA ........................... 102
F Indikator for intern hukommelse *
G Filmtilstand.................................................................. 84 X Selvudløserindikator (Intervaloptagelse /
Tidsforskydningsfilm) .................................................. 49
Y Makromodus (nærbilleder) .......................................... 46
Z Datostempel .............................................................. 106
a Flashmodus.................................................................. 47
* a: Indikerer, at der ikke er isat et hukommelseskort, og at billederne gemmes i kameraets indbyggede hukommelse (P 9); blinker
gult, mens billederne optages. Hvis der er isat et hukommelseskort, blinker det gule ikon b i visningen, mens der optages billeder.
P
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Før du begynder

Kameraets dele

■ Afspilning

100-0001
800

4:3N

999
12/31/2050
10 : 00 AM
-1 2 3
1 / 250
F4.5

A Indikator for afspilningsmodus .............................. 26, 55
B Ans/øje detekteringsindst ...................................... 41, 90
C Indikator for fjernelse af røde øjne ............................... 90
D Modus for forbedring af lavt lys, HDR ..................... 34, 35
E Cinemagraf .................................................................. 29
F Avanceret filter............................................................. 38
G Indikator for stille modus ............................................. 95
H Gavebillede .................................................................. 55
I Billednummer .............................................................. 97
J Steddata .................................................................... 105
K Antal billeder, der skal uploades .................................. 87
L Status upload af billeder .............................................. 87
M Indikator for uploadet/markeret for upload ................. 87
N Bluetooth-kommunikation TIL/FRA ........................... 102
O Hjælp til fotobog .......................................................... 60
P Favoritter ..................................................................... 55
Q DPOF-udskriftsindikator ............................................... 71
R Beskyttet billede .......................................................... 90

Batteriniveau
Batteriniveauet vises som følger:
Indikator
D (hvid)
C (hvid)
B (rød)
A (blinker rødt)

Beskrivelse
Batteri delvist afladet.
Batteri mere end halvt afladet.
Lavt batteriniveau. Oplad det hurtigst muligt.
Batteri afladet. Sluk kameraet og oplad batteriet.

Før du begynder
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Kameraets dele

Skjul og vis indikatorer
Tryk på DISP/BACK for at bladre igennem indikatorerne for fotografering og afspilning
som følger:
• Fotografering: Viste indikatorer/skjulte indikatorer/optimal visning/HD-indramning
• Afspilning: Viste indikatorer/skjulte indikatorer/I favoritter
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Før du begynder

De første trin
Isæt batteriet og et hukommelseskort
Indsæt batteri og hukommelseskort som beskrevet nedenstående.
Q Før du fortsætter, skal du bekræfte, at den vandafvisende forsegling er fri for fremmedlegemer som beskrevet på side xi.

1 Åbn batterikammerdækslet.

Mens du holder sikkerhedslåsen nede (q),
skal du dreje låsen (w) og åbne batterikammerdækslet (e).
R Sørg for, at kameraet er slukket, før batterikammerdækslet åbnes.
Q Åbn ikke batterikammerdækslet, når kameraet
er tændt. Hvis dette ikke overholdes, kan billedfiler eller hukommelseskort beskadiges.
Q Anvend ikke unødvendig voldsomhed, når batterikammerdækslet betjenes.
Q Fjern vanddråber og andre fremmedlegemer med en tør klud, før batterikammerdækslet åbnes.
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Isæt batteriet og et hukommelseskort

2 Isæt batteriet.
Få den orange stribe på batteriet til at passe
med den orange batterilås og skub batteriet
ind i kameraet, mens batterilåsen holdes til
side. Sørg for, at batteriet er ordentligt låst.

Orange stribe
Batterilås

Q Sæt batteriet i på den korrekte måde. Anvend
ikke vold og forsøg ikke at sætte batteriet
omvendt eller baglæns i. Batteriet glider let i, når
det vender rigtigt.
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Isæt batteriet og et hukommelseskort

3 Isæt hukommelseskortet.
Hold hukommelseskortet i den retning, der
vises til højre, skub det ind, indtil det falder i
hak på bagsiden af kortpladsen.
Q Sørg for, at kortet vender rigtigt; sæt det ikke
skråt ind, og anvend ikke voldsomhed. Hvis
hukommelseskortet ikke er sat rigtigt i, eller der
ikke er isat et hukommelseskort, vises der et a
på LCD-skærmen, og den interne hukommelse
anvendes til optagelse og afspilning.
Q SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort kan låses,
hvorved det bliver umuligt at formatere kortet
samt at optage eller slette billeder. Før der
isættes et SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort,
skubbes kontakten til skrivebeskyttelse til ulåst
position.

De første trin

Klik

Kontakt til skrivebeskyttelse
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Isæt batteriet og et hukommelseskort

4 Luk, og lås batterikammerdækslet.
Mens du holder batterikammerdækslet lukket
ind mod kamerahuset (q), skal du dreje låsen,
til den falder i hak (w) og viser, at dækslet sidder godt fast.
Q Før du lukker dækslet, skal du bekræfte, at der
ikke er støv, sand eller andre fremmedlegemer
på den vandafvisende forsegling eller tilstødende overflader.
Q Når du lukker batterikammerdækslet, må du ikke udsætte det for vandrette stød
eller slag. Overholdes denne forholdsregel ikke, kan den vandafvisende forsegling
blive skæv, så der ka n komme vand ind i kameraet.
Q Kontrollér, at dækslet sidder godt fast ved at dreje låsen i modsat retning og bekræfte, at dækslet ikke åbnes.
Sådan kontrollerer du, om dækslet er låst
Sørg for, at remmen ikke kommer i klemme i dækslet, og at låsen
er lukket.

■ Rigtigt

■ Forkert

Låsen er lukket.
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Låsen er åben.
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Isæt batteriet og et hukommelseskort

Fjernelse af batteriet og hukommelseskortet
Før du tager batteriet eller hukommelseskortet ud, skal du slukke kameraet og åbne
batterikammerdækslet.
For at fjerne batteriet skal du trykke batterilåsen til side og skubbe
batteriet ud af kameraet som vist.

Batterilås

For at fjerne hukommelseskortet skal du trykke det ind og slippe
det langsomt. Kortet kan nu fjernes manuelt. Når et hukommelseskort fjernes, kan det komme for hurtigt ud af kortpladsen. Brug
din finger til at holde det, og tag forsigtigt kortet ud.

De første trin
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Isæt batteriet og et hukommelseskort

■ Kompatible hukommelseskort
FUJIFILM, SanDisk SD-, SDHC- og SDXC-hukommelseskort er blevet godkendt til
anvendelse i dette kamera. En komplet liste over godkendte hukommelseskort
findes på http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Funktionsdygtighed med andre kort garanteres ikke. Kameraet kan ikke anvendes med
xD-Picture Cards eller MultiMediaCard (MMC)-enheder.
Q Hukommelseskort
• Sluk ikke for kameraet og fjern ej hukommelseskortet, mens hukommelseskortet formateres, eller hvis der optages eller slettes data på kortet. Hvis dette ikke overholdes, kan
kortet beskadiges.
• Formatér SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort før første anvendelse og sørg for at formatere alle hukommelseskort igen efter anvendelse i en computer eller anden enhed. For
yderligere information om formatering af hukommelseskort, se “K FORMATERING”
(P 96).
• Hukommelseskort er små og kan sluges; opbevar dem utilgængeligt for børn. Hvis et
barn sluger et hukommelseskort, så søg straks lægehjælp.
• miniSD- eller mikroSD-adaptere, som er større eller mindre end standarddimensionerne
på et SD/SDHC/SDXC-kort, skubbes muligvis ikke ud på normal vis; bring kameraet til en
autoriseret servicerepræsentant, hvis kortet ikke skubbes ud. Fjern ikke kortet med magt.
• Sæt ikke mærkater på hukommelseskort. Løse mærkater kan skabe funktionsfejl i kameraet.
• Filmoptagelse kan blive afbrudt med visse typer af SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort.
Brug et H-kort eller bedre, når du optager HD-film, Full HD-film eller film ved høj
hastighed.
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• Data i den interne hukommelse kan blive slettet eller ødelagt, når kameraet bliver repareret. Bemærk, at reparatøren vil kunne se billeder, der opbevares i den interne hukommelse.
• Ved formatering af hukommelseskort eller den interne hukommelse i kameraet dannes
der en mappe, som billederne gemmes i. Omdøb og slet ikke denne mappe, og anvend ikke en computer eller anden enhed til at redigere, slette eller omdøbe billedfiler.
Anvend altid kameraet til at slette billeder fra hukommelseskort og den interne hukommelse; før filerne redigeres eller omdøbes, skal man kopiere dem til en computer og
redigere eller omdøbe kopierne, ikke originalerne.
Q Batterier
• Fjern snavs fra batteripolerne med en ren, tør klud. Overholdes dette ikke, kan det hindre
batteriopladning.
• Sæt ikke klistermærker eller andre objekter på batteriet. Hvis dette ikke overholdes, kan
det blive umuligt at fjerne batteriet fra kameraet.
• Kortslut ikke batteripolerne. Batteriet kan blive overophedet.
• Læs forsigtighedsreglerne i “Batteriet og strømforsyningen” (P v).
• Anvend kun batteriopladere beregnet til brug med batteriet. Hvis dette ikke overholdes,
kan der opstå funktionsfejl i produktet.
• Fjern ikke mærkaterne fra batteriet og forsøg ikke at ødelægge eller pille yderbelægningen af.
• Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet en eller to
dage før anvendelse.

De første trin
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Opladning af batteriet
Batteriet er ikke fuldt opladet ved levering. Oplad batteriet før brug. Kameraet
oplader batteriet internt.
Kameraet anvender et genopladeligt NP-45S-batteri.

1 Sæt stikadapteren i AC-netadapteren.
Isæt stikadapteren som vist, og kontroller, at
den er sat helt i og klikker på plads i AC-netadapterens stik.
Q Stikadapteren er kun beregnet til brug med den
medfølgende AC-netadapter. Du må ikke bruge
den med andre enheder.

AC-adapter
Stikadapter

2 Åbn batterikammerdækslet.

Mens du holder sikkerhedslåsen nede (q),
skal du dreje låsen (w) og åbne batterikammerdækslet (e).
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Opladning af batteriet

3 Oplad batteriet.
Slut kameraet til den medfølgende lysnetadapter ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel. Sæt AC-adapteren i en indendørs
lysnetkontakt.
Q Sørg for at stikkene vender i den rigtige retning
og at de er helt indsat.
Slut kameraet til Mikro USB-stikket
(Mikro-B)

Selvudløserlampen
Selvudløserlampen viser status for batteriniveauet
som følger:
Selvudløserlampe
Til
Blinker
Fra

Batteristatus
Batteriopladning.
Batterifejl.
Opladning fuldført.
Kan ikke oplade.

Selvudløserlampe

Handling
—
Se side 112.
—
Træk AC-adapteren ud af lysnetkontakten, og genindsæt batterierne (sørg for, at de vender rigtigt) (P 112).

Q Batteriet lades ikke op, når kameraet er tændt.
R Kameraet er i ekstern strømfunktion, hvis kameraet tændes, mens den er sluttet til
vekselspænding.

De første trin
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Opladning via en computer
Batteriet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer.
Sluk kameraet, forbind det medfølgende
USB-kabel som anvist, og sørg for, at stikkene
er fuldstændigt isat. Forbind kameraet direkte
til computeren - anvend ikke USB-hub eller
tastatur.

Slut kameraet til Mikro USB-stikket
(Mikro-B)

Q Hvis kameraet er tændt, kan det ikke oplades.
Q Hvis computeren går i dvaletilstand mens batteriet oplader, så vil opladningen
stoppe. For at fortsætte med at oplade skal du deaktivere dvaletilstand på din computer, afbryd forbindelsen og tilslut USB-kablet igen.
Q Opladningen kan være umulig afhængigt at computerens specifikationer, indstillinger eller betingelser.
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Tænd og sluk for kameraet
Fotograferingsmodus

Afspilningsmodus

Tryk på knappen ON/OFF for at tænde
kameraet.

For at tænde for kameraet og begynde
afspilning, skal du trykke på knappen
a i cirka et sekund.

Tryk igen på ON/OFF for at slukke
kameraet.
R Skift til afspilningsmodus
Tryk på knappen a for at begynde afspilningen. Tryk udløserknappen halvt ned for
at vende tilbage til fotograferingsmodus.

Tryk på knappen a igen, eller tryk på
knappen ON/OFF for at slukke kameraet.
R Skift til optagetilstand
Tryk udløserknappen halvt ned for at
afslutte optagetilstand. Tryk på knappen a
for at vende tilbage til afspilning.

Q Du kan blive bedt om at bekræfte, at
batterikammerdækslet er låst, men
dette er ikke en funktionsfejl.

De første trin
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Tænd og sluk for kameraet

Q Fingeraftryk eller andre mærker på beskyttelsesglasset, der dækker objektivet, kan
påvirke billederne. Hold glasset rent.
Q Knappen ON/OFF frakobler ikke kameraet fuldstændigt fra strømforsyningen.
R Automatisk slukning
Kameraet slukker automatisk, hvis der ikke er foretaget nogen handling i det tidsrum, der
er valgt i menuen M AUTO-SLUK (P 99). For at tænde kameraet skal du anvende knappen ON/OFF eller trykke på knappen a i cirka et sekund.
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Grundlæggende opsætning
Når du tænder kameraet for første gang, kan du vælge et sprog og indstille kameraets ur. Ved standardindstillingerne kan du også kæde kameraet sammen med
en smartphone eller tablet, så du senere kan synkronisere ure eller downloade
billeder. Følg nedenstående trin, når du tænder for kameraet for første gang.
Parring
Hvis du har intentioner om at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet,
skal du installere og starte den seneste version af app’en FUJIFILM Camera Remote på
smartenheden, før du fortsætter. For yderligere information, gå på:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 Tænd kameraet.
Der vises en dialogboks for valg af sprog.

2 Vælg et sprog.
Tryk selektoren op eller ned for at markere det ønskede sprog, og tryk på
MENU/OK.

3 Kæd kameraet sammen med en smartphone eller tablet.
Tryk på MENU/OK for at kæde kameraet sammen med en
smartphone eller tablet, der kører app’en FUJIFILM Camera Remote.

REGISTRERING AF TILKNYTNING
TILKNYT TIL SMARTPHONE?
BILLEDER KAN LET OVERFØRES
TIL TILKNYTTET SMARTPHONE
SCAN QR EL. SØG "FUJIFILM
Camera Remote"-APP PÅ NET

HJÆLP
INDSTIL

SPRING OVER

R For at springe sammenkædning over skal du trykke på DISP/
BACK.

De første trin
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4 Når sammenkædningen er fuldført, bliver du bedt om
at indstille kameraets ur til tiden rapporteret af din
smartphone eller tablet.
Kontrollér, at klokkeslættet er korrekt.

REGISTRERING AF TILKNYTNING
TILKNYTNING UDFØRT
12/ 1/2016 16:52 PM
INDSTIL DATO/TID FRA SMARTPHONE?
INDSTIL

AFBRYD

R For at indstille uret manuelt skal du trykke på DISP/BACK
(P 21).

5 Synkroniser med en smartphone eller tablet, og angiv strømbesparelsesindstilling for kameraskærmen.

6 Tryk på MENU/OK.
Kameraets ur indstilles til den angivne tid, og tiden vises i optagetilstand.
R Hvis batteriet fjernes i længere tid, nulstilles kameraets ur, og dialogboksen for valg af
sprog vises, når du tænder for kameraet.
Spring over det aktuelle trin
Tryk på DISP/BACK for at springe det aktuelle trin over. Der vises en dialogboks for bekræftelse; vælg NEJ for at undgå gentagelse af trin, som du sprang over, næste gang der
tændes for kameraet.
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Valg af andet sprog
For at ændre sprog:

1 Vælg L a i opsætningsmenuen.
2 Vælg et sprog.
Tryk selektoren op eller ned for at markere det ønskede sprog.

3 Tryk på MENU/OK.
Menuerne vises på det angivne sprog.

Ændring af tid og dato
For at indstille kameraets ur:

1 Vælg F DATO/TID i opsætningsmenuen.
2 Indstil uret.
Tryk selektoren til venstre eller højre for at markere et element (år, måned,
dag, time eller minut), og tryk selektoren op eller ned for at ændre indstillingen.

3 Tryk på MENU/OK.
Datoen og tiden er indstillet.

De første trin
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Grundlæggende fotografering og afspilning
Fotografering i modus Q (motivgenkendelse)
Dette afsnit beskriver, hvordan du tager billeder i modus Q (motivgenkendelse). Kameraet analyserer automatisk kompositionen og justerer indstillingerne
efter forholdene.

1 Tænd kameraet.
Tryk på knappen ON/OFF for at tænde kameraet.
Q fotograferingsindikatorer vises.

Ikonet g
Dette ikon indikerer, at kameraet kontinuerligt leder efter ansigter for at vælge et
passende motiv, hvilket øger dræningen af batteriet.

