
KÄYTTÖOHJE
Tämä ohje opastaa FUJIFILM FinePix 
S1000fd -digitaalikameran käytössä.
Tutustu siihen huolellisesti.
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Varoitus

Laitetta ei saa altistaa kosteudelle eikä sateelle sähköisku- ja 
tulipalovaaran vuoksi. Tutustu laitteen turvallisuusohjeisiin (Perusopas) ja 

opettele ne ennen kameran käyttöä.
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TÄRKEÄÄ
Lue tämä sivu ennen ohjelmiston käyttöä.

HUOMAUTUS
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN 
AVAAT FUJIFILM Corporationin TOIMITTAMAN CD-LEVYN. CD-
LEVYLLE TALLENNETUN OHJELMISTON KÄYTTÖ ON LUVALLISTA 
VAIN, JOS SITOUDUT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN. 
AVAAMALLA PAKKAUKSEN SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN 
SOPIMUKSEN EHTOJA.

Käyttöoikeussopimus

Tämä käyttöoikeussopimus (”sopimus”) on FUJIFILM Corporationin 
(”FUJIFILM”) ja käyttäjän välinen sopimus, jossa on määritetty FUJIFILMin 
toimittaman ohjelmiston käyttöoikeutta koskevat ehdot.
CD-levy sisältää muun valmistajan toimittaman ohjelmiston. Jos muun 
valmistajan ohjelmistoa koskee erillinen sopimus, ohjelmiston käyttöön 
sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja.
1. Määritelmät.

(a) ”Tietoväline” tarkoittaa ”Software for FinePix” -nimistä CD-levyä, 
joka toimitetaan tämän sopimuksen mukana.

(b) ”Ohjelmisto” tarkoittaa tietovälineeseen tallennettua ohjelmistoa.
(c) ”Käyttöohjeet” tarkoittavat ohjelmiston käyttöohjeita ja muuta 

kirjallista aineistoa, joka toimitetaan tietovälineen mukana.
(d) ”Tuote” tarkoittaa tietovälinettä (ohjelmisto mukaan lukien) ja 

käyttöohjeita yhdessä.
2. Ohjelmiston käyttö.

FUJIFILM myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen ja ei-
yksinoikeudellisen oikeuden
(a) asentaa ohjelmistosta yhden kopion yhteen tietokoneeseen 

binaarisessa koneellisesti suoritettavassa muodossa
(b) käyttää ohjelmistoa tietokoneessa, johon ohjelmisto on asennettu
(c) tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion.

3. Rajoitukset.
3.1 Ohjelmistoa, tietovälinettä ja käyttöohjeita tai niiden osia ei saa 

jaella, vuokrata tai muutoin siirtää kolmansille osapuolille ilman 
FUJIFILMiltä etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. 
FUJIFILMin tämän sopimuksen mukaisesti myöntämiä oikeuksia ei 
saa alilisensoida, myöntää tai muutoin siirtää kolmansille 
osapuolille kokonaan tai osittain ilman FUJIFILMiltä etukäteen 
hankittua kirjallista lupaa.

3.2 Ellei jäljempänä nimenomaisesti toisin mainita, ohjelmistoa tai 
käyttöohjeita ei saa kopioida eikä jäljentää kokonaan tai osittain.

3.3 Ohjelmiston tai käyttöohjeiden muokkaaminen, mukauttaminen tai 
kääntäminen on kielletty. Ohjelmistossa tai käyttöohjeissa näkyviä 
tekijänoikeuksia koskevia huomautuksia ja muita 
valmistajakohtaisia huomautuksia ei saa muuttaa tai poistaa.

3.4 Käyttäjä tai kolmas osapuoli ei saa muuttaa tai purkaa ohjelmistoa 
lähdekoodiksi.

4. Tekijänoikeudet ja omistus.
FUJIFILM tai muu ohjelmistossa tai käyttöohjeissa mainittu toimittaja omistaa 
ja pitää hallussaan ohjelmiston ja käyttöohjeiden tekijänoikeudet ja muut 
omistusoikeudet. Mikään tässä mainittu ei suoraan tai epäsuorasti siirrä tai 
myönnä käyttäjälle mitään oikeutta, käyttöoikeutta tai omistusoikeutta tässä 
sopimuksessa nimenomaisesti esitettyjä oikeuksia lukuun ottamatta.

5. Rajoitettu takuu.
FUJIFILM takaa, että tietoväline ei sisällä materiaali- ja valmistusvikoja 
normaalissa käytössä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan 
tietovälineen vastaanottamisesta. Jos tietoväline ei täytä edellä 
mainittua takuuta, FUJIFILM vaihtaa viallisen tietovälineen uuteen. 
FUJIFILMin kokonaisvastuu ja käyttäjän ainoat ja yksinomaiset 
oikeudet tietovälineen viallisuuteen liittyen rajoittuvat ainoastaan 
siihen, että FUJIFILM vaihtaa tietovälineen uuteen.

6. TAKUUN RAJOITUS.
ELLEI KOHDASSA 5 TOISIN MAINITA, FUJIFILM TOIMITTAA 
TUOTTEEN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA 
NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA. FUJIFILM EI MYÖNNÄ 
MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA, EPÄSUORAA TAI 
LAKISÄÄTEISTÄ TAKUUTA MUIHIN SEIKKOIHIN LIITTYEN, MUKAAN 
LUKIEN RAJOITUKSETTA MUIDEN VALMISTAJIEN 
TEKIJÄNOIKEUKSIEN, PATENTTIEN, LIIKESALAISUUKSIEN TAI 
MUIDEN VALMISTAJAKOHTAISTEN OIKEUKSIEN 
LOUKKAAMATTOMUUS SEKÄ SOVELTUVUUS KAUPANKÄYNNIN 
KOHTEEKSI TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

7. VASTUUNRAJOITUS
FUJIFILM EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN 
YLEISISTÄ, ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA, 
SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA 
(MUKAAN LUKIEN TUOTTOJEN TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSISTÄ 
AIHEUTUNEET VAHINGOT), JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEEN 
KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TUOTETTA, 
VAIKKA FUJIFILMILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN 
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

8. Ei vientiä.
Käyttäjä hyväksyy sen, että ohjelmistoa tai sen osia ei saa siirtää tai 
viedä muuhun maahan tai käyttää muulla tavalla, joka rikkoo 
ohjelmistoa koskevia vientilakeja ja -säädöksiä.

9. Sopimuksen purkaminen.
Jos käyttäjä ei noudata sopimuksen ehtoja, FUJIFILMillä on oikeus 
purkaa sopimus päättymään välittömästi.

10. Voimassaoloaika.
Tämä sopimus on voimassa siihen päivään asti, jona käyttäjä lakkaa 
käyttämästä ohjelmistoa, ellei sitä pureta aiemmin kohdan 9 mukaisesti.

11. Velvoitteet sopimuksen purkauduttua.
Sopimuksen purkauduttua tai päätyttyä käyttäjän tulee omalla 
vastuullaan ja kustannuksellaan poistaa tai tuhota välittömästi koko 
ohjelmisto (kopioineen), tietoväline ja käyttöohjeet.

12. Sovellettava laki.
Tähän sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja.
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EU:n vaatimustenmukaisuusilmoitus

Me
Nimi: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Osoite: Benzstrasse 2

47533 Kleve, Germany

vakuutamme, että seuraava tuote:
Tuotteen nimi: FUJIFILM FinePix S1000fd -digitalikameran
Valmistajan nimi: FUJIFILM Corporation
Valmistajan osoite: 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU,

TOKYO 107-0052, JAPAN

täyttää seuraavien standardien vaatimukset:
Turvallisuus: EN60065: 2002 + A1
EMC: EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Class B

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2000 + A2: 2005
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2003

EMC-direktiivin (2004/108/EY) ja matalajännitedirektiivin (2006/95/EY) mukaisesti.

