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DIGITAL CAMERA

FINEPIX XP130 Serien
Brukermanual

NO

Før du starter
Første trinn
Grunnleggende opptak
og avspilling
Mer om fotografering
Mer om avspilling
Filmer
Trådløs kommunikasjon
Tilkoplinger

For informasjon om relaterte produkter, kan du besøke vår webside
på http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

Menyer
Tekniske merknader
Feilsøking
Vedlegg

For din sikkerhet
Sørg for å lese disse merknadene før bruk

ADVARSEL

Sikkerhetsmerknader
• Vær sikker på at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse
sikkerhetsmerknadene og din Brukermanual før bruk.
• Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene skal de oppbevares på et
trygt sted.

Kople fra
strømuttaket

Om ikonene
Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere
alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå dersom
informasjonen som indikeres av ikonet ignoreres, med det resultat at
produktet brukes feil.

ADVARSEL

FORSIKTIG

Dette ikonet indikerer at død eller alvorlig skade kan bli resultatet
hvis informasjonen ignoreres.
Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan
oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Må ikke brukes
på badet eller i
dusjen

Må ikke
demonteres

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som
skal observeres.
Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever
oppmerksomhet (“Viktig”).
Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som
er indikert er forbudt (“Forbudt”).
Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres
(“Obligatorisk”).

Merknader for vannsikre produkter
• Når det ikke er i bruk, bør dette kameraet oppbevares på et tørt sted.
• Hvis annen væske enn ferskvann eller vann fra havet kommer inn i kameraet, må du tørke den av med en lofri klut etter at du har skylt den av med
ferskvann. Ta kontakt med ditt lokale servicesenter hvis du er i tvil.
• Vannsikre/støvsikre produkter er ekskludert fra forbudet mot vann-/støveksponering. Husk dette når du leser følgende merknader og advarsler.
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Interne deler må
ikke berøres

Hvis det oppstår et problem, slå av kameraet og fjern batteriet, kople fra
og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet når det
slipper ut røyk, slipper ut uvanlig lukt eller befinner seg i en annen
unormal tilstand kan forårsake brann eller elektriske støt. Ta kontakt
med din FUJIFILM-forhandler.
Ikke la vann eller fremmedlegemer komme inn i kameraet. Hvis vann
eller fremmedlegemer kommer inn i kameraet, slå det av og fjern
deretter batteriet, kople fra og trekk ut vekselstrømsadapteren.
Fortsatt bruk av kameraet kan forårsake brann eller elektriske støt. Ta
kontakt med din FUJIFILM-forhandler.
Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen (gjelder ikke vanntette
produkter). Dette kan forårsake brann eller elektriske støt.

Prøv aldri å endre eller plukke fra hverandre kameraet (åpne aldri
kamerahuset). Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes kan det
føre til brann eller elektriske støt.
Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell,
må de interne delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke
følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av at
skadde deler berøres. Fjern batteriet med en gang, pass på å unngå
skader eller elektriske støt, og ta produktet med til kjøpsstedet for
konsultasjon.

For din sikkerhet
ADVARSEL

ADVARSEL

Strømledningen må ikke endres, varmes opp, snurres eller trekkes i
mer enn nødvendig, det må heller ikke plasseres tunge gjenstander på
strømledningen. Disse handlingene kan skade strømledningen og
forårsake brann eller elektriske støt. Hvis strømledningen er skadet,
ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Bytt kun ut med samme
type.

Ikke plasser kameraet på en ustabil overflate. Dette kan gjøre at
kameraet faller eller velter og forårsaker skade.

Ved bæring av batteriet skal det settes inn i et digitalt kamera eller oppbevares i den harde esken. Ved lagring av batteriet skal det oppbevares i
den harde esken. Ved avhending skal batteriterminalene tildekkes med
isolasjonstape. Kontakt med andre metallgjenstander eller batterier
kan føre til at batteriet antennes eller eksploderer.
Oppbevar smått tilbehør, som minnekort og deksel til tilbehørssko,
utenfor barns og babyers rekkevidde. Det er en fare for svelging av
smått tilbehør, som minnekort og dekslet til tilbehørsskoen. Sørg for
at minnekortene oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis et barn
svelger et minnekort, må lege oppsøkes eller ring et nødnummer.

Gjør aldri forsøk på å ta bilder mens du beveger deg. Ikke bruk kameraet
mens du går eller kjører et kjøretøy. Dette kan føre til at du faller eller
at du blir involvert i en trafikkulykke.
Ikke berør noen metalldeler på kameraet under tordenvær. Dette kan
forårsake elektriske støt pga. indusert strøm fra lynnedslag.
Bruk ikke batteriet unntatt slik det er angitt. Sett inn batteriet i
overensstemmelse med indikatoren.
Ikke varm opp, endre eller demonter batteriet. Ikke slipp ned, slå eller
kast batteriet, eller utsett det for sterke støt eller deformering. Hvis du
oppdager en lekkasje, deformering, misfarging eller noe annet unormalt,
ikke bruk batteriet. Ikke lagre batteriet sammen med metallprodukter.
Enhver av disse handlingene kan føre til at batteriet varmes opp, tar
fyr, sprekker eller lekker og dette kan forårsake brann, personskade
eller brannsår.
Bruk kun det batteriet og de vekselstrømsadaptrene som er spesifisert
for bruk med dette kameraet. Ikke bruk andre spenninger enn den
strømforsyningsspenningen som er vist. Bruk av andre strømkilder kan
forårsake brann.
Hvis batteriet lekker og væske kommer i kontakt med øyne, hud eller klær,
må det berørte området skylles med rent vann. Søk deretter medisinsk
hjelp eller ring nødnummeret med en gang.
Ikke bruk laderen til å lade andre batterier enn de som er spesifisert her.
Medfølgende batterilader er bare tenkt til bruk sammen med de
batteritypene som følger med kameraet. Bruk av laderen til å lade
opp konvensjonelle batterier eller andre typer oppladbare batterier
kan gjøre at batteriet lekker væske, overopphetes eller sprekker.

Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv.

Skru av kameraet i folkemengder. Kameraet sender ut radiofrekvent
stråling som kan forstyrre pacemakere.
Skru av kameraet i nærheten av automatiske dører, PA-systemer og andre
automatisk kontrollerte enheter. Kameraet sender ut radiofrekvent
stråling som kan føre til funksjonsfeil hos disse enhetene.
Hold kameraet minst 22 cm unna folk med pacemakere. Kameraet
sender ut radiofrekvent stråling som kan forstyrre pacemakere.
Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Kvelning eller andre skader
kan oppstå hvis stroppen eller strømledningen vikles rundt halsen
med et uhell, eller hvis et tilbehør svelges.
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ADVARSEL

FORSIKTIG
Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller
et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og misforme huset
eller forårsake brann.
Når du rengjør kameraet eller du ikke har planer om å bruke kameraet
over lang tid, fjern batteriet og kople fra og trekk ut strømadapteren.
Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det forårsake brann eller
elektriske støt.

Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets søkere. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til permanent nedsatt syn.
Bruk av blits for nær øynene til personer kan midlertidig påvirke synet
til vedkommende. Det er fare for skade på synet. Oppretthold nok
avstand ved bruk av blits til fotografering av et barn eller spedbarn.
Undersøk med betjeningen på sykehus eller flyplasser før du bruker
kameraet på slike steder. Dette kameraet kan forstyrre utstyr på

sykehus og flyplasser.
Kople fra
strømuttaket

FORSIKTIG
Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljerøyk eller damp.
Dette kan forårsake brann eller elektriske støt.
Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av fuktighet eller støv
(gjelder ikke vanntette produkter). Dette kan forårsake brann eller
elektriske støt.
Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Ikke la kameraet ligge på steder som f.eks. i en lukket bil eller i
direkte sollys. Dette kan forårsake brann.
Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet. Dette kan gjøre at den
tunge gjenstanden velter eller faller og forårsaker skade.
Ikke flytt kameraet mens strømadapteren er tilkoplet. Ikke trekk i ledningen for å kople fra strømadapteren. Dette kan skade strømledningen
eller kablene og forårsake brann eller elektriske støt.
Bruk ikke strømadapteren dersom støpslet er skadet eller tilkoplingen til
stikkontakten er løsnet. Dette kan medføre brann eller elektriske støt.
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Når ladingen er ferdig, kopler du laderen fra strømuttaket. Hvis du lar
laderen være tilkoplet strømuttaket, kan dette forårsake brann.
Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet.
Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut. Personskade kan inntreffe hos de som blir truffet av det utløste kortet.
Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet.
Støvoppsamling i kameraet kan forårsake brann eller elektriske støt.
Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler for å be om innvendig
rengjøring hvert andre år. Vennligst merk at dette ikke er en gratis
tjeneste.
Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv.
Sollys fokusert i kameraet når sola er i eller nært bildet kan føre til
brann eller brannskader.
Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ. Produktet
kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.

For din sikkerhet
Batteriet og strømforsyningen
Merk: Kontroller batteritypen som brukes i ditt
kamera, og les de tilhørende avsnittene.
Det følgende beskriver riktig bruk av batterier og
hvordan du forlenger deres levetid. Feil bruk kan
forkorte batteriets levetid eller forårsake lekkasje,
overoppheting, brann eller eksplosjon.

■ Lade batteriet

■ Forsiktig: Håndtere batteriet

Ladetiden vil øke ved omgivelsestemperaturer
under +10 °C eller over +35 °C. Ikke forsøk å lade
batteriet i temperaturer over +40 °C, ved temperaturer under 0 °C, blir ikke batteriet ladet.

• Ikke transporter eller oppbevar batteriet
sammen med metallgjenstander slik som
smykker eller hårnåler.
• Må ikke utsettes for åpen ild eller varme.
• Må ikke demonteres eller modifiseres.
• Bruk kun med tiltenkte ladere.
• Må ikke slippes eller utsettes for sterke
fysiske støt.
• Må ikke utsettes for vann.
• Hold polene rene.
• Batteriet og kamerahuset kan bli varme å ta på
etter utstrakt bruk. Dette er normalt.

Ikke prøv å lade opp et fulladet batteri. Batteriet
må imidlertid ikke være helt utladet før lading.

Li-ion-batterier

Batteriet kan være varmt å ta på umiddelbart
etter lading eller bruk. Dette er normalt.

Les dette avsnittet dersom ditt kamera
bruker oppladbare Li-ion-batterier.

■ Batteriets levetid

Batteriet er ikke ladet ved forsendelse. Lad
batteriet før bruk. Oppbevar batteriet i etuiet når
det ikke er i bruk.

■ Merknader om batteriet
Batteriet taper gradvis ladingen når det ikke er i
bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk.
Batteriets levetid kan forlenges ved å slå kameraet av når det ikke er i bruk.
Batterikapasiteten senkes ved lave temperaturer;
et utarmet batteri vil kanskje ikke fungere når det
er kaldt. Oppbevar et fullt oppladet reservebatteri på et varmt sted, og bytt ut ved behov, eller
oppbevar batteriet i lommen eller på et annet
varmt sted, og sett det inn i kameraet bare når du
fotograferer. Ikke sett batteriet i direkte kontakt
med håndvarmere eller andre varmeenheter.

Ved normale temperaturer kan batteriet bli ladet
opp igjen omtrent 300 ganger. En merkbar forkortelse av tiden batteriet holder på strømmen,
indikerer at det har nådd slutten på levetiden, og
at det bør byttes ut.

■ Lagring
Ytelsen kan bli påvirket dersom batteriet ikke
brukes i lengre perioder når det er fulladet. Tøm
batteriet før du lagrer det.
Dersom kameraet ikke skal brukes i en lengre
periode må du fjerne batteriet og lagre det på et
tørt sted med lufttemperatur mellom +15 °C og
+25 °C. Ikke lagre det på steder som er utsatt for
ekstreme temperaturer.

AA alkaliske/oppladbare Ni-MH-batterier/
AA litiumbatterier
Les dette avsnittet dersom ditt kamera
bruker AA alkaliske eller oppladbare AA NiMH-batterier. Informasjon om kompatible batterityper finnes annet sted i kameraets manual.

■ Forsiktig: Håndtere batteriene
• Må ikke utsettes for vann, åpen ild eller varme,
eller lagres i varme eller fuktige omgivelser.
• Ikke transporter eller oppbevar batteriet
sammen med metallgjenstander slik som
smykker eller hårnåler.
• Ikke demonter eller modifisere batteriene eller
batterikappen.
• Må ikke utsettes for sterke fysiske støt.
• Ikke bruk batterier som lekker, er deformerte
eller misfarget.
• Skal oppbevares utilgjengelig for spedbarn
og små barn.
• Sett dem inn i riktig retning.
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• Ikke bland gamle og nye batterier, batterier
med forskjellig ladenivåer eller batterier av
forskjellige typer.
• Dersom dette kameraet ikke skal brukes i en
lengre periode, må du ta ut batteriene. Merk at
kameraets klokke vil bli nullstilt.
• Batteriene kan være varme å ta på umiddelbart
etter bruk. Slå av kameraet og la batteriene
kjøles ned før du berører dem.
• Batteriets kapasitet har en tendens til å minke
ved lave temperaturer. Oppbevar reservebatterier i en lomme eller på et annet varmt sted, og
bytt ut ved behov. Kalde batterier kan få tilbake
noe av ladenivået når de varmes opp.
• Fingeravtrykk og andre flekker på batteripolene
kan påvirke batteriets ytelse. Rens polene
grundig med en myk, tørr klut før du setter
dem inn i kameraet.
Hvis batteriet lekker, må batteriavlukket renses grundig før nye batterier
settes inn.
Hvis væske fra batteriet kommer i
kontakt med hud eller klær, må det
berørte området skylles med vann. Hvis
væsken kommer i kontakt med øynene, må
det berørte området umiddelbart skylles
med vann. Søk deretter medisinsk hjelp.
Ikke gni øynene. Etterfølges ikke denne
forholdsregelen kan det føre til permanent
synshemming.

■ Ni-MH-batterier

Strømadaptere (selges separat)

Kapasiteten til Ni-MH batterier kan bli midlertidig
redusert når de er nye, etter lang tid uten bruk
eller hvis de gjentatte ganger lades før de er helt
utladet. Dette er normalt og indikerer ikke en
funksjonsfeil. Kapasiteten kan økes ved å lade ut
batteriene gjentatte ganger ved hjelp av valget
discharge (lad ut) i kameraets oppsettmeny, og
lade dem opp igjen ved å bruke en batterilader.

Dette avsnittet gjelder alle kameramodeller.
Bruk kun vekselstrømsadaptre fra FUJIFILM som
er spesifisert for bruk med dette kameraet. Andre
adaptere kan ødelegge kameraet.
• Strømadapteren er kun for innendørs bruk.
• Kontroller at du kobler strømpluggen sikkert
til kameraet.
• Slå av kameraet før du kobler fra adapteren.
Koble fra adapteren ved å ta i pluggen, ikke
i ledningen.
• Må ikke brukes sammen med andre enheter.
• Må ikke demonteres.
• Må ikke utsettes for sterk varme eller fuktighet.
• Må ikke utsettes for sterke fysiske støt.
• Adapteren kan summe eller bli varm å ta på
under bruk. Dette er normalt.
• Dersom adapteren forårsaker radioforstyrrelser,
må du snu på eller plassere mottaksantennen
et annet sted.

Q FORSIKTIG: Bruk ikke valget discharge (lad ut)
med alkaliske batterier.
Kameraet trekker en liten mengde strøm selv
når det er slått av. Ni-MH-batterier som har vært
i kameraet i en lengre periode kan bli så mye
utladet at de ikke lenger kan holde på strømmen.
Batteriytelsen kan også falle dersom batteriene
blir tømt i en enhet som for eksempel en blits.
Bruk valget discharge (lad ut) i kameraets
oppsettmeny for å lade ut Ni-MH-batterier. Batterier som ikke lenger holder på strømmen, selv
etter gjentatte utladinger og ladninger, har nådd
slutten på sin livssyklus og må byttes.
Ni-MH-batterier kan lades opp på nytt i en batterilader (selges separat). Batterier kan bli varme
å ta på etter opplading. Les instruksjonene som
følger med laderen for mer informasjon. Bruk
laderen kun med kompatible batterier.
Ni-MH-batterier mister gradvis ladningen når de
ikke er i bruk.

■ Avfallshåndtering
FORSIKTIG: Kast brukte batterier i henhold til
lokale bestemmelser.
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Bruke kameraet
Rett ikke kameraet mot ekstremt lyssterke kilder,
slik som mot solen på en skyfri himmel. Hvis
denne forholdsregelen ikke overholdes kan
kameraets bildesensor bli skadet.

Ta testbilder
Før du tar bilder av viktige hendelser (som for
eksempel bryllup, eller før du tar med kameraet
på reise), må du ta et testbilde og kontrollere resultatet på LCD-skjermen for å sikre at kameraet
fungerer normalt. FUJIFILM Corporation tar ikke
på seg noe ansvar for skader eller tapt fortjeneste
som oppstår som følge av at produktet feiler.

Merknader om opphavsrett
Bilder som tas ved bruk av ditt digitale kamerasystem kan ikke brukes på en slik måte at de bryter med opphavsrettslige lover uten samtykke fra
eieren, med mindre det er ment kun til personlig
bruk. Merk at det gjelder visse restriksjoner for
fotografering av sceneopptredener, underholdning og utstillinger, selv om bildene kun er ment
kun til personlig bruk. Brukerne bes også om
å være oppmerksomme på at overføringen av
minnekort som inneholder bilder eller data som
er beskyttet under opphavsrettslige lover kun
er tillatt innenfor de begrensninger som er satt i
lovene om opphavsrett.

Håndtering
For å sikre at bilder tas opp riktig, må du ikke
utsette kameraet for støt eller slag mens det
tas et bilde.

Flytende krystall
Dersom LCD-skjermen blir ødelagt, må du
utvise forsiktighet slik at du unngår kontakt med
flytende krystaller. Ta umiddelbart følgende forholdsregler dersom noen av følgende situasjoner
skulle oppstå:
• Dersom flytende krystaller kommer i kontakt
med huden din, skal du rense området med
en klut, og så vaske grundig med såpe og
rennende vann.
• Hvis flytende krystaller kommer i kontakt med
øynene, skal du skylle øyet med rent vann i
minst 15 minutter, og deretter søke medisinsk
hjelp.
• Dersom flytende krystaller svelges må du
skylle munnen grundig med vann. Drikk store
mengder vann og fremkall oppkast. Deretter
må du søke medisinsk hjelp.

for sine respektive eiere.

Elektriske forstyrrelser
Dette kameraet kan forstyrre utstyr på sykehus
og flyplasser. Undersøk med betjeningen på
sykehus eller flyplasser før du bruker kameraet
på slike steder.

Exif Print (Exif versjon 2.3)
Exif Print er et nylig godkjent filformat for digitale
kameraer, der informasjon som lagres i bilder
blir brukt for optimal reproduksjon av farger
under utskrift.

VIKTIG MERKNAD:
Les før du bruker programvaren
Direkte eller indirekte eksport, i sin helhet eller
delvis, av lisensiert programvare er forbudt uten
tillatelse fra gjeldende styrende organer.

Selv om skjermen er produsert ved bruk av
ekstrem nøyaktig teknologi kan den inneholde
piksler som alltid lyser eller som aldri lyser. Dette
er ikke en feil, bilder som lagres med dette
produktet blir ikke påvirket.

Informasjon om varemerker
xD-Picture Card og E er varemerker for
FUJIFILM Corporation. Skriftbildene her er
utelukkende utviklet av DynaComware Taiwan Inc.
Macintosh, Mac OS og macOS er varemerker for
Apple Inc., registrert i USA og andre land. Windows
er enten et registrert varemerke eller varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup® er registrerte
varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Bluetooth®ordmerke og logoer er registrerte varemerker eid av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker
av FUJIFILM er under lisens. Adobe og Adobe Reader er enten varemerker eller registrerte varemerker
for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller
andre land. Logoene SDHC og SDXC er varemerker
for SD-3C, LCC. Logoen HDMI er et varemerke. Alle
andre merkenavn som er nevnt i denne bruksanvisningen er varemerker eller registrerte varemerker
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Trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter: Forsiktighetsregler
VIKTIG: Les de følgende merknadene før du bruker kameraets innebygde trådløse sender.
Q Dette produktet, som inneholder krypterings funksjon utviklet i USA,
kontrolleres av USAs eksportadministrasjonsreguleringer, og det kan
være at det ikke kan eksporteres eller reeksporteres til alle land der USA
har lagt embargo på varer.
• Bruk bare en trådløst nettverk- eller Bluetooth-enhet. FUJIFILM tar ikke ansvar
for ødeleggelser som skyldes uautorisert bruk. Ikke bruk i applikasjoner
som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter
eller i andre systemer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning
på menneskelig liv. Når du bruker enheten i en datamaskin og i andre
systemer som krever en større grad av pålitelighet enn det trådløse
nettverk- eller Bluetooth-enheter tilbyr, pass på at du tar alle nødvendige
forholdsregler for å ivareta sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.
• Bruk kun i det landet der enheten ble kjøpt. Denne enheten følger reguleringer gjeldende for trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter i landet der det
ble kjøpt. Overhold alle lokale reguleringer ved bruk av enheten. FUJIFILM
tar ikke ansvar for problemer som oppstår etter bruk i andre jurisdiksjoner.
• Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet
eller radiofrekvensforstyrrelser. Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet
eller radiofrekvensforstyrrelser som kan forhindre mottagelse av trådløse
signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndbredden.
• Sikkerhet: Trådløst nettverk- og Bluetooth-enheter overfører data via
radio, og deres bruk krever derfor mer oppmerksomhet på sikkerhet enn
det som gjelder for kablede nettverk.
- Ikke koble deg til ukjente nettverk eller nettverk som du ikke har
tilgangsrettigheter til, selv når de vises på enheten din, da slik tilgang
kan anses som uautorisert. Du må kun koble deg til nettverk som du
har tilgangsrettigheter til.
- Vær oppmerksom på at trådløse overføringer kan være utsatt for
tredjeparts avlytting.
• Følgende kan straffes ved lov:
- Demontering eller modifikasjon av denne enheten
- Fjerning av etiketter for enhetssertifisering
• Denne enheten opererer på samme frekvens som kommersielle, undervisningsog medisinske enheter og trådløse sendere. Den opererer også på samme
frekvens som sendere med lisens og spesial-lavspenningssendere uten
lisens brukt i RFID-sporfølgingssystemer for samlebånd og i andre
lignende applikasjoner.
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• For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, se følgende forholdsregler. Bekreft at RFID-senderen ikke er i drift før du bruker denne enheten.
Hvis du merker at enheten forårsaker forstyrrelser for sendere med lisens
som brukes for RFID-sporing, avslutt bruken av den påvirkede frekvensen
øyeblikkelig eller flytt enheten til et annet sted. Dersom du legger merke
til at denne enheten forårsaker forstyrrelser i lavspennings-RFID-sporingssystemer, ta kontakt med en FUJIFILM-representant.
• Ikke bruk denne enheten ombord i et fly. Vær oppmerksom på at Bluetooth
kan forbli på selv når kameraet er av. For å deaktivere Bluetooth, gå til
oppsettsmenyen, velg 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > BluetoothINNSTILLINGER > Bluetooth PÅ/AV og velg AV.