Ikonet Motiv
Kameraet vælger motivet i henhold til optageforholdene og motivtypen (motivtyperne i parentes vælges, hvis kameraet registrerer, at motivet bevæger sig): d PORTRÆT (a), c LANDSKAB (cc), d NAT (cd), e MAKRO (ce), dd NATPORTRÆT (ad),
g MODLYSPORTRÆT (b), a AUTO (c).
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2 Indram billedet.
Anvend zoomknapperne til at indramme billedet i displayet.
Zoome ud

Zoome ind

Zoomindikator

Sådan holdes kameraet
Hold kameraet roligt med begge hænder og hold albuerne
ind til siden. Rysten på hænderne kan gøre dine billeder
slørede.

For at undgå billeder, der ikke er i fokus eller er for mørke
(undereksponerede), holdes hænderne og andre genstande
væk fra flashen og fra beskyttelsesglasset, der dækker
objektivet.

Grundlæggende fotografering og afspilning
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3 Fokusér.
Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.

Dobbeltbip

R Objektivet kan give lyd fra sig, når kameraet fokuserer; dette
er normalt. Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset
muligvis; se “C AF-HJÆLPELYS” (P 101) for information om
deaktivering af hjælpelyset.

Hvis kameraet kan fokusere, bipper det to gange.
Hvis kameraet ikke kan fokusere, bliver fokusrammen rød; s vises. Skift komposition, eller anvend fokuslås (P 43).
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Fotografering i modus Q (motivgenkendelse)

4 Tag billedet.
Tryk roligt udløserknappen resten af vejen ned for at tage
et billede.

Klik

R Hvis motivet er dårligt belyst, udløses flashen muligvis, når
billedet tages. For information om anvendelse af flash ved
dårlig belysning, se “N Anvendelse af flash (Intelligent flash)”
(P 47).
Udløserknappen
Udløserknappen har to positioner. Når du trykker udløserknappen halvt ned, indstilles fokus og eksponering; tryk udløserknappen resten af vejen ned for at optage.

Grundlæggende fotografering og afspilning
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Visning af billeder
Billeder kan ses på LCD-skærmen. Når der tages vigtige fotografier, så tag et
prøvefoto og kontrollér resultatet.

1 Tryk på knappen a.
Det sidst optagede billede vises.

2 Få vist flere billeder.
Tryk selektoren til højre for at få vist billeder i den
rækkefølge, de er optaget i, og tryk til venstre for at
se billederne i modsat rækkefølge.
Tryk på udløserknappen for at gå til optagetilstand.
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Mere om fotografering
Optagetilstand
Vælg en optagetilstand i forhold til scenen eller typen af motivet.

Valg af optagetilstand

1 Tryk på MENU/OK for at få vist fotograferingsmenuen.

2 Markér A OPTAGETILSTAND og tryk selektoren

OPTAGEMENU
OPTAGETILSTAND

til højre for at få vist valgmuligheder for fotograferingsmenuen.
SET

AFSLUT

3 Markér den ønskede modus og tryk på MENU/OK.

QMOTIVGENKENDELSE

Vælg optimale
indstillinger for
bestemte tilstande.
INDSTIL
AFBRYD

4 Tryk på DISP/BACK for at gå til optagetilstand.
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Optagetilstand

Valgmuligheder for optagetilstand
Tilstand
Q MOTIVGENKENDELSE
B AUTO
P PROGRAM AE
G CINEMAGRAF
g ACTIONKAMERA
j PRO LAV BELYS
k HDR
C NATURLIG & N
7 MULTI EKSP.
h PORTRÆT
M LANDSKAB
Y AVANCERET FILTER
r BEVÆG. PANORAMA
360
N SPORT
O NAT
H NAT (STATIV)
Q SOLNEDGANG
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Beskrivelse
Kameraet analyserer automatisk kompositionen og vælger et motiv i henhold til optageforholdene og motivtypen.
Vælges til skarpe, klare snapshots. Denne modus anbefales til de fleste
situationer.
Kameraet indstiller automatisk eksponeringen.
Vælges, når der skal dannes en cinemagraf, som er et stillbillede med en del i
bevægelse (P 29).
Optag flotte fotos og videoer af dine eventyr i vidvinkel (P 33).
Vælges ved optagelse af stationære motiver i dæmpet belysning, eller når
kameraet er zoomet ind (P 34).
Vælges ved optagelse af motiver med høj kontrast. Kameraet varierer eksponeringen over en serie af billeder og kombinerer resultaterne for at bevare
detaljerne i markeringer og skygger (P 35).
Kameraet tager to billeder: ét uden flash og ét med.
Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer (P 36).
Vælges til portrætter.
Vælges til skarpe, klare dagslysbilleder af bygninger og landskaber.
Tag billeder med filtereffekter (P 38).
Panorér kameraet for at optage en serie af billeder, der samles og danner et
panorama (P 39).
Vælges til motiver i bevægelse.
Vælg denne modus ved utilstrækkeligt oplyste skumrings- og nattescener.
Vælg denne modus for langsomme lukkerhastigheder, når du fotograferer
om aftenen.
Vælg denne modus for at optage de klare farver ved solopgang og solnedgang.

Mere om fotografering

Optagetilstand
Tilstand
R SNE
s STRAND
F UNDER VAND
s U.VAND (MAKRO)
U FEST
V BLOMSTER
W TEKST

Beskrivelse
Vælges til skarpe, klare billeder, der optager lyset i scener domineret af skinnende hvid sne.
Vælg denne modus til skarpe, klare billeder, der fanger det lyse skær på
stranden.
Vælges til undervandsfotografering.
Vælges til nærbilleder af små genstande under vand.
Optag baggrundslys indendørs under lavt oplyste vilkår.
Vælges ved klare nærbilleder af blomster.
Tager klare billeder af trykt tekst eller tegninger.

■ G CINEMAGRAF
Danner en cinemagraf, som er et stillbillede af noget i bevægelse.
Optagelse og redigering af cinemagrafer

1 Vælg G CINEMAGRAF som fotograferingstilstand

CINEMAGRAFTILSTAND

(P 27).
Q Du kan vælge G CINEMAGRAFTILSTAND ved at trykke
selektoren til højre. Tryk selektoren til venstre eller højre for at
vælge G CINEMAGRAFTILSTAND og derefter MENU/OK.
Q Når der laves en optagelse af cinemagrafen i den indbyggede hukommelse, indstilles billedformatet til f 640 × 480
(30fps).

Mere om fotografering

640×480 30fps
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2 Tryk lukkerknappen helt ned for at starte optagelse.
Q Lukkerknappen behøver ikke holdes nede, mens der optages.
Kameraet optager i op til 5 sekunder.

3 Tryk lukkerknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
Q Optagelsen afsluttes automatisk efter 5 sekunder.

4 Tryk på MENU/OK, hvis cinemagrafen skal redigeres med

START REDIGERING?
Brug "Opret Cinemagraf"
i afspilningsmenu

det samme.
R Tryk på DISP/BACK, hvis cinemagrafen skal redigeres senere
(P 32).

JA

5 Tryk selektoren op, ned, til venstre eller til højre, hvis du vil

NEJ

Angiv de bevægende elementer

flytte det valgte område til den del af billedet, hvor du vil
se bevægelse.
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Optagetilstand

6 Tryk på MENU/OK for at angive området med bevægelse i billedet.
R Gentag trin 5-6, hvis du vil tilføje endnu et område.
R Du annullerer et valgt område ved at placere et andet område oven på det område,
du allerede har valgt, og trykke på MENU/OK.
Valg af områder
Størrelsen på det valgte område kan reguleres ved at trykke på W
(zoom ud) eller T (zoom ind).
• Det valgte område kan højst være på 6 × 6 firkanter.
• Hvis det valgte område overlapper et område, der er valgt tidligere, når der trykkes på MENU/OK, vælges hele det område, inkl
det tidligere valgte område og det sidst valgte område.

7 Når du har trykket på DISP/BACK, skal du trykke selektoren
op eller ned for at vælge START, hvorefter du skal trykke
på MENU/OK. Når behandlingen er færdig, vil der stå GEMT.
Q Det kan tage lidt tid for kameraet at behandle billedet. Vent til
processen er færdig.

GEMMER
DET KAN TAGE LIDT TID

AFBRYD

R Vælg ANNULLER for at komme tilbage til redigeringsskærmen for det valgte områden.
R Vælg AFSLUT for at gå ud af cinemagrafredigeringen og gå
tilbage til optagetiltand.

Mere om fotografering
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Senere redigering af cinemagrafer

Du kan foretage cinemagrafredigering af videoer, der blev optaget optagetilstanden G CINEMAGRAF.
1 Tryk på knappen a og tryk derefter selektoren til højre
eller venstre for at få vist den video (uredigeret video, der
blev optaget i optagetilstanden G CINEMAGRAF), der
skal redigeres.
AFSPIL

R Ikonet u vises for videoer der er optaget i optagetilstanden
G CINEMAGRAF, og som ikke er blevet redigeret.

2 Tryk på MENU/OK for at få vist afspilningsmenuen og tryk selektoren op eller
ned for at vælge OPRET CINEMAGRAF.

3 Tryk på MENU/OK for at få vist skærmen for cinemagrafredigering.
4 Gør som beskrevet under trin 5-7 i afsnittet om optagelse og redigering af
cinemagrafer (P 30).
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■ g ACTIONKAMERA
Optag flotte fotos og videoer af dine eventyr i vidvinkel. Vælg denne funktion til
optagelse, mens kameraet er sat fast på fotografens krop. Tryk på knappen t for
at starte eller stoppe optagelse af en video.
Q Kameraet må ikke monteres på cykelstyr osv. Kameraet kan udsættes for direkte vejvibrationer.
R I Actionkamera Tilstand, ændres XP130s linse sig til en fast 18 mm (svarer til 35 mm
format), og LCD-skærmen slukkes automatisk, når du begynder at optage film.
R Mens en video optages, slukkes LCD-skærmen, og selvtimerlampen blinker. Selvtimerlampens blink kan påvirke videoen afhængigt af scenen.
R Når en video optages, indstilles billedformatet til i 1920 × 1080 (60 billeder/s),
i 1920 × 1080 (30 billeder/s), h 1280 × 720 (60 billeder/s) eller f 640 × 480 (30 billeder/s).
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■ j PRO LAV BELYS
Hver gang der trykkes på udløserknappen, laver kameraet fire
eksponeringer og kombinerer dem i et enkelt billede. Anvendes til at reducere støj og slør, når du fotograferer dårligt
belyste motiver eller statiske motiver ved høje zoomværdier.
R Et enkelt kombineret billede kan muligvis ikke oprettes med visse
motiver, eller hvis motiv eller kamera bevæger sig under fotografering. Flyt ikke kameraet, før fotograferingen er færdig.
PRO LAV BELYS
Q Hold kameraet stille under fotografering.
Q I visse situationer tager kameraet muligvis under fire eksponeringer.
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■ k HDR
Hver gang der trykkes på udløserknappen, tager kameraet en serie af billeder,
alle med forskellig eksponering. Disse kombineres til et enkelt billede og bevarer
derved detaljer i markeringer og skygger. Vælges til motivtyper med høj kontrast.
R Der oprettes muligvis ikke et enkelt kombineret billede ved nogle motivtyper, eller hvis
motivet eller kameraet flyttes under optagelse. Flyt ikke kameraet, før fotograferingen
er færdig.
D-OMRÅDEPRIORITET
Q Hold kameraet stille under fotografering.

Mere om fotografering
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■ 7 Multieksponeringer
Opret et billede, der kombinerer to eksponeringer.

+

y

1 Vælg 7 MULTI EKSP. som optagetilstand.
2 Tag det første billede.
3 Tryk på MENU/OK.
Det første billede vises overlejret på billedet, der vises
gennem objektivet, og du bliver bedt om at tage det
andet billede.

GENTAG
NÆSTE BILLEDE

AFSLUT

R For at vende tilbage til trin 2 og tage det første billede om
skal du trykke vælgeren til venstre. For at gemme det første
billede og afslutte uden at oprette en multieksponering skal
du trykke på DISP/BACK.

4 Tag det andet billede ved at anvende det første billede
som rettesnor.
AFSLUT
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5 Tryk på MENU/OK for at oprette multieksponeringen, eller
tryk vælgeren til venstre for at vende tilbage til trin 4 og
tage det andet billede om.
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■ Y AVANCERET FILTER
Tag billeder med filtereffekter.

1 Vælg Y AVANCERET FILTER for optagetilstand (P 27).
2 Vælg en filtereffekt og tryk på MENU/OK.
G
H
I
J
Z
K
f
X
L
y
u
v
w
x
y
z

Filter
LEGETØJSKAMERA
MINIATURE*1
POPFARVE
FREMHÆVNINGSTAST
DÆMPET
DYNAMISK TONE*1
FISKEØJE
SOFTFOKUS*1
PÅ TVÆRS AF SKÆRM*1
SKITSE
DELVIS FARVE (RØD)
DELVIS FARVE (ORANGE)
DELVIS FARVE (GUL)
DELVIS FARVE (GRØN)
DELVIS FARVE (BLÅ)
DELVIS FARVE (LILLA)

Beskrivelse
Vælges for retro legetøjskameraeffekt.
Top og bund på billederne sløres for diorama-effekt.
Opret billeder med høj kontrast og mættede farver.
Opret klare billeder med lav kontrast.

Opret ens mørke toner med få områder med fremhævede markeringer.
Dynamisk toneudtryk anvendes for fantasieffekt.
Opret forvræn. effekt med fiskeøjeobjektiv.
Opret udseende, der er jævnt blødt i hele billedet.
Lav stjerneeffekt hvor streger kommer fra lyse objekter.
Opret stregtegnings. billeder med konturer af motiver.

Områder af billedet i den valgte farve optages i pågældende farve. Alle
øvrige områder af billedet optages i sort/hvid.

*1 Ikke tilgængelig, når du optager film.

R Alt efter motivet og kameraindstillingerne kan billederne i visse tilfælde være grynede
eller variere i lysstyrke og farveglød.
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■ r BEVÆG.PANO 360
Følg en skærmguide for at tage billeder, der automatisk
samles for at danne et panorama. Kameraet zoomer helt ud,
og zoomet forbliver på den videste vinkel, indtil optagelsen
er færdig.

1 For at vælge vinklen, du vil panorere kameraet igennem
under fotografering, skal du trykke selektoren ned. Tryk selektoren til venstre
eller højre for at markere en vinkel, og tryk MENU/OK.

2 Tryk selektoren til højre for at få vist en liste over panoreringsretninger. Tryk
selektoren til venstre eller højre for at markere en panoreringsretning, og tryk
MENU/OK.

3 Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelse. Det er ikke nødvendigt
at holde udløserknappen nede under optagelse.

4 Panorér kameraet i den retning, pilen viser. Fotografering

120

slutter automatisk, når tidslinjebjælken er fuld, og panoramaet er fuldført.
R Optagelsen afsluttes, hvis udløserknappen trykkes helt ned
under optagelse. Der bliver ikke optaget et panoramabillede,
hvis der trykkes på udløserknappen, før kameraet har panoreret gennem 120 °.
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Q Panoramaer bliver dannet af flere billeder. Kameraet kan i nogle tilfælde muligvis
optage en større eller mindre vinkel end du har valgt, eller være ude af stand til at sætte
billederne perfekt sammen. Den sidste del af panoramabilledet bliver muligvis ikke
optaget, hvis optagelse slutter, før panoramabilledet er færdigt.
Q Fotografering kan afbrydes, hvis kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt. Hvis
kameraet panoreres i andre retninger end den viste, annulleres fotografering.
Q Det ønskede resultat kan muligvis ikke opnås ved bevægelige motiver, motiver tæt på
kameraet, uforanderlige motiver som f.eks. himlen eller en græsmark, motiver i konstant bevægelse som f.eks. bølger eller vandfald eller motiver, som ændrer sig markant i
lys. Panoramaer kan være slørede, hvis motivet er dårligt belyst.
For bedste resultater
For bedste resultater skal du flytte kameraet rundt i en lille cirkel i et roligt tempo, mens
du holder kameraet vandret, og du passer på kun at panorere i den retning, guiderne
viser. Hvis de ønskede resultater ikke opnås, skal du prøve at panorere i et andet tempo.

40

Mere om fotografering

b Ans/øje detekteringsindst
Intelligent ansigtsdetektering gør det muligt for kameraet at detektere menneskeansigter og justere fokus og eksponering, så ansigterne på det optagne
billede skiller sig ud fra baggrunden. Du kan også vælge, om du vil bruge øjedetekteringsindstilling, som gør det muligt for kameraet at detektere og fokusere
på øjne. Intelligent ansigtsdetektering er ideel til optagelser, hvor kameraet have
tendens til at fokusere på baggrunden, for eksempel gruppeportrætter, hvor
motiverne står side om side.
Tryk på MENU/OK for at vise optagemenuen, og vælg
b ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST (P78, 82).