Kleve, Germany

Paikka

1. helmikuuta 2008

Tämän tuotteen mukana toimitetaan myös akut. Kun akut ovat tyhjentyneet, niitä tulee 
käsitellä kuten talouskemikaalijätteitä ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan.

Toimitusjohtajan allekirjoitusPäivämäärä
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Elektronisten laitteiden hävittäminen yksityistalouksissa

Elektronisten laitteiden hävittäminen (sovelletaan Euroopan unionin maissa sekä muissa Euroopan valtioissa, joissa on 
kierrätysjärjestelmä)

Oheinen symboli tuotteessa, sen käyttöohjeessa, takuutodistuksessa ja/tai sen pakkauksessa tarkoittaa, että 
tuotetta ei saa käsitellä kuten kotitalousjätettä.
Sen sijaan tuote tulee viedä sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. 
Varmistamalla laitteen oikean hävittämisen ehkäiset väärästä jätteenkäsittelystä aiheutuvia mahdollisia 
negatiivisia seurauksia ympäristölle sekä ihmisten terveydelle.
Jos laite sisältää helposti irrotettavia akkuja tai paristoja, lajittele ne erikseen ympäristöviranomaisten 
ohjeiden mukaan. 

Materiaalien kierrättäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyden 
paikallisiin ympäristöviranomaisiin, taloutesi jätteenkäsittelijöihin tai liikkeeseen, josta ostit laitteen.

EU:N ulkopuoliset maat:
Jos haluat hävittää tämän laitteen, kysy paikallisilta viranomaisilta oikea hävitystapa.
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Käytettävät muistikortit
FinePix S1000fd -kamerassa voi käyttää xD-muistikortti, SD- 
ja SDHC-muistikortteja. Tässä käyttöohjeessa näistä korteista 
käytetään nimitystä ”muistikortti” tai ”SD-muistikortti”.
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Tietoja tästä käyttöohjeesta

Z Merkinnät

HUOMIO
Tämä merkki ilmoittaa asioista, jotka voivat vaikuttaa kameran toimintaan.

TARKISTA

Tämä merkki ilmoittaa asioista, jotka tulee ottaa huomioon kameraa käytettäessä.

MUISTA

Tämä merkki kertoo perustoimintoja täydentävistä lisäaiheista.

Z Käytettävät muistikortit
FinePix S1000fd -kamerassa voi käyttää xD-muistikortti, SD- ja SDHC-muistikortteja. Tässä käyttöohjeessa näistä korteista 
käytetään nimitystä ”muistikortti” tai ”SD-muistikortti”.

Z Monivalintapainike (nopq)
Käyttöohjeessa monivalintapainikkeen nuolet on merkitty mustilla kolmioilla. n tai o tarkoittavat ylä- ja alanuolta ja p tai q 
tarkoittavat vasenta ja oikeaa nuolta.

Z LCD-näyttöä esittävä kuva
Tässä käyttöohjeessa LCD-näyttöä esittävä kuva on yksinkertaistettu.

Z Huomautus
Tässä käyttöohjeessa LCD-näytössä näkyvät valikoiden nimet tai viestit ovat hakasulkeissa ([ ]).

Kun painetaan q:

Kun painetaan DISP/BACK:
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Mukana toimitettavat tarvikkeet

• AA-koon alkaliparistot (LR6) (4)

• Olkahihna (1)

• Objektiivin suoja (1)

• A/V-kaapeli (1)

• USB-kaapeli (1)

• CD-ROM (2)
- Käyttöohje (tämä opas)
- Software for FinePix

• Perusopas (1)
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Kameran osat ja ominaisuudet

• Suluissa olevat sivunumerot viittaavat kyseisten osien tai ominaisuuksien tietoihin.
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Kameran osat ja ominaisuudet

AHihnan kiinnike (s. 14)

BZoomrengas (s. 34) (Usean kuvan näyttö (s. 39))

CLaukaisija

D Kasvojen tunnistus (s. 29)/

bPunasilmäisyyden vähennys (s. 29)

Ef Sarjakuvaus-painike (s. 69)

FON/OFF-virtakytkin (s. 21)

GToimintovalo (s. 29)

HToimintovalitsin

ITarkennuksen apuvalo (s. 33)/Itselaukaisijan 

merkkivalo (s. 68)

JSalama (s. 64)

KdSalamapainike (s. 64)

LMikrofoni

MKaiutin

NEtsin (EVF)

OMENU/OK-painike

PLCD-näyttö

QDISP (Näyttö)/BACK-painike (s. 34, 36)

RD Valotuksen korjauspainike (s. 61, 89)

SJalustakierre

TAkkutilan kansi (s. 15)

UAkkutilan kannen lukituksen vapautin (s. 15)

VEVF/LCD-valitsin (näytön valitsin) (s. 26)

Ww (Katselu) -painike (s. 36)

Xp (Kuvaustila) -painike (s. 74, 77)

Ynopq -monivalintapainike

ZLiitintilan kansi

!Muistikorttipaikka (s. 18)

_; USB-liitin/A/V OUT -liitin (ääni-/videolähtö) 

(s. 120, 121)
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Esimerkki näytön tekstiruudusta

Z Kuvaustilassa

Z Katselutilassa

FinePix S1000fd -kamerassa on sisäinen muisti, johon voidaan tallentaa kuvia, jos muistikorttia ei ole. Sisäisen muistin ollessa 
käytössä LCD-näytössä näkyy Y.

NN 1 61 6

1 2 / 3 1 / 2 0 5 0    1 2 : 0 0  A M1 2 / 3 1 / 2 0 5 0    1 2 : 0 0  A M

1 0 0 01 0 0 0 F 3 . 5F 3 . 5
SETSET

A( Itselaukaisija (s. 67)
Be Makro (lähikuvaus) (s. 63)
Cd Salama (s. 64)
D Kasvojen tunnistus (s. 29)
E  Kuvaustila (s. 48)
F  Akun varaustilan osoitin 

(s. 17)
G9 Valkotasapaino (s. 81)
H  Pikatarkennus (s. 82)
I Tarkennusalue (s. 27)
J Päivämäärä/Aika (s. 22)
K Suljinaika (s. 55)
L Aukko (s. 57)
M) Valotuksen mittaustapa 

(s. 80)
N Herkkyys (s. 77)

O N Kuvanlaatu (s. 78)
P Jäljellä olevien kuvien määrä 

(s. 154)
Q  FinePix COLOR (s. 79)
R{ Tarkennuksen varoitus 

(s. 27)
S  Tärähdysvaroitus (s. 139)

T  Näytön kirkkauden säätö 
(s. 73)

UY Sisäinen muisti (s. 20)
Vf Sarjakuvaus (s. 69)
W Valotuksen korjauksen osoitin 

(s. 61)
XS Valotuksen korjaus (s. 61)

100-0001100-0001

1 2 / 3 1 / 2 0 5 0    1 2 : 0 0  A M1 2 / 3 1 / 2 0 5 0    1 2 : 0 0  A M

Aw Katselutila (s. 36)
B Kasvojen tunnistus (s. 40)
C  Punasilmäisyyden vähennys
Du DPOF (s. 91)
E Toistettavan kuvan numero (s. 115)
F  Lahjakuva (s. 36)
G# Kuvamuistiinpano (s. 101)
HF Kuvan suojaus (s. 98)
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Olkahihnan ja objektiivin suojan kiinnittäminen

Olkahihnan kiinnittäminen

1 Kiinnitä olkahihna kameran kiinnikkeisiin. 
Kun olet kiinnittänyt molemmat päät, 
varmista, että ne ovat tukevasti kiinni.

