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 Turvallisuustietoja Turvallisuustietoja
Lue nämä huomautukset ennen laitteen käyttämistä

Turvallisuustietoja
• Varmista, että käytät kameraasi oikein. Lue nämä turvaohjeet ja 

oma Käyttäjän oppaasi huolellisesti ennen käyttöä.

• Säilytä turvallisuusohjeet lukemisen jälkeen turvallisessa paikassa.

Tietoja kuvakkeista

Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilöva-

hinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoit-

tamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään virheellisesti.

VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen 

voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.

HUOMIO

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen 

voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien ohjeiden luonteen.

Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat 

huomiota (“Tärkeä”).

Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, 

että kyseinen toiminto on kielletty (“Kielletty”).

Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät ilmoittavat, että 

kyseinen toiminto on suoritettava (“Pakollinen”).

Vedenpitäviä tuotteita koskevia huomautuksia

• Säilytä kameraa kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

• Jos kameran päälle roiskuu muuta nestettä kuin makeaa vettä tai 

merivettä, huuhtele kamera makealla vedellä ja pyyhi nukkaamat-

tomalla liinalla.  Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, jos olet epävarma.

• Vedelle ja pölylle altistamista koskeva kielto ei koske vesi- ja pöly-

tiiviitä tuotteita.  Huomioi tämä, kun luet seuraavia huomautuksia 

ja varoituksia.

  VAROITUSVAROITUS

Irrota laite 
pistorasiasta

Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke sen virta pois 

päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. 

Kameran käytön jatkaminen, kun siitä nousee savua, se 

käryää tai toimii jotenkin muuten tavallisuudesta poikkea-

vasti, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä 

FUJIFILM-myyjään.

Älä päästä vettä tai vieraita esineitä kameran sisälle. Jos 

kameran sisälle pääsee vettä tai vieraita esineitä, kytke sen 

virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pisto-

rasiasta. Kameran käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon 

tai sähköiskun. Ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään.

Älä käytä 
kylpyhuoneessa 

tai suihkussa.

Älä käytä kameraa kylpyhuoneessa tai suihkussa (ei koske 

vedenkestäviä tuotteita). Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun.

Älä pura osiin

Älä yritä muuttaa tai purkaa kameraa (älä koskaan avaa kuor-

ta). Seurauksena saattaa olla tulipalo tai sähköisku.

Älä kosketa 
sisäisiin osiin

Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon 

seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin. Tämän ohjeen 

noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun 

tai loukkaantumiseen kosketettaessa rikkoontuneita osia. 

Poista akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja säh-

köiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.
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  VAROITUSVAROITUS
Älä muuta tai lämmitä virtajohtoa, kierrä tai vedä sitä liian 

voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Tämä 

voi vahingoittaa virtajohtoa ja aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota yhteyttä 

FUJIFILM-myyjään.

Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle. Kamera voi pudota 

tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja.

Älä koskaan yritä ottaa kuvia liikkuessa. Älä käytä kameraa 

kävellessä tai ajoneuvoa ajettaessa. Voit kaatua tai joutua 

liikenneonnettomuuteen.

Älä kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana. Tämä 

voi aiheuttaa salaman sähkönpurkauksesta johtuvan 

sähköiskun.

Älä käytä akkua ohjeiden vastaisesti. Lataa akku merkkivalon 

mukaan.

Älä lämmitä akkua, muuta sitä tai pura sitä osiin. Älä pudota, 

iske tai heitä akkua tai altista sitä voimakkaille iskuille tai 

vääntymiselle. Jos huomaat vuotoja, vääntymistä, haalistumista 

tai muuta poikkeavaa, älä käytä akkua. Älä säilytä akkua 

metallista valmistettujen tuotteiden kanssa. Mikä tahansa 

näistä toimista voi saada akun kuumentumaan, syttymään, 

halkeamaan tai vuotamaan ja aiheuttaa tulipalon, vammoja 

tai palovammoja.

Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi 

tarkoitettua akkua tai verkkovirtalaitetta. Älä käytä muuta kuin 

tyyppikilvessä osoitettua jännitettä. Muiden virtalähteiden 

käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.

Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi tai vaat-

teillesi, huuhtele alue puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi 

lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon.

Älä lataa laturilla muita kuin tässä määritettyjä akkuja. 

Toimitettu akkulaturi on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan 

kameran mukana toimitetun akkutyypin kanssa. Tavallisten 

paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen 

laturilla voi saada akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai 

räjähtämään.

  VAROITUSVAROITUS

Räjähdysvaara, jos akku on virheellinen tai asetetaan väärin.  

Vaihda vain samanlaiseen akkuun.

Älä käytä helposti syttyvien esineiden, räjähtävien kaasujen tai 

pölyn läheisyydessä.

Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä 

kotelossa. Säilytä akkua kotelossa. Peitä akun navat hävitet-

täessä eristysteipillä. Jos akku pääsee koskettamaan toista 

metalliesinettä tai akkua, se voi syttyä palamaan tai räjähtää. 

Pidä pienet tarvikkeet, kuten muistikortit ja salamakengän 

suojus, poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta. On mahdollista, 

että lapset ja vauvat voivat vahingossa nielaista pieniä 

tarvikkeita, kuten muistikortteja ja salamakengän suojuksen. 

Säilytä muistikortteja poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos 

lapsi nielee muistikortin, hakeudu lääkärin hoitoon tai soita 

hätänumeroon.

Sammuta kamera väkijoukoissa. Kamera lähettää radioaaltoja, 

jotka saattavat häiritä sydämentahdistimien toimintaa.

Sammuta kamera automaattisten ovien, PA-kaiutinjärjestelmien 

ja muiden automaattisesti toimivien laitteiden läheisyydessä.  

Kamera lähettää radioaaltoja, jotka saattavat aiheuttaa 

näiden laitteiden toimintahäiriön.

Pidä kamera vähintään 22 cm:n etäisyydellä sydämentahdis-

timia käyttävistä henkilöistä. Kamera lähettää radioaaltoja, 

jotka saattavat häiritä sydämentahdistimien toimintaa.

Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Seurauksena voi olla 

tukehtuminen tai muita vammoja, jos hihna tai virtajohto 

kiertyy vahingossa kaulan ympäri tai jos tarvike nielaistaan 

vahingossa.
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  VAROITUSVAROITUS
Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. 

Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa 

johtaa pysyvään näön heikkenemiseen.

Salaman käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa 

tilapäisiä näköhäiriöitä. Näkövammojen vaara. Kun käyte-

tään salamaa lapsen tai vauvan kuvaamiseen, huolehdi 

riittävästä etäisyydestä.

Keskustele sairaalan tai lentoyhtiön henkilökunnan kanssa 

ennen kameran käyttämistä sairaalassa tai lentokoneessa. 

Kamera saattaa häiritä sairaalan tai lentoliikenteen laitteita.

  HUOMIOHUOMIO

Älä käytä tätä kameraa paikoissa, joissa on höyrystynyttä öljyä 

tai vesihöyryä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä käytä tätä kameraa paikoissa, joissa on kosteutta tai 

pölyä (ei koske vedenkestäviä tuotteita). Tämä voi aiheuttaa 

tulipalon tai sähköiskun.

Älä jätä kameraa erittäin kuumiin paikkoihin. Älä jätä kameraa 

esimerkiksi suljettuun ajoneuvoon tai suoraan auringonva-

loon. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.

Älä aseta raskaita esineitä kameran päälle. Raskas esine voi 

keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja.

Älä siirrä kameraa, kun verkkovirtalaite on edelleen kytkettynä 

pistorasiaan. Älä irrota verkkovirtalaitetta pistorasiasta 

vetämällä virtajohdosta. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa tai 

kaapeleita ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 

Älä käytä verkkolaitetta, kun pistoke on vahingoittunut tai 

pistokkeen ja pistorasian liitos on löysä. Tämä voisi aiheuttaa 

tulipalon tai sähköiskun.

  HUOMIOHUOMIO
Älä peitä kameraa tai verkkovirtalaitetta kankaalla tai kiedo 

niitä peittoon. Tämä voi aiheuttaa kuumuutta, mikä voi 

vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon.

Kun puhdistat kameraa tai et aio käyttää sitä pidempään 

aikaan, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasiasta. 

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 

tulipalon tai sähköiskun.

Irrota laite 
pistorasiasta

Irrota laturi latauksen päätyttyä pistorasiasta. Laturin jättämi-

nen kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon.

Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa 

ponnahtaa ulos korttipaikasta. Pidä korttia kevyesti sormella 

vastaan, kun vapautat kortin. Ulos ponnahtava kortti saattaa 

osuessaan aiheuttaa henkilövahinkoja. 

Testauta ja puhdistuta kamerasi säännöllisesti. Pölyn 

kerääntyminen kameran sisälle voi aiheuttaa tulipalon tai 

sähköiskun. Pyydä FUJIFILM-myyjääsi puhdistamaan kame-

rasi sisältä kahden vuoden välein. Huomaa, että kyseessä ei 

ole maksuton palvelu.

Pidä aurinko poissa rajauksesta, kun kuvaat taustavalaistuja 

kohteita. Auringonvalon tarkentuminen kameraan, kun 

aurinko on rajauksessa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa 

tulipalon tai palovammoja.

Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettyinä 

kolmijalkaan. Tuote voi pudota tai osua muualle aiheuttaen 

vahinkoa.
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 Akku ja virtalähde

Huomaa:Tarkista kamerassa käytettävän 

akun tyyppi ja lue siihen liittyvät ohjeis-

tuksen kohdat.

Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukai-

sesta käytöstä ja niiden käyttöiän pidentämi-

sestä. Virheellinen käyttö voi lyhentää akun 

käyttöikää tai aiheuttaa vuodon, ylikuumene-

misen, tulipalon tai räjähdyksen.

LitiumioniakutLitiumioniakut
Lue tämä osio, jos kamera käyttää 

ladattavaa litiumioniakkua.

Akku ei ole ladattu laitteen toimittamisen 

yhteydessä. Lataa akku ennen käyttöä. Säilytä 

akku pakkauksessaan, kun sitä ei käytetä.

 ■ Akkuun liittyviä huomautuksia

Akku menettää ajan myötä varaustaan, kun 

sitä ei käytetä. Lataa akku päivää tai kahta 

ennen käyttöä.

Akun käyttöikää voidaan pidentää sammut-

tamalla kamera, kun sitä ei käytetä.

Akun kapasiteetti laskee alhaisissa 

lämpötiloissa. Tyhjentynyt akku saattaa olla 

toimimatta kylmänä. Pidä täyteen ladattu 

vara-akku lämpimässä paikassa ja vaihda 

tarvittaessa, tai pidä akkua taskussa tai 

muussa lämpimässä paikassa ja aseta se 

kameraan vain kuvattaessa. Älä aseta akkua 

suoraan kosketukseen kädenlämmittimien 

tai muiden lämmityslaitteiden kanssa.

 ■  Akun lataaminen

Latausajat pitenevät, kun ympäristön läm-

pötila on alle +10 °C tai yli +35 °C. Älä yritä 

ladata akkua lämpötilassa, joka on yli 40 °C; 

alle 0 °C lämpötilassa akku ei lataannu.

Älä yritä ladata täyteen ladattua akkua. Akun 

ei kuitenkaan tarvitse olla täysin tyhjä ennen 

lataamista.

Akku saattaa tuntua lämpimältä välittömästi 

lataamisen tai käytön jälkeen. Tämä on 

normaalia.

 ■ Akun käyttöikä

Normaalilämpötiloissa akku voidaan ladata 

uudelleen noin 300 kertaa. Akun varaustilan 

keston merkittävä lyheneminen osoittaa, 

että akun käyttöikä on lopussa ja se on 

vaihdettava uuteen.

 ■ Säilytys

Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sitä ei 

käytetä pitkään aikaan akun ollessa täyteen 

ladattu. Käytä akku tyhjäksi ennen säilytyk-

seen siirtämistä.

Jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan, 

poista akku ja säilytä sitä kuivassa paikassa, 

jossa lämpötila on +15 °C ja +25 °C välillä. 

Älä säilytä akkua paikoissa, joissa se altistuu 

äärimmäisille lämpötiloille.

 ■ Huomioita: Akun käsitteleminen

• Älä kuljeta tai säilytä metalliesineiden, 

kuten kaulakorujen tai hiussolkien kanssa.

• Älä altista akkua avotulelle tai kuumuudelle.

• Älä pura akkua osiin tai tee siihen 

muutoksia.

• Käytä akkua vain määrättyjen latureiden 

kanssa.

• Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille.

• Älä altista akkua vedelle.

• Pidä akun navat puhtaina.

• Akku ja kameran runko saattavat tuntua 

lämpimiltä pitkän käyttövaiheen jälkeen. 

Tämä on normaalia.

AA-alkaliparistot / NiMH-akut / AA-alkaliparistot / NiMH-akut / 
AA-LitiumparistotAA-Litiumparistot

Lue tämä osio, jos kamera käyttää 

AA-alkaliparistoja tai ladattavia 

AA-NiMH-akkuja. Tietoja yhteensopivista 

akkutyypeistä voit löytää muualta kameran 

käyttöohjeesta.

 ■ Huomioita: Paristojen käsitteleminen

• Älä altista vedelle, avotulelle tai kuumuu-

delle tai varastoi lämpimissä tai kosteissa 

olosuhteissa.

• Älä kuljeta tai säilytä metalliesineiden, 

kuten kaulakorujen tai hiussolkien kanssa.

• Älä pura paristoja tai tee muutoksia niiden 

vaippaan.

• Älä altista iskuille.

• Älä käytä vuotavia, vääntyneitä tai väriltään 

muuttuneita paristoja.

• Pidä paristot poissa vauvojen ja pienten 

lasten ulottuvilta.

• Laita paristot oikein päin.
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• Älä sekoita vanhoja ja uusia akkuja, akkuja, 

joiden lataustasot eroavat toisistaan, tai 

erityyppisiä akkuja.

• Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, 

poista paristot. Huomaa, että kameran kello 

nollautuu.

• Paristot saattavat tuntua lämpimältä 

välittömästi käytön jälkeen. Kytke kamera 

pois päältä ja odota, kunnes paristot ovat 

jäähtyneet, ennen käsittelemistä.

• Paristojen kapasiteetti tavallisesti laskee 

alhaisissa lämpötiloissa. Pidä varaparistoja 

taskussa tai muussa lämpimässä paikassa 

ja vaihda tarvittaessa. Kylmien paristojen 

varaustila voi osittain palautua, kun ne 

lämpenevät.

• Sormenjäljet ja muu lika paristojen navoissa 

voi heikentää niiden tehoa. Puhdista navat 

pehmeällä kuivalla liinalla, ennen kuin laitat 

ne kameraan.

Jos paristot vuotavat, puhdista 

paristokotelo huolellisesti ennen kuin 

asetat uudet paristot.

Jos käsille tai vaatteille joutuu 

akkunestettä, huuhtele alue perus-

teellisesti vedellä. Jos nestettä pääsee 

silmiin, huuhtele kohta välittömästi 

vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. 

Älä hiero silmiä. Tämän varotoimenpi-

teen laiminlyönti saattaa vahingoittaa 

näköä pysyvästi.

 ■ NiMH-akut

Ni-MH-akkujen kapasiteetti saattaa heikentyä 

tilapäisesti, kun akut ovat uusia, niitä ei ole 

käytetty pitkään aikaan tai jos niitä ladataan 

toistuvasti ilman, että ne purkautuvat 

kokonaan. Tämä on normaalia eikä viittaa 

vikatilanteeseen. Kapasiteettia voidaan lisätä 

purkamalla akut toistuvasti käyttämällä ka-

meran asetusvalikon pura lataus -vaihtoeh-

toa ja lataamalla niitä akkulaturin avulla.

 Q HUOMIO: Älä käytä pura lataus -toimintoa 

alkaliparistojen yhteydessä.

Kamera käyttää pienen määrän virtaa myös 

ollessaan sammuksissa. Kameraan pitkäksi 

ajaksi jätetyt Ni-MH-akut voivat huonon-

tua niin, etteivät ne enää pidä varausta. 

Akun suorituskyky voi myös laskea, jos ne 

käytetään loppuun esim. taskulampussa. 

Pura Ni-MH-akut käyttämällä kameran 

asetusvalikon pura lataus -toimintoa. Akkujen, 

jotka eivät lataannu toistuvista purkamisista 

ja lataamisista huolimatta, käyttöikä on 

lopussa ja ne pitää vaihtaa uusiin.

Ni-MH-akut voidaan ladata (erikseen myy-

tävällä) akkulaturilla. Akut saattavat tuntua 

lämpimältä välittömästi lataamisen jälkeen. 

Katso lisätiedot tutustumalla laturin mukana 

toimitettuihin ohjeisiin. Käytä laturia vain 

yhteensopivia akkujen kanssa.

Ni-MH-akut menettävät ajan myötä varaus-

taan käyttämättöminä ollessaan.

 ■ Hävittäminen

HUOMIO: Hävitä käytetyt akut paikallisten 

määräysten mukaisesti.

Verkkolaitteet (myydään erikseen)Verkkolaitteet (myydään erikseen)
Tämän kappaleen tiedot koskevat 

kaikkia kameramalleja. Käytä ainoastaan 

tämän kameran kanssa käytettäväksi 

tarkoitettua FUJIFILM-verkkolaitetta. Muut 

verkkolaitteet voivat vahingoittaa kameraa.

• Verkkolaite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

• Varmista, että tasavirtapistoke on kytketty 

kunnolla kameraan.

• Katkaise kameran virta ennen verkkolait-

teen irrottamista. Irrota verkkolaite aina 

pistokkeesta, ei johdosta.

• Älä käytä muiden laitteiden kanssa.

• Älä pura osiin.

• Älä altista kuumuudelle tai kosteudelle.

• Älä altista iskuille.

• Verkkolaite voi hurista tai tuntua lämpimäl-

tä käytön aikana. Tämä on normaalia.

• Jos verkkolaite aiheuttaa radiohäiriöitä, 

käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
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Kameran käyttäminen

Älä suuntaa kameraa äärimmäisen kirkkaita 

valonlähteitä kohti. Tällainen on esimerkiksi 

pilvettömältä taivaalta paistava aurinko. 

Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti saattaa 

vahingoittaa kameran kuvasensoria.

Ota koekuviaOta koekuvia
Ennen kuvaamista tärkeissä tilaisuuksissa 

(kuten häissä tai ennen kameran ottamista 

mukaan matkalle) varmista, että kamera 

toimii normaalisti, ottamalla koekuva ja 

avaamalla se LCD-näyttöön. FUJIFILM 

Corporation ei vastaa vahingoista tai mene-

tetyistä voitoista, jotka aiheutuvat tuotteen 

toimintahäiriöstä.

Tekijänoikeuteen liittyviä huomautuksiaTekijänoikeuteen liittyviä huomautuksia
Ellei kuvia ole tarkoitettu yksinomaan 

henkilökohtaiseen käyttöön, digikame-

rajärjestelmällä tallennettuja kuvia ei saa 

ilman omistajan lupaa käyttää tavalla, joka 

loukkaa tekijänoikeuslakeja. Huomaa, että 

teatteriesitysten, näytäntöjen ja näyttelyiden 

valokuvaamiseen liittyy erityisiä rajoituksia, 

vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan 

käyttöön. Käyttäjiä pyydetään myös huomaa-

maan, että tekijänoikeuslakien suojaamia 

kuvia tai tietoja sisältävän muistikortin 

siirtäminen toiselle henkilölle on sallittua 

vain ottamalla kyseisten tekijänoikeuslakien 

rajoitukset huomioon.

KäsittelyKäsittely
Varmistaaksesi kuvien oikeanlaisen tallen-

nuksen, älä altista kameraa iskuille kuvien 

tallennuksen aikana.

Nestekidenäyttö (LCD)Nestekidenäyttö (LCD)
Jos nestekidenäyttö on vaurioitunut, pidä 

huoli ettet kosketa nestettä. Toimi nopeasti 

alla ilmoitetulla tavalla seuraavien tilanteiden 

sattuessa:

• Jos nestekidettä pääsee iholle, pyyhi alue 

liinalla ja pese sen jälkeen huolellisesti 

saippualla ja juoksevalla vedellä.

• Jos nestekidettä pääsee silmiin, huuhtele 

silmää puhtaalla vedellä vähintään 15 

minuutin ajan ja hakeudu sen jälkeen 

lääkärin hoitoon.

• Jos nestekidettä joutuu nieluun, huuhtele 

suu huolellisesti vedellä. Juo runsaasti vettä 

ja oksennuta sekä hakeudu tämän jälkeen 

hoitoon.

Vaikka näyttö on valmistettu käyttäen 

äärimmäisen tarkkaa teknologiaa, se saattaa 

sisältää pikseleitä, jotka ovat aina valaistuja 

tai jotka eivät syty. Tämä ei ole toimintahäiriö 

eikä tämä vaikuta tuotteella tallennettuihin 

kuviin.

Tavaramerkkeihin liittyviä tietojaTavaramerkkeihin liittyviä tietoja
xD-Picture Card ja E ovat FUJIFILM 

Corporationin tavaramerkkejä. Tässä käytetyt 

fontit ovat DynaComware Taiwan Inc.:n yksin 

kehittämiä. Macintosh, Mac OS ja macOS ovat 

Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on 

rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa. Windows 

on Microsoft Corporationin rekisteröity 

tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa 

ja/tai muissa maissa. Wi-Fi® ja Wi-Fi Protected 

Setup® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä 

tavaramerkkejä. Bluetooth®-sanamerkki ja 

-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia 

rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita FUJIFILM 

käyttää lisenssillä. Adobe ja Adobe Reader ovat 

Adobe Systems Incorporatedin tuotemerkkejä 

tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa 

ja/tai muissa maissa. SDHC- ja SDXC-logot 

ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI-logo 

on tavaramerkki. Kaikki muut tässä oppaassa 

mainitut tuotenimet ovat omistajiensa omai-

suutta olevia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 

tavaramerkkejä.

Sähköiset häiriötSähköiset häiriöt
Kamera saattaa häiritä sairaalan tai 

lentoliikenteen laitteita. Keskustele sairaalan 

tai lentoyhtiön henkilökunnan kanssa 

ennen kameran käyttämistä sairaalassa tai 

lentokoneessa.

Exif Print (Exif-versio 2.3)Exif Print (Exif-versio 2.3)
Exif Print on vastikään uudistettu digika-

meroiden tiedostomuoto, jossa valokuvien 

yhteydessä tallennettavia tietoja käytetään 

optimaalisen värintoiston saavuttamiseksi 

kuvia tulostettaessa.

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

Lue tämä ennen kuin käytät ohjelmistoa

Lisensoidun ohjelmiston suora tai epäsuora 

vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on 

kielletty ilman asianomaisten osapuolten 

lupaa.
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Turvallisuustietoja

Langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät laitteet: tärkeitä huomautuksia

TÄRKEÄÄ: lue seuraavat huomautukset, ennen kuin käytät 

kameran sisäänrakennettua langatonta lähetintä.

 Q Tämä tuote sisältää Yhdysvalloissa tuotetun salaustoiminnon ja on 

siten Yhdysvaltojen vientiviraston sääntelyn alainen, eikä tuotetta 

saa viedä tai jälleenviedä sellaisiin valtioihin, jotka Yhdysvallat on 

julistanut taloussaartoon.

• Käytä vain langatonta verkkoa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävää laitetta. 

FUJIFILM ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käy-

töstä, jolle ei ole valtuutusta. Älä käytä sovelluksissa, jotka vaativat 

korkeaa luotettavuutta, kuten esimerkiksi lääketieteellisissä laitteissa 

tai muissa järjestelmissä, jotka saattavat vaikuttaa ihmishenkiin 

suoraan tai epäsuorasti. Käytettäessä laitetta tietokoneessa tai 

muissa järjestelmissä, jotka vaativat suurempaa luotettavuutta kuin 

mitä langattomia verkkoja tai Bluetooth-yhteyttä käyttävät laitteet 

edustavat, varmista turvallisuus ja estä toimintahäiriöt tarkistamalla, 

että kaikki tarvittavat varotoimet on suoritettu.

• Käytä ainoastaan laitteen ostomaassa. Tämä laite on ostomaansa 

langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä laitteita kos-

kevien säädösten mukainen. Ota huomioon kaikki sijaintiin liittyvät 

säädökset laitetta käyttäessäsi. FUJIFILM ei ota vastuuta ongelmista, 

jotka syntyvät, kun laitetta käytetään muilla hallintoalueilla.

• Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on magneettikenttiä, staattista 

sähköä tai radiohäiriötä. Älä käytä lähetintä mikroaaltouunien 

läheisyydessä tai muissa magneettikentille, staattiselle sähkölle tai 

radiohäiriöille alttiissa paikoissa, jotka voivat estää langattomien 

signaalien vastaanoton. Molemminpuolisia häiriöitä voi ilmetä, kun 

lähetintä käytetään muiden 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivien 

langattomien laitteiden läheisyydessä.

• Turvallisuus:  langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät 

laitteet lähettävät radiotaajuista dataa, joten niiden käyttö 

edellyttää langallisiin verkkoihin nähden suurempaa huomiota 

turvallisuuteen.

 - Älä muodosta yhteyttä tuntemattomiin verkkoihin tai verkkoihin, 

joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta, vaikka ne näkyvät laitteen 

luettelossa, sillä sellainen käyttö voidaan katsoa luvattomaksi. 

Muodosta yhteys vain verkkoihin, joihin sinulla on käyttöoikeus.

 - Huomioi, että langattomat lähetykset voivat olla kolmansien 

osapuolten seurattavissa.

• Seuraavat voivat olla lain mukaan rangaistavia:

 - laitteen purkaminen tai muuttaminen

 - laitteen sertifi ointimerkkien poistaminen

• Tämä laite toimii samalla taajuudella kuin kaupalliset, koulutukseen 

liittyvät ja lääketieteelliset laitteet ja langattomat lähettimet. Se toimii 

myös samalla taajuudella kuin lisensoidut lähettimet ja erityiset 

lisensoimattomat alhaisen jännitteen lähettimet, joita käytetään 

kokoomalinjojen ja vastaavien sovellusten RFID-seurantajärjes-

telmissä.

• Noudata seuraavia varotoimia estääksesi häiriön edellä mainittujen 

laitteiden kanssa. Varmista, että RFID-lähetin ei ole toiminnassa, 

ennen kuin käytät tätä laitetta. Jos huomaat, että laite aiheuttaa 

häiriötä RFID-seurantaan käytettyjen lisensoitujen lähettimien 

toiminnassa, lopeta kyseisen taajuuden käyttö välittömästi tai siirrä 

laite toiseen paikkaan. Jos huomaat, että laite aiheuttaa häiriötä 

alhaisen jännitteen RFID-seurantajärjestelmissä, ota yhteyttä 

FUJIFILMin edustajaan.

• Älä käytä laitetta ilma-aluksessa. Huomaa, että Bluetooth voi 

olla käytössä, vaikka kamera on pois päältä. Jos haluat poistaa 

Bluetoothin käytöstä, siirry asetusvalikkoon, valitse 0 YHTEYS-
ASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > Bluetooth PÄÄLLÄ/
POIS ja valitse OFF.
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Tietoja tästä käyttöoppaastaTietoja tästä käyttöoppaasta
Ennen kameran käyttämistä lue tämä käyttöohje ja varoitukset kohdasta “Turvalli-
suustietoja” (P ii). Erityisaiheita koskevaa tietoa löydät alla luetelluista lähteistä.

SisällysluetteloSisällysluettelo .................................. ..................................PP xv xv VianetsintäVianetsintä ..................................... .....................................PP 111 111

Tämä “Sisällysluettelo” antaa yleis-
katsauksen koko käyttöoppaaseen. 
Kameran pääasialliset toiminnot 
luetellaan tässä.

Onko sinulla jokin erityinen kameraan 
liittyvä ongelma? Vastauksen löydät 
tästä.

Varoitusviestit ja -näytötVaroitusviestit ja -näytöt .................. ..................PP 118 118

Tässä kerrotaan, mitä näytöllä vilkkuva 
kuvake tai virheviesti merkitsee.

 Muistikortit Muistikortit

Kuvia voi tallentaa kameran sisäiseen muistiin tai lisävarusteena saataville SD-, SDHC- ja 
SDXC- muistikorteille (P 12), joihin viitataan tässä oppaassa “muistikortteina”.
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Usein käytetyt painikkeetUsein käytetyt painikkeet

  ■■  Kuvien poistaminen Kuvien poistaminen

y Poista kuva näyttämällä se koko näytöllä 
ja painamalla valitsinta ylös (b).

  ■■ Kuvien ottaminen toiston aikanaKuvien ottaminen toiston aikana

y Siirry välittömästi kuvaustilaan painamalla 
suljinpainike puoleenväliin.

Näytä

Ota kuva

  ■■ Kameran kytkeminen katselutilaanKameran kytkeminen katselutilaan

y Kun kamera on sammutet-
tuna, katselutila voidaan 
käynnistää painamalla a-
painiketta noin sekunnin 
ajan.
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Tuotteen ominaisuudet ja huomioita käyttöä vartenTuotteen ominaisuudet ja huomioita käyttöä varten
  ■■ Veden-, pölyn- ja iskunkestävyysVeden-, pölyn- ja iskunkestävyys

  QQ Tämän kameran vedenkestävyys on luokitukseltaan JIS Class 8 ja pölynkestävyys JIS Class 6 (IP68). Tämän kameran vedenkestävyys on luokitukseltaan JIS Class 8 ja pölynkestävyys JIS Class 6 (IP68). 
Tämä kamera on myös läpäissyt FUJIFILMin pudotustestin (pudotuskorkeus: 1,75 m; kosketusalus-Tämä kamera on myös läpäissyt FUJIFILMin pudotustestin (pudotuskorkeus: 1,75 m; kosketusalus-
ta vaneria, paksuus 5 cm), joka vastaa MIL-STD 810F Method 516.5: Shock -testiä. Nämä tulokset ta vaneria, paksuus 5 cm), joka vastaa MIL-STD 810F Method 516.5: Shock -testiä. Nämä tulokset 
saavutettiin sisäisen testauksen kautta eivätkä ne takaa kokonaisuutena vedenkestävyyttä tai saavutettiin sisäisen testauksen kautta eivätkä ne takaa kokonaisuutena vedenkestävyyttä tai 
haavoittumattomuutta vaurioille tai tuhoutumiselle. Kameran mukana tulevat lisävarusteet eivät haavoittumattomuutta vaurioille tai tuhoutumiselle. Kameran mukana tulevat lisävarusteet eivät 
ole vedenkestäviä.ole vedenkestäviä.