Indstilling
Beskrivelse
H ANSIGT TIL/ØJE FRA Kun Intelligent ansigtsregistrering.
Kameraet vælger automatisk, hvilket øje, der fokuseres på ved registrering af
I ANSIGT TIL/ØJE AUTO
et ansigt.
J ANS TIL/HØJRE Kameraet fokuserer på højre øje hos motiver, der er registreret ved hjælp af
Intelligent ansigtsregistrering.
ØJE-PRI.
K ANS TIL/VENST Kameraet fokuserer på venstre øje hos motiver, der er registreret ved hjælp af
Intelligent ansigtsregistrering.
ØJE-PRI.
ANSIGT FRA/ØJE FRA Intelligent ansigtsregistrering og øjeprioritet slået fra.
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Q I visse tilstande indstiller kameraet muligvis eksponeringen for billedet som helhed
frem for portrætmotivet. Hvis motivet bevæger sig, idet der trykkes på udløserknappen,
kommer ansigtet muligvis ikke til at være i området indikeret af den grønne ramme, når
billedet tages.
Q Hvis kameraet er ude af stand til at registrere motivets øjne, fordi de er skjult af hår, briller eller andre genstande, fokuserer kameraet i stedet for på ansigter.
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Fokuslås
At komponere fotografier med ikke-centrerede motiver:

1 Fokus: Placér motivet i fokusrammen (U) og tryk
udløserknappen halvt ned for at låse fokus og eksponering. Fokus og eksponering vil blive holdt fastlåst, mens
udløserknappen er trykket halvvejs ned (AF/AE-lås).

2 Rekomponér: Hold knappen trykket halvt ned.

3 Fotografér: Tryk knappen hele vejen ned.
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Autofokus
Selvom kameraet fremstår med et højpræcisions autofokussystem, kan det være
umuligt at fokusere på objekter opstillet nedenfor. Hvis kameraet ikke kan fokusere, skal
du fokusere på et andet motiv på samme afstand og anvende fokuslåsen til at rekomponere billedet.
• Meget skinnende objekter, såsom spejle eller flader på
• Genstande, der kun står i begrænset kontrast til baggrunbiler.
den (for eksempel genstande i stof, der har samme farve
• Objekter, der bevæger sig hurtigt.
som baggrunden).
• Objekter fotograferet gennem et vindue eller andet, der
• Genstande, der er placeret foran eller bagved højkontrareflekterer.
stobjekter, der også er i fokusrammen (for eksempel en
• Mørke genstande og objekter, der absorberer i stedet for at
genstand fotograferet mod et bagtæppe eller elementer
reflektere, såsom hår eller pels.
med høj kontrast).
• Genstande uden substans, såsom røg eller flammer.
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d Eksponeringskompensation
For at justere eksponeringskompensation, når du fotograferer meget lyse, meget mørke eller højkontrastmotiver, skal du trykke selektoren op (d). Tryk selektoren
op eller ned for at vælge en eksponeringskompensationsværdi og tryk på MENU/OK.
Vælg positive værdier (+) for
at forøge eksponeringen

Vælg negative værdier (–) for
at reducere eksponeringen

R Ikonet d og en eksponeringsindikator vises ved andre indstillinger end ±0. Eksponeringskompensationen er ikke nulstillet, når kameraet slukkes; hvis du ønsker at genoprette den normale eksponeringskontrol, skal du vælge en værdi på ±0.
R Sluk flashen ved anvendelse af eksponeringskompensation.
R Eksponeringskompensation er kun tilgængelig, når P (PROGRAM AE) er valgt for optagetilstand.
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F Makromodus (nærbilleder)
Ved nærbilleder skal du trykke selektoren til venstre
(F) og vælge F. Når makromodus er slået til, fokuserer kameraet på genstande tæt på centrum i rammen.
Anvend zoomknapperne til at komponere billeder
(P 23).
For at afslutte makromodus skal du trykke selektoren
til venstre (F) og vælge H.
R Anvendelse af stativ anbefales for at undgå slør på grund
af kamerarystelse.
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N Anvendelse af flash (Intelligent flash)
Når flashen anvendes, vil kameraets Intelligent flash-system med det samme
analysere motivet baseret på faktorer som motivets lysstyrke, dets placering i
rammen og dets afstand fra kameraet. Flashens ydeevne og følsomhed justeres
for at sikre, at hovedmotivet eksponeres korrekt, samtidigt med at effekterne af
omgivende baggrundslys bevares, selv i svagt oplyste indendørs scener. Anvend
flashen, når lyset er utilstrækkeligt, for eksempel når du fotograferer om aftenen
eller indendørs ved svagt lys.
Tryk selektoren til højre (N), og vælg mellem følgende
flashmodi:
P
AUTOMATISK BLITZ
I henhold til
optageforholdene

Valg
AUTO/K
(AUTOMATISK BLITZ)
BLITZ)
N/L
(TVUNGEN BLITZ)
BLITZ)
P
(ALDRIG BLITZ)
BLITZ)
O/M
(LANGSOM SYNKRO)
SYNKRO)

Beskrivelse
Flashen aktiveres om nødvendigt. Anbefales til de fleste situationer.
Flashen aktiveres, når et billede tages. Anvendes til baggrundsbelyste objekter
eller for naturlig kolorering, når der fotograferes i skarpt lys.
Flashen går ikke af, selv når motivet er dårligt oplyst. Det anbefales at anvende
et stativ.
Optager både hovedobjektet og baggrunden i lavt lys (bemærk, at meget lyse
billeder kan blive overeksponerede).
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N Anvendelse af flash (Intelligent flash)

R Hvis flashen går af, vises p, når udløserknappen trykkes halvt ned (hvis ikonet blinker
gult, lader flashen op; vent med at optage billeder, til opladningen er fuldført). Ved lave
lukkerhastigheder, vises k i displayet for at advare om, at billederne kan være slørede;
det anbefales at anvende stativ.
R Flashen kan blive aktiveret flere gange ved hver optagelse. Flyt ikke kameraet, før
fotograferingen er færdig.
R Flashen forårsager muligvis vignettering.
Fjernelse af røde øjne
Når Intelligent ansigtsdetektion (P 41) og fjernelse af røde øjne (P 90) er
aktiverede, er índstillingerne fjernelse af røde øjne (K; RODE OJNE-RED.),
flash aktiveret (L; TVUNGEN BLITZ) og langtidssynkronisering (M; RODE
OJNE&LANGS.) tilgængelige i auto. Fjernelse af røde øjne minimerer “røde
øjne”, der forårsages af, at lyset fra flashen reflekteres fra øjets nethinde, som
vist på illustrationen til højre.
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h Anvendelse af selvudløser
For at anvende selvudløser skal du trykke selektoren
ned (h) og vælge mellem følgende muligheder:

OFF

OFF

Valg
T (FRA)

Beskrivelse
Selvudløser slukket.
Lukkeren udløses 10 sekunder, efter at der trykkes på udløserknappen. Anvendes til
selvportrætter. Selvudløserlampen foran på kameraet blinker, mens timeren tæller
S (10 SEK.)
ned.
Lukkeren udløses to sekunder, efter at der trykkes på udløserknappen. Anvendes for
at undgå slør, der opstår, når kameraet flyttes, mens udløserknappen trykkes ned.
R (2 SEK.)
Selvudløserlampen blinker, efterhånden som timeren tæller ned.
Kameraet starter timeren, når det registrerer det valgte antal portrætmotiver. Tryk
g (GRUPPE-TIMER) selektoren op eller ned for at vælge antal motiver.
R For at stoppe timeren før billedet tages, skal du trykke på DISP/BACK
DISP/BACK..
e (INTERVALOPTAG./TIDSFOROptager automatisk billeder ved angivne intervaller.
SKYDNINGSFILM)
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Intervaloptagelse (Tidsforskydningsfilm)
Du kan optage automatisk med faste intervaller.
Det er muligt at optage kun still billeder eller at optage en tidsforskydningsfilm
og still billeder samtidigt.

1 Tryk på J (F), og vælg derefter eINTERVALOPTAG.
2 Tryk på MENU/OK for at vise indstillingsskærmen.
3 Indstil intervallet og varigheden af optagelsen.
Markér elementerne ved at trykke på g eller h, og indstil derefter tiden ved
at trykke på e eller f.
INDSTILLING
INTERVAL
60 SEK.
30 SEK.

15 SEK.

OPTAG.VAR.

5 MIN

10 SEK.
5 SEK.
INDSTIL

ANNULER

INTERVAL: Indstil intervaltiden.
OPTAG.VAR: Indstil det tidspunkt, hvor optagelse skal stoppes.

4 Tryk på MENU/OK for at vise den næste indstillingsskærm.
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h Anvendelse af selvudløser

5 Indstil optagelsestilstanden.
Vælg optagelsestilstanden ved at trykke e eller f.
INDSTILLING
OPTAGELSESTILSTAND
STILL
STILL+TIDSFORSKYD. FILM
1440
INDSTIL

60 144s
TILBAGE

STILL: Kun still-billeder optages.
STILL+TIDSFORSKYD. FILM: En tidsforskydningsfilm (P 52) optages samtidig med still-billeder.
R Frame-størrelse og frame-rate for tidsforskyd. film specificeres ved TIDSFORS.

FILMTILSTAND (P 85) i optagelsestilstanden.
R Hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet, vises filmens optagelsestid
i rødt (hvis den resterende tid er mindre end 1 sekund) eller gul (den resterende tid
er mindre end 6 sekunder). Kontroller mængden af ledig plads på hukommelseskortet.

6 Tryk på MENU/OK.
Intervaloptagelse er indstillet.
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7 Fokusér og optag.
Tryk udløseren helt ned for at starte inter-valoptagelse.
Der tages automatisk et foto ved intervaltids-punktet, og intervaloptagelse
afsluttes, når ka-meraet når den indstillede tid for optagelses-varighed.
TIDSFORSKYDNINGSFILM
En tidsforskyd. film er en serie af still billeder, som blev taget at bestemte intervaller med
et fikseret kamera og som afspilles ligesom en film. Du kan nyde tidsforskyd. film som
om, du ser subjekter, der bevæger sig meget langsomt såsom plantevækst eller skyernes
bevægelse i fast-forward.
R Hvis du trykker på udløseren, før optagelsen afsluttes, stoppes intervaloptagelse.
R LCD-skærmen slukkes, og selvtimerlampen blinker under intervaloptagelse. LCD-skærmen tændes, tre sekunder før optagelse startes.
R Kun det første billede vises ved afspilning af fotos, der er taget med intervaloptagelse
(P 55).
R Brug af stativ anbefales til intervaloptagelse.
R Tidsforskydningsfilm kan ikke optages ved at trykke på t (film optagelses) knappen.
Tyk på shutter-knappen for at optage.
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Q Zooming er ikke tilgængeligt under intervaloptagelse.
Q Tidsforskydningsfilm kan ligne en sekvens af still-billeder, afhængig af TIDSFORS.
FILMTILSTAND indstillinger og antallet af optagede frames.
Q Afhængig af motivet og kameraindstillinger, møder intervaltiden måske ikke den
specificerede intervaltid.
Q Intervaloptagelse kan afsluttes pludseligt, hvis bat-teriet bliver opbrugt. Kontrollér den
resterende bat-teriopladning.
Q Intervaloptagelse kan afsluttes pludseligt, hvis der ikke er nok ledig plads på hukommelseskortet. Kon-trollér mængden af ledig plads på hukommelseskor-tet.
Q Afhængigt af optagelsesindstillinger eller -status kan indstillingerne muligvis ikke
anvendes, eller inter-valoptagelse er ikke mulig.
Q Du kan kun bruge knappen ON/OFF, knappen a, knappen DISP/BACK og lukkerknappen under intervaloptagelse.
Q Tilstanden Serieoptagelse er ikke tilgængelig ved intervaloptagelse.
Q Når AF-TILSTAND (P 83) sættes til SPORING, hvis du vælger INTERVALOPTAG.,
ændres AF-TILSTAND automatisk til CENTRUM.
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Knappen til serieoptagelsemodus
Tryk på knappen til serieoptagelsesmodus for at skifte
mellem enkeltbilledoptagelse og serieoptagelsesmodus valgt med indstillingen Kontinuerlig i optagemenuen (P 82).
R Når der er valgt en serieoptagelsesmodus, viser kameraet ikonet
for den valgte modus. Der vises intet ikon i enkeltbilledmodus.
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Mere om afspilning
Afspilningsmuligheder
Tryk på knappen a for at få vist det seneste billede på LCD-skærmen.
100-0001

Tryk selektoren til højre for at få vist billeder i den rækkefølge, de er optaget i, og
tryk til venstre for at se billederne i modsat rækkefølge. Hold selektoren trykket
ned for at bladre hurtigt frem til det ønskede billede.
R Billeder optaget med andre kameraer indikeres af ikonet m (“gavebillede”) under
afspilning.

Serieoptagelse
Hvis billeder er taget i serieoptagelsestilstand, vises kun det første billede i hver
serie. Tryk selektoren ned for at få vist de andre billeder i serien.
R Billeder, der er taget med kontinuerlig optagelsesfunktion, har filnavne, der starter med “S”.
(F.eks. S0010001.JPG)

I Favoritter: Vurdering af billeder
For at vurdere det billede, der bliver vist i fuldskærmsvisning, skal du trykke på
DISP/BACK og derefter trykke selektoren op eller ned for at vælge fra nul til fem
stjerner.
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Afspilningsmuligheder

Zoom under afspilning
Tryk på T for at zoome ind på billeder, der vises i enkeltbilledafspilning; tryk på W
for at zoome ud. Når billedet er zoomet ind, kan selektoren anvendes til at vise
områder af billedet, der ikke aktuelt vises i displayet.
Zoomindikator
Navigationsvinduet viser
den del af billedet, der aktuelt vises på LCD-skærmen

Tryk på DISP/BACK for at afslutte zoom.
R Den højeste zoomratio varierer med billedstørrelsen. Afspilningszoom er ikke tilgængelig med beskårne kopier eller størrelsesændrede kopier, der gemmes i størrelsen a
eller mindre.
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Afspilningsmuligheder

Multibilledafspilning
Ved at trykke på W, når et billede vises i fuldskærmsvisning på LCD-skærmen, ses
det aktuelle billede med billederne før og efter dette i baggrunden. Tryk på W for
at øge antallet af billeder, der vises, til to, ni eller et hundrede, og tryk på T for at
få vist færre billeder.
100-0001

Når der vises to billeder eller flere, skal du anvende selektoren til at markere billeder og trykke på MENU/OK for at få vist det markerede billede i fuldskærmsvisning.
I ni- og hundredbilled-visningerne skal du anvende selektoren for at få vist flere
billeder.

Mere om afspilning
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A Sletning af billeder
Du sletter enkelte billeder, flere valgte billeder eller
alle billeder ved at trykke selektoren op (b), og
vælge mellem indstillingerne herunder. Bemærk, at
slettede billeder ikke kan gendannes. Kopiér vigtige
billeder over på en computer eller anden lagerenhed, før du fortsætter.
SLET

BILLEDE
VALGTE BILLEDER
ALLE BILLEDER

INDSTIL

TILBAGE

Valg

Beskrivelse
Tryk selectoren til venstre eller højre for at bladre igennem billederne og tryk på
BILLEDE
MENU/OK for at slette det aktuelle billede (der vises ingen dialogboks for bekræftelse).
Markér billederne og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge (billeder, der er
beskyttede eller er en del af en fotobestilling vises med u). Når handlingen er udVALGTE BILLEDER
ført, skal du trykke på DISP/BACK for at få vist en dialogboks for bekræftelse, derefter
markere OK og trykke på MENU/OK for at slette de valgte billeder.
Der vises en dialogboks for bekræftelse; markér OK og tryk på MENU/OK for at slette
alle ubeskyttede billeder (hvis der er isat et hukommelseskort, påvirkes kun billeALLE BILLEDER derne på dette; billeder på den interne hukommelse slettes kun, hvis der ikke er isat
et hukommelseskort). Ved at trykke på DISP/BACK annulleres sletning; bemærk, at alle
billeder, der blev slettet, før der blev trykket på knappen, ikke kan gendannes.

R Beskyttede billeder kan ikke slettes. Fjern skrivebeskyttelsen fra alle billeder, du ønsker
at slette (P 90).
R Billeder kan også slettes med A SLET fra afspilningsmenuen.
R Hvis der fremkommer en meddelelse, der siger, at de valgte billeder er en del af en
DPOF udskriftsbestilling, skal du trykke på MENU/OK for at slette billederne.
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b Billedsøgning
Søg efter billeder.

1 Vælg b BILLEDSØGNING i afspilningsmenuen (P 88), markér et af følgende søgekriterier og tryk på MENU/OK:
• EFTER DATO: Søg ud fra dato.
• EFTER ANSIGT: Søg efter alle de billeder, der indeholder ansigter.
• EFTER I FAVORITTER: Søg ud fra vurdering.
• EFTER SCENE: Find alle billeder som svarer til valg-te omgivelser.
• EFTER DATATYPE: Find alle stillbilleder eller alle film.

2 Vælg en søgebetingelse. Kun billeder, der svarer til søgebetingelserne, vil
blive vist. For at slette eller beskytte valgte billeder eller for at få vist søgeresultaterne i et slideshow skal du trykke på MENU/OK og vælge A SLET (P 58),
D BESKYT (P 90) eller I DIASSHOW (P 89).

Mere om afspilning
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k Hjælp til fotobog
Opret fotobøger med dine favoritbilleder.