Om denne bruksanvisningen
Før du bruker kameraet, må du lese denne bruksanvisningen og advarslene i
“For din sikkerhet” (P ii). Slå opp i kildene nedenfor for informasjon om spesifikke emner.
Innhold ............................................. P xv
“Innhold” gir en oversikt over hele
bruksanvisningen. Hovedfunksjonene
til kameraet er listet opp her.

Feilsøking .......................................P
....................................... P 111
Har du et spesifikt problem med
kameraet? Finn svaret her.

Advarselmeldinger og skjermbilder...P
... P 118
Finn ut betydningen av det blinkende
ikonet eller feilmeldingen på skjermen.

Minnekort
Bildene kan lagres i kameraets interne minne eller på SD-, SDHC- eller SDXC-minnekort
(P 12), i denne manualen refereres alle til som “minnekort”.
ix

Ofte brukte knapper
■ Slette bilder
y For å slette et bilde, vis det i fullformat og
trykk velgeren opp (b).

■ Ta bilder under avspilling
y For å gå umiddelbart tilbake til opptaksmodus, trykk utløseren halvveis inn.
Vis
Ta bilde.

■ Slå på kameraet i avspillingsmodus
y Når kameraet er slått av,
kan avspilling startes ved
å trykke på a-knappen i
omtrent ett sekund.
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Produktfunksjoner og forholdsregler ved bruk
■ Vann-, støv- og støtsikkerhet
Q Dette kameraet overholder standardene JIS klasse 8 for vannbestandighet og JIS klasse 6 (IP68) for
støvbestandighet , og det er godkjent i henhold til FUJIFILMs falltester (fallhøyde 1,75 m, støtflate:
kryssfiner, tykkelse 5 cm) i samsvar med MIL-STD 810F Method 516.5: Shock. Disse resultatene
ble oppnådd ved innomhus testing og er ikke en dekkende garanti for vannbestandighet eller
uangripelighet mot skader eller ødeleggelser. Medfølgende ekstrautstyr til kameraet er ikke vannbestandig.
■ Før bruk

1 Undersøk det vanntette seglet og tilstøtende overflater og fjern
støv, sand eller andre fremmedlegemer med en myk, tørr klut.
Q Bytt ut den vanntette forseglingen dersom den er deformert eller
skadet på annen måte (vær oppmerksom på at det er en avgift for
denne tjenesten, ta kontakt med din forhandler eller en FUJIFILMautorisert reparatør for mer informasjon). Dersom seglet ikke byttes,
kan det føre til lekkasjer og skade på kameraet.

2 Hold batterikammerets deksel stengt mot kamerahuset (q),
drei låsen til den klikker på plass (w) og viser at dekselet er
sikret.

3 Kontroller at dekslet er sikkert ved å vri låsen i motsatt retning og kontroller at dekslet ikke
kan åpne seg.
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Produktfunksjoner og forholdsregler ved bruk
Q Overflaten til kameralinsen er beskyttet med et glasstykke. Fremmedlegemer på glasset vil vises på
bilder, hold alltid denne glassflaten ren.
Q Sørg for at batterikammeret er helt fastlåst. Vann, gjørme eller sand i kameraet kan medføre funksjonsfeil.
Q Ikke åpne eller lukk batterirommets deksel med våte hender eller på steder som er støvete, sandete,
eller i nærheten av vann, for eksempel på eller i nærheten av en vannmasse.
Q Kontroller at kameraet er helt tørt før du setter inn eller fjerner batterier og minnekort, eller dersom
du kopler til en USB- eller HDMI-kabel.
Q Kameraet flyter ikke. Pass på å feste stroppen og holde den rundt håndleddet når du bruker
kameraet.
■ Under bruk
Q Begrens bruk under vann til dybder på 20 m eller mindre og i perioder kortere enn 120 minutter.
Rengjør og tørk kameraet innen én time etter at du har brukt det under vann.
Q Innsiden av kameraet er ikke vanntett. Dekslet til batterirommet må ikke åpnes eller lukkes under
vann. Etter rengjøring av kameraet, må du forsikre deg om at det er helt tørt før du åpner eller lukker dekslet til batterirommet.
Q Må ikke brukes under rennende varmt vann eller i bassenger som er oppvarmet.
Q Kameraet kan miste vannbestandigheten dersom det utsettes for overdreven makt eller vibrasjoner. Du må ikke stupe ned i vann med kameraet eller la det utsettes for overdreven kraft. Dersom
kameraet utsettes for sterke fysiske støt, ta kontakt med din forhandler eller en FUJIFILM-autorisert
reparatør.
Q Legges kameraet igjen i sanden, kan temperaturen overskride funksjonssgrensene og sand kan
komme inn i høyttaleren eller mikrofonen.
Q Solfaktorkrem, solkrem eller andre oljeholdige substanser kan misfarge kamerahuset, og bør fjernes
med en fuktig klut.
Q Legg merke til at fargen på den inkluderte stroppen kan falme eller overføres på andre gjenstander
hvis den utsettes for fuktighet eller friksjon.
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Produktfunksjoner og forholdsregler ved bruk
■ Etter bruk
Utfør følgende trinn etter at du har brukt kameraet under vann eller på steder hvor fremmedlegemer kan feste seg til kamerahuset.

1 Lukk dekslet til batterikammeret skikkelig og skyll kameraet under
rennende vann eller ved å la det ligge i ferskvann i omtrent 10
minutter.

2 Fjern vann fra kameraet med en myk, tørr klut og la det tørke på et godt ventilert sted i
skyggen.

3 Etter at du har kontrollert at kameraet har tørket og er fri for vanndråper, åpne dekselet til
batterikammeret og bruk en myk, tørr klut til å fjerne eventuelt vann, støv eller andre fremmedlegemer fra batterirommet.
Q Fjern alle fremmedlegemer fra den vanntette pakningen og tilstøtende overflater. Fremmedlegemer kan skade pakningen og redusere vannbestandigheten.
Q Flytende såper, oppvaskmidler, alkohol og andre rensemidler kan påvirke vannbestandigheten og
bør aldri benyttes.
Q Etter bruk må vanndråper og fremmedlegemer fjernes med en tørr klut, lås batterikammeret skikkelig, og dypp kameraet i ferskvann i cirka ti minutter. Tørk kameraet skikkelig etter at det er tatt
opp fra ferskvannsbadet.
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Produktfunksjoner og forholdsregler ved bruk
■ Lagring og vedlikehold
Q Må ikke lagres ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C.
Q For å sikre fortsatt vannbestandighet anbefales det at du bytter ut den vannbestandige pakningen
hvert år (det er en avgift for denne tjenesten). Kontakt din forhandler eller en FUJIFILM autorisert
teknisk reparatør for mer informasjon.
■ Kondens inne i objektivet
Kondens (slør) kan forme seg på innsiden av objektivet i noen miljøer. Dette
er ikke en feil. Kondens kan fjernes ved å la batterirommet være åpent på et
sted der temperaturen er jevn og fri for varme, fuktighet, sand og støv.

Kondens
Kondens er spesielt sannsynlig dersom kameraet plasseres i kaldt vann etter at det har blitt utsatt for
høye temperaturer eller blitt frakten fra et kaldt til et varmt sted eller hvis batterikammeret åpnes på
et fuktig sted.
■ Kaldt klima
Q Batteriytelsen reduseres ved lave temperaturer, og reduserer antall bilder som kan tas. Isoler kameraet for å holde det varmt eller pakk det inn i klærne dine.
Q Bruk et NP-45S batteri.
Q Skjermresponsen kan bli lavere ved lave temperaturer. Dette er ikke en feil.
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Før du starter
Symboler og konvensjoner
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen:
Q : Denne informasjonen må leses før bruk for å sikre korrekt bruk.
R : Ytterligere informasjon som kan være nyttig ved bruk av kameraet.
P : Andre sider i denne bruksanvisningen der relatert informasjon kan finnes.
Menyer og annen tekst på LCD-skjermen vises med fet skrift. I illustrasjonene i
denne bruksanvisningen kan skjermbildene være forenklet av forklaringshensyn.

Medfølgende tilleggsutstyr
Følgende deler leveres sammen med kameraet:

NP-45S oppladbart
batteri

• Stropp
• User Guide (Bruksanvisning)

AC-strømadapter

Støpsel-adapter *

USB-kabel

Feste stroppen
Fest stroppen som vist.

* Adapterstørrelser varierer mellom utsalgssteder.
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Kameraets deler
For mer informasjon, se sidenummeret til høyre for hvert element.

Velgerknapp
Flytt markør opp
d (eksponeringskompensasjon)-knapp (P 45)
b (slette)-knapp (P x)

MENU/OK-knapp

Flytt markøren til venstre
F (makro)-knapp (P 46)

Flytt markøren til høyre
N (blits)-knapp (P 47)
Flytt markøren ned
h (selvutløser)-knapp (P 49)

* Illustrasjonene i denne bruksanvisningen har blitt forenklet av forklaringshensyn.
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Før du starter

Kameraets deler
A Mikrofon ...................................................................... 63
B Utløser ......................................................................... 24
C ON/OFF-knapp ............................................................. 17
D t (filmopptak)-knapp................................................ 63
E Blits.............................................................................. 47
F Selvutløserlampe ......................................................... 49
Hjelpelys for AF .......................................................... 101
G Linse/beskyttende glass
H LCD-skjerm..................................................................... 4
I W (zoom ut)-knapp ............................................... 23, 56
J T (zoom inn)-knapp ............................................... 23, 56
K Lås ........................................................................... 7, 10
L Sikkerhetslås ............................................................ 7, 10
M a (avspilling)-knapp ................................................. 26

N Hempe til stropp ............................................................1
O DISP (skjerm)/BACK-knapp .................................... 6, 20
P Seriefunksjonsknapp.................................................... 54
W (trådløs)-knapp (avspillingsmodus) .................... 105
Q Høyttaler ...................................................................... 66
R Stativfeste
S Vanntett segl............................................................xi, 10
T Mikro-USB-kontakt (Mikro-B) ...................................... 76
U Minnekortspor ............................................................... 9
V Micro HDMI-kontakt (Type D) ....................................... 70
W Batterikammer............................................................... 7
X Batterilås.................................................................. 8, 11
Y Produktnavneplate .............................................se under

Produktnavneplaten
Ikke fjern produktnavneplaten som har FCC ID-, KC-merket, serienummeret og annen
viktig informasjon.

Før du starter
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Kameraets deler

Kameraets skjermvisninger
De følgende typer indikatorer kan bli vist under opptak og avspilling. Indikatorene varierer med kameraets innstillinger.

■ Opptak
H Antall tilgjengelige bilder .......................................... 122
I Følsomhet .................................................................... 78
J Bildestørrelse og kvalitet........................................ 79, 80
800
N
K Temperaturadvarsel ................................................... 119
L FINEPIX farge ............................................................... 80
M Hvitbalanse .................................................................. 81
999
N Batterinivå ..................................................................... 5
12/31/2050
10 : 00 AM
O BILDESTAB MODE ......................................................... 99
2
-1 3
250
F4.5
P Nedlastningsstatus for posisjonsdata ......................... 105
Q Uskarphetsvarsel.................................................. 48, 118
A Opptaksmodus ............................................................. 27 R Fokusadvarsel ...................................................... 24, 118
B Innst ansikt-/øyepåvisning........................................... 41 S Eksponeringskompensasjon ......................................... 45
C Modus for serieopptak ................................................. 82 T Antall bilder som skal lastes opp .................................. 87
D Indikator for stillemodus .............................................. 95 U Dato og tid ............................................................. 19, 21
E Fokusramme ................................................................ 43 V Status for bildeopplasting ............................................ 87
W Bluetooth-kommunikasjon PÅ/AV.............................. 102
F Indikator for internt minne *
G Film-modus.................................................................. 84 X Serieopptak (Intervallopptak / Intervallfilmmodus) .... 49
Y Makro- (nærbilde) modus ............................................ 46
Z Datostempel .............................................................. 106
a Blitsmodus ................................................................... 47
* a: indikerer at det ikke er satt i noe minnekort og at bilder vil lagres på kameraets internminne (P 9); blinker gult når bilder blir
tatt. Dersom et minnekort er satt inn, vil et gult b-ikon blinke på skjermen når bilder blir tatt.
P
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Før du starter

Kameraets deler

■ Avspilling

100-0001
800

4:3N

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

A Indikator for avspillingsmodus ............................... 26, 55
B Innst ansikt-/øyepåvisning..................................... 41, 90
C Indikator for fjerning av røde øyne ............................... 90
D Pro lavlys-modus, HDR ........................................... 34, 35
E Cinemagrafi ................................................................. 29
F Avansert filter .............................................................. 38
G Indikator for stillemodus .............................................. 95
H Gavebilde ..................................................................... 55
I Bildenummer ............................................................... 97
J Posisjonsdata ............................................................. 105
K Antall bilder som skal lastes opp .................................. 87
L Status for bildeopplasting ............................................ 87
M Lastet opp/merket for opplasting-indikator ................. 87
N Bluetooth-kommunikasjon PÅ/AV.............................. 102
O Fotobokhjelp ................................................................ 60
P Favoritter ..................................................................... 55
Q Indikator for DPOF-utskrift ........................................... 71
R Beskyttet bilde ............................................................. 90

Batterinivå
Batterinivået vises som følger:
Indikator
D (hvitt)
C (hvitt)
B (rødt)
A (blinker rødt)

Før du starter

Beskrivelse
Batteriet er delvis utladet.
Batteriet er mer enn halvveis utladet.
Lavt batterinivå. Lad så snart som mulig.
Batteriet er utladet. Slå av kameraet og lad batteriet.
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Kameraets deler

Skjule og vise indikatorer
Trykk på DISP/BACK for å veksle gjennom opptaks- og avspillingsindikatorene som følger:
• Opptak: Viste indiktatorer/skjulte indikatorer/beste komposisjon/HD-innramming
• Avspilling: Viser indikatorer/skjuler indikatorer/I favoritter
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Før du starter

Første trinn
Sette inn batteriet og et minnekort
Sett inn batteriet og minnekortet som beskrevet over.
Q Før du fortsetter, må du kontrollere at den vanntette forseglingen er fri for fremmedlegemer som beskrevet på side xi.

1 Åpne dekslet til batterikammeret.

Hold sikkerhetslåsen trykket ned (q), drei
på låsen (w) og åpne dekslet til batterikammeret (e).
R Sørg for at kameraet er avslått før du åpner
dekselet til batterikammeret.
Q Ikke åpne dekselet til batterikammeret når kameraet er slått på. Hvis denne forholdsregelen
ikke etterfølges kan det resultere i skade på bildefilene eller minnekortene.
Q Ikke bruk overdreven kraft når du håndterer batteridekslet.
Q Fjern vanndråper og andre fremmedlegemer med en tørr klut før du åpner dekslet
til batterikammeret.
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Sette inn batteriet og et minnekort

2 Sett inn batteriet.
Juster den oransje stripen på batteriet med
den oransje batterilåsen, og skyv batteriet inn
i kameraet. Hold batterilåsen trykt ut til en
side. Bekreft at batteriet er sikkert festet.

Oransje stripe
Batterilås

Q Sett inn batteriet i riktig retning. Ikke bruk makt
eller prøv å sette inn batteriet opp ned eller bak
fram. Batteriet vil gli lett inn i korrekt retning.
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Første trinn

Sette inn batteriet og et minnekort

3 Sett inn minnekortet.
Hold minnekortet vendt slik som vist til høyre,
og skyv det inn til det klikker på plass bakerst
i sporet.
Q Pass på at kortet er i riktig retning; ikke sett det
inn skjevt eller bruk makt. Dersom minnekortet ikke er satt inn riktig, eller det er ikke satt
inn minnekort, vil a vises i LCD-skjermen og
det interne minnet vil bli brukt for lagring og
avspilling.
Q SD/SDHC/SDXC minnekort kan låses slik at man
ikke kan formatere kortet, lagre opptak eller
slette bilder. Før du setter inn et SD/SDHC/SDXC
minnekort, skyv skrivesperren til ulåst posisjon.

Første trinn

Klikk

Bryter for skrivesperre
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Sette inn batteriet og et minnekort

4 Lukk og lås dekselet til batterikammeret.
Hold batterikammerets deksel stengt mot
kamerahuset (q), drei låsen til den klikker på
plass (w) og viser at dekselet er sikret.
Q Før dekslet lukkes, bekreft at det ikke er støv,
sand eller andre fremmedlegemer på den
vannbestandige pakningen eller tilstøtende
overflater.
Q Når du lukker dekselet på batterikammeret, ikke utsett det for overdrevne horisontale krefter. Unnlatelse av å følge denne forholdsregelen kan føre til at den vanntette forseglingen blir forskjøvet, slik at vann kan komme inn i kameraet.
Q Kontroller at dekslet er sikkert ved å vri låsen i motsatt retning og kontroller at
dekslet ikke kan åpne seg.
Bekrefter at dekselet er lukket
Pass på at remmen ikke sitter fast i lokket og at låsen er lukket.

■ Riktig

■ Feil

Låsen er lukket.
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Låsen er åpen.
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Ta ut batteriet og minnekortet
Før du fjerner batteriet eller minnekortet, slå av kameraet og åpne dekselet til batterikammeret.
For å ta ut batteriet, må du skyve batterilåsen til siden og skyve
batteriet ut av kameraet som vist.

Batterilås

For å ta ut minnekortet, trykker du det inn og slipper det sakte ut.
Kortet kan deretter fjernes for hånd. Når du tar ut et minnekort,
kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å
holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut.

Første trinn
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■ Kompatible minnekort
SD-, SDHC- og SDXC-minnekort fra FUJIFILM og SanDisk er godkjente for bruk
med kameraet. Du finner en komplett liste over godkjente minnekort på
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Driften garanteres ikke med andre kort. Kameraet kan ikke brukes med xD-Picture Cards eller
MultiMediaCard (MMC) utstyr.
Q Minnekort
• Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekortet mens minnekortet formateres, eller mens
data registreres på eller slettes fra kortet. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan
det skade kortet.
• Formatter SD/SDHC/SDXC-minnekort før førstegangs bruk, og formatter alle minnekort
på nytt etter at du har brukt dem i en datamaskin eller annen enhet. For mer informasjon
om formattering av minnekort, se “K FORMATERE” (P 96).
• Minnekort er små og kan svelges; hold dem utenfor barns rekkevidde. Kontakt lege
umiddelbart hvis barn svelger minnekort.
• miniSD- eller microSD-adaptre som er større eller mindre enn standard dimensjoner på
et SD/SDHC/SDXC-kort støtes kanskje ikke ut normalt; dersom kortet ikke støtes ut, må
du ta med kameraet til en autorisert servicerepresentant. Ikke ta ut kortet med makt.
• Ikke sett merkelapper på minnekortene. Flassende merkelapper kan føre til funksjonsfeil.
• Filmopptak kan bli avbrutt med noen typer SD/SDHC/SDXC minnekort. Bruk et Hkort eller bedre når du tar opp HD-filmer, Full HD-filmer eller filmer i høy hastighet.
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• Data i internminnet kan bli slettet eller ødelagt når kameraet repareres. Vær oppmerksom
på at reparatøren vil kunne se bildene i kameraets internminne.
• Formatering av minnekort eller internminnet i kameraet lager en mappe der bildene
lagres. Ikke endre navn på eller slett denne mappen. Bruk heller ikke en datamaskin eller
en annen enhet til å endre, slette eller endre navn på bildefilene. Bruk alltid kameraet til
å slette bilder fra minnekort og internminnet; før du redigerer eller omdøper filer, kopier
dem til en datamaskin og rediger eller døp om kopiene, ikke originalene.
Q Batterier
• Fjern urenheter fra batteripolene med en ren og tørr klut. Etterfølges ikke denne forhåndsregelen kan det medføre at batteriet ikke lades.
• Ikke sett på klistremerker eller andre ting på batteriet. Etterfølges ikke denne forhåndsregelen kan det bli umulig å ta batteriet ut av kameraet.
• Ikke kortslutt batteripolene. Batteriet kan bli overopphetet.
• Les forholdsreglene i “Batteriet og strømforsyningen” (P v).
• Bruk kun batteriladere som er beregnet til dette batteriet. Etterfølges ikke denne forhåndsregelen kan det medføre at produktet feiler.
• Fjern ikke merkelapper på batteriet eller prøv å dele eller trekke av det ytre dekslet.
• Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet en eller to dager før
bruk.