  ■■ Ennen käyttöäEnnen käyttöä

1 Tarkista vedenkestävä tiiviste ja viereiset pinnat ja poista kaikki pöly, 
hiekka ja muut vieraat aineet pehmeällä, kuivalla liinalla.

  QQ Vedenkestävä tiiviste on vaihdettava uuteen, jos se on vääntynyt tai Vedenkestävä tiiviste on vaihdettava uuteen, jos se on vääntynyt tai 
muuten vaurioitunut (huomaa, että tästä palvelusta veloitetaan palk-muuten vaurioitunut (huomaa, että tästä palvelusta veloitetaan palk-
kio; ota yhteys jälleenmyyjään tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan kio; ota yhteys jälleenmyyjään tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan 
lisätietojen saamiseksi). Tiivisteen vaihdon laiminlyönti voi aiheuttaa lisätietojen saamiseksi). Tiivisteen vaihdon laiminlyönti voi aiheuttaa 
vuotoja tai vahingoittaa kameraa.vuotoja tai vahingoittaa kameraa.

2 Samalla kun pidät akkutilan kantta kiinni kameran runkoa 
vasten (q), käännä salpaa, kunnes se napsahtaa paikoilleen 
(w). Napsahdus on merkkinä siitä, että kansi on kunnolla 
kiinni.

3 Varmista, että kansi on kiinnitetty kunnolla, kääntämällä salpaa vastakkaiseen suuntaan ja 
varmistamalla ettei kansi aukea.
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  QQ Kameran objektiivin etuosaa suojaa lasilevy. Vieras aine lasilla näkyy myös kuvissa; pidä lasi aina Kameran objektiivin etuosaa suojaa lasilevy. Vieras aine lasilla näkyy myös kuvissa; pidä lasi aina 
puhtaana.puhtaana.

  QQ Varmista, että akkutila on kunnolla salvattu. Vesi, muta tai hiekka kamerassa voi aiheuttaa toiminta-Varmista, että akkutila on kunnolla salvattu. Vesi, muta tai hiekka kamerassa voi aiheuttaa toiminta-
häiriön.häiriön.

  QQ Älä avaa tai sulje akkutilan kantta märillä käsillä tai pölyisissä tai hiekkaisissa paikoissa tai veden Älä avaa tai sulje akkutilan kantta märillä käsillä tai pölyisissä tai hiekkaisissa paikoissa tai veden 
lähettyvillä, esimerkiksi vesillä liikuttaessa tai veden äärellä.lähettyvillä, esimerkiksi vesillä liikuttaessa tai veden äärellä.

  QQ Varmista, että kamera on täysin kuiva, ennen kuin asennat tai poistat akkua tai muistikortteja tai Varmista, että kamera on täysin kuiva, ennen kuin asennat tai poistat akkua tai muistikortteja tai 
liität USB- tai HDMI-kaapelin.liität USB- tai HDMI-kaapelin.

  QQ Kamera ei kellu. Varmista, että hihna on kiinnitetty, ja pidä se ranteesi ympärillä käyttäessäsi kameraa.Kamera ei kellu. Varmista, että hihna on kiinnitetty, ja pidä se ranteesi ympärillä käyttäessäsi kameraa.

  ■■ Käytön aikanaKäytön aikana

  QQ Rajoita käyttö veden alla alle 20 m syvyyksiin ja alle 120 minuutin jaksoihin. Puhdista ja kuivaa kame-Rajoita käyttö veden alla alle 20 m syvyyksiin ja alle 120 minuutin jaksoihin. Puhdista ja kuivaa kame-
ra tunnin sisällä siitä, kun sitä on käytetty veden alla.ra tunnin sisällä siitä, kun sitä on käytetty veden alla.

  QQ Kameran sisäpuoli ei ole vedenpitävä. Älä avaa tai sulje akkutilan kantta veden alla. Kun puhdistat Kameran sisäpuoli ei ole vedenpitävä. Älä avaa tai sulje akkutilan kantta veden alla. Kun puhdistat 
kameraa, varmista, että se on täysin kuiva, ennen kuin avaat tai suljet akkutilan kannen.kameraa, varmista, että se on täysin kuiva, ennen kuin avaat tai suljet akkutilan kannen.

  QQ Älä käytä kuumissa lähteissä tai lämmitetyissä altaissa.Älä käytä kuumissa lähteissä tai lämmitetyissä altaissa.
  QQ Kamera saattaa menettää vedenpitävyytensä liiallisen voiman tai tärinän seurauksena. Älä sukella Kamera saattaa menettää vedenpitävyytensä liiallisen voiman tai tärinän seurauksena. Älä sukella 
veteen kameran kanssa tai muutenkaan altista kameraa liialliselle voimalle. Jos kamera on altistuu veteen kameran kanssa tai muutenkaan altista kameraa liialliselle voimalle. Jos kamera on altistuu 
voimakkaille iskuille, ota yhteys jälleenmyyjään tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan.voimakkaille iskuille, ota yhteys jälleenmyyjään tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan.

  QQ Jos kamera jätetään hiekalle, sen lämpötila saattaa nousta korkeammaksi kuin toimintalämpötila ja Jos kamera jätetään hiekalle, sen lämpötila saattaa nousta korkeammaksi kuin toimintalämpötila ja 
hiekkaa saattaa joutua kaiuttimeen tai mikrofoniin.hiekkaa saattaa joutua kaiuttimeen tai mikrofoniin.

  QQ Aurinkovoide, rusketusvoide ja muut öljyiset aineet saattavat muuttaa kameran rungon väriä ja ne Aurinkovoide, rusketusvoide ja muut öljyiset aineet saattavat muuttaa kameran rungon väriä ja ne 
pitää poistaa kostealla liinalla.pitää poistaa kostealla liinalla.

  QQ Huomaa, että toimitetun hihnan väri voi haalistua tai siirtyä muihin esineisiin, jos se altistuu kosteu-Huomaa, että toimitetun hihnan väri voi haalistua tai siirtyä muihin esineisiin, jos se altistuu kosteu-
delle tai kitkalle.delle tai kitkalle.
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  ■■ Käytön jälkeenKäytön jälkeen

Suorita seuraavat vaiheet, kun olet käyttänyt kameraa veden alla tai paikoissa, joissa vieraita aineita Suorita seuraavat vaiheet, kun olet käyttänyt kameraa veden alla tai paikoissa, joissa vieraita aineita 
saattaa tarttua kameran runkoon.saattaa tarttua kameran runkoon.

1 Sulje akkutilan kansi ja huuhtele kamera vesihanan alla tai jätä se 
pesualtaaseen puhtaaseen veteen noin kymmeneksi minuutiksi.

2 Poista vesi kamerasta pehmeällä, kuivalla liinalla ja jätä kamera kuivumaan varjoisaan paik-
kaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.

3 Varmista, että kamera on kuivunut eikä siinä ole enää vesipisaroita. Avaa akkutilan kansi ja 
poista akkutilasta vesi, pöly ja muut vieraat aineet pehmeällä, kuivalla liinalla.

  QQ Poista kaikki vieras aine vedenkestävästä tiivisteestä ja viereisiltä pinnoilta. Vieras aine saattaa vahin-Poista kaikki vieras aine vedenkestävästä tiivisteestä ja viereisiltä pinnoilta. Vieras aine saattaa vahin-
goittaa tiivistettä, alentaen vedenkestävyyttä.goittaa tiivistettä, alentaen vedenkestävyyttä.

  QQ Nestemäisiä saippuoita, pesuaineita, alkoholia tai muita puhdistusaineita ei tulisi koskaan käyttää, Nestemäisiä saippuoita, pesuaineita, alkoholia tai muita puhdistusaineita ei tulisi koskaan käyttää, 
koska ne saattavat vaikuttaa vedenkestävyyteen.koska ne saattavat vaikuttaa vedenkestävyyteen.

  QQ Käytön jälkeen poista vesipisarat ja vieras aine kuivalla liinalla, sulje akkutilan kansi huolellisesti ja Käytön jälkeen poista vesipisarat ja vieras aine kuivalla liinalla, sulje akkutilan kansi huolellisesti ja 
upota kamera puhtaaseen veteen noin kymmeneksi minuutiksi. Kuivaa kamera huolellisesti vedestä upota kamera puhtaaseen veteen noin kymmeneksi minuutiksi. Kuivaa kamera huolellisesti vedestä 
poistamisen jälkeen.poistamisen jälkeen.
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  ■■ Säilytys ja huoltoSäilytys ja huolto

  QQ Älä säilytä alle 0 °C tai yli 40 °C lämpötiloissa.Älä säilytä alle 0 °C tai yli 40 °C lämpötiloissa.
  QQ Varmistaaksesi, että kameran vedenkestävyys säilyy, on suositeltavaa vaihdattaa vedenkestävä tiivis-Varmistaaksesi, että kameran vedenkestävyys säilyy, on suositeltavaa vaihdattaa vedenkestävä tiivis-
te uuteen noin kerran vuodessa (tästä palvelusta veloitetaan palkkio). Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi te uuteen noin kerran vuodessa (tästä palvelusta veloitetaan palkkio). Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi 
tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan lisätietojen saamiseksi.tai FUJIFILM-valtuutettuun korjaajaan lisätietojen saamiseksi.

  ■■ Kosteuden tiivistyminen objektiivin sisäänKosteuden tiivistyminen objektiivin sisään

Joissain ympäristöissä objektiivin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta (huur-Joissain ympäristöissä objektiivin sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta (huur-
retta). Tämä ei viittaa vikatilanteeseen. Kosteus voidaan poistaa jättämällä retta). Tämä ei viittaa vikatilanteeseen. Kosteus voidaan poistaa jättämällä 
akkutilan kansi auki sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on tasainen ja jossa ei akkutilan kansi auki sellaisessa paikassa, jossa lämpötila on tasainen ja jossa ei 
ole kuumuutta, kosteutta, hiekkaa tai pölyä.ole kuumuutta, kosteutta, hiekkaa tai pölyä.

   Kosteuden tiivistyminen Kosteuden tiivistyminen

Kosteuden tiivistyminen on mahdollista varsinkin silloin, jos kamera tuodaan kuumasta ympäristöstä Kosteuden tiivistyminen on mahdollista varsinkin silloin, jos kamera tuodaan kuumasta ympäristöstä 
kylmään veteen tai kylmästä lämpimään tai jos akkutila avataan kosteassa paikassakylmään veteen tai kylmästä lämpimään tai jos akkutila avataan kosteassa paikassa

  ■■ Kylmä ilmastoKylmä ilmasto

  QQ Akun suorituskyky alenee matalissa lämpötiloissa, alentaen kuvien määrää, joka on mahdollista Akun suorituskyky alenee matalissa lämpötiloissa, alentaen kuvien määrää, joka on mahdollista 
ottaa. Eristä kamera pitääksesi sen lämpimänä tai pidä se vaatteidesi sisällä.ottaa. Eristä kamera pitääksesi sen lämpimänä tai pidä se vaatteidesi sisällä.

  QQ Käytä NP-45S-paristoa.Käytä NP-45S-paristoa.
  QQ Näytön vasteaika saattaa hidastua alhaisissa lämpötiloissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.Näytön vasteaika saattaa hidastua alhaisissa lämpötiloissa. Tämä ei ole toimintahäiriö.
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 Ennen aloittamista Ennen aloittamista
Symbolit ja käytännötSymbolit ja käytännöt
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:
 Q :  Nämä tiedot tulee lukea ennen käyttöä oikean toiminnan varmistamiseksi.
 R :  Kameran käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa.
 P :  Muita oppaan sivuja, joilta tähän liittyviä tietoja voi löytyä.

Valikot ja muut kameran näytössä näkyvät tekstit on lihavoitu. Oppaan kuvissa 
näyttö voidaan selkeyden vuoksi näyttää yksinkertaistettuna.

LisävarusteetLisävarusteet
Kameran mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet:

Ladattava 
NP-45S-akku

AC-virta-adapteri Pistokesovitin* USB-kaapeli

• Hihna
• User Guide 

(Käyttöohje)

   Hihnan kiinnitys Hihnan kiinnitys

Kiinnitä hihna kuvan osoitta-
malla tavalla.

* Sovittimen muoto vaihtelee myyntialueen mukaan.



2 Ennen aloittamista

 Kameran osat Kameran osat
Lisätietoja saa kunkin osan oikealla puolella mainitulta sivulta.

Valitsinpainike

Siirrä osoitinta alas

h (itselaukaisin) -painike (P 49)

MENU/OK-painike

Siirrä osoitinta oikealle

N (salama)-painike (P 47)

Siirrä osoitinta ylös

d (valotuksen korjaus)-painike (P 45)
b (poista)-painike (P x)

Siirrä osoitinta vasemmalle

F (makro)-painike (P 46)

*  Oppaan kuvissa näyttö esitetään selkeyden vuoksi yksinkertaistettuna.*  Oppaan kuvissa näyttö esitetään selkeyden vuoksi yksinkertaistettuna.
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Kameran osat

A Mikrofoni ..................................................................... 63

B Suljinpainike ................................................................ 24

C ON/OFF -painike .......................................................... 17

D t (videoiden tallennus) -painike ............................... 63

E Salama ......................................................................... 47

F Itselaukaisimen valo .................................................... 49

Automaattisen tarkennuksen apuvalo ....................... 101

G Objektiivi/suojalasi

H LCD-näyttö ..................................................................... 4

I W (loitonna) -painike ............................................. 23, 56

J T (lähennä) -painike .............................................. 23, 56

K Salpa ........................................................................ 7, 10

L Turvalukitus ............................................................. 7, 10

M a (toisto) -painike ..................................................... 26

N Hihnan silmukka ............................................................ 1

O DISP (näyttö)/BACK -painike .................................. 6, 20

P Sarjakuvaustila-painike................................................ 54

W (langaton) -painike (toistotila) ............................ 105

Q Kaiutin ......................................................................... 66

R Jalustakierre

S Vedenpitävä tiiviste..................................................xi, 10

T Micro USB -liitin (Micro-B) ........................................... 76

U Muistikorttipaikan suojus .............................................. 9

V Mikro-HDMI-liitin (Tyyppi D) ........................................ 70

W Paristokotelo .................................................................. 7

X Akun salpa ............................................................... 8, 11

Y Tuotteen nimilaatta .......................................... katso alla

 Tuotteen nimilaatta Tuotteen nimilaatta

Älä irrota tuotteen nimilaattaa, jossa on FCC ID, KC-merkki, sarjanumero ja muita tärkeitä 
tietoja.
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Kameran osat

 Kameran näytöt Kameran näytöt
Seuraavat ilmaisimet voivat näkyä kuvauksen tai kuvan katselun aikana. Ilmaisi-
met vaihtelevat kameran asetusten mukaan.

 ■ Kuvaus

N

10:00  AM12/31/2050

999 

9

250 F4.5

P
800

2 3-1

A Kuvaustila .................................................................... 27

B Kasv./silmien tunn. asetus ........................................... 41

C Jatkuvan kuvauksen tila ............................................... 82

D Hiljaisen tilan merkkivalo ............................................. 95

E Tarkennusruutu ............................................................ 43

F Sisäisen muistin merkkivalo *

G Videotila....................................................................... 84

H Käytettävissä olevien kuvien määrä ........................... 122

I Herkkyys ...................................................................... 78

J Kuvan koko ja laatu ................................................ 79, 80

K Lämpötilavaroitus ...................................................... 119

L FINEPIX väri .................................................................. 80

M Valkotasapaino............................................................. 81

N Akkutilan kesto .............................................................. 5

O IS-TILA.......................................................................... 99

P Sijaintitietojen lataustila ............................................ 105

Q Epätarkkuusvaroitus ............................................. 48, 118

R Tarkennusvaroitus ................................................ 24, 118

S Valotuksen korjaus ....................................................... 45

T Lähetettävien kuvien määrä ........................................ 87

U Päivämäärä ja kellonaika ....................................... 19, 21

V Kuvien lähetystila ........................................................ 87

W Bluetooth-tiedonsiirto PÄÄLLÄ/POIS .......................... 102

X Itselaukaisimen ilmaisin (Intervallikuvaus / 

Intervallivideo) ............................................................ 49

Y Makro (lähikuva) -tila .................................................. 46

Z Päiväysleima .............................................................. 106

a Salamavalotila ............................................................. 47

* a: ilmoittaa, että muistikorttia ei ole asetettu ja että kuvat tallennetaan kameran sisäiseen muistiin (P 9); vilkkuu keltaisena, kun 

kuvia tallennetaan. Jos muistikortti on asetettu, keltainen b-kuvake vilkkuu näytössä, kun kuvia tallennetaan.
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Kameran osat

 ■ Toisto

100-0001
800

12/31/2050 10:00  AM
2-11 / 250 F4.5 3

4:3N

999 

A Katselutilan merkkivalo ......................................... 26, 55

B Kasv./silmien tunn. asetus ..................................... 41, 90

C Punasilmäisyyden vähennyksen merkkivalo ................ 90

D Hämäräkuvaustila, HDR ......................................... 34, 35

E Cinemagraph ............................................................... 29

F Lisäsuodatin ................................................................. 38

G Hiljaisen tilan merkkivalo ............................................. 95

H Lahjakuva..................................................................... 55

I Kuvan numero .............................................................. 97

J Sijaintitiedot .............................................................. 105

K Lähetettävien kuvien määrä ........................................ 87

L Kuvien lähetystila ........................................................ 87

M Lähetetty / merkitty lähetettäväksi -ilmaisin ............... 87

N Bluetooth-tiedonsiirto PÄÄLLÄ/POIS .......................... 102

O Albumiavustaja ............................................................ 60

P Suosikit ........................................................................ 55

Q DPOF-tulostuksen merkkivalo ...................................... 71

R Suojattu kuva ............................................................... 90

   Akun lataustaso Akun lataustaso

Akun lataustaso näytetään seuraavasti:
IlmaisinIlmaisin KuvausKuvaus

D (valkoinen) Akku on osittain tyhjentynyt.
C (valkoinen) Akun lataustaso on alle puolet.
B (punainen) Akku vähissä. Lataa mahdollisimman pian.
A (vilkkuu punaisena) Akku on tyhjä. Kytke kamera pois päältä ja lataa akku.
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Kameran osat

   Osoittimien piilottaminen ja näyttäminen Osoittimien piilottaminen ja näyttäminen

Selaa kuvaus- ja toistoilmaisimia painamalla DISP/BACK-painiketta seuraavasti:
• Kuvaaminen: Näytettävät osoittimet / piilotetut osoittimet / paras rajaus/HD-rajaus
• Toisto: Näytettävät osoittimet / piilotetut osoittimet /I suosikit
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 Aloitusvaiheet Aloitusvaiheet
 Akun ja muistikortin asettaminen Akun ja muistikortin asettaminen
Asenna akku ja muistikortti kuten on alla kuvattu.

 Q Ennen kuin jatkat, varmista sivulla xi kuvatulla tavalla, ettei vedenpitävässä tiivisteessä 
ole vieraita aineita.

  1 Avaa akkutilan kansi.
Pidä turvalukitusta (q) painettuna, käännä 
salpaa (w) ja avaa akkutilan kansi (e).

 R Varmista, että kameran virta on katkaistu, 
ennen kuin avaat akkutilan kannen.

 Q Älä avaa akkutilan kantta, kun kameraan on 
kytketty virta. Kuvatiedostot tai muistikortit 
saattavat muutoin vahingoittua.

 Q Älä käytä liikaa voimaa, kun käsittelet akkutilan kantta.
 Q Poista vesipisarat ja muu vieras aine kuivalla kankaalla ennen akkutilan kannen 
avaamista.
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Akun ja muistikortin asettaminen

  2 Aseta akku.
Kohdista akun oranssi raita akun salvan mu-
kaan ja työnnä akku kameraan pitäen akun 
salpaa samalla toisella puolella. Varmista, että 
akku on tiukasti kiinni.

 Q Aseta akku oikein päin. Älä käytä voimaa tai 

aseta akkua ylösalaisin tai väärin päin. Oikein 
päin akku työntyy paikalleen helposti.

Akun salpa

Oranssi raita
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Akun ja muistikortin asettaminen

  3 Aseta muistikortti.
Samalla kun pidät muistikorttia oikealla ole-
van kuvan mukaisessa suunnassa, työnnä se 
sisään kunnes se naksahtaa paikalleen paikan 
takaosassa.

 Q  Varmista, että kortti on suunnattu oikein, älä 
työnnä sitä vinosti äläkä käytä voimaa. Jos 
muistikortti on asetettu väärin tai sitä ei ole 
asetettu lainkaan, nestekidenäytöllä näkyy a 
ja tallentamiseen ja toistoon käytetään kameran 
sisäistä muistia.

Napsahdus

 Q  SD/SDHC/SDXC-muistikortit voidaan lukita, 
mikä estää kortin alustamisen tai kuvien tal-
lennuksen tai poistamisen. Siirrä kirjoitussuoja-
kytkin lukitsemattomaan asentoon ennen SD/
SDHC/SDXC-muistikortin asettamista. Kirjoitussuojakytkin
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Akun ja muistikortin asettaminen

  4 Sulje ja salpaa akkutilan kansi.
Samalla kun pidät akkutilan kantta kiinni 
kameran runkoa vasten (q), käännä salpaa, 
kunnes se napsahtaa paikoilleen (w). Napsah-
dus on merkkinä siitä, että kansi on kunnolla 
kiinni.

 Q Varmista ennen kannen sulkemista, ettei ve-
denpitävän tiivisteen päällä tai sen viereisillä pinnoilla ole pölyä, hiekkaa tai muuta 
vierasta ainetta.

 Q Kun suljet akkutilan kantta, älä kohdista siihen suuria vaakasuuntaisia voimia. Tämän 
varotoimen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vedenpitävän tiivisteen 
siirtymisen paikoiltaan, mikä mahdollistaa veden pääsyn kameraan.

 Q Varmista, että kansi on kiinnitetty kunnolla, kääntämällä salpaa vastakkaiseen suuntaan ja 
varmistamalla ettei kansi aukea.

   Akkutilan kannen salvan varmistaminen Akkutilan kannen salvan varmistaminen

Varmista, ettei hihna ole jäänyt kannen väliin ja että salpa on 
kiinni.

  ■■ OikeinOikein

Salpa on kiinni.

  ■■ VäärinVäärin

Salpa on auki.
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Akun ja muistikortin asettaminen

   Akun ja muistikortin poistaminen Akun ja muistikortin poistaminen

Ennen kuin poistat akun tai muistikortin sammuta kamera ja avaa akkutilan kansi.

Voit poistaa akun painamalla sen salpaa sivulle ja työntämällä 
akun ulos kamerasta kuvan osoittamalla tavalla.

Akun salpa

Poista muistikortti painamalla sitä sisäänpäin ja vapauttamal-
la se hitaasti. Tämän jälkeen kortti voidaan poistaa käsin. Kun 
muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos 
korttipaikasta. Pidä korttia kevyesti sormella vastaan, kun vapautat 
kortin.
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Akun ja muistikortin asettaminen

 ■  Yhteensopivat muistikortit
FUJIFILM- ja SanDisk SD-, SDHC- sekä SDXC-muistikortit on hyväksytty käytettä-
väksi tässä kamerassa. Täydellinen luettelo hyväksytyistä muistikorteista on saata-
villa osoitteessa http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. 
Muiden korttien käytettävyyttä ei taata. Kameraa ei voi käyttää xD-Picture Cardien 
tai MultiMediaCard (MMC) laitteiden kanssa.

  QQ MuistikortitMuistikortit

• Älä sammuta kameraa tai poista muistikorttia tämän alustamisen tai tietojen kortille 

tallentamisen tai kortilta poistamisen aikana. Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti 
saattaa vahingoittaa korttia.

• Alusta SD/SDHC/SDXC-muistikortit ennen ensimmäistä käyttöä ja muista alustaa kaikki 
muistikortit uudelleen sen jälkeen, kun niitä on käytetty tietokoneessa tai muussa lait-
teessa. Lisätietoa muistikorttien alustamisesta löydät kohdasta “K ALUSTA” (P 96).

• Muistikortit ovat pieniä ja lapset voivat nielaista kortin, säilytä poissa lasten ulottuvilta. Jos 
lapsi nielaisee muistikortin, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

• SD/SDHC/SDXC-kortin standardimittasuhteita suuremmat tai pienemmät miniSD- tai 
microSD-sovittimet eivät ehkä tule ulos normaalisti; jos kortti ei tule ulos, vie kamera 
valtuutettuun huoltoon. Älä poista korttia väkisin.

• Älä kiinnitä muistikortteihin tarroja. Irtoilevat tarrat saattavat aiheuttaa kameran toimin-
tavian.

• Videoiden tallennus voi keskeytyä joidenkin SD/SDHC/SDXC-muistikorttityyppien 
yhteydessä. Käytä H-muistikorttia tai parempaa, kun kuvaat HD-videoita, Full HD 
-videoita tai suurnopeusvideoita.
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Akun ja muistikortin asettaminen

• Sisäisen muistin tiedot saattavat pyyhkiytyä pois tai vioittua kameran korjauksen yhtey-
dessä. Huomaathan, että korjaaja voi katsella sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia.

• Muistikortin tai kameran sisäisen muistin alustaminen luo kansion, johon kuvat tallen-
netaan. Älä nimeä uudelleen tai poista tätä kansiota, äläkä käytä tietokonetta tai muuta 
laitetta kuvatiedostojen muokkaamiseen, poistamiseen tai uudelleennimeämiseen. Käytä 
aina kameraa kuvien poistamiseen muistikorteilta ja sisäisestä muistista; ennen kuin 
muokkaat tai nimeät uudelleen tiedostoja, kopioi ne tietokoneelle ja muokkaa tai nimeä 
uudelleen kopiot, älä alkuperäisiä tiedostoja.

  QQ Akut/paristotAkut/paristot

• Puhdista navat pehmeällä ja kuivalla liinalla. Muussa tapauksessa akun lataaminen voi 
epäonnistua.

• Älä kiinnitä akkuun tarroja tai muita esineitä. Muussa tapauksessa akun poistaminen 
kamerasta voi hankaloitua.

• Estä akun napojen joutuminen oikosulkuun. Akku voi ylikuumeta.
• Lue huomautukset kohdasta “Akku ja virtalähde” (P v).
• Käytä ainoastaan akun kanssa käytettäväksi tarkoitettua laturia. Muussa tapauksessa 

laitteen toiminta voi häiriintyä.
• Älä poista akun merkintöjä tai yritä halkaista tai kuoria sen vaippaa.
• Akku menettää ajan myötä varaustaan, kun sitä ei käytetä. Lataa akku päivää tai kahta 

ennen käyttöä.
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 Akun lataaminen Akun lataaminen
Akkua ei ole ladattu laitteen toimittamisen yhteydessä. Lataa akku ennen käyttöä.
Kamera lataa akun sisäisesti.

Kamera käyttää ladattavaa NP-45S-akkua.

  1 Kiinnitä pistokesovitin verkkolaitteeseen.
Kiinnitä pistokesovitin kuvan mukaisesti ja 
varmista, että se on asetettu kokonaan sijaan 
ja että se napsahtaa paikalleen verkkolaitteen 
liittimiin.

 Q Pistokesovitin on tarkoitettu käytettäväksi aino-
astaan mukana toimitetun verkkolaitteen kanssa. 
Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa.

AC-virta-adapteri

Pistokesovitin

  2 Avaa akkutilan kansi.
Pidä turvalukitusta (q) painettuna, käännä 
salpaa (w) ja avaa akkutilan kansi (e).
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Akun lataaminen

 3 Lataa akku.
Liitä kamera mukana toimitettuun verkkolait-
teeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. 
Yhdistä sitten AC-virta-adapteri virtapistok-
keeseen.

 Q Varmista, että liitännät ovat oikein päin. Työnnä 
ne sitten kokonaan paikoilleen.

Liitä kameran 
Micro USB -liittimeen (Micro-B)

 Itselaukaisimen merkkivalo Itselaukaisimen merkkivalo

Itselaukaisimen merkkivalo näyttää akun tilan 
seuraavasti:

Itselaukaisimen 
valo

Itselaukaisimen valoItselaukaisimen valo Akun tilaAkun tila ToimenpideToimenpide

PäälläPäällä Akkua ladataan.Akkua ladataan. ——
VilkkuuVilkkuu Akun häiriö.Akun häiriö. Katso sivu 112.Katso sivu 112.

Ei palaEi pala
Lataus valmis.Lataus valmis. ——

Ei voi ladata.Ei voi ladata.
Irrota AC-virta-adapteri virtapistokkeesta ja aseta akku 
uudestaan oikeansuuntaisesti (P  112).

 Q Akku ei lataudu kameran ollessa päällä.

 R Kamera toimii ulkoisen virtalähteen käyttötilassa, jos kamera kytketään päälle, kun se on 
liitettynä verkkovirtaan.
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Akun lataaminen

 Lataaminen tietokoneen avulla Lataaminen tietokoneen avulla

Akku voidaan ladata liittämällä kamera tietokoneeseen. 

Kytke kamera pois päältä ja liitä kameran muka-
na tullut USB-kaapeli kuvan osoittamalla tavalla 
varmistaen samalla, että liittimet on kiinnitetty 
huolellisesti. Liitä kamera suoraan tietokonee-
seen, älä käytä USB-hubia tai näppäimistöä.

Liitä kameran 
Micro USB -liittimeen (Micro-B)

 Q Jos kameraan on kytketty virta, lataus ei ole käytettävissä.
 Q Jos tietokone siirtyy lepotilaan latauksen aikana, lataus keskeytyy. Latausta voi jatkaa 
poistamalla lepotilan aktivoinnin tietokoneesta. Sen jälkeen USB-kaapeli on irrotetta-
va ja asetettava takaisin paikalleen. 