2 Kiinnitä objektiivin suojan naru.

3 Pujota objektiivin suojan naru hihnan läpi.

HUOMIO
• Kiinnitä olkahihna ohjeiden mukaan, jotta kamera ei 

irtoa hihnasta.
• Kiinnitä objektiivin suoja hihnaan, jotta se ei katoa.

Objektiivin suojan kiinnittäminen

14
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Käyttöönotto
Akkujen asettaminen

Digitaalikameraa ei voi käyttää ilman akkuja tai paristoja. 
Aseta ne kameraan aivan ensimmäiseksi.

Yhteensopivat akut
AA-koon alkaliparistot (4), AA-koon Ni-MH-akut (4) 
(lisävaruste) tai AA-koon litiumakut (4) (lisävaruste)

HUOMIO
• Älä koskaan käytä 

seuraavanlaisia paristoja tai 
akkuja, sillä ne saattavat vuotaa 
tai ylikuumeta:
1. Akkuja tai paristoja, joiden 

ulkokuori on halkeillut tai 
muuten rikki

2. Erilaisia akkuja tai paristoja 
tai uusia ja käyttämättömiä 
akkuja tai paristoja yhtäaikaa

• Älä käytä magnaani tai Ni-Cd-
akkuja.

• Käytä saman merkkisiä ja 
tehoisia AA-koon alkaliparistoja 
kuin kameran mukana toimitetut paristot.

• Akkuja ja paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten 
auringonpaisteelle tai avotulelle.

1 Avaa akkutilan kansi liu’uttamalla 
vapautinta.

TARKISTA

Tarkista, että virta ei ole kytkettynä kameraan, ennen kuin 
avaat akkutilan kannen.

HUOMIO
• Älä avaa akkutilan kantta kameran virran ollessa 

kytkettynä. Muutoin muistikortti voi vahingoittua tai sillä 
olevat kuvatiedostot voivat tuhoutua.

• Älä käytä voimaa avatessasi akkutilan kantta.

Jatkuu Q

Ulkokuori
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Akkujen asettaminen

2 Aseta akut oikeinpäin symbolien 
osoittamalla tavalla.

HUOMIO
Kohdista akkujen polariteettisymbolit (+ ja ,) akkutilan 
vastaaviin symboleihin.

3 Paina akkutilan kannen avulla akut pohjaan. 
Sulje kansi liu’uttamalla se paikalleen.

TARKISTA

Sulje akkutilan kansi huolellisesti niin, että se napsahtaa 
paikoilleen.

MUISTA

Jos haluat käyttää kameraa liittämällä sen verkkovirtaan, 
tarvitset AC-5VX-verkkolaitteen (lisävaruste) sekä CP-
04-tasavirtakytkimen (lisävaruste). Ohjeet ovat AC-5VX-
laitteen ja CP-04-kytkimen käyttöoppaissa.
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Käyttöönotto

Akun varaustilan tarkistaminen

Kytke kameraan virta ja katso, näkyykö LCD-näytössä 
akun varaustilan osoitin.

AAkussa on vielä runsaasti virtaa. (Ei symbolia)
BAkussa on enää vähän virtaa. Valmistaudu 

vaihtamaan akku, sillä kamerasta loppuu pian virta. 
(Palaa punaisena)

CAkku on miltei tyhjä. Näyttö sammuu hetken kuluttua ja 
kamera kytkeytyy pois päältä. Vaihda tai lataa akku. 
(Vilkkuu punaisena)

Tietoa akuista ja paristoista

• Tahrat ja lika, kuten akkujen navoissa olevat 
sormenjäljet, voivat vähentää akkujen käyttöaikaa.

• AA-koon alkaliparistojen käyttöaika riippuu paristojen 
merkistä. Muun merkkisistä paristoista virta saattaa 
loppua aikaisemmin kuin kameran mukana toimitetuista 
paristoista. Huomaa myös, että alkaliparistojen 
käyttöaika lyhenee kylmässä (0°C – +10°C). Tämän 
vuoksi on suositeltavaa käyttää AA-koon Ni-MH-akkuja.

• Akun ominaisuuksista johtuen vähäisestä virrasta 
ilmoittava symboli ( , V) saattaa ilmestyä 
näkyviin aikaisemmin, kun kameraa käytetään kylmissä 
olosuhteissa. Yritä lämmittää akkua taskussasi tai 
muussa vastaavassa lämpimässä paikassa.

• Akkujen tai paristojen tyypistä ja varaustilasta riippuen 
kamera saattaa kytkeytyä pois päältä ilman näytössä 
näkyvää akun varaustilan varoitusta. Näin voi käydä 
erityisesti silloin, kun kameraan on asetettu paristot tai 
akut, jotka ovat jo kerran tyhjentyneet.

• Joissakin kuvaustiloissa kamera voi siirtyä -tilasta 
V-tilaan nopeammin.

• Käytä lisävarusteena myytävää Fujifilmin akkulaturia 
AA-koon Ni-MH-akkujen lataamiseen.

• Kun AA-koon Ni-MH-akut otetaan käyttöön 
ensimmäistä kertaa tai uudelleen pitkän säilytyksen 
jälkeen, niiden käyttöaika voi olla lyhyt.

• Akkujen tai paristojen kuluminen vaihtelee kameran 
käytön mukaan. Jos siirryt kuvaustilasta katselutilaan, 

 ei välttämättä ilmesty näyttöön, mutta V voi 
yhtäkkiä alkaa vilkkua punaisena ja kamera voi 
sammua.

• Lisätietoja akuista ja paristoista on kohdassa 
”Lisätiedot ja huomioitavaa” (Perusopas).
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Muistikortin asettaminen

Vaikka kuvia voi tallentaa kameran sisäiseen muistiin, 
muistikortin (lisävaruste) käyttö on suositeltavaa, sillä sen 
muistiin mahtuu huomattavasti enemmän kuvia. FinePix 
S1000fd -kamerassa voi käyttää xD-muistikortti ja SD-
muistikortteja. Tässä käyttöohjeessa näistä korteista 
käytetään nimitystä ”muistikortti”.

SD-/SDHC-muistikortit
FUJIFILM Corporation tarkistaa korttien toiminnan.
Valmistaja: SanDisk

MUISTA

• Yhteensopivat mallit päivitetään verkkosivuillemme: 
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

• Videoiden kuvaamiseen voi tulla katkoksia 
käytettäessä joitakin SD-muistikortteja. 
Edellä mainittujen SD-muistikorttien käyttöä 
suositellaan.

• Kamera ei ole yhteensopiva multimediakorttien kanssa.

1 Avaa muistikorttitilan kansi.

HUOMIO
Älä avaa akkutilan kantta kameran virran ollessa 
kytkettynä. Muutoin muistikortti voi vahingoittua tai sillä 
olevat kuvatiedostot voivat tuhoutua.

2 Työnnä muistikortti paikalleen.
(xD-muistikortti)

(SD-muistikortti)

Kohdista muistikorttipaikan ja 
xD-muistikortin kultaiset 
kohdistusmerkit ja työnnä kortti 
kokonaan paikoilleen.