Første trinn
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Lade batteriet
Batteriet er ikke ladet ved forsendelsen. Lad batteriet før bruk. Kameraet lader
batteriet når det står i kameraet.
Kameraet bruker et NP-45S oppladbart batteri.

1 Koble støpseladapteren til strømadapteren.
Koble til støpseladapteren som vist,og sørg for
at den er satt ordentlig inn og klikker på plass i
terminalene i strømadapteren.
Q Støpseladapteren er bare ment til bruk sammen
med den medfølgende strømadapteren. Ikke
bruk den sammen med andre enheter.

AC-strømadapter
Støpsel-adapter

2 Åpne dekslet til batterikammeret.

Hold sikkerhetslåsen trykket ned (q), drei
på låsen (w) og åpne dekslet til batterikammeret (e).
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3 Lade batteriet.
Bruk den medfølgende USB-kabelen til å koble kameraet til den medfølgende AC-strømadapteren. Plugg deretter inn strømadapteret
til et stømuttak.
Q Se til at tilkoblingene er i riktig retning og sett
dem helt inn.
Koble til kameraets mikro-USBkontakt (Mikro-B)

Selvutløserlampen
Selvutløserlampen viser batteriets ladestatus som
følger:
Selvutløserlampe
På
Blinker
Slukket

Batteristatus
Batterilading.
Batterifeil.
Lading fullført.
Kan ikke lade.

Selvutløserlampe

Tiltak
—
Se side 112.
—
Trekk ut strømadapteret fra strømuttaket og sett inn
batteriet i riktig retning (P
(P 112).

Q Batteriet vil ikke lades opp når kameraet er slått på.
R Kameraet jobber i ekstern strøm-modus om kameraet skrus på mens det er koblet til i
AC strøm.

Første trinn
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Lading via en datamaskin
Batteriet kan lades ved å koble kameraet til en datamaskin.
Slå av kameraet og koble medfølgende USBkabel som vist, pass på at kontaktene er helt
satt inn i støpslene. Koble kameraet direkte
til datamaskinen, bruk ikke en USB hub eller
tastatur.

Koble til kameraets mikro-USBkontakt (Mikro-B)

Q Hvis kameraet er skrudd på, er det ikke mulig å lade det.
Q Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus under lading, vil ladingen stoppe. For å
fortsette lading må hvilemodus avsluttes på datamaskinen og USB-kabelen kobles til.
Q Lading kan være umulig, avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, innstillinger
eller forhold.
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Slå kameraet på og av
Opptaksmodus

Avspillingsmodus

Trykk på ON/OFF-knappen for å slå på
kameraet.

For å slå på kameraet og begynne
avspilling, trykker du på knappen a i
omtrent ett sekund.

Trykk på ON/OFF-knappen igjen for å slå
av kameraet.
R Bytte til avspillingsmodus
Trykk på knappen a for å starte avspillingen. Trykk utløseren halvveis inn for å
returnere til opptaksmodus.

Trykk på knappen a igjen eller trykk
på ON/OFF for å slå av kameraet.
R Bytte til opptaksmodus
For å avslutte opptaksmodus, trykker du
utløseren halvveis inn. Trykk på knappen
a for å gå tilbake til avspilling.

Q Det kan hende at du vil bli bedt om å
bekrefte at batterikammerets deksel er
låst, men dette er ikke en feil.

Første trinn
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Slå kameraet på og av

Q Fingeravtrykk og andre merker på det beskyttende glasset som dekker linsen kan
påvirke bildene. Hold glasset rent.
Q Knappen ON/OFF stanser ikke all strømtilførsel til kameraet.
R Automatisk avstenging
Kameraet slår seg av automatisk dersom ingen handlinger utføres i den tiden som er valgt
i M AUTOM. AVSLÅING (P 99). For å slå på kameraet, bruker du knappen ON/OFF eller
trykker på knappen a i omtrent ett sekund.
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Grunnleggende innstilling
Når du slår på kameraet for første gang, kan du velge språk og stille inn kameraets klokke. Med standardinnstillingene kan du også pare kameraet med en
smarttelefon eller et nettbrett, slik at du senere kan synkronisere klokken eller
laste ned bilder. Følg trinnene nedenfor når du slår på kameraet for første gang.
Paring
Hvis du har tenkt til å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, må du
installere og starte den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote App på smartenheten før du fortsetter. For mer informasjon, besøk:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

1 Slå kameraet på.
En dialogboks for valg av språk vises.

2 Velg et språk.
Trykk valgbryteren opp eller ned for å utheve ønsket språk, og trykk på MENU/
OK.

3 Pare kameraet med smarttelefonen eller nettbrettet.
Trykk på MENU/OK for å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett som kjører FUJIFILM Camera
Remote-appen.

REGISTRERING AV PARING
PARE MED SMARTTELEFON?
BILDER KAN LETT PARES
TIL SMARTTELEFONEN
SKANN QR EL. SØK PÅ APPEN
"FUJIFILM Camera Remote"

HJELP
STILL INN

HOPP OVER

R For å hoppe over paring, trykk på DISP/BACK.

Første trinn
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Grunnleggende innstilling

4 Når paring er fullført, blir du bedt om å stille kameraets
klokke til det klokkeslettet som vises på smarttelefonen
eller nettbrettet.
Kontroller at klokkeslettet er riktig.

REGISTRERING AV PARING
PARING FERDIG
12/ 1/2016 16:52 PM
STILL INN DATO/TID FRA SMARTTELEFONEN?
STILL INN

AVBRYT

R For å stille klokken manuelt, trykk på DISP/BACK (P 21).

5 Synkroniser med smarttelefonen eller nettbrettet, og spesifiser strømsparingsinnstillingen for kameravisningen.

6 Trykk på MENU/OK.
Kameraklokken er innstilt til den spesifiserte tiden, og tiden vises i opptaksmodus.
R Hvis batteriet fjernes i lengre tid, vil kameraklokken bli nullstilt, og språkvalgdialogen
vises når kameraet slås på.
Hoppe over det gjeldende trinnet
Trykk på DISP/BACK for å hoppe over det gjeldende trinnet. En bekreftelsesdialog vil bli
vist; velg NEI for å unngå gjentagelse av trinn du hoppet over neste gang kameraet slås
på.
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Velge et annet språk
For å endre språket:

1 Velg L a i oppsettsmenyen.
2 Velg et språk.
Trykk valgbryteren opp eller ned for å utheve ønsket språk.

3 Trykk på MENU/OK.
Menyene vises på det spesifiserte språket.

Endre dato og tid
For å stille kameraklokken:

1 Velg F DATO/TID i oppsettsmenyen.
2 Still klokken.
Trykk valgbryteren til venstre eller høyre for å utheve et element (år, måned,
dag, time eller minutt), og trykk valgbryteren opp eller ned for å endre innstillingen.

3 Trykk på MENU/OK.
Dato og tid er innstilt.

Første trinn
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Grunnleggende opptak og avspilling
Ta bilder i Q (motivgjenkjennende) modus
Dette avsnittet beskriver hvordan du tar bilder i Q (motivgjenkjennende) modus. Kameraet analyserer automatisk komposisjonen og justerer innstillingene
tilsvarende.

1 Slå på kameraet.
Trykk på ON/OFF for å slå på kameraet. Q opptaksindikatorene vises.

Ikonet g
Dette ikonet indikerer at kameraet kontinuerlig søker etter ansikter for å velge egnet
motiv, noe som øker strømforbruket fra batteriet.

Motiv-ikonet
Kameraet velger motiv ut fra opptaksforholdene og type motiv (motivene i parentes er valgt dersom kameraet oppdager at motivet beveger seg): d PORTRETT (a),
c LANDSKAP (cc), d NATT (cd), e MAKRO (ce), dd NATTPORTRETT (ad), g MOTLYSPORTRETT (b) og a AUTO (c).
22

Ta bilder i Q (motivgjenkjennende) modus

2 Komponer bildet.
Bruk zoom-knappene til å komponere bildet i monitoren.
Zoom out

Zoom inn

Zoomindikator

Holde kameraet
Hold kameraet støtt med begge hender og støtt albuene
mot siden av kroppen. Skjelving eller ustøe hender kan gjøre
bildet uskarpt.

Hold fingre og andre objekter unna det beskyttende glasset
over objektivet og blitsen for å unngå bilder som ikke er i fokus
eller som er for mørke (undereksponerte).

Grunnleggende opptak og avspilling
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Ta bilder i Q (motivgjenkjennende) modus

3 Fokuser.
Trykk utløseren halvveis inn for å fokusere.
R Linsen kan lage lyd når kameraet fokuserer; dette er normalt. Dersom motivet er dårlig belyst, kan hjelpelyset for AF
tennes; se “C AF-BELYSNING” (P 101) for informasjon om
deaktivering av belysningen.

Dobbelt
pip

Hvis kameraet kan fokusere, vil det pipe to ganger.
Hvis kameraet ikke kan fokusere, vil fokusrammen bli rød, s vil vises. Endre
komposisjonen eller bruk fokuslåsen (P 43).
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Ta bilder i Q (motivgjenkjennende) modus

4 Ta bildet.
Trykk utløseren rolig resten av veien ned for å ta bildet.
R Hvis motivet er dårlig belyst, kan blitsen avfyres når bildet blir
tatt. For informasjon om bruk av blits når belysningen er dårlig, se “N Bruke blitsen (Intelligent blits)” (P 47).

Klikk

Utløseren
Utløseren har to posisjoner. Ved å trykke utløseren halvveis inn, stilles fokus og
eksponering; for å ta bildet, trykk utløseren resten av veien ned.

Grunnleggende opptak og avspilling
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Se på bilder
Bilder kan vises på LCD-skjermen. Ta et testbilde og sjekk resultatet før du tar
viktige bilder.

1 Trykk på knappen a.
Det siste bildet blir vist.

2 Vise flere bilder.
Skyv velgeren mot høyre for å se på bilder i den
rekkefølgen de ble tatt, eller skyv mot venstre for å
se dem i omvendt rekkefølge.
Trykk på utløseren for å gå tilbake til opptaksmodus.
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Mer om fotografering
Opptaksmodus
Velg opptaksmodus ut fra motivet som skal fotograferes.

Velge opptaksmodus

1 Trykk på MENU/OK for å vise opptaksmenyen.

2 Marker A OPPTAKSMODUS og trykk velgeren

OPPTAKSSMENY
OPPTAKSMODUS

mot høyre for å vise alternativene på opptaksmenyen.
SET

AVSLUTT

3 Marker ønsket modus og trykk på MENU/OK .

QMOTIVGJENKJENNING

Velger optimale
kamerainnstillinger
for visse moduser.
STILL INN

AVBRYT

4 Trykk på DISP/BACK for å avslutte opptaksmodus.
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Alternativer for opptaksmodus
Modus

Beskrivelse
Kameraet vil automatisk analysere komposisjonen og velge et motiv ut fra
Q MOTIVGJENKJENNING
opptaksforholdene og type motiv.
Velg for klare og skarpe øyeblikksbilder. Denne modus anbefales i de fleste
B AUTO
situasjoner.
P PROGRAM AE
Kameraet setter eksponeringen automatisk.
Velg når du lager et cinemagrafi, som er et stillbilde med en del i bevegelse
G CINEMAGRAFI
(P 29).
Ta imponerende bilder og videoer av eventyr i vidvinkel (P 33).
g ACTION-KAMERA
Velg når du fotograferer stillestående motiver i svakt lys eller med kameraet
j SVAKT LYS
zoomet inn (P 34).
Velg når du fotograferer motiver med høy kontrast. Kameraet varierer eksponering over en serie med bilder og kombinerer resultatene for å bevare
k HDR
detaljene i høylys og skygger (P 35).
Kameraet tar to bilder: Ett uten blits og ett med.
C NATURLIG & N
7 MULTIEKSPONERING
Lag et fotografi som kombinerer to eksponeringer (P 36).
Velges for portretter.
h PORTRETT
Velg for å ta fotografier i dagslys av bygninger og landskap.
M LANDSKAP
Y AVANSERT FILTER
Ta bilder med filtereffekter (P 38).
r BEVEGELSE PANORAMA Panorer kameraet for å ta opp en bildeserie som kobles sammen til et
panorama (P 39).
360
Velg når du fotograferer motiver i bevegelse.
N SPORT
Velg denne modusen for dårlig belyste skumrings- eller nattscener.
O NATT
Velg denne modusen for lange lukkertider ved opptak om natten.
H NATT (STATIV)
Velg denne modusen for å fange opp de sterke fargene ved soloppgang og
Q SOLNEDGANG
solnedgang.
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Opptaksmodus
Modus

Beskrivelse
Velg for klare og skarpe bilder som fanger glansen og klarheten i omgivelser
R SNØ
dominert av hvit snø.
Velg for klare og skarpe bilder som fanger opp glansen og klarheten på en
s STRAND
solopplyst strand.
Velges for undervannsfotografering.
F UNDER VANN
s UNDER VANN (MAKRO) Velg for nærbilder av små motiv under vann.
Fang innendørs bakgrunnslys under forhold med lavt lys.
U FEST
Velg for levende nærbilder av blomster.
V BLOMSTER
Ta klare bilder av tekst eller tegninger som er trykt.
W TEKST

■ G CINEMAGRAFI
Lag et cinemagrafi, som er et stillbilde med en del i bevegelse.
Opptak og redigering av cinemagrafier

1 Velg G CINEMAGRAFI som opptaksmodus (P 27).
Q Du kan velge G CINEMAGRAFMODUS ved å trykke velgeren til høyre. Trykk velgeren til venstre eller høyre for å velge
G CINEMAGRAFMODUS, og trykk på MENU/OK.
Q Når cinemagrafi tas opp til internminnet, er bildestørrelsen
stilt inn til f 640 × 480 (30 fps).

Mer om fotografering

CINEMAGRAFMODUS

640×480 30fps
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2 Trykk utløseren helt ned for å starte opptaket.
Q Du trenger ikke holde utløseren nede under opptaket. Kameraet utfører opptak i opptil 5 sekunder.

3 Trykk utløseren helt ned igjen for å stoppe opptaket.
Q Opptaket stopper automatisk etter 5 sekunder.

4 Trykk på MENU/OK hvis du vil redigere cinemagrafien umiddelbart.
R Trykk på DISP/BACK hvis du vil redigere cinemagrafien senere
(P 32).

5 Trykk velgeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å

STARTE REDIGERING?
Bruk "Lag Cinemagraf"
i menyen for avspilling

JA

NEI

Spesifiser bevegelige elementer

flytte utvalgsområdet til den delen av bildet hvor du
ønsker å se bevegelse.
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6 Trykk på MENU/OK for å stille inn området med bevegelse i bildet.
R Gjenta trinn 5-6 for å legge til et annet utvalgsområde.
R For å avbryte et valgt område, plasser et annet utvalgsområde oppå det tidligere
valgte området, og trykk på MENU/OK.
Velge området
Størrelsen på utvalgsområdet kan justeres ved å trykke på W
(zoom ut) eller T (zoom inn).
• Maksimal størrelse på utvalgsområdet er 6 × 6 firkanter.
• Hvis utvalgsområdet overlapper et tidligere valgt område når
MENU/OK trykkes, velges hele området som omfatter det tidligere
valgte området og det nylig valgte området.

7 Etter at du har trykt på DISP/BACK, trykk velgeren opp eller
ned for å velge START, og trykk deretter på MENU/OK. Når
prosessen er ferdig vises VELLYKKET LAGRET.

Q Det kan ta noe tid før kameraet har behandlet bildet. Vent til
dette er ferdig.

LAGRER
DET KAN TA EN STUND

AVBRYT

R Velg AVBRYT for å gå tilbake til redigeringsskjermen for
utvalgsområdet.
R Velg SLUTT for å avslutte redigering av cinemagrafi og gå
tilbake til opptaksmodus.

Mer om fotografering
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Redigere cinemagrafier senere

Du kan utføre cinemagrafiredigering for filmer som ble tatt opp i G CINEMAGRAFI-opptaksmodusen.
1 Trykk på a-knappen, trykk deretter velgeren til venstre
eller høyre for å vise filmen (uredigert film som ble tatt
opp i G CINEMAGRAFI-opptaksmodus) som du vil
redigere.
SPILL AV

R u-ikonet vises for filmer som er tatt opp i G CINEMAGRAFI-opptaksmodus som ikke har blitt redigert.

2 Trykk på MENU/OK for å vise avspillingsmenyen, og trykk velgeren opp eller
ned for å velge LAG CINEMAGRAF.

3 Trykk på MENU/OK for å vise cinemagrafiredigeringsskjermen.
4 Utfør trinnene 5-7 i ”Opptak og redigering av cinemagrafier” for å redigere
cinemagrafiet (P 30).
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■ g ACTION-KAMERA
Ta imponerende bilder og videoer av dine eventyr i vidvinkel. Velg denne modusen når du filmer med kameraet festet til fotografens kropp o.l. Trykk på t-knappen for å starte eller stoppe videoinnspilling.
Q Ikke bruk denne modusen i en situasjon hvor kameraet kan utsettes for store vibrasjoner, som hvis kameraet plasseres direkte på sykkelen.
R I Action-kamera-modus, forvandles XP130s linse til en fast 18 mm (tilsvarende 35 mm
format), og LCD-skjermen slås automatisk av når du begynner å ta opp filmer.
R Mens du spiller inn en video skrus LCD skjermen av og selvutløserlampen blinker. Blinkingen fra selvutløserlampen kan påvirke videoen, avhengig av omgivelsene.
R Når en film spilles inn, er bildestørrelsen satt til i 1920 × 1080 (60fps), i 1920 × 1080
(30fps), h 1280 × 720 (60fps) eller f 640 × 480 (30 fps).

Mer om fotografering
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■ j SVAKT LYS
Hver gang lukkerknappen trykkes ned, lager kameraet fire
eksponeringer og kombinerer dem i ett enkelt bilde. Brukes
for å redusere støy og uskarpheter når du fotograferer dårlig
belyste motiver eller statiske motiver med mye zoom.
R Et enkelt kombinert bilde kan ikke lages med enkelte motivprogram eller dersom motivet eller kameraet beveger seg under opptaket. Ikke flytt
kameraet før opptaket er ferdig.
SVAKT LYS
Q Hold kameraet stødig under fotograferingen.
Q I noen situasjoner kan kameraet lage færre enn fire eksponeringer.
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Opptaksmodus

■ k HDR
Hver gang utløserknappen trykkes ned tar kameraet en serie bilder, hver med
forskjellig eksponering. Disse settes sammen til ett enkelt bilde, og bevarer detaljene i høylys og skygger. Velg for scener med høy kontrast.
R Et enkelt sammensatt fotografi kan kanskje ikke opprettes i noen scener, eller hvis motivet eller kameraet beveger seg under opptak. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig.
DYNAMIKKPRIORITET
Q Hold kameraet stødig under fotograferingen.

Mer om fotografering
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Opptaksmodus

■ 7 Multieksponeringer
Lag et fotografi som kombinerer to eksponeringer.

+

y

1 Velg 7 MULTIEKSPONERING for opptaksmodusen.
2 Ta det første bildet.
3 Trykk på MENU/OK.
Det første bildet vil overlappe på visningen gjennom
objektivet, og du vil bli bedt om å ta det andre bildet.
R For å gå tilbake til trinn 2 og ta om igjen det første bildet trykker du velgeren til venstre. For å lagre det første opptaket og
avslutte uten å lage en multieksponering, trykk på DISP/BACK.

PRØV PÅ NYTT
NESTE BILDE

AVSLUTT

4 Ta det andre bildet mens du bruker det første bildet som
en veiledning.
AVSLUTT
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Opptaksmodus

5 Trykk på MENU/OK for å lage en multieksponering, eller
trykk velgeren opp for å gå tilbake til trinn 4 og ta opp
igjen det andre opptaket.
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PRØV PÅ NYTT
LAGRE
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Opptaksmodus

■ Y AVANSERT FILTER
Ta bilder med filtereffekter.

1 Velg Y AVANSERT FILTER som opptaksmodus (P 27).
2 Velg en filtereffekt og trykk på MENU/OK.
Filter
G LEKEKAMERA
H MINIATYR*1
I POP-FARGE
J HØY-TAST
Z LAV-NØKKEL
K
f
X
L
y
u
v
w
x
y
z

DYNAMISK TONE*1
FISH EYE
MYK FOKUS*1
STJERNEFILTER*1
SKISSE
DELVIS FARGE (RØD)
DELVIS FARGE (ORANSJE)
DELVIS FARGE (GUL)
DELVIS FARGE (GRØNN)
DELVIS FARGE (BLÅ)
DELVIS FARGE (LILLA)

Beskrivelse
Velg dette for en retro lekekameraeffekt.
De øverste og nederste kantene på bildene gjøres uskarpe for å gi en
dioramaeffekt.
Lag høykontrastsbilder med mettede farger.
Lag lyse bilder med lav kontrast.