 Q Lataus saattaa olla mahdotonta riippuen tietokoneen teknisistä ominaisuuksista, 
asetuksista tai olosuhteista.
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 Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä

KuvaustilaKuvaustila
Käynnistä kamera painamalla ON/OFF-
painiketta.

Sammuta kamera painamalla ON/OFF-
painiketta uudelleen.

  RR Toistotilaan siirtyminenToistotilaan siirtyminen

Käynnistä toistotila painamalla a-paini-
ketta. Paina suljinpainiketta puoleenväliin 
palataksesi kuvaustilaan.

 Q Sinua voidaan pyytää vahvistamaan, 
että akkutilan kansi on lukittu, mutta 
tämä ei ole merkki viasta.

ToistotilaToistotila
Käynnistä kamera ja aloita toisto pai-
namalla a-painiketta noin sekunnin 
ajan.

Sammuta kamera painamalla a-
painiketta uudelleen tai painamalla ON/

OFF-painiketta.

  RR Kuvaustilaan siirtyminenKuvaustilaan siirtyminen

Siirry kuvaustilaan painamalla laukaisin-
painike puoleenväliin. Palaa toistotilaan 
painamalla a-painiketta.
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Kameran kytkeminen päälle ja pois päältä

 Q Sormenjäljet ja muut jäljet suojalasissa voivat vaikuttaa kuviin. Pidä lasi puhtaana.
 Q ON/OFF-painike ei lopeta kameran virrankäyttöä kokonaan.

  RR Automaattinen virrankatkaisuAutomaattinen virrankatkaisu

Kamera sammuu automaattisesti, jos yhtäkään toimintoa ei suoriteta aikana, joka on valittu 
kohtaan M AUT. VIRRANKATK. (P 99). Käynnistä kamera painamalla ON/OFF-painiketta 
tai painamalla a-painiketta noin sekunnin ajan.
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 Perusasetukset Perusasetukset
Kun kamera käynnistetään ensimmäistä kertaa, voidaan valita sen kieli ja asettaa 
kello. Oletusasetuksilla kamera voidaan yhdistää myös älypuhelimeen tai tablet-
tiin, minkä jälkeen kellot voidaan tahdistaa ja kuvia ladata. Kytke kamera päälle 
ensimmäisen kerran seuraavien ohjeiden mukaan.

 Laiteparin muodostaminen Laiteparin muodostaminen

Jos tarkoitus on yhdistää kamera älypuhelimen tai tabletin kanssa, asenna ja käynnistä 
FUJIFILM Camera Remote App -sovelluksen uusin versio ennen kuin jatkat. Katso lisätie-
toja osoitteesta:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

 1 Kytke kamera päälle.
Kielenvalintaikkuna tulee näkyviin.

 2 Valitse kieli.
Valitse haluamasi kieli painamalla valitsinta ylös tai alas ja paina MENU/OK.

 3 Yhdistä kamera älypuhelimeen tai tablettiin.
Yhdistä kamera älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen, jossa 
on käynnissä FUJIFILM Camera Remote -sovellus, valitse-
malla MENU/OK.

 R Ohita laiteparin muodostaminen valitsemalla DISP/BACK.

LAITEPARIN REKISTERÖINTI

OHJE
ASETA OHITA

LIITETÄÄNKÖ LAITE ÄLYPUHELIMEEN?
KUVAT ON HELPPO SIIRTÄÄ
ÄLYPUHELIMEEN LIITTÄMÄLLÄ

SK. QR TAI HAE "FUJIFILM
Camera Remote"-SOVELLUS  
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Perusasetukset

 4 Laiteparin muodostamisen jälkeen ohjelma pyytää asetta-
maan kameran kellon älypuhelimen tai tabletin ilmoitta-
maan aikaan.
Tarkista, että kellonaika on oikea.

 R Aseta kello manuaalisesti valitsemalla DISP/BACK (P 21).

LAITEPARIN REKISTERÖINTI

ASETA PERUUTA

LAITEPARIN MUODOSTUS VALMIS

ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ/AIKA ÄLYPUHELIMESTA?
12/ 1/2016 16:52 PM  

 5 Synkronoi älypuhelimen tai taulutietokoneen kanssa ja määritä kameran 
näytön virransäästöasetus.

 6 Paina MENU/OK.
Kameran kello asetetaan määritettyyn aikaan, ja aika näytetään kuvaustilassa.

 R Jos akku poistetaan kamerasta pitkäksi aikaa, kameran kello nollautuu ja kielenvalintaik-
kuna tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.

 Nykyisen vaiheen ohittaminen Nykyisen vaiheen ohittaminen

Ohita nykyinen vaihe painamalla DISP/BACK. Näyttöön tulee vahvistusikkuna. Estä ohitet-
tujen vaiheiden toistaminen kameran seuraavaan käynnistyskerran yhteydessä valitse-
malla EI.
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Perusasetukset

 Eri kielen valitseminen Eri kielen valitseminen
Kielen muuttaminen:

 1 Valitse asetusvalikossa L a.

 2 Valitse kieli.
Valitse haluamasi kieli painamalla valitsinta ylös tai alas.

 3 Paina MENU/OK.
Valikot näytetään määritetyllä kielellä.

 Ajan ja päivämäärän muuttaminen Ajan ja päivämäärän muuttaminen
Kameran kellon asettaminen:

 1 Valitse asetusvalikossa F PÄIVÄ/AIKA.

 2 Aseta kello.
Korosta kohde (vuosi, kuukausi, päivä, tunti tai minuutti) painamalla valitsinta 
vasemmalle tai oikealle ja muuta asetusta painamalla valitsinta ylös tai alas.

 3 Paina MENU/OK.
Päivämäärä ja kellonaika asetetaan.
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 Perusvalokuvaus ja kuvien katselu Perusvalokuvaus ja kuvien katselu
 Kuvien ottaminen  Kuvien ottaminen QQ (Ohjelman tunnistus) -tilassa (Ohjelman tunnistus) -tilassa
Tässä osassa kerrotaan, miten kuvia otetaan Q (ohjelman tunnistus) -tilassa. 
Kamera analysoi sommittelun automaattisesti ja säätää asetukset sopiviksi.

 1 Käynnistä kamera.
Käynnistä kamera painamalla ON/OFF-painiketta. 
Q kuvausilmaisimet näytetään.

  gg-kuvake-kuvake

Tämä kuvake ilmaisee, että kamera etsii jatkuvasti kasvoja valitakseen sopivan ku-
vausohjelman, kasvattaen akun virrankulutusta.

 Kuvausohjelmakuvake Kuvausohjelmakuvake

Kamera valitsee kuvausohjelman kuvausolosuhteiden ja kohteen tyypin mukaan 
(suluissa olevat kohteet ovat valittuina, jos kamera havaitsee, että kohde liikkuu): 
d MUOTOKUVA (a), c MAISEMA (cc), d YÖ (cd), e MAKRO (ce), dd YÖMUOTOKUVA 
(ad), g TAUSTAVAL. MUOTOKUVA (b), a AUTO (c).
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Kuvien ottaminen Q (Ohjelman tunnistus) -tilassa

  2 Rajaa kuva.
Rajaa kuva näytössä zoom-painikkeiden avulla.

Loitonna Lähennä

Zoom-ilmaisin

   Kameran käsittely Kameran käsittely

Pitele kameraa vakaasti molemmilla käsillä ja paina kyynär-
päät kylkiä vasten. Tärisevät tai epävakaat kädet saattavat 
tehdä kuvista epätarkkoja.

Epätarkkojen tai liian tummien (alivalottuneiden) kuvien 
välttämiseksi sormet ja muut esineet on syytä pitää loitolla 
objektiivista ja objektiivin suojalasista.
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Kuvien ottaminen Q (Ohjelman tunnistus) -tilassa

  3 Tarkenna.
Tarkenna painamalla suljin puoleenväliin.

 R Objektiivista saattaa kuulua ääntä, kun kamera tarkentaa; 
tämä on normaalia. Katso apuvalon käytöstä poistamiseen 
liittyvät tiedot kohdasta “C AF-APUVALO” (P 101).

Jos kamera voi tarkentaa, se piippaa kahdesti.

Jos kamera ei voi tarkentaa, tarkennuksen kehys muuttuu punaiseksi, s näkyy. 
Muuta sommittelua tai kokeile tarkennuslukkoa (P 43).

Kaksois-
piippaus
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Kuvien ottaminen Q (Ohjelman tunnistus) -tilassa

 4 Ota kuva.
Ota kuva painamalla suljinnäppäin rauhallisesti pohjaan.

 R Jos kohde on valaistu huonosti, salama voi välähtää kuvan 
ottamisen yhteydessä. Katso lisätietoja salaman käytöstä 
huonossa valaistuksessa kohdasta “N Salaman käyttö (älykäs 
salama)” (P 47).

 Laukaisin Laukaisin

Laukaisimella on kaksi asentoa. Kun laukaisin painetaan puoleenväliin, voit säätää 
tarkennuksen ja valotuksen; kuva otetaan painamalla laukaisin kokonaan alas.

Napsahdus
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 Kuvien katselu Kuvien katselu
Kuvat voidaan näyttää nestekidenäytöllä. Kun otat tärkeitä kuvia, ota ensin testi-
kuva ja tarkista tulos.

 1 Paina a-painiketta.
Viimeisin kuva näkyy näytössä.

 2 Katsele muita kuvia.
Paina valitsinta oikealle katsellaksesi kuvia niiden 
tallennusjärjestyksessä, vasemmalle katsellaksesi 
kuvia päinvastaisessa järjestyksessä.

Paina laukaisinta siirtyäksesi kuvaustilaan.
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 Lisää valokuvauksesta Lisää valokuvauksesta
 Kuvaustila Kuvaustila
Valitse kuvaustila kohteen tyypin tai näkymän mukaan.

Kuvaustilan valitseminenKuvaustilan valitseminen
 1 Näytä kuvausvalikko valitsemalla MENU/OK.

 2 Korosta A KUVAUSTILA ja paina valitsinta oikealle 
näyttääksesi kuvaustilan vaihtoehdot.

SET

KUVAUSVALIKKO

POISTU

KUVAUSTILA

 3 Korosta haluamasi tila ja valitse MENU/OK.

PERUUTAASETA

QOHJELMANTUNNISTUS

Valitsee parhaat
kamera-asetukset
eri tilanteille.

 4 Paina DISP/BACK-painiketta poistuaksesi kuvaustilaan.
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Kuvaustila

Kuvaustilan vaihtoehdotKuvaustilan vaihtoehdot
TilaTila KuvausKuvaus

  QQ OHJELMANTUNNISTUS OHJELMANTUNNISTUS
Kamera analysoi sommittelun automaattisesti ja säätää asetukset sopimaan 
kuvausolosuhteisiin ja kohteen tyyppiin.

  BB AUTO AUTO
Valitse teräviä ja selkeitä tilannekuvia varten. Tätä tilaa suositellaan useimmis-
sa tilanteissa.

  PP VALOTUSOHJ. VALOTUSOHJ. Kamera säätää valotuksen automaattisesti.

  GG CINEMAGRAPH CINEMAGRAPH
Valitse, kun luodaan cinemagraph, joka on valokuva, jossa on liikkuva osa 
(P 29).

 g g TOIMINTAKAMERA TOIMINTAKAMERA Ota upeita kuvia ja videoita elämästäsi laajakulmakuvina (P 33).

  jj PRO HÄMÄRÄ PRO HÄMÄRÄ
Valitse kuvatessasi paikallaan olevia kohteita heikossa valaistuksessa tai kun 
kamera on lähennettynä (P 34).

  kk HDR HDR

Valitse tämä tila, kun kuvaat korkeakontrastisia maisemia. Kamera vaihtelee 
valotusta sarjan eri kuviin ja sekoittaa tulokset valoalueiden ja varjojen yksi-
tyiskohtien säilyttämiseksi (P 35).

  CC LUONNONV. &  LUONNONV. & NN Kamera ottaa kaksi kuvaa: yhden ilman salamaa ja toisen salaman kanssa.
  77 PÄÄLLEKKÄISKUVAUS PÄÄLLEKKÄISKUVAUS Luo valokuva, jossa yhdistyy kaksi valotusta (P 36).
  hh MUOTOKUVA MUOTOKUVA Valitse muotokuviin.
  MM MAISEMA MAISEMA Valitse tämä rakennuksista ja maisemista päivällä otettaviin kuviin.
  YY LISÄSUODATIN LISÄSUODATIN Ota valokuvia suodatintehosteilla (P 38).

  rr LIIKEPANORAAMA 360 LIIKEPANORAAMA 360
Panoroi kameraa tallentaaksesi sarjan kuvia, jotka liitetään yhteen panoraa-
makuvan muodostamiseksi (P 39).

  NN URHEILU URHEILU Valitse tämä tila, kun kuvaat liikkuvia kohteita.
  OO YÖ YÖ Valitse tämä tila kun kuvaat heikosti valaistuja kohteita hämärässä tai yöllä.
  HH YÖ (JALUSTA) YÖ (JALUSTA) Valitse tämä tila hitaita suljinnopeuksia varten, kun kuvaat yöllä.

  QQ AURINGONLASKU AURINGONLASKU
Käytä tätä tilaa auringonnousujen ja -laskujen vivahteikkaiden värien tallen-
tamiseen.
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Kuvaustila

TilaTila KuvausKuvaus

  RR LUMI LUMI
Valitse teräviin ja selkeisiin kuviin hohtavan valkoisen lumen hallitsemissa 
maisemissa.

  ss HIEKKARANTA HIEKKARANTA
Valitse teräviin ja selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat aurinkoisten hiekkaranto-
jen kirkkauden.

  FF VEDENALAINEN VEDENALAINEN Käytä vedenalaiseen valokuvaukseen.
  ss VEDENAL (MAKRO) VEDENAL (MAKRO) Valitse veden alla kuvattaviin lähikuviin pienistä kohteista.
  UU JUHLAT JUHLAT Vangitse sisätilojen taustavalo huonosti valaistuissa olosuhteissa.
  VV KUKKA KUKKA Valitse sävykkäisiin lähikuviin kukista.
  WW TEKSTI TEKSTI Ota selkeitä kuvia painetuista teksteistä ja kuvista.

 ■  G CINEMAGRAPH
Luo cinemagraph, joka on valokuva, jossa on liikkuva osa.

Cinemagraphien tallentaminen ja muokkaaminenCinemagraphien tallentaminen ja muokkaaminen

  1 Valitse kuvaustilaksi G CINEMAGRAPH (P 27).

 Q Voit valita G CINEMAGRAPH-TILA-vaihtoehdon painamalla 
valitsinta oikealle. Valitse G CINEMAGRAPH-TILA painamal-
la valitsinta vasemmalle tai oikealle ja paina MENU/OK.

 Q Kun cinemagraph tallennetaan sisäiseen muistiin, ruutukooksi 
asetetaan f 640 × 480 (30fps).

CINEMAGRAPH-TILA

640×480 30fps



30 Lisää valokuvauksesta

Kuvaustila

 2 Aloita tallentaminen painamalla suljinpainike pohjaan.

 Q Suljinpainiketta ei tarvitse pitää painettuna tallennuksen 
aikana. Kamera tallentaa enintään 5 sekuntia.

  3 Lopeta tallentaminen painamalla suljinpainike uudelleen pohjaan.

 Q Tallennus päättyy automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

 4 Paina MENU/OK, jos haluat muokata cinemagraphia heti.

 R Paina DISP/BACK, jos haluat muokata cinemagraphia 
myöhemmin (P 32).

ALOITETAANKO MUOKKAUS?
Käytä "Luo Cinemagraph" -valintaa
Toisto-valikossa tehdäksesi

KYLLÄ EI

  5 Siirrä valinta-alue siihen kuvan kohtaan, jossa haluat näh-
dä liikettä, painamalla valitsinta ylös, alas, vasemmalle tai 
oikealle.

Määritä liikkuvat osat
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6 Aseta liikealue kuvaan painamalla MENU/OK.

 R Lisää toinen valinta-alue toistamalla vaiheet 5–6.
 R Jos haluat peruuttaa valitun alueen, aseta toinen valinta-alue aiemmin valitun 
alueen päälle ja paina MENU/OK.

 Alueen valitseminen Alueen valitseminen

Valinta-alueen kokoa voidaan säätää painamalla W (loitonna) tai 
T (lähennä).
• Valinta-alueen maksimikoko on 6 × 6 ruutua.
• Jos valinta-alue on limittäin aiemmin valitun alueen kanssa, 

kun painetaan MENU/OK, koko aiemmin valitun alueen ja uuden 
valitun alueen kattama alue valitaan.

 7 Kun olet painanut DISP/BACK, valitse ALOITA, painamalla 
valitsinta ylös tai alas ja paina sitten MENU/OK. Kun käsittely 
on suoritettu, TALLENNETTU tulee näkyviin.

 Q Kuvan käsittely kamerassa voi kestää jonkin aikaa. Odota 
käsittelyn valmistumista.

 R Valitse PERUUTA, jos haluat palata valinta-alueen muokkaus-
näyttöön.

 R Poistu cinemagraph-muokkauksesta ja palaa kuvaustilaan 
valitsemalla LOPETA.

PERUUTA

TALLENNUS
TÄMÄ VOI KESTÄÄ HETKEN
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Cinemagraphien muokkaaminen myöhemminCinemagraphien muokkaaminen myöhemmin

Voit suorittaa G CINEMAGRAPH-kuvaustilassa tallennettujen videoiden cine-
magraph-muokkausta.

 1 Paina a-painiketta ja tuo sitten painamalla valitsinta 
vasemmalle tai oikealle esiin video (muokkaamaton video, 
joka tallennettiin G CINEMAGRAPH-kuvaustilassa), jota 
haluat muokata.

 R u-kuvake näkyy kuvissa, jotka on tallennettu G CINEMAG-
RAPH-kuvaustilassa ja joita ei ole muokattu.

TOISTA

 2 Tuo toistovalikko esiin painamalla MENU/OK ja valitse LUO CINEMAGRAPH 
painamalla valitsinta ylös tai alas.

 3 Tuo cinemagraph-muokkausnäyttö esiin painamalla MENU/OK.

 4 Muokkaa cinemagraphia suorittamalla vaiheet 5–7 kohdassa “Cinemagraphi-
en tallentaminen ja muokkaaminen” (P 30).
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 ■g TOIMINTAKAMERA
Ota upeita kuvia ja videoita elämästäsi laajakulmakuvina. Valitse tämä tila, kun ku-
vaat kamera kiinnitettynä esimerkiksi valokuvaajan kehoon. Käynnistä tai pysäytä 
videokuvaus painamalla t-painiketta. 

 Q Älä käytä tätä tilaa olosuhteissa, joissa kamera voi altistua kovalle tärinälle, kuten suo-
raan polkupyörän päällä ollessaan.

 R Toimintakamera-tilassa XP130:n objekti muuttuu kiinteäksi 18 mm:n objektiiviksi 
(35 mm:n muotoa vastaava) ja LCD-näyttö sammuu automaattisesti, kun videokuvaus 
aloitetaan.

 R Videon tallentamisen aikana LCD-näyttö sammuu ja itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu.  
Itselaukaisimen merkkivalon vilkkuminen voi häiritä videotallennusta kuvaustilanteesta 
riippuen.

 R Videota tallennettaessa kuvakooksi asetetaan i 1920×1080 (60 fps), i 1920 × 1080 
(30 fps), h 1280 × 720 (60 fps) tai f 640 × 480 (30 fps).
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 ■  j PRO HÄMÄRÄ
Kamera tekee neljä valotusta aina laukaisinta painettaessa 
ja yhdistää nämä yhdeksi valokuvaksi. Vähentää kohinaa 
ja epätarkkuutta kuvatessa huonosti valaistuja kohteita tai 
liikkumattomia kohteita suurilla zoomaussuhteilla.

 R Kaikista tilanteista ei saada yhtä yhdistelmäkuvaa tai jos kohde tai 
kamera liikkuu kuvauksen aikana. Älä liikuta kameraa ennen kuin kuvaus on päättynyt.

 PRO HÄMÄRÄ PRO HÄMÄRÄ

 Q Pidä kamera vakaana kuvaamisen aikana.
 Q Kamera saattaa joissain tilanteissa käyttää vähempää kuin neljää valotusta.
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 ■  k HDR
Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa sarjan kuvia, kunkin eri va-
lotuksella. Nämä yhdistetään yhdeksi kuvaksi, jolloin valoalueiden ja varjojen 
yksityiskohdat säilyvät. Valitse korkeakontrastisiin kuviin. 

 R Yksittäistä yhdistettyä valokuvaa ei välttämättä voida luoda joistain kuvista tai jos kohde 
tai kamera liikkuu kuvauksen aikana. Älä liikuta kameraa ennen kuin kuvaus on päätty-
nyt.

 DYNAAMINEN ALUE DYNAAMINEN ALUE

 Q Pidä kamera vakaana kuvaamisen aikana.
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 ■ 7 Useita valotuksia
Luo valokuva, jossa yhdistyy kaksi valotusta.

y+

 1 Valitse kuvaustilaksi 7 PÄÄLLEKKÄISKUVAUS.

 2 Ota ensimmäinen kuva.

 3 Paina painiketta MENU/OK. 
Ensimmäinen kuva näytetään päällekkäin objektiivin nä-
kymän kanssa, ja kamera pyytää ottamaan toisen kuvan.

 R Jos haluat palata vaiheeseen 2 ja ottaa ensimmäisen kuvan 
uudelleen, paina valitsinta vasemmalle. Tallenna ensimmäi-
nen kuva ja poistu luomatta päällekkäiskuvaa painamalla 
DISP/BACK.

YRITÄ UUDELLEEN
SEURAAVA KUVA POISTU

 4 Ota toinen kuva käyttäen ensimmäistä kuvaa apuna.

POISTU
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 5 Paina MENU/OK-painiketta luodaksesi päällekkäisvalotuksen 
tai paina valitsinta vasemmalle palataksesi vaiheeseen 4 ja 
ottaaksesi toisen kuvan uudelleen.

YRITÄ UUDELLEEN
TALLENNA
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 ■  Y LISÄSUODATIN
Ota valokuvia suodatintehosteilla.

 1 Valitse kuvaustilaksi Y LISÄSUODATIN (P 27).

 2 Valitse suodatintehoste ja paina sen jälkeen MENU/OK-painiketta.

SuodatinSuodatin KuvausKuvaus

  GG LELUKAMERA LELUKAMERA Valitse luodaksesi vanhanaikaisen lelukameratehosteen.
  HH MINIATYYRI MINIATYYRI*1*1 Kuvien ylä- ja alareunoja sumennetaan pienoismallitehosteen luomiseksi.
  II POPVÄRI POPVÄRI Luo suurikontrastisia kuvia, joissa on voimakkaat värit.
  JJ HELEÄ HELEÄ Luo kirkkaita, pienikontrastisia kuvia.

  ZZ HILLITTY HILLITTY
Luo yhtenäisen tummat sävyt, joissa on muutamia korost. vaaleita 
alueita.

  KK DYNAAMINEN SÄVY DYNAAMINEN SÄVY*1*1 Dynaamista sävyilmaisua käytetään fantasiatehosteen luomiseksi.
  ff KALANSILMÄ KALANSILMÄ Luo kalansilmäobjektiivin vääristävä tehoste.
  XX PEHMEÄ TARKENNUS PEHMEÄ TARKENNUS*1*1 Luo ulkoasu, joka on tasaisen pehmeä kaikkialla kuvassa.
  LL RISTINÄYTTÖ RISTINÄYTTÖ*1*1 Luo tähtikuvio jossa kirkkaista kohteista säteilee viivoja.
  yy LUONNOS LUONNOS Jättää ääriviivat ja luo piirros-maisia kuvia.
  uu OSAVÄRI (PUNAINEN) OSAVÄRI (PUNAINEN)

Valitun väriset kuvan alueet tallennetaan kyseisen värisenä. Kuvan muut 
alueet tallennetaan mustavalkoisena.

  vv OSAVÄRI (ORANSSI) OSAVÄRI (ORANSSI)

  ww OSAVÄRI (KELTAINEN) OSAVÄRI (KELTAINEN)

  xx OSAVÄRI (VIHREÄ) OSAVÄRI (VIHREÄ)

  yy OSAVÄRI (SININEN) OSAVÄRI (SININEN)

  zz OSAVÄRI (PURPPURA) OSAVÄRI (PURPPURA)

*1 Ei valittavissa videokuvauksen aikana.*1 Ei valittavissa videokuvauksen aikana.

 R Kohteesta ja kameran asetuksista riippuen kuvat voivat joissain tapauksissa olla rakeisia, 
tai niiden kirkkaus ja värisävyt voivat vaihdella.
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Kuvaustila

 ■ r LIIKEPANOR. 360
Ota automaattisesti panoraamakuvaksi yhdistettävät kuvat 
toimimalla näytön ohjeiden mukaan. Kamera loitontaa mah-
dollisimman pitkälle ja zoomaus pysyy tässä tilassa, kunnes 
kuvaus loppuu.

 1 Painamalla valitsimen alas voit valita kulman, jonka kautta 
voit vierittää kameraa kuvaamisen aikana. Valitse haluamasi kulma työntämäl-
lä valitsinta vasemmalle tai oikealle ja painamalla lopuksi MENU/OK.

 2 Näytä vierityssuuntavalinnat työntämällä valitsinta oikealle. Valitse haluamasi 
vierityssuunta työntämällä valitsinta vasemmalle tai oikealle ja lopuksi MENU/OK.

 3 Aloita tallennus painamalla laukaisin kokonaan alas. Sinun ei tarvitse pitää 
laukaisinta pohjassa nauhoituksen aikana.

 4 Kameran vierittäminen nuolen osoittamaan suuntaan. 
Kuvaaminen päättyy automaattisesti, kun etenemispalkki 
on täynnä, ja panoraama on valmis.

 R Kuvaaminen päättyy, jos laukaisin painetaan kokonaan 
pohjaan kuvaamisen aikana. Panoraamakuvaa ei tallenneta, 
jos laukaisinta painetaan, ennen kuin kamera on kuvannut 
120 ° läpi.

120

Etenemispalkki
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Kuvaustila

 Q Panoraamat luodaan useista kuvista. Kamera saattaa joissain tapauksissa tallentaa suu-
remman tai pienemmän kulman, kuin valittu tai se ei pysty yhdistämään kuvia täydelli-
sesti. Jos kuvaus loppuu, ennen kuin panoraama on valmis, panoraaman viimeistä osaa 
ei välttämättä tallenneta.

 Q Kuvaaminen voi keskeytyä, jos kameraa vieritetään liian nopeasti tai liian hitaasti. Kame-
ran vierittäminen muuhun kuin näytettävään suuntaan peruuttaa kuvaamisen.

 Q Haluttuja tuloksia ei välttämättä saavuteta, silloin kun kohde liikkuu, kohde on lähellä 
kameraa, kohteet ovat muuttumattomia kuten taivas tai ruohikko, kohteet liikkuvat 
koko ajan kuten aallot tai vesiputous, tai kohteen kirkkaus muuttuu huomattavasti. 
Panoraamat voivat olla epäselviä, jos kohde on heikosti valaistu.

 Parhaita tuloksia varten Parhaita tuloksia varten

Paras tulos saavutetaan siirtämällä kameraa pienessä ympyrässä tasaisella nopeudella ja 
pitäen kameraa vaakatasossa ja vierittämällä vain ohjainten näyttämään suuntaan. Jos 
toivottuja tuloksia ei saavuteta, kokeile vierittää eri nopeudella.



41Lisää valokuvauksesta

 b b Kasv./silmien tunn. asetus Kasv./silmien tunn. asetus
Älykkään kasvojen tunnistuksen avulla kamera tunnistaa ihmisten kasvot ja 
säätää tarkennuksen ja valotukseen niin, että otetussa kuvassa kasvot erottuvat 
taustasta. Voit myös valita, käytetäänkö silmien tunnistusasetusta, jonka avulla 
kamera tunnistaa silmät ja tarkentaa niihin. Älykkäästä kasvojen tunnistuksesta 
on hyötyä tilanteissa, joissa kamera pyrkii tarkentamaan taustaan esimerkiksi 
ryhmäkuvissa, joissa kohteet ovat vierekkäin.

Tuo kuvausvalikko esiin painamalla MENU/OK ja valitse 
b KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS (P78, 82).

ValintaValinta KuvausKuvaus

HH KASV. PÄÄL./ KASV. PÄÄL./

SILMÄT POISSILMÄT POIS
Vain älykäs kasvojentunnistus.

II KASV. PÄÄL./ KASV. PÄÄL./

SILMÄT AUTOSILMÄT AUTO

Kamera valitsee automaattisesti kumpaan silmään se tarkentaa, kun kasvot 
havaitaan.

JJ KASV.PÄÄL/ KASV.PÄÄL/

OIKEA SILMÄOIKEA SILMÄ

Kamera tarkentaa älykkäällä kasvojentunnistuksella havaittujen kohteiden 
oikeaan silmään.

KK KASV.PÄÄL/ KASV.PÄÄL/

VASEN SILMÄVASEN SILMÄ

Kamera tarkentaa älykkäällä kasvojentunnistuksella havaittujen kohteiden 
vasempaan silmään.

KASV.POIS/SILMÄT EIKASV.POIS/SILMÄT EI Älykäs kasvojentunnistus ja silmien ensisijaisuus pois päältä.
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b Kasv./silmien tunn. asetus

 Q Joissain tiloissa kamera saattaa asettaa valotuksen koko kuvalle eikä niinkään muoto-
kuvakohteelle. Jos kohde liikkuu laukaisinta painettaessa, kasvot eivät välttämättä ole 
vihreällä reunuksella merkityllä alueella, kun kuva otetaan.