Kohdista muistikorttipaikan ja 
SD-muistikortin kultaiset 
kohdistusmerkit ja työnnä kortti 
kokonaan paikoilleen.
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Käyttöönotto

HUOMIO
Poista SD-muistikortin suojaus käytöstä, ennen kuin 
asetat kortin kameraan. Jos muistikortti on lukittu, kuvien 
tallentaminen ja poistaminen sekä muistikortin 
alustaminen eivät onnistu. Voit poistaa suojauksen 
käytöstä työntämällä kytkintä taaksepäin. Tämän jälkeen 
SD-muistikortti toimii normaalisti.

HUOMIO
• Uusi SD-muistikortti tai kortti, jota on aiemmin käytetty 

tietokoneessa tai muussa laitteessa, on alustettava 
(➝s. 117) kamerassa ennen käyttöä.

• Älä käytä miniSD- tai microSD-sovitinta, joiden 
takaosassa on suojaamattomat kosketuspinnat. Näiden 
sovittimien käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriön tai 
vaurioita, koska kosketuspinnat eivät ole oikeanlaiset.

• Vakiokokoista SD-muistikorttia isompi miniSD- tai 
microSD-sovitin voi juuttua kameraan. Jos sovitin 
joudutaan irrottamaan voimaa käyttämällä, tämä voi 
vahingoittaa kameraa. Ota tällöin yhteyttä FUJIFILM-
jälleenmyyjään.

3 Sulje muistikorttitilan kansi.

Muistikortin poistaminen

Paina muistikortti syvemmälle muistikorttipaikkaan ja nosta 
sitten hitaasti sormesi muistikortilta. Lukitus vapautuu ja 
muistikortti ponnahtaa ylös.

Jatkuu Q

Suojakytkin
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Muistikortin asettaminen

HUOMIO
• Säilytä muistikortit poissa lasten ulottuvilta. Lapsi 

saattaa niellä kortin ja tukehtua. Jos lapsi nielee 
muistikortin, vie lapsi välittömästi lääkäriin tai soita 
hätänumeroon.

• Muistikortti ei työnny perille asti, jos yrität asettaa sen 
väärinpäin. Älä käytä liikaa voimaa asettaessasi 
muistikorttia.

• Huomaa, että muistikortti saattaa ponnahtaa pois 
paikaltaan, jos nostat sormesi pois heti lukituksen 
vapautumisen jälkeen.

• Kameran toiminta taataan vain käytettäessä FUJIFILM-
merkkisiä xD-muistikortteja ja SD-muistikortteja, 
joiden toiminta on tarkastettu (➝s. 18).

• Katso lisätietoja xD-muistikortista, SD-muistikortista 
ja sisäisestä muistista s. 138.

MUISTA

• Kuvatiedoston koko vaihtelee kuvauskohteesta 
riippuen. Tästä syystä tallennettujen kuvien määrä ei 
välttämättä vastaa kuvien todellista lukumäärää.

• Katso lisätietoja muistikortille mahtuvien kuvien 
määrästä s. 154.

Z Tietoja sisäisestä muistista

Kun kamerassa on muistikortti (lisävaruste)
Kuvien tallentaminen: Kuvat tallennetaan muistikortille.
Kuvien katsominen: Kuvat katsotaan muistikortilta.

Kun kamerassa ei ole muistikorttia (lisävaruste)
Kuvien tallentaminen: Kuvat tallennetaan sisäiseen 

muistiin.
Kuvien katsominen: Kuvat katsotaan kameran 

sisäisestä muistista.

Z Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat
Kameran sisäiseen muistiin tallennetut kuvat voivat 
vahingoittua tai tuhoutua esimerkiksi kameran 
toimintahäiriön takia. Kopioi tärkeät kuvat, joiden et halua 
tuhoutuvan, muuhun tallennusvälineeseen (esim. 
DVD-R, CD-R, CD-RW tai kiintolevy).
Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia voi siirtää 
muistikortille (➝s. 99).

AUTOAUTO

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

FinePix S1000fd -
kamerassa on sisäinen 
muisti, johon voidaan 
tallentaa kuvia, jos 
muistikorttia ei ole. Sisäisen 
muistin ollessa käytössä 
LCD-näytössä näkyy Y.
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Käyttöönotto
Virran kytkeminen päälle ja pois

Kameran käynnistäminen 
kuvaustilaan

Käynnistä kamera kuvaustilaan siirtämällä ON/OFF-
virtakytkintä.
Kytke virta pois kamerasta siirtämällä ON/OFF-
virtakytkintä uudelleen.

MUISTA Kuvaustilasta katselutilaan siirtyminen 
ja päinvastoin

Kun kuvaustilassa painetaan w, kamera siirtyy 
katselutilaan. Kuvaustilaan voi siirtyä painamalla 
laukaisijaa.

HUOMIO
ON/OFF-virtakytkin ei kokonaan katkaise kamerasta 
virtaa.

Kameran käynnistäminen 
katselutilaan

Käynnistä kamera katselutilaan painamalla w noin 
sekunnin ajan. Kytke virta pois kamerasta siirtämällä 
ON/OFF-virtakytkintä uudelleen.

MUISTA

Kuvaustilaan voi siirtyä painamalla laukaisijaa.
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Virran kytkeminen päälle ja pois

Kielen, päivämäärän ja ajan 
asettaminen

Kieltä, päivämäärää ja kellonaikaa ei ole asetettu, kun 
kameraan kytketään virta ensimmäisen kerran. Aseta ne 
seuraavien ohjeiden mukaan.

1 Näytössä näkyy [  ], kun 
kameraan kytketään virta.

2 Aseta päivämäärä ja kellonaika.

MUISTA

• Numerot juoksevat nopeasti, kun pidät n tai o 
painettuna.

• Kun aika ohittaa kohdan ”12”, AM (aamupäivä) ja PM 
(iltapäivä) -merkinnät muuttuvat automaattisesti.

AValitse kieli painamalla n, o, p tai q.

BVahvista asetus painamalla MENU/OK.

SETSET NONO

START MENUSTART MENU
/ LANG./ LANG.

AValitse vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja 
minuutit painamalla p tai q.

BMuuta asetusta painamalla n tai o.

SETSET NONO

DATE / TIME NOT SETDATE / TIME NOT SET

YY.MM.DDYY.MM.DD 1.   1       121.   1       12:0000
AMAM

20102010
20092009

20072007
20062006

20082008
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Käyttöönotto

3 Päivämäärän muodon muuttaminen.

Päivämäärän muoto
esim. 1. joulukuuta 2008
[YY.MM.DD]: [2008.12.1]
[MM/DD/YY]: [12/1/2008]
[DD.MM.YY]: [1.12.2008]

MUISTA

[START MENU] -näyttö tulee näkyviin myös, jos 
kamerasta on poistettu akku tai paristot ja kamera on ollut 
pitkään käyttämättä. Jos kamera on ollut verkkovirrassa 
tai siinä on ollut akku tai paristot vähintään 10 tuntia, 
kameran asetukset säilyvät noin 24 tuntia, vaikka 
kamerassa ei olisi virtalähdettä.

Jos kameraa ei käytetä 2 tai 5 minuuttiin, 
virransäästötoiminto kytkee virran pois kamerasta 
automaattisesti (➝s. 118). Kytke virta takaisin kameraan 
siirtämällä ON/OFF-virtakytkintä. Jos haluat katsella 
kuvia, paina w noin sekunnin ajan.

SETSET NONO

AMAM
12 / 12 /  1 / 2008       10:001 / 2008       10:00

DD . MM . YYDD . MM . YY

YY . MM . DDYY . MM . DD
MM /MM / DD /DD / YYYY

DATE / TIME NOT SETDATE / TIME NOT SET

APaina p tai q, niin voit muuttaa 
päivämäärän muodon.

BValitse haluamasi muoto painamalla n tai 
o.