Oprettelse af fotobog

1 Vælg NY BOG for k HJÆLP TIL FOTOBOG i afspilningsmenuen (P 92), og
vælg mellem følgende muligheder:
• VÆLG MELLEM ALLE: Vælg mellem alle tilgængelige billeder.
• VÆLG VIA BILLEDSØG.: Vælg fra billeder, der svarer til de valgte søgebetingelser
(P 59).
R Hverken billeder a eller mindre eller film kan vælges til fotobøger.

2 Bladr gennem billederne og tryk selektoren op for at vælge eller fravælge.
Tryk selektoren ned for at få vist det aktuelle billede på forsiden. Tryk MENU/OK
for at afslutte, når bogen er færdig.
R Det først valgte billede bliver forsidebillede. Tryk selektoren ned for at vælge et
andet billede til forsiden.

3 Vælg FULDSTÆNDIG FOTOBOG (for at vælge alle billeder eller alle billeder,
der svarer til de angivne søgebetingelser, skal du vælge VÆLG ALLE). Den
nye bog vil blive føjet til listen i menuen Hjælp til fotobog.
Q Bøger kan indeholde op til 300 billeder.
Q Bøger uden billeder bliver automatisk slettet.
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k Hjælp til fotobog

Gennemsyn af fotobøger
Markér en bog i menuen Hjælp til fotobog og tryk på MENU/OK for at få vist
bogen, og tryk herefter selektoren til venstre eller højre for at bladre gennem
billederne.

Redigering og sletning af fotobøger
Få vist fotobogen og tryk på MENU/OK. Følgende muligheder vises; vælg den
ønskede mulighed og følg instruktionerne på skærmen.
• REDIGER: Redigér bogen som beskrevet i “Oprettelse af fotobog” (P 60).
• SLET: Slet bogen.

Mere om afspilning
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Gennemsyn af panoramabilleder
Hvis du trykker selektoren ned, når der vises et panoramabillede i fuldskærmsvisning, viser kameraet billedet fra venstre mod højre eller fra bund til top. For at
sætte afspilning på pause skal du trykke selektoren ned; tryk igen selektoren ned
for at genoptage afspilning. For at afslutte og gå til fuldskærmsafspilning skal du
trykke selektoren op under panorama-afspilning. Når først panoramabilleder har
været vist i fuldskærmsvisning, kan de zoomes ind eller ud med zoomknappen
eller slettes ved at trykke selektoren opad (b).

AFSPIL
STOP
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Film
Optagelse af film
Tryk på t for at optage en film. Under optagelse vises
følgende indikatorer, og der optages lyd med den indbyggede mikrofon (pas på ikke at dække mikrofonen
til under optagelse).
Ikonet y OPTAG
OPTAG

1
12m34s
F

Antal billeder, der kan
tages under optagelse
Fremskridt hvis
Tilgængelig tid

Tryk på t igen for at afslutte optagelsen. Optagelsen afsluttes automatisk, når
filmen når den tilladte længde, eller hukommelsen er fuld.
Automatisk valg af motiv
I indstillingen Q vælger kameraet motivet i henhold til optageforholdene og motivtypen: d (portrætter), d (dårligt belyste
landskaber), dd (dårligt belyste portrætter), c (landskaber),
e (nærbilleder), eller a (andre motiver).

OPTAG

1
12m34s
F

Scene-ikoner
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Optagelse af film

Fotografering under optagelse
Tryk på udløserknappen for at tage billeder under optagelse.
R Billedet gemmes separat fra filmen og vises ikke som en del af filmen.
Q Der kan ikke tages billeder, mens der optages en film ved høj hastighed.
Q Antallet af billeder der kan tages, er begrænset.

DIGITAL BILLEDSTAB.
Du kan korrigere kameravibrationer, der opstår under optagelse af film, så billeder optages
med mindre vibra-tioner, ved at bruge bDIGITAL BILLEDSTAB. i opsætningsmenuen
(P 99).

R Zoom kan justeres under optagelse. Zoomtypen kan vælges ved hjælp af indstillingen
p FILMZOOMTYPE i opsætningsmenuen (P 101).
R Hvis motivet er dårligt belyst, lyser AF-hjælpelyset muligvis for at støtte fokuseringen.
For at slå AF-hjælpelyset fra skal du vælge FRA for C AF-HJÆLPELYS (P 101).
R Fokus, eksponering og hvidbalance justeres automatisk under optagelsen (fokusindstillingen kan vælges med indstillingen F AF-TILSTAND FOR FILM i optagemenuen;
P 84). Farve og lys på et motiv kan variere fra det, der vises, før optagelsen begynder.
R Lyde, der laves af kameraet, optages muligvis.
Q Undlad at åbne batterirumsdækslet, mens der optages eller gemmes en film på et
hukommelseskort. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan filmen muligvis ikke
afspilles.
Q Der kan forekomme vertikale eller horisontale striber i film med meget lyse genstande.
Dette er normalt og er ikke tegn på en funktionsfejl.
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Film

Optagelse af film

Q Kameraets temperatur kan stige, hvis det anvendes til at optage film i længere tid, eller
hvis den omgivende temperatur er høj. Dette er normalt og er ikke tegn på en funktionsfejl.
Q De tilgængelige indstillinger kan variere med optagebetingelserne.

Film
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Visning af film
Under afspilning vises film på LCD-skærmen som vist til højre.
Følgende betjeninger kan udføres, mens en film vises:
Valg
Start/
pause afspilning
Afslut afspilning/
slet

Beskrivelse
Tryk selektoren ned for at starte afspilning. Tryk igen for at
standse midlertidigt.
Tryk selektoren op for at afslutte afspilning. Hvis afspilning
ikke er i gang, slettes filmen, hvis selektoren trykkes op.
Tryk selektoren til venstre eller højre for at justere afspilningsJustér hastighed
hastigheden.
Tryk på MENU/OK for at sætte afspilning på pause og vise
knapperne for lydstyrke. Tryk selektoren op eller ned for
Justér lydstyrken
at justere lydstyrken og tryk på MENU/OK for at afslutte.
Lydstyrken kan også justeres fra opsætningsmenuen.

AFSPIL

Afspilningshastighed
Tryk selektoren til venstre eller højre for at justere afspilningshastighe- Pil
den. Hastigheden vises af antal pile (M eller N).

5m42s

STOP

PAUSE

Q Dæk ikke for højtaleren under afspilning.
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Film

Trådløs kommunikation
Kameraet kan kommunikere trådløst med en smartphone, tablet eller
computer. Du kan finde information om, hvordan du bruger trådløs
kommunikation, ved at besøge webstedet nedenfor.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ fujifilm Wi-Fi app

Trådløs kommunikation med smartphone eller tablet
(FUJIFILM Camera Remote)
Kameraet kan kommunikere med en smartphone eller tablet via Bluetooth
eller et trådløst netværk (Wi-Fi). For at oprette forbindelse mellem kameraet
og en smartphone eller tablet skal du først installere den særlige app på
smartphonen.
FUJIFILM Camera Remote
Installér den seneste version af app’en FUJIFILM Camera Remote på din smartphone
eller tablet for at oprette forbindelse til kameraet via Bluetooth® eller Wi-Fi. For
downloads og anden information, gå på:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Trådløs kommunikation med smartphone eller tablet (FUJIFILM Camera Remote)

Smartphones og tablets: Bluetooth®-sammenkædning
Åbn opsætningsmenuen, og vælg 0 FORBINDELSESINDSTILLING >
Bluetooth-INDSTILLINGER > REGISTRERING AF TILKNYT. for at parre
kameraet med en smartphone eller tablet. Sammenkædning tilbyder en
simpel metode til download af billeder fra kameraet.

R Billederne downloades via en trådløs forbindelse.

Smartphones og tablets: Wi-Fi
Åbn opsætningsmenuen, og vælg 0 FORBINDELSESINDSTILLING > GEN.
INDSTILLINGER > 8 KNAPINDSTILLING > 8 TRÅDLØS KOMM. for at
aktivere kommunikation mellem kameraet og din smartphone eller tablet
via et trådløst netværk. Når der er etableret forbindelse kan du gennemse
billederne på kameraet, downloade valgte billeder, kontrollere kameraet via
fjernadgang eller kopiere steddata til kameraet.
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Trådløs kommunikation med computer (FUJIFILM PC
AutoSave)
Kameraet kan kommunikere med en computer via et trådløst netværk (WiFi). For at oprette forbindelse mellem kameraet og en computer skal du først
installere det særlige program på computeren.
FUJIFILM PC AutoSave
Installér den seneste version af FUJIFILM PC AutoSave på din computer for at overføre
billeder fra kameraet over trådløse netværk. For downloads og anden information,
gå på:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Lagring af billeder på en computer
Åbn opsætningsmenuen, vælg 0 FORBINDELSESINDSTILLING > PCAUTOLAGRING for at lade kameraet gemme billeder på din computer via et
trådløst netværk.

Trådløs kommunikation
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Forbindelser
Visning af billeder på fjernsyn med høj definition
Kameraet kan tilsluttes til høj definitions- (HD) enheder med et HDMI-kabel (sælges separat hos tredjepartsforhandlere).

1 Sluk kameraet, og tilslut HDMI-kablet som vist nedenfor.
Mikro HDMI-stik

Sæt ind i Mikro
HDMI-stikket
(type D)

Sæt det ind i HDMIkontakten

Q Brug ikke et HDMI-kabel, der er længere end 1,5 m, sammen med et Mikro HDMIstik (type D), når kameraet skal tilsluttes.
Q Sørg for, at stikkene er sat helt i, når kablerne tilsluttes.
R Når der er tilsluttet et HDMI-kabel, afspilles billeder og lyd på fjernsynet.

2 Indstil fjernsynet på HDMI-kanalen. Se dokumentationen leveret med fjernsynet for detaljer.

3 Tryk på knappen a i cirka ét sekund for at tænde kameraet. Kameraskærmen slukker, og billeder og film afspilles på fjernsynet. Bemærk, at kameraets
lydstyrkeknapper ikke har nogen indvirkning på lyd afspillet på fjernsynet;
anvend fjernsynets lydstyrkeknapper for at justere lydstyrken.
R Nogle fjernsyn viser kortvarigt sort skærm ved start af videoafspilning.
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Oprettelse af DPOF-fotobestilling
Indstillingen K FOTOBESTIL. (DPOF) i afspilningsmenuen kan anvendes til at
oprette en digital “fotobestilling” til DPOF-kompatible printere.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) er en standard, der giver mulighed for at
udskrive billeder fra “udskriftsbestilling”, der er lagret i den interne hukommelse
eller på et hukommelseskort. Informationerne i ordren angiver hvilke billeder,
som skal udskrives og antallet af kopier af hvert billede.

1 Vælg afspilningsmodus, og tryk på MENU/OK for at få vist afspilningsmenuen.
2 Markér K FOTOBESTILLING (DPOF), og tryk på MENU/OK.
3 Markér én af følgende muligheder, og tryk på MENU/OK:
• MED DATOs: Udskriv datoen for optagelse på billederne.
• UDEN DATO: Udskriv ikke datoen for optagelse på billederne.
R Visse printere understøtter ikke datoudskrivning. Se printermanualen for detaljer.

4 Tryk selektoren til venstre eller højre for at vise det billede, du ønsker at tilføje
eller fjerne fra udskriftsbestillingen.

Forbindelser
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Oprettelse af DPOF-fotobestilling

5 Tryk selektoren op eller ned for at vælge antal kopier (op til 99). For at fjerne
et billede fra udskriftsbestillingen trykkes selektoren ned, indtil antallet af
kopier er nul.

6 Gentag trin 4–5 for at fuldføre udskriftsbestillingen, og tryk på MENU/OK, når
indstillingerne er færdige.

7 En dialogboks for bekræftelse vises. Tryk MENU/OK for at gemme udskriftsbestillingen.
R Fjern hukommelseskortet for at oprette eller ændre en udskriftsbestilling for billederne i den interne hukommelse.
R Udskriftsbestillinger kan indeholde maksimalt 999 billeder.
R Hvis der er isat et hukommelseskort, som indeholder en fotobestilling oprettet af et
andet kamera, vises en meddelelse. Opret en ny udskriftsbestilling som beskrevet
ovenfor.
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instax SHARE-printere
Udskriv billeder fra dit digitalkamera til printere af typen instax SHARE.

Oprettelse af forbindelse
Vælg instax PR.FORB.INDST. i kameraets opsætningsmenu, og indtast printernavnet instax SHARE (SSID) og adgangskoden.
Printernavnet (SSID) og adgangskoden
Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af
printeren; standardadgangskoden er “1111”. Hvis
du allerede har valgt en anden adgangskode for at
udskrive fra en smartphone, skal du indtaste den
adgangskode i stedet for.

Forbindelser
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instax SHARE-printere

Udskrivning af billeder

1 Tænd printeren.

3 Anvend selektoren til at få vist
billedet, du ønsker at udskrive, og
tryk derefter på MENU/OK.
PRINTERUDSKRIVN.
100-0020

SEND
ANNULLÉR
instax-12345678

2 Vælg instax PRINTERUDSKRIVN.
i kameraets afspilningsmenu.
Kameraet opretter forbindelse til
printeren.
PRINTERUDSKRIVN.
instax-12345678

R Billeder taget med andre kameraer
kan ikke udskrives.
R Det udskrevne område er mindre
end det område, der kan ses på
LCD-skærmen.
R Betjeningsskærmen kan variere
afhængigt af printerens type.

FORBINDER TIL PRINTER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AFBRYD

R For at udskrive et billede fra en
seriesekvens skal du få vist billedet,
før du vælger instax PRINTERUDSKRIVN..

4 Billedet sendes til printeren, og
udskrivningen starter.

PRINTERUDSKRIVN.
instax-12345678
SENDER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AFBRYD
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Visning af billeder på computer (MyFinePix Studio)
Læs dette afsnit for information om at kopiere billeder til en computer.

Windows
Anvend MyFinePix Studio til at kopiere billeder over på din computer, hvor
de kan lagres, vises, organiseres og printes. MyFinePix Studio er tilgængelig til
download fra følgende webside:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

Når download er fuldført, dobbeltklik på downloadfilen (“MFPS_Setup.EXE”) og
følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.

Mac OS X/macOS
Billeder kan kopieres over på din computer ved hjælp af Image Capture (som
fulgte med din computer) eller anden software.

Forbindelser
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Visning af billeder på computer (MyFinePix Studio)

Forbind til kameraet

1 Hvis billederne, du ønsker at kopiere, er gemt på et hukommelseskort, så isæt
kortet i kameraet.
R Windows-brugere skal muligvis bruge Windows-cd’en, når softwaren startes første
gang.
Q Tab af strøm under overførsel kan resultere i datatab eller skade på den interne
hukommelse eller hukommelseskortet. Oplad batteriet før tilslutning til kameraet.

2 Sluk kameraet, forbind det medfølgende USB-kabel som anvist, og sørg for, at
stikkene er fuldstændigt isat. Forbind
kameraet direkte til computeren - anvend ikke USB-hub eller tastatur.
Q Kameraet anvender et Mikro-B USB
2.0-stik.

Slut kameraet til
Mikro USB-stikket
(Mikro-B)

3 Tryk på knappen a i ca. 1 sekund for at tænde for kameraet.
4 Kopiér billeder over på computeren ved hjælp af MyFinePix Studio eller med
programmer i dit styresystem.
For yderligere information om anvendelse af den medfølgende software skal du
starte programmet og vælge den passende indstilling i menuen Hjælp.
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Visning af billeder på computer (MyFinePix Studio)

Q Hvis et hukommelseskort indsættes, som indeholder et stort antal billeder, kan der
forekomme en forsinkelse, før softwaren starter, og du kan være ude af stand til at
importere eller gemme billeder. Brug en hukommelseskortlæser til at overføre billeder.
Q Kontrollér, at computeren ikke viser en melding, der siger, at kopiering er i gang, inden
kameraet slukkes eller USB-kablet frakobles. Hvis denne sikkerhedsforanstaltning ikke
overholdes, kan det resultere i mistede data eller skade på den interne hukommelse
eller hukommelseskortet.
Q Afbryd kameraet, før du isætter eller fjerner hukommelseskort.
Q Brugeren skal selv betale alle gebyrer, som forlanges fra teleselskabet eller internetudbyderen, når der anvendes ydelser, som kræver en internetforbindelse.
Frakobling af kameraet
Sluk for kameraet, når dataene er gemt, og tag USB-kablet ud.

Forbindelser
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Menuer
Brug af menuerne: Optagetilstand
Brug af fotograferingsmenuen
Tryk på MENU/OK i optagetilstand for at få vist fotograferingsmenuen. Markér punkter og tryk selektoren
til højre for at få vist indstillinger, markér herefter en
indstilling, og tryk på MENU/OK. Tryk på DISP/BACK for at
afslutte, når indstillingerne er færdige. De tilgængelige
indstillinger varierer med den valgte optagetilstand.

Valgmuligheder for fotograferingsmenu
A OPTAGETILSTAND
Vælg en optagetilstand i forhold til typen af motivet (P 27).