 Q Jos kamera ei pysty tunnistamaan kohteen silmiä, koska ne ovat hiusten, lasien tai 
muiden kohteiden peitossa, kamera tarkentaa sen sijaan kasvoihin.
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 Tarkennuslukko Tarkennuslukko
Kuvien rajaaminen, kun kohde ei ole kuva-alan keskellä:

 1 Tarkennus: Ota kuva siirtämällä kohde tarkennuskehyk-
seen (U) ja painamalla sulkimen painike puoleenväliin 
lukitaksesi tarkennuksen ja valotuksen. Tarkennus ja 
valotus pysyvät lukittuina laukaisimen ollessa painettu-
na puoleenväliin (AF/AE -lukko).

 2 Uudelleenrajaaminen: Pidä painiketta painettuna puolivä-
liin.

 3 Kuvan ottaminen: Paina painike kokonaan pohjaan.
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Tarkennuslukko

 Autotarkennus Autotarkennus

Vaikka kamera on varustettu erittäin tarkalla autotarkennusjärjestelmällä, se ei ehkä ky-
kene tarkentamaan alla lueteltuja kohteita. Jos kamera ei pysty tarkentamaan, tarkenna 
toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen ja rajaa kuva sitten uudelleen käyttä-
mällä tarkennuslukkoa.

• Erittäin kiiltävät kohteet kuten peilit tai autojen pinnat.

• Nopeasti liikkuvat kohteet.

• Ikkunan tai muun heijastavan pinnan kautta kuvatut 

kohteet.

• Tummat kohteet ja kohteet, jotka enemmänkin imevät kuin 

heijastavat valoa, esim. hiukset tai turkit.

• Aineettomat kohteet, kuten savu tai liekit.

• Kohteet, joiden kontrasti taustaan nähden on vähäinen 

(esim. taustan kanssa samanvärinen vaatetus).

• Kohteet, jotka ovat sijoittuneet sellaisen voimakaskontras-

tisen elementin viereen tai taakse, joka näkyy myös tar-

kennusruudussa (esim. vahvasti vastakohtaisia elementtejä 

sisältävää taustaa vasten kuvattu kohde).
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 d d Valotuksen korjaus Valotuksen korjaus
Säädä valotuksen korjausta kuvatessasi erittäin kirk-
kaita, tummia tai voimakaskontrastisia kohteita paina-
malla valitsinta ylös (d). Paina valitsinta ylös tai alas 
valitaksesi valotuksen korjauksen arvon ja valitse MENU/

OK.

Lisää valotusta valitsemalla 
positiivisia (+) arvoja

Vähennä valotusta valitse-
malla negatiivisia (-) arvoja

 R d-kuvake ja valotuksen ilmaisin näkyvät, jos asetus on jokin muu kuin ±0. Valotuksen 
korjaus ei nollaudu kun kamera kytketään pois päältä; jos haluat palauttaa normaalin 
valotussäädön, valitse arvoksi ±0.

 R Kytke salama pois päältä, kun käytät valotuksen korjausta.
 R Valotuksen korjaus on käytettävissä ainoastaan kun P (VALOTUSOHJ.) on valittuna 
kohdassa kuvaustila.
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 F F Makrotila (lähikuvat) Makrotila (lähikuvat)
Kuvaa lähikuvia painamalla valitsinta vasemmalta (F) 
ja valitsemalla F. Makrotilan ollessa käytössä kamera 
tarkentaa kohteisiin, jotka ovat lähellä kuvan keskustaa. 
Sommittele kuvat zoom-painikkeilla (P 23). 

Poistu makrotilasta painamalla valitsinta vasemmalta 
(F) ja valitsemalla H.

 R Jalustan käyttöä suositellaan kameran tärinästä aiheutuvi-
en epätarkkuuksien välttämiseksi.

OFF

OFF
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 N N Salaman käyttö (älykäs salama) Salaman käyttö (älykäs salama)
Salamaa käytettäessä kameran Älykäs salama-järjestelmä analysoi näkymän vä-
littömästi esim. kohteen kirkkauden, sijainnin ja etäisyyden perusteella. Salaman 
voimakkuus ja herkkyys säädetään sen varmistamiseksi, että pääkohde valote-
taan oikein ja ympäröivä valaistus ja elementit säilyvät jopa heikosti valaistuissa 
sisäkuvissa. Käytä salamaa heikosti valaistuissa tiloissa, esim. kuvatessasi yöllä tai 
hämärissä sisätiloissa.

Valitse jokin seuraavista salamatiloista painamalla 
valitsinta oikealla (N):

P

AUTOM.SALAMA

Kuvausolojen
mukaan

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

AUTOAUTO//KK
((AUTOM.SALAMAAUTOM.SALAMA))

Salama välähtää tarvittaessa. Suositellaan useimmissa tilanteissa.

NN//LL
((PAKKOSALAMAPAKKOSALAMA))

Salama välähtää aina kuvaa otettaessa. Käytä taustavalaistuihin kohteisiin tai luon-
nollisen värin aikaansaamiseksi kirkkaassa valossa.

PP

((ESTETTY SALAMAESTETTY SALAMA))
Salama ei välähdä, vaikka kohde on valaistu huonosti. Jalustan käyttö on suositel-
tavaa.

OO//MM
((HIDAS SULJINHIDAS SULJIN))

Taltioi sekä pääkohteen että taustan hämärässä valaistuksessa (huomaa, että kirk-
kaasti valaistut kuvaustilanteet saattavat ylivalottua).
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N Salaman käyttö (älykäs salama)

 R  Jos salama välähtää, p näkyy näytössä, kun laukaisin painetaan puoliväliin (jos kuvake 
vilkkuu keltaisena, salama latautuu; odota latauksen loppuun ennen kuvan ottamista). 
Hitailla suljinnopeuksilla k näkyy näytössä varoitukseksi kuvan mahdollisesta epätark-
kuudesta; jalustan käyttö on suositeltavaa.

 R Salama saattaa välähtää monta kertaa jokaisen laukaisun yhteydessä. Älä liikuta kame-
raa ennen kuin kuvaus on päättynyt.

 R Salama saattaa aiheuttaa vinjetointia.

 Punasilmäisyyden vähennys Punasilmäisyyden vähennys

Kun älykäs kasvojentunnistus (P 41) ja punasilmäisyyden poisto (P 90) 
ovat käytössä, punasilmäisyyden poisto on automaattisena valittavissa 
tiloissa (K; PUNASILM. ESTO), salama käytössä (L; PAKKOSALAMA), ja 
yökuvaus (M; PUNASILM. ESTO&YÖ) -tilat. Punasilmäisyyden vähennys 
minimoi “punasilmäisyyttä”, joka syntyy, kun salaman valo heijastuu kohteen 
verkkokalvoilta oikealla näkyvän kuvan osoittamalla tavalla.
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 h h Itselaukaisimen käyttö Itselaukaisimen käyttö
Käytä itselaukaisinta painamalla valitsinta alaosasta 
(h) ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

OFF

OFF

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

 T (POIS) Itselaukaisin on pois käytöstä.

 S (10 SEK)
Suljin laukeaa kymmenen sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Käytä oma-
kuviin. Itselaukaisimen merkkivalo kameran etuosassa vilkkuu ajastimen laskiessa.

 R (2 SEK)
Suljin laukeaa kahden sekunnin kuluttua laukaisimen painamisesta. Valitse es-
tääksesi kameran liikahtamisesta johtuvat epätarkkuudet laukaisinta painettaessa. 
Itselaukaisimen merkkivalo vilkkuu ajastimen laskiessa.

 g ( RYHMÄAJASTIN)
Kamera aloittaa ajastimen kun se havaitsee valitun määrän muotokuvakohteita. 
Valitse kopioiden lukumäärä painamalla valitsinta ylös.

  RR Lopettaaksesi ajastimen ennen kuin kuva on otettu, paina Lopettaaksesi ajastimen ennen kuin kuva on otettu, paina DISP/BACKDISP/BACK..
 e (INTERVALLIKUVA-

US/INTERVALLIVI-

DEO)

Ottaa valokuvia automaattisesti määräintervallein.
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h Itselaukaisimen käyttö

Intervallikuvaus (Intervallivideo)Intervallikuvaus (Intervallivideo)
Voit ottaa kuvia automaattisesti tietyin määritetyin väliajoin.
On mahdollista tallentaa vain valokuvia tai tallentaa intervallivideo ja valokuvia 
yhtä aikaa.

1 Paina J (F) ja valitse sitten eINTERVALLIKUVAUS.

2 Tuo asetusnäyttö esiin painamalla MENU/OK.

3 Aseta kuvausväli ja kuvauksen kesto.
Valitse toiminnot painamalla g tai h. Aseta aika painamalla e tai f.

ASETTAMINEN
INTERVALLI KUV. KESTO

30 SEK
60 SEK

15 SEK 5 MIN

5 SEK
10 SEK

PERUUTAASETA

INTERVALLI: aseta kuvausvälin aika.
KUV. KESTO: aseta kuvauksen lopetusaika.

4 Tuo seuraava asetusnäyttö esiin painamalla MENU/OK.
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h Itselaukaisimen käyttö

5 Aseta tallennustila.
Valitse tallennustila painamalla e tai f.

ASETTAMINEN
TALLENNUSTILA

1440 60 144s

VALOKUVA
VALOKUVA+INTERVAL.VIDEO

TAKAISINASETA

VALOKUVA: vain valokuvia tallennetaan.
VALOKUVA+INTERVAL.VIDEO: intervallivideo (P 52) tallennetaan valoku-
vien lisäksi.

 R Intervallivideoiden ruutukoko ja kuvanopeus määritetään kuvaustilan kohdassa 
INTERVALLIVIDEO-TILA (P 85).

 R Jos muistikortilla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, videon tallennettavissa oleva aika 
näkyy punaisena (aikaa on jäljellä alle 1 sekunti) tai keltaisena (aikaa on jäljellä alle 
6 sekuntia). Tarkista muistikortin vapaan tilan määrä.

6 Paina MENU/OK.
Intervallikuvauksen asetukset on määritetty.
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h Itselaukaisimen käyttö

7 Tarkenna ja kuvaa.
Intervallikuvaus käynnistyy, kun painat laukaisimen pohjaan.
Kuvia otetaan automaattisesti määritetyin aikavälein ja kuvaaminen loppuu, 
kun asetettu kuvausaika päättyy.

 INTERVALLIVIDEO INTERVALLIVIDEO

Intervallivideo on sarja valokuvia, jotka on otettu tietyn välein kiinteällä kameralla ja jotka 
toistetaan videona. Intervallivideoita voidaan käyttää hitaasti liikkuvien kohteiden, kuten 
kasvien kasvamisen ja pilvien liikkeen, katseluun nopeutettuna.

 R Jos painat laukaisinta ennen kuvausajan päättymistä, intervallikuvaus keskeytyy.
 R LCD-näyttö sammuu ja itselaukaisimen valo vilkkuu jaksottaiskuvauksen aikana. Neste-
kidenäyttö syttyy kolmeksi sekunniksi ennen kuvauksen käynnistymistä.

 R Vain ensimmäinen kuva tulee näkyviin, kun toistat intervallikuvauksella otettuja kuvia 
(P 55).

 R Intervallikuvauksessa kannattaa käyttää jalustaa.
 R Intervallivideoita ei voi tallentaa painamalla t (videotallennus) -painiketta. Tallenna 
painamalla suljinpainiketta.
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h Itselaukaisimen käyttö

 Q Zoomausta ei voi käyttää intervallikuvauksen aikana.
 Q Intervallivideot saattavat näyttää vain valokuvien sarjalta INTERVALLIVIDEO-TILA-
asetuksen ja kuvattujen ruutujen määrän mukaan.

 Q Kuvaustilanteen ja kameran asetusten mukaan intervalliaika ei ehkä ole määritetty 
intervalliaika.

 Q Intervallikuvaus voi keskeytyä odottamatta, jos akusta loppuu virta. Tarkista akun varaus.
 Q Intervallikuvaus voi keskeytyä odottamatta, jos muistikortilla ei ole tarpeeksi vapaata 
tilaa. Tarkista muistikortin vapaa tila.

 Q Kuvausasetuksista tai -tilasta riippuu, voiko kaikkia asetuksia ottaa käyttöön tai onko 
intervallikuvaus mahdollista.

 Q Jaksottaiskuvauksen aikana voidaan käyttää ainoastaan ON/OFF-painiketta, a-paini-
ketta, DISP/BACK-painiketta ja itselaukaisimen painiketta.

 Q Jatkuva kuvaus ei ole käytettävissä jaksottaiskuvauksen aikana.
 Q Kun AUTOFOKUS TILA (P 83) on valittu JÄLJITTÄVÄ ja valitaan INTERVALLIKUVA-

US, AUTOFOKUS TILA tulee automaattisesti KESKELLE.
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  Sarjakuvaustila-painikeSarjakuvaustila-painike
Sarjakuvaustila-painiketta painamalla voit siirtyä yhden 
kuvan ja sarjakuvaustilan välillä. Sarjakuvaustila valitaan 
kuvausvalikon Jatkuva-asetuksella (P 82).

 R Kun sarjakuvaustila on valittuna, kamera näyttää valitun tilan 
kuvakkeen. Kuvaketta ei näytetä yksittäiskuvatilassa.

P
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 Lisää kuvien katselusta Lisää kuvien katselusta
 Toistovaihtoehdot Toistovaihtoehdot
Näytä viimeksi otettu kuva nestekidenäytöllä painamalla a-painiketta.

100-0001100-0001

Paina valitsinta oikealle katsellaksesi kuvia niiden tallennusjärjestyksessä, vasem-
malle katsellaksesi kuvia päinvastaisessa järjestyksessä. Pidä valitsinta painettuna 
selataksesi kuvia nopeasti haluamaasi kohtaan.

 R  Muilla kameroilla otetut kuvat on merkitty toiston aikana m (“lahjakuva”) -kuvakkeella.

Jatkuva kuvausJatkuva kuvaus
Jos kuvat on otettu jatkuvan kuvaamisen tilassa, ainoastaan sarjan ensimmäinen 
kuva näytetään. Paina valitsinta alas katsellaksesi muita sarjan kuvia.

 R Sarjakuvaustilassa otettujen kuvien tiedostonimet alkavat kirjaimella S. 
(esim. S0010001.JPG)

 I I Suosikit: Kuvien arvosteleminen Suosikit: Kuvien arvosteleminen
Jos haluat arvostella tällä hetkellä kokokuvan toistossa näkyvän kuvan, valitse 
DISP/BACK ja paina valitsinta ylös ja alas valitaksesi yhden ja viiden tähden väliltä.
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Toistovaihtoehdot

 Toistozoomaus Toistozoomaus
Paina T-painiketta lähentääksesi yhden kuvan toistossa näytettävää kuvaa, paina 
W loitontaaksesi. Kun kuva on suurennettu, voit valitsimen avulla katsella kuvan 
alueita, jotka eivät tällä hetkellä näy näytössä.

Navigointi-ikkuna näyttää 
osan tällä hetkellä nesteki-
denäytössä näkyvää kuvaa

Zoom-ilmaisin

Lopeta zoomaustila valitsemalla DISP/BACK.

 R Zoomaussuhteen enimmäiskoko riippuu kuvan koosta. Toistozoomaus ei ole käytet-
tävissä sellaisten kopioitujen kuvien yhteydessä, jotka on rajattu tai joiden kokoa on 
muutettu kokoon a tai pienemmäksi.
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Toistovaihtoehdot

 Monen kuvan toisto Monen kuvan toisto
Näytä nykyinen kuva siten, että edellinen ja seuraava kuva näkyvät taustalla valit-
semalla W, kun kuva näkyy näytöllä kokokuvana. Lisää näytössä näkyvien kuvien 
määrää kahteen, yhdeksään, tai sataan painamalla painiketta W, vähennä näytet-
tävien kuvien määrää painamalla painiketta T.

100-0001100-0001

Kun näytössä on kaksi tai useampia kuvia, näytä haluamasi korostettu kuva ko-
kokuvana korostamalla kuvia valitsimella ja painamalla MENU/OK. Näytä lisää kuvia 
yhdeksän tai sadan kuvan näytöissä painamalla valitsinta ylös tai alas.
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 A A Kuvien poistaminen Kuvien poistaminen
Jos haluat poistaa yksittäisiä kuvia, monta valittua 
kuvaa kerrallaan tai kaikki kuvat, paina valitsinta ylös-
päin (b) ja valitse sopiva alla olevista vaihtoehdoista. 
Huomaa, että poistettuja kuvia ei voi palauttaa. 

Kopioi tärkeät kuvat tietokoneelle tai muuhun tallennuslaitteeseen ennen kuin 

jatkat. 

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

KUVAKUVA
Selaa kuvia painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle ja poista näytössä 
näkyvä kuva painamalla MENU/OK (varmennusdialogia ei näytetä).

VALITUT KEHYKSETVALITUT KEHYKSET

Korosta kuvia ja paina MENU/OK valitaksesi tai poistaaksesi valinnan (suojatut tai 
tulostuspyynnössä olevat kuvat osoitetaan symbolilla u). Kun toimenpide on 
valmis, paina DISP/BACK näyttääksesi varmennusdialogin, sen jälkeen korosta OK 
ja paina MENU/OK poistaaksesi valitut kuvat.

KAIKKI KUVATKAIKKI KUVAT

Varmennusdialogi näytetään; korosta OK ja paina MENU/OK poistaaksesi kaikki 
suojaamattomat kuvat (jos muistikortti on asennettu, vain muistikortilla olevat 
kuvat poistetaan; sisäisessä muistissa olevat kuvat poistetaan ainoastaan mikäli 
muistikorttia ei ole asennettu). Painamalla DISP/BACK poisto perutaan; huomaa, 
että kuvia, jotka on ehditty poistaa ennen napin painallusta, ei voida palauttaa.

 R Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Poista poistettavien kuvien suojaus (P 90).
 R Kuvia voi poistaa myös toistovalikosta valitsemalla A POISTA.
 R Jos näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, että valitut kuvat ovat osa DPOF-tulostusjärjes-
tystä, poista kuvat valitsemalla MENU/OK.

POISTA

TAKAISINASETA

KUVA
VALITUT KEHYKSET

KAIKKI KUVAT
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 b b Kuvan etsintä Kuvan etsintä
Etsi kuvia.

 1 Valitse toistovalikosta b KUVAN ETSINTÄ (P 88), korosta jokin seuraavista 
hakuperusteista ja valitse MENU/OK:
• PÄIVÄYKSEN MUKAAN: Haku päivämäärän perusteella.
• KASVOJEN MUKAAN: Etsi kaikki kuvat, joissa on kasvoja.
• I SUOSIKKIEN MUKAAN: Haku arvostelun perusteella.
• OTOKSEN MUKAAN: Löydä kaikki valittuun kuvausohjelmaan sopivat kuvat.
• TIETOTYYPIN MUKAAN: Hae kaikki kuvat tai kaikki videot.

 2 Valitse hakuehto. Näyttöön tulevat vain kuvat, jotka vastaavat valittua hakueh-
toa. Poistaaksesi tai suojataksesi valitut kuvat tai katsellaksesi hakutuloksia 
diaesityksenä, paina MENU/OK ja valitse A POISTA (P 58), D SUOJAUS 
(P 90) tai I DIAESITYS (P 89).
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 k k Albumiavustaja Albumiavustaja
Luo suosikkikuvista albumeja.

 Albumin luominen Albumin luominen
 1 Valitse toistovalikon (P 92) k ALBUMIAVUSTAJA-kohdan asetukseksi UUSI 

ALBUMI ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• VALITSE KAIKISTA: Valitse kaikista saatavilla olevista kuvista.
• VALITSE KUVAHAUN PER: Valitse kuvista, jotka täsmäävät valittuihin hakuehtoihin 

(P 59).

 R Albumikuviksi ei voi valita a-valokuvia tai näitä pienempiä eikä videoita.

 2 Selaa kuvia ja valitse niitä tai poista niiden valintoja painamalla valitsinta ylös. 
Näytä nykyinen kuva kannessa painamalla valitsin alas. Kun albumi on valmis, 
poistu valitsemalla MENU/OK.

 R Ensimmäisestä valitusta kuvasta tulee kansikuva. Valitse toinen kuva kanteen paina-
malla valitsinta alas.

 3 Valitse VIIMEISTELE ALBUMI (valitse kaikki kuvat tai kaikki määritettyjä ha-
kuehtoja vastaavat kuvat albumia varten valitsemalla VALITSE KAIKKI). Uusi 
albumi lisätään albumiavustajan valikon luetteloon.

 Q Albumit voivat sisältää enintään 300 kuvaa.
 Q Albumit, joissa ei ole kuvia, poistetaan automaattisesti.
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k Albumiavustaja

Albumien näyttäminenAlbumien näyttäminen
Näytä albumi korostamalla albumiavustajavalikosta albumi ja valitsemalla MENU/

OK. Selaa sitten kuvia painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle.

Albumien muokkaaminen ja poistaminenAlbumien muokkaaminen ja poistaminen
Näytä albumi ja valitse MENU/OK. Seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin. Valitse 
haluamasi vaihtoehto ja noudata näytön ohjeita.
• MUOKKAA: Muokkaa albumia kohdassa “Albumin luominen” (P 60) kerrotulla 

tavalla.
• POISTA: Poista albumi.
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Panoraamojen näyttäminenPanoraamojen näyttäminen
Jos painat valitsimen alas, kun panoraama näkyy kokokuvana, kamera toistaa ku-
van vasemmalta oikealle tai alhaalta ylös. Keskeytä toisto painamalla valitsin alas, 
jatka painamalla valitsin uudelleen alas. Poistu kokokuvatoistosta työntämällä 
valitsinta ylös panoraamatoiston aikana. Kun panoraama on näytetty kokokuvan 
toistossa, sitä voidaan lähentää tai loitontaa käyttäen zoomiohjainta, tai sen voi 
poistaa painamalla valitsinta ylös (b).

PLAY

STOP PAUSE
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 Videot Videot
 Videoiden tallentaminen Videoiden tallentaminen
 Kuvaa video painamalla t. Kuvaamisen aikana seuraa-
vat ilmaisimet näytetään ja ääni tallennetaan sisään-
rakennetun mikrofonin kautta (ole varovainen, ettet 
peitä mikrofonia tallentamisen aikana).

TALLTALL 11
12m34s12m34s

FF

y TALL-kuvake

Aikaa jäljellä

Lukumäärä kuvia, jotka 
voidaan ottaa tallen-
nuksen aikana

Päätä tallentaminen painamalla t-painiketta uudelleen. Tallennus päättyy auto-
maattisesti, kun video saavuttaa enimmäispituuden tai kun muisti täyttyy.

   Automaattinen kuvausohjelman valinta Automaattinen kuvausohjelman valinta

Q-tilassa kamera valitsee kuvausohjelman kuvausolosuhteiden 
ja kohteen tyypin mukaan: d (muotokuvat), d (hämärät maise-
mat), dd (hämärät muotokuvat), c (maisemat), e (lähikuvat), 
tai a (muut kohteet).

TALLTALL 11
12m34s12m34s

FF

Kuvausohjelmaku-
vakkeet
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Videoiden tallentaminen

 Kuvien ottaminen tallentamisen aikana Kuvien ottaminen tallentamisen aikana

Paina laukaisinta ottaaksesi kuvan tallentamisen aikana.

  RR Kuva tallennetaan videosta erikseen eikä se näy osana videota.Kuva tallennetaan videosta erikseen eikä se näy osana videota.

  QQ Kuvia ei voi ottaa tallennettaessa high-speed videoita.Kuvia ei voi ottaa tallennettaessa high-speed videoita.
  QQ Otettavien kuvien lukumäärä on rajoitettu.Otettavien kuvien lukumäärä on rajoitettu.

   DIGIT. KUVAN VAKAAJA DIGIT. KUVAN VAKAAJA
Kun kuvaat videoita, voit korjata kameran aiheuttamia pieniä tärinöitä asetusvalikon bDIGIT. 
KUVAN VAKAAJA -toiminnolla (P 99).

 R Zoomausta voidaan säätää tallennuksen ollessa käynnissä. Zoomauksen tyyppi voidaan 
valita asetusvalikon p VIDEO ZOOM TAPA -asetuksella (P 101).

 R Jos kohde on huonosti valaistu, automaattisen tarkennuksen apuvalo saattaa syttyä 
tarkennuksen avustamiseksi. Kytke automaattisen tarkennuksen apuvalo pois päältä 
valitsemalla POIS kohtaan C AF-APUVALO (P 101).

 R Tarkennus, valotus ja valkotasapaino säädetään automaattisesti tallennuksen ajan 
(tarkennustila voidaan valita käyttäen kuvausvalikon F VIDEO-AUTOFOKUS-TILA 
-asetusta; P 84). Kuvan väri ja kirkkaus saattavat poiketa ennen tallennuksen aloitusta 
näytetystä kuvasta.

 R Kameran omat äänet saattavat tallentua.

 Q Älä avaa akkukotelon kantta kuvaamisen aikana tai kun tallennat elokuvaa muistikortil-
le. Muutoin videon toistaminen ei välttämättä onnistu.

 Q Erittäin kirkkaita kohteita sisältävissä videoissa saattaa näkyä pystysuoria juovia tai 
vaakasuoria juovia. Tämä on normaalia eikä viittaa vikatilanteeseen.
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Videoiden tallentaminen

 Q Kameran lämpötila saattaa nousta, jos sitä käytetään videoiden kuvaamiseen pitkiä 
aikoja kerrallaan tai jos ympäristön lämpötila on korkea. Tämä on normaalia eikä viittaa 
vikatilanteeseen.

 Q Valittu tila saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
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Videoiden näyttäminenVideoiden näyttäminen
Toiston aikana videot näkyvät näytössä oikealla esitetyllä 
tavalla. Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa kun videota 
esitetään:

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

Käynnistä/keskeytä Käynnistä/keskeytä 
toistotoisto

Paina valitsinta alas aloittaaksesi toiston. Keskeytä 
toisto painamalla uudelleen.

Lopeta toisto/poistaLopeta toisto/poista
Paina valitsinta ylös lopettaaksesi toiston. Jos toisto ei 
ole käynnissä, valitsimen työntäminen ylös poistaa 
senhetkisen videon.

Säädä nopeuttaSäädä nopeutta
Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle säätääksesi tois-
ton nopeutta toiston aikana.

Äänenvoimakkuuden Äänenvoimakkuuden 
säätäminensäätäminen

Keskeytä toisto ja näytä äänenvoimakkuuden 
säätö valitsemalla MENU/OK. Säädä äänenvoimakkuus 
painamalla valitsinta ylös tai alas ja poistu painamalla 
MENU/OK. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää myös 
asetusvalikosta.

TOISTA

 Toiston nopeus Toiston nopeus

Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle säätääksesi toiston nopeutta. 
Nopeus näytetään nuolien lukumääränä (M tai N).

Nuoli

PYSÄYTÄ TAUKO

5m42s5m42s

 Q  Älä peitä kaiutinta toiston aikana.
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Langaton tiedonsiirtoLangaton tiedonsiirto
Kamera voi siirtää tietoja langattomasti älypuhelimen, taulutietokoneen tai 
tietokoneen kanssa. Tietoja langattoman tiedonsiirron käyttämisestä on alla 
olevalla WWW-sivustolla.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ fujifilm Wi-Fi app

Langaton tiedonsiirto älypuhelimen tai taulutietokoneen Langaton tiedonsiirto älypuhelimen tai taulutietokoneen 
kanssa (FUJIFILM Camera Remote) kanssa (FUJIFILM Camera Remote) 
Kamera voi siirtää tietoja älypuhelimen tai taulutietokoneen kanssa Bluetooth-
yhteyden tai langattoman verkon (Wi-Fi) kautta. Kun haluat muodostaa 
yhteyden kameran ja älypuhelimen tai taulutietokoneen välillä, asenna ensin 
erikoissovellus älypuhelimeen.

 FUJIFILM Camera Remote FUJIFILM Camera Remote

Muodosta kameraan Bluetooth®- tai Wi-Fi-yhteys asentamalla älypuhelimeen tai 
tablettiin FUJIFILM Camera Remote  -sovelluksen uusin versio. Lataa sovellukset ja 
katso lisätietoja osoitteesta:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Langaton tiedonsiirto älypuhelimen tai taulutietokoneen kanssa (FUJIFILM Camera Remote)

 Älypuhelimet ja tabletit: Bluetooth®-laiteparin muodostaminen Älypuhelimet ja tabletit: Bluetooth®-laiteparin muodostaminen
Valitse asetusvalikossa 0 YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > 
LAITEPARIN REKISTERÖINTI, kun haluat muodostaa kamerasta ja 
älypuhelimesta tai taulutietokoneesta laiteparin. Laiteparin muodostaminen 
on helppo tapa ladata kuvia kamerasta.

 R Kuvat ladataan langattoman yhteyden kautta.

Älypuhelimet ja tabletit: Wi-FiÄlypuhelimet ja tabletit: Wi-Fi
Valitse asetusvalikossa 0 YHTEYSASETUS > YLEISET ASETUKSET > 
8 PAINIKKEEN ASETUS > 8 LANGATON TIEDONS., kun haluat ottaa 
käyttöön tiedonsiirron kameran ja älypuhelimen tai taulutietokoneen välillä 
langattoman verkon kautta. Kun yhteys on muodostettu, voit selata kamerassa 
olevia kuvia, ladata valitsemasi kuvat, kauko-ohjata kameraa tai kopioida 
sijaintitiedot kameraan.
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Langaton tiedonsiirto tietokoneen kanssa (FUJIFILM PC Langaton tiedonsiirto tietokoneen kanssa (FUJIFILM PC 
AutoSave)AutoSave)
Kamera voi siirtää tietoja tietokoneen kanssa langattoman verkon (Wi-Fi) 
kautta. Kun haluat muodostaa yhteyden kameran ja tietokoneen välillä, 
asenna ensin erikoissovellus tietokoneeseen.

