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 För din säkerhet För din säkerhet
Se till att läsa dessa anvisningar före användning

Säkerhetsanmärkningar
• Försäkra dig om att du använder din kamera korrekt. Läs dessa säkerhets-

anmärkningar och din Användarhandbok noggrant före användning.

• Efter att ha läst dessa säkerhetsanmärkningar, förvara dem på ett säkert 

ställe.

Information om ikonerna

Ikonerna som visas här nedan används i detta dokument för att indikera 

allvarligheten av personskada eller skada som kan resultera om den 

information som indikeras av ikonen ignoreras, och produkten som ett 

resultat används felaktigt.

VARNING

Denna ikon anger att dödsfall eller allvarlig personskada kan 

uppstå om informationen ignoreras.

FÖRSIKTIGT

Denna ikon anger att personskada eller materiell skada kan 

uppstå om informationen ignoreras.

Ikonerna som visas här nedan används för att indikera arten av de instruk-

tioner som måste iakttas.

Triangulära ikoner betyder att informationen kräver extra uppmärk-

samhet (”viktigt”).

Cirkulära ikoner med ett diagonalt band betyder att den angivna 

handlingen är förbjuden (”förbjudet”).

Fyllda cirklar med ett utropstecken visar dig att en åtgärd måste 

vidtas (”krävs”).

Anvisningar för vattentäta produkter

• När du inte använder kameran ska den förvaras på en torr plats.

• Om annan vätska än vanligt vatten eller havsvatten har spillts ut på 

kameran måste du torka av den med en luddfri trasa efter att ha sköljt 

av den med rent vatten.  Kontrollera med ditt lokala servicecenter om 

du är osäker.

• Vattentäta och dammtåliga produkter är undantagna från förbudet 

mot vatten- och dammexponering.  Tänk på detta när du läser följande 

information och varningar.

  VARNINGVARNING

Koppla bort från 
strömkälla

Om ett problem uppstår, stäng då av kameran, ta ur batteriet, och koppla 

bort och dra ur nätadaptern. Fortsatt användning av kameran när den 

ryker, luktar konstigt eller befi nner sig i ett annat onormalt tillstånd 

kan orsaka brand eller elektriska stötar. Kontakta en FUJIFILM-

återförsäljare.

Låt inte vatten eller främmande föremål komma in i kameran. Om 

vatten eller främmande föremål kommer in i kameran, stäng då av 

kameran, ta ut batteriet och koppla bort och dra ur nätadaptern. 

Fortsatt användning av kameran kan orsaka brand eller elektriska 

stötar. Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.

Använd inte 
i badrummet 
eller duschen

Använd inte kameran i badrummet eller duschen (gäller ej vattentäta 

produkter). Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Ta inte isär.

Försök aldrig att ändra eller ta isär kameran (öppna aldrig höljet). 

Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka brand 

eller elektrisk stöt.

Rör ej vid 
interna delar

Om höljet går sönder på grund av ett fall eller annan olycka, rör inte vid 

de interna delarna. Underlåtenhet att följa detta försiktighetsmått 

kan leda till elektriska stötar eller skada som kan uppkomma genom 

att röra vid de skadade delarna. Avlägsna genast batteriet, se till att 

undvika skada eller elektriska stötar, och ta med produkten till det 

återförsäljningsställe där du köpte den för råd.
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  VARNINGVARNING
Anslutningssladden får inte bytas ut, upphettas, vridas eller dras i onödigt 

mycket, placera inte heller tunga föremål på anslutningssladden. Dessa 

handlingar kan skada sladden och kan orsaka brand eller en elektrisk 

stöt. Om sladden är skadad, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.

Placera inte kameran på en ostadig yta. Detta kan göra att kameran 

faller eller tippar omkull och orsakar personskada.

Försök aldrig att ta bilder medan du är i rörelse. Använd inte kameran 

medan du går eller kör ett fordon. Detta kan resultera i att du faller 

eller hamnar i en trafi kolycka.

Vidrör inte några av kamerans metalldelar under ett åskväder. Detta kan 

orsaka en elektrisk stöt p.g.a. inducerad ström från blixturladdning.

Använd inte batteriet på annat sätt än som specifi cerats. Sätt i batteriet 

så som indikatorn visar.

Batteriet får inte upphettas, ändras eller tas isär. Du får inte tappa bat-

teriet, slå emot, kasta eller utsätta det för hårda stötar eller deformering. 

Använd inte batteriet om du upptäcker läckage, deformering, missfärg-

ning eller andra avvikelser. Förvara inte batteriet tillsammans med 

metalliska föremål. Alla dessa åtgärder kan leda till att batteriet kokar, 

antänds, spricker eller läcker vilket kan leda till brand, personskada 

eller brännskada.

Använd bara det batteri eller de nätadaptrar som specifi cerats för 

användning med denna kamera. Använd inte andra spänningar än den 

strömförsörjningsspänning som visas. Användning av andra strömkäl-

lor kan orsaka brand.

Om batteriet läcker och vätska kommer i kontakt med dina ögon, hud eller 

kläder, spola genast det drabbade området med rent vatten och uppsök 

medicinsk vård eller ring ett nödnummer genast.

Använd inte laddaren för att ladda andra batterier än de som är specifi ce-

rade här. Laddaren som medföljer är endast till för användning med 

den typen av batteri som medföljer kameran. Att använda laddaren 

för att ladda vanliga batterier eller andra typer av uppladdningsbara 

batterier kan göra att batteriet läcker vätska, överhettas eller spricker.

  VARNINGVARNING

Risk för explosion om batteriet byts ut på felaktigt sätt.  Byt endast till 

ett likadant.

Använd inte i närheten av lättantändliga föremål, explosiva gaser 

eller damm.

När du bär batteriet, sätt i det i en digitalkamera eller förvara det i 

behållaren. När du förvarar batteriet, förvara det i behållaren. När du 

kasserar det, täck över batteripolerna med isoleringstape. Kontakt med 

andra metalliska föremål eller batterier kan göra att batteriet fattar 

eld eller spricker.

Håll små tillbehör, t.ex. minneskort och skydd till tillbehörssko, borta 

från barn. Det fi nns en möjlighet att barn oavsiktligt kan svälja 

små tillbehör, t.ex minneskort och skydd till tillbehörssko. Se till att 

förvara minneskort utom räckhåll för små barn. Om ett barn sväljer 

ett minneskort, uppsök medicinsk vård eller ring ett nödnummer.

Stäng av kameran i folksamlingar. Kameran sänder ut radiofrekvens-

strålning som kan störa pacemakers.

Stäng av kameran i närheten av automatiska dörrar, PA-system och andra 

automatiskt styrda enheter. Kameran sänder ut radiofrekvensstrålning 

som kan leda till att dessa enheter inte fungerar.

Håll kameran på ett avstånd på minst 22 cm från människor som bär 

pacemaker. Kameran sänder ut radiofrekvensstrålning som kan 

störa pacemakers.

Förvara utom räckhåll för små barn. Barnet kan strypas eller får andra 

skador om en rem eller en nätkabel oavsiktligt viras runt halsen eller 

om ett tillbehör sväljs.
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  VARNINGVARNING
Titta inte på solen genom objektivet eller kamerans sökare. Under-

låtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan ge bestående 

synnedsättning.

Att använda blixt för nära en persons ögon kan temporärt påverka synen. 

Det fi nns risk för synbortfall. Var extra försiktig och håll avstånd när 

blixten används vid fotografering av ett barn.

Rådfråga sjukhusets eller fl ygbolagets personal innan du använder 

kameran på ett sjukhus eller ombord på ett fl ygplan. Den här kameran 

kan påverka sjukhus- eller fl ygutrustning.

  FÖRSIKTIGTFÖRSIKTIGT

Använd inte denna kamera på platser som påverkas av oljerök eller ångor. 

Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Använd inte denna kamera på platser som påverkas av fukt eller 

damm (gäller ej vattentäta produkter). Detta kan orsaka brand eller 

elektriska stötar.

Lämna inte denna kamera på platser som är utsatta för extremt höga 

temperaturer. Lämna inte kameran på platser som t.ex. i ett stängt 

fordon eller i direkt solljus. Detta kan ge upphov till brand.

Placera inte tunga föremål på kameran. Detta kan leda till att det tunga 

föremålet tippar omkull eller faller och orsakar personskada.

Flytta inte kameran medan nätadaptern fortfarande är ansluten. Dra inte 

i anslutningssladden för att koppla bort nätadaptern. Detta kan skada 

strömförsörjningssladden eller kablarna och ge upphov till brand 

eller en elektrisk stöt.

Använd inte nätadaptern om kontakten är skadad eller om vägguttaget 

sitter löst. Det kan orsaka brand eller elektriska stötar.

  FÖRSIKTIGTFÖRSIKTIGT
Täck inte över eller linda in kameran eller nätadaptern i en tygtrasa eller 

fi lt. Detta kan göra att värme ackumuleras som förvrider kåpan eller 

skapar en eldsvåda.

När du rengör kameran eller när du inte planerar att använda kameran 

under en längre tid, ta ut batteriet och koppla bort och dra ut nätadap-

tern. Underlåtenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan orsaka 

brand eller elektrisk stöt.

Koppla bort från 
strömkälla

När laddningen avslutas, dra ut laddaren ur väggkontakten. Att lämna 

laddaren ansluten till väggkontakten kan orsaka eldsvåda.

När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. 

Använd ditt fi nger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt. Om 

någon blir träff ad av kortet som trycks ut kan personen skadas.

Begär regelbunden intern testning och rengöring för din kamera. An-

samling av damm i din kamera kan orsaka brand eller elektrisk stöt. 

Kontakta din FUJIFILM-återförsäljare för att begära intern rengöring 

vartannat år. Notera dock att denna tjänst inte är gratis.

Håll solen utanför bilden när du fotograferar motiv i motljus. Solljus som 

fokuseras i kameran när solen är i eller nära bilden kan orsaka brand 

eller brännskador.

Bär inte kameran eller objektivet medan de är monterade på ett stativ. 

Produkten kan falla ner eller stöta till andra föremål, vilket kan 

leda till skada.
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 Batterier och strömförsörjning

Obs!: Kontrollera vilken typ av batteri som 
används i din kamera och läs motsvarande 
avsnitt.

Följande information förklarar korrekt använd-

ning av batterier och hur man förlänger deras 

liv. Inkorrekt användning kan förkorta batteriets 

livstid eller orsaka läckage, överhettning, brand, 

eller explosion.

LitiumjonbatterierLitiumjonbatterier
Läs det här avsnittet om din kamera drivs 
med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.

Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda bat-

teriet innan användning. När du lagrar batteriet, 

förvara det i behållaren.

 ■ Anmärkningar angående batteriet
Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte 

används. Ladda batteriet en eller två dagar innan 

användning.

Batteriets livstid kan förlängas om kameran 

stängs av när den inte används.

Batteriets kapacitet minskar vid låga temperatu-

rer; ett urladdat batteri kanske inte fungerar när 

det är kallt. Förvara ett fulladdat reservbatteri på 

en varm plats och byt ut det efter behov, eller 

förvara batteriet i din fi cka eller på något annat 

varmt ställe och sätt endast i det i kameran 

när du fotograferar. Låt inte batteriet komma 

i direktkontakt med handvärmare eller andra 

uppvärmningsenheter.

 ■  Laddning av batteriet
Laddningstiden ökar vid omgivande tempe-

raturer under +10 °C eller över +35 °C. Ladda 

inte batteriet vid temperaturer över 40 °C; vid 

temperaturer under 0 °C laddas inte batteriet.

Försök inte ladda ett fulladdat batteri. Batteriet 

behöver dock inte vara fullständigt urladdat 

innan det laddas.

Batteriet kan kännas varmt direkt efter att det 

laddats eller använts. Detta är normalt.

 ■ Batteriets livslängd
Vid normala temperaturer kan batteriet laddas 

upp ungefär 300 gånger. En märkbar minskning 

av den tid batteriet behåller sin laddning tyder 

på att det har nått slutet av sin livslängd och 

bör bytas ut.

 ■ Förvaring
Prestandan kan försämras om batteriet inte an-

vänds under längre perioder när det är fulladdat. 

Ladda ur batteriet helt innan du förvarar det.

Om kameran inte ska användas under en längre 

period, ta ur batteriet och förvara det på en torr 

plats med en omgivande temperatur på mellan 

+15 °C och +25 °C. Förvara det inte på platser 

som är utsatta för extrema temperaturer.

 ■ Försiktigt: Hantering av batteriet
• Transportera eller förvara inte batteriet tillsam-

mans med metallföremål såsom halsband 

eller hårnålar.

• Utsätt inte för eldslågor eller hetta.

• Ta inte isär eller modifi era batteriet.

• Använd endast med speciellt angivna laddare.

• Batteriet får inte tappas eller utsättas för 

hårda stötar.

• Utsätt inte batteriet för vatten.

• Se till att batteripolerna är rena.

• Batteriet och kamerahuset kan kännas varma 

efter långvarig användning. Detta är normalt.

AA alkaliska batterier/uppladdningsbara AA AA alkaliska batterier/uppladdningsbara AA 
NiMH-batterier/AA litiumbatterierNiMH-batterier/AA litiumbatterier

Läs det här avsnittet om din kamera drivs 
med alkaliska AA-batterier eller uppladd-
ningsbara Ni-MH AA-batterier. Information 

om kompatibla batterityper hittar du på andra 

ställen i kamerahandboken.

 ■ Försiktigt: Hantering av batterier
• Utsätt inte batterierna för vatten, eldslågor 

eller hetta, och förvara dem inte på varma eller 

fuktiga platser.

• Transportera eller förvara inte batteriet tillsam-

mans med metallföremål såsom halsband 

eller hårnålar.

• Ta inte isär eller modifi era batterierna eller 

batterifodralet.

• Utsätt inte batterierna för hårda stötar.

• Använd inte batterier som läcker, är deforme-

rade, eller missfärgade.

• Förvara utom räckhåll för spädbarn och 

små barn.

• Sätt i batterierna åt rätt håll.
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• Blanda aldrig nya och gamla batterier, bat-

terier med olika laddningsnivåer eller olika 

batterifabrikat.

• Ta ur batterierna om kameran inte ska 

användas under en längre tid. Observera att 

kamerans klocka återställs.

• Batterierna kan kännas varma direkt efter att 

de använts. Stäng av kameran och vänta tills 

batterierna har svalnat innan du tar i dem.

• Batterikapaciteten tenderar att minska vid låga 

temperaturer. Förvara reservbatterier i din fi cka 

eller på andra varma platser och byt ut dem 

efter behov. Kalla batterier kan återfå något av 

sin laddning när de värms upp.

• Fingeravtryck och andra fl äckar på batteripo-

lerna kan försämra batteriets prestanda. Rengör 

polerna noggrant med en mjuk, torr trasa 

innan du sätter i dem i kameran.

Om batterierna läcker, rengör bat-

terifacket noggrant innan du sätter i 

nya batterier.

Om vätska från batteriet kommer i 

kontakt med dina händer eller kläder, 

spola av området ordentligt med vatten. 

Om vätska kommer in i ögonen, spola 

genast det drabbade området med vatten 

och uppsök medicinsk vård. Gnugga dig inte 

i ögonen. Underlåtenhet att vidta denna 

försiktighetsåtgärd kan leda till permanent 

synskada.

 ■ Ni-MH batterier
Kapaciteten för uppladdningsbara Ni-MH 

batterier kan temporärt minska när de är nya, 

om de inte har använts under en längre tid eller 

om de upprepade gånger laddas om innan de 

har laddats ur helt. Detta är normalt och tyder 

inte på något fel. Kapaciteten kan ökas genom 

att upprepade gånger ladda ur batterierna med 

alternativet urladdning och ladda om dem i en 

batteriladdare.

 Q FÖRSIKTIGT: Använd inte alternativet urladd-

ning med alkaliska batterier.

Kameran drar en liten mängd ström även när den 

är avstängd. Ni-MH-batterier som har lämnats 

kvar i kameran under en längre tid kan påverkas 

så mycket att de inte längre går att ladda. 

Batteriernas prestanda kan även försämras om 

de laddas ur i en apparat som t.ex. en fi cklampa. 

Använd alternativet urladdning i kamerans 

inställningsmeny för att ladda ur Ni-MH-batterier. 

Batterier som inte kan återuppladdas även efter 

upprepad urladdning och återuppladdning har 

nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut.

Ni-MH-batterier kan laddas upp i en batterilad-

dare (säljs separat). Batterierna kan kännas varma 

direkt efter att de har laddats. Se instruktionerna 

som medföljer laddaren för mer information. An-

vänd endast laddaren med kompatibla batterier.

Ni-MH-batterier förlorar gradvis sin laddning när 

de inte används.

 ■ Kassering
FÖRSIKTIGT: Kassera förbrukade batterier i enlig-

het med lokala bestämmelser.

Nätadaptrar (säljs separat)Nätadaptrar (säljs separat)
Det här avsnittet gäller alla kameramodeller. 
Använd endast nätadaptrar från FUJIFILM som 

är avsedda för användning med denna kamera. 

Andra adaptrar kan skada kameran.

• Nätadaptern är endast till för användning 

inomhus.

• Kontrollera att stickkontakten är ordentligt 

ansluten till kameran.

• Stäng av kameran innan du kopplar ifrån adap-

tern. Koppla bort adaptern med kontakten, 

inte kabeln.

• Använd den inte med andra enheter.

• Ta inte isär adaptern.

• Utsätt den inte för hög värme och fuktighet.

• Utsätt inte batterierna för hårda stötar.

• Under användning kan adaptern surra eller 

kännas varm. Detta är normalt.

• Om adaptern orsakar radiostörningar bör du 

rikta om eller fl ytta på mottagarantennen.
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Använda kameran

Rikta inte kameran mot extremt starka ljuskällor, 

såsom solen på en klarblå himmel. I annat fall 

kan kamerans bildsensor skadas.

Ta testbilderTa testbilder
Innan du fotograferar vid viktiga tillfällen (t.ex. 

på bröllop eller innan du tar med kameran på 

en resa), ta en testbild och granska resultatet 

på LCD-monitorn för att försäkra dig om att 

kameran fungerar normalt. FUJIFILM Corporation 

ansvarar inte för skador eller förlorad inkomst 

som uppstår till följd av produktfel.

Anmärkningar angående upphovsrättAnmärkningar angående upphovsrätt
Bilder som tagits med användning av ditt digitala 

kamerasystem får inte användas på sätt som 

inkräktar på upphovsrättslagar utan ägarens 

medgivande, såvida inte bilderna endast är 

avsedda för personligt bruk. Notera att vissa 

restriktioner gäller för fotografering av scen-

framträdanden, uppträdanden och utställningar, 

även när det endast är avsett för personligt bruk. 

Användare ombeds också uppmärksamma att 

överföring av minneskort som innehåller bilder 

eller data som är upphovsrättsskyddade bara är 

tillåtet inom de restriktioner som tillämpas av 

dessa upphovsrättslagar.

HanteringHantering
För att säkerställa att bilder sparas korrekt, utsätt 

inte kameran för stötar under tiden bilder sparas.

Flytande kristallFlytande kristall
Om LCD-monitorn skadas bör försiktighet iakttas 

för att undvika kontakt med fl ytande kristall. Om 

någon av följande situationer skulle uppstå, vidta 

snabbt den åtgärd som indikeras:

• Om fl ytande kristall kommer i kontakt med din 

hud, rengör området med en trasa och tvätta 

sedan noggrant med tvål och rinnande vatten.

• Om fl ytande kristall kommer in i ögonen, spola 

det drabbade ögat med rent vatten under 

åtminstone 15 minuter, och uppsök sedan 

medicinsk hjälp.

• Om fl ytande kristall sväljs, skölj munnen 

noggrant med vatten. Drick stora mängder 

vatten och åstadkom kräkning, uppsök sedan 

medicinsk hjälp.

Även om displayen är tillverkad med högpreci-

sionsteknologi kan den innehålla pixlar som alltid 

lyser eller som inte tänds. Detta är inget fel, och 

bilder som tas med produkten påverkas inte.

VarumärkesinformationVarumärkesinformation
xD-Picture Card och E är varumärken som 

tillhör FUJIFILM Corporation. De teckensnitt som 

ingår här är utvecklade endast av DynaComware 

Taiwan Inc. Macintosh, Mac OS och macOS är 

varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade 

i USA och andra länder. Windows är antingen 

ett registrerat varumärke eller ett varumärken 

som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller 

andra länder. Wi-Fi® och Wi-Fi Protected Setup® 

är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi 

Alliance. Bluetooth®-ordmärket och logotyperna 

är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth 

SIG, Inc., och all användning av sådana märken 

av FUJIFILM sker under licens. Adobe och Adobe 

Reader är antingen varumärken eller registrerade 

varumärken som tillhör Adobe Systems Incor-

porated i USA och/eller andra länder. SDHC- och 

SDXC-loggorna är varumärken som tillhör SD-3C, 

LLC. HDMI-loggan är ett varumärke. Alla andra 

varunamn som omnämns i den här handboken 

är varumärken eller registrerade varumärken som 

tillhör respektive ägare.

Elektrisk interferensElektrisk interferens
Den här kameran kan påverka sjukhus- eller 

fl ygutrustning. Rådfråga sjukhusets eller fl ygbola-

gets personal innan du använder kameran på ett 

sjukhus eller ombord på ett fl ygplan.

Exif Print (Exif version 2.3)Exif Print (Exif version 2.3)
Exif Print är ett nyligen reviderat fi lformat för 

digitalkameror, där information som lagras 

tillsammans med fotografi er används för optimal 

färgåtergivning vid utskrift.

 VIKTIGT MEDDELANDE:

Läs detta innan du använder programvaran

Direkt eller indirekt exportering, av hela eller 

delar av licensierad programvara, utan tillåtelse 

av styrande organ är förbjudet.
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Trådlöst nätverk och Bluetooth-enheter: Varningar

VIKTIGT: Läs följande meddelanden innan du använder kamerans 
inbyggda trådlösa sändare.

 Q Denna produkt, som innehåller krypteringsfunktion utvecklad i USA, 

kontrolleras av United States Export Administration Regulations och kan 

inte exporteras eller vidareexporteras till ett land för vilket USA tillämpar 

varuembargo.

• Använd bara ett trådlöst nätverk eller Bluetooth-enhet.  FUJIFILM tar inget 

ansvar för skador till följd av obehörig användning. Använd inte i enheter 

som kräver en hög grad av tillförlitlighet, till exempel i medicintekniska 

produkter eller andra system som direkt eller indirekt kan påverka män-

niskors liv. När du använder enheten i en dator eller andra system som 

kräver en högre grad av tillförlitlighet än som erbjuds av trådlösa nätverk 

eller Bluetooth-enheter, se till att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgär-

der för att garantera säkerheten och förhindra fel.

• Använd endast enheten i det land där du köpt den.  Denna enhet uppfyller 

de bestämmelser som gäller för trådlösa nätverk och Bluetooth-enheter 

i det land där den köptes. Följ alla lokala bestämmelser när du använder 

enheten. FUJIFILM ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. använd-

ning i andra jurisdiktioner.

• Använd inte enheten på platser med magnetiska fält, statisk elektricitet eller 

radiostörningar.  Använd inte sändaren i närheten av mikrovågsugnar, 

eller på andra platser där magnetiska fält, statisk elektricitet eller 

radiostörningar kan hindra mottagningen av trådlösa signaler. Ömsesidig 

interferens kan uppstå när sändaren används i närheten av andra trådlösa 

enheter som fungerar i 2,4 GHz-bandet.

• Säkerhet:  Trådlöst nätverk och Bluetooth-enheter sänder data via radio 

och följaktligen kräver användningen större säkerhet än vad som gäller 

för trådbundna nätverk.

 - Anslut inte till okända nätverk eller nätverk som du inte har behörighet 

till, även om de visas på din enhet, eftersom sådan åtkomst kan anses 

vara obehörig. Anslut endast till nätverk som du har åtkomsträt-

tigheter till.

 - Var medveten om att trådlösa sändningar kan vara sårbara för avlyss-

ning av tredje part.

• Följande kan vara straff bart enligt lag:

 - Demontering eller modifi ering eller denna enhet

 - Avlägsnande av etiketter för enhetscertifi ering

• Denna enhet fungerar på samma frekvens som kommersiella, medicinska och 

utbildningsenheter samt trådlösa sändare.  Den fungerar också på samma 

frekvens som licensierade sändare och speciella olicensierade lågspän-

ningssändare som används i RFID-spårningssystem för monteringsband 

och i andra liknande enheter.

• För att förhindra störningar med ovanstående enheter, observera följande 

säkerhetsföreskrifter.  Kontrollera att RFID-sändaren inte är i funktion 

innan du använder den här enheten. Om du märker att enheten orsakar 

störningar hos licensierade sändare som används för RFID-spårning, sluta 

omedelbart att använda den berörda frekvensen eller fl ytta enheten till 

en annan plats. Om du märker att den här enheten orsakar störningar 

i RFID-spårningssystem med lågspänning, kontakta en FUJIFILM-

representant.

• Använd inte denna enhet ombord på ett fl ygplan. Observera att Blue-

tooth fortfarande kan vara på även när kameran är avstängd. Gå till 

inställningsmenyn och välj 0 ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > 

Bluetooth-INSTÄLLNINGAR > Bluetooth PÅ/AV och välj AV för att 

avaktivera Bluetooth.
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Om denna handbokOm denna handbok
Innan du använder kameran ska du läsa igenom denna handbok och varning-
arna i ”För din säkerhet” (P ii). För information om specifi ka ämnen konsulterar 
du källorna nedan.

InnehållsförteckningInnehållsförteckning ......................... .........................PP xv xv FelsökningFelsökning ...................................... ......................................PP 111 111

”Innehållsförteckning” ger en översikt 
över hela handboken. De viktigaste 
kamerafunktionerna listas här.

Har du ett specifi kt kameraproblem? 
Hitta svaret här.