Opprett jevne mørke toner med noen få områder av uthevede lyspunkter.
Dynamisk toneuttrykk brukes for å gi en fantasieffekt.
Lage forvreng.eff. fra fiskeøyeobjektiv.
Opprette utseende med jevn mykhet i hele bildet.
Lage stjernemønster der linjer stråler ut fra lyse gjenst.
Lag strekaktige bilder med konturene til motivene.

Deler av bildet som er i den valgte fargen registreres i den fargen. Alle
andre områder på bildet registreres i svart og hvitt.

*1 Ikke tilgjengelig ved videoinnspilling.

R Avhengig av motiv og kamerainnstillinger kan bilder i enkelte tilfeller bli kornete eller gi
variasjoner i lysstyrke og fargetoner.
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Opptaksmodus

■ r BEVEGELSE PANORAMA 360
Følg en veileder på skjermen for å ta bilder som automatisk
slås sammen og lager et panoramabilde. Kameraet zoomer
helt ut og zoom blir låst i største vinkel til opptaket er ferdig.

1 For å velge vinkelen som du dreier kameraet i når du tar
bilde, trykker du velgeren ned. Skyv velgeren til venstre
eller høyre for å merke en vinkel, og trykk på MENU/OK.

2 Skyv velgeren til høyre for å vise et valg med rotasjonsretninger. Skyv velgeren til venstre eller høyre for å merke en rotasjonsretning, og trykk på
MENU/OK.

3 Trykk utløseren helt ned for å starte opptaket. Du trenger ikke holde utløserknappen inne under opptak.

4 Drei kameraet i den retningen som pilen viser. Fotografe-

120

ringen avsluttes automatisk når fremdriftsindikatoren er
full og panoramabildet er ferdig.
R Opptaket avsluttes dersom utløseren trykkes helt ned under
opptaket. Det vil ikke bli tatt opp et panorama dersom utløseren trykkes ned før kameraet har panorert gjennom 120 °.
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Fremdriftsindikator
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Opptaksmodus

Q Panoramaer lages av flere bilder. Kameraet kan i enkelte tilfeller lage en større eller
mindre vinkle enn det som er valgt, eller være ute av stand til å sette sammen enkeltbildene perfekt. Siste del av panoramaet vil ikke bli lagret dersom opptaket avsluttes før
panoramaet er komplett.
Q Fotograferingen kan bli avbrutt dersom kameraet dreies for fort eller for sakte. Å dreie
kameraet i en annen retning enn det som anvises, avbryter opptaket.
Q Ønsket resultat vil ikke alltid bli oppnådd med bevegelige motiver, motiv nært kameraet, uforanderlige motiver som himmelen eller jorder med gress, motiver som er i
konstant bevegelse, som bølger eller fosser, eller motiver der lysstyrken endrer seg mye.
Panoramaer kan bli uklare dersom motivet er dårlig opplyst.
For best resultat
For best mulig resultat, må du bevege kameraet i en liten sirkel i jevn hastighet, holde
kameraet horisontalt, og være forsiktig slik at du dreier det kun i den retningen veilederen viser. Hvis ønsket resultat ikke oppnås, må du prøve å dreie kameraet i en annen
hastighet.
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b Innst ansikt-/øyepåvisning
Intelligent ansiktsregistrering lar kameraet oppdage menneskelige ansikter og
justere fokus og eksponering slik at ansiktene på det tatte bildet står ut imot
bakgrunnen. Du kan også velge om du vil bruke øyeregistreringsinnstillingen,
som lar kameraet registrere og fokusere på øyne. Intelligent ansiktsregistrering er
perfekt for opptak hvor kameraet har en tendens til å fokusere på bakgrunnen,
som gruppeportretter med motiver satt side ved side.
Trykk på MENU/OK for å vise opptaksmenyen, og velg
b INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING (P78, 82).

Alternativ
H ANSIKT PÅ/ØYE AV

Beskrivelse
Kun intelligent ansiktsgjenkjenning.
Kameraet velger automatisk hvilket øye det fokuserer på når et ansikt blir
I ANSIKT PÅ/ØYE AUTO
oppdaget.
J ANSIKT PÅ/H ØYE Kameraet fokuserer på det høyre øyet til motiver med intelligent ansiktsgjenkjenning.
PRIOR
K ANSIKT PÅ/V ØYE Kameraet fokuserer på det venstre øyet til motiver med intelligent ansiktsgjenkjenning.
PRIOR
ANSIKT AV/ØYE AV
Slå intelligent ansiktsgjenkjenning og øyeprioritet av.

Mer om fotografering
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b Innst ansikt-/øyepåvisning

Q Med noen funksjoner kan det være at kameraet stiller inn eksponering for bildet som
helhet i stedet for portrettmotivet. Dersom motivene fl ytter seg når utløseren trykkes
ned, vil ansiktet kanskje ikke være i det området som er markert med grønn ramme når
bildet tas.
Q Hvis kameraet ikke klarer å oppdage motivets øyne fordi de er skjult av hår, briller eller
andre gjenstander, vil kameraet i stedet fokusere på ansikter.
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Fokuslås
For å komponere bilder når motivet ikke er i midten av bildet:

1 Fokuser: Plasser motivet i fokusrammen (U) og trykk
utløseren halvveis ned for å låse fokuseringen og eksponeringen. Fokus og eksponering vil forbli låst mens
utløseren holdes halvveis nede (AF/AE-lås).

2 Rekomponer: Hold knappen halvveis trykt ned.

3 Opptak: Trykk knappen resten av veien ned.

Mer om fotografering
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Fokuslås

Autofokus
Selv om kameraet har et høypresisjons autofokussystem, vil det muligens ikke kunne
fokusere på motivene nedenfor. Dersom kameraet ikke greier å fokusere, fokuserer du på
et annet motiv på samme avstand og bruker fokuslåsen til å komponere bildet på nytt.
• Meget skinnende objekter som speil eller bilkarosserier.
• Motiver med liten kontrast til bakgrunnen (eksempelvis
• Motiver i rask bevegelse.
motiver med bekledning i samme farge som bakgrunnen).
• Motiver fotografert gjennom et vindu eller et annet
• Motiver plassert foran eller bak et høykontrastsobjekt som
reflekterende objekt.
også er i fokusrammen (for eksempel et motiv fotografert
• Mørke motiver og motiver som absorberer lys i stedet for å
mot en bakgrunn med høykontrastelementer).
reflektere lys, slik som hår eller pels.
• Uhåndgripelige motiver som røyk eller flammer.
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d Eksponeringskompensasjon
For å justere eksponeringskompensasjonen når du
fotograferer veldig lyse, veldig mørke eller motiver
med høy kontrast, skyver du velgeren opp (d). Skyv
velgeren opp eller ned for å velge en eksponeringskompensasjonsverdi og trykk så på MENU/OK.
Velg positive (+) verdier for å
øke eksponeringen

Velg negative (–) verdier for å
redusere eksponeringen

R Ikonet d og eksponeringsindikatoren vises ved andre innstillinger enn ±0. Eksponeringskompensasjon tilbakestiles ikke når kameraet slås av, for å gjenopprette normal
eksponeringskontroll, velg en verdi på ±0.
R Slå av blitsen når du bruker eksponeringskompensasjon.
R Eksponeringskompensasjon er kun tilgjengelig når P (PROGRAM AE) er valgt for opptaksmodus.
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F Makromodus (nærbilder)
For nærbilder skyver du velgeren til venstre (F) og velger F. Når makromodus er aktiv, fokuserer kameraet
på motiver nær bildets sentrum. Bruk zoomknappene
til å komponere bildene (P 23).
For å avslutte makromodus, skyver du velgeren til venstre (F) og velger H.
R Bruk av stativ anbefales for å unngå uskarpheter forårsaket
av kamerabevegelse.
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OFF

OFF
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N Bruke blitsen (intelligent blits)
Når blitsen brukes, vil kameraets intelligente blitssystem umiddelbart analysere
motivet basert på slike faktorer som motivets lysstyrke, plasseringen i bildet og
motivets avstand fra kameraet. Blitsens ytelse og følsomhet justeres for å sikre at
hovedmotivet blir korrekt eksponert samtidig som effekten av bakgrunnsbelysningen blir tatt vare på, selv innendørs i dårlig lys. Bruk blitsen når belysningen
er dårlig, for eksempel når du tar bilder om natten eller innendørs under dårlige
lysforhold.
Skyv velgeren til høyre (N) og velg mellom følgende
blitsmodi:
P
AUTOMATISK BLITS
Blitsen utløses
ved svakt lys

Alternativ
AUTO/K
(AUTOMATISK BLITS)
BLITS)
N/L
(TVUNGEN BLITS)
BLITS)
P
(ALDRI BLITS)
BLITS)
O/M
(LANGSOM SYNK)
SYNK)

Beskrivelse
Blitsen avfyres ved behov. Anbefaes i de fleste situasjoner.
Blitsen avfyres når et bilde tas. Brukes til motiver i motlys eller for naturlig fargegjengivelse ved opptak i sterkt lys.
Blitsen avfyres ikke selv når motivet er dårlig belyst. Bruk av stativ anbefales.
Fanger inn både hovedmotivet og bakgrunnen i dårlig lys (legg merke til at sterkt
opplyste motiver kan bli overeksponerte).
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N Bruke blitsen (intelligent blits)

R Hvis blitsen vil gå av, vil p vises når utløseren trykkes halvveis ned (hvis ikonet blinker
gult, lades blitsen; vent på at ladingen er ferdig før du tar bilder). Ved lange lukkertider
vises k på displayet for å advare om at bildene kan bli uskarpe; bruk av stativ anbefales.
R Blitsen kan avfyres flere ganger for hvert bilde. Ikke flytt kameraet før opptaket er ferdig.
R Blitsen kan gi vignettering.
Fjerning av røde øyne
Når intelligent ansiktsgjenkjenning (P 41) og fjerning av røde øyne (P 90)
er på, er fjerning av røde øyne tilgjengelig med funksjonene auto (K; RØDØYEREDUKSJON), blits på (L; TVUNGEN BLITS) og langsom synkronisering
(M; RØDØYERED. & LS) modi. Fjerning av røde øyne reduserer “røde øyne”
forårsaket av at lys fra blitsen reflekteres i motivets netthinne, som vist på
illustrasjonen til høyre.
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h Bruke selvutløseren
For å bruke selvutløseren, skyver du velgeren ned (h)
og velger blant følgende alternativer:

OFF

OFF

Alternativ
T (AV)

Beskrivelse
Selvutløser av.
Lukkeren løses ut ti sekunder etter at utløseren trykkes ned. Brukes til selvportretS (10 SEK)
ter. Selvutløserlampen foran på kameraet blinker mens telleren teller ned.
Lukkeren løses ut to sekunder etter at utløseren trykkes ned. Brukes for å redusere
støy forårsaket av at kameraet beveger seg når utløseren trykkes ned. SelvutløserR (2 SEK)
lampen blinker mens telleren teller ned.
Kameraet vil starte selvutløseren når det detekterer valgt antall portrettmotiver i
g (SELVUTL. GRUPPE) nærheten av hverandre. Trykk på velgeren opp for å velge antall motiver.
R For å stanse selvutløseren før bildet blir tatt, trykk på DISP/BACK
DISP/BACK..
e (INTERVALLOPPTAK/
INTERVALLFILM- Tar bilder automatisk ved innstilte intervaller.
MODUS)
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h Bruke selvutløseren

Intervallopptak (Intervallfilmmodus)
Du kan ta bilder automatisk med gitte intervaller.
Det er mulig å kun ta stillbilder eller ta opp en intervallfilm og stillbilder samtidig.

1 Trykk på J (F), og velg så eINTERVALLOPPTAK.
2 Trykk på MENU/OK for å vise innstillingsskjermen.
3 Sett intervall og opptaksvarighet.
Velg disse ved på trykke på g eller h, og still deretter tiden ved å trykke på
e eller f.
INNSTILLING
INTERVALL
60 SEK
30 SEK

OPPT.VAR.

15 SEK

5 MIN

10 SEK
5 SEK
SETT

AVBRYT

INTERVALL: Sett intervalltiden.
OPPT.VAR.: Bestem når opptaket skal avsluttes.

4 Trykk på MENU/OK for å vise den neste innstillingsskjermen.
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h Bruke selvutløseren

5 Still inn opptaksmodusen.
Velg opptaksmodusen ved å trykke på e eller f.
INNSTILLING
OPPTAKSMODUS
STILL
STILL+INTERVALLFILM
1440
STILL

60 144s
TILBAKE

STILL: Kun stillbilder tas opp.
STILL+INTERVALLFILM: En intervallfilm (P 52) tas opp i tillegg til stillbilder.
R Bildestørrelsen og -hastigheten for intervallfilmer er spesifisert av
INTERVALLFILMMODUS (P 85) i opptaksmodusen.
R Hvis det ikke er nok ledig plass på minnekortet, vises filmens opptakstid i rødt
(gjenværende tid er mindre enn 1 sekund) eller gult (gjenværende tid er mindre
enn 6 sekunder). Kontroller mengde ledig plass på minnekortet.

6 Trykk på MENU/OK.
Intervallopptak er valgt.
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h Bruke selvutløseren

7 Fokuser og ta bilde.
Trykk utløserknappen helt ned for å starte intervallopptaket.
Et bilde tas automatisk på den gitte intervalltiden, og intervallopptaket avsluttes når kameraet når den bestemte tiden for opptaksvarighet.
INTERVALLFILMMODUS
En intervallfilm er en serie med stillbilder som ble tatt ved satte intervaller med et fast
kamera og som spiller av som en film. Du kan bruke intervallfilmer som filmer av objekter som beveger seg sakte, som plantevekst og bevegelsen til en sky, i rask hastighet.
R Hvis du trykker på utløserknappen før opptaket er avsluttet, vil intervallopptaket stoppes.
R LCD-skjermen slukkes og selvutløserlampen blinker under intervallopptak. LCD-skjermen skrus på tre sekunder før opptaket begynner.
R Kun det første bildet vises ved avspilling av bilder tatt med intervallopptak (P 55).
R Bruk av et stativ anbefales for intervallopptak.
R Intervallfilmer kan ikke tas opp ved å trykke på t-knappen (filmopptak). Trykk på
utløseren for å ta opp.
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h Bruke selvutløseren

Q Zooming er ikke tilgjengelig under intervallopptak.
Q Intervallfilmer kan se ut som bare en serie med stillbilder, avhengig av INTERVALLFILMMODUS-innstillingen og antall tatte bilder.
Q Avhengig av motivet og kamerainnstillinger, kan det hende at intervalltiden ikke møter
spesifisert intervalltid.
Q Intervallopptak kan plutselig stoppe hvis batteriet går tomt. Sjekk hvor mye batteri som
er igjen.
Q Intervallopptak kan plutselig stoppe hvis det ikke er nok plass på minnekortet. Sjekk
hvor mye plass det er på minnekortet.
Q Avhengig av opptaksinnstillingene eller status, kan det være at innstillingene ikke
benyttes eller at intervallopptak ikke er mulig.
Q Du kan kun bruke ON/OFF-knappen, a-knappen, DISP/BACK-knappen og lukkerknappen under intervallopptak.
Q Kontinuerlig fotografering er ikke tilgjengelig i intervallopptak.
Q Når AF-MODUS (P 83) er stilt inn til SPORING, hvis du velger INTERVALLOPPTAK,
endres AF-MODUS automatisk til MIDTEN.
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Seriefunksjonsknappen
Trykk på seriefunksjonsknappen for å veksle mellom enkeltbildeopptak og seriefunksjonen som er
valgt med alternativet Kontinuerlig i opptaksmenyen
(P 82).
R Når en seriefunksjon er valgt, vises ikonet for den valgte funksjonen. Det vises ikke noe ikon i enkeltbildefunksjon.
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Mer om avspilling
Avspillingsalternativer
For å vise det siste bildet på LCD-skjermen, trykker du på knappen a.
100-0001

Skyv velgeren mot høyre for å se på bilder i den rekkefølgen de ble tatt, eller skyv
mot venstre for å se dem i omvendt rekkefølge. Hold velgeren nede for å rulle
raskt frem til ønsket bilde.
R Bilder som er tatt med andre kameraer vises med et m (“gavebilde”)-ikon under
avspilling.

Kontinuerlig opptak
Dersom bilder blir tatt i kontinuerlig opptaksmodus vil kun det første bildet i hver
serie vises. Trykk velgeren ned for å se de andre bildene i serien.
R Bilder som tas i kontinuerlig opptaksmodus har filnavn som starter med ”S”.
(f.eks. S0010001.JPG)

I Favoritter: Gradere bilder
For å vurdere bildet som vises i fullskjermsvisning, trykk på DISP/BACK og trykk
velgeren opp eller ned for å velge fra null til fem stjerner.
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Avspillingsalternativer

Zoom under avspilling
Trykk på T for å zoome på bilder som vises i avspilling av enkeltbilder; trykk på W
for å zoome ut. Når du har zoomet inn på bildet kan velgeren brukes for å se på
deler av bildet som ikke er synlige i displayet.
Zoomindikator
Navigasjonsvinduet viser
den delen av bildet som nå
vises på LCD-skjermen

Trykk på DISP/BACK for å avslutte zoom.
R Maksimal zoomgrad varierer med billedstørrelsen. Avspillingszoom er ikke tilgjengelig
med beskjærte kopier eller kopier med endret størrelse, i størrelsen a eller mindre.
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Avspillingsalternativer

Flerbildeavspilling
Å trykke på W når et bilde vises i fullskjerm på LCD-skjermen, viser aktuelt bilde
med forrige og følgende bilder i bakgrunnen. Trykk på W for å øke antall viste
bilder til to, ni eller hundre, T for å vise færre bilder.
100-0001

Når to eller flere bilder vises, bruker du velgeren for å markere bilder, og trykker
på MENU/OK for å vise det markerte bildet i fullskjerm. I skjermbildet for ni- og
100-bilders fremvisning kan du trykke velgeren opp eller ned for å se flere bilder.
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A Slette bilder
For å slette enkeltbilder, flere valgte bilder eller alle
bildene, skyver du velgeren opp (b) og velger fra
alternativene nedenfor. Merk at slettede bilder ikke
kan gjenopprettes. Kopier viktige bilder til en datamaskin eller andre lagringsmedia før du fortsetter.

SLETT

BILDE
VALGTE BILDER
ALLE BILDER

STILL INN

TILBAKE

Alternativ

Beskrivelse
Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å bla gjennom bildene og trykk på MENU/OK
BILDE
for å slette det aktuelle bildet (det vises ingen dialog for å bekrefte slettingen).
Marker bilder og trykk på MENU/OK for å velge eller fjerne markeringer(bilder som er
beskyttet eller i en utskriftsbestilling vises med u). Når handlingen er ferdig, trykker
VALGTE BILDER
du på DISP/BACK for å vise en bekreftende dialog, marker deretter OK og trykk på
MENU/OK for å slette valgte bilder.
En bekreftende dialog vises; marker OK og trykk på MENU/OK for å slette alle bilder
som ikke er beskyttet (er det satt inn et minnekort påvirkes kun bilder på minnekortet;
ALLE BILDER bildene i internminnet blir kun slettet dersom det ikke er satt inn noe minnekort).
Trykker du på DISP/BACK avbrytes slettingen. Legg merke til at bilder som er blitt slettet
før knappen ble trykt ikke kan gjenopprettes.

R Beskyttede bilder kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen fra bilder du vil slette (P 90).
R Bilder kan også slettes ved å velge A SLETT i avspillingsmenyen.
R Hvis det kommer opp en melding om at de valgte bildene er del av en DPOF utskriftsordre, trykk på MENU/OK for å slette bildene.
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b Bildesøk
Søk etter bilder.

1 Velg b BILDESØK i avspillingsmenyen (P 88), marker en av følgende søkekriteria og trykk på MENU/OK:
• PÅ DATO: Søk etter dato.
• PÅ ANSIKT: Finn alle bilder som inneholder ansikter.
• ETTER I FAVORITTER: Søk etter vurdering.
• PÅ MOTIV: Finn alle bilder som passer med et valgt motiv.
• PÅ DATATYPE: Finn alle stillbilder eller alle filmer.

2 Velg en søkebetingelse. Kun bilder som samsvarer med søkebetingelsen vil
bli vist. For å slette, beskytte valgte bilder eller vise søkeresultatet som en
lysbildeframvisning, trykk på MENU/OK og velg A SLETT (P 58), D BESKYTT
(P 90) eller I BILDEFRAMVISNING (P 89).

Mer om avspilling
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k Fotobokhjelp
Opprett fotobøker med dine favorittbilder.

Opprette en fotobok

1 Velg NY BOK under k FOTOBOKHJELP i avspillingsmenyen (P 92) og velg
blant følgende alternativer:
• VELG FRA ALLE: Velg fra alle tilgjengelige bilder.
• VELG ETTER BILDESØK: Velg blant bilder som oppfyller valgte søkekriteria
(P 59).
R Hverken bilder a eller mindre, eller filmer kan velges for fotobøker.

2 Bla gjennom bildene og skyv velgeren opp for å velge eller fravelge. Trykk
velgeren ned for å vise markert bilde på omslaget. Trykk på MENU/OK for å
avslutte når boken er ferdig.
R Bildet som er valgt først blir automatisk omslagsbildet. Trykk velgeren ned for å
velge et annet bilde på omslaget.