 FUJIFILM PC AutoSave FUJIFILM PC AutoSave

Lähetä kuvia langattomien verkkojen kautta kamerasta tietokoneeseen asentamalla 
FUJIFILM PC AutoSave -sovelluksen uusin versio. Lataa sovellukset ja katso lisätietoja 
osoitteesta:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Kuvien tallentaminen tietokoneeseenKuvien tallentaminen tietokoneeseen
Valitse asetusvalikossa 0 YHTEYSASETUS > PC-AUTOMAATTITALL, kun 
haluat, että kamera voi tallentaa kuvia tietokoneeseen langattoman verkon 
kautta.
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 Liitännät Liitännät
Kuvien katseleminen HD-televisiostaKuvien katseleminen HD-televisiosta
Kamera voidaan liittää HD-televisioon käyttäen HDMI-kaapelia (saatavilla erikseen 
kolmansilta osapuolilta).

 1 Sammuta kamera ja liitä HDMI-kaapeli alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.

Aseta 
Micro HDMI 
-liittimeen 
(tyyppi D)

Liitä HDMI-liittimeen

Mikro-HDMI-liitin

 Q Käytä HDMI-kaapelia, joka on enintään 1,5 m pitkä ja jossa on Micro HDMI -liitin 
(tyyppi D) kameraliitäntää varten.

 Q Muista kiinnittää liittimet huolellisesti, kun liität kaapeleita.

 R Kun HDMI -kaapeli on kytketty niin kuvat ja ääni voidaan toistaa TV:ssa.

 2 Viritä televisio HDMI-tulokanavalle. Katso lisätietoja TV:n mukana tulleesta 
käyttöohjeesta.

 3 Paina a-painiketta noin sekunnin ajan käynnistääksesi kameran. Kameran 
näyttö sammuu ja valokuvia ja elokuvia voidaan toistaa televisiossa. Huomaa, 
että kameran äänenvoimakkuussäätimillä ei ole vaikutusta TV:n ääneen, säädä 
äänenvoimakkuutta television äänensäätimillä.

 R Jotkin televisiot saattavat näyttää mustan näytön hetken ajan ennen kuin elokuvan 
toisto alkaa.
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DPOF-tulostuspyynnön luominenDPOF-tulostuspyynnön luominen
Toistovalikon K TULOST. PYYNTÖ (DPOF) -toiminnon avulla voidaan luoda 
digitaalinen ”tulostuspyyntö” DPOF-yhteensopiville tulostimille.

 DPOF DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) on standardi, jonka avulla kuvia voidaan 
tulostaa sisäiseen muistiin tai muistikortille tallennetuista “tulostuspyynnöistä”. 
Pyynnön sisältämä tieto sisältää tulostettavat kuvat sekä kunkin kuvan kopio-
määrän.

 1 Valitse toistotila ja näytä toistovalikko valitsemalla MENU/OK.

 2 Korosta K TULOSTUSPYYNTÖ (DPOF) ja valitse MENU/OK.

 3 Korosta haluamasi vaihtoehto ja valitse MENU/OK:
• PÄIVÄYKSELLÄ s: Tulosta kuviin tallennuspäivämäärä.
• EI PÄIVÄYSTÄ: Älä tulosta kuviin tallennuspäivämäärää.

 R Kaikki tulostimet eivät tue päivämäärän tulostusta. Katso tarkemmat tiedot tulosti-
men käyttöoppaasta.

 4 Tuo näyttöön kuva, jonka haluat lisätä tai poistaa tulostuspyynnöstä, paina-
malla valitsinta vasemmalle tai oikealle.
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DPOF-tulostuspyynnön luominen

 5 Valitse kopioiden lukumäärä painamalla valitsinta ylös tai alas (enintään 99). 
Jos haluat poistaa kuvan tulostuspyynnöstä, paina valitsinta alas, kunnes 
kopioiden lukumäärä on nolla.

 6 Kun asetukset on tehty, toteuta tulostuspyyntö toistamalla vaiheet 4–5 ja 
valitsemalla MENU/OK.

 7 Näyttöön tulee varmistusikkuna. Tallenna tulostuspyyntö valitsemalla MENU/OK.

 R Poista muistikortti, jos haluat luoda tai muokata tulostuspyyntöä sisäisessä muistissa 
olevia kuvia varten.

 R Tulostuspyynnöt voivat sisältää enintään 999 kuvaa.
 R Jos kameraan asetetaan toisella kameralla luodun tulostuspyynnön sisältävä muisti-
kortti, näyttöön tulee viesti. Luo uusi tulostuspyyntö edellä kuvatulla tavalla.
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instax SHARE -tulostimetinstax SHARE -tulostimet
Tulosta kuvia digitaalikamerastasi instax SHARE -tulostimiin.

Yhteyden muodostaminenYhteyden muodostaminen
Valitse instax-TUL. YHT. ASETUS kameran asetusvalikosta ja syötä instax SHARE 
-tulostimen nimi (SSID) ja salasana.

 Tulostimen nimi (SSID) ja salasana Tulostimen nimi (SSID) ja salasana

Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; 
oletussalasana on ”1111”. Jos olet jo valinnut eri 
salasanan älypuhelintulostamiseen, syötä sen 
sijaan se salasana.
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instax SHARE -tulostimet

Kuvien tulostaminenKuvien tulostaminen
 1 Käynnistä tulostin.

 2 Valitse instax-TULOST. TULOSTAA 
kameran toistovalikosta. Kamera 
luo yhteyden tulostimeen.

FUJIFILM-CAMERA-1234

MUODOSTETAAN YHTEYTTÄ TULOSTIMEEN

PERUUTA

-TULOST. TULOSTAA

instax-12345678

 R Kun haluat tulostaa kuvan sarjaku-
vauksella otetusta kuvasarjasta, tuo 
kuva näkyviin ennen kuin valitset 
instax-TULOST. TULOSTAA.

 3 Käytä valitsinta tuodaksesi näkyviin 
kuvan, jonka haluat tulostaa, ja 
paina sitten MENU/OK.

100-0020100-0020

instax-12345678
VÄLITÄ PERUUTA

-TULOST. TULOSTAA

 R Muilla kameroilla otettuja kuvia ei 
voi tulostaa.

 R Tulostettava alue on pienempi kuin 
alue joka näkyy LCD-näytöllä.

 R Ohjausnäyttö voi vaihdella tulosti-
men tyypin mukaan.

 4 Kuva lähetetään tulostimeen ja 
tulostus alkaa.

FUJIFILM-CAMERA-1234

LÄHETETÄÄN

PERUUTA

-TULOST. TULOSTAA

instax-12345678
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Kuvien katseleminen tietokoneella (MyFinePix Studio)Kuvien katseleminen tietokoneella (MyFinePix Studio)
Tässä osiossa on tietoa kuvien kopioimisesta tietokoneelle.

WindowsWindows
Käytä MyFinePix Studiota kopioidaksesi kuvia tietokoneelle, jossa niitä voi säilyt-
tää, katsella, järjestää ja tulostaa. MyFinePix Studion voi ladata seuraavalta verkko-
sivulta:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

Kun lataus on valmis, kaksoisnapsauta ladattua tiedostoa (“MFPS_Setup.EXE”) ja 
viimeistele asennus noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

Mac OS X/macOSMac OS X/macOS
Kuvat voidaan kopioida tietokoneelle käyttämällä Kuvansiirtäjää (toimitetaan 
tietokoneen mukana) tai muuta ohjelmistoa.
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Kuvien katseleminen tietokoneella (MyFinePix Studio)

 Kameran liittäminen Kameran liittäminen
 1 Jos kuvat, jotka haluat kopioida, on tallennettu muistikortille, aseta kortti 

kameraan.

 R Windowsin käyttäjät saattavat tarvita Windows-CD:tä käynnistäessään ohjelmiston 
ensimmäistä kertaa.

 Q Virtakatkos siirron aikana voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai sisäisen muistin tai 
muistikortin vahingoittumisen. Lataa akku ennen kameran liittämistä.

 2 Kytke kamera pois päältä ja liitä kame-
ran mukana tullut USB-kaapeli kuvan 
osoittamalla tavalla varmistaen samalla, 
että liittimet on kiinnitetty huolellisesti. 
Liitä kamera suoraan tietokoneeseen, 
älä käytä USB-hubia tai näppäimistöä.

 Q Kamerassa käytetään mikro-B USB 
2.0 -liitintä.

 3 Kytke kameraan virta pitämällä a-painike painettuna noin yhden sekunnin 
ajan.

 4 Kopioi kuvat tietokoneeseen käyttämällä MyFinePix Studiota tai käyttöjärjes-
telmäsi sovelluksia.

Saat lisätietoja ohjelmiston käyttämisestä käynnistämällä sovelluksen ja valitse-
malla sopivan vaihtoehdon Help-valikosta.

Liitä kameran 
Micro USB -liitti-
meen (Micro-B)
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Kuvien katseleminen tietokoneella (MyFinePix Studio)

 Q Mikäli suuren kuvamäärän sisältävä muistikortti asetetaan, ohjelmiston käynnistymi-
sessä voi esiintyä viivettä, etkä välttämättä voi tuoda tai tallentaa kuvia. Käytä kuvien 
siirtämiseen muistikortin lukijaa.

 Q Varmista, että tietokoneessa ei näy viestiä, joka kertoo, että kopiointi on meneillään 
ennen kuin suljet kameran tai irrotat USB-johdon. Tämän varotoimen laiminlyönti voi 
aiheuttaa tietojen menetyksen tai sisäisen muistin tai muistikortin vahingoittumisen.

 Q Irrota kamera ennen muistikortin asettamista tai poistamista.
 Q Käyttäjä vastaa kaikista sovellettavista puhelinyhtiön tai internet-palveluntarjoajan 
maksuista käyttäessään internet-yhteyttä edellyttäviä palveluja.

 Kameran irrottaminen Kameran irrottaminen

Kun tiedot on tallennettu, katkaise kameran virta ja irrota USB-kaapeli.
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 Valikot Valikot
Valikoiden käyttäminen: KuvaustilaValikoiden käyttäminen: Kuvaustila
Kuvausvalikon käyttöKuvausvalikon käyttö
Näytä kuvausvalikko valitsemalla kuvaustilassa MENU/OK. 
Näytä vaihtoehdot korostamalla kohtia ja painamalla 
valitsinta oikealle, korosta sitten haluamasi vaihtoeh-
to ja valitse MENU/OK. Kun asetukset on tehty, poistu 
valitsemalla DISP/BACK. Vaihtoehdot vaihtelevat valitun 
kuvaustilan mukaan.

Kuvausvalikon vaihtoehdotKuvausvalikon vaihtoehdot
AA KUVAUSTILA KUVAUSTILA ((oletus: oletus: QQ))

Valitse kuvaustila kohteen tyypin mukaan (P 27).

 N N HERKKYYS HERKKYYS
Säädä kameran valoherkkyyttä. Korkeammat arvot voivat vähentää epätarkkuutta; huomaa kuitenkin, 
että korkeilla herkkyyksillä otetuissa kuvissa voi esiintyä laikullisuutta.

100100 HERKKYYSHERKKYYS 64006400
KirkasKirkas KuvausohjelmaKuvausohjelma TummaTumma

Vähemmän havait-Vähemmän havait-
tavatava

Kohina (laikullisuus)Kohina (laikullisuus)
Enemmän havait-Enemmän havait-

tavatava

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

AUTO (1600) / AUTO (1600) / 

AUTO (800) /  AUTO (400)AUTO (800) /  AUTO (400)

Herkkyys säätyy automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan, mutta ei 
nouse yli sulkeissa ilmoitetun arvon.

 6400/ 3200 / 1600 / 800 /  6400/ 3200 / 1600 / 800 / 

400 / 200 / 100400 / 200 / 100
Herkkyys säädetään näytöllä näkyvään arvoon.

  QQ Kun ISO-arvoksi on asetettu Kun ISO-arvoksi on asetettu 64006400, kuvan kooksi ei voi valita , kuvan kooksi ei voi valita OO..
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Valikoiden käyttäminen: Kuvaustila

 O O KUVAKOKO KUVAKOKO ((oletus: oletus: OO  4 : 3)4 : 3)

Valitse kuvakoko (suuri, keskikokoinen tai pieni) ja kuvasuhde (4 : 3, 3 : 2, 16 : 9 
tai 1 : 1), jolla kuvat tallennetaan. Suuret kuvat voidaan tulostaa suurikokoi-
sina laadun heikentymättä, pienet kuvat vievät vähemmän muistia, mikä 
mahdollistaa useampien kuvien tallennuksen.

OO  4 : 34 : 3

Koko Kuvasuhde

  QQ Jos kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, oletusasetukseksi valitaan Jos kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, oletusasetukseksi valitaan QQ  4:34:3..

 Koko ja kuvasuhde Koko ja kuvasuhde

KokoKoko

VaihtoehtoVaihtoehto Tulostuskoko enintäänTulostuskoko enintään

OO 34 × 25 cm
PP 24 × 18 cm
QQ 17 × 13 cm

KuvasuhdeKuvasuhde

4 : 3: Kuvilla on samat mittasuhteet kuin kameran näytöllä.
3 : 2: Kuvilla on samat mittasuhteet kuin 35 mm:n fi lmiä käyttävien kuvien.
16 : 9: Sopii teräväpiirto (HD) -laitteilla näyttämiseen.
1 : 1: Kuvat ovat neliöitä.
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 T T KUVAN LAATU KUVAN LAATU ((oletus: oletus: N)N)

Valitse, kuinka paljon kuvatiedostoja pakataan.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

HIENOHIENO Pieni pakkaussuhde. Valitse korkealaatuisille kuville.
NORM.NORM. Suuri pakkaussuhde. Tämän asetuksen avulla voit tallentaa enemmän kuvia.

 P P FINEPIX VÄRI FINEPIX VÄRI ((oletus: oletus: cc))

Paranna kontrastia ja värien kylläisyyttä tai ota mustavalkokuvia.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

cc VAKIO VAKIO Vakiokontrasti ja -kylläisyys. Suositellaan useimmissa tilanteissa.

aa SÄVYKÄS SÄVYKÄS
Eloisa kontrasti ja värit. Valitse eloisiin kuviin kukista tai parempiin vihreän ja 
sinisen sävyihin maisemakuvissa.

bb MV MV Ota mustavalkoisia kuvia.
ff SEEPIA SEEPIA Ota seepiansävyisiä kuvia.

  RR Muut kuin Muut kuin cc  VAKIOVAKIO-asetukset näytetään nestekidenäytöllä kuvakkeella.-asetukset näytetään nestekidenäytöllä kuvakkeella.
  RR Kohteesta riippuen asetuksen Kohteesta riippuen asetuksen aa  SÄVYKÄSSÄVYKÄS vaikutukset eivät välttämättä näy nestekidenäytöllä. vaikutukset eivät välttämättä näy nestekidenäytöllä.
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 D D VALKOTASAPAINO VALKOTASAPAINO ((oletus: oletus: AUTO)AUTO)

Valitse luonnollisille väreille asetus, joka täsmää valonlähteeseen.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

AUTOAUTO Valkotasapainon säätö tapahtuu automaattisesti.
ii Suorassa auringonvalossa oleville kohteille.
jj Varjossa oleville kohteille.
kk Käytä kuvattaessa “päivänvalo”-loisteputkien valossa.
ll Käytä kuvattaessa “lämminvalo”-loisteputkien valossa.
mm Käytä kuvattaessa “viileän valkoisten” loisteputkien valossa.
nn Käytä kuvattaessa hehkulamppujen valossa.
gg Vedenalaiseen valokuvaukseen.

  RR Tulokset vaihtelevat kuvaustilanteiden mukaan. Tarkista värit näyttämällä kuvat nestekidenäytöllä Tulokset vaihtelevat kuvaustilanteiden mukaan. Tarkista värit näyttämällä kuvat nestekidenäytöllä 
kuvaamisen jälkeen.kuvaamisen jälkeen.
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 R R JATKUVA JATKUVA ((oletus: oletus: JJ))

Voit vangita liikkeen kuvasarjaan.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

PP JATKUVA JATKUVA

Kamera ottaa kuvia laukaisimen ollessa painettuna.
JJ JATKUVA JATKUVA

KK JATKUVA JATKUVA

OO JATKUVA JATKUVA

MM VIIMEISET VIIMEISET

Kamera ottaa kuvia laukaisimen ollessa painettuna ja tallentaa viimeiset kuvat.NN VIIMEISET VIIMEISET

QQ VIIMEISET VIIMEISET

  RR Katso sivulta 124 tiedot kuvanopeudesta ja otettujen kuvien määrästä kussakin tilassa.Katso sivulta 124 tiedot kuvanopeudesta ja otettujen kuvien määrästä kussakin tilassa.
  RR Tarkennus ja valotus määräytyvät jokaisessa sarjassa ensimmäisen kuvan mukaan.Tarkennus ja valotus määräytyvät jokaisessa sarjassa ensimmäisen kuvan mukaan.
  RR PP-tilassa -tilassa OO  KUVAKOKOKUVAKOKO on kiinteä  on kiinteä QQ  16 : 916 : 9..
  RR Salama kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Salama kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 
  RR Sarjakuvauksen nopeus riippuu suljinajasta.Sarjakuvauksen nopeus riippuu suljinajasta.
  RR Tallennettavien kuvien määrä riippuu käytettävissä olevasta muistista.Tallennettavien kuvien määrä riippuu käytettävissä olevasta muistista.

 b b KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS
Valitse, tunnistaako kamera automaattisesti ja silmät ja säätää tarkennuksen ja valotuksen korosta-
maan muotokuvakohteita (P 41).
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 F F AUTOFOKUS TILA AUTOFOKUS TILA
Tämä vaihtoehto määrää tavan, jolla kamera valitsee tarkennusalueen. Riippumatta valitusta vaihtoeh-
dosta kamera tarkentaa keskellä nestekidenäyttöä olevaan kohteeseen, kun makrotila on käytössä.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

r KESKELLE Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen. 

s MONIPISTE

Kun laukaisin painetaan puoliväliin, kamera tunnistaa lähellä 
kuvan keskustaa olevat jyrkän kontrastin kohteet ja valitsee 
tarkennusalueen automaattisesti.

 ALUE

Tarkennusaluetta voidaan muuttaa. Siirrä tarkennusaluetta 
painamalla valitsinta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle ja ota 
sitten tarkennusalueasetus käyttöön painamalla MENU/OK.

Tarkennusaluepiste

VALITSE AF-ALUE

ASETA PERUUTA

x JÄLJITTÄVÄ

Sijoita kohde tarkennusalueen keskelle ja paina valitsinta 
vasemmalle. Tarkennus seuraa kohdetta tämän liikkuessa 
kuvan lävitse.

  RR Huomaa, että Huomaa, että xx-tilassa kamera tarkentaa jatkuvasti, mikä kuluttaa akkua, ja että kameran tarken--tilassa kamera tarkentaa jatkuvasti, mikä kuluttaa akkua, ja että kameran tarken-
nusääni voi olla kuultavissa. nusääni voi olla kuultavissa. 
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 F F VIDEO-AUTOFOKUS-TILA VIDEO-AUTOFOKUS-TILA
Tämä vaihtoehto määrää tavan, jolla kamera valitsee tarkennusalueen.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

r KESKELLE Kamera tarkentaa ruudun keskellä olevaan kohteeseen.

u JATKUVA
Kamera säätää tarkennusta jatkuvasti, jotta muutokset rajauksen keskellä olevien 
kohteiden etäisyydessä otettaisiin huomioon.

  RR Huomaa, että Huomaa, että uu-tilassa kamera tarkentaa jatkuvasti, mikä kuluttaa akkua, ja että kameran tarken--tilassa kamera tarkentaa jatkuvasti, mikä kuluttaa akkua, ja että kameran tarken-
nusääni voi olla kuultavissa.nusääni voi olla kuultavissa.

VV VIDEOTILA VIDEOTILA ((oletus: oletus: ii))

Valitse videoiden kuvakoko.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

 i 1920 × 1080 (60 fps)
Full HD (High Defi nition).

 i 1920 × 1080 (30 fps)
 h 1280 × 720 (60 fps) High Defi nition.
 f 640 × 480 (30 fps) Standarditarkkuus.

 k 640 × 480 (120 fps) High speed-video. 

  QQ Ääntä ei tallenneta ja tarkennusta, valotusta ja valkotasapainoa ei Ääntä ei tallenneta ja tarkennusta, valotusta ja valkotasapainoa ei 
säädetä automaattisesti.säädetä automaattisesti.

  QQ Zoom-asetusta ei voida säätää.Zoom-asetusta ei voida säätää.

 k 320 × 240 (240 fps)

 k 160 × 120 (320 fps)

  QQ Jos kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, oletusasetukseksi valitaan Jos kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin, oletusasetukseksi valitaan ff  640 × 480640 × 480..
  QQ Kasvoja ei havaita kuvattaessa tarkkuudella Kasvoja ei havaita kuvattaessa tarkkuudella ii  1920×10801920×1080 (60 fps). (60 fps).
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ii INTERVALLIVIDEO-TILA INTERVALLIVIDEO-TILA ((oletus: oletus: ii))

Valitse intervallivideoiden ruutukoko ja kuvanopeus.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

 i 1920 × 1080 (60 fps)
Full HD (High Defi nition). i 1920 × 1080 (30 fps)

 i 1920 × 1080 (10 fps)
 h 1280 × 720 (60 fps)

High Defi nition. h 1280 × 720 (30 fps)
 h 1280 × 720 (10 fps)
 f 640 × 480 (120 fps)

Standarditarkkuus. f 640 × 480 (240 fps)
 f 640 × 480 (320 fps)

  99 ELEKTRONINEN VAAKA ELEKTRONINEN VAAKA
Kameran kallistus havaitaan ja osoitetaan virtuaalisella horisonttiviivalla. 
Varmista esimerkiksi jalustaa käytettäessä, että kamera on vaakasuorassa, 
säätämällä kameran kallistusta, kunnes kaksi viivaa ovat päällekkäin. Tätä 
ilmaisinta ei näytetä, kun kameran objektiivi osoittaa ylös- tai alaspäin.

 r r LANGATON TIEDONS. LANGATON TIEDONS.
Kun muodosta yhteyden älypuhelimeen, voit:
• ottaa kuvia älypuhelimella
• siirtää kuvia älypuhelimeen
• selata kameran kuvia älypuhelimella ja ladata niitä älypuhelimeen
• ladata paikannustietoja älypuhelimesta.
Lisätietoja langattomista verkoista saat osoitteesta http://fujifi lm-dsc.com/wifi /.
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Toistovalikon käyttöToistovalikon käyttö
Näytä toistovalikko valitsemalla toistotilassa MENU/OK. 
Näytä vaihtoehdot korostamalla kohtia ja painamalla 
valitsinta oikealle, korosta sitten haluamasi vaihtoeh-
to ja valitse MENU/OK. Kun asetukset on tehty, poistu 
valitsemalla DISP/BACK.
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Toistovalikon vaihtoehdotToistovalikon vaihtoehdot
  LL KUVANSIIRRON JÄRJESTYS KUVANSIIRRON JÄRJESTYS
Valitse yhdistettyyn älypuhelimeen tai tablettiin lähetettävät kuvat.

 1 Valitse toistovalikosta L KUVANSIIRRON JÄRJESTYS.

 2 Valitse lähetettävä kuva käyttämällä toimintoa VALITSE KUVAT.

 3 Lisää valittu kuva siirron tilaukseen painamalla MENU/OK.

  RR Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, jotka haluat lähettää.Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes olet valinnut kaikki kuvat, jotka haluat lähettää.

 4 Poistu toistoon painamalla DISP/BACK.

  RR Jos valitaan Jos valitaan PÄÄLLÄPÄÄLLÄ asetusvalikon kohdassa  asetusvalikon kohdassa 00  YHTEYSASETUSYHTEYSASETUS >  > Bluetooth-ASETUKSETBluetooth-ASETUKSET >  > 
Bluetooth PÄÄLLÄ/POISBluetooth PÄÄLLÄ/POIS, kun asetukseksi , kun asetukseksi 00  YHTEYSASETUSYHTEYSASETUS >  > Bluetooth-ASETUKSETBluetooth-ASETUKSET >  > 
AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTOAUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO on valittu  on valittu PÄÄLLÄPÄÄLLÄ tai kun kuvansiirron järjestys on asetettu,  tai kun kuvansiirron järjestys on asetettu, 
otetut kuvat lähetetään laitepareiksi muodostettuihin laitteisiin pian sen jälkeen, kun poistutaan otetut kuvat lähetetään laitepareiksi muodostettuihin laitteisiin pian sen jälkeen, kun poistutaan 
toistoon tai katkaistaan kameran virta.toistoon tai katkaistaan kameran virta.

  RR Kuvansiirron järjestyksissä voi olla enintään 999 kuvaa.Kuvansiirron järjestyksissä voi olla enintään 999 kuvaa.

  RR Suojattuja kuvia, lahjakuvia (eri kameralla otettuja kuvia) ja videoita ei voi valita lähetystä varten.Suojattuja kuvia, lahjakuvia (eri kameralla otettuja kuvia) ja videoita ei voi valita lähetystä varten.

 r r LANGATON TIEDONS. LANGATON TIEDONS.
Kun muodosta yhteyden älypuhelimeen, voit:
• ottaa kuvia älypuhelimella
• siirtää kuvia älypuhelimeen
• selata kameran kuvia älypuhelimella ja ladata niitä älypuhelimeen
• ladata paikannustietoja älypuhelimesta.
Lisätietoja langattomista verkoista saat osoitteesta http://fujifi lm-dsc.com/wifi /.
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 s s PC-AUTOMAATTITALL PC-AUTOMAATTITALL
Lataa kamerat tietokoneeseen langattoman verkon kautta. Lisätietoja langattomista verkoista saat 
osoitteesta http://fujifilm-dsc.com/wifi/.

 b b KUVAN ETSINTÄ KUVAN ETSINTÄ
Etsi kuvia (P 59).

 A A POISTA POISTA
Poista kaikki tai valitut kuvat (P 58).

 n n VIDEON MUOKKAUS VIDEON MUOKKAUS
Videoiden muokkaaminen.

  QQ Älä kytke kameraa pois päältä videoiden muokkauksen aikana.Älä kytke kameraa pois päältä videoiden muokkauksen aikana.

  ■■ VIDEON KÄSITTELYVIDEON KÄSITTELY

Poista videon alku tai loppu luodaksesi editoidun kopion nykyisestä videosta.

 1 Näytä haluamasi video.

 2 Valitse toistovalikosta n VIDEON MUOKKAUS > VIDEON KÄSITTELY. Poistaaksesi osan videon 
alusta, siirry kohtaan 3; muussa tapauksessa siirry kohtaan 4.

 3 Paina valitsinta alas aloittaaksesi toiston ja paina sitä alas uudelleen, kun uusi aloituskuva on saavu-
tettu.

 4 Paina MENU/OK. Poistaaksesi osan kopion lopusta, siirry kohtaan 5; muussa tapauksessa siirry koh-
taan 6.

 5 Paina valitsinta alas aloittaaksesi toiston ja paina sitä alas uudelleen, kun uusi lopetuskuva on 
saavutettu.

 6 Paina MENU/OK tallentaaksesi kopion.
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  ■■ YHDISTÄ VIDEOYHDISTÄ VIDEO

Lisää olemassa oleva video nykyisen videon perään luodaksesi editoidun kopion.

 1 Näytä haluamasi video.

 2 Valitse toistovalikosta n VIDEON MUOKKAUS > YHDISTÄ VIDEO.

 3 Paina valitsinta vasemmalle tai oikealle korostaaksesi videon.

 4 Paina MENU/OK lisätäksesi korostetun kuvamateriaalin nykyisen videon perään ja tallentaaksesi 
muodostuvan kopion tai paina DISP/BACK poistuaksesi ilman kopion luomista.

  RR Molempien videoiden tulee olla tallennettu samalla kuvakoolla ja kuvataajuudella.Molempien videoiden tulee olla tallennettu samalla kuvakoolla ja kuvataajuudella.

  ee LUO CINEMAGRAPH LUO CINEMAGRAPH
Luo cinemagraph, joka on valokuva, jossa on liikkuva osa (P 32).

 I I DIAESITYS DIAESITYS
Näytä kuvat automaattisena diaesityksenä. Valitse esitystyyppi ja aloita painamalla MENU/OK. Näytä 
ohje näytöllä milloin tahansa esityksen aikana valitsemalla DISP/BACK. Esitys voidaan lopettaa milloin 
tahansa painamalla MENU/OK.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

NORMAALINORMAALI Siirry yksi kuva taaksepäin tai eteenpäin työntämällä valitsinta vasemmalle tai 
oikealle. Valitse kuvien välinen häivytystehoste valitsemalla HÄIVYTYS.HÄIVYTYSHÄIVYTYS

NORMAALI NORMAALI gg Kuten edellä, paitsi että kamera automaattisesti lähentää älykkään kasvojentunnis-
tuksen avulla valittuihin kasvoihin.HÄIVYTYS HÄIVYTYS gg

  RR Kamera ei sammu automaattisesti kuvaesityksen jatkuessa.Kamera ei sammu automaattisesti kuvaesityksen jatkuessa.
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 B B PUNASILM. POISTO PUNASILM. POISTO
 Jos nykyinen kuva on merkitty g-symbolilla, joka merkitsee, että kuva on otettu älykkään kasvontun-
nistuksen avulla, tämän toiminnon avulla voidaan poistaa punasilmäisyys. Kamera analysoi kuvan, ja 
jos punasilmäisyyttä havaitaan, kuva käsitellään siten, että luodaan kopio, jossa punasilmäisyyttä on 
vähennetty.

 1 Näytä haluamasi kuva.

 2 Valitse B PUNASILM. POISTO toistovalikossa.

 3 Paina MENU/OK.

  RR Punasilmäisyys voi jäädä, jos kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja tai kasvot näkyvät profi ilina. Punasilmäisyys voi jäädä, jos kamera ei pysty tunnistamaan kasvoja tai kasvot näkyvät profi ilina. 
Tulokset voivat vaihdella tilanteen mukaan. Punasilmäisyyttä ei voi poistaa kuvista, jotka on jo Tulokset voivat vaihdella tilanteen mukaan. Punasilmäisyyttä ei voi poistaa kuvista, jotka on jo 
käsitelty käyttäen punasilmäisyyden poistoa, eikä muiden laitteiden avulla luoduista kuvista.käsitelty käyttäen punasilmäisyyden poistoa, eikä muiden laitteiden avulla luoduista kuvista.