CVahvista asetus aina painamalla 
MENU/OK.

Automaattinen virransäästö
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Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen

1 [SET-UP]-valikkoon siirtyminen. 2 [DATE/TIME]-näyttöön siirtyminen.

AAvaa valikko painamalla MENU/OK.

BValitse [U SET-UP] painamalla n tai o.

CPaina q.

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

HIGH-SPEED SHOOTINGHIGH-SPEED SHOOTING OFFOFF
SET-UPSET-UP

AValitse  painamalla p tai q.

BSiirry asetuksiin painamalla o.

CValitse [  DATE/TIME] painamalla 
n tai o.

DPaina q.

Katso kohtaa ”2 Aseta päivämäärä ja 
kellonaika.” (➝s. 22).

SET SET - UP UP

FORMATFORMAT

PLAYBACK VOLUMEPLAYBACK VOLUME
LCD BRIGHTNESSLCD BRIGHTNESS

BEEP VOLUMEBEEP VOLUME
SHUTTER VOLUMESHUTTER VOLUME

DATE / TIMEDATE / TIME
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Käyttöönotto
Kielen valinta

1 [SET-UP]-valikkoon siirtyminen. 2 [  ] -näyttöön siirtyminen. 

AAvaa valikko painamalla MENU/OK.

BValitse [U SET-UP] painamalla n tai o.

CPaina q.

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

HIGH-SPEED SHOOTINGHIGH-SPEED SHOOTING OFFOFF
SET-UPSET-UP

AValitse  painamalla p tai q.

BSiirry asetuksiin painamalla o.

CValitse [  ] painamalla 
n tai o.

DPaina q.
Katso kohtaa ”1 Näytössä näkyy 
[  ], kun kameraan kytketään 
virta.” (➝s. 22).

SET SET - UP UP

DISCHARGEDISCHARGE
VIDEO SYSTEMVIDEO SYSTEM

2 MIN2 MIN
ENGLISHENGLISH

AUTO POWER OFFAUTO POWER OFF
TIME DIFFERENCETIME DIFFERENCE
BACKGROUND COLORBACKGROUND COLOR

NTSCNTSC
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Kuvaaminen automatiikalla (B)

Tässä osassa kuvataan kameran toimintoja.

1 Virran kytkeminen kameraan.
ASiirrä ON/OFF-virtakytkintä.

TARKISTA

Käytä lähikuvien ottamiseen e makrotoimintoa (➝s. 63).

2 Ota salama käyttöön painamalla 
salamapainiketta.

3 Etsimen valinta.
Painamalla EVF/LCD voit valita etsimeksi elektronisen 
etsimen (EVF) tai LCD-näytön.

MUISTA

Valittu etsin säilyy kameran muistissa, vaikka kamerasta 
kytkettäisiin välillä virta pois tai toimintovalitsimen 
asentoa muutettaisiin.

BKäännä 
toimintovalitsin 
B-asentoon.

LCD

EVF

26
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Perustoim
innot

Oikeaoppinen kuvausasento
Kannattele kameraa molemmin käsin ja tue kyynärpäät 
vartaloasi vasten.
Optista etsintä (EVF) käyttämällä saat kamerasta 
tukevamman otteen ja voit näin ehkäistä kameran 
tärähtämistä.

HUOMIO
• Kuvista ei tule teräviä, jos kamera liikkuu valotuksen 

aikana (kamera tärähtää). Pitele kameraa siksi 
tukevasti molemmin käsin.

• Jos kätesi tai olkahihna peittää objektiivin tai salaman 
tai jos kosketat tarkennusrengasta kuvan ottamisen 
aikana, kuviin ei saada oikeaa valotusta tai niistä voi 
tulla epätarkkoja.

• Jos tarkennusrengasta pidellään kuvaamisen aikana, 
näkyviin tulee varoitusviesti [ZOOM ERROR]. Objektiivi 
tarkentaa tämän jälkeen automaattisesti uudelleen.

4 Tarkenna tarkennusalueessa (AF-kehys) 
olevaan kohteeseen ja paina laukaisija 
puoliväliin.

TARKISTA

• Tarkennus on onnistunut, kun
kamerasta kuuluu kaksoisäänimerkki
toimintovalo palaa vihreänä

• Tarkennus on epäonnistunut, jos
kamera ei anna äänimerkkiä 
tarkennusalue palaa punaisena
näytössä näkyy {
toimintovalo vilkkuu vihreänä

MUISTA

• Kun laukaisija painetaan puoliväliin, kamera mittaa 
valotuksen ja tarkentaa. Kuva otetaan painamalla 
laukaisija pohjaan.

• Kun laukaisija painetaan puoliväliin, objektiivin 
toiminnasta voi kuulua ääntä.

Älä peitä objektiivia tai 
salamaa sormillasi.

AUTOAUTO

60606060 F 3F 3. 5F 3F 3. 51212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

AF-kehys AF-kehys muuttuu 
pienemmäksi ja 
kamera tarkentaa.Painettu 

puoliväliin

Jatkuu Q
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Kuvaaminen automatiikalla (B)

5 Paina laukaisija pohjaan.

HUOMIO
Kun kuva otetaan salamalla, kuva saattaa hävitä ja näyttö 
voi pimetä hetkeksi salaman latautuessa. Toimintovalo 
vilkkuu tällöin oranssina.

MUISTA

• Kun kohde ei ole tarkennusalueessa, käytä AF/AE- 
lukitusta (➝s. 32).

• Jos laukaisija painetaan kerralla pohjaan asti, 
tarkennusalueen AF-kehyksen koko ei muutu.

Salama

Jos haluat muuttaa asetusta, katso lisätietoja salamasta s. 64.

HUOMIO
• LCD-näytössä ennen kuvan ottamista näkyvä kuva 

saattaa olla esim. kirkkaudeltaan tai väriltään erilainen 
kuin lopullinen tallennettu kuva. Voit halutessasi 
tarkistaa, miltä kuva näyttää (➝s. 36).

• Jos valittuna on pitkä suljinaika, näytössä näkyy 
kameran tärähtämisestä varoittava symboli . Käytä 
salamaa tai jalustaa.

• Katso lisätietoja varoitusviesteistä s. 139-143. 
Lisätietoja on myös kohdassa ”Vianetsintä” 
(➝s. 144-149).

ClickDouble
beep

Painettu puoliväliin Painettu pohjaan

60606060 F 3F 3. 5F 3F 3. 5

Kun laukaisija painetaan 
puoliväliin, näytössä näkyy 
b ennen salaman 
välähtämistä.
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Perustoim
innot

Z Toimintovalon merkitys
Toimintovalo palaa tai vilkkuu, kun esimerkiksi laukaisijaa 
painetaan. Valo kertoo kameran toiminnasta.

MUISTA

Yksityiskohtaiset varoitusviestit näkyvät LCD-näytössä 
(➝s. 139-143).

Kasvojen tunnistus -toiminnon 
käyttäminen kuvattaessa

Kasvojen tunnistus -toimintoa käyttämällä voit tarkentaa 
kasvoihin ja määrittää niille sopivan valotuksen. Sen 
avulla voit ottaa sekä pysty- että vaakakuvia.
Kuvaustilavaihtoehdot: B, , /  
(H, /, , , , , , ), N, M, <, >

1 Kasvojen tunnistus -toiminnon ottaminen 
käyttöön.

Paina . Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla 
uudelleen . 

Punasilmäisyys, jonka syynä on salamavalon 
heijastuminen silmän takaosasta, korjautuu 
automaattisesti, kun kuva otetaan [ FACE 
DETECTIONbREMOVAL ON]  -asetuksella.