Varningsmeddelanden och displayerVarningsmeddelanden och displayer ... ...PP 118 118

Ta reda på vad som ligger bakom en 
blinkande ikon eller ett felmedde-
lande på displayen.

 Minneskort Minneskort

Bilder kan lagras i kamerans internminne eller på valfritt SD-, SDHC- och SDXC-minnes-
kort (P 12), som kallas ”minneskort” i denna manual.
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Knappar som används oftaKnappar som används ofta

  ■■  Radera bilder Radera bilder

y För att radera en bild, visa den i helskärm 
och tryck väljarknappen uppåt (b).

  ■■ Ta bilder under uppspelningTa bilder under uppspelning

y Tryck ned avtryckaren halvvägs för att 
omedelbart återgå till fotoläget.

View

Shoot

  ■■ Slå på kameran i uppspelningslägeSlå på kameran i uppspelningsläge

y När kameran är avstängd 
kan du starta uppspel-
ningen genom att trycka 
på a-knappen i ungefär 
en sekund.



xi

Produktegenskaper och försiktighetsmått för användningProduktegenskaper och försiktighetsmått för användning
  ■■ Vatten-, damm- och stöttålighetVatten-, damm- och stöttålighet

  QQ Kameran följer standarderna JIS klass 8 för vattentålighet och JIS klass 6 (IP68) för dammtålighet, Kameran följer standarderna JIS klass 8 för vattentålighet och JIS klass 6 (IP68) för dammtålighet, 
och har klarat FUJIFILMS falltest (fallhöjd: 1,75 m; fallyta: plywood, tjocklek 5 cm), följer MIL-STD och har klarat FUJIFILMS falltest (fallhöjd: 1,75 m; fallyta: plywood, tjocklek 5 cm), följer MIL-STD 
810F Method 516.5: Shock. Dessa resultat uppnåddes genom egen testning och är inte en generell 810F Method 516.5: Shock. Dessa resultat uppnåddes genom egen testning och är inte en generell 
garanti för vattentålighet eller motståndskraft mot skada eller förstörelse. De tillbehör som medföl-garanti för vattentålighet eller motståndskraft mot skada eller förstörelse. De tillbehör som medföl-
jer kameran är inte vattentåliga.jer kameran är inte vattentåliga.

  ■■ Före användningFöre användning

1 Kontrollera den vattenresistenta tätningen och omgivande ytor och 
avlägsna damm, sand eller andra främmande ämnen med en mjuk, 
torr trasa.

  QQ Byt ut den vattenresistenta tätningen om den deformeras eller ska-Byt ut den vattenresistenta tätningen om den deformeras eller ska-
das på annat sätt (notera att en avgift tas ut för denna tjänst; kontakta das på annat sätt (notera att en avgift tas ut för denna tjänst; kontakta 
din återförsäljare eller en FUJIFILM-auktoriserad reparatör för mer din återförsäljare eller en FUJIFILM-auktoriserad reparatör för mer 
information). Om tätningen inte byts ut kan läckage orsaka skador på information). Om tätningen inte byts ut kan läckage orsaka skador på 
kameran.kameran.

2 Håll batterifackets lucka stängd mot kamerahuset (q), 
vrid spärren tills den klickar på plats (w), vilket indikerar att 
luckan sitter fast.

3 Säkerställ att luckan sitter fast genom att vrida på spärren i motsatt riktning och kontrollera 
att luckan inte öppnas.
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  QQ Den främre ytan på kameraobjektivet är skyddad av en glasskiva. Främmande material på glaset Den främre ytan på kameraobjektivet är skyddad av en glasskiva. Främmande material på glaset 
syns på fotografi er; håll alltid glaset rent.syns på fotografi er; håll alltid glaset rent.

  QQ Se till att batterifacksluckan är helt låst. Om vatten, lera eller sand kommer in i kameran kan det leda Se till att batterifacksluckan är helt låst. Om vatten, lera eller sand kommer in i kameran kan det leda 
till felfunktion.till felfunktion.

  QQ Öppna eller stäng inte batterifackets lucka med blöta händer eller på platser som är dammiga, Öppna eller stäng inte batterifackets lucka med blöta händer eller på platser som är dammiga, 
sandiga eller i närheten av vatten, t.ex. när du befi nner dig på eller bredvid öppet vatten.sandiga eller i närheten av vatten, t.ex. när du befi nner dig på eller bredvid öppet vatten.

  QQ Se till att kameran är helt torr innan du sätter i eller tar ur batterier eller minneskort, eller ansluter Se till att kameran är helt torr innan du sätter i eller tar ur batterier eller minneskort, eller ansluter 
USB- eller HDMI-kabeln.USB- eller HDMI-kabeln.

  QQ Kameran fl yter inte. Se till att du fäster remmen och lindar den runt vristen när du använder kameran.Kameran fl yter inte. Se till att du fäster remmen och lindar den runt vristen när du använder kameran.

  ■■ Vid användningVid användning

  QQ Begränsa undervattensanvändning till djup på 20 m eller mindre och perioder kortare än 120 minu-Begränsa undervattensanvändning till djup på 20 m eller mindre och perioder kortare än 120 minu-
ter. Rengör och torka kameran inom en timme efter att den använts under vatten.ter. Rengör och torka kameran inom en timme efter att den använts under vatten.

  QQ Insidan av kameran är inte vattentät. Öppna eller stäng inte batterifackets lucka under vattnet. Efter Insidan av kameran är inte vattentät. Öppna eller stäng inte batterifackets lucka under vattnet. Efter 
rengöring av kameran, se till att den är helt torr innan batterifackets lucka öppnas eller stängs.rengöring av kameran, se till att den är helt torr innan batterifackets lucka öppnas eller stängs.

  QQ Använd den inte i varma källor eller uppvärmda bassänger.Använd den inte i varma källor eller uppvärmda bassänger.
  QQ Kameran kan förlora sin vattenresistens om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Dyk inte Kameran kan förlora sin vattenresistens om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer. Dyk inte 
i vattnet med kameran och utsätt den inte för kraftiga stötar på annat sätt. Om kameran utsatts för i vattnet med kameran och utsätt den inte för kraftiga stötar på annat sätt. Om kameran utsatts för 
kraftiga stötar, kontakta din återförsäljare eller en FUJIFILM-auktoriserad reparatör.kraftiga stötar, kontakta din återförsäljare eller en FUJIFILM-auktoriserad reparatör.

  QQ Om kameran lämnas i sanden kan det hända att dess temperatur överstiger driftsgränsen och sand Om kameran lämnas i sanden kan det hända att dess temperatur överstiger driftsgränsen och sand 
kan komma in i högtalaren eller mikrofonen.kan komma in i högtalaren eller mikrofonen.

  QQ Solkräm, sololja, eller andra oljiga ämnen kan missfärga kamerahuset och bör torkas av med en Solkräm, sololja, eller andra oljiga ämnen kan missfärga kamerahuset och bör torkas av med en 
fuktig trasa.fuktig trasa.

  QQ Notera att färgen på medföljande rem kan blekna eller färga av sig på andra föremål om den utsätts Notera att färgen på medföljande rem kan blekna eller färga av sig på andra föremål om den utsätts 
för fukt eller friktion.för fukt eller friktion.
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  ■■ Efter användningEfter användning

Utför följande steg efter att kameran använts under vatten eller på platser där främmande ämnen Utför följande steg efter att kameran använts under vatten eller på platser där främmande ämnen 
kan fastna på kamerahuset.kan fastna på kamerahuset.

1 Stäng batterifackets lucka ordentligt och skölj av kameran under en 
vattenkran eller lämna den i en balja med rent vatten i ungefär tio 
minuter.

2 Ta bort vatten från kameran med en mjuk, torr trasa och låt den torka på en välventilerad 
plats i skuggan.

3 Efter att ha kontrollerat att kameran har torkat och är fri från vattendroppar, öppna bat-
terifackets lucka och använd en mjuk, torr trasa för att ta bort allt vatten, damm eller andra 
främmande ämnen i batterifacket.

  QQ Ta bort alla främmande ämnen från den vattenresistenta tätningen och dess angränsande ytor. Ta bort alla främmande ämnen från den vattenresistenta tätningen och dess angränsande ytor. 
Främmande ämnen kan skada tätningen och minska vattentåligheten.Främmande ämnen kan skada tätningen och minska vattentåligheten.

  QQ Flytande tvål, tvättmedel, alkohol och andra rengöringsmedel kan påverka vattenmotståndskraften Flytande tvål, tvättmedel, alkohol och andra rengöringsmedel kan påverka vattenmotståndskraften 
och bör aldrig användas.och bör aldrig användas.

  QQ Ta bort vattendroppar och främmande ämnen med en torr trasa efter användning och stäng bat-Ta bort vattendroppar och främmande ämnen med en torr trasa efter användning och stäng bat-
terifacksluckan ordentligt och lägg kameran i blöt i sötvatten i ungefär tio minuter. Torka kameran terifacksluckan ordentligt och lägg kameran i blöt i sötvatten i ungefär tio minuter. Torka kameran 
noggrant efter att du tagit upp den ur vattnet.noggrant efter att du tagit upp den ur vattnet.
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  ■■ Förvaring och underhållFörvaring och underhåll

  QQ Förvara inte kameran vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C.Förvara inte kameran vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C.
  QQ För att säkerställa fortsatt vattentäthet rekommenderas det att du byter ut den vattenresistenta För att säkerställa fortsatt vattentäthet rekommenderas det att du byter ut den vattenresistenta 
tätningen ungefär en gång om året (mot avgift). Kontakta din återförsäljare eller en FUJIFILM-aukto-tätningen ungefär en gång om året (mot avgift). Kontakta din återförsäljare eller en FUJIFILM-aukto-
riserad reparatör för mer information.riserad reparatör för mer information.

  ■■ Kondensation inne i objektivetKondensation inne i objektivet

I vissa miljöer kan kondensation (imma) bildas inne i objektivet. Detta betyder I vissa miljöer kan kondensation (imma) bildas inne i objektivet. Detta betyder 
inte att något är fel. Kondensation kan avlägsnas genom att lämna batteri-inte att något är fel. Kondensation kan avlägsnas genom att lämna batteri-
fackets lucka öppen på en plats med jämn temperatur och som inte utsätts fackets lucka öppen på en plats med jämn temperatur och som inte utsätts 
för värme, fukt, sand eller damm.för värme, fukt, sand eller damm.

   Kondensation Kondensation

Att kondensation uppstår är särskilt sannolikt om kameran placeras i kallt vatten efter att ha utsatts Att kondensation uppstår är särskilt sannolikt om kameran placeras i kallt vatten efter att ha utsatts 
för höga temperaturer eller om den tas från en kall miljö till en varm eller om batterifackets lucka för höga temperaturer eller om den tas från en kall miljö till en varm eller om batterifackets lucka 
öppnas på en fuktig plats.öppnas på en fuktig plats.

  ■■ Kalla klimatKalla klimat

  QQ Batteriets prestanda sjunker vid låga temperaturer, vilket minskar antalet bilder som kan tas. Linda Batteriets prestanda sjunker vid låga temperaturer, vilket minskar antalet bilder som kan tas. Linda 
in kameran eller förvara den i dina kläder för att hålla den varm.in kameran eller förvara den i dina kläder för att hålla den varm.

  QQ Använd ett NP-45S-batteri.Använd ett NP-45S-batteri.
  QQ Displayen kan bli långsammare vid låga temperaturer. Detta tyder inte på något fel.Displayen kan bli långsammare vid låga temperaturer. Detta tyder inte på något fel.
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 Innan du börjar Innan du börjar
Symboler och begreppSymboler och begrepp
Följande symboler används i denna användarhandbok:
 Q :  Denna information ska läsas före användning för att säkerställa korrekt drift.
 R :  Ytterligare information som kan vara användbar när kameran används.
 P :  Andra sidor i den här handboken där du hittar relaterad information.

Menyer och annan text på LCD-monitorn visas i fetstil. I användarhandbokens 
illustrationer kan det som visas i displayerna förenklas i förklarande syfte.

Medföljande tillbehörMedföljande tillbehör
Följande delar medföljer kameran:

NP-45S uppladdnings-
bart batteri

Batteriladdare Nätadapter * USB-kabel

• Rem
• User Guide

(Användarguide)

   Fästa remmen Fästa remmen

Sätt på remmen så som visas.

* Form på adapter varierar med försäljningsregion.
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 Kameradelar Kameradelar
Se sidhänvisningen till höger om varje del för mer information.

Väljarknapp

Flytta markören nedåt

h knapp för självutlösaren (P 49)

MENU/OK-knapp

Flytta markören åt höger

N knapp för blixt (P 47)

Flytta markören uppåt

d exponeringskompensationsknapp (P 45)
b raderingsknapp (P x)

Flytta markören åt vänster

F knapp för makro (P 46)

*  Illustrationerna i användarhandboken har förenklats i förklarande syfte.*  Illustrationerna i användarhandboken har förenklats i förklarande syfte.
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Kameradelar

A Mikrofon ...................................................................... 63

B Avtryckare .................................................................... 24

C ON/OFF-knapp ............................................................ 17

D t fi lminspelningsknapp ............................................. 63

E Blixt ............................................................................. 47

F Självutlösarlampa ........................................................ 49

AF-hjälplampa ........................................................... 101

G Objektiv-/skyddsglas

H LCD-monitor ................................................................... 4

I W-knapp (utzoomning) ......................................... 23, 56

J T-knapp (inzoomning) ........................................... 23, 56

K Spärr ........................................................................ 7, 10

L Säkerhetslås ............................................................. 7, 10

M a uppspelningsknapp ............................................... 26

N Ögla för remmen ............................................................ 1

O DISP (display)/BACK-knapp .................................... 6, 20

P Knapp för seriebildsläge ............................................... 54

W-knapp (trådlös) (bildvisningsläge) ...................... 105

Q Högtalare ..................................................................... 66

R Stativgänga

S Vattenresistent tätning ............................................xi, 10

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

U Minneskortsfack ............................................................. 9

V Micro HDMI-kontakt (Typ D) ......................................... 70

W Batterifack ..................................................................... 7

X Batterispärr .............................................................. 8, 11

Y Produktnamnsskylt ............................................se nedan

 Produktnamnsskylten Produktnamnsskylten

Avlägsna inte produktnamnsskylten som innehåller FCC ID, KC-märkning, serienummer 
och annan viktig information.
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Kameradelar

 Kameradisplayer Kameradisplayer
Följande typer av indikatorer kan visas under fotografering och uppspelning. 
Indikatorerna varierar med kamerainställningarna.

 ■ Fotografering

N

10:00  AM12/31/2050

999 

9

250 F4.5

P
800

2 3-1

A Fotoläge ....................................................................... 27

B Spåra ansikte/ögon inst. .............................................. 41

C Seriebildsläge .............................................................. 82

D Indikator för tyst läge ................................................... 95

E Fokusram ..................................................................... 43

F Internminnesindikator *

G Filmläge ....................................................................... 84

H Antal tillgängliga bilder ............................................. 122

I Känslighet .................................................................... 78

J Bildstorlek och kvalitet ........................................... 79, 80

K Temperaturvarning .................................................... 119

L FINEPIX färg ................................................................. 80

M Vitbalans ...................................................................... 81

N Batterinivå ..................................................................... 5

O BILDSTAB LÄGE ............................................................. 99

P Nedladdningsstatus för positionsdata ........................ 105

Q Varning för oskärpa .............................................. 48, 118

R Fokusvarning ....................................................... 24, 118

S Exponeringskompensation........................................... 45

T Antal bilder att ladda upp ............................................ 87

U Datum och tid ........................................................ 19, 21

V Status för bilduppladdning .......................................... 87

W Bluetooth-kommunikation PÅ/AV .............................. 102

X Självutlösarindikator (Intervallfotografering / 

Förfl utet fi lmläge) ........................................................ 49

Y Makroläge (närbild) ..................................................... 46

Z Datumstämpel ........................................................... 106

Blixtläge....................................................................... 47

* a: indikerar att inget minneskort är isatt och att bilder sparas i kamerans internminne (P 9); blinkar gult medan bilder sparas. Om 

ett minneskort är isatt blinkar en gul b-ikon på displayen medan bilder sparas.

a
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Kameradelar

 ■ Uppspelning

100-0001
800

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

4:3N

999 

A Uppspelningslägesindikator .................................. 26, 55

B Spåra ansikte/ögon inst. ........................................ 41, 90

C Indikator för borttagning av röda ögon ........................ 90

D Prof. läge för svagt ljus, HDR .................................. 34, 35

E Cinemagraf .................................................................. 29

F Avancerat fi lter ............................................................. 38

G Indikator för tyst läge ................................................... 95

H Presentbild ................................................................... 55

I Bildnummer ................................................................. 97

J Positionsdata ............................................................. 105

K Antal bilder att ladda upp ............................................ 87

L Status för bilduppladdning .......................................... 87

M Indikatorn uppladdade/markerade för uppladdning .... 87

N Bluetooth-kommunikation PÅ/AV .............................. 102

O Fotobokshjälp .............................................................. 60

P Favoriter ....................................................................... 55

Q Indikator för DPOF-utskrift ........................................... 71

R Skyddad bild ................................................................ 90

   Batterinivå Batterinivå

Batterinivån visas enligt följande:
IndikatorIndikator BeskrivningBeskrivning

D (vit) Batteriet är delvis urladdat.
C (vit) Batteriet är urladdat mer än till hälften.
B (röd) Lågt batteri. Ladda så snart som möjligt.
A (blinkar röd) Batteriet är slut. Stäng av kameran och ladda batteriet.
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Kameradelar

   Dölja och visa indikatorer Dölja och visa indikatorer

Tryck på DISP/BACK för att bläddra bland fotograferings- och uppspelningsindikatorerna 
enligt följande:
• Fotografering: Indikatorer visas/indikatorer är dolda/bästa komponering/HD-inramning
• Uppspelning: Indikatorer visas/indikatorer är dolda/I favoriter
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 Komma igång Komma igång
 Sätta i batteri och minneskort Sätta i batteri och minneskort
Sätt in batteriet och minneskortet som beskrivs nedan.

 Q Innan du fortsätter, kontrollera att den vattenresistenta tätningen är fri från främmande 
ämnen enligt beskrivningen på sida xi.

  1 Öppna batterifacksluckan.
Håll säkerhetslåset intryckt (q), vrid spärren 
(w) och öppna batterifackets lucka (e).

 R Se till att kameran är avstängd innan du öpp-
nar batterifacksluckan.

 Q Öppna inte batterifacksluckan när kameran är 
påslagen. I annat fall fi nns det risk att bildfi ler 
eller minneskort skadas.

 Q Använd inte våld för att öppna resp. stänga batterifacksluckan.
 Q Torka bort vattendroppar och andra främmande ämnen med en torr trasa innan du 
öppnar batterifacksluckan.
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Sätta i batteri och minneskort

  2 Sätt i batteriet. 
Passa in den orange randen på batteriet med 
den orange batterispärren och skjut in batte-
riet i kameran medan du trycker batterispär-
ren åt ena sidan. Kontrollera att batteriet är 
ordentligt fastsatt.

 Q Sätt i batteriet åt rätt håll. Använd inte våld och 
försök inte att sätta i batteriet upp och ner eller 
åt fel håll. Batteriet glider lätt i när det sätts i åt 
rätt håll.

Batterispärr
Orange rand
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Sätta i batteri och minneskort

  3 Sätt i minneskortet.
Håll minneskortet åt det håll bilden till höger 
visar och skjut in det helt i kameran tills det 
klickar på plats i kortfacket.

 Q  Se till att kortet sätts i åt rätt håll. Sätt inte i det 
snett och bruka inte våld. Om minneskortet inte 
är isatt korrekt eller om inget kort är isatt, visas 
a på LCD-monitorn och det interna minnet 
används för lagring och uppspelning.

Klick

 Q  SD/SDHC/SDXC-minneskort kan låsas vilket 
gör det omöjligt att formatera kortet eller att 
spara eller radera bilder. Innan ett SD/SDHC/
SDXC-minneskort sätts i, ska skrivskyddsspärren 
skjutas till olåst läge. Skrivskyddsspärr
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Sätta i batteri och minneskort

  4 Stäng och lås batterifacksluckan.
Håll batterifackets lucka stängd mot kamera-
huset (q), vrid spärren tills den klickar på plats 
(w), vilket indikerar att luckan sitter fast.

 Q Innan du stänger locket bör du kontrollera att 
det inte fi nns damm, sand eller andra främman-
de ämnen på den vattenresistenta tätningen 
eller dess angränsande ytor.

 Q Använd inte för mycket horisontal kraft när du stänger batterifacksluckan. Underlå-
tenhet att följa denna försiktighetsåtgärd kan göra så att den vattentåliga tätningen 
hamnar snett, vilket gör att vatten kan komma in i kameran.

 Q Säkerställ att luckan sitter fast genom att vrida på spärren i motsatt riktning och 
kontrollera att luckan inte öppnas.

   Kontrollera att luckan är låst Kontrollera att luckan är låst

Se till att remmen inte fastnar i luckan och att spärren är stängd.

  ■■ KorrektKorrekt

Spärren är stängd.

  ■■ InkorrektInkorrekt

Spärren är öppen.
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Sätta i batteri och minneskort

   Ta ut batteri och minneskort Ta ut batteri och minneskort

Stäng av kameran och öppna batterifackslocket innan du tar ur batteriet eller minnes-
kortet.

För att ta ut batteriet trycker du batterispärren åt sidan och skjuter 
ut batteriet ur kameran så som visas på bilden.

Batterispärr

För att ta ut minneskortet trycker du försiktigt in det och släpper 
det långsamt. Kortet kan nu tas ut för hand. När ett minneskort tas 
ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt fi nger 
för att hålla emot och frigör kortet försiktigt.
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Sätta i batteri och minneskort

 ■  Kompatibla minneskort
SD-, SDHC-, och SDXC-minneskort från FUJIFILM och SanDisk har testats och 
godkänts för användning i kameran. En fullständig lista över godkända min-
neskort fi nns på http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. 
Funktion kan inte garanteras med andra kort. Kameran kan inte användas med 
xD-Picture Cards eller MultiMediaCard (MMC)-enheter.

  QQ MinneskortMinneskort

• Stäng inte av kameran eller ta ur minneskortet medan minneskortet formateras eller 
data spelas in på eller raderas från kortet. I annat fall kan kortet skadas.

• Formatera SD/SDHC/SDXC-minneskort före första gången de används, och se till att 
omformatera alla minneskort sedan de använts i en dator eller annan enhet. För mer 
information om hur du formaterar minneskort, se ”K FORMATERA” (P 96).

• Minneskort är små och kan därför lätt sväljas; förvara dem utom räckhåll för små barn. 
Om ett barn sväljer ett minneskort, sök omedelbart läkarvård.

• miniSD- eller microSD-adaptrar som är större eller mindre än standardmåtten på ett SD/
SDHC/SDXC-kort kan eventuellt inte matas ut på normalt sätt; om kortet inte matas ut, ta 
med kameran till en auktoriserad servicerepresentant. Ta inte ut kortet med våld.

• Fäst inte etiketter på minneskorten. Etiketter som lossnar kan orsaka fel på kameran.
• Det kan hända att fi lminspelningar avbryts med vissa typer av SD/SDHC/SDXC-minnes-

kort. Använd ett H -kort eller bättre när du fi lmar HD-fi lmer, Full HD-fi lmer eller 
höghastighetsfi lmer.
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Sätta i batteri och minneskort

• Data i internminnet kan raderas eller förstöras när kameran repareras. Tänk på att repara-
tören kan se bilderna som fi nns i internminnet.

• När ett minneskort eller internminne i kameran formateras skapas en mapp i vilken bilder 
kan lagras. Döp inte om eller radera denna mapp eller använd en dator eller annan enhet 
för att redigera, radera eller döpa om bildfi ler. Använd alltid kameran för att radera bilder 
från minneskort eller internminne; innan du redigerar eller döper om fi ler ska du kopiera 
dem till en dator och redigera eller döpa om kopiorna, inte originalen.

  QQ BatterierBatterier

• Avlägsna smuts från batteripolerna med en mjuk, torr trasa. I annat fall kan det hända att 
batteriet inte kan laddas.

• Klistra inte fast etiketter eller andra objekt på batteriet. Om denna försiktighetsåtgärd inte 
följs kan det innebära att det inte går att ta ut batterierna ur kameran.

• Kortslut inte batteripolerna. Batteriet kan överhettas.
• Läs försiktighetsanmärkningarna i ”Batterier och strömförsörjning” (P v).
• Använd endast laddare som är avsedda för användning med batteriet. I annat fall kan det 

leda till fel på produkten.
• Ta inte bort etiketterna från batteriet och försök inte att dela på eller skala av det yttre 

höljet.
• Batteriet förlorar gradvis sin laddning när det inte används. Ladda batteriet en eller två 

dagar innan användning.
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 Laddning av batteriet Laddning av batteriet
Batteriet är inte fulladdat vid leverans. Ladda batteriet innan användning. Kame-
ran laddar batteriet internt.

Kameran använder ett NP-45S uppladdningsbart batteri.

  1 Anslut kontaktadaptern till nätadaptern.
Anslut kontaktadaptern enligt bilden, se till att 
den är helt isatt och klickar på plats i nätadap-
terns terminaler.

 Q Kontaktadaptern får bara användas med den 
medföljande nätadaptern. Använd den inte med 
några andra enheter.

Batteriladdare

Nätadapter

  2 Öppna batterifacksluckan.
Håll säkerhetslåset intryckt (q), vrid spärren 
(w) och öppna batterifackets lucka (e).
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Laddning av batteriet

  3 Ladda batteriet.
Anslut kameran till den medföljande växel-
strömsadaptern med den medföljande USB-
kabeln. Anslut sedan AC-nätadaptern till ett 
strömuttag inomhus.

 Q Kontrollera att kontakterna är i rätt riktning och 
sätt sedan in dem helt.