  RR Kuvan käsittelyyn tarvittava aika vaihtelee havaittujen kasvojen määrän mukaan.Kuvan käsittelyyn tarvittava aika vaihtelee havaittujen kasvojen määrän mukaan.
  RR BB  PUNASILM. POISTOPUNASILM. POISTO -toiminnon avulla luotujen kopioiden yhteydessä näkyy toiston aikana  -toiminnon avulla luotujen kopioiden yhteydessä näkyy toiston aikana 
ee-kuvake.-kuvake.

 D D SUOJAUS SUOJAUS
Suojaa kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.

 1 Valitse toistovalikosta D SUOJAUS.

 2 Korosta haluamasi vaihtoehto ja valitse MENU/OK:
•  KUVA: Suojaa valitut kuvat. Näytä kuvat painamalla valitsinta vasemmalle tai oikealle ja valitse tai 

poista valinta painamalla MENU/OK. Kun valmis, valitse DISP/BACK.
•  ASETA KAIKKI: Suojaa kaikki kuvat.
•  TYHJENNÄ KAIKKI: Poista kaikkien kuvien suojaus.

  QQ Suojatut kuvat poistetaan, kun muistikortti tai sisäinen muisti alustetaan (Suojatut kuvat poistetaan, kun muistikortti tai sisäinen muisti alustetaan (PP 96). 96).
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 G G RAJAUS RAJAUS
Luo nykyisestä kuvasta rajattu kopio.

 1 Näytä haluamasi kuva.

 2 Valitse toistovalikosta G RAJAUS.

 3 Lähennä ja loitonna käyttämällä zoom-painikkeita ja vieritä kuvaa käyttämällä valitsinta, kunnes 
haluamasi osa näkyy.

 4 Näytä varmistusikkuna painamalla MENU/OK.

 5 Tallenna rajattu kopio omaksi tiedostokseen valitsemalla uudelleen MENU/OK.

  RR Suuremmat rajaukset tuottavat suurempia kopioita. Jos lopullisen kuvan koko on Suuremmat rajaukset tuottavat suurempia kopioita. Jos lopullisen kuvan koko on aa, , KYLLÄKYLLÄ  
näytetään keltaisena.näytetään keltaisena.

OO KOONMUUTOS KOONMUUTOS
Luo nykyisestä kuvasta pieni kopio.

 1 Näytä haluamasi kuva.

 2 Valitse toistovalikosta O KOONMUUTOS.

 3 Korosta haluamasi koko ja näytä varmistusikkuna painamalla MENU/OK.

 4 Tallenna erikokoinen kopio omaksi tiedostokseen valitsemalla MENU/OK.

  RR Valittavissa olevat koot vaihtelevat alkuperäisen kuvan koon mukaan.Valittavissa olevat koot vaihtelevat alkuperäisen kuvan koon mukaan.
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CC KUVAN KÄÄNTÖ KUVAN KÄÄNTÖ
Kierrä otetut kuvat pystysuuntaan niin, että ne näkyvät nestekidenäytössä pystysuuntaisina.

 1 Näytä haluamasi kuva.

 2 Valitse toistovalikosta C KUVAN KÄÄNTÖ.

 3 Kierrä kuvaa 90 ° myötäpäivään painamalla valitsinta alas, ylös painaminen kääntää sitä 90 ° vasta-
päivään.

 4 Paina MENU/OK. Kuva näytetään automaattisesti valitun suuntaisena aina, kun se toistetaan kame-
rassa.

  RR Suojattuja kuvia ei voi kääntää. Poista kuvien suojaus ennen niiden kiertämistä (Suojattuja kuvia ei voi kääntää. Poista kuvien suojaus ennen niiden kiertämistä (PP  90).).
  RR Kamera ei ehkä pysty kiertämään muiden laitteiden avulla luotuja kuvia.Kamera ei ehkä pysty kiertämään muiden laitteiden avulla luotuja kuvia.

EE KOPIOI KOPIOI
Kopioi kuvia sisäisestä muistista muistikortille.

 1 Valitse toistovalikosta E KOPIOI.

 2 Korosta yksi seuraavista vaihtoehdoista ja työnnä valitsinta oikealle:
• a SISÄINEN y b KORTTI: Kopioi kuvia sisäisestä muistista muistikortille.
• b KORTTI y a SISÄINEN: Kopioi kuvia muistikortilta sisäiseen muistiin.

 3 Korosta haluamasi vaihtoehto ja valitse MENU/OK.
• KUVA: Kopioi valitut kuvat. Näytä kuvia työntämällä valitsinta vasemmalle tai oikealle ja kopioi 

nykyinen kuva painamalla MENU/OK.
• KAIKKI KUVAT: Kopioi kaikki kuvat.

  RR Kopiointi päättyy, kun kohde on täynnä.Kopiointi päättyy, kun kohde on täynnä.
  RR DPOF-tulostustietoja ei kopioida (DPOF-tulostustietoja ei kopioida (PP  71).).

 k k ALBUMIAVUSTAJA ALBUMIAVUSTAJA
Luo suosikkikuvistasi albumeja (P 60).
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KK TULOSTUSPYYNTÖ (DPOF) TULOSTUSPYYNTÖ (DPOF)
Luo digitaalinen “tulostuspyyntö” DPOF-yhteensopiville tulostimille (P 71).

VV instax-TULOST. TULOSTAA instax-TULOST. TULOSTAA
Tulosta kuvia lisävarusteina saatavilla FUJIFILM instax SHARE -tulostimilla (P 73).

JJ NÄYTÖN KUVASUHDE NÄYTÖN KUVASUHDE
Valitse tapa, jolla High Defi nition (HD) -laitteet näyttävät kuvat, joiden kuvasuhde on 4 : 3 (tämä vaih-
toehto on valittavissa ainoastaan, kun laitteeseen on kytketty HDMI-kaapeli). Näytä kuva siten, että se 
täyttää näytön siten, että ylä- ja alaosa rajataan pois valitsemalla 16 : 9, näytä koko kuva siten, että sen 
molemmilla puolilla on mustat raidat valitsemalla 4 : 3.

4 : 3
16 : 9

16 : 916 : 9 4 : 34 : 3

  RR Valokuvat, joiden kuvasuhde on 16 : 9, näytetään kokonäytöllä, kun taas kuvasuhteeltaan 3 : 2-kuvat Valokuvat, joiden kuvasuhde on 16 : 9, näytetään kokonäytöllä, kun taas kuvasuhteeltaan 3 : 2-kuvat 
näkyvät mustilla kehyksillä.näkyvät mustilla kehyksillä.
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Asetusvalikon käyttöAsetusvalikon käyttö
 1 Tuo asetusvalikko näyttöön.

1.1 Näytä nykyisen tilan valikko valitsemalla MENU/

OK.

1.2 Korosta nykyisen valikon välilehti painamalla 
valitsinta vasemmalle.

POISTU

ASETUKSET

SETSET

Välilehti

1.3 Korosta X painamalla valitsinta alas.

1.4 Siirrä kohdistin asetusvalikkoon painamalla valitsinta oikealle.

 2 Säädä asetuksia.
Näytä komennot korostamalla kohtia ja painamalla valitsinta oikealle, korosta 
sitten haluamasi vaihtoehto ja valitse MENU/OK. Kun asetukset on tehty, poistu 
valitsemalla DISP/BACK.
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Asetusvalikon vaihtoehdotAsetusvalikon vaihtoehdot
 F F PÄIVÄ/AIKA PÄIVÄ/AIKA
Aseta kameran kello (P 21).

NN AIKAERO AIKAERO ((oletus: oletus: hh))

Vaihda kameran kellon heti kotiaikavyöhykkeeltä matkakohteen paikalliseksi ajaksi. Paikallisen ajan ja 
kotiaikavyöhykkeen aikaeron määrittäminen:

 1 Korosta g PAIKALLINEN ja paina valitsinta oikealle.

 2 Valitse paikallisen ajan ja kotiaikavyöhykkeen välinen aikaero 15 minuutin askelin valitsimella.

 3 Paina MENU/OK.

Vaihda paikallisen ajan ja kotiaikavyöhyke välillä korostamalla g PAIKALLINEN tai h KOTI ja paina-
malla MENU/OK.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

hh KOTI KOTI Vaihda nyt kohdassa F PÄIVÄ/AIKA (katso yllä) valittuun aikaan.
gg PAIKAL- PAIKAL-

LINENLINEN

Vaihda paikalliseen aikaan. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, g, kellonaika ja päivä-
määrä näkyvät keltaisina kolmen sekunnin ajan, kun kamera käynnistetään.

 L L  aa
Valitse haluamasi kieli (P 21).

 o o ÄÄNETÖN TILA ÄÄNETÖN TILA ((oletus: oletus: POIS)POIS)

Valitse PÄÄLLÄ kytkeäksesi kaiuttimen, salaman ja tarkennuksen apuvalon pois päältä tilanteissa, 
joissa kameran äänet tai valot voivat olla häiriöksi (huomaa, että salama välähtää tästä huolimatta 
C/g -tilassa).
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 R R PALAUTA ALKUASET PALAUTA ALKUASET
Palauta kaikki alkuasetukset, paitsi F PÄIVÄ/AIKA, N AIKAERO, ja O TAUSTAVÄRI.

 1 Näytä varmistusikkuna korostamalla R PALAUTA ALKUASET ja painamalla valitsinta oikealle.

 2 Korosta OK ja paina MENU/OK.

 K K ALUSTA ALUSTA
Jos kameraan on asetettu muistikortti, tämä vaihtoehto alustaa muistikortin. Jos kameraan ei ole 
asetettu muistikorttia, vaihtoehto alustaa sisäisen muistin. Aloita alustaminen valitsemalla OK.

  QQ Kaikki tiedot mukaan lukien suojatut kuvat poistetaan muistikortilta tai sisäisestä muistista. Varmis-Kaikki tiedot mukaan lukien suojatut kuvat poistetaan muistikortilta tai sisäisestä muistista. Varmis-
ta, että tärkeät tiedostot on kopioitu tietokoneelle tai muulle tallennusvälineelle.ta, että tärkeät tiedostot on kopioitu tietokoneelle tai muulle tallennusvälineelle.

  QQ Älä avaa akkulokeron kantta alustamisen aikana.Älä avaa akkulokeron kantta alustamisen aikana.

 A A KUVAN NÄYTTÖ KUVAN NÄYTTÖ ((oletus: oletus: 1,5 SEK)1,5 SEK)

Valitse, miten pitkään kuvia näytetään LCD-näytössä kuvaamisen jälkeen.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

1,5 SEK1,5 SEK Kuvia näytetään 1,5 sekuntia (1,5 SEK) tai 0,5 sekuntia (0,5 SEK). Värit voivat 
poiketa hieman lopullisesta kuvasta.0,5 SEK0,5 SEK

ZOOM (JATKUVA)ZOOM (JATKUVA) Kuvia näytetään, kunnes MENU/OK-painiketta painetaan.
POISPOIS Kuvia ei näytetä kuvaamisen jälkeen.

  RR POISPOIS ei vaikuta kuvaukseen, kun jatkuva kuvaus,  ei vaikuta kuvaukseen, kun jatkuva kuvaus, YY  LISÄSUODATINLISÄSUODATIN, , jj  PRO HÄMÄRÄPRO HÄMÄRÄ tai  tai 
kk  HDRHDR on valittuna. on valittuna.
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 B B KUVA NRO KUVA NRO ((oletus: oletus: JATK)JATK)

Uudet kuvat tallennetaan kuvatiedostoiksi, jotka nimetään nelinumeroisella 
tiedostonumerolla, joka saadaan lisäämällä yksi viimeiseen käytettyyn tie-
dostonumeroon. Tiedoston numero näkyy toiston aikana oikealla näytetyllä 
tavalla. B KUVA NRO määrittää, palautuuko tiedostojen numerointi 
arvoon 0001, kun uusi muistikortti asetetaan tai nykyinen muistikortti tai 
sisäinen muisti alustetaan.

Kansion 
numero

Tiedoston 
numero

Kuvan numero

100-0001100-0001

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

JATKUVAJATKUVA

Numerointi jatkuu viimeisestä käytetystä tiedostonumerosta tai ensimmäisestä 
käytettävissä olevasta tiedostonumerosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Vähennä 
päällekkäisten kuvatiedostonimien määrää valitsemalla tämä vaihtoehto.

AUT. NOLLAUSAUT. NOLLAUS
Numerointi palautetaan arvoon 0001 alustamisen jälkeen tai kun uusi muistikortti 
asetetaan.

  RR Jos kuvan numeroksi tulee 999-9999, laukaisin poistetaan käytöstä (Jos kuvan numeroksi tulee 999-9999, laukaisin poistetaan käytöstä (PP 120). 120).
  RR Valitsemalla Valitsemalla RR  PALAUTA ALKUASETPALAUTA ALKUASET ( (PP 96) säädät  96) säädät BB  KUVA NROKUVA NRO-valinnan kohtaan-valinnan kohtaan JATKUVA JATKUVA  
mutta tiedostojen numerointi ei nollaudu.mutta tiedostojen numerointi ei nollaudu.

  RR Muilla kameroilla otettujen kuvien numerointi voi vaihdella.Muilla kameroilla otettujen kuvien numerointi voi vaihdella.
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GG ÄÄNENVOIMAKKUUS ÄÄNENVOIMAKKUUS ((oletus: oletus: cc))

Säädä kameran säätimien käytön yhteydessä kuuluvien äänien voimakkuus. Poista äänet käytöstä 
valitsemalla e POIS (mykistys).

HH SULJINÄÄNEN VOIM SULJINÄÄNEN VOIM ((oletus: oletus: cc))

Säädä kamera laukaisimen käytön yhteydessä kuuluvien äänten voimakkuus. Poista äänet käytöstä 
valitsemalla e POIS (mykistys).

ee SULJINÄÄNI SULJINÄÄNI ((oletus: oletus: ii))

Valitse laukaisimen ääni.

 I I TOISTON ÄÄNENV. TOISTON ÄÄNENV. ((oletus: oletus: 7)7)

Säädä videoiden toiston äänenvoimakkuus.

JJ LCD-KIRKKAUS LCD-KIRKKAUS ((oletus: oletus: AUTO)AUTO)

Säädä näytön kirkkaus.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

AUTOAUTO
Näytön kirkkaus säätyy automaattisesti kuvauksen aikana reagoimalla ympäristön 
valoisuuteen. Kirkkautta ei säädetä toiston aikana.

MANUAALINENMANUAALINEN
Säädä kirkkautta painamalla valitsinta ylös tai alas ja poistu painamalla MENU/OK. Valitse 
arvo –5 ja +5 väliltä.
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  hh LCD-VIRRANSÄÄSTÖ LCD-VIRRANSÄÄSTÖ ((oletus: oletus: UU  PÄÄLLÄ)PÄÄLLÄ)

Valitse himmeneekö näyttö automaattisesti virran säästämiseksi kuvaustilassa. Tämä vaihtoehto ei 
toteudu toiston aikana.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

U U V.SÄÄSTÖ. ONV.SÄÄSTÖ. ON
Jos yhtään toimintoa ei suoriteta muutamaan sekuntiin, näyttö himmenee virran 
säästämiseksi. Normaali kirkkaus palautuu painamalla laukaisinta puoliväliin.

U U V.SÄÄSTÖ. OFFV.SÄÄSTÖ. OFF Automaattinen himmeneminen.

 M M AUT. VIRRANKATK. AUT. VIRRANKATK. ((oletus: oletus: 2 MIN)2 MIN)

Valitse aika, jonka kuluttua kamera sammuu automaattisesti, kun sillä ei ole tehty mitään. Lyhyemmät 
ajat lisäävät akun käyttöaikaa. Jos valittuna on POIS, kamera on sammutettava manuaalisesti. Huo-
maa, että joissakin tilanteissa kamera sammuu automaattisesti, vaikka POIS on valittu.

 L L IS-TILA IS-TILA ((oletus: oletus: ll))

Valitse, suoritetaanko kuvanvakautus aina, kun kamera on kuvaustilassa (l JATKUVA), vai vain silloin, 
kun laukaisin painetaan puoliväliin (m VAIN KUVAUS). Poista kuvanvakain käytöstä jalustan käytön 
yhteydessä valitsemalla POIS.

bb DIGIT. KUVAN VAKAAJA DIGIT. KUVAN VAKAAJA ((oletus: oletus: PÄÄLLÄ)PÄÄLLÄ)

Jos toiminto on PÄÄLLÄ, kameran aiheuttamat tärinät korjataan videokuvauksen aikana, eivätkä 
pienet tärinät pääse häiritsemään kuvausta.

  RR Digitaalista kuvanvakaajaa ei voi käyttää, kun otat valokuvia.Digitaalista kuvanvakaajaa ei voi käyttää, kun otat valokuvia.

BB PUNASILM. POISTO PUNASILM. POISTO ((oletus: oletus: PÄÄLLÄ)PÄÄLLÄ)

Poista salaman aiheuttama punasilmäisyys kuvattaessa Älykkään kasvojentunnistuksen avulla valitse-
malla PÄÄLLÄ.

  RR Punasilmäisyyden vähentäminen tehdään vain, kun kasvot tunnistetaan.Punasilmäisyyden vähentäminen tehdään vain, kun kasvot tunnistetaan.
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 R R ÄLYKÄS DIGITAALINEN ZOOM ÄLYKÄS DIGITAALINEN ZOOM ((oletus: oletus: POIS)POIS)

Jos PÄÄLLÄ on valittuna, kohdan T valitseminen optisen zoomin maksimissa laukaisee älykkään digi-
taalisen zoomin, suurentaen edelleen kuvaa samalla käsitellen sitä entistä terävämpien ja korkeareso-
luutioisten tulosten saavuttamiseksi.

 Zoom-ilmaisin Zoom-ilmaisin

ÄLYKÄS DIGITAALINEN ÄLYKÄS DIGITAALINEN 
ZOOMZOOM päällä päällä

W T

Optinen zoom Älykäs 
digitaalinen zoom

ÄLYKÄS DIGITAALINEN ÄLYKÄS DIGITAALINEN 
ZOOMZOOM pois pois

W T

Optinen zoom

  RR Muun tilan valitseminen saattaa lopettaa älykkään digitaalisen zoomauksen.Muun tilan valitseminen saattaa lopettaa älykkään digitaalisen zoomauksen.
  RR Optiseen zoomiin yhdistettynä älykäs digitaalinen zoomaus tuottaa suurennussuhteeksi jopa 10×.Optiseen zoomiin yhdistettynä älykäs digitaalinen zoomaus tuottaa suurennussuhteeksi jopa 10×.
  RR Älykäs digitaalinen zoom saattaa joskus tuottaa heikompilaatuisia kuvia kuin optinen zoom.Älykäs digitaalinen zoom saattaa joskus tuottaa heikompilaatuisia kuvia kuin optinen zoom.
  RR Kuvien tallentamiseen kuluva aika kasvaa.Kuvien tallentamiseen kuluva aika kasvaa.
  RR Vaikutukset eivät näy näytöllä kuvaamisen aikana.Vaikutukset eivät näy näytöllä kuvaamisen aikana.
  RR Älykäs digitaalinen zoom ei ole käytettävissä jatkuvan kuvaamisen tilassa eikä elokuvan tallennuk-Älykäs digitaalinen zoom ei ole käytettävissä jatkuvan kuvaamisen tilassa eikä elokuvan tallennuk-
sen aikana.sen aikana.
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 p p VIDEO ZOOM TAPA VIDEO ZOOM TAPA ((oletus: oletus: DD))

Valitse elokuvan tallennuksen aikana käytettävissä olevan zoomin tyyppi: C DIGITAALINEN tai 
D OPTINEN.

  RR Elokuvat, jotka tallennetaan käyttäen digitaalista zoomia saattavat olla hieman ”rakeisia”.Elokuvat, jotka tallennetaan käyttäen digitaalista zoomia saattavat olla hieman ”rakeisia”.

 C C AF-APUVALO AF-APUVALO ((oletus: oletus: PÄÄLLÄ)PÄÄLLÄ)

Jos PÄÄLLÄ on valittu, AF-apuvalo syttyy avustamaan automaattitarkennusta.

  QQ Joissakin tilanteissa kamera ei pysty tarkentamaan AF-apuvalon avulla. Jos kamera ei pysty tarken-Joissakin tilanteissa kamera ei pysty tarkentamaan AF-apuvalon avulla. Jos kamera ei pysty tarken-
tamaan makrotilassa, lisää etäisyyttä kohteeseen.tamaan makrotilassa, lisää etäisyyttä kohteeseen.

  QQ Vältä AF-apuvalon kohdistamista suoraan kohteen silmiin.Vältä AF-apuvalon kohdistamista suoraan kohteen silmiin.

mm AUTOM. KÄÄNTÖ JA TOISTO AUTOM. KÄÄNTÖ JA TOISTO ((oletus: oletus: PÄÄLLÄ)PÄÄLLÄ)

Kierrä pystysuuntaiset kuvat automaattisesti toiston aikana valitsemalla PÄÄLLÄ.

OO TAUSTAVÄRI TAUSTAVÄRI
Valitse taustan väri.

hh  TUULISUODATIN  TUULISUODATIN
Valitse PÄÄLLÄ, jos haluat vähentää tuulesta aiheutuvaa ääntä videokuvauksen yhteydessä.
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 r r YHTEYSASETUS YHTEYSASETUS
Säädä asetukset yhteyden muodostamiseksi muihin laitteisiin. 
Seuraavat asetuskohteet ovat käytettävissä tässä valikossa: Bluetooth-asetukset, PC:n automaattiset 
tallennusasetukset, instax-tulostimen yhteysasetus, yleiset asetukset, tietojen näyttö ja langattoman 
asetuksen nollaus.
Tietoja langattoman tiedonsiirron käyttämisestä on alla olevalla WWW-sivustolla.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth-ASETUKSET

Säädä Bluetooth-asetukset.

ValintaValinta KuvausKuvaus

LAITEPARIN LAITEPARIN 
REKISTERÖINTIREKISTERÖINTI

Muodosta kamerasta ja älypuhelimesta tai tabletista laitepari valitsemalla 
ensin tämä asetus, käynnistämällä sitten älylaitteen FUJIFILM Camera 
Remote -sovellus ja napauttamalla kohtaa LAITEPARIN REKISTERÖINTI.

POISTA LAITEPARIN POISTA LAITEPARIN 
REKIST.REKIST.

Muodosta laitepari.

Bluetooth PÄÄLLÄ/POISBluetooth PÄÄLLÄ/POIS
• PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden 

välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.
• POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.

AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN 
KUVANSIIRTOKUVANSIIRTO

• PÄÄLLÄ: Valokuvat valitaan automaattisesti lähetystä varten, kun ne on otettu.
• POIS: Valokuvia ei valita automaattisesti lähetystä varten, kun ne on 

otettu.
 Valitse lähetettävät kuvat käyttämällä toimintoa C TOISTOVALIKKO > 
L KUVANSIIRRON JÄRJESTYS. Vain JPEG-kuvia voidaan valita lähetystä 
varten.

ÄLYPUHELIMEN SYNKRO-ÄLYPUHELIMEN SYNKRO-
NOINNIN ASETUSNOINNIN ASETUS

Synkronoi kameran asetukset älypuhelimessa tai taulutietokoneessa määri-
tettyjen asetusten kanssa.
• O PAIKKA JA AIKA: Synkronoi aika- ja paikkatiedot.
• P PAIKKA: Synkronoi paikkatiedot.
• Q AIKA: Synkronoi aika.
• OFF: Älä synkronoi.
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  RR Asenna älypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluksen uusin versio ennen Asenna älypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluksen uusin versio ennen 
kameraan yhdistämistä tai kuvien lähettämistä.kameraan yhdistämistä tai kuvien lähettämistä.

  RR Jos Jos PÄÄLLÄPÄÄLLÄ on valittu kohdassa Bluetooth  on valittu kohdassa Bluetooth PÄÄLLÄ/POISPÄÄLLÄ/POIS, kun asetukseksi , kun asetukseksi AUTOMAATTINEN AUTOMAATTINEN 
KUVANSIIRTOKUVANSIIRTO on valittu  on valittu PÄÄLLÄPÄÄLLÄ tai  tai TOISTOVALIKKOTOISTOVALIKKO >  > LL  KUVANSIIRRON JÄRJESTYSKUVANSIIRRON JÄRJESTYS on  on 
asetettu, otetut kuvat lähetetään laitepariksi muodostettuun älypuhelimeen tai taulutietoko-asetettu, otetut kuvat lähetetään laitepariksi muodostettuun älypuhelimeen tai taulutietoko-
neeseen pian sen jälkeen, kun poistutaan toistoon tai katkaistaan kameran virta.neeseen pian sen jälkeen, kun poistutaan toistoon tai katkaistaan kameran virta.

PC-AUTOM. TALL.AS:T

Säädä tietokoneiden langattomien verkkojen kautta tapahtuvia yhteysasetuksia.

ValintaValinta KuvausKuvaus

PC-AUTOM. TALL.ASPC-AUTOM. TALL.AS

Valitse tapa, jolla yhteys tietokoneeseen muodostetaan langattoman 
lähiverkon kautta.
• YKSINK. ASETUKSET: yhdistä käyttäen Wi-Fi-suojattua asennusta (WPS).
• MANUAAL. ASETUKSET: valitse verkko luettelosta (VAL VERKKOLIS-

TAST) tai anna nimi manuaalisesti (ANNA SSID).
REK. KOHDE-PC POISREK. KOHDE-PC POIS Poista valitut kohteet.
ED YHTEYDEN TIEDOTED YHTEYDEN TIEDOT Näytä tietokoneet, joihin kamera on viimeksi ollut yhteydessä.
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instax-TUL. YHT. ASETUS

Säädä lisävarusteena saatavien FUJIFILM instax SHARE -tulostimien yhteysasetuksia.

 Tulostimen nimi (SSID) ja salasana Tulostimen nimi (SSID) ja salasana

Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; oletussalasana Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; oletussalasana 
on “1111”. Jos olet jo valinnut eri salasanan älypuhelintulostami-on “1111”. Jos olet jo valinnut eri salasanan älypuhelintulostami-
seen, syötä sen sijaan se salasana.seen, syötä sen sijaan se salasana.
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YLEISET ASETUKSET

Säädä langattomien verkkojen yhteysasetuksia.

ValintaValinta KuvausKuvaus

NIMINIMI
Tunnista kamera langattomassa verkossa valitsemalla sille nimi (NIMI) 
(kameralle annetaan oletuksena yksilöivä nimi).

MUUTA KOKO MUUTA KOKO HH

Valitse PÄÄLLÄ (oletusasetus, suositellaan useimmissa tilanteissa) muut-
taaksesi suuret kuvat kokoon H ennen älypuhelimeen latausta ja POIS 
ladataksesi kuvat alkuperäisessä koossa. Koon muutos tehdään vain älypu-
helimeen ladattavaan kopioon; alkuperäistä kuvaa ei muuteta.

GEOKÄTKÖILYGEOKÄTKÖILY
Valitse, sisällytetäänkö älypuhelimesta ladatut paikkatiedot kuviin sitä 
mukaa, kun kuvia otetaan.

SIJAINTITIEDOTSIJAINTITIEDOT Näytä viimeisimmät älypuhelimesta ladatut sijaintitiedot.

 8 8 PAINIKKEEN ASETUS PAINIKKEEN ASETUS

Määritä kameran toiminto, joka suoritetaan, kun langatonta painiketta 
painetaan toistotilassa.
• R LIITT./SIIRRON TIL.: Jos laitepariasetuksia ei ole määritetty, laiteparin 

rekisteröinti suoritetaan. Jos laitepariasetukset on määritetty, kuvia voi-
daan valita laitepariksi muodostettuun laitteeseen lähettämistä varten.

• 8 LANGATON TIEDONS.: Painike toimii langattoman tiedonsiirron 
painikkeena. 

TIEDOT

Näytä kameran MAC- ja Bluetooth-osoite.

NOLLAA LANGATON ASETUS

Palauta langattoman verkon asetusten oletusarvot.
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 U U PÄIVÄYSLEIMA PÄIVÄYSLEIMA ((oletus: oletus: POIS)POIS)

Liitä kuviin tallennushetken aika- ja/tai päiväysleima kuvaa otettaessa.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

RR++SS Leimaa uudet valokuvat tallennushetken kellonajalla ja päiväyksellä.
RR Leimaa uudet valokuvat tallennushetken päiväyksellä.

POISPOIS Älä leimaa uusia valokuvia ajalla ja päivämäärällä.

  QQ Aikaleimoja ei voi poistaa. Poista Aikaleimoja ei voi poistaa. Poista UU  PÄIVÄYSLEIMAPÄIVÄYSLEIMA käytöstä estääksesi aikaleimojen näkyminen  käytöstä estääksesi aikaleimojen näkyminen 
uusissa valokuvissa.uusissa valokuvissa.

  QQ Jos kameran kelloa ei ole asetettu, sinua pyydetään asettamaan kelloon oikea aika ja päivämäärä Jos kameran kelloa ei ole asetettu, sinua pyydetään asettamaan kelloon oikea aika ja päivämäärä 
((PP 21). 21).

  QQ Suosittelemme, että poistat DPOF “päiväysleima” -asetuksen käytöstä, kun tulostat valokuvia, joihin Suosittelemme, että poistat DPOF “päiväysleima” -asetuksen käytöstä, kun tulostat valokuvia, joihin 
on leimattu kellonaika ja päiväys (on leimattu kellonaika ja päiväys (PP 71). 71).

  QQ Videoihin ja panoraamakuviin ei voida lisätä päivämäärää ja aikaa.Videoihin ja panoraamakuviin ei voida lisätä päivämäärää ja aikaa.
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 Teknistä tietoa Teknistä tietoa
 Valinnaiset lisävarusteet Valinnaiset lisävarusteet
Kamera tukee monia FUJIFILMin ja muiden valmistajien lisävarusteita.