(standard: Q)

N ISO
Kontrollér kameraets følsomhed over for lys. Højere værdier kan vælges for at reducere slør, bemærk
dog, at der kan forekomme skjolder på billeder taget ved høje følsomheder.
100
Lys
Mindre mærkbar

ISO
Motiv
Støj (skjolder)

6400
Mørk
Mere mærkbar

Valg
Beskrivelse
AUTO (1600) /
Følsomheden justeres automatisk i henhold til optageforholdene, men
AUTO (800) / AUTO (400) hæves ikke til over værdien i parentes.
6400 / 3200 / 1600 / 800 /
Følsomhed indstilles til den angivne værdi, som vises i displayet.
400 / 200 / 100
Q Når ISO er indstillet til 6400
6400,, kan O ikke vælges som billedstørrelse.

78

Brug af menuerne: Optagetilstand
O BILLEDSTØRRELSE
Vælg billedstørrelsen (large, medium eller small) og skærmformatet (4 : 3,
3 : 2, 16 : 9 eller 1 : 1) , som billederne optages ved. Store billeder kan printes i
store størrelser uden kvalitetsforringelse, mens små billeder kræver mindre
hukommelse, hvilket giver mulighed for at optage flere billeder.

(standard: O 4 : 3)

O4:3
Størrelse Skærmformat

Q Når der optages billeder til den interne hukommelse, er standardværdien indstillet til Q 4:3
4:3..
Størrelse i forhold til skærmformat
Størrelse
Valg
O
P
Q

Udskriv i størrelser op til
34 × 25 cm
24 × 18 cm
17 × 13 cm
Skærmformat

4 : 3: Billederne har samme proportioner som kameradisplayet.
3 : 2: Billederne har same proportioner som et billede i en 35 mm-film.
16 : 9: Egnet til visning på højdefinitionsenheder (HD).
1 : 1: Billederne er firkantede.
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T BILLEDKVALITET
Vælg, hvor meget billedfilerne skal komprimeres.
Valg
FIN
NORMAL

Beskrivelse
Lav komprimering. Vælges for højere billedkvalitet.
Høj komprimering. Vælg denne indstilling for at lagre flere billeder.

P FINEPIX FARVE
Fremhæv kontrast og farvemætning eller tag billeder i sort-hvid.
Valg
c STANDARD

a KROM
b S/H
f SEPIA

(standard: N)

(standard: c)

Beskrivelse
Standardkontrast og -farvemætning. Anbefales til de fleste situationer.
Levende kontrast og farve. Vælges for levende billeder af blomster eller fremhævelse af grønne og blå nuancer i landskaber.
Tag billeder i sort-hvid.
Tag billeder i sepia.

R Andre indstillinger end c STANDARD vises med et ikon på LCD-skærmen.
R Afhængigt af motivet er effekterne af et a KROM muligvis ikke synlige på LCD-skærmen.
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D HVIDBALANCE
For naturlige farver skal du vælge en indstilling, der passer til lyskilden.
Valg
AUTO
i
j
k
l
m
n
g

(standard: AUTO)

Beskrivelse
Hvidbalance justeres automatisk.
For motiver i direkte sollys.
For motiver i skyggen.
Bruges under “dagslys” fluorescerende lys.
Bruges under “varmt hvidt” fluorescerende lys.
Bruges under “koldt hvidt” fluorescerende lys.
Bruges under klart skinnende lys.
For undervandsfotografering

R Resultater varierer med optageforholdene. Afspil billeder efter fotografering for at kontrollere
farverne på LCD-skærmen.
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R KONTINUERLIG
Indfang en bevægelse i en serie af billeder.

(standard: J)

Valg
Beskrivelse
P SERIEBILLEDE
J SERIEBILLEDE
Kameraet tager billeder, når der trykkes på udløserknappen.
K SERIEBILLEDE
O SERIEBILLEDE
M SIDSTE
Kameraet tager billeder, mens der trykkes på udløserknappen, og optager de seneN SIDSTE
ste optagede billeder.
Q SIDSTE
R
R
R
R
R
R

Se side 124 for billedhastighed og antal billeder taget i hver modus.
Fokus og eksponering afgøres af det første billede i hver serie.
I indstillingen P, fastsættes O BILLEDSTØRRELSE til Q16 : 9.
9.
Flashen slukker automatisk.
Billedhastigheden varierer med lukkerhastigheden.
Antallet af billeder, der kan optages, afhænger af den tilgængelige hukommelse.

b ANS/ØJE DETEKTERINGSINDST
Vælg, om kameraet skal detektere ansigter og øjne automatisk og justere fokus og eksponering for at
fremhæve portrætmotiver af mennesker (P41).
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F AF-TILSTAND
Denne funktion kontrollerer, hvordan kameraet vælger fokusområdet. Uafhængigt af den valgte
mulighed, vil kameraet fokusere på motivet i midten af LCD-skærmen, når makromodus er tændt.
Valg
r CENTRUM
s MULTI

Beskrivelse
Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet.
Når udløserknappen er trykket halvt ned, detekterer kameraet genstande med høj
kontrast i nærheden af midten og vælger automatisk fokusområdet.
Fokuspunkt
VALG AF OMRÅDE

OMRÅDE

Fokusområdet kan ændres. Tryk selektoren op, ned, til venstre eller til højre for at flytte fokusområdet, og tryk derefter
på MENU/OK for at anvende indstillingen af fokusområde.
INDSTIL

x SPORING

AFBRYD

Placér motivet i det midterste fokusområde, og tryk selektoren til venstre. Fokus
følger motivet, mens det bevæger sig gennem rammen.

R Bemærk, at kameraet fokuserer kontinuerligt i modus x, hvilket øger dræningen af batteriet,
samt at kameraets fokuslyd muligvis kan høres.
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F AF-TILSTAND FOR FILM
Denne funktion kontrollerer, hvordan kameraet vælger fokusområde for film.
Valg
r CENTRUM
uKONTINUERLIG

Beskrivelse
Kameraet fokuserer på motivet i midten af billedet.
Kameraet justerer fokus kontinuerligt for at afspejle ændringerne i afstanden til
motiverne tæt på midten af billedet.

R Bemærk, at kameraet fokuserer kontinuerligt i modus u, hvilket øger dræningen af batteriet,
samt at kameraets fokuslyd muligvis kan høres.
V FILMTILSTAND
Vælg en rammestørrelse til film.
Valg
i 1920 × 1080 (60 bps)
i 1920 × 1080 (30 bps)
h 1280 × 720 (60 bps)
f 640 × 480 (30 bps)

(standard: i )
Beskrivelse

Fuld HD (Høj Definition).
Høj Definition.
Standarddefinition.

k 640 × 480 (120 bps)

Film ved høj hastighed.

k 320 × 240 (240 bps)

Q Der optages ikke lyd, og fokus, eksponering og hvidbalance justeres
ikke automatisk.
Q Zoom kan ikke justeres.

k 160 × 120 (320 bps)

Q Når der optages billeder til den interne hukommelse, er standardværdien indstillet til f 640 × 480
480..
Q Der registreres intet ansigt ved optagelse i i 1920 × 1080 (60 billeder/s).
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i TIDSFORS. FILMTILSTAND
Vælg en frame-størrelse og en frame-rate for tidsforskydningsfilm.
Valg
i 1920 × 1080 (60 bps)
i 1920 × 1080 (30 bps)
i 1920 × 1080 (10 bps)
h 1280 × 720 (60 bps)
h 1280 × 720 (30 bps)
h 1280 × 720 (10 bps)
f 640 × 480 (60 bps)
f 640 × 480 (30 bps)
f 640 × 480 (10 bps)

(standard: i )

Beskrivelse
Fuld HD (Høj Definition).

Høj Definition.

Standarddefinition.

9 ELEKTRONISK NIVEAU
Kameraets hældning registreres og angives med en virtuel horisont. For
at sikre, at kameraet står vandret, for eksempel ved brug af stativ, kan du
justere kameraets hældning, indtil de to linjer overlapper hinanden. Denne
indikator vises ikke, når kameraets objektiv er rettet opad eller nedad.

r TRÅDLØS KOMM.
Når du har oprettet forbindelse til en smartphone, kan du bruge følgende funktioner:
• Optagelse af billeder via smartphones
• Overførsel af billeder til smartphones
• Søgning og hentning af billeder på ka-meraet via smartphones
• Hentning af steddata fra smartphones
For information om brug af trådløst net-værk, besøg http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
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Brug af afspilningsmenuen
Tryk på MENU/OK i afspilningsmodus for at vise afspilningsmenuen. Markér punkter og tryk selektoren til
højre for at få vist indstillinger, markér herefter en
indstilling, og tryk på MENU/OK. Tryk på DISP/BACK for at
afslutte, når indstillingerne er færdige.
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Muligheder i afspilningsmenuen
L BILLEDOVERFØRSELSORDRE
Vælg billeder til overførsel til en sammenkædet smartphone eller tablet.

1 Vælg L BILLEDOVERFØRSELSORDRE i afspilningsmenuen.
2 Brug VÆLG BILLEDE til at vælge et billede, du vil uploade.
3 Tryk på MENU/OK for at føje det valgte billede til overførselsordren.
R Gentag trin 2 og 3, indtil du har valgt alle de billeder, du vil overføre.

4 Tryk på DISP/BACK for at vende tilbage til afspilning.
R Hvis TIL er valgt for 0 FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER >
Bluetooth TIL/FRA i opsætningsmenuen, når 0 FORBINDELSESINDSTILLING > BluetoothINDSTILLINGER > AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. er indstillet til TIL
TIL,, eller når billedoverførselsordre er indstillet, uploades de optagne billeder til de parrede enheder kort efter, at du
vender tilbage til afspilning eller slukker for kameraet.
R Billedoverførselsordrer kan højst bestå af 999 billeder.
R Beskyttede billeder, ”gave”-billeder (billeder taget med et andet kamera) og videoer kan ikke
vælges til upload.
r TRÅDLØS KOMM.
Når du har oprettet forbindelse til en smartphone, kan du bruge følgende funktioner:
• Optagelse af billeder via smartphones
• Overførsel af billeder til smartphones
• Søgning og hentning af billeder på ka-meraet via smartphones
• Hentning af steddata fra smartphones
For information om brug af trådløst net-værk, besøg http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
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s PC-AUTOLAGRING
Upload billeder til en computer via et trådløst netværk. For information om brug af trådløst netværk,
besøg http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
b BILLEDSØGNING
Søg efter billeder (P 59).
A SLET
Slet alle eller valgte billeder (P 58).
n FILMREDIGERING
Redigér film.
Q Sluk ikke kameraet under redigering af video.
■ BESKÆR FILM
Fjern åbnings- og afslutningsoptagelser for at oprette en redigeret kopi af den aktuelle film.

1 Vis den ønskede film.
2 Vælg n FILMREDIGERING > BESKÆR FILM i afspilningsmenuen. For at fjerne optagelse fra
starten af kopien skal du fortsætte til trin 3; ellers fortsæt til trin 4.

3 Tryk selektoren ned for at starte afspilning og tryk den ned igen, når det nye åbningsbillede er
nået.

4 Tryk på MENU/OK. For at fjerne optagelse fra slutningen af kopien skal du fortsætte til trin 5; ellers
fortsæt til trin 6.

5 Tryk selektoren ned for at starte afspilning og tryk den ned igen, når det nye afslutningsbillede er
nået.

6 Tryk på MENU/OK for at gemme kopien.
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■ SAMMENFØJ VIDEOER
Føj eksisterende optagelse til slutningen af den aktuelle film for at oprette en redigeret kopi.

1 Vis den ønskede film.
2 Vælg n FILMREDIGERING > SAMMENFØJ VIDEOER i afspilningsmenuen.
3 Tryk selektoren til venstre eller højre for at markere en film.
4 Tryk på MENU/OK for at tilføje den markerede optagelse til slutningen af den aktuelle film og
gemme den kopi, der kommer ud af det eller DISP/BACK for at afslutte uden at oprette en kopi.
R Begge film skal være optaget med samme billedstørrelse og ved samme billedhastighed.
e OPRET CINEMAGRAF
Opret en cinemagraf, som er et stillbillede med en del i bevægelse (P 32).
I DIASSHOW
Få vist billeder i et automatisk lysbilledshow. Vælg typen af show og tryk på MENU/OK for at starte. Tryk
på DISP/BACK når som helst under showet for at se hjælp på skærmen. Showet kan afsluttes når som
helst ved at trykke på MENU/OK.
Valg
NORMAL
OVERBLÆNDING
NORMAL g
OVERBLÆNDING g

Beskrivelse
Tryk selektoren til venstre eller højre for at gå tilbage eller springe hen til næste
billede. Vælg OVERBLÆNDING for toningsovergange mellem billederne.
Som ovenfor, bortset fra at kameraet automatisk zoomer ind på ansigter valgt
med intelligent ansigtsdetektion.

R Kameraet vil ikke slukke automatisk, mens et lysbilledshow er i gang.
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B FJERN RØDE ØJNE
Hvis det aktuelle billede er markeret med ikonet g for at vise, at det blev taget med intelligent
ansigtsdetektion, kan denne funktion anvendes til fjernelse af røde øjne. Kameraet analyserer billedet;
hvis der opdages røde øjne, bearbejdes billedet for at skabe en kopi med reduktion af røde øjne.

1 Vis det ønskede billede.
2 Vælg B FJERN RØDE ØJNE i afspilningsmenuen.
3 Tryk på MENU/OK.
R Røde øjne kan ikke fjernes, hvis kameraet ikke er i stand til at detektere ansigtet, eller hvis ansigtet
er i profil. Resultatet kan variere afhængigt af motivet. Røde øjne kan ikke fjernes fra billeder, der
allerede er blevet behandlet vha. fjernelse af røde øjne, eller billeder, der er oprettet med andre
anordninger.
R Den tid, der er nødvendig til at behandle billedet, varierer alt efter antallet af ansigter, der detekteres.
R Kopier, der oprettes ved hjælp af B FJERN RØDE ØJNE indikeres af ikonet e under afspilning.
D BESKYT
Beskyt billeder mod at blive slettet tilfældigt.

1 Vælg D BESKYT i afspilningsmenuen.
2 Markér én af følgende muligheder og tryk på MENU/OK:
• BILLEDE: Beskyt valgte billeder. Tryk selektoren til venstre eller højre for at få vist billeder og tryk på
MENU/OK for at vælge eller fravælge. Tryk på DISP/BACK, når handlingen er fuldført.
• VÆLG ALLE: Beskyt alle billeder.
• NULSTIL ALLE: Fjern beskyttelsen på alle billeder.
Q Beskyttede billeder vil blive slettet, når hukommelseskortet eller den interne hukommelse er
formateret (P
(P 96).
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G BESKÆR BILLEDE
Opret en beskåret kopi af det aktuelle billede.

1 Vis det ønskede billede.
2 Vælg G BESKÆR BILLEDE i afspilningsmenuen.
3 Anvend zoomknapperne til at zoome ind og ud, og anvend selektoren til at bladre i billedet, indtil
den ønskede del vises.

4 Tryk på MENU/OK for at vise dialogboksen for bekræftelse.
5 Tryk på MENU/OK igen for at gemme den beskårede kopi til en separat fil.
R Store beskæringer giver store kopier. Hvis størrelsen af den endelige kopi bliver a, vises JA med
gult.
O ÆNDR STØRRELSE
Opret en lille kopi af det aktuelle billede.

1 Vis det ønskede billede.
2 Vælg O ÆNDR STØRRELSE i afspilningsmenuen.
3 Markér en størrelse og tryk på MENU/OK for at få vist dialogboksen for bekræftelse.
4 Tryk på MENU/OK for at gemme kopien med tilpasset størrelse til en separat fil.
R De tilgængelige størrelser varierer afhængigt af det originale billedes størrelse.
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C ROTER BILLEDE
Rotér billederne taget i højt format, så de bliver vist i højformat på LCD-skærmen.

1 Vis det ønskede billede.
2 Vælg C ROTER BILLEDE i afspilningsmenuen.
3 Tryk selektoren ned for at rotere billedet 90 º med uret og op for at rotere det 90 º mod uret.
4 Tryk på MENU/OK. Billedet vises automatisk i den valgte retning, når det afspilles på kameraet.
R Beskyttede billeder kan ikke roteres. Fjern beskyttelsen, før billeder roteres (P
(P 90).).
R Kameraet er muligvis ikke i stand til at rotere billeder, der er oprettet med andre apparater.
E KOPIÉR
Kopiér billeder fra den interne hukommelse til et hukommelseskort.

1 Vælg E KOPIÉR i afspilningsmenuen.
2 Markér én af de følgende muligheder og tryk selektoren til højre:
• a INDB HUKOM. y b KORT: Kopiér billeder fra intern hukommelse til et hukommelseskort.
• b KORT y a INDB HUKOM.: Kopiér billeder fra et hukommelseskort til den interne hukommelse.