Anslut till kamerans Micro USB-
kontakt (Micro-B)

   Självutlösarens lampa Självutlösarens lampa

Självutlösarens lampa visar batteriets laddnings-
status enligt följande:

Självutlösarlampa

SjälvutlösarlampaSjälvutlösarlampa BatteristatusBatteristatus ÅtgärdÅtgärd

PåPå Batteriet laddar.Batteriet laddar. ——
BlinkarBlinkar Batterifel.Batterifel. Se sidan 112.Se sidan 112.

SläcktSläckt
Uppladdning slutförd.Uppladdning slutförd. ——

Det går inte att ladda.Det går inte att ladda.
Koppla bort nätadaptern från strömuttaget och sätt Koppla bort nätadaptern från strömuttaget och sätt 
åter in batteriet med korrekt orientering (åter in batteriet med korrekt orientering (P P 112).112).

 Q Batteriet laddas inte medan kameran är påslagen.

 R Kameran drivs i externt strömläge om kameran slås på medan den är ansluten till 
nätström.
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Laddning av batteriet

 Laddning via en dator Laddning via en dator

Batteriet kan laddas genom att ansluta kameran till en dator.

Stäng av kameran och anslut den medföl-
jande USB-kabeln så som visas och se till 
att kontakterna är ordentligt isatta. Anslut 
kameran direkt till datorn; anslut den inte till 
en USB-hubb eller ett tangentbord.

Anslut till kamerans Micro USB-
kontakt (Micro-B)

 Q Om kameran är påslagen, är laddning inte tillgänglig.
 Q Om datorn går i viloläge under laddning, avbryts laddningen. För att fortsätta ladd-
ningen, inaktivera viloläge på datorn och koppla bort och anslut USB-kabeln.

 Q Laddning kan vara omöjligt beroende på datorspecifi kationer, inställningar och villkor.



17 Komma igång

 Slå på och av kameran Slå på och av kameran

FotolägeFotoläge
Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på 
kameran.

Tryck på ON/OFF-knappen igen för att 
stänga av kameran.

  RR Ändra till uppspelningslägeÄndra till uppspelningsläge

Tryck på a-knappen för att starta uppspel-
ningen. Tryck ned avtryckaren halvvägs för 
att återgå till fotoläget.

 Q Du kan uppmanas att kontrollera att 
batterifackets lucka är låst, men detta 
tyder inte på något fel.

UppspelningslägeUppspelningsläge
För att slå på kameran och starta upp-
spelningen trycker du på a-knappen 
i cirka en sekund.

Tryck på a-knappen igen eller tryck 
på ON/OFF-knappen för att stänga av 
kameran.

  RR Ändra till fotolägeÄndra till fotoläge

För att gå till fotoläget trycker du in avtryck-
aren halvvägs. Tryck på a-knappen för att 
återgå till uppspelning.
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Slå på och av kameran

 Q Bilder kan påverkas av fi ngeravtryck och andra märken på skyddsglaset som skyddar 
linsen. Se till att glaset är rent.

 Q ON/OFF-knappen stänger inte helt av strömtillförseln till kameran.

  RR Auto-avstängningAuto-avstängning

Kameran stängs av automatiskt om inga åtgärder utförs under den tid som valts för 
M AUTO AVSTÄNGNING (P 99). För att slå på kameran använder du ON/OFF-knappen 
eller trycker på a-knappen i cirka en sekund.
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 Grundinställningar Grundinställningar
När du slår på kameran för första gången kan du välja ett språk och ställa in 
kameraklockan. Med standardinställningarna kan du också parkoppla kameran 
med en smartphone eller surfplatta så att du sedan kan synkronisera klockan el-
ler överföra bilder. Följ stegen nedan när du slår på kameran för första gången.

 Parkoppling Parkoppling

Om du tänker parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta, installera och 
starta den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på den smarta enhe-
ten innan du fortsätter. För mer information, besök:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

 1 Slå på kameran.
A dialogruta för val av språk visas.

 2 Välj ett språk.
Tryck upp eller ner på väljaren för att markera önskat språk och tryck på MENU/

OK.

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

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

REGISTRERA PARKOPPLING

HJÄLP
STÄLL IN HOPPA ÖVER

PARKOPPLA MED SMARTTELEFON?
BILDER KAN LÄTT ÖVERFÖRAS
TILL SMARTTELEFON VIA
PARKOPPLING
SK. QR. EL. S. "FUJIFILM
Camera Remote" PÅ INT.  



20  Komma igång

Grundinställningar

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

 R  För att ställa in klockan manuellt, tryck på DISP/BACK (P 21).

REGISTRERA PARKOPPLING

STÄLL IN AVBRYT

PARKOPPLING SLUTFÖRD

ANGE DATUM/TID FRÅN SMARTTELEFON?
12/ 1/2016 16:52 PM  

 5 Synkronisera med din smartphone eller surfplatta och ange energisparinställ-
ningen för kameradisplayen.

 6 Tryck på MENU/OK.
Kameraklockan ställs in på angiven tid och tiden visas i tagningsläget.

 R Om batteriet tas bort under en längre tid kommer kameraklockan att återställas och 
dialogrutan för språkval kommer att visas när kameran slås på.

 Hoppa över aktuellt steg Hoppa över aktuellt steg

Tryck på DISP/BACK för att hoppa över det aktuella steget. En bekräftelsedialogruta visas; 
välj NEJ för att undvika att upprepa alla steg du hoppar över nästa gång kameran slås 
på.
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Grundinställningar

 Att välja ett annat språk Att välja ett annat språk
För att ändra språket:

 1 Välj L a i inställningsmenyn.

 2 Välj ett språk.
Tryck upp eller ner på väljaren för att markera önskat språk.

 3 Tryck på MENU/OK.
Menyerna visas i det språk som angivits.

 Ändra tid och datum Ändra tid och datum
Ställa in kameraklockan:

 1 Välj F DATUM/TID i inställningsmenyn.

 2 Ställ in klockan.
Tryck vänster eller höger på väljaren för att markera ett alternativ (år, månad, 
dag, timma eller minut), och tryck upp eller ner på väljaren för att ändra 
inställningen.

 3 Tryck på MENU/OK.
Datum och tid ställs in. 
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 Grundläggande fotografering och uppspelning Grundläggande fotografering och uppspelning
 Ta bilder i  Ta bilder i QQ-läge (motivavkänning)-läge (motivavkänning)
Detta avsnitt beskriver hur du tar bilder i läget Q (motivavkänning). Kameran 
analyserar automatiskt komponeringen och justerar inställningarna på lämpligt 
sätt.

 1 Sätt på kameran.
Tryck på ON/OFF-knappen för att slå på kameran. 
Q-fotograferingsindikatorerna visas.

  gg-ikonen-ikonen

Ikonen indikerar att kameran kontinuerligt söker efter ansikten för att välja lämpligt 
motiv, vilket ökar urladdningen av batteriet.

 Motivikonen Motivikonen

Kameran väljer motiv efter fotograferingsförhållanden och typ av motiv (motiven 
inom parentes väljs om kameran upptäcker att motivet rör sig): d PORTRÄTT (a), 
c LANDSKAP (cc), d NATT (cd), e MAKRO (ce), dd NATTPORTRÄTT (ad), g MOTLJUS-

PORTRÄTT (b), a AUTO (c).
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Ta bilder i Q-läge (motivavkänning)

  2 Komponera bilden.
Använd zoomknapparna för att rama in bilden på skärmen.

Zooma ut Zooma in

Zoomindikator

   Hålla kameran Hålla kameran

Håll kameran stadigt med bägge händerna och håll armbå-
garna längs med sidorna. Skakningar eller ostadiga händer 
kan göra att dina bilder blir suddiga.

För att förhindra att bilden förlorar fokus eller blir för mörk 
(underexponerad), ska du hålla fi ngrar och annat borta från 
blixten och det skyddande glaset som täcker linsen.
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Ta bilder i Q-läge (motivavkänning)

  3 Fokusera.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.

 R Objektivet kan ge ifrån sig ljud när kameran fokuserar; detta 
är normalt. Om motivet är dåligt upplyst, kan AF-hjälplampan 
tändas; se “C AF BELYSNING” (P 101) för information om 
hur du inaktiverar lampan.

Om kameran kan fokusera piper den två gånger.

Om kameran inte kan fokusera blir fokusramen röd, s visas. Ändra kompositio-
nen eller använd fokuslåset (P 43).

Dubbelpip



25Grundläggande fotografering och uppspelning

Ta bilder i Q-läge (motivavkänning)

 4 Ta bilden.
Tryck ned avtryckaren försiktigt hela vägen för att ta 
bilden.

 R Om motivet är dåligt upplyst kan det hända att blixten avfy-
ras när bilden tas. För mer information angående att använda 
blixten när belysningen är dålig, se “N Använda blixten (Intel-
ligent blixt)” (P 47).

 Avtryckaren Avtryckaren

Avtryckaren har två lägen. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs fokus och 
exponering in, tryck ned avtryckaren hela vägen ner för att ta bilden.

Klick
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 Visa bilder Visa bilder
Bilder kan visas på LCD-monitorn. När du tar viktiga fotografi er kan du först ta en 
testbild och kontrollera resultatet.

 1 Tryck på a-knappen.
Den senaste bilden visas.

 2 Visa ytterligare bilder.
Tryck väljarknappen åt höger för att visa bilder i 
den ordning de spelades in, åt vänster för att visa 
bilder i omvänd ordning.

Tryck på avtryckaren för att avsluta och återgå till 
fotoläget.
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 Fotoläge Fotoläge
Välj ett fotoläge i enlighet med sceneriet eller typ av motiv.

Välja ett fotolägeVälja ett fotoläge
 1 Tryck på MENU/OK för att visa fotograferingsmenyn.

 2 Markera A FOTOLÄGE och tryck väljarknappen åt 
höger för att visa fotolägesalternativen.

SET

FOTOGRAFERINGSMENY

AVBRYT

FOTOLÄGE

 3 Markera önskat läge och tryck på MENU/OK.

AVBRYTSTÄLL IN

QMOTIVAVKÄNNING

Väljer optimala
kamerainställningar
för vissa lägen.

 4 Tryck på DISP/BACK för att avsluta och återgå till fotoläget.
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Fotoläge

FotolägesalternativFotolägesalternativ
LägeLäge BeskrivningBeskrivning

  QQ MOTIVAVKÄNNING MOTIVAVKÄNNING
Kameran analyserar automatiskt kompositionen och väljer ett motivläge som 
passar fotograferingsförhållandena och typen av motiv.

  BB AUTO AUTO
Välj för skarpa, tydliga bilder. Detta läge rekommenderas i de fl esta situatio-
ner.

  PP PROGRAM AE PROGRAM AE Kameran ställer in exponeringen automatiskt.
  GG CINEMAGRAF CINEMAGRAF Välj när en cinemagraf skapas, vilket är en stillbild med en rörlig del (P 29 ).
 g g ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA Spela in impo. foton och videor av dina äventyr i vidvinkel (P 33).

  jj PRO LÅGLJUS PRO LÅGLJUS
Välj när du fotograferar stillastående motiv i svagt ljus eller med kameran 
inzoomad (P 33).

  kk HDR HDR

Välj detta läge vid fotografering av högkontrastmotiv. Kameran varierar 
exponering över en serie bilder och blandar resultaten för att bevara detaljer 
i högdagrar och skuggor (P 35).

  CC NAT. LJUS &  NAT. LJUS & NN Kameran tar två bilder: en utan blixt och en med.
  77 FLERA EXPONERINGAR FLERA EXPONERINGAR Skapa en bild som kombinerar två exponeringar (P 36).
  hh PORTRÄTT PORTRÄTT Välj för porträtt.
  MM LANDSKAP LANDSKAP Välj detta läge för bilder av byggnader och landskap i dagsljus.
  YY AVANCERAT FILTER AVANCERAT FILTER Ta bilder med fi ltereff ekter (P 38).
  rr RÖRELSEPANORAMA  RÖRELSEPANORAMA 

360360

Panorera kameran för att spela in en serie bilder som sammanfogas till en 
panoramabild (P 39).

  NN SPORT SPORT Välj detta läge vid fotografering av rörliga motiv.
  OO NATT NATT Välj detta läge för dåligt belysta natt- och skymningsmotiv.
  HH NATT (STATIV) NATT (STATIV) Välj detta läge för långa slutartider vid fotografering på natten.
  QQ SOLNEDGÅNG SOLNEDGÅNG Välj detta läge för att spela in livfulla färger i soluppgång och solnedgång.
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Fotoläge

LägeLäge BeskrivningBeskrivning

  RR SNÖ SNÖ
Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan i motiv som domineras av 
skinande vit snö.

  ss STRAND STRAND Välj för skarpa, klara bilder som återger ljusstyrkan på solbelysta stränder.
  FF UNDER VATTEN UNDER VATTEN Välj för undervattensfotografering.
  ss UNDER VATTEN  UNDER VATTEN 

(MAKRO)(MAKRO)
Välj för närbilder av små objekt under vatten.

  UU FEST FEST Återger bakgrundsbelysning inomhus under förhållanden med lite ljus.
  VV BLOMMOR BLOMMOR Välj för livfulla närbilder på blommor.
  WW TEXT TEXT Ta skarpa bilder av text eller tryckta ritningar.

 ■  G CINEMAGRAF
Skapa en cinemagraf, vilket är en stillbild med en rörlig del.

  Spela in och redigera cinemagraferSpela in och redigera cinemagrafer

  1 Välj G CINEMAGRAF som tagningsläge (P 27).

 Q Du kan välja G CINEMAGRAFLÄGE genom att trycka 
på väljarens högerknapp. Tryck på väljarens vänster- eller 
högerknapp för att välja G CINEMAGRAFLÄGE och tryck på 
MENU/OK.

 Q När cinemagrafen spelas in på internminnet ställs bildförhål-
landet in på f 640 × 480 (30fps).

CINEMAGRAFLÄGE

640×480 30fps
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Fotoläge

 2 Tryck ner avtryckaren helt för att starta inspelningen.

 Q Avtryckaren behöver inte hållas intryckt under inspelning. 
Kameran spelar in i upp till 5 sekunder.

  3 Tryck ner avtryckaren helt igen för att stoppa inspelningen.

 Q Inspelningen avslutas automatiskt efter 5 sekunder.

 4 Tryck på MENU/OK om du omedelbart vill redigera cinema-
grafen.

 R Tryck på DISP/BACK om du vill redigera cinemagrafen senare 
(P 32).

STARTA REDIGERING?
Använd "Skapa Cinemagraf"
i uppspelningsmenyn

JA NEJ

  5 Tryck på väljarens upp-, ner-, vänster- eller högerknapp för 
att fl ytta urvalsområdet till den del av bilden som ska vara 
rörlig.

Specificera de rörliga inslagen
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Fotoläge

6 Tryck på MENU/OK för att ställa in den del av bilden som ska vara rörlig.

 R Upprepa steg 5-6 för att lägga till ytterligare ett urvalsområde.
 R Placera ett annat urvalsområde över det område du tidigare valde och tryck på  

MENU/OK för att avbryta ett område du valt.

 Välja området Välja området

Storleken på urvalsområdet kan justeras genom att trycka på W 
(zooma ut) eller T (zooma in).
• Urvalsområdets maximala storlek är 6 × 6 rutor.
• Om urvalsområdet överlappar det tidigare valda området när 

du trycker på MENU/OK, består hela området av det tidigare valda 
området och det nyligen valda området.

 7 Efter att du tryckt på DISP/BACK, trycker du på väljarens 
upp- eller nerknapp för att välja STARTA och trycker 
sedan på MENU/OK. När bearbetningen är färdig visas SPA-
RADES.

 Q Det kan ta en stund för kameran att bearbeta bilden. Vänta 
tills den bearbetat färdigt.

 R Välj AVBRYT för att återgå till urvalsområdets redigerings-
skärm.

 R Välj AVSLUTA för att avsluta redigeringen av cinemagrafen 
och återgå till tagningsläget.

AVBRYT

SPARAR
DET TAR EN STUND
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Fotoläge

  Redigera cinemagrafer senareRedigera cinemagrafer senare

Du kan redigera cinemagrafer för fi lmer som spelades in i tagningsläget för 
G CINEMAGRAF.

 1 Tryck på a-knappen, tryck sedan på väljarens vänster- el-
ler högerknapp för att visa fi lmen (oredigerad fi lm som 
spelades in i tagningsläget G CINEMAGRAF) som du vill 
redigera.

 R u-ikonen visas för fi lmer som spelats in i tagningsläget 
G CINEMAGRAF som inte har redigerats.

SPELA UPP

 2 Tryck på MENU/OK för att visa uppspelningsmenyn och tryck på väljarens upp- 
eller nerknapp för att välja SKAPA CINEMAGRAF.

 3 Tryck på MENU/OK för att visa redigeringsskärmen för cinemagraf.

 4 Utför steg 5-7 under ”Inspelning och redigering av cinemagrafer” för att redi-
gera cinemagrafen (P  30).
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Fotoläge

 ■g ACTIONKAMERA
Spela in impo. foton och videor av dina äventyr i vidvinkel.  Välj det här läget för 
fotografering med kameran dikt an mot fotografens kropp etc. Tryck på t-knap-
pen för att starta eller stoppa inspelning av en video.

 Q Använd inte det här läget under förhållanden då kameran kan utsättas för kraftiga 
vibrationer, t.ex. vid montering av kameran direkt på cykeln.

 R I Actionkamera-läge blir objektivet på XP130 låst till 18 mm (motsvarar 35 mm-format), 
och LCD-skärmen stängs automatiskt av när du börjar spela in fi lmer.

 R Vid inspelning av video stängs LCD-skärmen av och självutlösarlampan blinkar.  Självut-
lösarlampans blinkande kan påverka videon beroende på scenen.

 R När video spelas in är bildförhållandet inställt på i 1920×1080 (60 bps), i 1920 × 1080 
(30 bps), h 1280 × 720 (60 bps) eller f 640 × 480 (30 bps).
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Fotoläge

 ■  j PRO LÅGLJUS
Varje gång avtryckaren trycks ned tar kameran fyra expone-
ringar och kombinerar dem till ett enda fotografi . Använd 
för att minska brus och oskärpa när du fotograferar dåligt 
upplysta motiv eller stillastående motiv med höga zoomför-
hållanden.

 R Ett enda kombinerat fotografi  kan inte skapas med vissa motiv eller om motivet eller 
kameran rör sig under tiden du tar bilden. Rör inte kameran förrän bilden har tagits.

 PRO LÅGLJUS PRO LÅGLJUS

 Q Håll kameran stadigt medan du fotograferar.
 Q I vissa situationer kan kameran ta färre än fyra exponeringar.
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Fotoläge

 ■  k HDR
Varje gång avtryckaren trycks in, tar kameran en serie bilder, var och en med olika 
exponering. Dessa kombineras till en enda bild, vilket bevarar detaljer i hög-
dagrar och skuggor. Välj för högkontrastmotiv.

 R En enkel kombinerad bild kanske inte kan skapas med vissa motiv eller om motivet el-
ler kameran fl yttar sig under fotografering. Rör inte kameran förrän bilden har tagits.

 D-INTERVALLPRIORITET D-INTERVALLPRIORITET

 Q Håll kameran stadigt medan du fotograferar.
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Fotoläge

 ■ 7 Flera exponeringar
Skapa en bild som kombinerar två exponeringar.

y+

 1 Välj 7 FLERA EXPONERINGAR som tagningsläge.

 2 Ta den första bilden.

 3 Tryck på MENU/OK. 
Den första bilden visas överlagd på vyn genom objektivet 
och du uppmanas att ta den andra bilden.

 R Tryck väljaren åt vänster för att återgå till Steg 2 och ta om 
den första bilden. Tryck på DISP/BACK för att spara den första 
bilden och avsluta utan att skapa fl era exponeringar.

FÖRSÖK IGEN
NÄSTA EXPONERING AVSLUTA

 4 Ta den andra bilden med hjälp av den första bilden som 
guide.

AVSLUTA
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Fotoläge

 5 Tryck på MENU/OK för att skapa fl era exponeringar, eller 
tryck väljaren åt vänster för att återgå till Steg 4 och ta om 
den andra bilden.

FÖRSÖK IGEN
LAGRA
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Fotoläge

 ■ Y AVANCERAT FILTER
Ta bilder med fi ltereff ekter.

 1 Välj Y AVANCERAT FILTER för fotolägesalternativ (P 27).

 2 Välj en fi ltereff ekt och tryck på MENU/OK.

FilterFilter BeskrivningBeskrivning

  GG LEKSAKSKAMERA LEKSAKSKAMERA Välj för eff ekt av en leksakskamera i retrostil.
  HH MINIATYREFFEKT MINIATYREFFEKT*1*1 Bildernas övre och nedre delar görs suddiga för en dioramaeff ekt. 
  II POPFÄRG POPFÄRG Skapa högkontrasterade bilder med mättade färger.
  JJ HIGH-KEY HIGH-KEY Skapa ljusa bilder med låg kontrast.
  ZZ LÅGDAGER LÅGDAGER Skapa enhetliga mörka bildtoner med få områden med ljusa toner.
  KK DYNAMISK TON DYNAMISK TON*1*1 Dynamisk ton används för en fantasy-eff ekt. 
  ff FISH-EYE FISH-EYE Skapa en förvrängn. eff ekt som av en fi skögelins.
  XX SOFT FOCUS SOFT FOCUS*1*1 Skapa ett jämnt, mjuk eff ekt genom hela bilden.
  LL STJÄRNFILTER STJÄRNFILTER*1*1 Skapa stjärnmönster, där linjer sprids från ljusa föremål.
  yy SKISS SKISS Skapa linjedragning. bilder med konturer av återstående motiv.
  uu PARTIELL FÄRG (RÖD) PARTIELL FÄRG (RÖD)

De områden i bilden som innehåller motsvarande färg spelas in med den 
färgen. Alla andra områden av bilden spelas in i svartvitt.

  vv PARTIELL FÄRG (ORANGE) PARTIELL FÄRG (ORANGE)

  ww PARTIELL FÄRG (GUL) PARTIELL FÄRG (GUL)

  xx PARTIELL FÄRG (GRÖN) PARTIELL FÄRG (GRÖN)

  yy PARTIELL FÄRG (BLÅ) PARTIELL FÄRG (BLÅ)

  zz PARTIELL FÄRG (LILA) PARTIELL FÄRG (LILA)

*1 Ej tillgängligt vid inspelning av fi lmer.*1 Ej tillgängligt vid inspelning av fi lmer.

 R Beroende på motivet och kamerainställningarna, kan bilderna i vissa fall bli korniga eller 
variera i ljusstyrka och nyans.
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Fotoläge

 ■  r RÖRELSEPANORAMA 360
Följ en skärmguide för att ta bilder som automatiskt samman-
fogas till en panoramabild. Kameran zoomar ut hela vägen 
och zoomen låses vid den största bildvinkeln tills fotografe-
ringen är avslutad.

  1 Tryck väljarknappen nedåt för att välja genom vilken 
vinkel du vill panorera kameran under fotograferingen. Tryck väljarknappen åt 
vänster eller höger för att markera en vinkel och tryck på MENU/OK.

 2 Tryck väljarknappen åt höger för att visa ett urval av panoreringsriktningar. 
Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera en panoreringsrikt-
ning och tryck på MENU/OK.

 3 Tryck avtryckaren hela vägen ned för att starta inspelningen. Du behöver inte 
hålla avtryckaren intryckt under inspelningen.

 4 Panorera kameran i den riktning som pilen visar. Fotogra-
feringen avslutas automatiskt när förloppslisten är full och 
panoramat är klart.

 R Fotograferingen avslutas om avtryckaren trycks in hela vägen 
under fotograferingen. Inget panorama sparas om avtrycka-
ren trycks in innan kameran har panorerats genom 120 °.

120

Förloppslist
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 Q Panoraman skapas från fl era bilder. I vissa fall kan det hända att kameran spelar in en 
större eller mindre vinkel än den som valts, eller inte kan foga ihop bilderna perfekt. 
Sista delen av panoramat kanske inte spelas in om fotograferingen avslutas innan 
panoramat är färdigt.

 Q Fotograferingen kan avbrytas om kameran panoreras för snabbt eller för långsamt. Om 
kameran panoreras i någon annan riktning än den som visas avbryts fotograferingen.

 Q Önskat resultat kanske inte kan uppnås med rörliga motiv, motiv nära kameran, motiv 
med liten variation såsom himlen eller en gräsmatta, motiv som hela tiden rör på sig, 
såsom vågor och vattenfall, eller motiv vars ljusstyrka förändras kraftigt. Panoraman kan 
bli oskarpa om motivet är dåligt upplyst.

 För bästa resultat För bästa resultat

För bästa resultat ska du röra kameran i en liten cirkel i jämn hastighet och hålla kame-
ran i horisontellt läge. Se till att du endast panorerar kameran i den riktning som visas 
av guiderna. Om önskat resultat inte uppnås kan du försöka att panorera kameran i en 
annan hastighet.
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 b b Spåra ansikte/ögon inst. Spåra ansikte/ögon inst.
Med intelligent ansiktsavkänning kan kameran identifi era personers ansikten och 
justera fokus och exponering så att ansiktena på bilden blir tydliga i förhållande 
till bakgrunden. Du kan också välja om du vill använda inställningen för ögoni-
genkänning vilken gör att kameran kan identifi era och fokusera på ögon. Intel-
ligent ansiktsavkänning är perfekt för bilder där kameran vanligtvis fokuserar på 
bakgrunden, t.ex. grupporträtt med motiv uppradade sida vid sida.

Tryck på MENU/OK för att visa tagningsmenyn och välj 
b SPÅRA ANSIKTE/ÖGON INST. (P78, 82).

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

HH ANSIKTE PÅ/ÖGON AV ANSIKTE PÅ/ÖGON AV Intelligent ansiktsdetektion endast.

II ANSIKTE PÅ/ÖGON  ANSIKTE PÅ/ÖGON 

AUTOAUTO

Kameran väljer automatiskt vilket öga som fokuseringen ligger på när ett 
ansikte upptäcks.