3 Velg FULLFØR FOTOBOK (for å velge alle bilder eller alle bilder som passer

til de spesifikke søkebetingelsene for boken, velger du VELG ALLE). Den nye
boken vil bli lagt til i fotobokhjelpens menyliste.

Q En fotobok kan inneholde inntil 300 bilder.
Q Fotobøker som ikke inneholder bilder vil bli slettet automatisk.
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Mer om avspilling

k Fotobokhjelp

Se på fotobøker
Marker en fotobok i menyen fotobokhjelp og trykk på MENU/OK for å vise fotoboken. Trykk deretter velgeren til venstre eller høyre for å bla gjennom bildene.

Redigere og slette fotobøker
Vis fotoboken og trykk på MENU/OK. De følgende alternativerne blir vist; velg det
ønskede alternativet og følg instruksjonene på skjermen.
• REDIGER: Rediger boken som beskrevet i “Opprette en fotobok” (P 60).
• SLETT: Slett boken.

Mer om avspilling
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Vise panoramabilder
Hvis du skyver velgeren ned når et panoramabilde vises på fullskjerm, vil kameraet spille av bildet fra venstre til høyre eller fra bunnen til toppen. For å ta
en pause i avspillingen, trykker du velgeren ned; trykk velgeren ned igjen for å
fortsette. For å avslutte avspilling på fullskjerm, skyver du velgeren opp mens
avspilling av panoramabilder pågår. Når de først er vist i fullbilde avspilling, kan
panoramaer zoomes inn eller ut med zoom-kontrollen eller slettes ved å skyve
velgeren opp (b).

SPILL AV
STOPP
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PAUSE

Mer om avspilling

Filmer
Ta opp filmer
Trykk på t for å ta opp en film. Under opptak vil
følgende indikatorer vises og lyden vil bli registrert via
den innebygde mikrofonen (pass på å ikke dekke til
mikrofonen under innspillingen).
y SPILL ikon
SPILL

1
12m34s
F

Antall bilder som kan tas
under opptak

Tilgjengelig tid

For å avslutte opptaket, trykker du på t-knappen igjen. Opptaket slutter automatisk når filmen når maksimallengden eller når minnet er fullt.
Automatisk motivvalg
I Q-modus velger kameraet motiv i samsvar med opptaksforholdene og motivtype: d (portretter), d (dårlig belyste landskap),
dd (dårlig belyste portretter), c (landskap), e (nærbilder),
a (andre motiver).

SPILL

1
12m34s
F

Motivikoner
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Ta opp filmer

Ta bilder under opptak
Trykk på utløseren for å ta et bilde under opptaket.
R Bildet lagres atskilt fra filmen og vil ikke vises som en del av filmen.
Q Bilder kan ikke tas når det tas opp en høyhastighetsfilm.
Q Antall bilder som kan tas er begrenset.

DIGITAL BILDESTAB.
Du kan korrigere for kameravibrasjoner som oppstår når du filmer, slik at du kan filme med
kun minimale vibrasjoner ved hjelp av bDIGITAL BILDESTAB. i innstillingsmenyen (P 99).

R Zoom kan justeres mens opptaket pågår. Zoomtype kan velges ved å bruke p FILMZOOMTYPE-alternativet i oppsettsmenyen (P 101).
R Dersom motivet er dårlig opplyst, kan AF-lampen tennes for å underlette fokuseringen.
For å slå av AF-lampen, velg AV for C AF-BELYSNING (P 101).
R Fokus, eksponering og hvitbalanse justeres automatisk gjennom opptaket (fokusmodus
kan velges ved å bruke F FILM AF-MODUS-alternativet i opptaksmenyen; P 84).
Bildets farge og lysstyrke kan endre seg fra det som vises før opptaket starter.
R Lyder fra kameraet kan bli lagret.
Q Ikke lukk opp batterirommets deksel mens en film tas opp eller lagres. Hvis du ikke
overholder denne forholdsreglen, kan det forhindre at filmen kan spilles av.
Q Vertikale eller horisontale streker kan vises i filmer som inneholder veldig lyse motiver.
Dette er normalt og indikerer ikke en funksjonsfeil.
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Filmer

Ta opp filmer

Q Kameraets temperatur kan øke ved lange filmopptak eller dersom omgivelsestemperaturen er høy. Dette er normalt og indikerer ikke en funksjonsfeil.
Q Valgt modus kan variere med opptaksforholdene.

Filmer
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Vise filmer
Under avspilling vises filmer på LCD-skjermen som vist til
høyre. Følgende handlinger kan utføres mens en film vises:
Alternativ
Beskrivelse
Starte/stanse Skyv velgeren ned for å starte avspillingen. Skyv ned igjen for å
avspilling
ta en pause.
Skyv velgeren opp for å avslutte avspillingen. Hvis avspilling
Avslutt avspilikke pågår, vil den gjeldende filmen slettes når velgeren
ling/slett
trykkes opp.
Juster hastig- Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å justere avspillingshashet
tigheten under avspilling.
Trykk på MENU/OK for å ta en pause i avspillingen og vise
volumkontrollene. Skyv velgeren opp eller ned for å justere
Juster volumet
volumet, og trykk på MENU/OK for å avslutte. Volumet kan
også justeres fra oppsettmenyen.

SPILL AV

Avspillingshastighet
Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å justere avspillingshastighe- Pil
ten. Hastigheten vises med antall piler (M eller N).

5m42s

STOPP

PAUSE

Q Dekk ikke til høyttaleren under avspilling.
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Filmer

Trådløs kommunikasjon
Kameraet kan utføre trådløs kommunikasjon med en smarttelefon, nettbrett eller
datamaskin. For informasjon om hvordan du bruker trådløs kommunikasjon, se
websiden under.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ fujifilm Wi-Fi app

Trådløs kommunikasjon med smarttelefon eller nettbrett
(FUJIFILM Camera Remote)
Kameraet kan kommunisere med en smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth
eller et trådløst nettverk (Wi-Fi). For å etablere en tilkobling mellom kameraet og
en smarttelefon eller nettbrett, installerer du først den spesielle appen på smarttelefonen.
FUJIFILM Camera Remote
Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote-appen på smarttelefonen
din eller nettbrettet ditt for å koble til kameraet via Bluetooth® eller Wi-Fi. For nedlastinger og annen informasjon, se:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Trådløs kommunikasjon med smarttelefon eller nettbrett (FUJIFILM Camera Remote)

Smarttelefoner og nettbrett: Bluetooth®-paring
I oppsettsmenyen, velg 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER > REGISTRERING AV PARING for å pare kameraet med smarttelefonen
eller nettbrettet. Paring tilbyr en enkel metode for nedlasting av bilder fra kameraet.

R Bilder lastes ned via en trådløs tilkobling.

Smarttelefoner og nettbrett: Wi-Fi
I oppsettsmenyen, velg 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > GENERELLE INNST. >
8 INNSTILLING AV KNAPP > 8 TRÅDLØS KOMMUNIK. for å muliggjøre
kommunikasjon mellom kameraet og smarttelefonen eller nettbrettet via et
trådløst nettverk. Når du er tilkoblet, kan du bruke smarttelefonen til å bla gjennom bildene på kameraet, laste ned valgte bilder, fjernstyre kameraet eller kopiere stedsdata til kameraet.
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Trådløs kommunikasjon

Trådløs kommunikasjon med datamaskin (FUJIFILM PC
AutoSave)
Kameraet kan kommunisere med en datamaskin via et trådløst nettverk (Wi-Fi).
For å etablere en tilkobling mellom kameraet og en datamaskin, installerer du
først den spesielle applikasjonen på datamaskinen.
FUJIFILM PC AutoSave
Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM PC AutoSave på datamaskinen din for å laste
opp bilder fra kameraet over trådløse nettverk. For nedlastinger og annen informasjon,
se:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Lagre bilder på en datamaskin
I oppsettsmenyen, velg 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > PC AUTOLAGRE for å
la kameraet lagre bilder på datamaskinen via et trådløst nettverk.

Trådløs kommunikasjon
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Tilkoplinger
Se bilder på High-Definition-TV-er
Kameraet kan kobles til en High-Definition (HD)-enhet ved å bruke en HDMIkabel (selges separat fra tredjeparts kilder).

1 Slå av kameraet og koble til HDMI-kabelen slik som vist nedenfor.
Micro HDMI-kontakt

Sett inn i mikro-HDMI-kontakt (Type D)

Sett inn HDMI
kontakten

Q Bruk en HDMI-kabel som ikke er lengre enn 1.5 m med en mikro-HDMI-kontakt
(Type D) for tilkobling til kameraet.
Q Pass på at støpslene settes helt inn i kontaktene når du kopler til kabler.
R Når en HDMI-kabel tilkobles kan bilder og lyd vises på TV.

2 Still inn TV-en på inngangskanalen for HDMI. Se dokumentasjonen som
fulgte med TV-en for detaljer.

3 Trykk på a-knappen i ca ett sekund for å slå på kameraet. Kameraskjermen
slås av og bilder og filmer avspilles på TV-en. Legg merke til at kameraets
lydkontroller ikke påvirker lyden som spilles på TV-en; bruk TV-ens volumkontroller til å justere lydnivået.
R Noen fjernsyn kan et kort øyeblikk vise en svart skjerm når filmavspillingen starter.
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Opprette en DPOF-fotobestilling
K FOTOBESTIL. (DPOF) alternativet i avspillingsmenyen kan brukes for å skape
en digital ”utskriftsbestilling” for DPOF-kompatible skrivere.
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) er en standard som gjør det mulig å skrive
ut bilder fra “utskriftsordrer” lagret i internminnet eller på et minnekort. Informasjonen i utskriftsordren omfatter bilder som skal skrives ut og antall kopier
av hvert bilde.

1 Velg avspillingsmodus og trykk på MENU/OK for å vise avspillingsmenyen.
2 Marker K FOTOBESTILLING (DPOF) og trykk på MENU/OK.
3 Marker ett av de følgende alternativerne, og trykk på MENU/OK:
• MED DATO s: Skrive opptaksdato på bildene.
• UTEN DATO: Ikke skrive opptaksdato på bildene.
R Noen skrivere støtter ikke utskrift av dato. Se skriverens bruksanvisning for detaljer.

4 Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å vise et bilde som du vil legge til
eller fjerne fra utskriftsordren.

Tilkoplinger
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Opprette en DPOF-fotobestilling

5 Trykk på velgeren opp eller ned for å velge antall kopier (inntil 99). For å fjerne
et bilde fra utskriftsordren, trykk velgeren ned til antall kopier er null.

6 Gjenta trinnene 4–5 for å ferdigstille utskriftsordren og trykk på MENU/OK når
innstillingene er ferdige.

7 En bekreftelsesdialog vil bli vist. Trykk på MENU/OK for å lagre utskriftsordren.
R Fjern minnekortet for å lage eller endre en utskriftsordre for bilder i internminnet.
R Utskriftsordrer kan maksimalt inneholde 999 bilder.
R Dersom minnekortet som settes inn inneholder en utskriftsordre som er opprettet
med et annet kamera, vil det vises en melding. Opprett en ny utskriftsordre slik som
beskrevet ovenfor.
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instax SHARE skrivere
Skriv ut bilder fra ditt digitalkamera til instax SHARE-skrivere.

Etablere en tilkobling
Velg TIL.-INN. instax-SKRIV. i kameraets oppsettsmeny og skriv inn instax
SHARE som skrivernavn (SSID) og passord.
Skrivernavn (SSID) og passord
Skrivernavnet (SSID) finnes nederst på skriveren,
standardpassordet er ”1111”. Hvis du allerede har
valgt et annet passord for å skrive ut fra en smarttelefon, skriver du inn det passordet i stedet.`

Tilkoplinger
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instax SHARE skrivere

3 Bruk velgeren for å vise bildet du

Skrive ut bilder

ønsker å skrive ut, og trykk deretter
på MENU/OK.

1 Slå på skriveren.

UTSK. M.

-SKRIVER
100-0020

SEND
AVBRYT
instax-12345678

2 Velg UTSK. M. instax-SKRIVER i
kameraets avspillingsmeny. Kameraet vil koble seg til skriveren.
UTSK. M.

-SKRIVER

instax-12345678
KOBLER TIL SKRIVER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AVBRYT

R For å skrive ut et bildefelt fra en seriesekvens viser du bildefeltet før du
velger UTSK. M. instax-SKRIVER.

R Bilder som er tatt med andre kameraer, kan ikke skrives ut.
R Området som skrives ut, er mindre
enn det synlige området på LCDskjermen.
R Kontrollskjermen kan variere avhengig av type skriver.

4 Bildet sendes til skriveren og utskriften starter.

UTSK. M.

-SKRIVER

instax-12345678
SENDER
FUJIFILM-CAMERA-1234

AVBRYT
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Vise bilder på en datamaskin (MyFinePix Studio)
Les denne delen for å få informasjon om kopiering av bilder til en datamaskin.

Windows
Bruk MyFinePix Studio til å kopiere bilder til din datamaskin, hvor de kan lagres,
vises, organiseres og skrives ut. MyFinePix Studio er tilgjengelig for nedlastning
fra følgende nettside:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

Med en gang nedlastningen er ferdig, dobbeltklikker du på den nedlastede filen
(”MFPS_Setup.EXE”) og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

Mac OS X/macOS
Bilder kan kopieres til datamaskinen din ved hjelp av Image Capture (følger med
datamaskinen din) eller annen programvare.

Tilkoplinger
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Vise bilder på en datamaskin (MyFinePix Studio)

Kople til kameraet

1 Dersom bildene du vil kopiere er lagret på et minnekort, sett dette minnekortet inn i kameraet.
R Windowsbrukere kan trenge Windows-CDen når programvaren startes for første
gang.
Q Strømbrudd under overføring kan medføre tap av data eller skade på internminnet
eller minnekortet. Lad opp batteriet før kameraet tilkoples.

2 Slå av kameraet og kople medfølgende
USB-kabel som vist, pass på at kontaktene er helt satt inn i støpslene. Kople
kameraet direkte til datamaskinen, bruk
ikke en USB-hub eller et tastatur.
Q Kameraet bruker en mikro-b USB
2.0-kontakt

Koble til kameraets
mikro-USB-kontakt
(Mikro-B)

3 Trykk på a-knappen i omtrent ett sekund for å slå på kameraet.
4 Kopier bilder til datamaskinen ved bruk av MyFinePix Studio eller applikasjoner som følger med operativsystemet ditt.
For mer informasjon om bruken av det medfølgende programmet, start programmet og velg passende alternativ i Hjelp-menyen.
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Tilkoplinger

Vise bilder på en datamaskin (MyFinePix Studio)

Q Dersom det settes inn et minnekort med et stort antall bilder, kan det bli en forsinkelse
før programvaren starter, og det er ikke sikkert at du kan importere eller lagre bilder.
Bruk en minnekortleser til å overføre bildene.
Q Pass på at datamaskinen ikke viser en beskjed som sier at kopiering er i gang før kameraet skrus av eller før du trekker mut USB-kabelen. Følges ikke denne forholdsregelen
kan det medføre tap av data eller at internminnet eller minnekortet blir skadet.
Q Kople fra kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.
Q Brukeren dekker alle gjeldende avgifter fra teleselskaper eller Internett tjenesteleverandører ved bruk av tjenester som krever en Internettforbindelse.
Koble fra kameraet
Når data er lagret, slå av kameraet og koble fra USB-kabelen.

Tilkoplinger
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Menyer
Bruke menyene: Opptaksmodus
Bruke opptaksmenyen
For å vise opptaksmenyen, trykker du på MENU/OK i
opptaksmodus. Marker elementene og skyv velgeren
til høyre for å se alternativene, marker så et alternativ
og trykk på MENU/OK. Trykk på DISP/BACK når du er ferdig
med innstillingene. Alternativerne som er tilgjengelige
varierer med valgt opptaksmodus.

Alternativer på opptaksmenyen
A OPPTAKSMODUS
Velg en opptaksmodus ut fra motivet som skal fotograferes (P 27).

(standard: Q)

N ISO
Kontrollerer kameraets lysfølsomhet. Høyere verdier kan redusere støy; merk likevel at marmorering
kan oppstå i bilder som er tatt med høy følsomhet.
100
Lyst
Mindre merkbart

ISO
Motiv
Støy (marmorering)

6400
Mørkt
Mer merkbart

Alternativ
Beskrivelse
AUTO (1600) /
Følsomheten justeres automatisk etter opptaksforholdene, men vil ikke bli
AUTO (800) / AUTO (400) hevet over verdien i parentes.
6400 / 3200 / 1600 / 800 /
Lysfølsomheten blir satt til den spesifiserte verdien, som vises på skjermen.
400 / 200 / 100

Q Når ISO er innstilt til 6400
6400,, kan ikke O velges for bildestørrelsen.
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Bruke menyene: Opptaksmodus
O BILDESTØRRELSE
Velg bildestørrelse (stor, medium, eller liten) og sideforhold (4 : 3, 3 : 2, 16 : 9
eller 1 : 1) for stillbildene som tas opp. Store bilder kan skrives ut i store
formater uten kvalitetstap; små bilder krever mindre minne, noe som gjør at
flere bilder kan lagres.

(standard: O 4 : 3)

O4:3
Størrelse Bildeforhold

Q Når bilder er lagret i internminnet, er standardverdien stilt inn til Q 4:3
4:3..
Størrelse kontra bildeforhold
Størrelse
Alternativ
O
P
Q

Kan skrives ut i størrelser inntil
34 × 25 cm
24 × 18 cm
17 × 13 cm
Sideforhold

4 : 3: Bildene har samme proporsjoner som kameraets skjerm.
3 : 2: Bilder har de samme proporsjonene som et bilde i en 35 mm film.
16 : 9: Passer for visning på High Definition (HD) -enheter.
1 : 1: Bilder er firkantede.

Menyer
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Bruke menyene: Opptaksmodus
T BILDEKVALITET
Velg hvor mye bildefilene skal komprimeres.
Alternativ
FIN
NORMAL

Beskrivelse
Lav kompresjon. Velg for høyere bildekvalitet.
Høy kompresjon. Velg dette alternativet for å lagre flere bilder.

P FINEPIX FARGE
For bedre kontrast og fargemetning eller for å ta bilder i svart/hvitt.
Alternativ
c STANDARD

a KROM
b S/H
f SEPIA

(standard: N)

(standard: c)

Beskrivelse
Standard kontrast og fargemetning. Anbefales i de fleste situasjoner.
Livlig kontrast og farge. Velg for livlige bilder av blomster og forbedret grønn- og
blåtone i landskap.
Tar bilder i svart/hvitt.
Tar bilder i sepia.

R Andre innstillinger enn c STANDARD vises med et ikon på LCD-skjermen.
R Motivet vil styre om effektene av a KROM vil kunne vises på LCD-skjermen.
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Bruke menyene: Opptaksmodus
D HVITBALANSE
For naturlige farger kan du velge en innstilling som stemmer med lyskilden.
Alternativ
AUTO
i
j
k
l
m
n
g

(standard: AUTO)

Beskrivelse
Hvitbalansen justeres automatisk.
For motiver i direkte sollys.
For motiver i skyggen.
Brukes i “dagslys” fluorescerende lys.
Brukes i “varmt hvitt” fluorescerende lys.
Brukes i “kjølig hvitt” fluorescerende lys.
Brukes i hvitglødende lys.
For fotografering under vann.

R Resultatene varierer med opptaksforholdene. Se på bildene etter opptaket for å sjekke fargene i
LCD-skjermen.

Menyer
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Bruke menyene: Opptaksmodus
R SERIEBILDER
Fang inn bevegelse i en serie bilder.

(standard: J)

Alternativ
Beskrivelse
P SERIEBILDER
J SERIEBILDER
Kameraet tar bilder så lenge utløseren er trykt ned.
K SERIEBILDER
O SERIEBILDER
M SISTE
Kameraet tar bilder så lenge utløseren er trykt ned og lagrer de siste bildene.
N SISTE
Q SISTE
R
R
R
R
R
R

Se side 124 for bildehastighet og antall bilder som er tatt med hver funksjon.
Fokus og eksponering bestemmes ut fra det første bildet i hver serie.
I funksjonen P er O BILDESTØRRELSE fastsatt på Q 16 : 9.
9.
Blitsen slås av automatisk.
Bildehastigheten varierer med lukkertiden.
Antall bilder som kan lagres er avhengig av tilgjengelig minne.

b INNST ANSIKT-/ØYEPÅVISNING
Velg om kameraet automatisk oppdager ansikter og øyne, og justerer fokus og eksponering for å
fremheve portrettmotiver (P 41).
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Bruke menyene: Opptaksmodus
F AF-MODUS
Dette alternativet kontrollerer hvordan kameraet velger fokusområde. Uansett hvilket alternativ som
er valgt vil kameraet fokusere på motivet i midten av LCD-skjermen når makromodus er på.
Alternativ
r MIDTEN
s MULTI

Beskrivelse
Kameraet fokuserer på motivet i midten av bildet.
Når lukkerknappen trykkes halvveis ned, påviser kameraet
høykontrast motiver nær midten av bildet, og velger automatisk fokusområde.
Fokusområdepunkt
VELG AF-OMRÅDE

OMRÅDE

Fokusområdet kan endres. Trykk valgbryteren opp, ned, til
venstre eller høyre for å flytte fokusområdet, og trykk deretter på MENU/OK for å bruke fokusområdeinnstillingen.

x SPORING

Plasser motivet i midtre fokusområde, og skyv velgeren mot
venstre. Fokuset vil spore motivet etter som det beveger
seg i bildet.