3 Markér én af følgende muligheder, og tryk på MENU/OK:
• BILLEDE: Kopiér valgte billeder. For at kopiere det aktuelle billede, skal du trykke selektoren til
venstre eller til højre for at få vist billeder og trykke på MENU/OK.
• ALLE BILLEDER: Kopiér alle billeder.
R Kopiering slutter, når destinationen er fuld.
R DPOF-udskriftsinformation kopieres ikke (P
(P 71).).
k HJÆLP TIL FOTOBOG
Opret bøger med dine favoritbilleder (P 60).
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K FOTOBESTILLING (DPOF)
Opret en digital “fotobestilling” for DPOF-kompatible printere (P 71).
V instax PRINTERUDSKRIVN.
Udskriv billeder fra valgbare FUJIFILM instax SHARE -printere (P 73).
J FORMATFORHOLD
Vælg, hvordan HøjDefinitionsenheder (HD) viser billeder med et skærmformat på 4 : 3 (denne indstilling er kun tilgængelig, når der er tilsluttet et HDMI-kabel). Vælg16 : 9 for at få vist billedet således, at
det udfylder skærmen med de øverste og nederste dele beskåret, 4 : 3 for at få vist hele billedet med
sorte bånd langs alle sider.

16 : 9
4:3
16 : 9

4:3

R Billeder med et skærmformat på 16 : 9 vises i fuldskærmsvisning. Billeder med et skærmformat på
3 : 2 i en sort ramme.
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Brug af opsætningsmenuen

1 Vis opsætningsmenuen.
1.1 Tryk på MENU/OK for at få vist menuen for den
aktuelle modus.

1.2 Tryk selektoren til venstre for at markere fanen
for den aktuelle menu.

OPSÆTNING

SET

SET

AFSLUT

Fane

1.3 Tryk selektoren ned for at markere X.
1.4 Tryk selektoren til højre for at placere markøren i opsætningsmenuen.

2 Justér indstillingerne.
Markér punkter og tryk selektoren til højre for at få vist indstillinger, markér
herefter en indstilling, og tryk på MENU/OK. Tryk på DISP/BACK for at afslutte, når
indstillingerne er færdige.
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Muligheder for opsætningsmenu
F DATO/TID
Indstil kameraets ur (P 21).
N TIDSFORSKEL
(standard: h)
Når du rejser, så brug denne mulighed for at skifte kameraets ur fra din hjemmetidszone til den lokale
tid på din destination. For at angive forskellen mellem lokal tid og din hjemmetidszone.

1 Markér g LOKAL og tryk selektoren til højre.
2 Anvend selektoren til at vælge tidsforskellen mellem lokaltid og din hjemmetidszone i trin på 15
minutter.

3 Tryk på MENU/OK.
For at skifte mellem lokal tid og din hjemmetidszone skal du markere g LOKAL eller h HJEMME og
trykke på MENU/OK.
Valg
Beskrivelse
h HJEMME Skift til den tid, der aktuelt er valgt for F DATO/TID (se ovenfor).
Skift til lokal tid. Hvis denne indstilling er valgt, vises g samt tid og dato med gult i tre
g LOKAL
sekunder, hver gang kameraet tændes.
La
Vælg et sprog (P 21).
(standard: FRA)
o STILLE-TILSTAND
Vælg TIL for at deaktivere højttaler, blitz og AF-assist-belysning i situationer, hvor kameraets lys eller
lyd kan være uvelkomne (bemærk, at blitzen stadig affyres i C-/g-funktion).
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R NULSTIL
Nulstil alle indstillinger undtagen F DATO/TID, N TIDSFORSKEL og O BAGGRUNDSFARVE til
standardværdier.

1 Markér R NULSTIL og tryk selektoren til højre for at få vist dialogboksen for bekræftelse.
2 Markér OK og tryk på MENU/OK.
K FORMATÉR
Hvis der er isat et hukommelseskort, vil denne indstilling formatere hukommelseskortet. Hvis intet
hukommelseskort er isat, vil denne indstilling formatere den interne hukommelse. Vælg OK for at
starte formatering.
Q Alle data—herunder beskyttede billeder—slettes fra hukommelseskortet eller den interne hukommelse. Sørg for, at vigtige filer er blevet kopieret til en computer eller anden lagerenhed.
Q Åbn ikke batteridækslet under formatering.
A VISNING
Vælg, hvor lang tid billeder skal vises på LCD-skærmen efter fotografering.
Valg
1,5 SEK.
0,5 SEK.
ZOOM (KONTINUER.)
FRA

(standard: 1,5 SEK.)

Beskrivelse
Billederne vises i 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller i 0,5 sekund (0,5 SEK). Farverne
kan være lidt anderledes end dem på det endelige billede.
Billederne vises, indtil der trykkes på knappen MENU/OK.
Billederne vises ikke efter fotografering.

R FRA har ingen effekt under serieoptagelse, Y AVANCERET FILTER,
FILTER, j PRO LAV BELYS og
k HDR
HDR..
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B NUMMERERING
Nye billeder lagres i billedfiler navngivet ved brug af firecifrede filnumre,
som tildeles ved at tilføje et nummer til det senest anvendte filnummer.
Filnummeret vises under afspilning som vist til højre. B NUMMERERING
kontrollerer, om filnummereringen nulstilles til 0001, når et nyt hukommelseskort isættes, eller det aktuelle hukommelseskort eller den interne
hukommelse formateres.

(standard: KONT.)
Billednummer
100-0001

Filnummer
Mappenummer

Valg

Beskrivelse
Nummerering fortsætter fra det senest anvendte filnummer eller det første filnummer
KONTINUERLIG til rådighed, afhængigt af hvilket er højest. Vælg denne mulighed for at reducere antallet af billeder med dobbelte filnavne.
Nummerering nulstilles til 0001 efter formatering, eller når et nyt hukommelseskort
FORNY
isættes.
R Hvis billednummeret når 999-9999, vil udløseren ikke kunne bruges (P
(P 120).
R Valg af R NULSTIL ((P
P 96) indstiller B NUMMERERING til KONTINUERLIG
KONTINUERLIG,, men nulstiller ikke
filnummeret.
R Billednumre for billeder taget med andre kameraer, kan være forskellige.
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G LYDSTYRKE
(standard: c)
Justér styrken af de lyde, der fremkommer, når kameraets knapper betjenes. Vælg e FRA (lydløs) for at
deaktivere knappernes lyde.
H LUKKER-LYDSTYRKE
(standard: c)
Justér styrken af de lyde, der fremkommer, når lukkeren udløses. Vælg e FRA (lydløs) for at deaktivere
lukkerlyden.
e LUKKERLYD
Vælg lyd for udløser.
I AFSPILN.LYDST.
Justér lydstyrken for filmafspilning.
J LCD-LYSSTYRKE
Kontrollér displayets lysstyrke.
Valg
AUTO
MANUEL
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(standard: i)
(standard: 7)
(standard: AUTO)

Beskrivelse
Displayets lysstyrke justeres automatisk under fotografering efter de omgivende lysforhold. Lysstyrken justeres ikke under afspilning.
Tryk selektoren op eller ned for at justere lysstyrken og tryk så på MENU/OK. Vælg mellem værdier fra –5 til +5.

Menuer

Opsætningsmenuen
(standard: U TIL)
h LCD-ENERGISPARER
Vælg, om displayet automatisk skal gå ud for at spare strøm i optagetilstand. Denne indstilling virker
ikke under afspilning.
Valg

Beskrivelse
Displayet går ud for at spare strøm, hvis der ikke foretages nogen handlinger i
U STRØMSPAR TIL nogle få sekunder. Normal lysstyrke kan gendannes ved at trykke udløserknappen halvt ned.
U STRØMSPAR FRA Automatisk dæmpning slukket.
(standard: 2 MIN.)
M AUTO-SLUK
Vælg tidslængden, før kameraet slukkes automatisk, når det ikke bruges. Kortere tider forlænger
batteriets levetid; hvis du har valgt FRA, skal kameraet slukkes manuelt. Bemærk, at kameraet slukker
automatisk i visse situationer, selvom der er valgt FRA.
L SETUP DIGIT STAB
(standard: l)
Vælg om billedstabilisering skal foretages, hver gang kameraet er i optagetilstand (l KONTINUERLIG) eller kun, når udløserknappen trykkes halvt ned (m KUN VED OPTAG.). Vælg FRA for at slukke
billedstabilisering ved anvendelse af stativ.
(standard: TIL)
b DIGITAL BILLEDSTAB.
Hvis der er valgt TIL
TIL,, korrigeres kameravibrationer, der opstår under optagelse af film, så du kan optage billeder med kun mindre vibrationer.
R Den digitale billedstabilisator er ikke tilgængelig, når du optager stillbilleder.
(standard: TIL)
B FJERN RØDE ØJNE
Vælg TIL for at fjerne effekterne af røde øjne forårsaget af flashen, når du fotograferer med intelligent
ansigtsdetektion.
R Reduktion af røde øjne foretages kun, når der registreres et ansigt.

Menuer
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Opsætningsmenuen
(standard: FRA)
R INTEL. DIG. ZOOM
Hvis der er valgt TIL, og der vælges T ved den maksimale position for optisk zoom, udløses intelligent
digitalt zoom, der forstørrer billedet endnu mere, mens det behandles for skarpe resultater i høj
opløsning.
Zoomindikatoren

W
INTEL. DIG. ZOOM til

T
Optisk zoom

W

Intelligent
digitalt zoom

T

INTEL. DIG. ZOOM fra
Optisk zoom
R
R
R
R
R
R
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Valg af anden modus afslutter muligvis intelligent digitalt zoom.
I kombination med optisk zoom tilbyder intelligent digitalt zoom zoomfaktorer helt op til 10×.
Intelligent digitalt zoom producerer sommetider en lavere billedkvalitet end optisk zoom.
Det kræver her mere tid at optage billeder.
Effekterne er ikke synlige i visningen under optagelse.
Intelligent digitalt zoom er ikke tilgængelig i kontinuerlig tilstand eller under optagelse af video.

Menuer

Opsætningsmenuen
p FILMZOOMTYPE
(standard: D)
Vælg zoomtypen, der er tilgængelig under optagelse af video: C DIGITAL eller D OPTISK.
R Videoer optaget med digitalt zoom kan være let ”grynede”.
(standard: TIL)
C AF-HJÆLPELYS
Hvis TIL er valgt, lyser AF-hjælpelyset for at hjælpe autofokus.
Q Kameraet kan i visse tilfælde muligvis ikke fokusere med AF-hjælpelyset. Hvis kameraet ikke kan
fokusere i makromodus, så forsøg at øge afstanden til motivet.
Q Undgå at rette AF-hjælpelyset direkte ind i dit motivs øjne.
(standard: TIL)
m AUTOROTER. AFSP.
Vælg TIL for automatisk at dreje “høje” (portrætorientering) billeder i løbet af afspilningen.
O BAGGRUNDSFARVE
Vælg et farveskema.
h VINDFILTER
Vælg TIL for at reducere støj fra vinden, når du optager film.

Menuer
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Opsætningsmenuen
r FORBINDELSESINDSTILLING
Juster indstillingerne for forbindelse til andre enheder.
Følgende indstillingspunkter er tilgængelige i denne menu: Bluetooth-indstillinger, indstillinger for
automatisk PC-lagring, indstilling af instax-printerforbindelse, generelle indstillinger, informationsvisning, og nulstilling af trådløse indstillinger.
Du kan finde information om, hvordan du bruger trådløs kommunikation, ved at besøge webstedet
nedenfor.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/
Bluetooth-INDSTILLINGER
Justér Bluetooth-indstillingerne.
Indstilling
REGISTRERING AF
TILKNYT.
SLET REG. AF TILKNYTNING
Bluetooth TIL/FRA

AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS.

SMARTPHONE SYNC.INDSTILLING
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Beskrivelse
For at kæde kameraet sammen med en smartphone eller tablet skal du
vælge denne indstilling, derefter starte FUJIFILM Camera Remote på smartenheden og trykke på REGISTRERING AF TILKNYT..
Afslut sammenkædning.
• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse til sammenkædede enheder, når de er tændt.
• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.
• TIL: Billeder vælges automatisk til upload, efter at de er taget.
• FRA: Billeder vælges ikke automatisk til upload, efter at de er taget.
Brug C AFSPILNINGSMENU > L BILLEDOVERFØRSELSORDRE for at
vælge billeder til upload. Kun JPEG-billeder kan vælges til upload.
Synkroniserer kameraets indstillinger med de indstillinger, der er konfigureret på din smartphone eller tablet.
• O BELIGGENHED&TID: Synkroniser tids- og beliggenhedsdataene.
• P BELIGGENHED: Synkroniser beliggenhedsdataene.
• Q TID: Synkroniser tiden.
• SLUK: Udfør ikke synkronisering.

Menuer

Opsætningsmenuen
R Installér den seneste version af app’en FUJIFILM Camera Remote på din smartphone eller
tablet, før du kæder enheden sammen med dit kamera eller overfører billeder.
R Hvis TIL er valgt for Bluetooth TIL/FRA,
TIL/FRA, når AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. er indstillet
til TIL eller AFSPILNINGSMENU > L BILLEDOVERFØRSELSORDRE er indstillet, uploades
de optagne billeder til den parrede smartphone eller tablet kort efter, at du vender tilbage til
afspilning eller slukker for kameraet.
PC-AUTOLAGR.INDS.
Justér indstillingerne for tilslutning til computere via trådløst LAN.
Indstilling

PC-AUTOLAGR.INDS.

SLET REG. DEST.-PC
TIDL. ANV. FORB.

Menuer

Beskrivelse
Vælg den metode, som anvendes til tilslutning til computere via et trådløst
LAN.
• ENKEL OPSÆTNING: Tilsluttes via WPS.
• MANUEL OPSÆTNING: Vælg netværk på en liste (VÆLG FRA LISTE),
eller indtast navnet manuelt (ANGIV SSID).
Fjern udvalgte destinationer.
Få vist computere, som kameraet for nyligt har været tilsluttet til.
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Opsætningsmenuen
instax PR.FORB.INDST.
Justér indstillinger for forbindelse til valgbare FUJIFILM instax SHARE-printere.
Printernavnet (SSID) og adgangskoden
Du kan finde printernavnet (SSID) på bunden af printeren; standardadgangskoden er “1111”. Hvis du allerede
har valgt en anden adgangskode for at udskrive fra en
smartphone, skal du indtaste den adgangskode i stedet
for.
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Menuer

Opsætningsmenuen
GEN. INDSTILLINGER
Justér indstillingerne for tilslutning til trådløse netværk.
Indstilling
NAVN

TILPAS STR. H

GEOMÆRKNING
STEDOPLYSNINGER

8 KNAPINDSTILLING

Beskrivelse
Vælg et navn (NAVN) til at identificere kameraet på det trådløse netværk
(kameraet tildeles et unikt navn som standard).
Vælg TIL (standardindstilling, anbefales i de fleste situationer) for at tilpasse
størrelsen på større billeder til H for overførsel til smartphones, og vælg
FRA for overførsel af billeder i deres oprindelige størrelse. Størrelsestilpasning gælder kun den kopi, der overføres til smartphonen; originalen
påvirkes ikke.
Vælg, om steddata, der er downloadet fra en smartphone, skal integreres i
billeder, efterhånden som de bliver taget.
Få vist de senest downloadede steddata fra en smartphone.
Angiv den kamerabetjening, der udføres, når der trykkes på den trådløse
knap i afspilningstilstand.
• R PARRING/OVERF.ORDRE: Hvis parringsindstillingerne ikke er blevet
konfigureret, udføres der registrering af tilknytning. Hvis der er konfigureret parringsindstillinger, kan der vælges billeder for upload til den
parrede enhed.
• 8 TRÅDLØS KOMM.: Knappen fungerer som en knap til trådløs kommunikation.

INFORMATION
Få vist kameraets MAC- og Bluetooth-adresse.
NULSTIL TRÅDLØS INDSTILL.
Gendan trådløse indstillinger til deres standardværdier.

Menuer
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Opsætningsmenuen
(standard: FRA)
U DATOSTEMPEL
Stempl billederne med tidspunkt og/eller dato for optagelse, efterhånden som de tages.
Valg
R+S
R
FRA

Beskrivelse
Stempl nye billeder med dato og tidspunkt for optagelse.
Stempl nye billeder med datoen for optagelse.
Stempl ikke nye billeder med tidspunkt og dato.

Q Tids- og datostempel kan ikke slettes. Slå U DATOSTEMPEL fra for at udelade visning af tids- og
datostempel på nye billeder.
Q Hvis kameraets ur ikke er indstillet, bliver du bedt om at indstille uret til aktuel dato og tid (P
(P 21).
Q Vi anbefaler, at du slår DPOF-indstillingen “udskriv dato” fra, når du udskriver billeder med tids- og
datostempel (P
(P 71).
Q Dato og klokkeslæt kan ikke tilføjes på film og panoramabilleder.
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Menuer

Tekniske bemærkninger
Ekstra tilbehør
Kameraet understøtter et bredt udvalg af tilbehør fra FUJIFILM og andre producenter.
DIGITAL CAMERA

■ Udskrivning

FINEPIX XP130 serien

instax SHARE-printer *

■ Audio/visuelt
HDMI-kabel †

Trådløst LAN
HDTV †
SD/SDHC-/SDXChukommelseskort †
SP-3

SP-1

SP-2

■ Computerrelaterede
USB-kabel (medfølger)
SD-kortplads eller kortlæser
Computer †
* Forhandles separat hos FUJIFILM.
† Sælges separat hos tredjepartsforhandlere.
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Ekstra tilbehør

Tilbehør fra FUJIFILM
Følgende tilbehør er tilgængeligt fra FUJIFILM. For at få seneste information om
tilbehør, der kan fås i dit område, skal du spørge hos din lokale FUJIFILM-forhandler eller besøge http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
Genopladelige NP-45S: Genopladelige NP-45S-batterier med ekstra stor
Li-ion batterier kapacitet kan købes efter behov.
BC-45C: Ekstra batteriopladere kan købes efter behov. BC-45C
Batteriopladere lader et NP-45S-batteri op på cirka
110 minutter ved +20 °C.
instax SHAREprintere
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SP-1/SP-2/SP-3: Tilslut via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

Tekniske bemærkninger

Pleje af kameraet
For at sikre fortsat glæde af produktet skal du være opmærksom på følgende
forsigtighedsregler.