JJ ANS. PÅ/HÖGER  ANS. PÅ/HÖGER 

ÖGA PRI.ÖGA PRI.
Kameran fokuserar på subjektets högra öga med intelligent ansiktsdetektion.

KK ANS. PÅ/VÄNS.  ANS. PÅ/VÄNS. 

ÖGA PRI.ÖGA PRI.
Kameran fokuserar på subjektets vänstra öga med intelligent ansiktsdetektion.

ANSIKTE AV/ÖGON AVANSIKTE AV/ÖGON AV Intelligent ansiktsdetektion och ögonprioritet av.
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b Spåra ansikte/ögon inst.

 Q I vissa lägen kan kameran ställa in exponeringen för hela bilden istället för porträttmo-
tivet. Om motivet fl yttar sig då avtryckaren trycks ned kan det hända att ansiktet inte är 
kvar i området som indikeras av den gröna ramen när bilden tas.

 Q Om kameran inte kan upptäcka motivets ögon för att de är dolda av hår, glasögon eller 
andra föremål, kommer kameran i stället att fokusera på ansikten.
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 Fokuslås Fokuslås
Gör så här för att komponera fotografi er med motiv som inte är centrerade:

 1 Fokusera: Positionera motivet i mitten av fokusområdet 
(U) och tryck ned avtryckaren halvvägs för att låsa 
fokus och exponering. Fokus och exponering förblir 
låsta så länge avtryckaren hålls halvvägs nertryckt (AF/
AE-lås).

 2 Komponera om: Håll avtryckaren intryckt halvvägs.

 3 Ta bilden: Tryck ned avtryckaren hela vägen.
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Fokuslås

 Autofokus Autofokus

Trots att kameran har ett högkvalitativt autofokussystem, kan det hända att den inte kan 
fokusera på motiven i listan nedan. Om kameran inte kan fokusera fokuserar du på ett 
annat motiv på samma avstånd och använder fokuslåset för att komponera om bilden.

• Mycket blanka motiv såsom speglar och fordonskarosser.

• Motiv som rör sig snabbt.

• Motiv som fotograferas genom ett fönster eller andra 

refl ekterande objekt.

• Mörka motiv och motiv som absorberar snarare än 

refl ekterar ljus, såsom hår och päls.

• Tunna motiv, såsom rök och fl ammor.

• Motiv som visar få kontraster mot bakgrunden (till 

exempel personer med kläder som har samma färg som 

bakgrunden).

• Motiv som står framför eller bakom ett motiv med hög 

kontrast som också befi nner sig i fokusramen (till exempel 

ett motiv som fotograferas mot en bakgrund med höga 

kontraster).
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 d d Exponeringskompensation Exponeringskompensation
För att justera exponeringskompensation vid foto-
grafering av väldigt ljusa, väldigt mörka eller högkon-
trastmotiv trycker du väljarknappen uppåt (d). Tryck 
väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja ett värde 
för exponeringskompensation, och tryck sedan på 
MENU/OK.

Välj positiva (+) värden för att 
öka exponeringen

Välj negativa (–) värden för 
minska exponeringen

 R En d-ikon och exponeringsindikator visas med andra inställningar än ±0. Expone-
ringskompensationen återställs inte när kameran stängs av. För att återställa till normal 
exponeringskontroll väljer du värdet ±0.

 R Stäng av blixten när du använder exponeringskompensation.
 R Exponeringskompensation är endast tillgängligt när P (PROGRAM AE) har valts som 
fotoläge.
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 F F Makroläge (närbilder) Makroläge (närbilder)
För att ta närbilder trycker du väljarknappen åt vänster 
(F) och väljer F. När makroläget är aktiverat fokuserar 
kameran på motiv nära mitten av bilden. Använd 
zoomknapparna för att komponera bilderna (P 23). 

För att avbryta makroläget trycker du väljarknappen åt 
vänster (F) och väljer H.

 R Användning av ett stativ rekommenderas för att förhindra 
oskärpa orsakat av kameraskakningar.

OFF

OFF
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 N N Använda blixten (Intelligent blixt) Använda blixten (Intelligent blixt)
När blixten används analyserar kamerans Intelligent blixt-system omedelbart 
motivet baserat på sådana faktorer som motivets ljusstyrka, dess position i bilden 
och dess avstånd till kameran. Blixtens eff ekt och känslighet justeras för att säker-
ställa att huvudmotivet är korrekt exponerat samtidigt som eff ekterna av om-
givande bakgrundljus bevaras, till och med på dåligt upplysta platser inomhus. 
Använd blixten när ljuset inte räcker till, till exempel vid fotografering på kvällen/
natten eller inomhus i dåligt ljus.

Tryck väljarknappen åt höger (N) och välj mellan 
följande blixtlägen:

P

BLIXTAUTOMATIK

Blixten utlöser
vid svagt ljus

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

AUTOAUTO//KK
((BLIXTAUTOMATIKBLIXTAUTOMATIK))

Blixten avfyras när den behövs. Rekommenderas i de fl esta situationer.

NN//LL
((ALLTID BLIXTALLTID BLIXT))

Blixten avfyras närhelst en bild tas. Används med motiv i motljus eller för naturlig 
färgåtergivning vid fotografering i starkt ljus.

PP

((ALDRIG BLIXTALDRIG BLIXT))
Blixten fyras inte av även om motivet är dåligt upplyst. Användning av stativ rekom-
menderas.

OO//MM
((LÅNG SYNKTIDLÅNG SYNKTID))

Fångar både huvudmotivet och bakgrunden vid svagt ljus (tänk på att upplysta 
motiv kan bli överexponerade).
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N Använda blixten (Intelligent blixt)

 R Om blixten kommer att avfyras visas p när avtryckaren trycks in halvvägs (om ikonen 
blinkar gult laddas blixten; vänta med att fotografera tills laddningen slutförts). Vid 
långsamma slutarhastigheter visas k i displayen för att varna för att bilderna kan bli 
oskarpa; användning av stativ rekommenderas.

 R Blixten kan avfyras fl era gånger med varje bild. Rör inte kameran förrän bilden har 
tagits.

 R Blixten kan orsaka vinjettering.

 Röda ögon-borttagning Röda ögon-borttagning

När Intelligent ansiktsdetektion (P 41) och röda ögon-borttagning (P 90) 
är på, är röda ögon-borttagning tillgängligt i lägena auto (K; ANTI RÖDA 
ÖGON), blixt på (L; ALLTID BLIXT) och långsam synk (M; RÖDA ÖGON & 
LS). Röda ögon-borttagning minimerar ”röda ögon” som orsakas när ljus från 
blixten refl ekteras på motivets näthinna, så som bilden till höger visar.
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 h h Använda självutlösaren Använda självutlösaren
För att använda självutlösaren trycker du väljarknap-
pen nedåt (h) och väljer mellan följande alternativ:

OFF

OFF

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

 T (AV) Självutlösare av.

 S (10 SEK)
Slutaren utlöses tio sekunder efter att avtryckaren tryckts ned. Använd för självpor-
trätt. Självutlösarlampan på framsidan av kameran blinkar medan timern räknar 
ner.

 R (2 SEK)
Slutaren utlöses två sekunder efter att avtryckaren tryckts ned. Använd för att 
minska oskärpa som orsakas av kamerarörelse då avtryckaren trycks in. Självutlösar-
lampan blinkar medan timern räknar ned.

 g (GRUPPTIMER)
Kameran startar timern när den upptäcker det valda antalet porträttmotiv. Tryck 
väljarknappen uppåt för att välja antalet motiv.

  RR För att stoppa timern innan bilden har tagits trycker du på För att stoppa timern innan bilden har tagits trycker du på DISP/BACKDISP/BACK..
 e (INTERVALLFO-

TOGR./FÖRFLUTET 

FILMLÄGE)

Fotograferar bilder automatiskt vid fasta intervaller.
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h Använda självutlösaren

Intervallfotografering (Förfl utet fi lmläge)Intervallfotografering (Förfl utet fi lmläge)
Du kan fotografera automatiskt med bestämda intervall.
Det går att spela in endast stillbilder eller samtidigt spela in en förfl uten fi lm och 
stillbilder.

1 Tryck på J (F), och välj sedan eINTERVALLFOTOGR.

2 Tryck på MENU/OK för att visa inställningsskärmen.

3 Ange intervall och hur länge fotograferingen ska pågå.
Välj inställningarna genom att trycka på g eller h, och ställ sedan in tiden 
genom att trycka på e eller f. 

INSTÄLLNING
INTERVALL FTGVARAKT.

30 SEK
60 SEK

15 SEK 5 MIN

5 SEK
10 SEK

SLUTASTÄLL

INTERVALL: Ange intervalltiden.
FTGVARAKT.: Ange hur länge fotograferingen ska fortsätta.

4 Tryck på MENU/OK för att visa nästa inställningsskärm.



51Mer om fotografering

h Använda självutlösaren

5 Ställ in inspelningsläge.
Välj inspelningsläge genom att trycka på e eller f.

INSTÄLLNING
INSPELNINGSLÄGE

1440

STILLBILD
STILL+FÖRFL. TID FILM

TILLBAKASTÄLL

60 144s

STILLBILD: Endast stillbilder spelas in.
STILL+FÖRFL. TID FILM: En förfl uten fi lm (P 52) spelas in samtidigt som 
stillbilder.

 R Bildförhållandet och bildhastigheten för förfl utna fi lmer anges för FÖRFLUTET 
FILMLÄGE (P 85) i tagningsläget.

 R Om det inte fi nns tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet visas inspelbar 
tid för fi lmer i rött (tiden som återstår är mindre än 1 sekund) eller gult (tiden som 
återstår är mindre än 6 sekunder). Kontrollera ledigt utrymme på minneskortet.

6 Tryck på MENU/OK.
Intervallfotografering är inställt.
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h Använda självutlösaren

7 Fokusera och fotografera.
Tryck ned slutarknappen helt för att starta intervallfotograferingen.
Ett foto tas automatiskt vid intervalltiden och intervallfotograferingen avslutas 
när den inställda varaktighetstiden har löpt ut.

 FÖRFLUTET FILMLÄGE FÖRFLUTET FILMLÄGE

En förfl uten fi lm är en serie stillbilder som togs vid inställda intervaller med en låst kame-
ra och som spelas upp som en fi lm. Du kan titta på förfl utna fi lmer precis som du tittar 
på motiv i långsam rörelse t.ex. växande växter och moln som rör sig, i snabb rörelse. 

 R Om du trycker på slutarknappen innan fotograferingen slutar avbryts intervallfotogra-
feringen.

 R LCD-skärmen stängs av och självutlösarlampan blinkar vid intervalltagning. LCD-skär-
men aktiveras tre sekunder innan fotograferingen börjar.

 R När foton som tagits med intervallfotografering visas, ser du endast det första fotot som 
tagits (P 55).

 R Ett stativ bör användas vid intervallfotografering.
 R Det går inte att spela in förfl utna fi lmer genom att trycka på knappen t (fi lminspel-
ning). Tryck på avtryckaren för att spela in.
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h Använda självutlösaren

 Q Det går inte att zooma vid intervallfotografering.
 Q Det kan hända att förfl utna fi lmer bara ser ut som en serie stillbilder, beroende på 
inställningen för FÖRFLUTET FILMLÄGE och antalet tagna bilder.

 Q Det kan hända att intervalltiden inte motsvarar angiven intervalltid beroende på scen- 
och kamerainställningar.

 Q Intervallfotograferingen kan avbrytas plötsligt om batteriet tar slut. Kontrollera den 
återstående batteritiden.

 Q Intervallfotograferingen kan avbrytas plötsligt om det inte fi nns tillräckligt med ledigt 
utrymme på minneskortet. Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det fi nns på min-
neskortet.

 Q Beroende på fotograferingsinställningar eller status kan det hända att inställningar inte 
tillämpas eller att intervallfotografering inte är möjlig.

 Q Du kan endast använda ON/OFF-knappen, a-knappen, DISP/BACK-knappen och 
avtryckaren vid intervalltagning.

 Q Läget för kontinuerlig tagning är inte tillgängligt vid intervalltagning.
 Q När AF LÄGE (P 83) är inställt på SÖKNING, och du väljer INTERVALLFOTOGR. änd-
ras AF LÄGE automatiskt till CENTRUM.
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Knappen för seriebildslägeKnappen för seriebildsläge
Tryck på knappen för seriebildsläge för att växla mellan 
enkelbildsfotografering och det seriebildsläge som 
valts med alternativet Seriebild i fotograferingsmenyn 
(P 82).

 R När ett seriebildsläge är valt visar kameran ikonen för det valda 
läget. Ingen ikon visas i enkelbildsläge.

P
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 Mer om uppspelning Mer om uppspelning
 Uppspelningsalternativ Uppspelningsalternativ
Tryck på a-knappen för att visa den senaste bilden på LCD-monitorn.

100-0001100-0001

Tryck väljarknappen åt höger för att visa bilder i den ordning de spelades in, åt 
vänster för att visa bilder i omvänd ordning. Håll väljarknappen nedtryckt för att 
bläddra snabbt till den önskade bilden.

 R  Bilder tagna med en annan kamera visas med en m-ikon (”presentbild”) vid uppspelning.

SeriebildsfotograferingSeriebildsfotografering
När bilder tas i seriebildsläge visas endast den första bilden i varje serie. Tryck väl-
jarknappen nedåt för att visa andra bilder i serien.

 R Bilder tagna i serietagningsläget har fi lnamn som börjar med ”S”. 
(T.ex. S0010001.JPG)

 I I Favoriter: Betygsätta bilder Favoriter: Betygsätta bilder
För att betygsätta den aktuella bilden som visas i helskärmsläge, tryck på 
DISP/BACK och tryck väljarknappen uppåt och nedåt för att välja mellan noll till 
fem stjärnor.
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Uppspelningsalternativ

 Uppspelningszoom Uppspelningszoom
Tryck på T för att zooma in på bilder som visas i enkelbildsläge, tryck på W för att 
zooma ut. När bilden zoomas in kan väljarknappen användas för att visa områ-
den i bilden som för närvarande inte är synliga i displayen.

Navigeringsfönstret visar den 
del av bilden som för närva-
rande visas på LCD-monitorn

Zoomindikator

Tryck på DISP/BACK för att avsluta zoomningen.

 R Maximalt zoomförhållande varierar med bildstorleken. Uppspelningszoom är inte 
tillgängligt med kopior med ändrad storlek eller kopior som är beskurna till storleken 
a eller mindre.
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Uppspelningsalternativ

 Multibilduppspelning Multibilduppspelning
Om du trycker på W när en bild visas i helskärmsläge på LCD-monitorn visas den 
aktuella bilden med föregående och efterföljande bilder i bakgrunden. Tryck på 
W för att öka antalet bilder som visas till två, nio, eller ett hundra, T för att visa 
färre bilder.

100-0001100-0001

När två eller fl er bilder visas använder du väljarknappen för att markera bilder och 
trycker på MENU/OK för att visa den markerade bilden i helskärm. I visningen med 
nio och hundra bilder använder du väljarknappen för att visa fl er bilder.
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 A A Radera bilder Radera bilder
För att radera enskilda bilder, fl era valda bilder eller 
alla bilder trycker du på väljarknappen uppåt (b), 
och väljer bland alternativen nedan. Tänk på att 
raderade bilder inte kan återskapas. Kopiera viktiga 
bilder till en dator eller annan lagringsenhet innan 
du fortsätter. 

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

BILDBILD

Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att bläddra bland bilder och 
tryck på MENU/OK för att radera den aktuella bilden (ingen bekräftelsedialogruta 
visas).

VALDA BILDERVALDA BILDER

Markera bilder och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort (bilder som är 
skyddade eller i en utskriftsorder visas med u). När åtgärden är fullbordad 
trycker du på DISP/BACK för att visa en bekräftelsedialogruta, och markerar 
sedan OK och trycker på MENU/OK för att radera de valda bilderna.

ALLA BILDERALLA BILDER

En bekräftelsedialogruta visas; markera OK och tryck på MENU/OK för att radera 
alla oskyddade bilder (om ett minneskort är isatt påverkas bara bilderna på 
minneskortet; bilderna på internminnet raderas bara om det inte fi nns något 
minneskort isatt). Om du trycker på DISP/BACK avbryts raderingen; observera att 
alla bilder som raderats innan knappen trycktes in kan inte återställas.

 R Skyddade bilder kan inte raderas. Ta bort skyddet från de bilder som du vill radera 
(P 90).

 R Bilder kan också raderas med ARADERA från bildvisningsmenyn.
 R Om ett meddelande visas där det står att de valda bilderna tillhör en DPOF-utskriftsor-
der, trycker du på MENU/OK för att radera bilderna.

RADERA

TILLBAKASTÄLL IN

BILD
VALDA BILDER
ALLA BILDER



59Mer om uppspelning

 b b Bildsökning Bildsökning
Söka efter bilder.

 1 Välj b BILDSÖKNING i bildvisningsmenyn (P 88), markera ett av följande 
sökkriterium och tryck på MENU/OK:
• EFTER DATUM: Sök efter datum.
• EFTER ANSIKTE: Leta upp alla bilder som innehåller ansikten.
• EFTER I FAVORITER: Sök efter betyg.
• EFTER MOTIV: Hitta alla bilder som matchar ett speciellt motiv.
• EFTER TYP AV DATA: Hitta alla stillbilder eller alla fi lmer.

 2 Välj ett sökvillkor. Endast de bilder som uppfyller sökvillkoret kommer att vi-
sas. För att radera eller skydda valda bilder, eller för att visa sökresultaten i ett 
bildspel trycker du på MENU/OK och väljer A RADERA (P 58), D SKYDDA 
(P 90), eller I BILDSPEL (P 89).
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 k k Fotobokshjälp Fotobokshjälp
Skapa böcker från dina favoritbilder.

 Skapa en fotobok Skapa en fotobok
 1 Välj NY BOK för k FOTOBOKSHJÄLP i bildvisningsmenyn (P 92) och välj 

bland följande alternativ:
• VÄLJ BLAND ALLA: Välj bland alla tillgängliga bilder.
• VÄLJ MED BILDSÖKNING: Välj bland bilder som matchar utvalda sökvillkor 

(P 59).

 R Varken a-fotografi er eller mindre, eller fi lmer kan väljas till fotoböcker.

 2 Bläddra bland bilderna och tryck väljarknappen uppåt för att välja eller välja 
bort. Tryck väljarknappen nedåt för att visa den aktuella bilden på omslaget. 
Tryck på MENU/OK för att avsluta när boken är färdig.

 R Den först valda bilden blir automatiskt omslagsbild. Tryck väljarknappen nedåt för 
att välja en annan bild för omslaget.

 3 Välj SLUTFÖR FOTOBOK (för att välja alla bilder, eller alla bilder som uppfyller 
de specifi cerade sökvillkoren för användning i boken, väljer du VÄLJ ALLA). 
Den nya boken läggs till listan i fotobokshjälpmenyn.

 Q Böcker kan innehålla upp till 300 bilder.
 Q Böcker som inte innehåller några bilder raderas automatiskt.
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k Fotobokshjälp

Visa fotoböckerVisa fotoböcker
Markera en bok i fotobokshjälpmenyn och tryck på MENU/OK för att visa boken, 
tryck sedan väljarknappen åt vänster eller höger för att bläddra igenom bilderna.

Redigera och radera fotoböckerRedigera och radera fotoböcker
Visa fotoboken och tryck på MENU/OK. Följande alternativ visas; välj önskat alterna-
tiv och följ instruktionerna på skärmen.
• REDIGERA: Redigera boken enligt beskrivningen i ”Skapa en fotobok” (P 60).
• RADERA: Radera boken.
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Visa panoramanVisa panoraman
Om du trycker väljarknappen nedåt när ett panorama visas i helskärm, visar 
kameran bilden från vänster till höger eller nerifrån och upp. Tryck väljarknappen 
nedåt för att pausa uppspelningen, för att återuppta uppspelningen trycker du 
väljarknappen nedåt en gång till. För att återgå till helskärmsvisning trycker du 
väljarknappen uppåt medan uppspelningen av panoramat pågår. När panora-
man visas med helskärmsvisning kan de zoomas in eller ut med zoomkontrollen 
eller raderas genom att trycka väljarknappen uppåt (b).

SPELA UPP

STOPP PAUS
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 Filmer Filmer
 Spela in fi lmer Spela in fi lmer
Tryck på t för att spela in en fi lm. Under inspelning 
kommer följande indikatorer att visas och ljud kom-
mer att spelas in via den inbyggda mikrofonen (tänk 
på att inte täcka mikrofonen under inspelning).

RECREC 11
12m34s12m34s

FF

y REC-ikon

Tillgänglig tid

Antalet bilder som kan 
tas under inspelning

Tryck på t-knappen en gång till för att avsluta inspelningen. Inspelningen avslu-
tas automatiskt när fi lmen når maximal längd eller när minnet är fullt.

   Automatiskt val av motivtyp Automatiskt val av motivtyp

I läge Q väljer kameran automatiskt en motivtyp efter fotogra-
feringsförhållandena och typen av motiv: d (porträtt), d (dåligt 
upplysta landskap), dd (dåligt upplysta porträtt), c (landskap), 
e (närbilder), eller a (övriga motiv).

RECREC 11
12m34s12m34s

FF

Motivikoner
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Spela in fi lmer

 Ta bilder under inspelning Ta bilder under inspelning

Tryck på avtryckaren för att ta en bild under inspelningen.

  RR Bilden sparas separat från fi lmen och blir inte en del av fi lmen.Bilden sparas separat från fi lmen och blir inte en del av fi lmen.

  QQ Bilder kan inte tas medan en höghastighetsfi lm spelas in.Bilder kan inte tas medan en höghastighetsfi lm spelas in.
  QQ Man kan ta ett begränsat antal bilder.Man kan ta ett begränsat antal bilder.

   DIGITAL BILD-STABIL. DIGITAL BILD-STABIL.

Du kan korrigera kameraskakningar som uppstår när du spelar in fi lmer, så att du kan 
fi lma med endast ett minimum av skakningar med hjälp av bDIGITAL BILD-STABIL. 
på inställningsmenyn (P 99).

 R Zoomen kan justeras medan inspelningen pågår. Zoomtyp kan väljas med alternativet 
p FILMZOOMTYP i inställningsmenyn (P 101).

 R Om motivet är dåligt belyst kan AF-hjälplampan tändas för att underlätta fokuseringen. 
För att stänga av AF-hjälplampan, välj AV för C AF BELYSNING (P 101).

 R Fokus, exponering och vitbalans justeras automatiskt genom hela inspelningen (fo-
kusläget kan väljas med alternativet F AF I FILMLÄGE i fotograferingsmenyn; P 84). 
Bildens färg och ljusstyrka kan variera från det som visades innan inspelningen började.

 R Ljud från kameran kan spelas in.

 Q Öppna inte batterifacket vid bildtagning eller sparande av en fi lm på ett minneskort. Då 
kanske fi lmen inte kan spelas upp.

 Q Vertikala eller horisontella streck kan synas i fi lmer som innehåller mycket ljusa motiv. 
Detta är normalt och tyder inte på något fel.
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Spela in fi lmer

 Q Kamerans temperatur kan stiga om den används till att spela in fi lmer under en längre 
period, eller om den omgivande temperaturen är hög. Detta är normalt och tyder inte 
på något fel.

 Q Läget som väljs kan variera med fotograferingsförhållandena.
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Visa fi lmerVisa fi lmer
Under uppspelning visas fi lmer på LCD-monitorn så som 
visas till höger. Följande åtgärder kan utföras medan en fi lm 
visas:

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

Starta/pausa Starta/pausa 
uppspelninguppspelning

Tryck väljarknappen nedåt för att starta uppspelningen. Tryck 
igen för att pausa fi lmen.

Avsluta Avsluta 
uppspelning/uppspelning/

raderaradera

Tryck väljarknappen uppåt för att avsluta uppspelningen. Om 
uppspelning inte pågår raderas fi lmen om du trycker väljar-
knappen uppåt.

Justera hastig-Justera hastig-
hetenheten

Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att justera uppspel-
ningshastigheten under uppspelning.

Justera voly-Justera voly-
menmen

Tryck på MENU/OK för att pausa uppspelningen och visa 
volymkontroller. Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för 
att justera volymen, och tryck på MENU/OK för att avsluta. 
Volymen kan även justeras från inställningsmenyn.

SPELA UPP

 Uppspelningshastighet Uppspelningshastighet

Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att justera uppspelnings-
hastigheten. Hastigheten visas av antalet pilar (M eller N).

Pil

STOPP PAUS

5m42s5m42s

 Q  Täck inte över högtalaren vid uppspelning.
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Trådlös kommunikationTrådlös kommunikation
Kameran kan kommunicera trådlöst med en smartphone, surfplatta eller 
dator. Se webbsidan nedan för information om hur du använder trådlös 
kommunikation.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/ fujifilm Wi-Fi app

Trådlös kommunikation med smartphone eller surfplatta Trådlös kommunikation med smartphone eller surfplatta 
(FUJIFILM Camera Remote)(FUJIFILM Camera Remote)
Kameran kan kommunicera med en smartphone eller surfplatta via Bluetooth 
eller ett trådlöst nätverk (Wi-Fi). Installera först specialappen på din smartphone 
för att upprätta en anslutning mellan kameran och en smartphone eller 
surfplatta.

 FUJIFILM Camera Remote FUJIFILM Camera Remote

Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på din smarttelefon 
eller surfplatta för att ansluta till kameran via Bluetooth® eller Wi-Fi. För nedladdning och 
annan information, besök:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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Trådlös kommunikation med smartphone eller surfplatta (FUJIFILM Camera Remote)

 Smarta telefoner och tabletter: Bluetooth®-parning Smarta telefoner och tabletter: Bluetooth®-parning
Välj 0 ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR > 
REGISTRERA PARKOPPLING i inställningsmenyn för att parkoppla kameran 
med din smartphone eller surfplatta. Parkoppling erbjuder en enkel metod för 
att ladda ner bilder från kameran.