Toimintovalo Merkitys

Palaa vihreänä Lukitsee tarkennusta

Vilkkuu vihreänä Kameran tärähdys-, tarkennus- tai 
valotusvarotus (kuvausvalmis)

Vilkkuu vuorotellen 
vihreänä ja 
oranssina

Tallentaa muistikortille tai sisäiseen 
muistiin (kuvausvalmis)

Palaa oranssina Tallentaa muistikortille tai sisäiseen 
muistiin (ei kuvausvalmis)

Vilkkuu oranssina Salama latautuu (salama ei laukea)

Vilkkuu punaisena • muistikorttia tai sisäistä muistia 
koskeva varoitus:
korttia ei ole alustettu, väärä kortin 
muoto, muisti täynnä, muistikortin tai 
sisäisen muistin virhe

• objektiivin toimintahäiriö

Toimintovalo

OFF
FACE DETECTION 

REMOVAL ON

FACE DETECTION 
REMOVAL OFF

Jatkuu Q



30

Kuvaaminen automatiikalla (B)

HUOMIO
• Korjaustulokset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden 

mukaan.
• Käsittely voi kestää kauemmin, jos kuvassa on useita 

kasvoja.

2 Tarkista sommittelu LCD-näytöstä.

3 Ota kuva painamalla laukaisija pohjaan.

TARKISTA [ FACE DETECTIONbREMOVAL 
ON]

Kun kuva otetaan [ FACE DETECTIONbREMOVAL 
ON] -asetuksella, kamera tunnistaa ja korjaa 
punasilmäisyyden ennen kuvan tallentamista.

Jos kuvassa on useita ihmisiä, 
kasvojen tunnistus -toiminto 
asettaa vihreän ruudun 
lähimpänä kuvan keskikohtaa 
olevien kasvojen ympärille. 
Tarkennus kohdistuu 
ensisijaisesti näihin kasvoihin.

Vihreä ruutu

CANCELCANCEL

DETECTINGDETECTING
AKamera tunnistaa 
punasilmäisyyden kuvasta 
kuvan ottamisen jälkeen.

REMOVINGREMOVING
BKäsittely päättyy, jos 
punasilmäisyyttä ei 
tunnisteta.
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Perustoim
innot

Kasvojen tunnistukselle sopimattomat kohteet
Kasvojen tunnistus -toiminto tarkentaa automaattisesti 
kameraa kohti oleviin kasvoihin. Seuraavissa tilanteissa 
tarkennus ei kuitenkaan välttämättä onnistu:
• Kasvot ovat silmä- tai aurinkolasien, hatun tai hiusten 

peitossa.
• Henkilö on sivuttain kameraan tai hänen päänsä on 

kallellaan.
• Kohde on liian kaukana, joten kasvoja ei tunnisteta.
Kasvojen tunnistus ei toimi, jos henkilö seisoo päällään, jos 
kuvauskohde on eläin tai jos kameraa ei pidellä oikein.

Käyttämällä tarkennuksen ja valotuksen AF/AE- 
lukitusta (➝s. 31) saat parhaan kuvan silloin, kun 
kasvojen tunnistusta ei voi käyttää.

HUOMIO
• Jos kamera tai kohde liikkuu kuvauksen aikana, 

kohteen kasvot saattavat siirtyä pois kasvojen 
tunnistuksen ruudusta.

• Jos kamera tunnistaa useita kasvoja, se asettaa 
vihreän ruudun kuvan keskikohtaa lähimpänä olevien 
kasvojen ympärille. Jos haluat tarkentaa ensisijaisesti 
johonkin toiseen kohteeseen, siirrä kameraa niin, että 
uusi kohde on kuvan keskellä. 
Jos tarkennus ei vieläkään onnistu, poista kasvojen 
tunnistus käytöstä painamalla  ja ota kuva 
käyttämällä AF/AE-lukitusta (➝s. 32). 
Kasvojen tunnistus -toiminto tarkentaa myös kasvoihin, 
joiden kohdalla on valkoinen ruutu, jos ne ovat samalla 
etäisyydellä kamerasta kuin kasvot, joiden ympärillä on 
vihreä ruutu.

• Kun laukaisija painetaan puoliväliin kasvojen 
tunnistuksen ollessa pois käytöstä, kamera tarkentaa 
kuvan keskelle.

Tarkennuksen ja valotuksen 
lukitus

Yllä olevassa kuvassa kohde ei ole tarkennusalueen 
sisällä. Jos laukaisija painetaan puoliväliin, kamera ei 
tarkenna kohteisiin. 

Tarkennuksen ja valotuksen AF/AE-lukituksen 
hyödyt:
Käyttämällä AF/AE-lukitusta saat onnistuneita kuvia 
myös kohteista, joihin ei voi käyttää 
automaattitarkennusta (➝s. 33).

HUOMIO
Jos käytät kuvaamiseen AF/AE-lukitusta, poista kasvojen 
tunnistus  käytöstä.

Jatkuu Q

AUTOAUTO

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM
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Kuvaaminen automatiikalla (B)

1 Käännä kameraa niin, että jokin kohteista 
on tarkennusalueessa.

2 Tarkenna painamalla laukaisija puoliväliin.

3 Pidä laukaisija edelleen puoliväliin 
painettuna. Käännä kamera takaisin 
alkuperäiseen asentoon ja ota kuva 
painamalla laukaisija pohjaan.

MUISTA

• AF/AE-lukitusta voidaan käyttää useita kertoja ennen 
laukaisijan vapauttamista.

• FinePix S1000fd -kamerassa laukaisijan painaminen 
puoliväliin lukitsee tarkennuksen ja valotuksen (AF/AE-
lukitus).

AF/AE-lukituksen käyttö

AUTOAUTO

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

60606060 F 3F 3. 5F 3F 3. 5

Double
beep

Painettu 
puoliväliin

60606060 F 3F 3. 5F 3F 3. 5

Click

Painettu pohjaan
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Perustoim
innot

Automaattitarkennukseen sopimattomat kohteet
FinePix S1000fd -kameran automaattitarkennus on erittäin 
tarkka. Tarkennus voi kuitenkin olla vaikeaa seuraavissa 
tapauksissa:

• Lasin läpi kuvatut kohteet
• Huonosti heijastavat kohteet, kuten hiukset tai turkki
• Läpikuultavat kohteet, kuten savu ja liekit
• Tummat kohteet
• Kun kohteen ja taustan välinen kontrasti on erittäin vähäinen 

tai sitä ei ole ollenkaan (esimerkiksi taustan värinen kohde)
• Kun tarkennusalueen lähellä on toinen jyrkkäkontrastinen 

kohde (muu kuin pääkohde), joka on lähempänä tai 
kauempana kamerasta kuin pääkohde (esimerkiksi 
kuvattaessa henkilöä vasten jyrkkäkontrastista pintaa)

Käytä tällaisia kohteita kuvatessasi AF/AE-lukitusta (➝s. 32).

Tarkennuksen apuvalo

Kuvatessasi hämärässä voit tarkentaa kohteeseen 
käyttämällä apuna tarkennuksen apuvaloa.
Kun painat laukaisijan puoliväliin, tarkennuksen apuvalo 
(oranssi) syttyy tarkentaessasi kohteeseen.

MUISTA

• Vaikka tarkennuksen apuvalo olisikin käytössä, kamera 
ei välttämättä pysty tarkentamaan kaikissa 
olosuhteissa.

• Tarkennuksen apuvalo ei ole suoranaisesti vaarallinen, 
mutta älä silti kohdista sitä suoraan kenenkään silmiin.