STILL INN

AVBRYT

R Merk at i modus x fokuserer kameraet kontinuerlig og øker batteribruken, og at lyden fra kameraet som fokuserer kan være hørbar.

Menyer
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Bruke menyene: Opptaksmodus
F FILM AF-MODUS
Dette alternativet kontrollerer hvordan kameraet velger fokusområde for film.
Alternativ
r MIDTEN
u KONTINUERLIG

Beskrivelse
Kameraet fokuserer på motivet i midten av bildet.
Kameraet justerer kontinuerlig fokus for å gjenspeile endringer i avstanden til
subjektet nær sentrum av rammen.

R Legg merke til at i u-modus vil kameraet fokusere kontinuerlig, slik at strømforbruket fra batteriet
øker, og at lyden av kameraets fokusering kan høres.
V FILM-MODUS
Velg en bildestørrelse for filmer.
Alternativ
i 1920 × 1080 (60 bps)
Full HD (High Definition).
i 1920 × 1080 (30 bps)
h 1280 × 720 (60 bps) Høyoppløsning.
Standardoppløsning.
f 640 × 480 (30 bps)

k 640 × 480 (120 bps)
k 320 × 240 (240 bps)
k 160 × 120 (320 bps)

(standard: i)
Beskrivelse

Høyhastighetsfilm.
Q Lyd tas ikke opp, og fokus, eksponering, zoom og hvitbalanse justeres ikke
automatisk.
Q Zoom kan ikke justeres.

Q Når bilder er lagret i internminnet, er standardverdien stilt inn til f 640 × 480
480..
Q Intet ansikt er registrert ved opptak i i 1920 × 1080 (60 bps).
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i INTERVALLFILMMODUS
Velg en bildestørrelse og -hastighet for intervallfilmer.
Alternativ
i 1920 × 1080 (60 bps)
i 1920 × 1080 (30 bps) Full HD (High Definition).
i 1920 × 1080 (10 bps)
h 1280 × 720 (60 bps)
h 1280 × 720 (30 bps) Høyoppløsning.
h 1280 × 720 (10 bps)
f 640 × 480 (60 bps)
Standardoppløsning.
f 640 × 480 (30 bps)
f 640 × 480 (10 bps)

(standard: i)

Beskrivelse

9 ELEKTRONISK NIVÅ
Kameravinkling registreres og indikeres av en virtuell horisontlinje. For å
sørge for at kameraet er plant, som når du bruker et stativ, juster kameravinklingen inntil de to linjene overlapper. Denne indikatoren vises ikke når
kameraet er posisjonert med linsen vendt opp eller ned.

r TRÅDLØS KOMMUNIK.
Når du kobler til smarttelefoner, kan følgende funksjoner benyttes:
• Ta bilder med smarttelefoner
• Laste opp bilder til smarttelefoner
• Bla gjennom og laste ned bildene fra kameraet med smarttelefonen
• Laste ned stedsinformasjon fra smarttelefoner
Du finner mer informasjon om bruk av trådløse nettverk på http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
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Bruke avspillingsmenyen
For å vise avspillingsmenyen, trykker du på MENU/OK i
avspillingsmodus. Marker elementene og skyv velgeren til høyre for å se alternativene, merk så et alternativ
og trykk på MENU/OK. Trykk på DISP/BACK når du er ferdig
med innstillingene.
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Avspillingsmenyens alternativer
L BILDEOVERFØRING
Velg bilder for opplasting til en paret smarttelefon eller nettbrett.

1 Velg L BILDEOVERFØRING i avspillingsmenyen.
2 Bruk VELG BILDERUTER for å velge et bilde som du vil laste opp.
3 Trykk på MENU/OK for å legge det valgte bildet til overføringsrekkefølgen.
R Gjenta trinn 2 og 3 inntil du har valgt alle bildene som du vil laste opp.

4 Trykk på DISP/BACK for å avslutte avspillingen.
R Hvis PÅ er valgt for 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER > Bluetooth PÅ/AV i oppsettsmenyen, når 0 TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER > AUTO-BILDEOVERFØRING er stilt inn til PÅ eller når bildeoverføring er innstilt,
lastes det tatte bildet opp til de parede enhetene kort tid etter at du avslutter for å spille av eller
slår av kameraet.
R Bildeoverføringer kan inneholde maksimalt 999 bilder.
R Beskyttede bilder, ”gave”-bilder (bilder tatt med et annet kamera) og filmer kan ikke velges for
opplasting.
r TRÅDLØS KOMMUNIK.
Når du kobler til smarttelefoner, kan følgende funksjoner benyttes:
• Ta bilder med smarttelefoner
• Laste opp bilder til smarttelefoner
• Bla gjennom og laste ned bildene fra kameraet med smarttelefonen
• Laste ned stedsinformasjon fra smarttelefoner
Du finner mer informasjon om bruk av trådløse nettverk på http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
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s PC AUTOLAGRE
Last bilder opp på en datamaskin via et trådløst nettverk. Du finner mer informasjon om bruk av
trådløse nettverk på http://fujifilm-dsc.com/wifi/.
b BILDESØK
Søk etter bilder (P 59).
A SLETT
Slett alle eller valgte bilder (P 58).
n FILMREDIGERING
Redigere filmer.
Q Ikke slå av kameraet mens du redigerer filmer.
■ BESKJÆR FILM
Fjern åpnings- eller avslutningsopptak for å lage en redigert kopi av valgt film.

1 Vis ønsket film.
2 Velg n FILMREDIGERING > BESKJÆR FILM i avspillingsmenyen. For å fjerne opptak fra starten
av kopien, fortsett med trinn 3, hvis ikke fortsett med trinn 4.

3 Trykk velgeren ned for å starte avspillingen og trykk den ned en gang til når det nye åpningsbildet
vises.

4 Trykk på MENU/OK. For å fjerne opptak fra slutten av filmen, fortsett med trinn 5, hvis ikke fortsett
med trinn 6.
5 Trykk velgeren ned for å starte avspillingen og trykk den ned en gang til når det nye avslutningsbildet vises.

6 Trykk på MENU/OK for å lagre kopien.

88

Menyer

Bruke menyene: Avspillingsmodus
■ SAMMENSATT FILM
Legg til eksisterende opptak til slutten av valgt film for å lage en redigert kopi.

1 Vis ønsket film.
2 Velg n FILMREDIGERING > SAMMENSATT FILM i avspillingsmenyen.
3 Skyv velgeren til venstre eller høyre for å markere en film.
4 Trykk på MENU/OK for å legge til markert opptak til slutten av vist film og lagre resultatet som en
kopi, eller trykk på DISP/BACK for å avslutte uten å opprette en kopi.
R Begge filmene må være tatt opp med samme rammestørrelse og bildefrekvens.
e LAG CINEMAGRAF
Lag et cinemagrafi, som er et stillbilde med en del i bevegelse (P 32).
I BILDEFRAMVISNING
Se bilder i en automatisk bildeframvisning. Velg type visning og trykk på MENU/OK for å starte. Trykk når
som helst på DISP/BACK under visningen for å se hjelp på skjermen. Visningen kan avsluttes når som
helst ved å trykke på MENU/OK.
Alternativ
NORMAL
TON-INN
NORMAL g
TON-INNg
TON-INN
g

Beskrivelse
Trykk velgeren mot venstre eller høyre for å gå tilbake eller hoppe fremover et
bilde. Velg TON-INN for toningsoverganger mellom bilder.
Som over, men kameraet vil automatisk zoome inn på ansikter valgt med intelligent ansiktsgjenkjenning.

R Kameraet vil ikke slå seg av automatisk mens en bildeframvisning pågår.
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B FJERN RØDE ØYNE
Hvis det aktuelle bildet er markert med et g-ikon for å vise at det er tatt med intelligent ansiktsgjenkjenning, kan dette alternativet brukes til å fjerne røde øyne. Kameraet vil analysere bildet; hvis røde
øyne oppdages, vil bildet bli behandlet for å lage en kopi med reduserte røde øyne.

1 Vis ønsket bilde.
2 Velg B FJERN RØDE ØYNE i avspillingsmenyen.
3 Trykk på MENU/OK.
R Røde øyne kan ikke fjernes hvis kameraet ikke kan finne et ansikt eller hvis ansiktet er i profil. Resultatene kan variere avhengig av motiv. Røde øyne kan ikke fjernes fra bilder som allerede har vært
behandlet med rød-øye-fjerning eller bilder som er laget med andre enheter.
R Hvor mye tid som brukes for å behandle bildet varierer med antall ansikter som oppdages.
R Kopier som er laget med B FJERN RØDE ØYNE blir markert med ikonet e under avspilling.
D BESKYTT
Beskytt bilder fra utilsiktet sletting.

1 Velg D BESKYTT i avspillingsmenyen.
2 Merk ett av de følgende alternativene, og trykk på MENU/OK:
• BILDE: Beskytt valgte bilder. Skyv velgeren til venstre eller høyre for å vise bilder, og trykk på MENU/
OK for å velge eller fjerne markeringen. Trykk på DISP/BACK når handlingen er ferdig.
• VELG ALLE: Beskytt alle bilder.
• TILBAKESTILL ALT: Fjern beskyttelsen fra alle bildene.
Q Beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet eller internminnet formateres (P
(P 96).
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G BESKJÆR BILDE
Lag en beskjært kopi av valgt bilde.

1 Vis ønsket bilde.
2 Velg G BESKJÆR BILDE i avspillingsmenyen.
3 Bruk zoomknappene for å zoome inn og ut, og bruk velgeren for å flytte bildet til ønsket del vises.
4 Trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialog.
5 Trykk på MENU/OK igjen for å lagre den beskjærte kopien til en egen fil.
R Større beskjæringer lager større kopier. Hvis størrelsen på den endelige kopien blir a, vises JA i
gult.
O ENDRE STØRRELSE
Lag en liten kopi av aktuelt bilde.

1 Vis ønsket bilde.
2 Velg O ENDRE STØRRELSE i avspillingsmenyen.
3 Merk en størrelse og trykk på MENU/OK for å vise en bekreftelsesdialog.
4 Trykk på MENU/OK for å lagre kopien med endret størrelse til en egen fil.
R Størrelsene som er tilgjengelig varierer med størrelsen på det originale bildet.
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C ROTER BILDE
Drei bilder som er tatt i stående retning slik at bildene vises i stående retning på LCD-skjermen.

1 Vis ønsket bilde.
2 Velg C ROTER BILDE i avspillingsmenyen.
3 Trykk velgeren ned for å rotere bildet medurs 90 ° og opp for å rotere bildet moturs 90 °.
4 Trykk på MENU/OK. Bildet blir automatisk vist i valgt retning når det spilles av på kameraet.
R Beskyttede bilder kan ikke roteres. Fjern beskyttelsen før bildene roteres ((P
P 90).).
R Kameraet kan kanskje ikke rotere bilder som er laget med annet utstyr.
E KOPIERE
Kopierer bilder fra internminnet til et minnekort.

1 Velg E KOPIERE i avspillingsmenyen.
2 Merk et av de følgende alternativene og skyv velgeren til høyre:
• a INTERNMINNE y b KORT: Kopier bilder fra internminnet til et minnekort.
• b KORT y a INTERNMINNE: Kopier bilder fra et minnekort til internminnet.

3 Merk ett av de følgende valgene, og trykk på MENU/OK:
• BILDE: Kopier valgte bilder. Skyv velgeren til venstre eller høyre for å vise bilder, og trykk på MENU/
OK for å kopiere aktuelt bilde.
• ALLE BILDER: Kopier bilder.
R Kopieringen avsluttes når mottakeren er full.
R DPOF-utskriftsinformasjon blir ikke kopiert (P
(P 71).).
k FOTOBOKHJELP
Opprett album med dine favorittbilder (P 60).
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K FOTOBESTILLING (DPOF)
Lag en digital ”fotobestilling” for DPOF-kompatible skrivere (P 71).
V UTSK. M. instax-SKRIVER
Skriv ut bilder på FUJIFILM instax SHARE-skrivere (ekstrautstyr) (P 73).
J BILDEFORHOLD
Velg hvordan High Definition (HD) enheter viser bilder med et sideforhold på 4 : 3 (dette alternativet
er kun tilgjengelig når en HDMI-kabel er koblet til). Velg 16 : 9 for å vise bildet slik at det fyller skjermen
med toppen og bunnen beskjært, 4 : 3 for å vise hele bildet med svarte kanter på begge sidene.

16 : 9
4:3
16 : 9

4:3

R Bilder med et sideforhold på 16 : 9 vises i fullskjerm, de med et sideforhold på 3 : 2 i en svart ramme.

Menyer

93

Innstillingsmenyen
Bruke innstillingsmenyen

1 Vis innstillingsmenyen.
1.1 Trykk på MENU/OK for å vise menyen for aktuell
modus.

1.2 Skyv velgeren til venstre for å markere fanen for
aktuell meny.

INNSTILLINGER

SET

SET

AVSLUTT

Fane

1.3 Skyv velgeren ned for å markere X.
1.4 Trykk velgeren mot høyre for å plassere markøren i innstillingsmenyen.

2 Justere innstillinger.
Merk elementene og skyv velgeren til høyre for å se alternativene, merk så
et alternativ og trykk på MENU/OK. Trykk på DISP/BACK for å avslutte når du er
ferdig med innstillingene.
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Innstillingsmenyens alternativer
F DATO/TID
Stille kameraklokken (P 21).
N TIDSFORSKJELL
(standard: h)
Endre kameraets klokke umiddelbart fra tidssonen hjemme til lokal tid for ditt reisemål når du er på
reise. For å spesifisere forskjellen mellom lokal tid og din hjemlige tidssone:

1 Marker g LOKAL og trykk velgeren mot høyre.
2 Bruk velgeren for å velge tidsforskjellen mellom lokal tid og tidssonen hjemme i økninger på 15
minutter.

3 Trykk på MENU/OK.
For å veksle mellom lokal tid og din hjemmlige tidssone, marker g LOKAL eller h HJEMME og
trykk på MENU/OK.
Alternativ
Beskrivelse
h HJEMME Endre til tiden som nå er valgt for F DATO/TID (se ovenfor).
Endre til lokal tid. Hvis dette alternativet er valgt, vises g, tid og dato i gult i tre sekg LOKAL
under hver gang kameraet slås på.
La
Velg et språk (P 21).
(standard: AV)
o STILLE MODUS
Velg PÅ for å deaktivere høyttaler, flash og AF-hjelp-illuminatoren i situasjoner der kameralyder og –
lys ikke er ønsket (mer deg at blitzen fortsatt fungerer i C/g-modus).
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R TILBAKESTILL
Tilbakestiller alle innstillinger bortsett fra F DATO/TID, N TIDSFORSKJELL og O BAKGRUNNSFARGE til standardverdier.

1 Marker R TILBAKESTILL og skyv velgeren til høyre for å vise en bekreftelsesdialog.
2 Marker OK og trykk på MENU/OK.
K FORMATERE
Hvis et minnekort er satt inn i kameraet, vil dette alternativet formatere minnekortet. Hvis det ikke er
satt inn et minnekort, vil dette alternativet formatere det interne minnet. Velg OK for å starte formateringen.
Q Alle data—inkludert beskyttede bilder—blir slettet fra minnekortet eller det interne minnet. Pass
på at viktige filer er kopiert til en datamaskin eller til annet lagringsutstyr.
Q Batteridekslet må ikke åpnes under formateringen.
A BILDEVISNING
Velg hvor lenge bilder skal vises i LCD-skjermen etter opptak.
Alternativ
1,5 SEK
0,5 SEK
ZOOM (KONTINUER.)
AV

(standard: 1,5 SEK)

Beskrivelse
Bildene vises i 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller 0,5 sekond (0,5 SEK). Fargene kan
variere litt fra de på det endelige bildet.
Bildene vises helt til MENU/OK-knappen blir trykt inn.
Bilder blir ikke vist etter opptaket.

R AV har ingen virkning i kontinuerlig fotografering, Y AVANSERT FILTER,
FILTER, j SVAKT LYS og
k HDR
HDR..
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B BILDENUMMER
Nye bilder lagres i bildefiler med navn som bruker et firesifret filnummer,
som øker med en for hvert bilde som blir lagret. Filnummeret vises under
avspilling, som vist til høyre. B BILDENUMMER kontrollerer om filnummereringen tilbakestilles til 0001 når et nytt minnekort settes inn eller når
minnekortet eller internminnet formateres.

(standard: KONT.)
Bildenummer
100-0001

Mappenummer

Filnummer

Alternativ

Beskrivelse
Nummereringen fortsetter fra siste brukte filnummer eller med første tilgjengelige
KONTINUERLIG filnummer, avhengig av hva som er høyest. Velg dette alternativet for å redusere antall
bilder med samme filnavn.
Nummereringen tilbakestilles til 0001 etter formatering eller når det settes inn et nytt
FORNY
minnekort.
R Dersom bildenummeret kommer til 999-9999, vil utløseren bli deaktivert (P
(P 120).
R Ved å velge R TILBAKESTILL ((P
P 96) settes B BILDENUMMER til KONTINUERLIG men filnummereringen blir ikke nullstilt.
R Bildenummereringen til bilder tatt med andre kameraer kan være annerledes.
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G KAMERALYDSTYRKE
(standard: c)
Juster lydstyrken på lydene som lages når kamerakontrollene brukes. Velg e AV for å slå av kontrollydene.
H LUKKERLYDSTYRKE
(standard: c)
Juster lydstyrken på lydene som lages når lukkeren utløses. Velg e AV for å slå av lukkerlyden.
e LUKKERLYD
Velg lyden lukkeren lager.
I AVSPILL.-LYDSTR
Justere volumet for avspilling av film.
J LCD-LYSSTYRKE
Bestemmer displayets lysstyrke.
Alternativ
AUTO
MANUELL
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(standard: i)
(standard: 7)
(standard: AUTO)

Beskrivelse
Skjermens lysstyrke justeres automatisk under opptak i henhold til omgivelsenes
lysforhold. Lysstyrken justeres ikke under avspilling.
Skyv velgeren opp eller ned for å justere lysstyrken og trykk deretter på MENU/OK. Velg
verdier mellom –5 og +5.
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(standard: U PÅ)
h LCD-STRØMSPARING
Velg om skjermen automatisk skal dempes for å spare strøm i opptaksmodus. Dette alternativet har
ingen virkning under avspilling.
Alternativ

Beskrivelse
Hvis ingen handlinger utføres i løpet av noen få sekunder, blir LCD-skjermen dimU STRØMSPAR. PÅ met for å spare strøm. Normal lysstyrke kan gjenopprettes ved å trykke utløseren
halvveis ned.
U STRØMSPAR. AV Automatisk lysdemping er av.
(standard: 2 MIN)
M AUTOM. AVSLÅING
Velg tiden det tar før kameraet slås av automatisk når det ikke brukes. Kortere tid øker batteriets
levetid; hvis AV er valgt, må kameraet slås av manuelt. Merk at i noen situasjoner slås kameraet av
automatisk etter fem minutter selv om AV er valgt.
L BILDESTAB MODE
(standard: l)
Velg om bildestabilisering alltid utføres når kameraet er i opptaksmodus (l KONTINUERLIG) eller
kun når utløseren trykkes halvveis ned (m KUN VIDEO OPT). Velg AV for å slå bildestabilisering av
når du bruker stativ.
(standard: PÅ)
b DIGITAL BILDESTAB.
Hvis PÅ er valgt, vil kameravibrasjoner som oppstår når du filmer, bli korrigert slik at du kan filme med
kun små vibrasjoner.
R Digital bildestab. er ikke tilgjengelig når du tar stillbilder.
(standard: PÅ)
B FJERN RØDE ØYNE
Velg PÅ for å fjerne effekter med røde øyne som lages av blitsen når du fotograferer med intelligent
ansiktsgjenkjenning.
R Reduksjon av røde øyne utføres bare når et ansikt blir påvist.
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(standard: AV)
R INTELLIGENT DIGITAL ZOOM
Hvis PÅ er valgt, vil det å velge T ved maksimal optisk zoom utløse den intelligente digitale zoomen,
og ytterligere forstørre bildet mens det behandler det for skarpe resultater med høy oppløsning.
Zoomindikatoren

W
INTELLIGENT DIGITAL
ZOOM på

INTELLIGENT DIGITAL
ZOOM av

T
Optisk zoom

W

Intelligent
digital zoom

T
Optisk zoom

R
R
R
R
R
R
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Valg av en annen funksjon kan avslutte intelligent digital zoom.
Kombinert med optisk zoom, kan intelligent digital zoom tilby zoomfaktorer så høye som 10×.
Intelligent digital zoom kan av og til gi lavere bildekvalitet enn optisk zoom.
Tiden som trengs for å registrere bilder øker.
Effektene vises ikke på displayet under opptak.
Intelligent digital zoom er ikke tilgjengelig i kontinuerlig modus eller under filmopptak.
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p FILMZOOMTYPE
(standard: D)
Velg zoomtype som skal være tilgjengelig under filmopptak: C DIGITAL eller D OPTISK.
R Filmer som tas opp med digital zoom kan bli litt ”kornete”.
C AF-BELYSNING
Hvis PÅ er valgt, vil AF-følgelys lyse opp for å hjelpe med autofokusen.

(standard: PÅ)

Q Kameraet vil muligens ikke kunne fokusere i alle tilfeller med bruk av AF følgelys. Hvis kameraet
ikke kan fokusere i makromodus, prøv å øke avstanden til motivet.
Q Ikke rett lyset fra hjelpelyset for AF direkte i motivets øyne.
m AUTOROTER
Velg PÅ for automatisk rotasjon av vertikale (portrettorienterte) bilder under avspilling.