Opbevaring og anvendelse
Hvis kameraet ikke skal anvendes i en
længere periode, fjern da batteriet
og hukommelseskortet. Opbevar ikke
kameraet på steder, der er:
• udsat for regn, damp eller røg
• meget fugtige eller ekstremt støvede
• udsat for direkte sollys eller meget
høje temperaturer, såsom i et lukket
køretøj på en varm dag
• ekstremt kolde
• udsat for stærk vibration
• udsat for stærke magnetiske felter,
såsom tæt ved en fjernsynsantenne,
stærkstrømsledning, radarudsender,
motor, transformator eller magnet
• i kontakt med ustabile kemikalier
såsom pesticider
• ved siden af gummi eller vinylprodukter

Tekniske bemærkninger

■ Kondens
Pludselige stigninger i temperatur, som
hvis man f.eks. går ind i en opvarmet
bygning på en kold dag, kan resultere
i kondensering inden i kameraet. Hvis
dette forekommer, sluk for kameraet og
vent en time, før du tænder det igen.
Hvis der dannes kondens på hukommelseskortet, fjern da kortet og vent på,
at kondensen spredes.
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Pleje af kameraet

Rengøring
Anvend en blæser til at fjerne støv på beskyttelsesglasset, der dækker objektivet
og LCD-skærmen, og tør derefter forsigtigt med en blød, tør klud. Eventuelt
resterende pletter kan fjernes ved at tørre forsigtigt med en FUJIFILM objektivrenseserviet med en lille mængde objektivrens på. Pas på ikke at ridse beskyttelsesglasset eller LCD-skærmen. Resten af kameraet kan rengøres med en blød, tør
klud. Anvend ikke alkohol, fortyndingsmiddel eller andre flygtige kemikalier.

Rejser
Opbevar kameraet i din håndbagage. Indchecket bagage kan få voldsomme
stød, som kan skade kameraet.
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Tekniske bemærkninger

Fejlfinding
Problemer og løsninger
Vand i kameraet
Problem
Vand i kameraet.

Løsning
Batterikammerdækslet blev ikke lukket helt, før kameraet blev sænket ned eller blev åbnet
under vandet:
vandet: Bring kameraet til en FUJIFILM-autoriseret servicetekniker til reparation. Tænd ikke
kameraet.

Strøm og batteri
Problem
Kameraet tænder ikke.

•
•
•
•

•
Batteriet tømmes hurtigt. •
•
•
Kameraet slukker
pludseligt.
Opladning går langsomt.

Løsning
Batteriet er fladt:
adt: Oplad batteriet eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7, 14).
Batteriet er isat forkert:
forkert: Vend batteriet rigtigt og sæt det i igen (P
(P 8).
Batterikammerdækslet er ikke låst
låst:: Lås batterikammerdækslet ((P
P 10).
Batteriet er koldt:
koldt: Varm batteriet ved at putte det i en lomme eller et andet varmt sted, og sæt det i
kameraet, lige før du skal tage et billede.
Der er snavs på batteripolerne
batteripolerne:: Rengør polerne med en blød, tør klud.
Q er valgt for optagetilstand:
optagetilstand: Vælg modus B for at reducere dræningen af batteriet (P
(P 27).
x TRACKING er valgt for F AF-TILSTAND
AF-TILSTAND:: Vælg en anden AF-indstilling (P
(P 83).
Batteriet er blevet ladet op mange gange:
gange: Batteriet har nået slutningen af sin levetid. Køb et
nyt batteri.

Oplad batteriet eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7, 14).
Oplad batteriet ved stuetemperatur (P
(P v).
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Problemer og løsninger
Problem

Løsning
Genindsæt batteriet, så det vender rigtigt, og kontrollér, at der er elektrisk forbindelse (P
(P 7, 14).
• Der er snavs på batteripolerne
batteripolerne:: Rengør polerne med en blød, tør klud.
Batteriet lader ikke. /
• Batteriet er blevet ladet op mange gange:
gange: Batteriet har nået slutningen af sin levetid. Køb et nyt
Selvudløserlampen blinker.
batteri. Hvis batteriet stadig ikke lader op, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler.
• Batteriet er for varmt eller for koldt:
koldt: Vent, til batteriets temperatur stabiliserer sig.

Menuer og displays
Problem
Løsning
Menuer og displays er ikke
Vælg DANSK for a L a i opsætningsmenuen (P
(P 21, 95).
på dansk.

Fotografering
Problem

Intet billede tages, når
udløserknappen trykkes
ned.

Kameraet fokuserer ikke.
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Løsning
• Hukommelsen er fuld:
fuld: Isæt et nyt hukommelseskort eller slet billeder (P
(P 9, 58).
• Hukommelsen er ikke formateret:
formateret: Formatér hukommelseskort eller den interne hukommelse
(P 96).
• Der er snavs på hukommelseskortets kontakter
kontakter:: Rengør kontakterne med en blød, tør klud.
• Hukommelseskortet er beskadiget:
beskadiget: Isæt et nyt hukommelseskort ((P
P 9).
• Batteriet er fladt:
adt: Oplad batteriet eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7, 14).
• Kameraet er slukket automatisk:
automatisk: Tænd kameraet (P
(P 17).
• Motivet er tæt på kameraet:
kameraet: Vælg makromodus (P
(P 46).
• Motivet er langt væk fra kameraet:
kameraet: Annullér makromodus ((P
P 46).
• Motivet egner sig ikke til autofokus:
autofokus: Anvend fokuslås (P
(P 43).

Fejlfinding

Problemer og løsninger
Problem
Makromodus er ikke
tilgængelig.
Intelligent ansigtsdetektion er ikke tilgængelig.

Løsning
Vælg en anden optagetilstand (P
(P 27).
Vælg en anden optageindstilling (P
(P 27).

• Motivets ansigt dækkes af solbriller, en hat, langt hår eller andre objekter:
objekter: Fjern pågældende.
• Motivets ansigt fylder kun en lille del af billedet:
billedet: Skift kompositionen, således at motivets
Intet ansigt er detekteret.
ansigt fylder en større del af billedet (P
(P 41).
• Motivets hoved er vippet eller vandret:
vandret: Bed motivpersonen holde hovedet lige.
• Kameraet er vippet:
vippet: Hold kameraet lige ((P
P 23).
• Motivets ansigt er dårligt oplyst:
oplyst: Fotografér i stærkt lys.
Det valgte motiv er tættere på midten af rammen end hovedmotivet. Komponér billedet eller sluk for
Forkert motiv er valgt.
ansigtsdetektion, og indram billedet ved brug af fokuslås ((P
P 43).
• Flashen er ikke tilgængelig i den aktuelle optagetilstand:
optagetilstand: Vælg en anden optagetilstand
(P 27).
• Batteriet er fladt:
adt: Oplad batteriet eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7, 14).
• Kameraet er i kontinuerlig modus:
modus: Tryk på knappen til serieoptagelsesmodus for at vælge
Flashen går ikke af.
enkeltbilledmodus (P
(P 54).
• Kameraet er i stille-tilstand:
stille-tilstand: Sluk stille-tilstand (P
(P 95).
• Flashen er slukket (P): Vælg en anden flashmodus (P
(P 47).
• Den ønskede flashmodus er ikke tilgængelig i den aktuelle optagetilstand:
optagetilstand: Vælg en anden
Visse flashmodi er ikke
optagetilstand (P
(P 27).
tilgængelige.
• Kameraet er i stille-tilstand:
stille-tilstand: Sluk stille-tilstand (P
(P 95).
• Motivet er ikke inden for flashens rækkevidde:
rækkevidde: Placér motivet inden for flashens rækkevidde
Flashen oplyser ikke
(P 125).
motivet fuldstændigt.
• Flashvinduet er dækket
dækket:: Hold kameraet rigtigt (P
(P 23).

Fejlfinding
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Problemer og løsninger
Problem

Billeder er slørede.

Billeder er skjoldede.
Der forekommer lodrette
linjer i billederne.
“Udtværing” i form af
lodrette lilla eller hvide
striber vises i displayet.
Stedoplysninger
Lyde, der laves af kameraet, optages sammen
med film.
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Løsning
• Beskyttelsesglasset, der dækker objektivet, er snavset:
snavset: Puds glasset (P
(P 110).
• Beskyttelsesglasset, der dækker objektivet, er blokeret:
blokeret: Hold objekter væk fra objektivet
(P 23).
• s vises under fotografering, og fokusrammen vises med rødt:
rødt: Kontrollér fokus før
fotografering (P
(P 118).
• k vises under fotografering:
fotografering: Anvend flashen eller et stativ (P
(P 48).
• Lang lukkertid vælges ved høje temperaturer:
temperaturer: Dette er normalt og indikerer ikke en funktionsfejl.
• Kameraet har været anvendt vedvarende ved høje temperaturer eller en temperaturadvarsel vises:
vises: Sluk kameraet, og vent på, det køler ned.
Kameraet er blevet anvendt i længere tid ved høje temperaturer. Sluk for kameraet og vent, til det er
kølet ned.
Lodrette lilla eller hvide striber kan forekomme, efter at kameraet har været anvendt kontinuerligt ved
høje temperaturer, eller når en meget lys genstand er i billedet; dette fænomen er almindeligt for alle
CCD-billedsensorer og indikerer ikke en funktionsfejl. Disse striber optages i film, men forekommer ikke
på billeder. Undgå lyse genstande, når du optager film.
Forkerte stedoplysninger. Kameraet er blevet flyttet, siden sidste opdatering af stedoplysningerne.
• u KONTINUERLIG er valgt for F AF-TILSTAND FOR FILM:
FILM: Vælg en anden AFtilstand (P
(P 84).
• Zoom blev justeret under fotografering
fotografering:: Justér ikke zoom under fotografering.
• Intelligent ansigtsdetektion er aktiveret:
aktiveret: Sluk intelligent ansigtsdetektion (P
(P 41).

Fejlfinding

Problemer og løsninger

Afspilning
Problem
Billederne er grumsede.
Afspilningszoom er ikke
tilgængelig.

Løsning
Billederne blev taget med et andet mærke eller kameramodel.
Det aktuelle billede er en størrelsestilpasset kopi med en størrelse på a.

• Lydstyrke for afspilning er for lav
lav:: Justér lydstyrken for afspilning (P
(P 98).
Ingen lyd i filmafspilning. • Mikrofonen var dækket
dækket:: Hold kameraet rigtigt under optagelse (P
(P 23, 63).
• Højtaleren var dækket
dækket:: Hold kameraet rigtigt under afspilning (P
(P 66).
Nogle af de valgte billeder er beskyttet. Fjern beskyttelsen ved at bruge anordningen, med hvilken
Valgte billeder slettes ikke.
billedet oprindeligt var anvendt (P
(P 90).
Filnummerering nulstilles Batterikammerdækslet blev åbnet, mens kameraet var tændt. Sluk for kameraet, før batterikammeruventet.
dækslet åbnes (P
(P 17).

Fejlfinding
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Problemer og løsninger

Forbindelser/Diverse
Problem
Intet billede eller lyd.

Løsning
• Kameraet er ikke ordentligt tilsluttet
tilsluttet:: Tilslut kameraet ordentligt ((P
P 70).
• Input på tv’et er indstillet til “TV”
“TV”:: Indstil input til ”HDMI”.
• Lydstyrken på tv’et er for lav
lav:: Justér lydstyrken.

Computeren genkender
ikke kameraet.

Sørg for, at kameraet og computeren er rigtigt tilsluttede (P
(P 76).

Kameraet reagerer ikke.

• Midlertidig funktionsfejl i kameraet:
kameraet: Fjern batteriet og sæt det i igen (P
(P 7).
• Batteriet er fladt:
adt: Oplad batteriet (P
(P 14) eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7).
• Kameraet opretter forbindelse til et trådløst netværk: Afbryd fra det trådløse netværk.

Kameraet fungerer ikke
som forventet.
Ingen lyd.
Tids- og datostempler
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Fjern batteriet og sæt det i igen (P
(P 7). Hvis problemet varer ved, så kontakt din FUJIFILM-forhandler.
Sluk for stille-tilstand ((P
P 95).
• Tids- og datostemplerne er forkerte:
forkerte: Indstil kameraets ur (P
(P 21).
• Tids- og datostemplerne vises på billeder:
billeder: Tids- og datostempler kan ikke slettes. For at udelade
visning af stempler på nye billeder skal du vælge FRA for U DATOSTEMPEL ((P
P 106).

Fejlfinding

Problemer og løsninger

Trådløse netværk
Du finder yderligere oplysninger om fejlfinding på trådløse netværk på
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x.
Problem

Løsning
• Smartphonen er for langt væk:
væk: Ryk enhederne tættere på hinanden.
• Enheder i nærheden forårsager radiointerferens:
radiointerferens: Flyt kamera og smartphone væk fra mikrobølgeovne eller trådløse telefoner.
• Smartphonen er tilsluttet til en anden enhed:
enhed: Smartphone og kamera kan kun tilsluttes til én
enhed ad gangen. Afbryd forbindelsen og prøv igen.
Problemer med tilslutning
• Der er adskillige smartphones i nærheden:
nærheden: Prøv at tilslutte igen. Tilstedeværelsen af flere
eller overførsel af billeder
smartphones kan vanskeliggøre tilslutning.
til smartphone.
• Videoer er valgt (ved brug funktionen til visning på kamera):
kamera): Det kan tage lidt tid at downDer kan ikke optages fotos
loade videoer. Hvis en video ikke kan afspilles på din smartphone eller tablet, kan du prøve at indstille
vha. en smartphone.
videotilstanden til HD-størrelse (1280 × 720) eller mindre.
Du kan finde information om funktionen til visning på kameraet på webstedet nedenfor.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
• Billeder taget med et andet kamera er valgt:
valgt: Upload billederne, der er optaget med dette
kamera. Billeder, der er taget med et andet kamera, kan måske ikke uploades.
Smartphone viser ikke
Vælg TIL for TILPAS STR. H. Valg af FRA øger overførselstiderne for større billeder; desuden
billederne.
viser nogle telefoner muligvis ikke billeder over en vis størrelse.

Fejlfinding
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Advarselsmeddelelser og displays
Følgende advarsler vises på LCD-skærmen:
Advarsel
B ((rød
rød))
A ((blinker
blinker rødt)
rødt)
k

Beskrivelse
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet (P
(P 14) eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7).
Batteri afladet. Oplad batteriet (P
(P 14) eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri (P
(P 7).
Langsom lukkertid. Billederne kan være slørede. Anvend flashen eller et stativ.
Kameraet kan ikke fokusere. Prøv en af følgende løsninger:
s
• Brug fokuslåsen til at fokusere på et andet motiv på samme afstand og rekomponér så billedet
(vist i rødt med rød fokus(P 43).
ramme))
ramme
• Brug makromodus til at fokusere, når der tages nærbilleder ((P
P 46).
Blænde eller lukkertid vist Motivet er for lyst eller for mørkt, og billedet bliver over- eller undereksponeret. Hvis motivet er
i rødt
mørkt, brug flashen (P
(P 47).
FOKUSFEJL
Funktionsfejl i kameraet eller bevægelige dele af objektivet er dækket. Sluk for kameraet, og tænd det
SLÅ KAMERAET AV
igen, men pas på ikke at røre ved objektivet. Hvis meddelelsen varer ved, så kontakt en FUJIFILMOG DERETTER PÅ IGJEN
forhandler.
OBJEKTIVKONTROLFEJL
• Hukommelseskortet eller den interne hukommelse er ikke formateret, eller hukommelseskortet blev formateret i en computer eller anden enhed:
enhed: Formatér hukommelseskortet
eller den interne hukommelse med funktionen K FORMATER i kameraets opsætningsmenu
(P 96).
KORT IKKE INITIALISERET
• Hukommelseskortets kontakter kræver rengøring:
rengøring: Rengør kontakterne med en blød, tør
klud. Hvis meddelelsen gentages, skal hukommelseskortet formateres ((P
P 96). Hvis meddelelsen
varer ved, skal hukommelseskortet udskiftes.
• Funktionsfejl i kamera:
kamera: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
SKRIVEBESKYTTET KORT Hukommelseskortet er låst. Lås kortet op (P
(P 9).
Hukommelseskortet er forkert formateret. Brug kameraet til at formatere hukommelseskortet
OPTAGET
(P 96).
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Advarselsmeddelelser og displays
Advarsel
p

KORTFEJL

Beskrivelse
Sluk for kameraet og vent, til det er kølet ned. Hvis der ikke foretages nogen handlinger, slukker
kameraet automatisk.
Hukommelseskortet er ikke formateret til brug i kameraet. Formatér kortet ((P
P 96).
Hukommelseskortets kontakter kræver rengøring, eller hukommelseskortet er beskadiget. Rengør
kontakterne med en blød, tør klud. Hvis meddelelsen gentages, skal hukommelseskortet formateres
(P 96). Hvis meddelelsen varer ved, skal hukommelseskortet udskiftes.
Inkompatibelt hukommelseskort. Brug et kompatibelt hukommelseskort (P
(P 12).
Kamerafejl. Kontakt en FUJIFILM-forhandler.

a HUKOMMELSEN ER FULD
b HUKOMMELSEN ER FULD
Hukommelseskortet eller den interne hukommelse er fuld, og der kan ikke optages eller kopieres
INDBYGGET HUKOMMELSE billeder. Slet billederne eller indsæt et hukommelseskort med mere fri plads.
FULD
INDSÆT ET NYT KORT
• Hukommelseskortfejl eller forbindelsesfejl:
forbindelsesfejl: Genindsæt kortet eller sluk kameraet og tænd det
igen. Hvis meddelelsen varer ved, så kontakt en FUJIFILM-forhandler.
• Ikke nok resterende plads til at optage ekstra billeder
billeder:: Slet billeder eller isæt et hukomSKRIVEFEJL
melseskort med mere fri plads.
• Hukommelseskortet eller den interne hukommelse er ikke formateret:
formateret: Formatér hukommelseskortet eller den interne hukommelse (P
(P 96).
• Filen er ødelagt eller blev ikke oprettet med kameraet
kameraet:: Filen kan ikke vises.
• Hukommelseskortets kontakter kræver rengøring:
rengøring: Rengør kontakterne med en blød, tør
LÆSEFEJL
klud. Hvis meddelelsen gentages, skal hukommelseskortet formateres ((P
P 96). Hvis meddelelsen
varer ved, skal hukommelseskortet udskiftes.
• Funktionsfejl i kamera:
kamera: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.