• Tarkennuksen apuvalo saattaa haitata tarkennuksen 
onnistumista makrotoiminnon yhteydessä.

• Lisätietoja tarkennuksen apuvalon poistamisesta 
käytöstä on s. 111, 112.

• Tarkennuksen apuvalo ei syty seuraavissa tiloissa: ,, 
., , , , ,  ja .

Erittäin kirkkaat esineet, 
kuten peili tai auto

Nopeasti liikkuvat 
kohteet

Tarkennuksen
apuvalo
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Kuvaaminen automatiikalla (B)

Zoomin käyttäminen

Zoomaa kääntämällä zoomrengasta. Näytössä näkyy 
zoomausosoitin, kun zoomaus on käytössä. Käytä 
digitaalista zoomia, jos haluat kuvata kohdetta lähempää 
(➝s. 116).

Sommittelun muuttaminen

Ulkoasun valitseminen LCD-näytölle.
Muuta LCD-näytön ulkoasua painamalla DISP/BACK.

AUTOAUTOAUTOAUTO

T: tele 
(zoomaa sisään)

W: laajakulma 
(zoomaa ulos)

zoomausosoitin

N 1616N 1616AUTOAUTO

AUTOAUTO N 1616N 1616

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

Kuvatekstit Ei kuvatekstejä

SommitteluapuviivatApuikkuna
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Perustoim
innot

Sijoita pääkohde johonkin 
viivojen leikkauskohdista tai 
kohdista horisontti 
jompaankumpaan 
vaakaviivaan. Tämä toiminto 
helpottaa sommittelun 
tasapainottamista ja 
pääkohteen sijoittamista 
kuvaan.

MUISTA

Käytä kuvan sommittelussa aina AF/AE-lukitusta, jotta 
kuvasta ei tule epätarkka.

Apuikkunassa näkyy 
enintään kolme viimeksi 
otettua kuvaa. Voit käyttää 
pikkukuvia apuna 
sommitellessasi 
samantyyppistä kuvaa.

Z Apuikkunan rakenneKuvan rajaaminen

Apuikkuna

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

AUTOAUTO
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Kuvankatselu

Katselutilassa voit tarkastaa, miten kuvat ovat 
onnistuneet. Kuvatessasi tärkeää kohdetta tai tilannetta 
sinun kannattaa aina ottaa testikuva ja varmistaa, että 
kamera toimii kuten pitääkin.

Katselutilaan siirtyminen

Siirry kuvaustilasta katselutilaan painamalla w.

Jos kameran virtaa ei ole kytketty, käynnistä kamera 
katselutilaan painamalla w noin sekunnin ajan.

MUISTA

• Kun painat w, näyttöön tulee viimeksi otettu kuva.
• Jos katselet muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla 

otettuja kuvia, näytössä näkyy .

HUOMIO FinePix S1000fd -kameran kanssa 
yhteensopivat kuvat

Tällä kameralla voi katsella FinePix S1000fd -kameralla 
sekä muilla xD-muistikorttia tai SD-muistikorttia tukevilla 
FUJIFILMin digitaalikameroilla otettuja kuvia (joitakin 
pakkaamattomia kuvia lukuun ottamatta). Muilla kuin 
FinePix S1000fd -kameralla otetut kuvat eivät ehkä näy 
terävinä tai niihin ei voi zoomata.

Valitse ulkoasu LCD-näytölle.
Muuta LCD-näytön ulkoasua katselutilassa painamalla 
DISP/BACK.

100100-00010001100100-00010001
NN

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

20502050

1/111/11

1212/3030
1212/2929

1212/3131

Kuvatekstit Ei kuvatekstejä

Aikajärjestys



37

Perustoim
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Yksittäisten kuvien katseleminen

1 Zoomaa ulos/sisään.
Yksittäiskuvien katselussa kuvaan voi zoomata 
seuraavasti:

Jatkuu Q

Valitse haluamasi kuva seuraavasti:

Paina p: edellinen kuva
Paina q: seuraava kuva

Kuvien valinta

100100-00010001100100-00010001

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

Voit valita kuvia 
pienoiskuvanäytöstä 
pitämällä p tai q 
painettuna sekunnin ajan 
katselun aikana.
Kun vapautat p tai q-
painikkeen, kamera siirtyy 
yksittäiskuvien katseluun.

Kuvaan zoomaus

W: laajakulma
(zoomaa ulos)

T: tele
(zoomaa sisään)

Zoomaa lähemmäs tai kauemmas 
kääntämällä osoitinta T- tai W-
asentoon.

Zoomausosoitin
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Kuvankatselu

2 Kuvan toisen kohdan tarkastelu.

MUISTA

• Zoomausta ei voi tehdä katseltaessa `-toiminnolla 
tallennettuja kuvia.

• Peruuta zoomaus painamalla DISP/BACK.

Aikajärjestys

Tässä tilassa voit katsella saman päivän aikana otettuja 
kuvia.

Valitse kuvasta toinen kohta painamalla n, 
o, p tai q.

Navigointiruutu 
(Näytöllä näkyvän 
kuvan osuus)

ASiirrä kohdistin (värillinen kehys) 
haluamaasi kuvaan painamalla n, o, p 
tai q.

BSuurenna kuva painamalla MENU/OK.

11 / 1111

20502050
1212 / 3030
1212 / 2929

1212 / 3131
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Perustoim
innot

Usean kuvan näyttö

Tämän toiminnon avulla voit katsella yksittäisiä kuvia tai 
kahta, yhdeksää tai sataa kuvaa (pienoiskuvanäyttö). Voit 
verrata ja valita kuvia usean kuvan näytössä. Jos haluat 
vaihtaa näyttöä, käytä zoomrengasta.

Päivämäärän valinta

ASiirrä kohdistin (värillinen kehys) 
yläkulmassa olevan -kuvion kohdalle 
painamalla n, o, p tai q.

BSiirry päivämäärien selaukseen 
painamalla p.

CSiirrä kohdistin (värillistä ruutua) 
haluamasi päivän kohdalle painamalla n 
tai o.
Siirry seuraavalle sivulle painamalla n tai 
o useita kertoja.

DPaina q.

20502050

1111

1212 / 3030
1212 / 2929

1212 / 3131

NN

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

100-0001100-0001100-0001100-0001

Jatkuu Q
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Kuvankatselu

Kasvojen tunnistus -toiminnon 
käyttäminen kuvia katseltaessa

Jos katselet kuvia, jotka on otettu kasvojen tunnistus -
toiminnolla (näytössä näkyy ) (➝s. 29), voit zoomata 
kuvassa oleviin kasvoihin.

HUOMIO
`-toiminnolla tallennettuja kuvia ei voi suurentaa.

MUISTA

Palaa normaaliin katseluun painamalla DISP/BACK.

2 kuvan näyttö

AValitse vertailtavat kuvat painamalla n, 
o, p tai q.

BSuurenna kuva painamalla MENU/OK.

9 kuvan näyttö/100 kuvan näyttö 
(pienoiskuvanäyttö) 

ASiirrä värillinen kehys haluamaasi kuvaan 
painamalla n, o, p tai q.
Siirry seuraavalle sivulle painamalla n tai 
o useita kertoja.

BSuurenna kuva painamalla MENU/OK.

APaina , jolloin kuvauksessa 
tunnistettujen kasvojen päälle ilmestyy 
ruutu.

BVoit suurentaa tunnistettuja kasvoja 
painamalla  toistuvasti.

CVoit valita kuvasta toisen kohdan 
painamalla n, o, p tai q (➝s. 37).