FINEPIX XP130 Sarja

DIGITAL CAMERA

  ■■ TulostaminenTulostaminen

SP-1SP-3

Langaton lähiverkko

instax SHARE -tulostin *

SP-2

USB-kaapeli (mukana)

SD-korttipaikka tai 
kortinlukija

Tietokone †

  ■■ Tietokoneeseen liittyväTietokoneeseen liittyvä

  ■■ A/VA/V

SD-/SDHC-/SDXC
-muistikortti †

HDTV  †

HDMI-kaapeli †

* Saatavilla erikseen FUJIFILMiltä.
† Saatavana erikseen kolmansilta osapuolilta.
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Valinnaiset lisävarusteet

FUJIFILMin lisävarusteetFUJIFILMin lisävarusteet
Seuraavat valinnaiset lisävarusteet ovat FUJIFILMin valmistamia. Uusimmat alu-
eellasi saatavilla olevia lisävarusteita koskevat tiedot saat FUJIFILM-edustajalta tai 
osoitteesta http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Ladattava Ladattava 

litiumioniakutlitiumioniakut

NP-45S: Suuren kapasiteetin ladattavia NP-45S-akkuja voi 
ostaa tarpeen mukaan lisää.

 Akkulaturit Akkulaturit

BC-45C: Korvaavia akkulatureita voi ostaa tarpeen mukaan. 
BC-45C lataa NP-45S-akun noin 110 minuutissa, kun 
lämpötila on +20 °C.

instax SHARE instax SHARE 

-tulostimet-tulostimet
SP-1/SP-2/SP-3: Yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-fi lmille.
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Kameran hoitoKameran hoito
Noudata seuraavia varotoimia voidaksesi nauttia kameran käytöstä myös jatkos-
sa.

Säilytys ja käyttöSäilytys ja käyttö
Jos kamera on pitkään käyttämättö-
mänä, poista akku ja muistikortti. Älä 
säilytä tai käytä kameraa paikoissa, 
jotka ovat:
• alttiina sateelle, höyrylle tai savulle
• erittäin kosteita tai pölyisiä
• alttiina suoralle auringonvalolle tai 

korkeille lämpötiloille, esim. suljetus-
sa autossa aurinkoisena päivänä

• erittäin kylmiä
• alttiina voimakkaalle värähtelylle
• alttiina voimakkaille magneettiken-

tille, esim. radioantenneille, voimalin-
joille, tutkalähettimille, moottoreille, 
muuntajille tai magneeteille

• kosketuksessa tulenarkojen kemikaa-
lien, esim. hyönteismyrkkyjen, kanssa

• kumi- tai vinyylituotteiden vieressä

 ■ Kondensaatio
Lämpötilan nopea muutos esim. 
mentäessä lämpimään rakennukseen 
kylmänä päivänä saattaa aiheuttaa 
kondensaatiota kameran sisällä. Jos 
sitä ilmenee, kytke kamera pois päältä 
ja odota tunnin verran ennen kuin 
kytket sen päälle uudelleen. Jos kon-
densaatiota muodostuu muistikorttiin, 
poista kortti ja odota, että kondensaatio 
haihtuu.
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Kameran hoito

 Puhdistus Puhdistus
Poista pöly objektiivista ja näytöstä puhaltimella, pyyhi sitten varovasti kuivalla ja 
pehmeällä liinalla. Jäljellä olevat tahrat voi poistaa varoen FUJIFILMin objektiivin 
puhdistuspaperilla, johon on lisätty pieni tippa objektiivinpuhdistusnestettä. Varo 
naarmuttamasta suojalasia tai nestekidenäyttöä. Kameran rungon voi puhdistaa 
kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita tulenarkoja 
kemikaaleja.

MatkustaminenMatkustaminen
Pidä kamera käsimatkatavaroissasi. Ruumaan menevät matkatavarat voivat jou-
tua voimakkaiden iskujen kohteiksi, jolloin kamera saattaa vahingoittua.
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 Vianetsintä Vianetsintä
 Ongelmia ja ratkaisuja Ongelmia ja ratkaisuja
Vettä kamerassa

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Vettä kamerassa.Vettä kamerassa.
Akkutilan kansi ei ollut kunnolla kiinni ennen kuin kamera upotettiin veden alle tai se au-Akkutilan kansi ei ollut kunnolla kiinni ennen kuin kamera upotettiin veden alle tai se au-

kesi veden allakesi veden alla: Vie kamera valtuutettuun FUJIFILM-huoltoon korjattavaksi. Älä laita kameraa päälle.: Vie kamera valtuutettuun FUJIFILM-huoltoon korjattavaksi. Älä laita kameraa päälle.

Virta ja akku

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Kamera ei kytkeydy päälle.Kamera ei kytkeydy päälle.
• • Akku on lopussaAkku on lopussa: Vaihda akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (: Vaihda akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (PP 7, 14). 7, 14).

• • Akku on asetettu väärinAkku on asetettu väärin: Aseta uudelleen oikein päin (: Aseta uudelleen oikein päin (PP 8). 8).

• • Akkutilan kansi ei ole kiinniAkkutilan kansi ei ole kiinni: Sulje akkutilan kansi (: Sulje akkutilan kansi (PP 10). 10).

Akku tyhjenee nopeasti.Akku tyhjenee nopeasti.

• • Akku on kylmäAkku on kylmä: Lämmitä akkua laittamalla se taskuun tai muuhun lämpimään paikkaan ja laita se : Lämmitä akkua laittamalla se taskuun tai muuhun lämpimään paikkaan ja laita se 

takaisin kameraan välittömästi ennen kuvan ottamista.takaisin kameraan välittömästi ennen kuvan ottamista.

• • Akun navoissa on likaaAkun navoissa on likaa: Puhdista navat pehmeällä ja kuivalla kankaalla.: Puhdista navat pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

• • QQ on valittu kuvaustilaksi on valittu kuvaustilaksi: Valitse : Valitse BB tila, joka kuluttaa vähemmän virtaa ( tila, joka kuluttaa vähemmän virtaa (PP 27). 27).

• • xx  JÄLJITTÄVÄJÄLJITTÄVÄ on valittu  on valittu FF  AUTOFOKUS TILAAUTOFOKUS TILA: Valitse jokin muu AF-tila (: Valitse jokin muu AF-tila (PP 83). 83).

• • Akku on ladattu monta kertaaAkku on ladattu monta kertaa: Akun käyttöikä on lopussa. Hanki uusi akku.: Akun käyttöikä on lopussa. Hanki uusi akku.

Kamera kytkeytyy äkillises-Kamera kytkeytyy äkillises-

ti pois päältä.ti pois päältä.
Lataa akku tai aseta täyteen ladattu vara-akku (Lataa akku tai aseta täyteen ladattu vara-akku (PP 7, 14). 7, 14).

Lataaminen on hidasta.Lataaminen on hidasta. Lataa akku huoneenlämpötilassa (Lataa akku huoneenlämpötilassa (PP v). v).
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OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Akku ei lataudu. / Akku ei lataudu. / 

Itselaukaisimen merkkivalo Itselaukaisimen merkkivalo 

vilkkuu.vilkkuu.

Aseta akku uudestaan oikein päin ja varmista, että virtayhteys syntyy (Aseta akku uudestaan oikein päin ja varmista, että virtayhteys syntyy (PP 7, 14). 7, 14).

• • Akun navoissa on likaaAkun navoissa on likaa: Puhdista navat pehmeällä ja kuivalla liinalla.: Puhdista navat pehmeällä ja kuivalla liinalla.

• • Akku on ladattu monta kertaaAkku on ladattu monta kertaa: Akun käyttöikä on lopussa. Hanki uusi akku. Jos akku ei vieläkään : Akun käyttöikä on lopussa. Hanki uusi akku. Jos akku ei vieläkään 

lataannu, ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään.lataannu, ota yhteyttä FUJIFILM-myyjään.

• • Akku on liian kuuma tai kylmäAkku on liian kuuma tai kylmä: odota, että akun lämpötila tasaantuu.: odota, että akun lämpötila tasaantuu.

Valikot ja näytöt

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Valikko ja näyttö eivät ole Valikko ja näyttö eivät ole 

suomeksi.suomeksi.
Valitse Valitse SUOMISUOMI kohtaan  kohtaan LL  aa ( (PP 21, 95). 21, 95).

Kuvaus

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Kamera ei ota kuvia, vaikka Kamera ei ota kuvia, vaikka 

laukaisinta painetaan.laukaisinta painetaan.

• • Muisti on täynnäMuisti on täynnä: Asenna uusi muistikortti tai poista kuvia (: Asenna uusi muistikortti tai poista kuvia (PP 9, 58). 9, 58).

• • Muistia ei ole alustettuMuistia ei ole alustettu: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti (: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti (PP 96). 96).

• • Muistikortin kontaktipinnoissa on likaaMuistikortin kontaktipinnoissa on likaa: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla liinalla.: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla liinalla.

• • Muistikortti on vioittunutMuistikortti on vioittunut: Asenna uusi muistikortti (: Asenna uusi muistikortti (PP 9). 9).

• • Akku on lopussaAkku on lopussa: Lataa akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (: Lataa akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (PP 7, 14). 7, 14).

• • Kamera on kytkeytynyt automaattisesti pois päältäKamera on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä: Käynnistä kamera (: Käynnistä kamera (PP 17). 17).

Kamera ei tarkenna.Kamera ei tarkenna.
• • Kohde on kameran lähelläKohde on kameran lähellä: Valitse makrotila (: Valitse makrotila (PP 46). 46).

• • Kohde on kaukana kamerastaKohde on kaukana kamerasta: Peruuta makrotila (: Peruuta makrotila (PP 46). 46).

• • Kohde ei sovellu automaattitarkennukseenKohde ei sovellu automaattitarkennukseen: Käytä tarkennuslukkoa (: Käytä tarkennuslukkoa (PP 43). 43).
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OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Makrotila ei ole Makrotila ei ole 

käytettävissä.käytettävissä.
Valitse toinen kuvaustila (Valitse toinen kuvaustila (PP 27). 27).

Älykäs kasvojentunnistus ei Älykäs kasvojentunnistus ei 

ole käytettävissä.ole käytettävissä.
Valitse toinen kuvaustila (Valitse toinen kuvaustila (PP 27). 27).

Kamera ei havaitse kasvoja.Kamera ei havaitse kasvoja.

• • Kohteen kasvot ovat aurinkolasien, hatun, pitkien hiusten tai muiden esineiden peittä-Kohteen kasvot ovat aurinkolasien, hatun, pitkien hiusten tai muiden esineiden peittä-

mätmät: Poista esteet. : Poista esteet. 

• • Kohteen kasvot täyttävät vain pienen osan ruudustaKohteen kasvot täyttävät vain pienen osan ruudusta: Muuta sommittelua siten, että kohteen : Muuta sommittelua siten, että kohteen 

kasvot täyttävät suuremman osan kuvasta (kasvot täyttävät suuremman osan kuvasta (PP 41). 41).

• • Kohteen pää on kallistunut tai vaakatasossaKohteen pää on kallistunut tai vaakatasossa: Pyydä kohdetta pitämään pää suorassa.: Pyydä kohdetta pitämään pää suorassa.

• • Kamera on kallellaanKamera on kallellaan: Pidä kamera suorassa (: Pidä kamera suorassa (PP 23). 23).

• • Kohteen kasvot on valaistu huonostiKohteen kasvot on valaistu huonosti: Kuvaa kirkkaassa valaistuksessa. : Kuvaa kirkkaassa valaistuksessa. 

Väärä kohde on valittu.Väärä kohde on valittu.
Valittu kohde on lähempänä ruudun keskiosaa kuin pääkohde. Rajaa kuva uudelleen tai kytke kasvojen-Valittu kohde on lähempänä ruudun keskiosaa kuin pääkohde. Rajaa kuva uudelleen tai kytke kasvojen-

tunnistus pois päältä ja rajaa kuva tarkennuslukon avulla (tunnistus pois päältä ja rajaa kuva tarkennuslukon avulla (PP 43). 43).

Salama ei välähdä.Salama ei välähdä.

• • Haluttu salamatila ei ole käytettävissä nykyisessä kuvaustilassaHaluttu salamatila ei ole käytettävissä nykyisessä kuvaustilassa: Valitse toinen kuvaustila : Valitse toinen kuvaustila 

((PP 27). 27).

• • Akku on lopussaAkku on lopussa: Lataa akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (: Lataa akku tai asenna täyteen ladattu vara-akku (PP 7, 14). 7, 14).

• • Kamera on jatkuvan kuvauksen tilassaKamera on jatkuvan kuvauksen tilassa: Paina sarjakuvaustilan painiketta, jos haluat valita yhden : Paina sarjakuvaustilan painiketta, jos haluat valita yhden 

kuvan tilan (kuvan tilan (PP 54). 54).

• • Kamera on hiljaisessa tilassaKamera on hiljaisessa tilassa: Kytke hiljainen tila pois päältä (: Kytke hiljainen tila pois päältä (PP 95). 95).

• • Salama ei ole päällä (Salama ei ole päällä (PP)): Valitse toinen salamatila (: Valitse toinen salamatila (PP 47). 47).

Kaikki salamatilat eivät ole Kaikki salamatilat eivät ole 

käytettävissä.käytettävissä.

• • Haluttu salamatila ei ole käytettävissä nykyisessä kuvaustilassaHaluttu salamatila ei ole käytettävissä nykyisessä kuvaustilassa: Valitse toinen kuvaustila : Valitse toinen kuvaustila 

((PP 27). 27).

• • Kamera on hiljaisessa tilassaKamera on hiljaisessa tilassa: Kytke hiljainen tila pois päältä (: Kytke hiljainen tila pois päältä (PP 95). 95).

Salama ei valaise kohdetta Salama ei valaise kohdetta 

kokonaan.kokonaan.
• • Kohde ei ole salaman kantama-alueellaKohde ei ole salaman kantama-alueella: Aseta kohde salaman vaikutusalueelle (: Aseta kohde salaman vaikutusalueelle (PP 125). 125).

• • Salamaikkuna on peitettySalamaikkuna on peitetty: Pidä kameraa oikein (: Pidä kameraa oikein (PP 23). 23).
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OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Kuvat ovat epätarkkoja.Kuvat ovat epätarkkoja.

• • Objektiivin suojalasi on likainenObjektiivin suojalasi on likainen: Puhdista lasi (: Puhdista lasi (PP 110). 110).

• • Suojalasi on peitettySuojalasi on peitetty: Pidä objektin edusta vapaana (: Pidä objektin edusta vapaana (PP 23). 23).

• • ss näkyy kuvauksen aikana ja tarkennuskehys näkyy punaisena näkyy kuvauksen aikana ja tarkennuskehys näkyy punaisena: Tarkista tarkennus ennen : Tarkista tarkennus ennen 

kuvaamista (kuvaamista (PP 118). 118).

• • kk näytetään kuvaamisen aikana näytetään kuvaamisen aikana: Käytä salamaa tai kolmijalkaa (: Käytä salamaa tai kolmijalkaa (PP 48). 48).

Kuvat ovat läikikkäitä.Kuvat ovat läikikkäitä.

• •  Hidas valotusaika on valittu korkeassa lämpötilassa Hidas valotusaika on valittu korkeassa lämpötilassa: Tämä on normaalia, eikä laite anna : Tämä on normaalia, eikä laite anna 

virheilmoitusta.virheilmoitusta.

• • Kameraa on käytetty jatkuvasti korkeassa lämpötilassa tai lämpötilan varoitus on näyettyKameraa on käytetty jatkuvasti korkeassa lämpötilassa tai lämpötilan varoitus on näyetty: : 

Kytke kamera pois päältä ja odota kunnes se on jäähtynyt.Kytke kamera pois päältä ja odota kunnes se on jäähtynyt.

Kuviin ilmestyy pystysuoria Kuviin ilmestyy pystysuoria 

viivoja.viivoja.

Kameraa on käytetty pitkän aikaa korkeissa lämpötiloissa. Kytke kamera pois päältä ja odota kunnes se Kameraa on käytetty pitkän aikaa korkeissa lämpötiloissa. Kytke kamera pois päältä ja odota kunnes se 

on jäähtynyt.on jäähtynyt.

Näytölle ilmestyy “tahroja”Näytölle ilmestyy “tahroja”

pystysuorien sinipunaistenpystysuorien sinipunaisten

tai valkoisten viivojentai valkoisten viivojen

muodossa.muodossa.

Pystysuoria violetteja tai valkoisia viivoja voi esiintyä, kun kameraa on käytetty jatkuvasti korkeissa läm-Pystysuoria violetteja tai valkoisia viivoja voi esiintyä, kun kameraa on käytetty jatkuvasti korkeissa läm-

pötiloissa tai kun kuvassa on hyvin kirkas kohde. Tämä ilmiö on yhteinen kaikille CCD-kuva-antureille, pötiloissa tai kun kuvassa on hyvin kirkas kohde. Tämä ilmiö on yhteinen kaikille CCD-kuva-antureille, 

eikä se ole merkki viasta. Viivat tallentuvat videoihin, mutta eivät näy valokuvissa. Vältä kuvaamasta eikä se ole merkki viasta. Viivat tallentuvat videoihin, mutta eivät näy valokuvissa. Vältä kuvaamasta 

kirkkaita kohteita videolle.kirkkaita kohteita videolle.

SijaintitiedotSijaintitiedot Sijaintitiedot ovat virheelliset. Kameraa on siirretty sen jälkeen, kun sijaintitiedot on viimeksi päivitetty.Sijaintitiedot ovat virheelliset. Kameraa on siirretty sen jälkeen, kun sijaintitiedot on viimeksi päivitetty.

Kameran omat äänet Kameran omat äänet 

tallentuvat videoihin.tallentuvat videoihin.

• • uu  JATKUVAJATKUVA on valittu kohdassa  on valittu kohdassa FF  VIDEO-AUTOFOKUS-TILAVIDEO-AUTOFOKUS-TILA: Valitse toinen : Valitse toinen 

autofokustila (autofokustila (PP 84). 84).

• • Zoomia säädettiin kuvaamisen aikanaZoomia säädettiin kuvaamisen aikana: Älä säädä zoomia kuvaamisen aikana.: Älä säädä zoomia kuvaamisen aikana.

• • Älykäs kasvojentunnistus on käytössäÄlykäs kasvojentunnistus on käytössä: Poista älykäs kasvojentunnistus käytöstä (: Poista älykäs kasvojentunnistus käytöstä (PP 41). 41).
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Toisto

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Kuvat ovat rakeisia.Kuvat ovat rakeisia. Kuvat on otettu erimerkkisellä tai -mallisella kameralla.Kuvat on otettu erimerkkisellä tai -mallisella kameralla.

Toistozoom ei ole käytet-Toistozoom ei ole käytet-

tävissä.tävissä.
Nykyinen kuva on kokoa muuttamalla aikaansaatu kopio, jonka koko on Nykyinen kuva on kokoa muuttamalla aikaansaatu kopio, jonka koko on aa..

Ei ääntä videota toistet-Ei ääntä videota toistet-

taessa.taessa.

• • Toiston äänenvoimakkuus on liian matalaToiston äänenvoimakkuus on liian matala: Säädä toiston äänenvoimakkuutta (: Säädä toiston äänenvoimakkuutta (PP 98). 98).

• • Mikrofoni oli peitettynäMikrofoni oli peitettynä: Pidä kameraa oikein kuvaamisen aikana (: Pidä kameraa oikein kuvaamisen aikana (PP 23, 63). 23, 63).

• • Kaiutin on peitettyKaiutin on peitetty: Pidä kameraa oikein toiston aikana (: Pidä kameraa oikein toiston aikana (PP 66). 66).

Valittuja kuvia ei voi Valittuja kuvia ei voi 

poistaa.poistaa.

Osa poistettaviksi valituista kuvista on suojattu. Poista suojaus laitteella, jolla se alun perin asetettiin Osa poistettaviksi valituista kuvista on suojattu. Poista suojaus laitteella, jolla se alun perin asetettiin 

((PP 90). 90).

Tiedostonumerointi Tiedostonumerointi 

nollautuu yllättäen.nollautuu yllättäen.

Akkutilan kansi on aukaistu kameran ollessa päällä. Katkaise kameran virta ennen kuin avaat akkutilan Akkutilan kansi on aukaistu kameran ollessa päällä. Katkaise kameran virta ennen kuin avaat akkutilan 

kannen (kannen (PP 17). 17).
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Liitännät / Muuta

OngelmaOngelma RatkaisuRatkaisu

Ei kuvaa eikä ääntä.Ei kuvaa eikä ääntä.
• • Kameraa ei ole liitetty oikeinKameraa ei ole liitetty oikein: Liitä kamera oikein (: Liitä kamera oikein (PP 70). 70).

• • Television tuloksi on asetettu “TV”Television tuloksi on asetettu “TV”: Aseta tuloksi “HDMI”. : Aseta tuloksi “HDMI”. 

• • Television äänenvoimakkuus on liian pieniTelevision äänenvoimakkuus on liian pieni: Säädä äänenvoimakkuutta. : Säädä äänenvoimakkuutta. 

Tietokone ei tunnista Tietokone ei tunnista 

kameraa.kameraa.
Varmista, että kamera ja tietokone on liitetty asianmukaisesti (Varmista, että kamera ja tietokone on liitetty asianmukaisesti (PP 76). 76).

Kamera ei vastaa komen-Kamera ei vastaa komen-

toihin.toihin.

• • Väliaikainen kameran toimintahäiriöVäliaikainen kameran toimintahäiriö: Poista akku ja aseta se sitten uudelleen (: Poista akku ja aseta se sitten uudelleen (PP 7). 7).

• • Akku on lopussaAkku on lopussa: Lataa akku (: Lataa akku (PP 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku ( 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku (PP 7). 7).

• • Kamera muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoonKamera muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon: Kytke irti langattomasta verkosta.: Kytke irti langattomasta verkosta.

Kamera ei toimi odotetulla Kamera ei toimi odotetulla 

tavalla.tavalla.
Poista akku ja aseta se sitten uudelleen (Poista akku ja aseta se sitten uudelleen (PP 7). Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM -jälleen- 7). Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM -jälleen-

myyjään.myyjään.

Ei ääntä.Ei ääntä. Poista hiljainen tila käytöstä (Poista hiljainen tila käytöstä (PP 95). 95).

Aika- ja päiväysleimatAika- ja päiväysleimat
• • Aika- ja päiväysleimat ovat virheellisiäAika- ja päiväysleimat ovat virheellisiä: Aseta kameran kello (: Aseta kameran kello (PP 21). 21).

• • Aika- ja päiväysleimat näkyvät valokuvissaAika- ja päiväysleimat näkyvät valokuvissa: Aikaleimoja ei voi poistaa. Kun haluat estää leimojen : Aikaleimoja ei voi poistaa. Kun haluat estää leimojen 

näkymisen uusissa valokuvissa, valitse näkymisen uusissa valokuvissa, valitse POISPOIS kohdassa  kohdassa UU  PÄIVÄYSLEIMAPÄIVÄYSLEIMA ( (PP 106). 106).
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Ongelmia ja ratkaisuja

Langattomat verkot

Lisätietoja langattomien verkkojen vianetsinnästä on osoitteessa 
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x.

VaroitusVaroitus KuvausKuvaus

Ongelma yhdistettäessä Ongelma yhdistettäessä 

tai ladattaessa kuvia tai ladattaessa kuvia 

älypuhelimeen.älypuhelimeen.

Ei voi ottaa kuvia älypu-Ei voi ottaa kuvia älypu-

helimella.helimella.

• • Älypuhelin on liian kaukanaÄlypuhelin on liian kaukana: Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan.: Siirrä laitteet lähemmäs toisiaan.

• • Lähistön laitteet aiheuttavat radiohäiriötäLähistön laitteet aiheuttavat radiohäiriötä: Siirrä kameraa ja älypuhelinta kauemmas mikroaal-: Siirrä kameraa ja älypuhelinta kauemmas mikroaal-

touuneista tai langattomista puhelimista.touuneista tai langattomista puhelimista.

• • Älypuhelin on kytketty toiseen laitteeseenÄlypuhelin on kytketty toiseen laitteeseen: Älypuhelin ja kamera voivat muodostaa yhteyden : Älypuhelin ja kamera voivat muodostaa yhteyden 

vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Päätä yhteys ja yritä uudelleen.vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Päätä yhteys ja yritä uudelleen.

• • Lähistöllä on useita älypuhelimiaLähistöllä on useita älypuhelimia: Yritä muodostaa yhteys uudelleen. Usean älypuhelimen : Yritä muodostaa yhteys uudelleen. Usean älypuhelimen 

läheisyys saattaa vaikeuttaa yhteyden muodostamista.läheisyys saattaa vaikeuttaa yhteyden muodostamista.

• • Videoita on valittu (käytettäessä kameran sisäistä katselutoimintoa)Videoita on valittu (käytettäessä kameran sisäistä katselutoimintoa): Videoiden lataaminen : Videoiden lataaminen 

voi kestää jonkin aikaa. Jos videota ei voi toistaa älypuhelimella tai taulutietokoneella, kokeile asettaa voi kestää jonkin aikaa. Jos videota ei voi toistaa älypuhelimella tai taulutietokoneella, kokeile asettaa 

videotilaksi HD (1280 × 720) -koko tai pienempi.videotilaksi HD (1280 × 720) -koko tai pienempi.

Tietoja kameran sisäisestä katselutoiminnosta on alla olevalla WWW-sivustolla.Tietoja kameran sisäisestä katselutoiminnosta on alla olevalla WWW-sivustolla.

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ 
• • On valittu kuvia, jotka on otettu eri kamerallaOn valittu kuvia, jotka on otettu eri kameralla: Lähetä tällä kameralla otettuja kuvia. Eri : Lähetä tällä kameralla otettuja kuvia. Eri 

kameralla otettuja kuvia ei välttämättä voi lähettää.kameralla otettuja kuvia ei välttämättä voi lähettää.

Älypuhelin ei näytä kuvia.Älypuhelin ei näytä kuvia.
Valitse Valitse PÄÄLLÄPÄÄLLÄ kohtaan  kohtaan MUUTA KOKOMUUTA KOKO  HH. Kun valitset . Kun valitset POISPOIS suurempien kuvien latausajat  suurempien kuvien latausajat 

kasvavat; lisäksi jotkin älypuhelimet eivät ehkä kykene näyttämään tietyn kokoisia kuvia.kasvavat; lisäksi jotkin älypuhelimet eivät ehkä kykene näyttämään tietyn kokoisia kuvia.
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 Varoitusviestit ja -näytöt Varoitusviestit ja -näytöt
Näytössä näytetään seuraavat varoitukset:

VaroitusVaroitus KuvausKuvaus

 B B ( (punainenpunainen)) Akku vähissä. Lataa akku (Akku vähissä. Lataa akku (PP 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku ( 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku (PP 7). 7).

AA ( (vilkkuu punaisenavilkkuu punaisena)) Akku on tyhjä. Lataa akku (Akku on tyhjä. Lataa akku (PP 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku ( 14) tai aseta täyteen ladattu vara-akku (PP 7). 7).

 k k Hidas suljinnopeus. Kuvat voivat olla epätarkkoja. Käytä salamaa tai jalustaa.Hidas suljinnopeus. Kuvat voivat olla epätarkkoja. Käytä salamaa tai jalustaa.

 s s

((näkyy punaisena ja punaisessa näkyy punaisena ja punaisessa 

tarkennuskehyksessätarkennuskehyksessä))

Kamera ei tarkenna. Kokeile seuraavia ratkaisuja:Kamera ei tarkenna. Kokeile seuraavia ratkaisuja:

• • Tarkenna toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen käyttämällä tarkennuslukkoa ja sommit-Tarkenna toiseen samalla etäisyydellä olevaan kohteeseen käyttämällä tarkennuslukkoa ja sommit-

tele kuva sitten uudelleen (tele kuva sitten uudelleen (PP 43). 43).

• • Käytä tarkennukseen makrotilaa lähikuvia ottaessasi (Käytä tarkennukseen makrotilaa lähikuvia ottaessasi (PP 46). 46).

Aukko ja suljinnopeus Aukko ja suljinnopeus 

näkyvät punaisinanäkyvät punaisina

Kohde on liian kirkas tai tumma ja kuvasta tulee yli- tai alivalottunut. Jos kohde on tumma, käytä Kohde on liian kirkas tai tumma ja kuvasta tulee yli- tai alivalottunut. Jos kohde on tumma, käytä 

salamaa (salamaa (PP 47). 47).

TARKENNUSVIRHETARKENNUSVIRHE
Kameran toimintahäiriö tai sen objektiivin liikkuvien osien tiellä on este. Kytke kamera pois päältä Kameran toimintahäiriö tai sen objektiivin liikkuvien osien tiellä on este. Kytke kamera pois päältä 

ja päälle uudestaan, varo koskettamasta objektiivia. Jos viesti ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-ja päälle uudestaan, varo koskettamasta objektiivia. Jos viesti ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-

jälleenmyyjään.jälleenmyyjään.

KATKAISE KAMERAN VIRTA KATKAISE KAMERAN VIRTA 

JA KYTKE UUDELLEENJA KYTKE UUDELLEEN

OBJEKTIIVIN OHJAUSVIRHEOBJEKTIIVIN OHJAUSVIRHE

KORTTIA EI ALUSTETTUKORTTIA EI ALUSTETTU

• • Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettu tai muistikortti on alustettu tietoko-Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettu tai muistikortti on alustettu tietoko-

neessa tai muussa laitteessaneessa tai muussa laitteessa: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti käyttämällä : Alusta muistikortti tai sisäinen muisti käyttämällä KK  ALUS-ALUS-
TATA-valintaa kameran asetusvalikossa (-valintaa kameran asetusvalikossa (PP 96). 96).

• • Muistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaaMuistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaa: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla : Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla 

liinalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (liinalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (PP 96). Jos viesti ei poistu, vaihda kortti. 96). Jos viesti ei poistu, vaihda kortti.

• •  Kameran toimintavika Kameran toimintavika: Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.: Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.

SUOJATTU KORTTISUOJATTU KORTTI Muistikortti on lukittu. Poista kortin lukitus (Muistikortti on lukittu. Poista kortin lukitus (PP 9). 9).