 R Bilder överförs via en trådlös anslutning.

Smartphones och surfplattor: Wi-FiSmartphones och surfplattor: Wi-Fi
Välj 0 ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > ALLMÄNNA INST. > 
8 KNAPPINSTÄLLNING > 8 TRÅDLÖS KOMM. i inställningsmenyn för att 
aktivera kommunikation mellan kameran och din smartphone eller surfplatta 
via ett trådlöst nätverk. När anslutningen är upprättad kan du bläddra mellan 
bilderna på kameran, ladda ner valda bilder, fj ärrstyra kameran, eller kopiera 
platsdata till kameran.
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Trådlös kommunikation med en dator (FUJIFILM PC AutoSave)Trådlös kommunikation med en dator (FUJIFILM PC AutoSave)
Kameran kan kommunicera med en dator via ett trådlöst nätverk (Wi-Fi). 
Installera först specialappen på din dator för att upprätta en anslutning mellan 
kameran och en dator.

 FUJIFILM PC AutoSave FUJIFILM PC AutoSave

Installera den senaste versionen av FUJIFILM PC AutoSave till datorn för att överföra 
bilder från kameran över trådlösa nätverk. För nedladdning och annan information, 
besök:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/pc_autosave/

Spara bilder på en datorSpara bilder på en dator
Välj 0 ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > PC AUTOSPARNING i 
inställningsmenyn för att aktivera för kameran att spara bilder på din dator via ett 
trådlöst nätverk. 
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 Anslutningar Anslutningar
 Visa bilder på en HDTV Visa bilder på en HDTV
Kameran kan anslutas till högupplösnings (HD)-enheter med hjälp av en HDMI-
kabel (säljs separat hos tredje part).

 1 Stäng av kameran och anslut en HDMI-kabel så som visas nedan.

Sätt in i Micro HDMI-
kontakten (Typ D)

Anslut till HDMI-
anslutningen

Micro HDMI-kontakt

 Q Använd en HDMI-kabel som är max. 1,5 m lång med en Micro HDMI-kontakt (Typ 
D) för anslutning till kameran.

 Q När du ansluter kablar ska du se till att kontakterna är helt isatta.

 R När en HDMI-kabel ansluts, spelas bilder och ljud upp på TV:n.

 2 Ställ in tv:n på HDMI-ingångskanalen. För information, se dokumentationen 
som medföljer tv:n.

 3 Tryck på a-knappen i cirka en sekund för att sätta på kameran. Kameramoni-
torn stängs av och bilder och fi lmer spelas upp på tv:n. Tänk på att kamerans 
volymkontroller inte har någon eff ekt på ljud som spelas upp på tv:n; använd 
tv:ns volymkontroller för att justera volymen.

 R Vissa tv-apparater kan ett kort ögonblick visa en svart skärm när fi lmuppspelning 
börjar.
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 Skapa en DPOF-utskriftsorder Skapa en DPOF-utskriftsorder
Alternativet K BILD BESTÄLLNING i bildvisningsmenyn kan användas för att 
skapa en digital ”utskriftsordning” för DPOF-kompatibla skrivare.

 DPOF DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) är en standard som tillåter bilder att skrivas 
ut från ”utskriftsordrar” lagrade i internminnet eller på ett minneskort. Informa-
tionen i ordern inkluderar bilder som ska skrivas ut och antalet kopior för varje 
bild.

 1 Välj uppspelningsläge och tryck på MENU/OK för att visa bildvisningsmenyn.

 2 Markera K BILD BESTÄLLNING (DPOF) och tryck på MENU/OK.

 3 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK:
• MED DATUM s: Skriver ut fotograferingsdatumet på bilder.
• UTAN DATUM: Skriver inte ut fotograferingsdatumet på bilder.

 R Vissa skrivare stödjer inte datumutskrift. Se skrivarens bruksanvisning för mer 
information.

 4 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa en bild som du vill lägga 
till eller ta bort från utskriftsordern.
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Skapa en DPOF-utskriftsorder

 5 Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att välja antalet kopior (upp till 99). 
För att ta bort en bild från utskriftsordern trycker du väljarknappen nedåt tills 
antalet kopior är noll.

 6 Upprepa steg 4–5 för att göra färdigt utskriftsordern och tryck på MENU/OK när 
inställningarna är färdiga.

 7 En bekräftelsedialogruta visas. Tryck på MENU/OK för att spara utskriftsordern.

 R Ta ut minneskortet för att skapa eller ändra en utskriftsorder för bilderna i intern-
minnet.

 R En utskriftsorder kan innehålla maximalt 999 bilder.
 R Om ett minneskort sätts i som innehåller en utskriftsorder som skapats av en annan 
kamera visas ett meddelande. Skapa en ny utskriftsorder enligt beskrivningen ovan.
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 instax SHARE-skrivare instax SHARE-skrivare
Skriv ut bilder från din digitalkamera till instax SHARE-skrivare.

Upprätta en anslutningUpprätta en anslutning
Välj instax SKRIVARANL INST i kamerans inställningsmeny och ange instax 
SHARE-skrivarnamn (SSID) och lösenord.

 Skrivarnamn (SSID) och lösenord Skrivarnamn (SSID) och lösenord

Skrivarnamnet (SSID) fi nns på skrivarens undersida; 
standardlösenordet är ”1111”. Om du redan har valt 
ett annat lösenord för att skriva ut från en smart-
phone, ange det lösenordet i stället.
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instax SHARE-skrivare

 Skriva ut bilder Skriva ut bilder
 1 Slå på skrivaren.

 2 Välj instax SKRIVARUTSKRIFT i 
kamerans visningsmeny. Kameran 
ansluter till skrivaren.

FUJIFILM-CAMERA-1234

ANSLUTER TILL SKRIVARE

AVBRYT

SKRIVARUTSKRIFT

instax-12345678

 R För att skriva ut en bildruta från en 
serietagningssekvens, visa bildrutan 
innan du väljer instax SKRIVARUT-
SKRIFT.

 3 Använd väljaren för att visa den bild 
du vill skriva ut, och tryck sedan på 
MENU/OK.

100-0020100-0020

instax-12345678
ÖVERFÖR AVBRYT

SKRIVARUTSKRIFT

 R Bilder som tagits med andra kameror 
kan inte skrivas ut.

 R Området som skrivs ut är mindre 
än det synliga området på LCD-
monitorn.

 R Kontrollskärmen kan skilja sig åt 
beroende på vilken typ av skrivare 
du har.

 4 Bilden skickas till skrivaren och 
utskriften startar.

FUJIFILM-CAMERA-1234

SKRIVARUTSKRIFT

SKICKAR

AVBRYT

instax-12345678
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 Visa bilder på en dator (MyFinePix Studio) Visa bilder på en dator (MyFinePix Studio)
Läs detta avsnitt för information om hur man kopierar bilder till en dator.

WindowsWindows
Använd MyFinePix Studio för att kopiera bilder till en dator, där de kan lagras, 
visas, organiseras och skrivas ut. MyFinePix Studio går att ladda ner från följande 
webbplats:
http://fujifilm-dsc.com/mfs/

fujifilm mfs

När nedladdningen har slutförts, dubbelklicka på den nedladdade fi len (”MFPS_
Setup.EXE”) och följ instruktionerna på skärmen.

Mac OS X/macOSMac OS X/macOS
Bilder kan kopieras till datorn med Image Capture (som medföljer din dator) eller 
andra program.
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Visa bilder på en dator (MyFinePix Studio)

 Ansluta kameran Ansluta kameran
 1 Om bilderna som du vill kopiera fi nns lagrade på ett minneskort, sätt i kortet i 

kameran.

 R Windowsanvändare kan behöva Windows-cd:n när programvaran startas första 
gången.

 Q Strömavbrott under överföring kan leda till förlust av data eller skador på intern-
minnet eller minneskortet. Ladda batteriet innan du ansluter kameran.

 2 Stäng av kameran och anslut den 
medföljande USB-kabeln så som visas 
och se till att kontakterna är ordentligt 
isatta. Anslut kameran direkt till datorn; 
använd inte en USB-hubb eller ett 
tangentbord.

 Q Kameran använder en Mikro-B USB 
2.0-anslutning.

 3 Tryck på a-knappen i ungefär en sekund för att starta kameran.

 4 Kopiera bilder till datorn med MyFinePix Studio eller applikationer som med-
följer ditt operativsystem.

För mer information om hur man använder programvaran, starta programmet 
och välj lämpligt alternativ från Hjälp-menyn.

Anslut till kamerans 
Micro USB-kontakt 
(Micro-B)
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Visa bilder på en dator (MyFinePix Studio)

 Q Om ett minneskort som innehåller ett stort antal bilder sätts i kan det uppstå en 
fördröjning innan programvaran startar och du kan kanske inte importera eller spara 
bilder. Använd en minneskortsläsare för att överföra bilder.

 Q Säkerställ att datorn inte visar ett meddelande som säger att kopiering pågår innan du 
stänger av kameran eller kopplar bort USB-kabeln. I annat fall kan det leda till förlust av 
data eller skador på internminnet eller minneskortet.

 Q Koppla bort kameran innan du sätter i eller tar ur minneskort.
 Q Användaren står för alla avgifter som tas ut av telefonbolaget eller internetleverantören 
när tjänster som kräver en internetanslutning används.

 Koppla från kameran Koppla från kameran

Stäng av kameran och koppla från USB-kabeln när data har sparats.
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 Menyer Menyer
Använda menyerna: FotolägeAnvända menyerna: Fotoläge
Använda fotograferingsmenynAnvända fotograferingsmenyn
Tryck på MENU/OK för att visa fotograferingsmenyn i 
fotoläge. Markera menyalternativ och tryck väljarknap-
pen åt höger för att visa alternativ, markera sedan ett 
av alternativen och tryck på MENU/OK. Tryck på DISP/

BACK för att avsluta när inställningarna är färdiga. Vilka 
alternativ som fi nns tillgängliga beror på vilket fotoläge som väljs.

Alternativ för fotograferingsmenynAlternativ för fotograferingsmenyn
AA FOTOLÄGE FOTOLÄGE ((standard: standard: QQ))

Välj ett fotoläge efter typ av motiv (P 27).

 N N ISO ISO
Kontrollera kamerans känslighet för ljus. Högre värden kan minska oskärpa; tänk dock på att fl äckar 
kan synas i bilder tagna med hög känslighet.

100100 ISOISO 64006400
LjusLjus MotivMotiv MörkMörk

Mindre synligtMindre synligt Brus (fl äckar)Brus (fl äckar) Mer synligtMer synligt

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

AUTO (1600) / AUTO (1600) / 

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

Känsligheten justeras automatiskt efter fotograferingsförhållandena, men 
höjs inte över värdet inom parentes.

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

400 / 200 / 100400 / 200 / 100
Känsligheten ställs in på det specifi cerade värdet som visas i displayen.

  QQ När ISO är inställt på När ISO är inställt på 64006400, går det inte att välja , går det inte att välja OO som bildstorlek. som bildstorlek.



79Menyer

Använda menyerna: Fotoläge

 O O BILDSTORLEK BILDSTORLEK ((standard: standard: OO  4 : 3)4 : 3)

Välj den bildstorlek (stor, medium eller liten) och bildförhållande (4 : 3, 
3 : 2, 16 : 9 eller 1 : 1) som bilder sparas i. Stora bilder kan skrivas ut i 
stora storlekar utan försämrad kvalitet; mindre bilder kräver mindre 
minne, vilket gör att fl er bilder kan spelas in.

OO  4 : 34 : 3

Storlek Bildförhållande

  QQ När bilder sparas på internminnet ställs standardvärdet in på När bilder sparas på internminnet ställs standardvärdet in på QQ  4:34:3..

 Storlek kontra bildförhållande Storlek kontra bildförhållande

StorlekStorlek

AlternativAlternativ Utskrifter i storlekar upp tillUtskrifter i storlekar upp till

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

BildförhållandeBildförhållande

4 : 3: Bilderna har samma proportioner som kamerans display.
3 : 2: Bilderna har samma proportioner som en bildruta på 35 mm fi lm.
16 : 9: Lämpligt för visning på högupplösnings (HD)-enheter.
1 : 1: Bilderna är fyrkantiga.
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Använda menyerna: Fotoläge

 T T BILDKVALITET BILDKVALITET ((standard: standard: N)N)

Välj hur mycket bildfi ler komprimeras.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

FINEFINE Låg komprimering. Välj för högre bildkvalitet.
NORMALNORMAL Hög komprimering. Välj det här alternativet för att lagra fl er bilder.

 P P FINEPIX FÄRG FINEPIX FÄRG ((standard: standard: cc))

Förbättra kontrast och färgmättnad eller ta svartvita bilder.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

cc STANDARD STANDARD Standard kontrast och färgmättnad. Rekommenderas i de fl esta situationer.

aa CHROME CHROME
Livfull kontrast och färg. Välj för livfulla bilder av blommor eller grön och blå 
förstärkning i landskap.

bb B&W B&W Ta svartvita bilder.
ff SEPIA SEPIA Ta bilder i sepia.

  RR Andra inställningar än Andra inställningar än cc  STANDARDSTANDARD visas av en ikon på LCD-monitorn. visas av en ikon på LCD-monitorn.
  RR Beroende på motivet kanske eff ekten av Beroende på motivet kanske eff ekten av aa  CHROMECHROME inte är synlig på LCD-monitorn. inte är synlig på LCD-monitorn.
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Använda menyerna: Fotoläge

 D D VITBALANS VITBALANS ((standard: standard: AUTO)AUTO)

För naturliga färger, välj en inställning som matchar ljuskällan.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

AUTOAUTO Vitbalansen justeras automatiskt.
ii För motiv i direkt solljus.
jj För motiv i skugga.
kk Använd under ”dagsljus”-lysrörsljus.
ll Använd under ”varmt vitt” lysrörsljus.
mm Använd under ”kallt vitt” lysrörsljus.
nn Använd vid glödlampsbelysning.
gg För undervattensfotografering.

  RR Resultatet varierar med fotograferingsförhållandena. Visa bilder efter fotograferingen för att kon-Resultatet varierar med fotograferingsförhållandena. Visa bilder efter fotograferingen för att kon-
trollera färgerna på LCD-monitorn.trollera färgerna på LCD-monitorn.
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Använda menyerna: Fotoläge

 R R SERIEBILD SERIEBILD ((standard: standard: JJ))

Fångar rörelse i en serie bilder.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

PP SERIEBILD SERIEBILD

Kameran tar bilder medan avtryckaren är intryckt.
JJ SERIEBILD SERIEBILD

KK SERIEBILD SERIEBILD

OO SERIEBILD SERIEBILD

MM SISTA SISTA

Kameran tar bilder medan avtryckaren är intryckt och sparar de sista bilderna.NN SISTA SISTA

QQ SISTA SISTA

  RR Se sida 124 för bildhastighet och antal bilder som tas i varje läge.Se sida 124 för bildhastighet och antal bilder som tas i varje läge.
  RR Fokus och exponering bestäms av den första bilden i varje serie.Fokus och exponering bestäms av den första bilden i varje serie.
  RR I läge I läge PP låses  låses OO  BILDSTORLEKBILDSTORLEK vid  vid QQ  16 : 916 : 9..
  RR Blixten stängs av automatiskt.Blixten stängs av automatiskt.
  RR Bildhastighet varierar med slutartid.Bildhastighet varierar med slutartid.
  RR Antalet bilder som kan sparas beror på tillgängligt minne.Antalet bilder som kan sparas beror på tillgängligt minne.

 b b SPÅRA ANSIKTE/ÖGON INST. SPÅRA ANSIKTE/ÖGON INST.
Välj om kameran automatiskt ska identifi era ansikten och ögon och justera fokus och exponering för 
att förstärka personer i porträttmotiv (P 41).



83Menyer

Använda menyerna: Fotoläge

 F F AF LÄGE AF LÄGE
Detta alternativ styr hur kameran väljer fokusområde. Oavsett vilket alternativ som är valt kommer 
kameran att fokusera i mitten av LCD-monitorn när makroläget är på.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

r CENTRUM Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.

s MULTI
När avtryckaren trycks ned halvvägs spårar kameran motiv med hög kontrast nära 
mitten av bilden och väljer fokusområde automatiskt.

 ZON

Det går att ändra fokusområdet. Tryck upp, ner, vänster 
eller höger på väljaren för att fl ytta fokusområdet och tryck 
sedan på MENU/OK för att tillämpa fokusområdesinställ-
ningarna.

Fokusområdespunkt

VÄLJ AF ZONPOSITION

STÄLL IN AVBRYT

x SÖKNING
Positionera motivet i mitten av fokusområdet och tryck väljarknappen åt vänster. 
Fokus spårar motivet då det rör sig genom bilden.

  RR Observera att i Observera att i xx-läget fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och -läget fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och 
ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart. ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart. 
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 F F AF I FILMLÄGE AF I FILMLÄGE
Detta alternativ styr hur kameran väljer fokusområde för fi lmer.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

r CENTRUM Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.

u KONTINUERLIG
Kameran justerar fokus kontinuerligt för att visa ändringar i avståndet till motiv nära 
bildens mitt.

  RR Observera att i läge Observera att i läge uu fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och  fokuserar kameran kontinuerligt, vilket ökar strömförbrukningen, och 
ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart.ljudet när kameran fokuserar kan vara hörbart.

VV FILMLÄGE FILMLÄGE ((standard: standard: ii))

Välj en bildstorlek för fi lmer.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

 i 1920 × 1080 (60 bps)
Full HD (High Defi nition, hög upplösning).

 i 1920 × 1080 (30 bps)
 h 1280 × 720 (60 bps) High Defi nition (hög upplösning).
 f 640 × 480 (30 bps) Standardupplösning.

 k 640 × 480 (120 bps)
Höghastighetsfi lm. 

  QQ Ljud spelas inte in, och fokus, exponering och vitbalans justeras inte Ljud spelas inte in, och fokus, exponering och vitbalans justeras inte 
automatiskt.automatiskt.

  QQ Zoomen kan inte justeras.Zoomen kan inte justeras.

 k 320 × 240 (240 bps)

 k 160 × 120 (320 bps)

  QQ När bilder sparas på internminnet ställs standardvärdet in på När bilder sparas på internminnet ställs standardvärdet in på ff  640 × 480640 × 480..
  QQ Inget ansikte identifi eras vid tagning i Inget ansikte identifi eras vid tagning i ii  1920×10801920×1080 (60 bps). (60 bps).
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ii FÖRFLUTET FILMLÄGE FÖRFLUTET FILMLÄGE ((standard: standard: ii))

Välj ett bildförhållande och en bildhastighet för förfl utna fi lmer.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

 i 1920 × 1080 (60 bps)
Full HD (High Defi nition, hög upplösning). i 1920 × 1080 (30 bps)

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

High Defi nition (hög upplösning). h 1280 × 720 (30 bps)
 h 1280 × 720 (10 bps)
 f 640 × 480 (60 bps)

Standardupplösning. f 640 × 480 (30 bps)
 f 640 × 480 (10 bps)

  99 ELEKTRONISK NIVÅ ELEKTRONISK NIVÅ
Kameralutning identifi eras och indikeras av en virtuell horisontell linje. Jus-
tera kameralutningen tills de två linjerna överlappar varandra för att se till 
att kameran är i nivå när du t.ex. använder ett stativ. Denna indikator visas 
inte när kameran är placerad med objektivet vänt uppåt eller nedåt.

 r r TRÅDLÖS KOMM. TRÅDLÖS KOMM.
Vid anslutning till smartphones kan du använda följande funktioner:
• Ta bilder med smartphones
• Ladda upp bilder till smartphones
• Bläddra mellan och ladda ned bilderna på kameran med smartphones
• Ladda ned lokaliseringsdata från smartphones
För information om användning av trådlösa nätverk går du till sidan http://fujifi lm-dsc.com/wifi /.
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Använda menyerna: UppspelningslägeAnvända menyerna: Uppspelningsläge
Använda bildvisningsmenynAnvända bildvisningsmenyn
För att visa bildvisningsmenyn trycker du på MENU/

OK i uppspelningsläge. Markera menyalternativ och 
tryck väljarknappen åt höger för att visa alternativ, 
markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/

OK. Tryck på DISP/BACK för att avsluta när inställningarna 
är färdiga.
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Alternativ för bildvisningsmenynAlternativ för bildvisningsmenyn
  LL BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG
Välj bilder för överföring till en parkopplad smartphone eller surfplatta.

 1 Välj L BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG i visningsmenyn. 

 2 Använd VÄLJ BILDRUTOR för att välja ett foto som du vill ladda upp. 

 3 Tryck på MENU/OK för att lägga till valt foto i överföringsuppdraget.

  RR Upprepa steg 2 och 3 tills du valt alla foton du vill ladda upp.Upprepa steg 2 och 3 tills du valt alla foton du vill ladda upp.

 4 Tryck på DISP/BACK för att avsluta för bildvisning. 

  RR Om du valt Om du valt PÅPÅ för  för 00  ANSLUTNINGSINSTÄLLNINGANSLUTNINGSINSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR >  > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR > Bluetooth Bluetooth 
PÅ/AVPÅ/AV i inställningsmenyn när  i inställningsmenyn när 00  ANSLUTNINGSINSTÄLLNINGANSLUTNINGSINSTÄLLNING >  > Bluetooth-INSTÄLLNING-Bluetooth-INSTÄLLNING-
ARAR >  > AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGAUTOMATISK BILDÖVERFÖRING är inställt till  är inställt till PÅPÅ eller när bildöverföringsuppdrag är  eller när bildöverföringsuppdrag är 
inställt, laddas de tagna fotona upp till de parkopplade enheterna när du avslutar för bildvis-inställt, laddas de tagna fotona upp till de parkopplade enheterna när du avslutar för bildvis-
ning eller stänger av kameran.ning eller stänger av kameran.

  RR Bildöverföringsuppdrag kan innehålla maximalt 999 bilder.Bildöverföringsuppdrag kan innehålla maximalt 999 bilder.

  RR Det går inte att välja skyddade bilder, ”gåvo”-bilder (bilder som tagits med en annan kamera) eller Det går inte att välja skyddade bilder, ”gåvo”-bilder (bilder som tagits med en annan kamera) eller 
fi lmer för uppladdning.fi lmer för uppladdning.

 r r TRÅDLÖS KOMM. TRÅDLÖS KOMM.
Vid anslutning till smartphones kan du använda följande funktioner:
• Ta bilder med smartphones
• Ladda upp bilder till smartphones
• Bläddra mellan och ladda ned bilderna på kameran med smartphones
• Ladda ned lokaliseringsdata från smartphones
För information om användning av trådlösa nätverk går du till sidan http://fujifi lm-dsc.com/wifi /.



88 Menyer

Använda menyerna: Uppspelningsläge

 s s PC AUTOSPARNING PC AUTOSPARNING
Överför bilder till en dator via ett trådlöst nätverk.  För information om användning av trådlösa nätverk 
går du till sidan http://fujifilm-dsc.com/wifi/.

 b b BILDSÖKNING BILDSÖKNING
Söka efter bilder (P 59).

 A A RADERA RADERA
Radera alla eller valda bilder (P 58).

 n n FILMREDIGERING FILMREDIGERING
Redigera fi lmer.

  QQ Stäng inte av kameran medan fi lmer redigeras.Stäng inte av kameran medan fi lmer redigeras.

  ■■ BESKÄRA FILMBESKÄRA FILM

Ta bort start- och slutsekvensen för att skapa en redigerad kopia av den aktuella fi lmen.

 1 Visa önskad fi lm.

 2 Välj n FILMREDIGERING > BESKÄRA FILM i uppspelningsmenyn. För att ta bort en sekvens från 
början av kopian går du vidare till steg 3, annars går du vidare till steg 4.

 3 Tryck väljarknappen nedåt för att starta uppspelningen och tryck den nedåt igen när den når den 
nya öppningsbildrutan.

 4 Tryck på MENU/OK. För att ta bort en sekvens i slutet av kopian, går du vidare till steg 5, annars går 
du vidare till steg 6.

 5 Tryck väljarknappen nedåt för att starta uppspelningen och tryck den nedåt igen när den når den 
nya avslutningsbildrutan.

 6 Tryck på MENU/OK för att spara kopian.
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  ■■ SAMMANFOGA FILMSAMMANFOGA FILM

Lägg till existerande sekvens på slutet av den aktuella fi lmen för att skapa en redigerad kopia.

 1 Visa önskad fi lm.

 2 Välj n FILMREDIGERING > SAMMANFOGA FILM i uppspelningsmenyn.

 3 Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att markera en fi lm.

 4 Tryck på MENU/OK för att lägga till sekvensen till slutet på den aktuella fi lmen och spara kopian, eller 
tryck på DISP/BACK för att avsluta utan att skapa en kopia.

  RR Båda fi lmerna måste ha spelats in med samma bildstorlek och bildhastighet.Båda fi lmerna måste ha spelats in med samma bildstorlek och bildhastighet.

  ee SKAPA CINEMAGRAF SKAPA CINEMAGRAF
Skapa en cinemagraf, vilket är en stillbild med en rörlig del (P 32).

 I I BILDSPEL BILDSPEL
Visa bilder i ett automatiskt bildspel. Välj typ av bildspel och tryck på MENU/OK för att starta. Tryck 
på DISP/BACK när som helst under bildspelet för att visa hjälpen på skärmen. Bildspelet kan avslutas 
genom att du trycker på MENU/OK.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

NORMALNORMAL Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att gå tillbaka eller hoppa framåt en 
bild. Välj TONA-IN för tonade övergångar mellan bilder.TONA-INTONA-IN

NORMAL NORMAL gg Som ovan, förutom att kameran automatiskt zoomar in på ansikten som valts med 
Intelligent ansiktsdetektion.TONA-IN TONA-IN gg

  RR Kameran stängs inte av automatiskt medan ett bildspel körs.Kameran stängs inte av automatiskt medan ett bildspel körs.
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 B B TAR BORT RÖDA ÖGON TAR BORT RÖDA ÖGON
 Om den aktuella bilden markeras med en g-ikon för att visa att den togs med Intelligent ansiktsde-
tektion, kan detta alternativ användas för att ta bort röda ögon. Kameran analyserar bilden; om röda 
ögon spåras kommer bilden att behandlas för att skapa en kopia med reducerade röda ögon.