Fejlfinding
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Advarselsmeddelelser og displays
Advarsel

Beskrivelse
Kameraet er løbet tør for billednumre (aktuelt billednummer er 999-9999). Formatér hukommelseskortet og vælg FORNY for B BILLEDANTAL i opsætningsmenuen. Tag et billede for
BILLEDANTAL FYLDT OP
at nulstille billednummerering til 100-0001, og vælg herefter KONTINUERLIG for B BILLEDNR. ((P
P 97).
Det blev forsøgt at vælge en flashmodus eller at justere lydstyrken på kameraet i stille-tilstand. Afslut
DEAKTIVER STILLE-TILSTAND
stille-tilstand, før du vælger en flashmodus eller justerer lydstyrken ((P
P 95).
En søgning har givet over 5000 resultater eller mere end 999 billeder blev valgt til sletning. Lav en ny
FOR MANGE BILLEDER
søgning eller vælg færre billeder.
SKRIVEBESKYTTET BILLEDE Det blev forsøgt at slette til et beskyttet billede. Fjern beskyttelsen og prøv igen ((P
P 90).
a BESKÆRING IKKE MULIG a billederne kan ikke beskæres.
BESKÆRING IKKE MULIG Billedet er ødelagt eller blev ikke oprettet med kameraet.
P KAN IKKE UDFØRES
Det blev forsøgt at oprette en størrelsestilpasset kopi i en størrelse svarende til eller større end
Q KAN IKKE UDFØRES
originalen. Vælg en mindre størrelse.
a KAN IKKE UDFØRES
ROTERING IKKE MULIG Det blev forsøgt at dreje et billede, der ikke kan drejes.
F ROTERING IKKE MULIG Film kan ikke roteres.
m KAN IKKE UDFØRES Omskalering og fjernelse af røde øjne kan ikke anvendes på det valgte billede.
F KAN IKKE UDFØRES Fjernelse af røde øjne kan ikke anvendes på film.
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Advarselsmeddelelser og displays
Advarsel
INTET KORT
b INGEN BILLEDER
a INGEN BILLEDER

Beskrivelse
Intet hukommelseskort indsat, når E KOPIÉR vælges i afspilningsmenuen. Indsæt et hukommelseskort.
Den valgte kilde for E KOPIÉR indeholder ingen billeder. Vælg en anden kilde.

DPOF-udskriftsbestillingen på det aktuelle hukommelseskort indeholder mere end 999 billeder.
Kopiér billederne til den interne hukommelse og opret en ny udskriftsbestilling.
KAN IKKE INDSTILLE DPOF Billedet kan ikke udskrives ved brug af DPOF.
F KAN IKKE INDSTILLE
Film kan ikke udskrives ved brug af DPOF.
DPOF
En forbindelsesfejl opstod, mens billeder blev udskrevet eller kopieret til en computer eller en anden
KOMMUNIKATIONSFEJL
anordning. Bekræft, at enheden er tændt, og USB-kablet er forbundet.
Sørg for, at batterikammeret Kontrollér, at batterikammerdækslet er låst. Bemærk, at dækslet muligvis allerede er låst; denne meder låst.
delelse er blot en opfording til dig om at kontrollere, at dækslet sidder ordentligt, før du fortsætter.
DPOF-FILFEJL

Fejlfinding
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Tillæg
Hukommelseskortets kapacitet
Følgende tabel viser optagetiden eller antal billeder, som er tilgængelige ved forskellige
billedkvaliteter. Alle figurer er estimerede, filstørrelser varierer afhængigt af den optagne
scene, hvilket resulterer i store variationer i antallet af filer, som kan lagres. Antallet af
eksponeringer eller længde, som er tilbage, bliver muligvis ikke mindre ved en ensartet
hastighed. Der kan tages et begrænset antal testbilleder, når der ikke er isat et hukommelseskort.
■ Billeder

FINE
4 GB
NORMAL
FINE
8 GB
NORMAL

4:3
460
930
940
1860

3:2
520
1040
1050
2090

O
16 : 9
620
1230
1250
2470

1:1
620
1230
1250
2470

4:3
920
1820
1860
3660

3:2
1040
2040
2090
4110

P
16 : 9
1220
2400
2460
4830

1:1
1240
2440
2500
4900

4:3
2300
3380
4620
6800

3:2
2050
3030
4120
6080

Q
16 : 9
3420
4990
6870
10020

1:1
2420
3550
4850
7140

■ Film
i 1920 × 1080 i 1920 × 1080 h 1280 × 720 f 640 × 480 k 640 × 480 k 320 × 240 k 160 × 120
(60 fps) 1
(30 fps) 1
(60 fps) 1
(30 fps) 2
(120 fps) 3
(240 fps) 3
(320 fps) 3
4 GB
36 min.
36 min.
40 min.
188 min.
64 min.
127 min.
141 min.
8 GB
73 min.
73 min.
81 min.
378 min.
128 min.
256 min.
285 min.
1 Anvend et H-kort eller bedre. Individuelle film må ikke overstige 29 minutter i længde.

2 Individuelle film må ikke overstige 120 minutter i længde.
3 Anvend et H-kort eller bedre. Individuelle film må ikke overstige 30 sekunder i længde.
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Specifikationer
System
Model
Effektive pixels
Billedsensor
Lagringsmedie
Filsystem
Filformat
Billedstørrelse (pixels)

Objektiv
Brændvidde
Digitalt zoom
Blænde
Fokusområde
(afstand fra fronten af
objektivet)

Tillæg

Digitalkamera FinePix XP130-serien
16,4 millioner
1/2,3 ” CMOS med kvadratiske pixels og primært farvefilter
• Intern hukommelse (ca. 90 MB)
• SD/SDHC/SDXC-hukommelseskort
I overensstemmelse med designreglerne for kamerafilsystem, Design Rule for Camera File
System (DCF)
(DCF),, Exif 2.3 og Digital Print Order Format (DPOF)
• Stillbilleder
Stillbilleder:: Exif 2.3 JPEG (komprimeret)
• Film
Film:: MOV (H.264)/Linear PCM/monolyd
• O 4 : 3:3: 4608 × 3456 • O 3 : 2:2: 4608 × 3072 • O 16 : 9:9: 4608 × 2592 • O 1 : 1:1: 3456 × 3456
• P 4 : 3:3: 3264 × 2448 • P 3 : 2:2: 3264 × 2176 • P 16 : 9:9: 3264 × 1840 • P 1 : 1:1: 2432 × 2432
• Q 4 : 3:3: 2048 × 1536 • Q 3 : 2:2: 2304 × 1536 • Q 16 : 9:9: 1920 × 1080 • Q 1 : 1:1: 1728 × 1728
Fujinon 5 × objektiv med optisk zoom F3,9 (vidvinkel) – F4,9 (telefoto)
f=5,0 mm – 25,0 mm (35 mm-format svarende til: 28 mm-140 mm)
Op til cirka 2 × med intelligent digitalt zoom (op til 10 ×, når kombineret med optisk zoom)
F3,9/F6,2 (vidvinkel)
(vidvinkel),, F4,9/F8,0 (telefoto)
Ca. 60 cm – uendeligt (vidvinkel)
(vidvinkel);; 1,0 m – uendeligt (telefoto)
• Makro
Makro:: Ca. 9 cm – 2,0 m (vidvinkel)
(vidvinkel);; 1,0 m – 3,0 m (telefoto)

123

Specifikationer
System
Følsomhed

Standard udgående følsomhed svarende til ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (billedstørrelse
P eller Q); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)
Måling
256-segmenters lysmåling gennem objektivet (TTL)
(TTL);; MULTI
Eksponeringskontrol
Programmeret AE
Eksponeringskompensation –2 EV – +2 EV i trin på 1/3 EV
Billedstabilisering
Optisk stabilisering (billedsensorskift)
Lukkertid
• Q, B, P, G, g, k, C, 7, h, M, Y, N, O, Q, R, s, F, s, V,
(kombineret mekanisk og
W: 1/4 s–
s–11/2000 s
elektronisk lukker)
• j: 1/8 s–
s–11/2000 s
• r, U: 1/30 s–
s–11/2000 s
• H: 4 s–1
s–1/2000 s
Kontinuerligt
Omtrentlig billedhastighed
Kontinuerlige billeder (Billedstørrelse)*2
(bps)*1
3,0
O
10 (OP
(OP),), 40 (Q
(Q)
5,0
K
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
10
J
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
60
P
70 (Q
(Q16:9
16:9))
3,0
Q
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
5,0
N
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
10
M
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
*1 Billedhastigheden varierer med optageforholdene og antallet af optagede billeder.
*2 Brug et H kort eller et bedre kort.

Fokus
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• AF-tilstand:
AF-tilstand: CENTRUM, MULTI, OMRÅDE, SPORING
• Autofokussystem
Autofokussystem:: TTL AF med kontrastdetektion
• AF-tilstand for film:
film: CENTRUM, KONTINUERLIG

Tillæg

Specifikationer
System
Hvidbalance
Selvudløser
Tidsforskydningsfilm

Flash

Flashmodus
LCD-skærm
Film

Tillæg

Auto, direkte sollys, skygge, dagslys fluorescerende, varmt hvidt fluorescerende, koldt hvidt fluorescerende, glødelys, undervandsbelysning
Fra, 2 sek., 10 sek., g ((GRUPPETIMER
GRUPPETIMER),), INTERVALOPTAG., TIDSFORSKYDNINGSFILM
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 60 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 30 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 10 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 60 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 30 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 10 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 60 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 30 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 10 bps
Automatisk flash; effektiv rækkevidde, når følsomheden er indstillet til AUTO er ca. 70 cm – 4,4 m
(vidvinkel),, 1,0 m – 3,8 m (telefoto)
(vidvinkel)
(telefoto);; effektiv rækkevidde i makrotilstand er ca. 30 cm – 2,0 m
(vidvinkel),, 1,0 m – 3,0 m (telefoto)
(vidvinkel)
Auto, fyldningsflash, slukket, langsom synk (fjernelse af røde øjne slukket);
slukket); auto med fjernelse af røde
øjne, fyldningsflash, fra, langsom synk med fjernelse af røde øjne(fj
øjne(fjernelse af røde øjne til)
3,0”, 920 k-prik farve LCD-skærm; billeddækning ca. 100%
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 60 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 30 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 60 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 30 bps
• k 640×480
640×480:: 120 fps
• k 320×240
320×240:: 240 bps
• k 160×120
160×120:: 320 fps
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Specifikationer
Input/output-terminaler
Digitalt input/output
USB 2.0 High-Speed, Mikro USB-stik (Mikro-B); MTP/PTP
HDMI-udgang
Mikro HDMI-stik (type D)
Strømtilførsel/andet
Strømforsyning
Genopladeligt NP-45S-batteri
Batteriets levetid (omtrentBatteritype
Cirka antal billeder
ligt antal billeder, som kan tages NP-45S (denne type leveres med kameraet)
240
med et fuldt opladet batteri)
CIPA standard, målt i modus B (auto) med batteriet, der følger med kameraet og
SD-hukommelseskort.

Opladningstid
Kameramål (B × H × D)
Fotograferingsvægt
Kameravægt
Brugsvilkår
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Bemærk: Antallet af billeder, der kan tages med batteri, varierer afhængigt af batteriets opladningsBemærk:
niveau og vil blive mindre ved lave temperaturer.
Ca. 120 minutter (+20 °C)
109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm uden projektioner
Ca. 207,4 g., inklusive batteri og hukommelseskort
Ca. 190,6 g., eksklusive batteri, tilbehør og hukommelseskort
• Temperatur
Temperatur:: –10 °C – +40 °C
• Fugtighed
Fugtighed:: 10% – 80% (ingen kondens)

Tillæg

Specifikationer
Trådløs sender
Trådløst LAN
Standarder
Driftsfrekvens
(centerfrekvens)
Adgangsprotokoller
Bluetooth®
Standarder
Driftsfrekvens
(centerfrekvens)

IEEE 802.11b/g/n (protokol for standard trådløs)
• U S A, Canada, Taiwan:
Taiwan: 2.412 MHz–2.462 MHz (11 kanaler)
• Andre lande
lande:: 2.412 MHz–2.472 MHz (13 kanaler)
Infrastruktur
Bluetooth-version 4.1 (Bluetooth, energibesparende)
2.402 MHz–2.480 MHz

Genopladeligt NP-45S-batteri
Nominel spænding
DC 3,7 V
Nominel kapacitet
740 mAh
Mål (B × H × D)
31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm
Vægt
Ca. 19 g
AC-adapter
Vurderet input
Kapacitet for input
Vurderet output
Driftstemperatur
Vægt

100 V–240 V AC, 50/60 Hz
• 100 V:
V: 10,5 VA
5,0 V DC, 1000 mA
0 °C – +40 °C
Ca. 26 g ± 15%

• 240 V:
V: 11,9 VA

Vægt og mål varierer afhængigt af salgsland eller -region.

Tillæg
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Specifikationer

■ Bemærkninger
• Specifikationer kan ændre sig uden varsel. FUJIFILM er ikke ansvarlig for skader, som
skyldes fejl i denne brugervejledning.
• Selvom LCD-skærmen er produceret ved brug af avanceret teknologi, kan små klare
punkter og afvigende farver forekomme, især nær tekst. Dette er normalt for denne type
LCD-skærme og er ikke ensbetydende med en funktionsfejl; det har ingen indflydelse på
de billeder, der optages med kameraet.
• Digitalkameraer kan lave fejl, når de udsættes for stærk radioforstyrrelse (f.eks. elektriske
felter, statisk elektricitet eller støj på linjen).
• På grund af objektivtypen, som bruges, kan der forekomme nogen forvrængning ved
kanten af billederne. Dette er normalt.
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Stemmebesked
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Restriktioner for kameraindstillinger
De tilgængelige valgmuligheder for hver optagetilstand er opstillet herunder.
Valg
Q B P
AUTO
✔ ✔ ✔
N BOFF
✔ ✔ ✔
N
✔
O
✔ ✔ ✔
BON
K
✔ ✔ ✔
L
✔
M
P
✔ ✔ ✔
h
S/R
✔ ✔ ✔
g
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
e/i
✔ ✔
F
F
✔ ✔
H
✔
d
1
AUTO
N
✔ ✔1 ✔1
AUTO (1600)
✔
AUTO (800)
✔
AUTO (400)
✔
6400
✔
3200
✔
1600
✔
800
✔
400
✔
200
✔
100
✔
O
O
✔ ✔ ✔
P
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
Q
✔ ✔ ✔
T
✔ ✔ ✔
P
c
a
✔ ✔
b
✔ ✔ ✔
f
✔ ✔ ✔
D
✔1 ✔1 ✔

G g j k C 7
✔
✔1 ✔
✔
✔1

Optagetilstand
h M Y r N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔1 ✔ ✔1 ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
1
1
1
✔ ✔ ✔ ✔ ✔1

✔1 ✔1
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

✔1 ✔1
✔ ✔ ✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔ ✔1
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔1
✔
✔
✔
✔ ✔1

1

✔
✔
✔3

1

1

1

1

✔
✔1 ✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔

1

O H Q R
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Restriktioner for kameraindstillinger
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V i 1920×1080 (60fps)
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1 Automatisk optimeret for den valgte optagetilstand.
2 Kun FRA.
3 Kan kun vælges, når kameraet er sat på AUTO eller g.
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