(standard: PÅ)

O BAKGRUNNSFARGE
Velg en fargekombinasjon.
h VINDFILTER
Velg PÅ for å redusere støy fra vinden under opptak av filmer.
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r TILKOBLINGSINNSTILLING
Juster innstillingene for tilkobling til andre enheter.
Følgende innstillingselementer er tilgjengelige i denne menyen: Bluetooth-innstillinger, autolagre
innst., til.-inn. instax-skriv., generelle innst., informasjonsvisning og nullstill trådløs-innst.
For informasjon om hvordan du bruker trådløs kommunikasjon, se websiden under.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/
Bluetooth-INNSTILLINGER
Justere Bluetooth-innstillinger.
Alternativ

Beskrivelse
For å pare kameraet med en smarttelefon eller et nettbrett, velg dette
REGISTRERING AV PARING alternativet og start deretter FUJIFILM Camera Remote på smartenheten
og trykk på REGISTRERING AV PARING.
SLETT REG. AV PARING Avslutt paring.
• PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling med parede
Bluetooth PÅ/AV
enheter når det slås på.
• AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.
• PÅ: Bilder velges automatisk for opplasting etter at de er tatt.
• AV: Bilder velges ikke automatisk for opplasting etter at de er tatt.
AUTO-BILDEOVERFØRING
Bruk C AVSPILLINGSMENY > L BILDEOVERFØRING for å velge bilder
for opplasting. Kun JPEG-bilder kan velges for opplasting.
Synkroniser kamerainnstillingene med innstillingene som er konfigurert på
smarttelefonen eller nettbrettet.
INNST. FOR SYNK. AV • O STED OG TID: Synkroniser tid- og stedsdata.
SMARTTELEFON
• P STED: Synkroniser stedsdata.
• Q TID: Synkroniser tiden.
• AV: Ikke utfør synkronisering.
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R Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote-appen på smarttelefonen eller
nettbrettet ditt før du parer enheten med kameraet ditt eller laster opp bilder.
R Hvis PÅ er valgt for Bluetooth PÅ/AV,
PÅ/AV, når AUTO-BILDEOVERFØRING er stilt inn til PÅ eller
AVSPILLINGSMENY > L BILDEOVERFØRING er innstilt, lastes de tatte bildene opp til paret
smarttelefon eller nettbrett like etter at du går ut til avspilling eller slår av kameraet.
AUTOLAGRE INNST.
Juster innstillinger for tilkobling av datamaskiner via trådløst-LAN.
Alternativ

AUTOLAGRE INNST.

SLETT REG. DATOR
FORRIGE TILKOBLING

Menyer

Beskrivelse
Velg metoden som brukes for tilkobling til datamaskiner via et trådløst
LAN.
• ENKELT OPPSETT: Koble til ved hjelp av WPS.
• MANUELT OPPSETT: Velg nettverket fra en liste (VELG NETTVERK) eller
skriv inn navnet manuelt (LEGGE INN SSID).
Fjern valgte destinasjoner.
Se datamaskiner som kameraet nylig har vært tilkoblet.
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TIL.-INN. instax-SKRIV.
Juster innstillinger for tilkobling til separate FUJIFILM instax SHARE-skrivere.
Skrivernavn (SSID) og passord
Skrivernavnet (SSID) finnes nederst på skriveren, standardpassordet er ”1111”. Hvis du allerede har valgt et
annet passord for å skrive ut fra en smarttelefon, skriver
du inn det passordet i stedet.
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Menyer

Innstillingsmenyen
GENERELLE INNST.
Juster innstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.
Alternativ
NAVN

ENDRE STR. H

GEOTAGGING
POSISJONSINFO

8 INNSTILLING AV
KNAPP

Beskrivelse
Velg et navn (NAVN) for å identifisere kameraet på det trådløse nettverket
(kameraet tildeles et unikt navn som standard).
Velg PÅ (standardinnstillingen, anbefalt i de fleste tilfeller) for å endre
størrelsen H for opplastning til smarttelefoner, AV for å laste opp bilder
i deres opprinnelige størrelse. Endring av størrelse gjelder kun for kopien
som lastes opp til smarttelefonen; originalen påvirkes ikke.
Velg om stedsdata som er lastet ned fra en smarttelefon skal lagres på
bilder etter hvert som de tas.
Vis den siste stedsdataen som ble lastet ned fra en smarttelefon.
Spesifiser kameraoperasjonen som utføres når den trådløse knappen trykkes i avspillingsmodus.
• R PARING/OVF. REKKEF.: Hvis paringsinnstillinger ikke har blitt konfigurert, utføres registrering av paring. Hvis paringsinnstillinger har blitt
konfigurert, kan bilder velges for opplasting til den parede enheten.
• 8 TRÅDLØS KOMMUNIK.: Knappen fungerer som en trådløs kommunikasjonsknapp.

INFORMASJON
Se kameraets MAC- og Bluetooth-adresse.
NULLSTILL TRÅDLØS-INNST.
Gjenopprett trådløse innstillinger til standardverdiene.

Menyer
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Innstillingsmenyen
U DATOMERKING
Merke tid og/eller dato for opptak på fotografier når de blir tatt.
Alternativ
R+S
R
AV

(standard: AV)

Beskrivelse
Merke nye fotografier med dato og klokkeslett for opptak.
Merke nye fotografier med dato for opptak.
Ikke merke klokkeslett og dato på nye fotografier.

Q Klokkeslett- og datomerking kan ikke slettes. Slå U DATOMERKING av for å forhindre at klokkeslett- og datomerking vises på nye fotografier.
Q Hvis kameraklokken ikke er stilt, vil du bli bedt om å stille klokken til gjeldende dato og klokkeslett
(P 21).
Q Vi anbefaler at du slår av DPOF ”datoutskrift”-alternativet når du skriver ut bilder med klokkeslettog datomerking (P
(P 71).
Q Dato og tid kan ikke legges til for filmer og panoramabilder.
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Menyer

Tekniske merknader
Ekstrautstyr
Kameraet støtter en lang rekke tilleggsutstyr fra FUJIFILM og andre leverandører.
DIGITAL CAMERA

■ Skrive ut

FINEPIX XP130 Serien

instax SHARE-skriver

■ Audio/visuell

*

HDMI-kabel †
Trådløst lokalt
nettverk

HDTV †
SD/SDHC/SDXC
minnekort †

SP-3

SP-1

SP-2

■ Datamaskinrelatert
USB-kabel (medfølge)
SD-kortspor eller kortleser
Datamaskin †
* Tilgjengelig separat fra FUJIFILM.
† Tilgjengelig separat hos tredjepartsleverandører.
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Ekstrautstyr

Tilbehør fra FUJIFILM
Følgende ekstrautstyr er tilgjengelig fra FUJIFILM. For seneste informasjon om
ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt område, kontakt din lokale FUJIFILM-representant eller besøk http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
Oppladbare Li- NP-45S: Oppladbare NP-45S batterier med ekstra stor ladekaion batterier
pasitet kan kjøpes ved behov.

Batteriladere

BC-45C: Ekstra batteriladere kan kjøpes ved behov. BC-45C
lader et NP-45S batteri på omtrent 110 minutter ved +20 °C.

instax SHARE
skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.
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Tekniske merknader

Pleie av kameraet
For å sikre at du har uavbrutt glede av produktet, bør du iaktta følgende forholdsregler.

Lagring og bruk
Dersom kameraet ikke skal brukes i en
lengre periode bør batteriet og minnekortet fjernes. Ikke bruk eller oppbevar
kameraet på steder som er:
• utsatt for regn, damp eller røyk
• meget fuktige eller ekstremt støvete
• utsatt for direkte sollys eller meget
høye temperaturer, slik som i et lukket kjøretøy på en solrik dag
• ekstremt kalde
• utsatt for sterke vibrasjoner
• utsatt for sterke magnetfelt, slik som
nær en kringkastingsantenne, kraftledninger, radarsendere, motorer,
transformatorer eller magneter
• i kontakt med flyktige kjemikalier, slik
som sprøytemidler
• nær gummi- eller vinylprodukter

Tekniske merknader

■ Kondens
Plutselige stigninger i temperaturen,
for eksempel ved å komme inn i en
varm bygning på en kald dag, kan
medføre kondens inne i kameraet.
Skjer dette, må du slå av kameraet og
vente en time før du slår det på igjen.
Danner det seg kondens på minnekortet, må du fjerne det og vente til
kondensen forsvinner.

109

Pleie av kameraet

Rengjøring
Bruk en luftblåser til å fjerne støv fra det beskyttende glasset som dekker objektivet og LCD-skjermen; tørk deretter forsiktig med en myk og tørr klut. Gjenværende flekker kan fjernes ved å tørke varsomt med et stykke FUJIFILM linsepapir
etter at det er påført en liten mengde objektivrensevæske. Pass på å ikke skrape
opp det beskyttende glasset eller LCD-skjermen. Kamerahuset kan rengjøres
med en myk og tørr klut. Bruk ikke alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

Reising
Oppbevar kameraet i din håndbagasje. Innsjekket bagasje kan bli utsatt for kraftige støt som kan skade kameraet.
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Tekniske merknader

Feilsøking
Problemer og løsninger
Vann i kameraet
Problem
Vann i kameraet.

Løsning
Dekslet til batterikammeret var ikke helt lukket før kameraet ble senket ned i vann, eller så
ble det åpnet under vann:
vann: Ta med kameraet til en FUJIFILM autorisert servicetekniker for reparasjon.
Ikke slå på kameraet.

Strøm og batteri
Problem
•
Kameraet slår seg ikke på. •
•
•

Batteriet lades raskt ut.

•
•

•
•
Kameraet slår seg plutselig av.
Ladingen går sakte.

Løsning
Batteriet er flatt:
att: Lad opp batteriet eller sett inn et helt fulladet reservebatteri ((P
P 7, 14).
Batteriet er satt inn feil:
feil: Sett inn batteriet på nytt og i riktig retning (P
(P 8).
Dekslet til batterikammeret er ikke låst
låst:: Lås dekslet til batterikammeret ((P
P 10).
Kaldt batteri:
batteri: Varm opp batteriet ved å plassere det i en lomme eller et annet varmt sted og sett det
inn i kameraet umiddelbart før du skal ta et bilde.
Batteripolene er skitne:
skitne: Rens kontaktene med en myk og tørr klut.
Q er valgt som opptaksmodus:
opptaksmodus: Velg B-modus for å redusere strømforbruket fra batteriet
(P 27).
x SPORING er valgt for F AF-MODUS
AF-MODUS:: Velg en annen AF-modus (P
(P 83).
Batteriet er ladet for mange ganger:
ganger: Batteriet har nådd slutten på levetiden. Kjøp et nytt batteri.

Lad opp batteriet eller sett inn et ferdig oppladet reservebatteri ((P
P 7, 14).
Lad opp batteriet ved romtemperatur (P
(P v).
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Problemer og løsninger
Problem

Løsning
Sett inn batteriet i riktig retning igjen og pass på at strømtilkoblingen er gjort (P
(P 7, 14).
• Batteripolene er skitne:
skitne: Rens kontaktene med en myk og tørr klut.
Batteriet lades ikke. /
• Batteriet er ladet for mange ganger:
ganger: Batteriet har nådd slutten på levetiden. Kjøp et nytt batteri.
Selvutløserlampen blinker.
Hvis batteriet fremdeles ikke blir ladet, må du kontakte din FUJIFILM-forhandler.
• Batteriet er for varmt eller for kaldt:
kaldt: Vent til batteriets temperatur stabiliserer seg.

Menyer og skjermbilder
Problem
Løsning
Menyer og skjermbilder er
Velg NORSK for L a ((P
P 21, 95).
ikke på norsk.

Opptak
Problem

Ingen bilder tas når
utløseren trykkes ned.

Kameraet fokuserer ikke.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Løsning
Minnet er fullt:
fullt: Sett inn et nytt minnekort eller slett bilder (P
(P 9, 58).
Minnet er ikke formatert:
formatert: Formater minnekortet eller internminnet (P
(P 96).
Kontaktene til minnekortet er skitne:
skitne: Rens kontaktene med en myk, tørr klut.
Minnekortet er skadet:
skadet: Sett inn et nytt minnekort (P
(P 9).
Batteriet er flatt:
att: Lad opp batteriet eller sett inn et helt fulladet reservebatteri ((P
P 7, 14).
Kameraet har slått seg av automatisk:
automatisk: Slå på kameraet (P
(P 17).
Motiver er nært kameraet:
kameraet: Velg makromodus (P
(P 46).
Motivet er langt fra kameraet:
kameraet: Avbryt makromodus ((P
P 46).
Motivet er ikke egnet for autofokus:
autofokus: Bruk fokuslås ((P
P 43).

Feilsøking

Problemer og løsninger
Problem
Løsning
Makromodus er ikke
Velg en annen opptaksmodus (P
(P 27).
tilgjengelig.
Intelligent ansiktsgjenkjenVelg en annen opptaksmodus (P
(P 27).
ning er ikke tilgjengelig.
• Motivenes ansikter er skjult av solbriller, en hatt, langt hår eller andre gjenstander
gjenstander:: Fjern
hindringene.
• Motivenes ansikter dekker kun en liten del av bildeflaten:
aten: Endre komposisjonen slik at
Ingen ansikter oppdages.
motivets ansikt dekker et større område av bildet (P
(P 41).
• Motivets hode er vippet eller er horisontalt:
horisontalt: Be motivet om å rette opp hodet.
• Kameraet er vippet:
vippet: Hold kameraet rett ((P
P 23).
• Motivets ansikt er dårlig belyst:
belyst: Tilfør kraftigere lys.
Valgt motiv er nærmere midten av bildet enn hovedmotivet. Komponer bildet på nytt eller slå av
Feil motiv er valgt.
ansiktsgjenkjenning og komponer bildet med fokuslås ((P
P 43).
• Blitsen er ikke tilgjengelig i valgt opptaksmodus:
opptaksmodus: Velg en annen opptaksmodus (P
(P 27).
• Batteriet er flatt:
att: Lad opp batteriet eller sett inn et helt fulladet reservebatteri ((P
P 7, 14).
• Kameraet er i seriebildemodus:
seriebildemodus: Trykk på seriefunksjonsknappen for å velge enkeltbildefunksjon
Blitsen går ikke av.
(P 54).
• Kameraet er i stille modus:
modus: Slå av stille modus (P
(P 95).
• Blitsen er av (P): Velg en annen blitsmodus (P
(P 47).
• Ønsket blitsmodus er ikke tilgjengelig i valgt opptaksmodus:
opptaksmodus: Velg en annen opptaksmodus
Noen blitsmodi er ikke
(P 27).
tilgjengelig.
• Kameraet er i stillemodus:
stillemodus: Slå av stillemodus (P
(P 95).
• Motivet er ikke innenfor blitsens arbeidsområde:
arbeidsområde: Plasser motivet innenfor blitsens arbeidsomBlitsen lyser ikke skikkelig
råde (P
(P 125).
opp motivet.
• Blitsvinduet er tildekt:
tildekt: Hold kameraet riktig ((P
P 23).

Feilsøking
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Problemer og løsninger
Problem

Bilder er uskarpe.

Bilder er marmorerte.
Vertikale linjer vises i
bildene.

Løsning
• Det beskyttende glasset som dekker objektivet er skittent:
skittent: Rengjør glasset (P
(P 110).
• Det beskyttende glasset som dekker objektivet er blokkert:
blokkert: Hold gjenstander borte fra
objektivet (P
(P 23).
• s vises under opptak og fokusrammen er rød:
rød: Kontroller fokuseringen før opptak ((P
P 118).
• k vises under opptak:
opptak: Bruk blitsen eller et stativ (P
(P 48).
• En lav utløserhastighet er valgt ved høye temperaturer:
temperaturer: Dette er normalt og indikerer ikke
noen feil.
• Kameraet har vært i bruk kontinuerlig ved høye temperaturer eller så er en temperaturadvarsel blitt vist:
vist: Slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned.
Kameraet har blitt brukt kontinuerlig ved høy temperatur. Slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned.

Vertikale lilla eller hvite linjer kan oppstå etter at kameraet har blitt brukt kontinuerlig ved høye tempe“Flekker” i form av vertikale
raturer eller når veldig lyse motiver er i bildet; dette fenomenet er vanlig med alle CCD-bildesensorer, og
lilla eller hvite linjer vises
betyr ikke at det er noe galt. Disse linjene blir lagret i filmer, men vises ikke på bilder. Unngå lyse motiver
på skjermen.
når du tar opp filmer.
Stedsdata
Stedsdata er feil. Kameraet har blitt flyttet siden stedsdata sist ble oppdatert.
• u KONTINUERLIG er valgt for F FILM AF-MODUS:
AF-MODUS: Velg en annen AF modus
Lyder som lages av kame(P 84).
raet blir lagret på filmer. • Zoom ble justert under fotograferingen
fotograferingen:: Ikke juster zoom under fotograferingen.
• Intelligent ansiktsgjenkjenning er på:
på: Slå av intelligent ansiktsgjenkjenning (P
(P 41).
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Feilsøking

Problemer og løsninger

Avspilling
Problem
Bilder er kornet.
Avspillingszoom er ikke
tilgjengelig.
Ingen lyd ved avspilling
av film.
Valgte bilder slettes ikke.
Filnummereringen ble
uventet nullstilt.

Feilsøking

Løsning
Bildene ble tatt med en annen kameramodell eller et kamera av annet fabrikat.
Valgt bilde er en kopi med endret størrelse lik a.
• Avspillingsvolumet er for lavt:
lavt: Juster avspillingsvolumet (P
(P 98).
• Mikrofonen ble sperret
sperret:: Hold kameraet korrekt under opptak ((P
P 23, 63).
• Høyttaleren er sperret:
sperret: Hold kameraet korrekt under avspilling (P
(P 66).
Noen av bildene som ble merket for sletting er beskyttet. Fjern beskyttelsen med det utstyret som ble
brukt til å sette sperren ((P
P 90).
Batterikammerets deksel ble åpnet mens kameraet var slått på. Slå av kameraet før du åpner dekslet til
batterikammeret (P
(P 17).
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Problemer og løsninger

Tilkoplinger/Diverse
Problem
Ikke noe bilde eller lyd.

Løsning
• Kameraet er ikke skikkelig tilkoplet
tilkoplet:: Kople til kameraet korrekt (P
(P 70).
• Inngangen på fjernsynet er satt til “TV”:
“TV”: Sett inngangen på “HDMI”.
• Volumet på fjernsynet er for lavt:
lavt: Juster lydstyrken.

Datamaskinen gjenkjenner
Kontroller at kameraet og datamaskinen er korrekt tilkoblet (P
(P 76).
ikke kameraet.
• Midlertidig kamerafeil:
kamerafeil: Fjern og sett inn igjen batteriet (P
(P 7).
Kameraet svarer ikke.
• Batteriet er flatt:
att: Lad opp batteriet (P
(P 14) eller sett inn et helt oppladet reservebatteri (P
(P 7).
• Kameraet kobler til et trådløst nettverk
nettverk:: Koble fra det trådløse nettverket.
Kameraet fungerer ikke
Fjern og sett inn igjen batteriet (P
(P 7). Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med din FUJIFILMsom forventet.
forhandler.
Ingen lyd.
Slå av stille modus (P
(P 95).
• Klokkeslett- og datomerking er feil:
feil: Still inn kameraklokken (P
(P 21).
Klokkeslett- og dato• Klokkeslett- og datomerking vises på fotografier
er:: Klokkeslett- og datomerking kan ikke slettes.
merking
For å forhindre at merking vises på nye fotografier, velg AV for U DATOMERKING ((P
P 106).
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Feilsøking

Problemer og løsninger

Trådløse nettverk
For informasjon om problemsøking av trådløst nettverk, gå inn på
http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x.
Problem

Løsning
• Smarttelefonen er for langt unna:
unna: Flytt enhetene nærmere hverandre.
• Nærliggende enheter forårsaker radiofrekvensforstyrrelser:
radiofrekvensforstyrrelser: Flytt kameraet og smarttelefonen
vekk fra mikrobølgeovner og trådløse telefoner.
• Smarttelefonen er koblet til en annen enhet:
enhet: Smarttelefonen og kameraet kan kun koble seg til
én enhet om gangen. Avslutt koblingen og prøv igjen.
Problemer med å koble
• Det er flfl ere smarttelefoner i nærheten
nærheten:: Prøv å koble til igjen. Tilstedeværelsen av mange
eller laste opp bilder til en
smarttelefoner kan gjøre tilkobling vanskelig.
smarttelefon.
• Filmer har blitt valgt (ved bruk av i-kameravisningsfunksjonen):
i-kameravisningsfunksjonen): Det kan ta noe tid å laste ned
Kan ikke ta bilder med en
filmer. Hvis en film ikke kan spilles av på smarttelefonen eller nettbrettet, prøv å stille inn filmmodusmarttelefon.
sen til HD-størrelse (1280 × 720) eller mindre.
For informasjon om i-kameravisningsfunksjonen, se websiden under.
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
• Bilder tatt med et annet kamera har blitt valgt:
valgt: Last opp bildene som er tatt med dette kameraet. Bilder tatt med et annet kamera kan kanskje ikke lastes opp.
Smarttelefonen vil ikke
Velg PÅ for ENDRE STR. H. Å velge AV øker opplastingstid for
vise bilder.
større bilder; i tillegg kan det hende at noen telefoner ikke viser bilder over en viss størrelse.