 1 Visa önskad bild.

 2 Välj B TAR BORT RÖDA ÖGON i bildvisningsmenyn.

 3 Tryck på MENU/OK.

  RR Röda ögon kanske inte tas bort om kameran inte hittar ett ansikte i bilden eller om ansiktet visas i Röda ögon kanske inte tas bort om kameran inte hittar ett ansikte i bilden eller om ansiktet visas i 
profi l. Resultatet kan variera beroende på vilket motiv som behandlas. Röda ögon kan inte tas bort profi l. Resultatet kan variera beroende på vilket motiv som behandlas. Röda ögon kan inte tas bort 
från bilder som redan har behandlats med röda ögon-borttagning eller från bilder skapade med från bilder som redan har behandlats med röda ögon-borttagning eller från bilder skapade med 
andra enheter.andra enheter.

  RR Hur lång tid det tar att behandla bilden beror på hur många ansikten som upptäckts.Hur lång tid det tar att behandla bilden beror på hur många ansikten som upptäckts.
  RR Kopior som skapats med Kopior som skapats med BB  TAR BORT RÖDA ÖGONTAR BORT RÖDA ÖGON markeras med en  markeras med en ee-ikon under uppspel--ikon under uppspel-
ningen.ningen.

 D D SKYDDA SKYDDA
Skydda bilder från oavsiktlig radering.

 1 Välj D SKYDDA från bildvisningsmenyn.

 2 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK:
• BILD: Skydda valda bilder. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på 

MENU/OK för att välja eller välja bort. Tryck på DISP/BACK när åtgärden är slutförd.
• VÄLJ ALLA: Skydda alla bilder.
• ÅTERST ALLT: Ta bort skyddet från alla bilder.

  QQ Skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet eller internminnet formateras (Skyddade bilder kommer att raderas när minneskortet eller internminnet formateras (PP 96). 96).
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 G G BESKÄR BILD BESKÄR BILD
Skapa en beskuren kopia av den aktuella bilden.

 1 Visa önskad bild.

 2 Välj G BESKÄR BILD från bildvisningsmenyn.

 3 Använd zoomknapparna för att zooma in och ut och använd väljarknappen för att bläddra genom 
bilden tills önskad del visas.

 4 Tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

 5 Tryck på MENU/OK igen för att spara den beskurna kopian till en separat fi l.

  RR Större beskärningar ger större kopior. Om storleken på den slutgiltiga kopian blir Större beskärningar ger större kopior. Om storleken på den slutgiltiga kopian blir aa, visas , visas JAJA i  i 
gult.gult.

OO ÄNDRA STORLEK ÄNDRA STORLEK
Skapa en liten kopia av den aktuella bilden.

 1 Visa önskad bild.

 2 Välj O ÄNDRA STORLEK från bildvisningsmenyn.

 3 Markera en storlek och tryck på MENU/OK för att visa en bekräftelsedialogruta.

 4 Tryck på MENU/OK för att spara kopian med ändrad storlek till en separat fi l.

  RR Vilka storlekar som fi nns tillgängliga beror på storleken på originalbilden.Vilka storlekar som fi nns tillgängliga beror på storleken på originalbilden.
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CC ROTERA BILD ROTERA BILD
Rotera bilder tagna i stående läge så att de visas i stående läge på LCD-monitorn.

 1 Visa önskad bild.

 2 Välj C ROTERA BILD från bildvisningsmenyn.

 3 Tryck väljarknappen nedåt för att rotera bilden 90 ° medurs, uppåt för att rotera bilden 90 ° moturs.

 4 Tryck på MENU/OK. Bilden visas automatiskt i det valda läget när den spelas upp på kameran.

  RR Skyddade bilder kan inte roteras. Ta bort skyddet innan du roterar bilderna (Skyddade bilder kan inte roteras. Ta bort skyddet innan du roterar bilderna (PP  90).).
  RR Det kan hända att kameran inte kan rotera bilder som skapats i en annan enhet.Det kan hända att kameran inte kan rotera bilder som skapats i en annan enhet.

EE KOPIERA KOPIERA
Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort.

 1 Välj E KOPIERA från bildvisningsmenyn.

 2 Markera ett av följande alternativ och tryck väljarknappen åt höger:
• a INT.MINNE y b KORT: Kopiera bilder från internminnet till ett minneskort.
• b KORT y a INT.MINNE: Kopiera bilder från ett minneskort till internminnet.

 3 Markera ett av följande alternativ och tryck på MENU/OK:
• BILD: Kopiera valda bilder. Tryck väljarknappen åt vänster eller höger för att visa bilder och tryck på 

MENU/OK för att kopiera den aktuella bilden.
• ALLA BILDER: Kopiera alla bilder.

  RR Kopieringen stoppas när målet är fullt.Kopieringen stoppas när målet är fullt.
  RR DPOF-utskriftsinformation kopieras inte (DPOF-utskriftsinformation kopieras inte (PP  71).).

 k k FOTOBOKSHJÄLP FOTOBOKSHJÄLP
Skapa böcker med dina favoritbilder (P 60).
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KK SKRIV ORDER (DPOF) SKRIV ORDER (DPOF)
Skapa en digital ”utskriftsorder” för DPOF-kompatibla skrivare (P 71).

VV instax SKRIVARUTSKRIFT instax SKRIVARUTSKRIFT
Skriv ut bilder på FUJIFILM instax SHARE-skrivare (säljs separat) (P 73).

JJ BILDFÖRHÅLLANDE BILDFÖRHÅLLANDE
Välj hur High Defi nition (HD)-enheter visar bilder med ett bildförhållande på 4 : 3 (detta alternativ 
är endast tillgängligt när en HDMI-kabel är ansluten). Välj 16 : 9 för att visa bilden så att den fyller 
skärmen med den övre och undre delen avskurna, 4 : 3 för att visa hela bilden med svarta ränder på 
någon av sidorna.

4 : 3
16 : 9

16 : 916 : 9 4 : 34 : 3

  RR Fotografi er med ett bildförhållande på 16 : 9 visas i helskärm, de med ett bildförhållande på 3 : 2 Fotografi er med ett bildförhållande på 16 : 9 visas i helskärm, de med ett bildförhållande på 3 : 2 
med en svart ram.med en svart ram.
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Använda inställningsmenynAnvända inställningsmenyn
 1 Visa inställningsmenyn.

1.1 Tryck på MENU/OK för att visa menyn för det 
aktuella läget.

1.2 Tryck väljarknappen åt vänster för att markera 
fl iken för den aktuella menyn.

AVBRYT

INSTÄLLNING

SETSET

Flik

1.3 Tryck väljarknappen nedåt för att markera X.

1.4 Tryck väljarknappen åt höger för att placera markören i inställningsmenyn.

 2 Justera inställningarna.
Markera menyalternativ och tryck väljarknappen åt höger för att visa alterna-
tiv, markera sedan ett av alternativen och tryck på MENU/OK. Tryck på DISP/BACK 
för att avsluta när inställningarna är färdiga.
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Alternativ för inställningsmenynAlternativ för inställningsmenyn
 F F DATUM/TID DATUM/TID
Ställ in kameraklockan (P 21).

NN TIDSSKILLNAD TIDSSKILLNAD ((standard: standard: hh))

Ändra kameraklockan från din normala tidszon till den lokala tiden för ditt resmål när du reser. För att 
specifi cera skillnaden mellan lokal tid och tidszonen hemma:

 1 Markera g LOKALTID och tryck väljarknappen åt höger.

 2 Använd väljarknappen för att välja tidsskillnaden mellan den lokala tiden och tidszonen hemma i 
steg om 15 minuter.

 3 Tryck på MENU/OK.

För att byta mellan lokal tid och tidszonen hemma markerar du g LOKALTID eller hHEMIMA och 
trycker på MENU/OK.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

hh HEMIMA HEMIMA Växla till den tid som för närvarande valts för F DATUM/TID (se ovan).

gg LOKALTID LOKALTID
Växla till lokal tid. Om det här alternativet väljs, visas g och tid och datum i gult i tre 
sekunder varje gång kameran slås på.

 L L  aa
Välj ett språk (P 21).

 o o TYST LÄGE TYST LÄGE ((standard: standard: AV)AV)

Välj PÅ för att avaktivera högtalare, blixten och AF-assistbelysning i situationer där kamerans ljud eller 
ljus kan vara ovälkommet (lägg märke till att blixten fortfarande avfyras i C/g-läge).
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 R R ÅTERSTÄLL ÅTERSTÄLL
Återställ alla inställningar förutom F DATUM/TID, N TIDSSKILLNAD, och O BAKGRUNDSFÄRG 
till standardvärdena.

 1 Markera R ÅTERSTÄLL och tryck väljarknappen åt höger för att visa en bekräftelsedialogruta.

 2 Markera OK och tryck på MENU/OK.

 K K FORMATERA FORMATERA
Om ett minneskort sätts i kameran kommer detta alternativ att formatera minneskortet. Om inget min-
neskort är isatt kommer detta alternativ att formatera internminnet. Välj OK för att starta formatering.

  QQ Alla data, inklusive skyddade bilder, kommer att raderas från minneskortet eller internminnet. Se Alla data, inklusive skyddade bilder, kommer att raderas från minneskortet eller internminnet. Se 
till att viktiga fi ler har kopierats till en dator eller en annan lagringsenhet.till att viktiga fi ler har kopierats till en dator eller en annan lagringsenhet.

  QQ Öppna inte batteriluckan under pågående formatering.Öppna inte batteriluckan under pågående formatering.

 A A BILDSKÄRM BILDSKÄRM ((standard: standard: 1,5 SEK)1,5 SEK)

Välj hur länge bilder ska visas på LCD-monitorn efter fotografering.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

1,5 SEK1,5 SEK Bilderna visas i 1,5 sekunder (1,5 SEK) eller 0,5 sekunder (0,5 SEK). Färgerna 
kan skilja sig från de i den slutliga bilden.0,5 SEK0,5 SEK

ZOOM (KONTINUERLIG)ZOOM (KONTINUERLIG) Bilder visas tills du trycker på MENU/OK-knappen.
AVAV Bilderna visas inte efter att de tagits.

  RR AVAV har ingen eff ekt vid kontinuerlig tagning,  har ingen eff ekt vid kontinuerlig tagning, YY  AVANCERAT FILTERAVANCERAT FILTER, , jj  PRO LÅGLJUSPRO LÅGLJUS och  och 
kk  HDRHDR..
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 B B BILD NUMRERING BILD NUMRERING ((standard: standard: KONT.)KONT.)

Nya bilder lagras i bildfi ler som namngetts med hjälp av ett fyrsiff rigt 
fi lnummer som tilldelats genom att lägga till ett till den senaste fi len 
som använts. Filnumret visas vid uppspelning så som visas till höger. 
B BILD NUMRERING styr huruvida fi lnumreringen återställs till 0001 
när ett nytt minneskort sätts i, eller när det aktuella minneskortet eller 
internminnet formateras.

Katalognummer Filnummer

Bildnummer

100-0001100-0001

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

KONTINUERLIGKONTINUERLIG

Numreringen fortsätter från det sista använda fi lnumret eller det första tillgängliga 
fi lnumret, det som är högst. Välj detta alternativ för att minska antalet bilder med 
dubbla fi lnamn.

FÖRNYAFÖRNYA Numreringen återställs till 0001 efter formatering eller när ett nytt minneskort sätts i.

  RR Om bildnumret når 999-9999 inaktiveras avtryckaren (Om bildnumret når 999-9999 inaktiveras avtryckaren (PP 120). 120).
  RR Att välja Att välja RR  ÅTERSTÄLLÅTERSTÄLL ( (PP 96) återställer  96) återställer BB  BILD NUMRERINGBILD NUMRERING till  till KONTINUERLIGKONTINUERLIG men åter- men åter-
ställer inte fi lnumret.ställer inte fi lnumret.

  RR Bildnummer för bilder tagna med andra kameror kan se annorlunda ut.Bildnummer för bilder tagna med andra kameror kan se annorlunda ut.
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GG LJUDVOLYM LJUDVOLYM ((standard: standard: cc))

Justera volymen för ljuden som skapas när kamerakontroller används. Välj e AV (tyst) för att inaktivera 
kontrolljud.

HH SLUTARLJUDVOLYM SLUTARLJUDVOLYM ((standard: standard: cc))

Justera volymen för ljuden som skapas när slutaren utlöses. Välj e AV (tyst) för att inaktivera slutarljudet.

ee SLUTARLJUD SLUTARLJUD ((standard: standard: ii))

Välj det ljud som hörs från slutaren.

 I I UPPSPELNING VOL. UPPSPELNING VOL. ((standard: standard: 7)7)

Justera volymen för uppspelning av fi lmer.

JJ LCD LJUSSTYRKA LCD LJUSSTYRKA ((standard: standard: AUTO)AUTO)

Kontrollera displayens ljusstyrka.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

AUTOAUTO
Displayens ljusstyrka justeras automatiskt under fotografering i förhållande till de 
omgivande ljusförhållandena. Ljusstyrkan justeras inte under uppspelning.

MANUELLMANUELL
Tryck väljarknappen uppåt eller nedåt för att justera ljusstyrkan, och tryck sedan på 
MENU/OK. Välj bland värden mellan –5 och +5.
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  hh LCD-STRÖMSPARLÄGE LCD-STRÖMSPARLÄGE ((standard: standard: UU  PÅ)PÅ)

Välj om displayen automatiskt ska släckas ner för att spara ström i fotoläge. Detta alternativ har ingen 
eff ekt under uppspelning.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

UU ENERGISPAR PÅ ENERGISPAR PÅ
Om inga åtgärder utförs under några sekunder släcks displayen ned för att spara 
ström. Normal ljusstyrka återfås genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.

UU ENERGISPAR AV ENERGISPAR AV Automatisk nedsläckning avstängd.

 M M AUTO AVSTÄNGNING AUTO AVSTÄNGNING ((standard: standard: 2 MIN)2 MIN)

Välj tidslängden innan kameran stängs av automatiskt när inga åtgärder har utförts. Kortare tid för-
länger batteriets livslängd; om AV väljs måste kameran slås av manuellt. Tänk på att i vissa situationer 
stängs kameran av automatiskt även när AV har valts.

 L L BILDSTAB LÄGE BILDSTAB LÄGE ((standard: standard: ll))

Välj huruvida bildstabilisering alltid ska utföras när kameran befi nner sig i fotoläge (l KONTINUERLIG), 
eller endast när avtryckaren trycks ned halvvägs (m BARA VID EXP). Välj AV för att stänga av bildstabili-
seringen när du använder ett stativ.

  bb DIGITAL BILD-STABIL. DIGITAL BILD-STABIL. ((standard: standard: PÅ)PÅ)

När du har valt PÅ korrigeras skakningar som uppstår när fi lmerna spelas in, så att du kan fi lma med 
endast ett minimum av skakningar.

  RR Digital bildstabilisering är inte tillgängligt när du tar stillbilder.Digital bildstabilisering är inte tillgängligt när du tar stillbilder.

BB TAR BORT RÖDA ÖGON TAR BORT RÖDA ÖGON ((standard: standard: PÅ)PÅ)

Välj PÅ för att ta bort röda ögon-eff ekter som orsakas av blixten vid fotografering med Intelligent 
ansiktsdetektion.

  RR Röda ögon-borttagning utförs bara när ett ansikte upptäcks.Röda ögon-borttagning utförs bara när ett ansikte upptäcks.
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 R R INTELLIGENT DIGITAL ZOOM INTELLIGENT DIGITAL ZOOM ((standard: standard: AV)AV)

Om PÅ är valt aktiveras intelligent digital zoom när T väljs vid maximal optisk zoom, vilket förstorar 
bilden ytterligare och behandlar den för att uppnå skarpa resultat med hög upplösning.

 Zoomindikator Zoomindikator

INTELLIGENT DIGITAL INTELLIGENT DIGITAL 
ZOOMZOOM på på

W T

Optisk zoom Intelligent 
digital zoom

INTELLIGENT DIGITAL INTELLIGENT DIGITAL 
ZOOMZOOM av av

W T

Optisk zoom

  RR Om ett annat läge väljs kan intelligent digital zoom avslutas.Om ett annat läge väljs kan intelligent digital zoom avslutas.
  RR I kombination med optisk zoom erbjuder intelligent digital zoom så högt zoomvärde som 10×.I kombination med optisk zoom erbjuder intelligent digital zoom så högt zoomvärde som 10×.
  RR Intelligent digital zoom kan ibland ge bilder av sämre kvalitet än optisk zoom.Intelligent digital zoom kan ibland ge bilder av sämre kvalitet än optisk zoom.
  RR Tiden som behövs för att spara bilder ökar.Tiden som behövs för att spara bilder ökar.
  RR Eff ekterna är inte synliga i displayen under fotografering.Eff ekterna är inte synliga i displayen under fotografering.
  RR Intelligent digital zoom är inte tillgänglig i seriebildsläge eller under fi lminspelning.Intelligent digital zoom är inte tillgänglig i seriebildsläge eller under fi lminspelning.
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 p p FILMZOOMTYP FILMZOOMTYP ((standard: standard: DD))

Välj tillgänglig zoomtyp under fi lminspelning: C DIGITAL eller D OPTISK.

  RR Filmer inspelade med digital zoom kan bli något “gryniga”.Filmer inspelade med digital zoom kan bli något “gryniga”.

 C C AF BELYSNING AF BELYSNING ((standard: standard: PÅ)PÅ)

Om PÅ väljs, tänds AF-hjälplampan för att hjälpa autofokus.

  QQ I vissa fall kan det hända att kameran inte kan fokusera när du använder AF-hjälplampan. Om I vissa fall kan det hända att kameran inte kan fokusera när du använder AF-hjälplampan. Om 
kameran inte kan fokusera i makroläge kan du försöka öka avståndet till motivet.kameran inte kan fokusera i makroläge kan du försöka öka avståndet till motivet.

  QQ Undvik att rikta AF-hjälplampan rakt in i motivets ögon.Undvik att rikta AF-hjälplampan rakt in i motivets ögon.

mm AUTOROTER. VISN. AUTOROTER. VISN. ((standard: standard: PÅ)PÅ)

Välj PÅ för att automatiskt rotera “stående” (porträtt) bilder vid visning.

OO BAKGRUNDSFÄRG BAKGRUNDSFÄRG
Välj ett färgschema.

hh VINDFILTER VINDFILTER
Välj PÅ för att minska vindbruset när du spelar in fi lmer.
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 r r ANSLUTNINGSINSTÄLLNING ANSLUTNINGSINSTÄLLNING
Justera inställningarna för anslutning till andra enheter. 
Följande inställningsalternativ fi nns tillgängliga i denna meny: Bluetooth-inställningar, inställningar för 
PC autosparning, anslutningsinställning för instax-skrivare, allmänna inställningar, informationsvisning 
och återställning av trådlös inställning.
Se webbsidan nedan för information om hur du använder trådlös kommunikation.
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth-INSTÄLLNINGAR

Justera Bluetooth-inställningarna.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

REGISTRERA REGISTRERA 

PARKOPPLINGPARKOPPLING

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

TA BORT TA BORT 

PARKOPPLINGSREG.PARKOPPLINGSREG.
Avsluta parkopplingen.

Bluetooth PÅ/AVBluetooth PÅ/AV

• PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med parade 
enheter när den är påslagen.

• AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.

AUTOMATISK 

BILDÖVERFÖRING

• PÅ:  Foton väljs automatiskt för uppladdning när de tagits. 
• AV: Foton väljs inte automatiskt för uppladdning när de tagits.

Använd C BILDVISNINGSMENY > L BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG 
för att välja foton för uppladdning. Det går endast att välja JPEG-bilder för 
uppladdning.

SYNK.INST. FÖR SYNK.INST. FÖR 

SMARTPHONESMARTPHONE

Synkronisera kamerainställningarna med inställningarna som konfi gurerats 
på din smartphone eller surfplatta. 
• O PLATS&TID: Synkronisera tids- och platsinformationen. 
• P PLATS: Synkronisera platsinformationen.  
• Q TID: Synkronisera tidsinformationen.
• AV: Synkroniserar inte. 
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  RR Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på din smarttelefon eller Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på din smarttelefon eller 
surfplatta innan du parkopplar enheten med din kamera eller laddar upp bilder.surfplatta innan du parkopplar enheten med din kamera eller laddar upp bilder.

  RR Om du valt Om du valt PÅPÅ för Bluetooth  för Bluetooth PÅ/AVPÅ/AV, när , när AUTOMATISK BILDÖVERFÖRINGAUTOMATISK BILDÖVERFÖRING är inställt till  är inställt till PÅPÅ  
eller eller BILDVISNINGSMENYBILDVISNINGSMENY >  > LL  BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAGBILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG är inställt, kommer de foton  är inställt, kommer de foton 
som tagits att laddas upp till din parkopplade smartphone eller surfplatta när du avslutar för som tagits att laddas upp till din parkopplade smartphone eller surfplatta när du avslutar för 
bildvisning eller stänger av kameran.bildvisning eller stänger av kameran.

AUTOSPAR INST.

Justera inställningarna för anslutning till datorer via ett trådlöst nätverk.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

AUTOSPAR INST.AUTOSPAR INST.

Välj den metod som ska användas för anslutning till datorer via ett trådlöst 
lokalt nätverk.
• ENKEL INSTÄLLNING: Anslut med WPS.
• MANUELL INSTÄLLNING: Välj nätverket från en lista (FR. NÄTVERKS-

LISTA) eller ange namnet manuellt (ANGE SSID).
RADERA REG DATORRADERA REG DATOR Ta bort valda destinationer.
INFO TIDIGARE ANSLINFO TIDIGARE ANSL Visa datorer till vilka kameran nyligen har anslutits.
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ALLMÄNNA INST.

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

NAMNNAMN
Välj ett namn (NAMN) för att identifi era kameran på det trådlösa nätverket 
(kameran tilldelas ett unikt namn som standard).

ÄNDRA STL TEL ÄNDRA STL TEL HH

Välj PÅ (standardinställning, rekommenderas i de fl esta situationer) för 
att ändra storlek på större bilder till H för uppladdning till smartphones, 
AV för att överföra bilder med deras ursprungliga storlek. Ändringen av 
bildstorlek gäller endast kopian som överförs till din smartphone; origina-
let påverkas inte.

GEOTAGGNING
Välj om platsdata som laddats ner från en smartphone ska bäddas in i 
bilder när de tas.

POSITONS INFO. Visa den platsdata som senast laddats ned från en smartphone.

 8 8 KNAPPINSTÄLLNING KNAPPINSTÄLLNING

Ange den kamerafunktion som utförs när du trycker på knappen för 
trådlöst i bildvisningsläget. 
• R PARKOPP./ÖVERF.ORD.: Om inställningar för parkoppling inte har 

konfi gurerats utförs parkopplingsregistrering. Om inställningar för 
parkoppling har konfi gurerats kan bilder väljas för uppladdning till 
parkopplad enhet. 

• 8 TRÅDLÖS KOMM.: Knappen fungerar som en knapp för trådlös kom-
munikation. 

INFORMATION

Visa kamerans MAC- och Bluetooth-adress.

ÅTERSTÄLL TRÅDLÖSA INST.

Återställ de trådlösa inställningarna till standardvärdena.
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Inställningsmenyn

 U U DATUMSTÄMPEL DATUMSTÄMPEL ((standard: standard: AV)AV)

Stämpla tiden och/eller fotograferingsdatumet på bilder när de tas.Stämpla tiden och/eller fotograferingsdatumet på bilder när de tas.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

RR++SS Stämpla nya bilder med datumet och tiden för inspelningen.
RR Stämpla nya bilder med fotograferingsdatumet.
AVAV Stämpla inte tid och datum på nya bilder.

  QQ Tids- och datumstämplar kan inte raderas. Stäng av Tids- och datumstämplar kan inte raderas. Stäng av UU  DATUMSTÄMPELDATUMSTÄMPEL för att förhindra att tids-  för att förhindra att tids- 
och datumstämplar syns på nya bilder.och datumstämplar syns på nya bilder.

  QQ Om kameraklockan inte har ställts in, uppmanas du att ställa in klockan med aktuellt datum och Om kameraklockan inte har ställts in, uppmanas du att ställa in klockan med aktuellt datum och 
aktuell tid (aktuell tid (PP 21). 21).

  QQ Vi rekommenderar att du stänger av DPOF “utskriftsdatum” när du skriver ut bilder med en tids- Vi rekommenderar att du stänger av DPOF “utskriftsdatum” när du skriver ut bilder med en tids- 
och datumstämpel (och datumstämpel (PP 71). 71).

  QQ Datum och klockslag kan inte läggas till i fi lmer och panoraman.Datum och klockslag kan inte läggas till i fi lmer och panoraman.
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 Teknisk information Teknisk information
 Extra tillbehör Extra tillbehör
Kameran stödjer ett stort urval av tillbehör från FUJIFILM och andra tillverkare.

FINEPIX XP130-serien
DIGITAL CAMERA

  ■■ UtskriftUtskrift

SP-1SP-3

Trådlöst nätverk

instax SHARE-skrivare *

SP-2

USB-kabel (medföljer)

SD-kortfack eller kortläsare

Dator †

  ■■ DatorrelateratDatorrelaterat

  ■■ Audio/VisualAudio/Visual

SD/SDHC/SDXC-
minneskort †

HDTV  †

HDMI-kabel †

* Available separately from FUJIFILM.
† Säljs separat från tredjepartsleverantörer.
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Extra tillbehör

Tillbehör från FUJIFILMTillbehör från FUJIFILM
Följande extra tillbehör är tillgängliga från FUJIFILM. För den senaste informatio-
nen om tillgängliga tillbehör i ditt land, kontrollera med din lokala FUJIFILM-åter-
försäljare eller besök http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.