VARATTUVARATTU Muistikortti on alustettu väärin. Alusta kortti kameran avulla (Muistikortti on alustettu väärin. Alusta kortti kameran avulla (PP 96). 96).
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Varoitusviestit ja -näytöt

VaroitusVaroitus KuvausKuvaus

pp
Kytke kamera pois päältä ja odota, kunnes se on jäähtynyt. Jos mitään ei tehdä, kamera sammuu Kytke kamera pois päältä ja odota, kunnes se on jäähtynyt. Jos mitään ei tehdä, kamera sammuu 

automaattisesti.automaattisesti.

KORTTIVIRHEKORTTIVIRHE

Muistikorttia ei ole alustettu käytettäväksi kameran kanssa. Alusta kortti (Muistikorttia ei ole alustettu käytettäväksi kameran kanssa. Alusta kortti (PP 96). 96).

Muistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaa tai muistikortti on vioittunut. Puhdista kontaktipinnat Muistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaa tai muistikortti on vioittunut. Puhdista kontaktipinnat 

pehmeällä ja kuivalla liinalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (pehmeällä ja kuivalla liinalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (PP 96). Jos viesti ei poistu,  96). Jos viesti ei poistu, 

vaihda kortti.vaihda kortti.

Muistikortti ei ole yhteensopiva. Käytä yhteensopivaa korttia (Muistikortti ei ole yhteensopiva. Käytä yhteensopivaa korttia (PP 12). 12).

Kameran toimintavika. Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.Kameran toimintavika. Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.

aa MUISTI TÄYNNÄ MUISTI TÄYNNÄ

Muistikortti tai sisäinen muisti on täynnä eikä kuvia voi tallentaa tai kopioida. Poista kuvia tai aseta Muistikortti tai sisäinen muisti on täynnä eikä kuvia voi tallentaa tai kopioida. Poista kuvia tai aseta 

muistikortti, jossa on enemmän vapaata tilaa.muistikortti, jossa on enemmän vapaata tilaa.
bb MUISTI TÄYNNÄ MUISTI TÄYNNÄ

SISÄINEN MUISTI TÄYNNÄSISÄINEN MUISTI TÄYNNÄ

ASETA UUSI KORTTIASETA UUSI KORTTI

TALLENNUSVIRHETALLENNUSVIRHE

• •  Muistikorttivirhe tai liitäntävirhe Muistikorttivirhe tai liitäntävirhe: Aseta kortti uudelleen tai kytke kamera pois päältä ja : Aseta kortti uudelleen tai kytke kamera pois päältä ja 

uudelleen päälle. Jos viesti ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.uudelleen päälle. Jos viesti ei poistu, ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.

• • Muisti ei riitä lisäkuvien tallentamiseenMuisti ei riitä lisäkuvien tallentamiseen: Poista kuvia tai aseta muistikortti, jossa on enemmän : Poista kuvia tai aseta muistikortti, jossa on enemmän 

vapaata tilaa.vapaata tilaa.

• • Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettuMuistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettu: Alusta muistikortti tai sisäinen muisti : Alusta muistikortti tai sisäinen muisti 

((PP 96). 96).

LUKUVIRHELUKUVIRHE

• • Tiedosto on vioittunut tai sitä ei ole luotu kamerallaTiedosto on vioittunut tai sitä ei ole luotu kameralla: Tiedostoa ei voida toistaa. : Tiedostoa ei voida toistaa. 

• • Muistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaaMuistikortin kontaktipinnat täytyy puhdistaa: Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla : Puhdista kontaktipinnat pehmeällä ja kuivalla 

kankaalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (kankaalla. Jos viesti tulee uudelleen, alusta kortti (PP 96). Jos viesti ei poistu, vaihda kortti. 96). Jos viesti ei poistu, vaihda kortti.

• • Kameran toimintavikaKameran toimintavika: Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.: Ota yhteyttä FUJIFILM-jälleenmyyjään.
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Varoitusviestit ja -näytöt

VaroitusVaroitus KuvausKuvaus

 KUVANROMUISTI TÄYNNÄ KUVANROMUISTI TÄYNNÄ

Kuvanumerot on käytetty loppuun (nykyisen kuvan numero on 999-9999). Alusta muistikortti Kuvanumerot on käytetty loppuun (nykyisen kuvan numero on 999-9999). Alusta muistikortti 

ja valitse asetusvalikosta ja valitse asetusvalikosta AUT. NOLLAUSAUT. NOLLAUS kohdan  kohdan BB  KUVA NROKUVA NRO valinnaksi. Ota kuva  valinnaksi. Ota kuva 

nollataksesi kuvien numeroinnin välille 100-0001, ja valitse sitten nollataksesi kuvien numeroinnin välille 100-0001, ja valitse sitten JATKUVAJATKUVA kohdassa  kohdassa BB  KUVA KUVA 
NRONRO ( (PP 97). 97).

LOPETA HILJAINEN TILALOPETA HILJAINEN TILA

Salamatila on yritetty valita tai äänenvoimakkuutta on yritetty säätää kameran ollessa hiljaisessa Salamatila on yritetty valita tai äänenvoimakkuutta on yritetty säätää kameran ollessa hiljaisessa 

tilassa. Poistu hiljaisesta tilasta ennen salamatilan valitsemista tai äänenvoimakkuuden säätämistä tilassa. Poistu hiljaisesta tilasta ennen salamatilan valitsemista tai äänenvoimakkuuden säätämistä 

((PP 95). 95).

LIIKAA KUVIALIIKAA KUVIA
Haku on palauttanut yli 5000 tulosta, tai vähintään 999 kuvaa on valittu poistettavaksi. Suorita Haku on palauttanut yli 5000 tulosta, tai vähintään 999 kuvaa on valittu poistettavaksi. Suorita 

erilainen haku tai valitse vähemmän kuvia.erilainen haku tai valitse vähemmän kuvia.

SUOJATTU KUVASUOJATTU KUVA Suojattua kuvaa yritettiin poistaa. Poista suojaus ja yritä uudelleen (Suojattua kuvaa yritettiin poistaa. Poista suojaus ja yritä uudelleen (PP 90). 90).

aa EI VOI RAJATA EI VOI RAJATA aa kuvia ei voi rajata. kuvia ei voi rajata.

EI VOI RAJATAEI VOI RAJATA Kuva on vioittunut, tai sitä ei ole luotu tällä kameralla.Kuva on vioittunut, tai sitä ei ole luotu tällä kameralla.

PP EI VOI SUORITTAA EI VOI SUORITTAA
Kooltaan muutettua kuvaa yritettiin muuttaa alkuperäiseen kokoon tai tätä suuremmaksi. Valitse Kooltaan muutettua kuvaa yritettiin muuttaa alkuperäiseen kokoon tai tätä suuremmaksi. Valitse 

pienempi koko.pienempi koko.
QQ EI VOI SUORITTAA EI VOI SUORITTAA

aa EI VOI SUORITTAA EI VOI SUORITTAA

EI VOI KÄÄNTÄÄEI VOI KÄÄNTÄÄ Kuvaa, jota ei voi kiertää, on yritetty kiertää.Kuvaa, jota ei voi kiertää, on yritetty kiertää.

FF EI VOI KÄÄNTÄÄ EI VOI KÄÄNTÄÄ Videoita ei voi kääntää.Videoita ei voi kääntää.

mm EI VOI SUORITTAA EI VOI SUORITTAA Kuvan kokoa ei voida muuttaa eikä punasilmäisyyttä voida poistaa valitussa kuvassa.Kuvan kokoa ei voida muuttaa eikä punasilmäisyyttä voida poistaa valitussa kuvassa.

FF EI VOI SUORITTAA EI VOI SUORITTAA Punasilmäisyyden poistoa ei voi käyttää videoihin.Punasilmäisyyden poistoa ei voi käyttää videoihin.
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Varoitusviestit ja -näytöt

VaroitusVaroitus KuvausKuvaus

EI KORTTIAEI KORTTIA Muistikorttia ei ole asetettu, kun toistovalikosta on valittu Muistikorttia ei ole asetettu, kun toistovalikosta on valittu EE  KOPIOIKOPIOI. Aseta muistikortti.. Aseta muistikortti.

bb EI KUVIA EI KUVIA
EE  KOPIOIKOPIOI-toimenpiteelle valittu lähde ei sisällä kuvia. Valitse toinen lähde.-toimenpiteelle valittu lähde ei sisällä kuvia. Valitse toinen lähde.

aa EI KUVIA EI KUVIA

DPOF-TIEDOSTOVIRHEDPOF-TIEDOSTOVIRHE
Nykyisellä muistikortilla oleva DPOF-tulostuspyyntö sisältää enemmän kuin 999 kuvaa. Kopioi kuvat Nykyisellä muistikortilla oleva DPOF-tulostuspyyntö sisältää enemmän kuin 999 kuvaa. Kopioi kuvat 

sisäiseen muistiin ja luo uusi tulostuspyyntö.sisäiseen muistiin ja luo uusi tulostuspyyntö.

DPOF-ASETUS EI ONNISTUDPOF-ASETUS EI ONNISTU Kuvaa ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.Kuvaa ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.

FF DPOF-ASETUS EI  DPOF-ASETUS EI 

ONNISTUONNISTU
Videoita ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.Videoita ei voi tulostaa DPOF-toiminnolla.

TIEDONSIIRTOVIRHETIEDONSIIRTOVIRHE
Liitäntävirhe kuvia tulostettaessa tai kopioitaessa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Varmista, Liitäntävirhe kuvia tulostettaessa tai kopioitaessa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen. Varmista, 

että laitteeseen on kytketty virta ja että USB-kaapeli on liitetty.että laitteeseen on kytketty virta ja että USB-kaapeli on liitetty.

Varmista, että akkutilan kansi Varmista, että akkutilan kansi 

on lukittu.on lukittu.

Varmista, että akkutilan kansi on kiinni. Huomaa, että kansi saattaa jo olla kiinni; tällä viestillä Varmista, että akkutilan kansi on kiinni. Huomaa, että kansi saattaa jo olla kiinni; tällä viestillä 

pyritään vain varmistamaan, että tarkistat kannen kiinnityksen ennen kuin jatkat.pyritään vain varmistamaan, että tarkistat kannen kiinnityksen ennen kuin jatkat.
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 Liite Liite
Muistikortin kapasiteettiMuistikortin kapasiteetti
Seuraavasta taulukosta ilmenee erilaisilla kuvanlaaduilla käytettävissä oleva tallennusaika 
tai kuvien määrä. Kaikki luvut ovat likimääräisiä; tiedoston koko vaihtelee tallennetun 
näkymän mukaan, mistä seuraa että tallennettavien tiedostojen määrä vaihtelee suuresti. 
Valotusten määrä tai jäljellä oleva pituus ei välttämättä vähene tasaisella nopeudella. Testi-
kuvien määrä on rajoitettu, jos muistikorttia ei ole asetettu kameraan.

  ■■ ValokuvatValokuvat

OO PP QQ

4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1 4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1 4 : 34 : 3 3 : 23 : 2 16 : 916 : 9 1 : 11 : 1

4 GB4 GB
FINEFINE  460 460  520 520  620 620  620 620  920 920 10401040 12201220 12401240 23002300 20502050  3420 3420 24202420

NORMALNORMAL  930 930 10401040 12301230 12301230 18201820 20402040 24002400 24402440 33803380 30303030  4990 4990 35503550

8 GB8 GB
FINEFINE  940 940 10501050 12501250 12501250 18601860 20902090 24602460 25002500 46204620 41204120  6870 6870 48504850

NORMALNORMAL 18601860 20902090 24702470 24702470 36603660 41104110 48304830 49004900 68006800 60806080 1002010020 71407140

  ■■ VideotVideot

ii  1920 × 10801920 × 1080  

(60 fps)(60 fps) 1 1

ii  1920 × 10801920 × 1080  

(30 fps)(30 fps) 1 1

hh  1280 × 7201280 × 720  

(60 fps)(60 fps) 1 1

ff 640 × 480  640 × 480 

(30 fps)(30 fps) 2 2

kk 640 × 480  640 × 480 

(120 fps)(120 fps) 3 3

kk 320 × 240  320 × 240 

(240 fps)(240 fps) 3 3

kk 160 × 120  160 × 120 

(320 fps)(320 fps) 3 3

4 GB4 GB 36 min36 min 36 min36 min 40 min40 min 188 min188 min  64 min 64 min 127 min127 min 141 min141 min

8 GB8 GB 73 min73 min 73 min73 min 81 min81 min 378 min378 min 128 min128 min 256 min256 min 285 min285 min

1 Käytä H-korttia tai parempaa. Yksittäisen videon pituus ei voi ylittää 29 minuuttia.
2 Yksittäisen videon pituus ei voi ylittää 120 minuuttia.
3 Käytä H-korttia tai parempaa. Yksittäisen videon pituus ei voi ylittää 30 sekuntia.
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Tekniset tiedotTekniset tiedot
Järjestelmä

MalliMalli Digikamera FinePix XP130 SeriesDigikamera FinePix XP130 Series

Teholliset pikselitTeholliset pikselit 16,4 miljoonaa16,4 miljoonaa

KuvasensoriKuvasensori 11//2,32,3 tuuman neliöpikseli-CMOS, jossa päävärisuodatin tuuman neliöpikseli-CMOS, jossa päävärisuodatin

 Tallennusväline Tallennusväline • Sisäinen muisti • Sisäinen muisti (noin 90 Mt)(noin 90 Mt) • SD-/SDHC-/SDXC-muistikortit• SD-/SDHC-/SDXC-muistikortit

TiedostojärjestelmäTiedostojärjestelmä DDesign Rule for esign Rule for CCamera amera FFile System ile System (DCF)(DCF), Exif 2.3, ja , Exif 2.3, ja DDigital igital PPrint rint OOrder rder FFormat ormat (DPOF)(DPOF) yhteen- yhteen-

sopivasopiva

TiedostomuotoTiedostomuoto • • PysäytyskuvatPysäytyskuvat: Exif 2.3 JPEG : Exif 2.3 JPEG (pakattu)(pakattu)

• • Videot:Videot: MOV (H.264)/Linear PCM/monauraalinen ääni MOV (H.264)/Linear PCM/monauraalinen ääni

Kuvan koko Kuvan koko (pikseliä)(pikseliä) • • OO  4 : 34 : 3: 4608 × 3456: 4608 × 3456 • • OO  3 : 23 : 2: 4608 × 3072: 4608 × 3072 • • OO  16 : 916 : 9: 4608 × 2592: 4608 × 2592 • • OO  1 : 11 : 1: 3456 × 3456: 3456 × 3456

• • PP  4 : 34 : 3: 3264 × 2448: 3264 × 2448 • • PP  3 : 23 : 2: 3264 × 2176: 3264 × 2176 • • PP  16 : 916 : 9: 3264 × 1840: 3264 × 1840 • • PP  1 : 11 : 1: 2432 × 2432: 2432 × 2432

• • QQ  4 : 34 : 3: 2048 × 1536: 2048 × 1536 • • QQ  3 : 23 : 2: 2304 × 1536: 2304 × 1536 • • QQ  16 : 916 : 9: 1920 × 1080: 1920 × 1080 • • QQ  1 : 11 : 1: 1728 × 1728: 1728 × 1728

ObjektiiviObjektiivi Fujinon 5 × optinen zoom-objektiivi, F3,9Fujinon 5 × optinen zoom-objektiivi, F3,9 (laajakulma) (laajakulma) – F4,9  – F4,9 (teleobjektiivi)(teleobjektiivi)

PolttoväliPolttoväli f=5,0 mm–25,0 mm f=5,0 mm–25,0 mm (suhteutettuna 35-mm järjestelmään: 28 mm–140 mm)(suhteutettuna 35-mm järjestelmään: 28 mm–140 mm)

Digitaalinen zoomDigitaalinen zoom Enintään 2 × käytettäessä älykästä zoomiaEnintään 2 × käytettäessä älykästä zoomia (enintään 10 (enintään 10  × yhdistettynä optiseen zoomiin)× yhdistettynä optiseen zoomiin)

AukkoAukko F3,9/F6,2 F3,9/F6,2 (laajakulma)(laajakulma), F4,9/F8,0 , F4,9/F8,0 (teleobjektiivi)(teleobjektiivi)

 Tarkennusalue  Tarkennusalue 

(etäisyys objektiivin edestä)(etäisyys objektiivin edestä)

Noin 60 cm–ääretön Noin 60 cm–ääretön (laajakulma)(laajakulma); 1,0 m–ääretön ; 1,0 m–ääretön (teleobjektiivi)(teleobjektiivi)

• • MakroMakro: noin 9 cm–2,0 m: noin 9 cm–2,0 m (laajakulma) (laajakulma); 1,0 m–3,0 m ; 1,0 m–3,0 m (teleobjektiivi)(teleobjektiivi)
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Järjestelmä

HerkkyysHerkkyys Standardiulostulon herkkyys vastaa ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 Standardiulostulon herkkyys vastaa ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (kuvakoko (kuvakoko PP tai  tai QQ)); ; 

AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)

Valotuksen mittausValotuksen mittaus 256 segmentin 256 segmentin tthrough-hrough-tthe-he-llens (ens (TTL, objektiivin läpiTTL, objektiivin läpi); MONIPISTE); MONIPISTE

Valotuksen säätöValotuksen säätö ValotusohjelmaValotusohjelma

Valotuksen korjausValotuksen korjaus –2 EV – +2 EV –2 EV – +2 EV 11//33 EV:n askelin EV:n askelin

KuvanvakautusKuvanvakautus Optinen vakautus (image-sensor shift (kuvasensorin siirtäminen))Optinen vakautus (image-sensor shift (kuvasensorin siirtäminen))

Suljinnopeus Suljinnopeus 

(yhdistetty mekaaninen ja (yhdistetty mekaaninen ja 

elektroninen suljin)elektroninen suljin)

• • QQ, , BB, P, , P, GG, , gg, , kk, , CC, , 77, , hh, , MM, , YY, , NN, , OO, , QQ, , RR, , ss, , FF, , ss, , 

VV, , WW: : 11//44 s– s–11//20002000 s s

• • jj: : 11//88 s– s–11//20002000 s s

• • rr, , UU: : 11//3030 s– s–11//20002000 s s

• • HH: 4 s–: 4 s–11//20002000 s s

JatkuvaJatkuva Arvioitu kuvausnopeus (fps)Arvioitu kuvausnopeus (fps)*1*1 Jatkuva kuvausnopeus (kuvan koko)Jatkuva kuvausnopeus (kuvan koko)*2*2

OO 3,03,0 10 (10 (OPOP), 40 (), 40 (QQ))

KK 5,05,0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

JJ 1010 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

PP 6060 70 (70 (QQ16:916:9))

QQ 3,03,0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

NN 5,05,0 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

MM 1010 10 (10 (OPOP), 20 (), 20 (QQ))

*1 Kuvausnopeus vaihtelee kuvausolosuhteista ja tallennettujen kuvien määrästä riippuen.

*2 Käytä H-korttia tai tehokkaampaa.

 Tarkennus Tarkennus • • Autofokus tilaAutofokus tila: KESKELLE, MONIPISTE, ALUE, JÄLJITTÄVÄ: KESKELLE, MONIPISTE, ALUE, JÄLJITTÄVÄ

• • AutotarkennusjärjestelmäAutotarkennusjärjestelmä: Kontrastin havaitseva TTL automaattitarkennus: Kontrastin havaitseva TTL automaattitarkennus

• • Video-autofokus-tilaVideo-autofokus-tila: KESKELLE, JATKUVA: KESKELLE, JATKUVA
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Järjestelmä

ValkotasapainoValkotasapaino Automaattinen, suora auringonvalo, varjo, päivänvaloloisteputki, lämmin valkoinen loisteputki, viileä Automaattinen, suora auringonvalo, varjo, päivänvaloloisteputki, lämmin valkoinen loisteputki, viileä 

valkoinen loisteputki, hehkulamppu, vedenalainenvalkoinen loisteputki, hehkulamppu, vedenalainen

ItselaukaisinItselaukaisin Pois, 2 sek., 10 sek., Pois, 2 sek., 10 sek., gg ( (RYHMÄAJASTINRYHMÄAJASTIN), INTERVALLIKUVAUS, INTERVALLIVIDEO), INTERVALLIKUVAUS, INTERVALLIVIDEO

IntervallivideoIntervallivideo • • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 60 fps: 1080p, 60 fps

• • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 10 fps: 1080p, 10 fps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 30 fps: 720p, 30 fps

• • ff  640×480640×480: VGA, 60 fps: VGA, 60 fps

• • ff  640×480640×480: VGA, 10 fps: VGA, 10 fps

• • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 30 fps: 1080p, 30 fps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 60 fps: 720p, 60 fps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 10 fps: 720p, 10 fps

• • ff  640×480640×480: VGA, 30 fps: VGA, 30 fps

 Salama Salama Automaattinen salama; vaikuttava alue, kun herkkyys on asetettu kohtaan Automaattinen salama; vaikuttava alue, kun herkkyys on asetettu kohtaan AUTOAUTO on noin  on noin 

70 cm–4,4 m 70 cm–4,4 m (laajakulma)(laajakulma), 1,0 m–3,8 m , 1,0 m–3,8 m (teleobjektiivi)(teleobjektiivi); vaikuttava toimintasäde makrotilassa on noin ; vaikuttava toimintasäde makrotilassa on noin 

30 cm–2,0 m 30 cm–2,0 m (laajakulma)(laajakulma), 1,0 m–3,0 m , 1,0 m–3,0 m (teleobjektiivi)(teleobjektiivi)

SalamavalotilaSalamavalotila Automaattinen, täytesalama, ei salamaa, hidas synkro Automaattinen, täytesalama, ei salamaa, hidas synkro (punasilmäisyyden poisto pois)(punasilmäisyyden poisto pois); automaattinen ; automaattinen 

punasilmäisyyden poistolla, täytesalama punasilmäisyyden poistolla, pois, hidas synkro punasilmäi-punasilmäisyyden poistolla, täytesalama punasilmäisyyden poistolla, pois, hidas synkro punasilmäi-

syyden poistolla syyden poistolla (punasilmäisyyden poisto päälle)(punasilmäisyyden poisto päälle)

LCD-näyttöLCD-näyttö 3,0-tuumainen, 920 k-pisteen LCD-värinäyttö, peittoala noin 100 %3,0-tuumainen, 920 k-pisteen LCD-värinäyttö, peittoala noin 100 %

VideotVideot • • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 60 fps: 1080p, 60 fps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 60 fps: 720p, 60 fps

• • kk  640×480640×480: 120 fps: 120 fps

• • kk  160×120160×120: 320 fps: 320 fps

• • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 30 fps: 1080p, 30 fps

• • ff  640×480640×480: VGA, 30 fps: VGA, 30 fps

• • kk  320×240320×240: 240 fps: 240 fps
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Tulo-/lähtöliitännät

Digitaalinen tulo/lähtöDigitaalinen tulo/lähtö USB 2.0 High-Speed, Micro USB -liitin (Micro-B), MTP/PTPUSB 2.0 High-Speed, Micro USB -liitin (Micro-B), MTP/PTP

HDMI-lähtöHDMI-lähtö Mikro-HDMI-liitin (Tyyppi D)Mikro-HDMI-liitin (Tyyppi D)

Virtalähde/muu

VirtalähdeVirtalähde Ladattava NP-45S-akkuLadattava NP-45S-akku

Akun käyttöaika Akun käyttöaika (arvioitu (arvioitu 

kuvamäärä, joka voidaan ottaa kuvamäärä, joka voidaan ottaa 

täyteen ladatulla akulla)täyteen ladatulla akulla)

Paristo- /akkutyyppiParisto- /akkutyyppi Arvioitu kuvien määräArvioitu kuvien määrä

NP-45S (kameran mukana toimitettava tyyppi)NP-45S (kameran mukana toimitettava tyyppi) 240240

CIPA-standardi, mitattuna CIPA-standardi, mitattuna BB  (auto)(auto)-tilassa käyttäen kameran mukana toimitettavaa akkua ja -tilassa käyttäen kameran mukana toimitettavaa akkua ja 

SD-muistikorttia.SD-muistikorttia.

HuomaaHuomaa: Akulla otettavissa oleva kuvien määrä vaihtelee akun varauksen mukaan ja laskee : Akulla otettavissa oleva kuvien määrä vaihtelee akun varauksen mukaan ja laskee 

alhaisissa lämpötiloissa.alhaisissa lämpötiloissa.

 Latausaika Latausaika Noin 120 minuuttia Noin 120 minuuttia (+20 °C)(+20 °C)

Kameran mitatKameran mitat  (l × k × s)(l × k × s) 109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm, poislukien ulkonemat 109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm, poislukien ulkonemat 

KuvauspainoKuvauspaino Noin 207,4 g mukaan lukien akku ja muistikorttiNoin 207,4 g mukaan lukien akku ja muistikortti

Kameran painoKameran paino Noin 190,6 g ilman akkua, tarvikkeita ja muistikorttiaNoin 190,6 g ilman akkua, tarvikkeita ja muistikorttia

KäyttöolosuhteetKäyttöolosuhteet • • LämpötilaLämpötila: –10 °C – +40 °C: –10 °C – +40 °C

• • KosteusKosteus: 10 % – 80 % : 10 % – 80 % (ei tiivistymistä)(ei tiivistymistä)
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Langaton lähetin

Langaton lähiverkkoLangaton lähiverkko

StandarditStandardit IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n (langattoman protokollan standardi)(langattoman protokollan standardi)

KäyttötaajuusKäyttötaajuus

(keskitaajuus)(keskitaajuus)

• • USA, Kanada, TaiwanUSA, Kanada, Taiwan: 2412 MHz–2462 MHz : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanavaa)(11 kanavaa)

• • Muut maatMuut maat: 2412 MHz–2472 MHz : 2412 MHz–2472 MHz (13 kanavaa)(13 kanavaa)

YhteysprotokollatYhteysprotokollat InfrastruktuuriInfrastruktuuri

Bluetooth®Bluetooth®

StandarditStandardit Bluetooth-versio 4.1 (Bluetooth Low Energy)Bluetooth-versio 4.1 (Bluetooth Low Energy)

KäyttötaajuusKäyttötaajuus

(keskitaajuus)(keskitaajuus)

2402 MHz–2480 MHz2402 MHz–2480 MHz

Ladattava NP-45S-akku

NimellisjänniteNimellisjännite DC 3,7 VDC 3,7 V

NimelliskapasiteettiNimelliskapasiteetti 740 mAh740 mAh

Kameran mitat Kameran mitat (l × k × s)(l × k × s) 31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm

PainoPaino Noin 19 gNoin 19 g

AC-virta-adapteri

NimellistuloNimellistulo 100 V–240 V AC, 50/60 Hz100 V–240 V AC, 50/60 Hz

TulokapasiteettiTulokapasiteetti • • 100 V100 V: 10,5 VA: 10,5 VA • • 240 V240 V: 11,9 VA: 11,9 VA

NimellislähtöNimellislähtö 5,0 V DC, 1000 mA5,0 V DC, 1000 mA

KäyttölämpötilaKäyttölämpötila 0 °C – +40 °C0 °C – +40 °C

PainoPaino Noin 26 g ± 15 %Noin 26 g ± 15 %

Paino ja mitat vaihtelevat maan tai myyntialueen mukaan.
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  ■■ HuomautuksiaHuomautuksia

• Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FUJIFILM ei kanna vastuuta 
vahingoista, jotka ovat seurausta tässä käyttöoppaassa esiintyvistä virheistä.

• Vaikka nestekidenäyttö on valmistettu käyttäen kehittynyttä tarkkapiirtotekniikkaa, pieniä 
kirkkaita pisteitä ja poikkeavia värejä voi esiintyä etenkin tekstin läheisyydessä. Tämä on 
tämäntyyppisissä nestekidenäytöissä normaalia eikä viittaa toimintavikaan, eikä sillä ei 
ole vaikutusta kameralla tallennettuihin kuviin.

• Digikamerat saattavat toimia virheellisesti voimakkaan radiohäiriön läheisyydessä (esim. 
sähkökentät, staattinen sähkö tai linjamelu).

• Käytetyn objektiivin tyypistä johtuen kuvien äärilaidoilla saattaa esiintyä jonkin verran 
vääristymiä. Tämä on normaalia.
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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



Kameran asetuksia koskevia rajoituksiaKameran asetuksia koskevia rajoituksia
Kullekin kuvaustilalle käytettävissä olevat vaihtoehdot on listattu alla.

KuvaustilaKuvaustila

VaihtoehtoVaihtoehto QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

NN BBOFFOFF AUTOAUTO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

BBONON KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

LL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔

hh SS//RR ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

gg ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ee//ii ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

FF FF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

dd ✔✔ ✔✔

NN AUTOAUTO ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

AUTO (1600)AUTO (1600) ✔✔ ✔✔

AUTO (800)AUTO (800) ✔✔ ✔✔

AUTO (400)AUTO (400) ✔✔ ✔✔

64006400 ✔✔ ✔✔

32003200 ✔✔ ✔✔

16001600 ✔✔ ✔✔

800800 ✔✔ ✔✔

400400 ✔✔ ✔✔

200200 ✔✔ ✔✔

100100 ✔✔ ✔✔

OO OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

TT ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP cc ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

aa ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔33 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11
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KuvaustilaKuvaustila

VaihtoehtoVaihtoehto QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

RR PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
II ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

FF rr ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

ss ✔✔ ✔✔
tt ✔✔ ✔✔
xx ✔✔ ✔✔

VV i i 1920×1080 (60fps1920×1080 (60fps)) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
i i 1920×1080 (30fps)1920×1080 (30fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

h h 1280×720 (60fps)1280×720 (60fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
f f 640×480 (30fps)640×480 (30fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 640×480 (120fps)640×480 (120fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 320×240 (240fps)320×240 (240fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 160×120 (320fps)160×120 (320fps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
FF  

((FF))
rr ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
uu ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

LL ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
mm ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

99 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
RR ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
BB ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

bb ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔11 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22

CC ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔
hh ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

 1 Optimoidaan automaattisesti valitulle kuvaustilalle.
 2 Vain POIS.
 3 Voidaan valita vain, kun AUTO tai g on asetettu.