Feilsøking
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Advarselmeldinger og skjermbilder
Følgende advarsler vises på LCD-skjermen:
Advarsel
B ((rødt
rødt))
A ((blinker
blinker rødt)
rødt)
k

Beskrivelse
Lavt batterinivå. Lad opp batteriet (P
(P 14) eller sett inn et ferdig oppladet reservebatteri (P
(P 7).
Batteriet er utladet. Lad opp batteriet (P
(P 14) eller sett inn et ferdig oppladet reservebatteri (P
(P 7).
Lang lukkertid. Bilder kan bli uskarpe; bruk blitsen eller et stativ.
Kameraet kan ikke fokusere. Prøv en av de følgende løsningene:
s
• Bruk fokuslås til å låse fokus på et annet motiv på samme avstand, komponer deretter bildet på
(vises i rødt med rød fokusnytt (P
(P 43).
ramme))
ramme
• Bruk makromodus til å fokusere når du tar nærbilder ((P
P 46).
Blender eller lukkerhastighet Motivet er for lyst eller for mørkt, og bildet vil bli over- eller undereksponert. Er motivet mørkt, bruk
vist i rødt
blits (P
(P 47).
FOKUSFEIL
SLÅ KAMERAET AV OG Feilfunksjon på kameraet, eller bevegelige deler på objektivet er blokkert. Slå av kameraet og deretter
DERETTER PÅ IGJEN
på igjen; pass på å ikke berøre objektivet. Gjentas meldingen, ta kontakt med en FUJIFILM-forhandler.
OBJEKTIVKONTROLLFEIL
• Minnekortet eller internminnet er ikke formatert, eller så har minnekortet blitt formatert i en datamaskin eller med et annet utstyr
utstyr:: Formater minnekortet eller internminnet med
alternativet K FORMATERE i kameraets innstillingsmeny ((P
P 96).
KORTET ER IKKE FORMATERT
• Kontaktene på minnekortet må rengjøres:
rengjøres: Rens kontaktene med en myk, tørr klut. Dersom
beskjeden gjentas, må du formatere kortet (P
(P 96). Fortsetter meldingen må minnekortet byttes ut.
• Kameraet feiler:
feiler: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
KORT SKRIVEBESKYTTET Minnekortet er låst. Lås opp kortet (P
(P 9).
OPPTATT
Minnekortet er feilformatert. Bruk kameraet til å formatere kortet ((P
P 96).
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Feilsøking

Advarselmeldinger og skjermbilder
Advarsel
p

KORTFEIL

a MINNET FULLT
b MINNET FULLT
INTERNMINNET ER FULLT
SETT INN ET MINNEKORT

FEIL UNDER SKRIVING

FEIL UNDER LESINGEN

Feilsøking

Beskrivelse
Slå av kameraet og vent til det kjøler seg ned. Hvis du ikke gjør noe, slår kameraet seg av automatisk.
Minnekortet er ikke formatert for bruk i kameraet. Formater kortet ((P
P 96).
Kontaktene til minnekortet må rengjøres, eller så er minnekortet skadet. Rens kontaktene med en
myk, tørr klut. Dersom beskjeden gjentas, må du formatere kortet (P
(P 96). Fortsetter meldingen må
minnekortet byttes ut.
Inkompatibelt minnekort. Bruk et kompatibelt kort (P
(P 12).
Kamerafeil. Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
Minnekortet eller internminnet er fullt; bilder kan ikke tas opp eller kopieres. Slett bilder eller sett inn
et minnekort meed mer ledig plass.
• Minnekortfeil eller tilkoplingsfeil:
tilkoplingsfeil: Sett inn kortet på nytt, eller slå kameraet av og på igjen.
Gjentas meldingen, ta kontakt med en FUJIFILM-forhandler.
• Ikke nok ledig minne til å ta opp flere bilder
bilder:: Slett bilder eller sett inn et minnekort med mer
ledig plass.
• Minnekortet eller internminnet er ikke formatert:
formatert: Formater minnekortet eller internminnet
(P 96).
• Filen er skadet eller ble ikke opprettet med dette kameraet:
kameraet: Filen kan ikke vises.
• Kontaktene på minnekortet må rengjøres:
rengjøres: Rens kontaktene med en myk, tørr klut. Dersom beskjeden gjentas, må du formatere kortet (P
(P 96). Fortsetter meldingen må minnekortet byttes ut.
• Kameraet feiler:
feiler: Kontakt en FUJIFILM-forhandler.
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Advarselmeldinger og skjermbilder
Advarsel

Beskrivelse
Kameraet har nådd høyest mulige bildenummer (nåværende bildenummer er 999-9999). Formater
minnekortet og velg FORNY for B BILDENUMMER i innstillingsmenyen. Ta et bilde for å
BILDENUMMER OPPBRUKT
nullstille bildenummereringen til 100-0001, og velg så KONTINUERLIG for B BILDENUMMER ((P
P 97).
Det ble gjort et forsøk på å velge blitsmodus eller justere volumet med kameraet i stille modus.
DEAKTIVER STILLE MODUS
Avslutt stille modus før du velger en blitsmodus eller justerer volumet ((P
P 95).
Et søk ga mer enn 5000 resultat, eller mer enn 999 bilder ble valgt for sletting. Utfør et annet søk eller
FOR MANGE BILDER
velg færre bilder.
SKRIVEBESKYTTET BILDE Det ble gjort et forsøk på å slette et beskyttet bilde. Fjern beskyttelsen og prøv igjen ((P
P 90).
a KAN IKKE BESKJÆRE a bilder kan ikke beskjæres.
KAN IKKE BESKJÆRE
Bildet er ødelagt eller ble ikke opprettet med dette kameraet.
P KAN IKKE UTFØRE
Det ble gjort et forsøk på å lage en kopi med endret størrelse som er like stor eller større enn originaQ KAN IKKE UTFØRE
len. Velg en mindre størrelse.
a KAN IKKE UTFØRE
KAN IKKE ROTERE
Et forsøk ble gjort på å rotere et bilde som ikke kan roteres.
Filmer kan ikke roteres.
F KAN IKKE ROTERE
Endring av størrelse eller fjerning av røde øyne kan ikke brukes på det valgte bildet.
m KAN IKKE UTFØRE
Fjerning av røde øyne kan ikke brukes på filmer.
F KAN IKKE UTFØRE
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Feilsøking

Advarselmeldinger og skjermbilder
Advarsel
IKKE NOE KORT
b INGEN BILDER
a INGEN BILDER

Beskrivelse
Ikke noe minnekort innsatt når E KOPIERE er valgt i avspillingsmenyen. Sett inn et minnekort.
Kilden som ble valgt for E KOPIERE inneholder ingen bilder. Velg en annen kilde.

DPOF-utskriftsordren på gjeldende minnekort inneholder mer enn 999 bilder. Kopier bildene til
internminnet og opprett en ny utskriftsordre.
KAN IKKE STILLE INN DPOF Bildet kan ikke skrives ut med en DPOF.
F KAN IKKE STILLE INN
Filmer kan ikke skrives ut med DPOF.
DPOF
Det oppstod en tilkoplingsfeil mens bilder ble skrevet ut eller kopiert til en datamaskin eller til annet
KOMMUNIKASJONSFEIL
utstyr. Kontroller at enheten er slått på og at USB-kabelen er tilkoplet.
Se til at batterikammerets Kontroller at batterikammerets deksel er låst. Merk deg at dekselet kan allerede være låst; denne
deksel er låst.
meldingen oppfordrer deg bare til å kontrollere at dekselet er sikret før du fortsetter.
FEIL I DPOF-FIL

Feilsøking
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Vedlegg
Minnkortets kapasitet
Følgende tabell viser opptakstid eller tilgjengelig antall bilder ved forskjellige bildekvaliteter. Alle tall er omtrentlige; filstørrelsen varierer med motivet som fotograferes, noe som
gir store variasjoner i antall filer som kan lagres. Antall eksponeringer eller gjenværende
lengde vil ikke nødvendigvis minske jevnt. Det kan tas et begrenset antall prøvebilder uten
at det er satt inn noe minnekort.
■ Bilder

FINE
4 GB
NORMAL
FINE
8 GB
NORMAL

4:3
460
930
940
1860

3:2
520
1040
1050
2090

O
16 : 9
620
1230
1250
2470

1:1
620
1230
1250
2470

4:3
920
1820
1860
3660

3:2
1040
2040
2090
4110

P
16 : 9
1220
2400
2460
4830

1:1
1240
2440
2500
4900

4:3
2300
3380
4620
6800

3:2
2050
3030
4120
6080

Q
16 : 9
3420
4990
6870
10020

1:1
2420
3550
4850
7140

■ Filmer
i 1920 × 1080 i 1920 × 1080 h 1280 × 720 f 640 × 480 k 640 × 480 k 320 × 240 k 160 × 120
(60 bps) 1
(30 bps) 1
(60 bps) 1
(30 bps) 2
(120 bps) 3
(240 bps) 3
(320 bps) 3
4 GB
36 min.
36 min.
40 min.
188 min.
64 min.
127 min.
141 min.
8 GB
73 min.
73 min.
81 min.
378 min.
128 min.
256 min.
285 min.
1 Bruk et H kort eller bedre. Individuelle filmer kan ikke være lengre enn 29 minutter.
2 Individuelle filmer kan ikke være lengre enn 120 minutter.
3 Bruk et H kort eller bedre. Individuelle filmer kan ikke være lengre enn 30 sekunder.
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Spesifikasjoner
System
Modell
Effektive piksler
Bildesensor
Lagringsmedia
Filsystem
Filformat
Bildestørrelse (piksler)

Objektiv
Brennvidde
Digital zoom
Blenderåpning
Fokusområde
(avstand fra fronten av linsen)

Vedlegg

FinePix XP130-serie digitalkamera
16,4 millioner
1/2,3 -tomme rutet piksel CMOS med primært fargefilter
• Internminne (cirka 90 Mb)
• SD/SDHC/SDXC-minnekort
I overensstemmelse med Design Rule for Camera File System (DCF)
(DCF),, Exif 2.3 og Digital Print Order
Format (DPOF)
• Stillbilder
Stillbilder:: Exif 2.3 JPEG (komprimert)
• FILMER
FILMER:: MOV (H.264)/Lineær PCM/monolyd
• O 4 : 3:3: 4608 × 3456 • O 3 : 2:2: 4608 × 3072 • O 16 : 9:9: 4608 × 2592 • O 1 : 1:1: 3456 × 3456
• P 4 : 3:3: 3264 × 2448 • P 3 : 2:2: 3264 × 2176 • P 16 : 9:9: 3264 × 1840 • P 1 : 1:1: 2432 × 2432
• Q 4 : 3:3: 2048 × 1536 • Q 3 : 2:2: 2304 × 1536 • Q 16 : 9:9: 1920 × 1080 • Q 1 : 1:1: 1728 × 1728
Fujinon 5 × optisk zoomobjektiv, F3,9 (vidvinkel) – F4,9 (tele)
f=5,0 mm–25,0 mm (35-mm format ekvivalent: 28 mm–140 mm)
Opp til omtrent 2× med intelligent digital zoom (opp til 10× når kombinert med optisk zoom)
F3,9/F6,2 (vidvinkel)
(vidvinkel),, F4,9/F8,0 (tele)
Cirka 60 cm–uendelig (vidvinkel)
(vidvinkel);; 1,0 m–uendelig (tele)
• Makro
Makro:: cirka 9 cm–2,0 m (vidvinkel)
(vidvinkel);; 1,0 m–3,0 m (tele)
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Spesifikasjoner
System
Følsomhet

Standard utgangsfølsomhet tilsvarer ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (bildestørrelse P eller
Q); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)
Måling
256-segment through-the-lens (TTL)
(TTL);; MULTI
Eksponeringskontroll
Programmert AE
Eksponeringskompensasjon –2 EV – +2 EV i trinn på 1/3 EV
Bildestabilisering
Optisk stabilisering (bildesensorforskyvning)
Lukkerhastighet
• Q, B, P, G, g, k, C, 7, h, M, Y, N, O, Q, R, s, F, s, V,
(kombinert mekanisk og
W: 1/4 s–
s–11/2000 s
elektronisk lukker)
• j: 1/8 s–
s–11/2000 s
• r, U: 1/30 s–
s–11/2000 s
• H: 4 s–1
s–1/2000 s
Kontinuerlig
Omtrentlig bildefrekvens
Kontinuerlige bilder
(bps)*1
(bildestørrelse)*2
3,0
O
10 (OP
(OP),), 40 (Q
(Q)
5,0
K
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
10
J
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
60
P
70 (Q
(Q16:9
16:9))
3,0
Q
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
5,0
N
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
10
M
10 (OP
(OP),), 20 (Q
(Q)
*1 Bildefrekvensen varierer med opptaksforhold og antall bilder som tas.
*2 Bruk et H-kort eller bedre.

Fokus
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• AF-modus
AF-modus:: MIDTEN, MULTI, OMRÅDE, SPORING
• Autofokussystem
Autofokussystem:: Kontrastsporende TTL AF
• Film AF-modus:
AF-modus: MIDTEN, KONTINUERLIG

Vedlegg

Spesifikasjoner
System
Hvitbalanse
Selvutløser
Intervallfilmmodus

Blits
Blitsmodus

LCD-skjerm
Filmer

Vedlegg

Automatisk, direkte sollys, skygge, dagslys lysrør, varm hvit lysrør, kald hvit lysrør, glødelampe,
undervanns
Av, 2 sek., 10 sek., g (SELVUTL. GRUPPE),
GRUPPE), INTERVALLOPPTAK, INTERVALLFILMMODUS
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 60 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 30 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 10 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 60 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 30 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 10 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 60 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 30 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 10 bps
Automatisk blits; effektivt område med følsomhet satt til AUTO er cirka 70 cm–4,4 m (vidvinkel)
(vidvinkel),,
1,0 m–3,8 m (tele)
(tele);; effektiv område i makro er cirka 30 cm–2,0 m (vidvinkel)
(vidvinkel),, 1,0 m–3,0 m (tele)
Auto, ifyllingsblits, av, langsom synkronisering (røde-øyne-fjerning av);
av); auto med røde-øyne-fjerning,
ifyllingsblits med røde-øyne-fjerning, av, langsom synkronisering med røde-øyne-fjerning (rødeøyne-fjerning på)
3,0 tommer, 920 k-punkts farge LCD-skjerm; bildedekning cirka 100 %
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 60 bps
• i 1920×1080
1920×1080:: 1080p, 30 bps
• h 1280×720
1280×720:: 720p, 60 bps
• f 640×480
640×480:: VGA, 30 bps
• k 640×480
640×480:: 120 bps
• k 320×240
320×240:: 240 bps
• k 160×120
160×120:: 320 bps
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Spesifikasjoner
Inn- og utgangskontakter
Digital inn-/utgang
USB 2.0 høyhastighet, mikro-USB-kontakt (Mikro-B); MTP/PTP
HDMI-utgang
Micro HDMI-kontakt (Type D)
Strømforsyning/diverse
Strømforsyning
Batterilevetid (omtrentlig
antall bilder som kan tas med
fulladede batterier)

NP-45S oppladbart batteri
Batteritype
NP-45S (typen som leveres med kameraet)

Omtrentlig antall bilder
240

CIPA-standard, målt i B (auto)
(auto)-modus
-modus med bruk av batteriet som medfølger kameraet og et
SD-minnekort.

Ladetid
Kamera ytre mål
(B × H × D)
Opptaksvekt
Kameraets vekt
Driftsforhold
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Merk: Antall bilder som kan tas med batterier varierer med batterienes ladenivå og reduseres ved
Merk:
lave temperaturer.
Cirka 120 minutter (+20 °C)
109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm, ekskludert fremspring
Cirka 207,4 g, inkludert batteri, tilbehør og minnekort
Cirka 190,6 g, uten batteri, tilbehør og minnekort
• Temperatur
Temperatur:: –10 °C – +40 °C
• Luftfuktighet
Luftfuktighet:: 10 % – 80 % (ingen kondens)

Vedlegg

Spesifikasjoner
Trådløs sender
Trådløst LAN
Standarder
Driftsfrekvens
(senterfrekvens)
Tilgangsprotokoller
Bluetooth®
Standarder
Driftsfrekvens
(senterfrekvens)

IEEE 802.11b/g/n (standard trådløs protokoll)
• USA, Canada, Taiwan:
Taiwan: 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler)
• Andre land
land:: 2412 MHz–2472 MHz (13 kanaler)
Infrastruktur
Bluetooth versjon 4.1 (Bluetooth Low Energy)
2402 MHz–2480 MHz

NP-45S oppladbart batteri
Nominell spenning
Nominell kapasitet
Ytre mål (B × H × D)
Vekt

3,7 V likestrøm
740 mAt
31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm
Cirka 19 g

AC-strømadapter
Nominell inngang
Inngangskapasitet
Nominell utgang
Driftstemperatur
Vekt

100 V–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
• 100 V:
V: 10,5 VA
5,0 V likestrøm, 1000 mA
0 °C – +40 °C
Cirka 26 g ± 15 %

• 240 V:
V: 11,9 VA

Vekt og dimensjoner varierer med landet eller regionen det ble kjøpt.

Vedlegg
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Spesifikasjoner

■ Merknader
• Spesifikasjoner kan endres uten varsel. FUJIFILM kan ikke holdes ansvarlig for skader som
skyldes feil i denne manualen.
• Selv om LCD-skjermen er produsert ved hjelp av avansert høypresisjonsteknologi, kan
små lyse punkter og uvanlige farger (særlig i nærheten av tekst) vises. Dette er normalt
for denne type LCD-skjermer og er ikke tegn på funksjonsfeil; bilder som tas med kameraet påvirkes ikke.
• Digitalkameraer kan svikte hvis de utsettes for sterke radioforstyrrelser (for eksempel
elektriske felt, statisk elektrisitet eller linjestøy).
• Grunnet objektivtypen som anvendes kan det oppstå noe forvrengning i utkanten av
bildene. Dette er normalt.
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Memo
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7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

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

Begrensninger på kamerainnstillingene
Alternativene som er tilgjengelig i hver opptaksmodus er listet opp under.
Alternativ
Q B P
AUTO
✔ ✔ ✔
N BOFF
✔ ✔ ✔
N
✔
O
✔ ✔ ✔
BON
K
✔ ✔ ✔
L
✔
M
P
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
h
S/R
✔ ✔ ✔
g
✔ ✔ ✔
e/i
✔ ✔
F
F
H
✔ ✔
d
✔
AUTO
N
✔1 ✔1 ✔1
AUTO (1600)
✔
AUTO (800)
✔
AUTO (400)
✔
6400
✔
3200
✔
1600
✔
800
✔
400
✔
200
✔
100
✔
O
O
✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
P
✔ ✔ ✔
Q
T
✔ ✔ ✔
P
c
✔ ✔ ✔
a
✔ ✔
b
✔ ✔ ✔
f
✔ ✔ ✔
D
✔1 ✔1 ✔

G g j k C 7
✔
✔1 ✔
✔
✔1
✔1 ✔1
✔
✔
✔
✔ ✔
✔ ✔

✔1 ✔1
✔ ✔ ✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1

✔
✔
✔
✔3

✔
✔ ✔1
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔

✔
✔1 ✔
✔
✔ ✔
✔
✔
✔
✔

Opptaksmodus
h M Y r N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔1 ✔ ✔1 ✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔
✔
✔
1
1
1
✔ ✔ ✔ ✔ ✔1

O H Q R
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

s F s U V W
✔ ✔ ✔ ✔1
✔ ✔ ✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔1

✔

✔

✔

1

✔

1

✔

1

✔

1

✔
✔

1

✔1

✔
✔
✔

✔1 ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔1 ✔1

✔

1

1

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

✔
✔
✔
✔
✔1

✔1

✔
✔
✔ ✔1
✔ ✔
✔
✔
✔
✔
1
✔ ✔

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔1

✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1 ✔1

Begrensninger på kamerainnstillingene
Alternativ
Q
R
P
✔
J
✔
K
✔
O
✔
M
✔
N
✔
Q
✔
b
H
✔
I
✔
J
✔
K
✔
OFF
F
r
s
t
x
V i 1920×1080 (60bps)
(60bps) ✔
i 1920×1080 (30bps) ✔
h 1280×720 (60bps) ✔
f 640×480 (30bps) ✔
k 640×480 (120bps) ✔
k 320×240 (240bps) ✔
k 160×120 (320bps) ✔
F
r
✔
(F)
u
✔
L
l
✔
m
✔
OFF
✔
9
✔
R
✔2
M
✔
B
✔
b
✔2
C
✔
h
✔

B
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔

P
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔

G g j
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2 ✔2 ✔
✔1 ✔1

✔
✔
✔
✔

✔1 ✔
✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔2
✔2 ✔2
✔ ✔
✔2 ✔2
✔1 ✔2
✔2 ✔
✔ ✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔2
✔2
✔
✔

k C 7 h
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔
✔1 ✔ 1 ✔ ✔1
✔
✔
✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔2 ✔ ✔2 ✔
✔ ✔ ✔ ✔
✔2 ✔ ✔2 ✔
✔2 ✔ 2 ✔2 ✔2
✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

1 Automatisk optimert for valgt opptaksmodus.
2 Kun AV
AV..
3 Kan kun velges når AUTO eller g er innstilt.

Opptaksmodus
M Y r N
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔ 2 ✔ ✔ 2 ✔2
✔1 ✔1 ✔1 ✔1

O
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

H
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

Q
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

R
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

s
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔1

F
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔2
✔2
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔2
✔2
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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