Uppladdningsbara Uppladdningsbara 

litiumjonbatterierlitiumjonbatterier

NP-45S: Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-
NP-45S-batterier kan köpas vid behov.

 Batteriladdare Batteriladdare

BC-45C: Extra batteriladdare kan köpas vid behov. 
BC-45C laddar ett NP-45S -batteri på ungefär 110 
minuter vid +20 °C.

instax SHARE-instax SHARE-

skrivareskrivare
SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-fi lm.
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KameraskötselKameraskötsel
För att du ska kunna njuta av produkten under en lång tid måste du iakttaga 
följande försiktighetsåtgärder.

Förvaring och användningFörvaring och användning
Ta ur batteriet och minneskortet om 
kameran inte ska användas under en 
längre tid. Förvara eller använd inte 
kameran på ställen som är:
• utsatta för regn, ånga eller rök
• mycket fuktiga eller mycket dam-

miga
• utsatta för direkt solljus eller mycket 

höga temperaturer, såsom i ett 
stängt fordon en solig dag

• extremt kalla
• utsatta för starka vibrationer
• utsatta för starka magnetfält, såsom 

nära en tv-antenn, elledningar, 
radarsändare, motor, transformator 
eller magnet

• i kontakt med fl yktiga kemikalier, 
såsom bekämpningsmedel

• nära gummi- eller vinylprodukter

 ■ Kondensation
En plötslig temperaturökning, som till 
exempel inträff ar då man går in i en 
uppvärmd byggnad en kall dag, kan 
orsaka kondensbildning inne i kame-
ran. Om detta inträff ar stänger du av 
kameran och väntar en timme innan 
du sätter på den igen. Om kondens 
sätter sig på minneskortet ska du ta ut 
kortet och vänta tills kondensen har 
försvunnit.
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Kameraskötsel

 Rengöring Rengöring
Använd en fön för att ta bort damm från objektivet och LCD-monitorn, torka se-
dan försiktigt med en mjuk, torr trasa. Eventuella återstående fl äckar kan tas bort 
genom att torka försiktigt med en bit objektivrengöringspapper från FUJIFILM, 
med en liten mängd objektivrengöringsvätska. Se till att inte repa skyddsglaset 
eller LCD-monitorn. Kamerahuset kan rengöras med en mjuk, torr trasa. Använd 
inte alkohol, thinner eller andra fl yktiga kemikalier.

Vid resorVid resor
Förvara kameran i ditt handbagage. Incheckat bagage kan utsättas för stötar som 
kan skada kameran.
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 Felsökning Felsökning
 Problem och lösningar Problem och lösningar
Vatten i kameran

ProblemProblem LösningLösning

Vatten i kameran.Vatten i kameran.

Batterifacksluckan var inte helt stängd innan kameran sänktes ner, eller så öppnades den Batterifacksluckan var inte helt stängd innan kameran sänktes ner, eller så öppnades den 

under vattenunder vatten: Ta med kameran till en FUJIFILM-auktoriserad servicetekniker för reparation. Sätt inte : Ta med kameran till en FUJIFILM-auktoriserad servicetekniker för reparation. Sätt inte 

på kameran.på kameran.

Ström och batteri

ProblemProblem LösningLösning

Kameran slås inte på.Kameran slås inte på.
• • Batteriet är urladdatBatteriet är urladdat: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7, 14). 7, 14).

• • Batteriet är isatt på fel sättBatteriet är isatt på fel sätt: Sätt i batteriet igen, åt rätt håll (: Sätt i batteriet igen, åt rätt håll (PP 8). 8).

• • Batterifacksluckan är inte låstBatterifacksluckan är inte låst: Lås igen batterifacksluckan (: Lås igen batterifacksluckan (PP 10). 10).

Batteriet laddas ur för fort.Batteriet laddas ur för fort.

• • Batteriet är kalltBatteriet är kallt: Värm batterierna genom att placera dem i en fi cka eller på annan varm plats och : Värm batterierna genom att placera dem i en fi cka eller på annan varm plats och 

sätt i dem i kameran omedelbart innan du tar en bild.sätt i dem i kameran omedelbart innan du tar en bild.

• • Det fi nns smuts på batteripolernaDet fi nns smuts på batteripolerna: Rengör polerna med en mjuk, torr trasa.: Rengör polerna med en mjuk, torr trasa.

• • QQ är valt som fotoläge är valt som fotoläge: Välj : Välj BB-läge för att minska batteriförbrukningen (-läge för att minska batteriförbrukningen (PP 27). 27).

• • xx  SÖKNINGSÖKNING är valt för  är valt för FF  AF LÄGEAF LÄGE: Välj ett annat AF-läge (: Välj ett annat AF-läge (PP 83). 83).

• • Batteriet har laddats många gångerBatteriet har laddats många gånger: Batteriet har nått slutet på sin laddningslivstid. Köp ett nytt : Batteriet har nått slutet på sin laddningslivstid. Köp ett nytt 

batteri.batteri.

Kameran stängs plötsligt Kameran stängs plötsligt 

av.av.
Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7, 14). 7, 14).

Laddningen går långsamt.Laddningen går långsamt. Ladda batteriet i rumstemperatur (Ladda batteriet i rumstemperatur (PP v). v).
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Problem och lösningar

ProblemProblem LösningLösning

Batteriet laddar inte. /Batteriet laddar inte. /

Självutlösarens lampa Självutlösarens lampa 

blinkar.blinkar.

Sätt åter in batteriet med korrekt orientering och se till att strömanslutning görs (Sätt åter in batteriet med korrekt orientering och se till att strömanslutning görs (PP 7, 14). 7, 14).

• • Det fi nns smuts på batteripolernaDet fi nns smuts på batteripolerna: Rengör polerna med en mjuk, torr trasa.: Rengör polerna med en mjuk, torr trasa.

• • Batteriet har laddats många gångerBatteriet har laddats många gånger: Batteriet har nått slutet på sin laddningslivstid. Köp ett nytt : Batteriet har nått slutet på sin laddningslivstid. Köp ett nytt 

batteri. Om batteriet fortfarande inte laddas, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.batteri. Om batteriet fortfarande inte laddas, kontakta din FUJIFILM-återförsäljare.

• • Batteriet är för varmt eller för kalltBatteriet är för varmt eller för kallt: Vänta tills batteritemperaturen stabiliserats.: Vänta tills batteritemperaturen stabiliserats.

Menyer och displayer

ProblemProblem LösningLösning

Menyer och displayer visas Menyer och displayer visas 

inte på svenska.inte på svenska.
Välj Välj SVENSKASVENSKA för  för LLaa ( (PP 21, 95). 21, 95).

Fotografering

ProblemProblem LösningLösning

Ingen bild tas när avtrycka-Ingen bild tas när avtrycka-

ren trycks ner.ren trycks ner.

• • Minnet är fulltMinnet är fullt: Sätt i ett nytt minneskort eller radera bilder (: Sätt i ett nytt minneskort eller radera bilder (PP 9, 58). 9, 58).

• • Minnet har inte formateratsMinnet har inte formaterats: Formatera internminnet eller minneskortet (: Formatera internminnet eller minneskortet (PP 96). 96).

• • Det fi nns smuts på minneskortets kontakterDet fi nns smuts på minneskortets kontakter: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa.: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa.

• • Minneskortet är skadatMinneskortet är skadat: Sätt i ett nytt minneskort (: Sätt i ett nytt minneskort (PP 9). 9).

• • Batteriet är urladdatBatteriet är urladdat: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7, 14). 7, 14).

• • Kameran har stängts av automatisktKameran har stängts av automatiskt: Sätt på kameran (: Sätt på kameran (PP 17). 17).

Kameran kan inte fokusera.Kameran kan inte fokusera.
• • Motivet är nära kameranMotivet är nära kameran: Välj makroläge (: Välj makroläge (PP 46). 46).

• • Motivet är långt bort från kameranMotivet är långt bort från kameran: Avbryt makroläget (: Avbryt makroläget (PP 46). 46).

• • Motivet lämpar sig inte för autofokusMotivet lämpar sig inte för autofokus: Använd fokuslås (: Använd fokuslås (PP 43). 43).
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Problem och lösningar

ProblemProblem LösningLösning

Makroläge är inte Makroläge är inte 

tillgängligt.tillgängligt.
Välj ett annat fotoläge (Välj ett annat fotoläge (PP 27). 27).

Intelligent ansiktsdetek-Intelligent ansiktsdetek-

tion är inte tillgängligt.tion är inte tillgängligt.
Välj ett annat fotoläge (Välj ett annat fotoläge (PP 27). 27).

Inget ansikte kan Inget ansikte kan 

detekteras.detekteras.

• • Motivets ansikte döljs av solglasögon, en hatt, långt hår eller annatMotivets ansikte döljs av solglasögon, en hatt, långt hår eller annat: Ta bort det som skym-: Ta bort det som skym-

mer.mer.

• • Motivets ansikte tar endast upp ett litet område av bildenMotivets ansikte tar endast upp ett litet område av bilden: Ändra kompositionen så att : Ändra kompositionen så att 

motivets ansikte tar upp en större del av bilden (motivets ansikte tar upp en större del av bilden (PP 41). 41).

• • Motivets huvud är vinklat eller horisontelltMotivets huvud är vinklat eller horisontellt: Be personen att hålla huvudet rakt.: Be personen att hålla huvudet rakt.

• • Kameran är lutadKameran är lutad: Håll kameran rak (: Håll kameran rak (PP 23). 23).

• • Motivets ansikte är dåligt belystMotivets ansikte är dåligt belyst: Fotografera i starkt ljus.: Fotografera i starkt ljus.

Fel motiv har valts.Fel motiv har valts.
Det valda motivet är närmare mitten av bilden än huvudmotivet. Komponera om bilden eller stäng av Det valda motivet är närmare mitten av bilden än huvudmotivet. Komponera om bilden eller stäng av 

ansiktsdetektionen och rama in bilden med hjälp av fokuslåset (ansiktsdetektionen och rama in bilden med hjälp av fokuslåset (PP 43). 43).

Blixten fyras inte av.Blixten fyras inte av.

• • Blixten är inte tillgänglig i det aktuella fotolägetBlixten är inte tillgänglig i det aktuella fotoläget: Välj ett annat fotoläge (: Välj ett annat fotoläge (PP 27). 27).

• • Batteriet är urladdatBatteriet är urladdat: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (: Ladda batteriet eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7, 14). 7, 14).

• • Kameran är inställd på seriebildslägeKameran är inställd på seriebildsläge: Tryck på knappen för seriebildsläge för att välja enkelbilds-: Tryck på knappen för seriebildsläge för att välja enkelbilds-

läge (läge (PP 54). 54).

• • Kameran är i tyst lägeKameran är i tyst läge: Stäng av tyst läge (: Stäng av tyst läge (PP 95). 95).

• • Bilxten är avstängd (Bilxten är avstängd (PP)): Välj ett annat blixtläge (: Välj ett annat blixtläge (PP 47). 47).

Vissa blixtlägen är inte Vissa blixtlägen är inte 

tillgängliga.tillgängliga.

• • Det önskade blixtläget är inte tillgängligt i det aktuella fotolägetDet önskade blixtläget är inte tillgängligt i det aktuella fotoläget: Välj ett annat fotoläge : Välj ett annat fotoläge 

((PP 27). 27).

• • Kameran är i tyst lägeKameran är i tyst läge: Stäng av tyst läge (: Stäng av tyst läge (PP 95). 95).

Blixten lyser inte upp Blixten lyser inte upp 

motivet tillräckligt.motivet tillräckligt.
• • Motivet befi nner sig inte inom blixtområdetMotivet befi nner sig inte inom blixtområdet: Placera motivet i blixtområdet (: Placera motivet i blixtområdet (PP 125). 125).

• • Blixtfönstret är blockeratBlixtfönstret är blockerat: Håll i kameran på korrekt sätt (: Håll i kameran på korrekt sätt (PP 23). 23).
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ProblemProblem LösningLösning

Bilderna är suddiga.Bilderna är suddiga.

• • Det skyddande glaset som täcker linsen är smutsigtDet skyddande glaset som täcker linsen är smutsigt: Rengör glaset (: Rengör glaset (PP 110). 110).

• • Det skyddande glaset som täcker linsen är blockeratDet skyddande glaset som täcker linsen är blockerat: Håll föremål borta från linsen (: Håll föremål borta från linsen (PP 23). 23).

• • ss visas under fotografering och fokuseringsramen visas i rött visas under fotografering och fokuseringsramen visas i rött: Kontrollera fokus innan du : Kontrollera fokus innan du 

tar bilden (tar bilden (PP 118). 118).

• • kk visas under fotografering visas under fotografering: Använd blixt eller ett stativ (: Använd blixt eller ett stativ (PP 48). 48).

Bilderna är fl äckiga.Bilderna är fl äckiga.

• • En långsam slutartid är vald vid höga temperaturerEn långsam slutartid är vald vid höga temperaturer: Detta är normalt och tyder inte på något : Detta är normalt och tyder inte på något 

fel.fel.

• • Kameran har använts kontinuerligt vid höga temperaturer eller en temperaturvarning Kameran har använts kontinuerligt vid höga temperaturer eller en temperaturvarning 

visasvisas: Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat. : Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat. 

Det fi nns vertikala linjer i Det fi nns vertikala linjer i 

bilderna.bilderna.

Kameran har använts kontinuerligt vid höga temperaturer. Stäng av kameran och vänta tills den har Kameran har använts kontinuerligt vid höga temperaturer. Stäng av kameran och vänta tills den har 

svalnat.svalnat.

“Fläckar” i form av vertikala “Fläckar” i form av vertikala 

lila eller vita streck visas i lila eller vita streck visas i 

displayen.displayen.

Vertikala lila eller vita streck kan uppstå efter att kameran använts kontinuerligt vid höga temperaturer, Vertikala lila eller vita streck kan uppstå efter att kameran använts kontinuerligt vid höga temperaturer, 

eller när ett väldigt ljust föremål fi nns i bilden; detta är vanligt för CCD-bildsensorer och tyder inte på eller när ett väldigt ljust föremål fi nns i bilden; detta är vanligt för CCD-bildsensorer och tyder inte på 

något fel. Dessa streck spelas in på fi lm, men syns inte på bilder. Undvik att rama in ljusa föremål när du något fel. Dessa streck spelas in på fi lm, men syns inte på bilder. Undvik att rama in ljusa föremål när du 

spelar in fi lmer.spelar in fi lmer.

PlatsdataPlatsdata Platsdata är felaktiga. Kameran har fl yttats sedan platsdata uppdaterades senast.Platsdata är felaktiga. Kameran har fl yttats sedan platsdata uppdaterades senast.

Ljud från kameran spelas in Ljud från kameran spelas in 

på fi lmer.på fi lmer.

• • uu  KONTINUERLIGKONTINUERLIG är valt för  är valt för FF  AF I FILMLÄGEAF I FILMLÄGE: Välj ett annat AF-läge (: Välj ett annat AF-läge (PP 84). 84).

• • Zoomen justerades under fotograferingZoomen justerades under fotografering: Justera inte zoomen under fotografering.: Justera inte zoomen under fotografering.

• • Intelligent ansiktsdetektion är aktiveradIntelligent ansiktsdetektion är aktiverad: Stäng av Intelligent ansiktsdetektion (: Stäng av Intelligent ansiktsdetektion (PP 41). 41).
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Problem och lösningar

Uppspelning

ProblemProblem LösningLösning

Bilderna är gryniga.Bilderna är gryniga. Bilderna har tagits med ett annat fabrikat eller en annan kameramodell.Bilderna har tagits med ett annat fabrikat eller en annan kameramodell.

Uppspelningszoomen är Uppspelningszoomen är 

inte tillgänglig.inte tillgänglig.
Den aktuella bilden är en kopia med ändrad storlek på Den aktuella bilden är en kopia med ändrad storlek på aa..

Inget ljud hörs i fi lmupp-Inget ljud hörs i fi lmupp-

spelningen.spelningen.

• • Uppspelningsvolymen är för lågUppspelningsvolymen är för låg: Justera uppspelningsvolymen (: Justera uppspelningsvolymen (PP 98). 98).

• • Mikrofonen har täckts förMikrofonen har täckts för: Håll kameran korrekt under inspelning (: Håll kameran korrekt under inspelning (PP 23, 63). 23, 63).

• • Högtalaren har täckts förHögtalaren har täckts för: Håll kameran korrekt under uppspelning (: Håll kameran korrekt under uppspelning (PP 66). 66).

Valda bilder raderas inte.Valda bilder raderas inte.
Vissa av de valda bilderna för radering är skyddade. Ta bort skyddet med hjälp av enheten som användes Vissa av de valda bilderna för radering är skyddade. Ta bort skyddet med hjälp av enheten som användes 

för att skapa det (för att skapa det (PP 90). 90).

Filnumreringen återställs Filnumreringen återställs 

plötsligt.plötsligt.

Batterifacksluckan öppnades medan kameran var påslagen. Stäng av kameran innan du öppnar bat-Batterifacksluckan öppnades medan kameran var påslagen. Stäng av kameran innan du öppnar bat-

terifacksluckan (terifacksluckan (PP 17). 17).
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Problem och lösningar

Anslutningar/Övrigt

ProblemProblem LösningLösning

Ingen bild eller inget ljud.Ingen bild eller inget ljud.
• • Kameran är inte korrekt anslutenKameran är inte korrekt ansluten: Anslut kameran ordentligt (: Anslut kameran ordentligt (PP 70). 70).

• • Ingången på TV:n är inställd på ”TV”Ingången på TV:n är inställd på ”TV”: Ställ in ingången på ”HDMI”.: Ställ in ingången på ”HDMI”.

• • Volymen på TV:n är för lågVolymen på TV:n är för låg: Justera volymen.: Justera volymen.

Datorn känner inte igen Datorn känner inte igen 

kameran.kameran.
Kontrollera att kameran och datorn är korrekt anslutna (Kontrollera att kameran och datorn är korrekt anslutna (PP 76). 76).

Kameran svarar inte.Kameran svarar inte.
• • Tillfälligt felTillfälligt fel: Ta ut och sätt i batteriet igen (: Ta ut och sätt i batteriet igen (PP 7). 7).

• • Batteriet är urladdatBatteriet är urladdat: ladda batteriet (: ladda batteriet (PP 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri ( 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7). 7).

• • Kameran ansluter till ett trådlöst nätverkKameran ansluter till ett trådlöst nätverk: Koppla från det trådlösa nätverket.: Koppla från det trådlösa nätverket.

Kameran fungerar inte som Kameran fungerar inte som 

förväntat.förväntat.
Ta ut och sätt i batteriet igen (Ta ut och sätt i batteriet igen (PP 7). Om problemet kvarstår kontaktar du din FUJIFILM-återförsäljare. 7). Om problemet kvarstår kontaktar du din FUJIFILM-återförsäljare.

Inget ljud.Inget ljud. Stäng av tyst läge (Stäng av tyst läge (PP 95). 95).

Tids- och datumstämplarTids- och datumstämplar
• • Tids- och datumstämplar är inte korrektaTids- och datumstämplar är inte korrekta: Ställ in kameraklockan (: Ställ in kameraklockan (PP 21). 21).

• • Tids- och datumstämplar syns på bilderTids- och datumstämplar syns på bilder: Tids- och datumstämplar kan inte raderas. För att : Tids- och datumstämplar kan inte raderas. För att 

förhindra att stämplar syns på nya bilder, välj förhindra att stämplar syns på nya bilder, välj AVAV för  för UU  DATUMSTÄMPELDATUMSTÄMPEL ( (PP 106). 106).
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Problem och lösningar

Trådlösa nätverk

Mer information om felsökning av trådlösa nätverk 
fi nns på http://digital-cameras.support.fujifilm.com/app?pid=x.

ProblemProblem LösningLösning

Problem med anslutning Problem med anslutning 

eller överföring av bilder eller överföring av bilder 

till en smartphone.till en smartphone.

Kan inte fotografera med Kan inte fotografera med 

hjälp av smartphone.hjälp av smartphone.

• • Din smartphone är för långt bortDin smartphone är för långt bort: Flytta enheterna närmre varandra.: Flytta enheterna närmre varandra.

• • Närliggande enheter orsakar radiostörningarNärliggande enheter orsakar radiostörningar: Flytta kameran och din smartphone från mikro-: Flytta kameran och din smartphone från mikro-

vågsugnar eller trådlösa telefoner.vågsugnar eller trådlösa telefoner.

• • Din smartphone är ansluten till en annan enhetDin smartphone är ansluten till en annan enhet: Kameran och din smartphone kan endast : Kameran och din smartphone kan endast 

ansluta till en enhet i taget. Avsluta anslutningen och försök igen.ansluta till en enhet i taget. Avsluta anslutningen och försök igen.

• • Det fi nns fl era smartphones i närhetenDet fi nns fl era smartphones i närheten: Försök att ansluta på nytt. Om det fi nns fl era smartpho-: Försök att ansluta på nytt. Om det fi nns fl era smartpho-

nes i närheten kan det vara svårt att ansluta.nes i närheten kan det vara svårt att ansluta.

• • Filmer har valts (när funktionen för kameravisning används)Filmer har valts (när funktionen för kameravisning används): Det kan ta en stund att ladda : Det kan ta en stund att ladda 

ner fi lmer. Försök ställa in fi lmläget till HD-storlek (1280 × 720) eller mindre om det inte går att spela ner fi lmer. Försök ställa in fi lmläget till HD-storlek (1280 × 720) eller mindre om det inte går att spela 

upp en fi lm på din smartphone eller surfplatta.upp en fi lm på din smartphone eller surfplatta.

Se webbsidan nedan för information om funktionen för kameravisning.Se webbsidan nedan för information om funktionen för kameravisning.

http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/ 
• • Bilder som tagits med en annan kamera har valtsBilder som tagits med en annan kamera har valts: Ladda upp bilderna som tagits med denna : Ladda upp bilderna som tagits med denna 

kamera. Det kanske inte går att ladda upp bilder som tagits med en annan kamera.kamera. Det kanske inte går att ladda upp bilder som tagits med en annan kamera.

Det går inte att visa bilder Det går inte att visa bilder 

på min smartphone.på min smartphone.
Välj Välj PÅ PÅ för för ÄNDRA STL TEL ÄNDRA STL TEL HH. Om du väljer . Om du väljer AVAV ökar överföringstiden för större bilder.  ökar överföringstiden för större bilder. 

Dessutom kan det hända att vissa telefoner inte visar bilder över en viss storlek.Dessutom kan det hända att vissa telefoner inte visar bilder över en viss storlek.
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 Varningsmeddelanden och displayer Varningsmeddelanden och displayer
Följande varningar visas på LCD-monitorn:

VarningVarning BeskrivningBeskrivning

 B B ( (rödröd)) Lågt batteri. Ladda batteriet (Lågt batteri. Ladda batteriet (PP 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri ( 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7). 7).

AA ( (blinkar röttblinkar rött)) Batteriet är slut. Ladda batteriet (Batteriet är slut. Ladda batteriet (PP 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri ( 14) eller sätt i ett fulladdat extrabatteri (PP 7). 7).

 k k Lång slutartid. Bilderna kan bli suddiga; använd blixten eller ett stativ.Lång slutartid. Bilderna kan bli suddiga; använd blixten eller ett stativ.

 s s

((visas i rött med röd fokusramvisas i rött med röd fokusram))

Kameran kan inte fokusera. Prova en av följande lösningar:Kameran kan inte fokusera. Prova en av följande lösningar:

• • Använd fokuslås för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd, komponera sedan om Använd fokuslås för att fokusera på ett annat motiv på samma avstånd, komponera sedan om 

bilden (bilden (PP 38). 38).

• • Använd makroläget för att fokusera när du tar närbilder (Använd makroläget för att fokusera när du tar närbilder (PP 41). 41).

Bländare eller slutartid Bländare eller slutartid 

visas i röttvisas i rött

Motivet är för ljust eller för mörkt och bilden kommer att bli över- eller underexponerad. Använd blixt Motivet är för ljust eller för mörkt och bilden kommer att bli över- eller underexponerad. Använd blixt 

om motivet är för mörkt (om motivet är för mörkt (PP 42). 42).

FOKUSFELFOKUSFEL
Fel på kameran eller rörliga delar i objektivet blockerade. Stäng av kameran och sätt på den igen, Fel på kameran eller rörliga delar i objektivet blockerade. Stäng av kameran och sätt på den igen, 

och var försiktig så att du inte rör objektivet. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-och var försiktig så att du inte rör objektivet. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-

återförsäljare.återförsäljare.

STÄNG AV KAMERAN OCH STÄNG AV KAMERAN OCH 

SÄTT SEDAN PÅ DEN IGENSÄTT SEDAN PÅ DEN IGEN

LINSKONTROLLFELLINSKONTROLLFEL

KORTET INTE FORMATERATKORTET INTE FORMATERAT

• • Minneskortet eller internminnet är inte formaterat, eller så har minneskortet forma-Minneskortet eller internminnet är inte formaterat, eller så har minneskortet forma-

terats i en dator eller annan enhetterats i en dator eller annan enhet: Formatera minneskortet eller internminnet med hjälp av : Formatera minneskortet eller internminnet med hjälp av 

alternativet alternativet KK  FORMATERAFORMATERA i kamerans inställningsmeny ( i kamerans inställningsmeny (PP 89). 89).

• • Minneskortets kontakter behöver rengörasMinneskortets kontakter behöver rengöras: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. : Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. 

Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (PP 89). Byt ut minneskortet om meddelan- 89). Byt ut minneskortet om meddelan-

det kvarstår.det kvarstår.

• • Fel på kameranFel på kameran: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.

SKYDDAT KORTSKYDDAT KORT Minneskortet är låst. Lås upp kortet (Minneskortet är låst. Lås upp kortet (PP 9). 9).

UPPTAGENUPPTAGEN Minneskortet är inkorrekt formaterat. Använd kameran för att formatera minneskortet (Minneskortet är inkorrekt formaterat. Använd kameran för att formatera minneskortet (PP 89). 89).
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Varningsmeddelanden och displayer

VarningVarning BeskrivningBeskrivning

 p p
Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat. Om ingen åtgärd vidtas stängs kameran av Stäng av kameran och vänta tills den har svalnat. Om ingen åtgärd vidtas stängs kameran av 

automatiskt.automatiskt.

KORTFELKORTFEL

Minneskortet är inte formaterat för användning i kameran. Formatera kortet (Minneskortet är inte formaterat för användning i kameran. Formatera kortet (PP 96). 96).

Minneskortets kontakter kräver rengöring eller minneskortet är skadat. Rengör kontakterna med en Minneskortets kontakter kräver rengöring eller minneskortet är skadat. Rengör kontakterna med en 

mjuk, torr trasa. Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (mjuk, torr trasa. Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (PP 96). Byt ut minneskortet  96). Byt ut minneskortet 

om meddelandet kvarstår.om meddelandet kvarstår.

Inkompatibelt minneskort. Använd ett kompatibelt minneskort (Inkompatibelt minneskort. Använd ett kompatibelt minneskort (PP 12). 12).

Felfunktion i kameran. Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.Felfunktion i kameran. Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.

aa MINNET FULLT MINNET FULLT

Minneskortet eller internminnet är fullt och bilder kan inte spelas in eller kopieras. Radera bilder eller Minneskortet eller internminnet är fullt och bilder kan inte spelas in eller kopieras. Radera bilder eller 

sätt i ett minneskort med mer ledigt utrymme.sätt i ett minneskort med mer ledigt utrymme.

bb MINNET FULLT MINNET FULLT

INTERNMINNET ÄR FULLTINTERNMINNET ÄR FULLT

SÄTT IN ETT NYTT SÄTT IN ETT NYTT 

MINNESKORTMINNESKORT

SKRIVFELSKRIVFEL

• • Fel på minneskortet eller anslutningsfelFel på minneskortet eller anslutningsfel: Sätt i minneskortet igen eller stäng av kameran och : Sätt i minneskortet igen eller stäng av kameran och 

sätt sedan på den igen. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.sätt sedan på den igen. Om meddelandet kvarstår, kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.

• • Ej tillräckligt med minne för att spela in ytterligare bilderEj tillräckligt med minne för att spela in ytterligare bilder: Radera bilder eller sätt i ett : Radera bilder eller sätt i ett 

minneskort med mer ledigt utrymme.minneskort med mer ledigt utrymme.

• • Minneskortet eller internminnet har inte formateratsMinneskortet eller internminnet har inte formaterats: Formatera internminnet eller min-: Formatera internminnet eller min-

neskortet (neskortet (PP 96). 96).

LÄSFELLÄSFEL

• • Filen är skadad eller har inte skapats med kameranFilen är skadad eller har inte skapats med kameran: Filen kan inte visas.: Filen kan inte visas.

• • Minneskortets kontakter behöver rengörasMinneskortets kontakter behöver rengöras: Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. : Rengör kontakterna med en mjuk, torr trasa. 

Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (Formatera minneskortet om meddelandet upprepas (PP 96). Byt ut minneskortet om meddelan- 96). Byt ut minneskortet om meddelan-

det kvarstår.det kvarstår.

• • Fel på kameranFel på kameran: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.: Kontakta en FUJIFILM-återförsäljare.
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Varningsmeddelanden och displayer

VarningVarning BeskrivningBeskrivning

 BILD NR. MINNET FULLT BILD NR. MINNET FULLT

Kameran har slut på bildnummer (aktuellt bildnummer är 999-9999). Formatera minneskortet och Kameran har slut på bildnummer (aktuellt bildnummer är 999-9999). Formatera minneskortet och 

välj välj FÖRNYAFÖRNYA för  för BB  BILD NUMRERINGBILD NUMRERING i inställningsmenyn. Ta en bild för att återställa  i inställningsmenyn. Ta en bild för att återställa 

bildnumreringen till 100-0001, välj sedan bildnumreringen till 100-0001, välj sedan KONTINUERLIGKONTINUERLIG för  för BB  BILD NUMRERINGBILD NUMRERING  

((PP 97). 97).

AVAKTIVERA TYST LÄGEAVAKTIVERA TYST LÄGE
Ett försök gjordes att välja ett blixtläge eller att justera volymen med kameran i tyst läge. Avsluta tyst Ett försök gjordes att välja ett blixtläge eller att justera volymen med kameran i tyst läge. Avsluta tyst 

läge innan du väljer ett blixtläge eller justerar volymen (läge innan du väljer ett blixtläge eller justerar volymen (PP 95). 95).

FÖR MÅNGA BILDERFÖR MÅNGA BILDER
En sökning gav mer än 5000 resultat, eller fl er än 999 bilder valdes för radering. Genomför en annan En sökning gav mer än 5000 resultat, eller fl er än 999 bilder valdes för radering. Genomför en annan 

sökning eller välj färre bilder.sökning eller välj färre bilder.

SKYDDAD BILDSKYDDAD BILD Ett försök gjordes att radera en skyddad bild. Ta bort skyddet och försök igen (Ett försök gjordes att radera en skyddad bild. Ta bort skyddet och försök igen (PP 90). 90).

aa GÅR INTE ATT BESKÄRA GÅR INTE ATT BESKÄRA aa Bilderna kan inte beskäras. Bilderna kan inte beskäras.

GÅR INTE ATT BESKÄRAGÅR INTE ATT BESKÄRA Bilden är skadad eller så har den inte skapats med kameran.Bilden är skadad eller så har den inte skapats med kameran.

PP KAN INTE UTFÖRA KAN INTE UTFÖRA
Ett försök gjordes att skapa en storleksförändrad kopia med samma storlek som, eller större än Ett försök gjordes att skapa en storleksförändrad kopia med samma storlek som, eller större än 

originalet. Välj en mindre storlek.originalet. Välj en mindre storlek.
QQ KAN INTE UTFÖRA KAN INTE UTFÖRA

aa KAN INTE UTFÖRA KAN INTE UTFÖRA

GÅR INTE ATT ROTERAGÅR INTE ATT ROTERA Ett försök gjordes att rotera en bild som inte kan roteras.Ett försök gjordes att rotera en bild som inte kan roteras.

FF GÅR INTE ATT ROTERA GÅR INTE ATT ROTERA Filmer kan inte roteras.Filmer kan inte roteras.

mm  KAN INTE UTFÖRAKAN INTE UTFÖRA Storleksändring eller borttagning av röda ögon kan inte användas för den valda bilden.Storleksändring eller borttagning av röda ögon kan inte användas för den valda bilden.

FF KAN INTE UTFÖRA KAN INTE UTFÖRA Röda ögon-borttagning kan inte utföras på fi lmer.Röda ögon-borttagning kan inte utföras på fi lmer.
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Varningsmeddelanden och displayer

VarningVarning BeskrivningBeskrivning

INGET KORTINGET KORT Inget minneskort är isatt när Inget minneskort är isatt när EE  KOPIERAKOPIERA har valts i bildvisningsmenyn. Sätt i ett minneskort. har valts i bildvisningsmenyn. Sätt i ett minneskort.

bb INGA BILDER INGA BILDER
Källan som är vald för Källan som är vald för EE  KOPIERAKOPIERA innehåller inga bilder. Välj en annan källa. innehåller inga bilder. Välj en annan källa.

aa INGA BILDER INGA BILDER

DPOF DATAFELDPOF DATAFEL
DPOF-utskriftsordern på det aktuella minneskortet innehåller fl er än 999 bilder. Kopiera bilderna till DPOF-utskriftsordern på det aktuella minneskortet innehåller fl er än 999 bilder. Kopiera bilderna till 

internminnet och skapa en ny utskriftsorder.internminnet och skapa en ny utskriftsorder.

GÅR INTE ATT VÄLJA DPOFGÅR INTE ATT VÄLJA DPOF Bilden kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.Bilden kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.

FF GÅR INTE ATT VÄLJA  GÅR INTE ATT VÄLJA 

DPOFDPOF
Filmer kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.Filmer kan inte skrivas ut med hjälp av DPOF.

KOMMUNIKATIONSFELKOMMUNIKATIONSFEL
Ett anslutningsfel inträff ade medan bilderna skrevs ut eller kopierades till en dator eller annan enhet. Ett anslutningsfel inträff ade medan bilderna skrevs ut eller kopierades till en dator eller annan enhet. 

Bekräfta att enheten är påslagen och att USB-kabeln är ansluten.Bekräfta att enheten är påslagen och att USB-kabeln är ansluten.

KONTROLLERA ATT LOCKET KONTROLLERA ATT LOCKET 

TILL BATTERIFACKET ÄR TILL BATTERIFACKET ÄR 

LÅST.LÅST.

Kontrollera att batterifackets lucka är låst. Notera att luckan kanske redan är låst; detta meddelande Kontrollera att batterifackets lucka är låst. Notera att luckan kanske redan är låst; detta meddelande 

är endast en uppmaning att kontrollera att luckan är ordentligt låst innan du fortsätter.är endast en uppmaning att kontrollera att luckan är ordentligt låst innan du fortsätter.
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 Minneskortskapacitet Minneskortskapacitet
Följande tabell visar inspelningstid eller antalet bilder tillgängliga med olika bildkvaliteter. 
Alla siff ror är ungefärliga; fi lstorleken varierar med inspelat motiv vilket ger stora variationer 
i antalet fi ler som kan lagras. Antalet exponeringar eller återstående längd kanske even-
tuellt inte minskas med ett konstant värde. Ett begränsat antal testbilder kan tas när inget 
minneskort är isatt.

  ■■ Fotografi erFotografi er

OO PP QQ

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

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

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

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

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

  ■■ FilmerFilmer

ii  1920 × 10801920 × 1080  

(60 bps)(60 bps) 1 1

ii  1920 × 10801920 × 1080  

(30 bps)(30 bps) 1 1

hh  1280 × 7201280 × 720  

(60 bps)(60 bps) 1 1

ff 640 × 480  640 × 480 

(30 bps)(30 bps) 2 2

kk 640 × 480  640 × 480 

(120 bps)(120 bps) 3 3

kk 320 × 240  320 × 240 

(240 bps)(240 bps) 3 3

kk 160 × 120  160 × 120 

(320 (320 bpsbps)) 3 3

4 GB4 GB 36 min.36 min. 36 min.36 min. 40 min.40 min. 188 min.188 min.  64 min. 64 min. 127 min.127 min. 141 min.141 min.

8 GB8 GB 73 min.73 min. 73 min.73 min. 81 min.81 min. 378 min.378 min. 128 min.128 min. 256 min.256 min. 285 min.285 min.

1 Använd ett H-kort eller bättre. Enskilda fi lmer kan inte vara längre än 29 minuter.
2 Enskilda fi lmer kan inte vara längre än 120 minuter.
3 Använd ett H-kort eller bättre. Enskilda fi lmer kan inte vara längre än 30 sekunder.
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Specifi kationerSpecifi kationer
System

ModellModell Digitalkamera FinePix XP130-serienDigitalkamera FinePix XP130-serien

Eff ektiva pixlarEff ektiva pixlar 16,4 miljoner16,4 miljoner

BildsensorBildsensor 11//2,32,3 -tum fyrkantig pixel-CMOS med primärt färgfi lter -tum fyrkantig pixel-CMOS med primärt färgfi lter

 Lagringsmedia Lagringsmedia • Internminne • Internminne (ca 90 MB)(ca 90 MB) • SD-/SDHC-/SDXC-minneskort • SD-/SDHC-/SDXC-minneskort 

FilsystemFilsystem Uppfyller kraven för Uppfyller kraven för DDesign Rule for esign Rule for CCamera amera FFile System ile System (DCF)(DCF), Exif 2.3 och , Exif 2.3 och DDigital igital PPrint rint OOrder rder 

FFormat ormat (DPOF)(DPOF)

FilformatFilformat • • StillbilderStillbilder: Exif 2.3 JPEG : Exif 2.3 JPEG (komprimerad)(komprimerad)

• • FilmerFilmer: MOV (H.264)/Linjär PCM/monoljud: MOV (H.264)/Linjär PCM/monoljud

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

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

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

ObjektivObjektiv Fujinon 5 × optiskt zoomobjektiv, F3,9Fujinon 5 × optiskt zoomobjektiv, F3,9 (vidvinkel) (vidvinkel) – F4,9  – F4,9 (telefoto)(telefoto)

BrännviddBrännvidd f=5,0 mm–25,0 mm f=5,0 mm–25,0 mm (35-mm-format motsvarar: 28 mm–140 mm)(35-mm-format motsvarar: 28 mm–140 mm)

Digital zoomDigital zoom Upp till ungefär 2Upp till ungefär 2  × med intelligent digital zoom× med intelligent digital zoom (upp till 10 × när det kombineras med optisk zoom) (upp till 10 × när det kombineras med optisk zoom)

BländareBländare F3,9/F6,2 F3,9/F6,2 (vidvinkel)(vidvinkel), F4,9/F8,0 , F4,9/F8,0 (telefoto)(telefoto)

 Fokusområde  Fokusområde 

(avstånd från objektivets (avstånd från objektivets 

framsida)framsida)

Ungefär 60 cm–oändligt Ungefär 60 cm–oändligt (vidvinkel)(vidvinkel); 1,0 m-oändligt ; 1,0 m-oändligt (telefoto)(telefoto)

• • MakroMakro: ungefär 9 cm–2,0 m: ungefär 9 cm–2,0 m (vidvinkel) (vidvinkel); 1,0 m–3,0 m ; 1,0 m–3,0 m (telefoto)(telefoto)
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Specifi kationer

System

KänslighetKänslighet Standard-utgångskänslighet motsvarar ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 Standard-utgångskänslighet motsvarar ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (bildstorlek (bildstorlek PP eller  eller 

QQ)); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600); AUTO (400), AUTO (800), AUTO (1600)

MätningMätning 256-segment 256-segment tthrough-hrough-tthe-he-llens ens (TTL)(TTL); MULTI; MULTI

ExponeringskontrollExponeringskontroll Programmerad AEProgrammerad AE

Exponeringskompensa-Exponeringskompensa-

tiontion

–2 EV – +2 EV i steg om –2 EV – +2 EV i steg om 11//33 EV EV

BildstabiliseringBildstabilisering Optisk stabilisering (bildsensorväxling)Optisk stabilisering (bildsensorväxling)

SlutarhastighetSlutarhastighet

(kombinerad mekanisk och (kombinerad mekanisk och 

elektronisk slutare)elektronisk slutare)

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

WW: : 11//44 sek.– sek.–11//20002000 sek. sek.

• • jj: : 11//88 sek.– sek.–11//20002000 sek. sek.

• • rr, , UU: : 11//3030 sek.– sek.–11//20002000 sek. sek.

• • HH: 4 sek.–: 4 sek.–11//20002000 sek. sek.

KontinuerligKontinuerlig Ungefärl. bildhastighet (bps)Ungefärl. bildhastighet (bps)*1*1 Antal bilder (bildstorlek)Antal bilder (bildstorlek)*2*2

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

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

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

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

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

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

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

*1 Bildhastigheten varierar beroende på fotograferingsförhållanden och antalet bilder som tas.

*2 Använd ett H-kort eller högre.

 Fokus Fokus • • AF lägeAF läge: CENTRUM, MULTI, AF ZON, SÖKNING: CENTRUM, MULTI, AF ZON, SÖKNING

• • AutofokussystemAutofokussystem: Kontrastavkännande TTL AF: Kontrastavkännande TTL AF

• • AF i fi lmlägeAF i fi lmläge: CENTRUM, KONTINUERLIG: CENTRUM, KONTINUERLIG
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Specifi kationer

System

VitbalansVitbalans Auto, direkt solljus, skugga, dagsljus fl uorescerande, varmt vitt fl uorescerande, kallt vitt fl uoresce-Auto, direkt solljus, skugga, dagsljus fl uorescerande, varmt vitt fl uorescerande, kallt vitt fl uoresce-

rande, glödlampsbelysning, under vattenrande, glödlampsbelysning, under vatten

SjälvutlösareSjälvutlösare Av, 2 sek., 10 sek., Av, 2 sek., 10 sek., gg ( (GRUPPTIMERGRUPPTIMER), INTERVALLFOTOGR., FÖRFLUTET FILMLÄGE), INTERVALLFOTOGR., FÖRFLUTET FILMLÄGE

Förfl utet fi lmlägeFörfl utet fi lmläge • • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 60 bps: 1080p, 60 bps

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

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

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

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

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

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 60 bps: 720p, 60 bps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 10 bps: 720p, 10 bps

• • ff  640×480640×480: VGA, 30 bps: VGA, 30 bps

 Blixt Blixt Automatisk blixt; eff ektivt område när känsligheten är inställd på Automatisk blixt; eff ektivt område när känsligheten är inställd på AUTOAUTO är ungefär 70 cm–4,4 m  är ungefär 70 cm–4,4 m 

(vidvinkel)(vidvinkel), 1,0 m–3,8 m , 1,0 m–3,8 m (telefoto)(telefoto); eff ektivt intervall i makroläge är ungefär 30 cm–2,0 m ; eff ektivt intervall i makroläge är ungefär 30 cm–2,0 m (vidvinkel)(vidvinkel), , 

1,0 m–3,0 m 1,0 m–3,0 m (telefoto)(telefoto)

BlixtlägeBlixtläge Auto, upplättningsblixt, av, långsam synk Auto, upplättningsblixt, av, långsam synk (röda ögon-borttagning av)(röda ögon-borttagning av); auto med röda ögon-borttag-; auto med röda ögon-borttag-

ning, upplättningsblixt med röda ögon-borttagning, av, långsam synk med röda ögon-borttagning ning, upplättningsblixt med röda ögon-borttagning, av, långsam synk med röda ögon-borttagning 

(röda ögon-borttagning på)(röda ögon-borttagning på)

LCD-monitorLCD-monitor 3,0-tums, 920 k-punkts LCD-färgmonitor, bildtäckning ungefär 100 %3,0-tums, 920 k-punkts LCD-färgmonitor, bildtäckning ungefär 100 %

FilmerFilmer • • ii  1920×10801920×1080: 1080p, 60 bps: 1080p, 60 bps

• • hh  1280×7201280×720: 720p, 60 bps: 720p, 60 bps

• • kk  640×480640×480: 120 bps: 120 bps

• • kk  160×120160×120: 320 bps: 320 bps

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

• • ff  640×480640×480: VGA, 30 bps: VGA, 30 bps

• • kk  320×240320×240: 240 bps: 240 bps
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In-/utgångar

Digital ingång/utgångDigital ingång/utgång Höghastighets USB 2.0, Micro USB-kontakt (Micro-B); MTP/PTPHöghastighets USB 2.0, Micro USB-kontakt (Micro-B); MTP/PTP

HDMI-utgångHDMI-utgång Micro HDMI-kontakt (Typ D)Micro HDMI-kontakt (Typ D)

Strömförsörjning/annat

StrömförsörjningStrömförsörjning NP-45S uppladdningsbart batteriNP-45S uppladdningsbart batteri

Batteriets livslängd Batteriets livslängd 

(ungefärligt antal bilder som (ungefärligt antal bilder som 

kan tas med ett nytt eller ett kan tas med ett nytt eller ett 

fulladdat batteri)fulladdat batteri)

BatteritypBatterityp Ungefärligt antal bilderUngefärligt antal bilder

NP-45S (typen som medföljer kameran)NP-45S (typen som medföljer kameran) 240240

CIPA-standard, uppmätt i läge CIPA-standard, uppmätt i läge BB  (auto)(auto) med batteriet som medföljer kameran och SD-minneskort. med batteriet som medföljer kameran och SD-minneskort.

Obs!Obs!: Antalet bilder som kan tas med batteriet varierar med laddningsstatusen och minskar vid låga : Antalet bilder som kan tas med batteriet varierar med laddningsstatusen och minskar vid låga 

temperaturer.temperaturer.

 Laddningstid Laddningstid Ungefär 120 minuter Ungefär 120 minuter (+20 °C)(+20 °C)

Kamerans dimensionerKamerans dimensioner  

(B × H × D)(B × H × D)

109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm, exklusive utstående delar109,6 mm × 71,0 mm × 27,8 mm, exklusive utstående delar

Vikt vid fotograferingVikt vid fotografering Ungefär 207,4 g, inklusive batterier och minneskortUngefär 207,4 g, inklusive batterier och minneskort

Kamerans viktKamerans vikt Ungefär 190,6 g, exklusive batteri, tillbehör, och minneskortUngefär 190,6 g, exklusive batteri, tillbehör, och minneskort

DriftsförhållandenDriftsförhållanden • • TemperaturTemperatur: –10 °C – +40 °C: –10 °C – +40 °C

• • FuktighetFuktighet: 10 % – 80 % : 10 % – 80 % (ingen kondensation)(ingen kondensation)
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Trådlös sändare

Trådlöst nätverkTrådlöst nätverk

StandarderStandarder IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.11b/g/n (standard för trådlösa nätverk)(standard för trådlösa nätverk)

DriftfrekvensDriftfrekvens

(centerfrekvens)(centerfrekvens)

• • U. S. A., Kanada, TaiwanU. S. A., Kanada, Taiwan: 2412 MHz–2462 MHz : 2412 MHz–2462 MHz (11 kanaler)(11 kanaler)

• • Andra länderAndra länder: 2412 MHz–2472 MHz : 2412 MHz–2472 MHz (13 kanaler)(13 kanaler)

ÅtkomstprotokollÅtkomstprotokoll InfrastrukturInfrastruktur

Bluetooth®Bluetooth®

StandarderStandarder Bluetooth version 4.1 (Bluetooth Low Energy)Bluetooth version 4.1 (Bluetooth Low Energy)

DriftfrekvensDriftfrekvens

(centerfrekvens)(centerfrekvens)

2402 MHz–2480 MHz2402 MHz–2480 MHz

NP-45S uppladdningsbart batteri

Nominell spänningNominell spänning likström 3,7 Vlikström 3,7 V

Normal kapacitetNormal kapacitet 740 mAh740 mAh

Dimensioner Dimensioner (B × H × D)(B × H × D) 31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm31,4 mm × 39,5 mm × 5,8 mm

ViktVikt Ungefär 19 gUngefär 19 g

AC-nätadapter

Ingångseff ektIngångseff ekt 100 V–240 V växelström, 50/60 Hz100 V–240 V växelström, 50/60 Hz

IngångskapacitetIngångskapacitet • • 100 V100 V: 10,5 VA: 10,5 VA • • 240 V240 V: 11,9 VA: 11,9 VA

Utgående eff ektUtgående eff ekt 5,0 V likström, 1000 mA5,0 V likström, 1000 mA

DrifttemperaturDrifttemperatur 0 °C – +40 °C0 °C – +40 °C

ViktVikt Ungefär 26 g ± 15 %Ungefär 26 g ± 15 %

Vikt och storlek varierar beroende på försäljningsland eller region.
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  ■■ OBS!OBS!

• Specifi kationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande. FUJIFILM kan 
inte hållas ansvariga för skador som uppstått på grund av fel i denna bruksanvisning.

• Trots att LCD-monitorn är tillverkad med hjälp av avancerad högteknologi kan små 
ljuspunkter och oregelbundna färger (särskilt nära text) synas. Detta är normalt för den 
här typen av LCD-monitor och tyder inte på någon felfunktion; bilder som spelas in med 
kameran påverkas inte.

• Digitalkameror kan drabbas av felfunktioner när de utsätts för stark radiostörning (t.ex. 
elektriska fält, statisk elektricitet eller ledningsbrus).

• Beroende på typen av objektiv som används kan viss förvrängning uppträda i bildernas 
periferi. Detta är normalt.
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AnteckningarAnteckningar



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html



Begränsningar för kamerainställningarBegränsningar för kamerainställningar
De alternativ som fi nns tillgängliga i varje fotoläge är listade nedan.

FotolägeFotoläge

AlternativAlternativ QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

NN BBOFFOFF AUTOAUTO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

BBONON KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11

LL ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔

hh SS//RR ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

gg ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ee//ii ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

FF FF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

dd ✔✔ ✔✔

NN AUTOAUTO ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

AUTO (1600)AUTO (1600) ✔✔ ✔✔

AUTO (800)AUTO (800) ✔✔ ✔✔

AUTO (400)AUTO (400) ✔✔ ✔✔

64006400 ✔✔ ✔✔

32003200 ✔✔ ✔✔

16001600 ✔✔ ✔✔

800800 ✔✔ ✔✔

400400 ✔✔ ✔✔

200200 ✔✔ ✔✔

100100 ✔✔ ✔✔

OO OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

TT ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

PP cc ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

aa ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

ff ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

DD ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔33 ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11
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FotolägeFotoläge
AlternativAlternativ QQ BB PP GG gg jj kk CC 77 hh MM YY rr NN OO HH QQ RR ss FF ss UU VV WW

RR PP ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OO ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
NN ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
QQ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

bb HH ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
II ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
JJ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
KK ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

FF rr ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔ ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11 ✔✔11

ss ✔✔ ✔✔
tt ✔✔ ✔✔
xx ✔✔ ✔✔

VV i i 1920×1080 (60bps1920×1080 (60bps)) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
i i 1920×1080 (30bps)1920×1080 (30bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

h h 1280×720 (60bps)1280×720 (60bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
f f 640×480 (30bps)640×480 (30bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 640×480 (120bps)640×480 (120bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 320×240 (240bps)320×240 (240bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
k k 160×120 (320bps)160×120 (320bps) ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
FF  
((FF))

rr ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔11 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
uu ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

LL ll ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
mm ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
OFFOFF ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

99 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
RR ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
MM ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔
BB ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22

bb ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔11 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22 ✔✔22

CC ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔22 ✔✔22 ✔✔
hh ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

 1 1 Optimeras automatiskt för det valda fotoläget. Optimeras automatiskt för det valda fotoläget.
 2 2 Endast  Endast AVAV..
 3 3 Går endast att välja när  Går endast att välja när AUTOAUTO eller  eller gg är inställt. är inställt.