DETECTED FACESDETECTED FACES
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Perustoim
innot

 Kuvien/Videoiden poistaminen Katselutilaan w
siirtyminen (➝s. 36)

Tässä tilassa voit poistaa tarpeettomat kuvat ja videot 
vapauttaaksesi tilaa muistikortilta tai sisäisestä muistista. 

Kuvien poistaminen 
poistopainikkeen ( /n) avulla

Kuvia on helppo poistaa painamalla  (n).

Kuvien poistaminen [PLAYBACK 
MENU] -valikon avulla

Jatkuu Q

AValitse poistettava kuva painamalla p tai 
q.

BPaina  (n).

CValitse [OK] painamalla p tai q.

DPoista valittu kuva painamalla MENU/OK.

ERASE OK?ERASE OK?

SETSET

OK    OK                               CANCEL                           CANCEL
AAvaa [PLAYBACK MENU] -valikko 

painamalla MENU/OK.

BValitse [  ERASE] painamalla n tai o.

CPaina q.

DValitse kuvien poisto yksitellen [FRAME] 
tai kaikkien kuvien poisto [ALL FRAMES] 
painamalla n tai o.

EVahvista asetus painamalla MENU/OK.

ERASEERASE

PROTECTPROTECT
IMAGE ROTATEIMAGE ROTATE

VOICE MEMOVOICE MEMO
COPYCOPY

RED EYE REMOVALRED EYE REMOVAL

PLAYBACK MENUPLAYBACK MENU

FRAMEFRAME
ALL FRAMESALL FRAMES

BACKBACK
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Kuvien/Videoiden poistaminen

MUISTA

Jos haluat poistaa lisää kuvia, toista edellä kuvatut 
vaiheet.
Kun et enää halua poistaa kuvia, paina DISP/BACK.

HUOMIO
Kun MENU/OK painetaan toistuvasti, kamera poistaa 
aina seuraavan kuvan (kuvatiedoston). Varo, ettet poista 
vahingossa tärkeitä kuvia.

MUISTA

Kuvien poistaminen yksitellen 
([FRAME])

AValitse poistettava kuva painamalla p tai 
q.

BPoista näytössä näkyvä kuva painamalla 
MENU/OK.

ERASE OK?ERASE OK?

YESYES CANCELCANCEL

Kaikkien kuvien poistaminen 
([ALL FRAMES])

AValitse [OK] painamalla p tai q.

BPoista kaikki kuvat painamalla MENU/OK.

Voit peruuttaa kaikkien kuvien 
poiston painamalla 
DISP/BACK. Kaikkia 
suojaamattomia kuvia ei 
poisteta.

ERASE ALL OK?ERASE ALL OK?
IT MAY TAKE A WHILEIT MAY TAKE A WHILE

OK                           OK                           CANCELCANCEL

SETSET

CANCELCANCEL

Katselutilaan w siirtyminen (➝s. 36) Kuvien/Videoiden poistaminen
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MUISTA

• Kun muistikortti on käytössä, kamera poistaa kuvia 
muistikortilta. Jos muistikorttia ei ole käytössä, kamera 
poistaa kuvia sisäisestä muistista.

• Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Poista kuvien suojaus 
ennen kuvien poistamista (➝s. 98).

• Näytössä näkyy [DPOF SPECIFIED. ERASE OK?] tai 
[DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK?], jos yrität 
poistaa DPOF-määritettyjä kuvia.

HUOMIO
Poistettuja kuvia ei voi palauttaa. Tallenna tärkeistä 
kuvista varmuuskopio tietokoneeseen tai muuhun 
tallennusvälineeseen.

Katselutilaan w siirtyminen (➝s. 36)
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Kuvaaminen – Kameran asetusten valinta

Kun määrität kameran asetuksia, mieti, missä kuvaat ja 
millaisia kuvia haluat saada. Yleisohjeet ovat 
seuraavassa.

1 Kuvaustilan valinta.
Valitse kuvaustila kääntämällä toimintovalitsinta.
Kameran asetukset on ohjelmoitu erilaisiin 
kuvaustilanteisiin sopiviksi.

HUOMIO
Jos kameraa käytetään pitkäkestoiseen kuvaukseen 
lämpimissä olosuhteissa, kuvien laatu voi heiketä tai 
kuvissa voi näkyä juovia. Jos näin käy, estä kameran 
kuumeneminen sammuttamalla kamera ja kytkemällä 
siihen virta. Toista tämä muutaman kerran.

B Auto Tämä on helpoin tapa ottaa kuvia 
(➝s. 48).

 
Luonnonvalo

Tässä tilassa saat luonnollisen kauniita 
kuvia vähäisessäkin valossa (➝s. 48).

,  
Kuvausohjelma

Voit valita Scene position -valikosta 
kuvaustilanteeseen parhaiten sopivan 
asetuksen (➝s. 49).

 
Panoraama

Tämä sopii maisemakuvien ottamiseen 
(➝s. 53).

N Ohjelmoitu 
automatiikka 

M Suljinajan 
esivalinta

< Aukon 
esivalinta

Tällä voit muuttaa aukkoa tai suljinaikaa 
niin, että kuvassa näkyy liikkeen jälki, liike 
on pysähtynyt tai tausta näkyy 
epätarkkana (➝s. 54-58).

> Manuaali Tässä tilassa voit valita kuvausasetukset 
itse (➝s. 59).

r Video Tässä tilassa voit kuvata videoita 
(➝s. 106).

44
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

2 Määritä kuvausasetukset.
Eri painikkeita sekä valikkoja käyttämällä voit 
määrittää kuvaustoimintoja parhaan kuvaustuloksen 
saavuttamiseksi.

Z Painikkeiden toiminnot

Jatkuu Q

D Valotuksen 
korjaus

e (p) Makro
d (q) Salama
* (o) Itselaukaisija

Kasvojen 
tunnistus/

bPunasilmäisyyden 
vähennys

f Sarjakuvaus

f Sarjakuvaus
Kuvien ottaminen sarjana ja 
automaattinen haarukointi (valotuksen 
korjauksen kanssa) (➝s. 69).

Kasvojen 
tunnistus/

b Punasilmäisyyden 
vähennys

Tarkentaminen ihmisten kasvoihin sekä 
punasilmäisyyden (salamavalon 
heijastuminen silmän takaosasta) 
korjaaminen ennen kuvan tallentamista. 
(➝s. 29).

e  Makro Lähikuvien ottaminen (➝s. 63).

d Salama
Hämärässä kuvaaminen sekä kohteet 
taustavalossa jne. (➝s. 64).

* Itselaukaisija Esim. ryhmäkuvat, joissa myös kuvaaja 
on mukana (➝s. 67).

D Valotuksen 
korjaus

Kuvan kirkkauden muuttaminen 
(➝s. 61).
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Kuvaaminen – Kameran asetusten valinta

Z [p-MODE MENU] -valikon toiminnot (p-painike)
Avaa [p-MODE MENU] -valikko painamalla p.

Z [SHOOTING MENU] -valikon toiminnot (MENU/OK-
painike)

[S ISO] Herkkyysasetuksen muuttaminen 
(➝s. 77).

[  QUALITY] Kuvan laadun määrittäminen 
(➝s. 78).

[  FinePix COLOR] Värien sävyjen määrittäminen 
(➝s. 79).

ISOISO

MODE MENUMODE MENU

AUTOAUTO

STDSTD
NQUALITYQUALITY

COLORCOLOR

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

PHOTOMETRYPHOTOMETRY

HIGH HIGH - - SPEED SHOOTINGSPEED SHOOTING

SHARPNESSSHARPNESS

OFFOFF

STDSTD

WHITE BALANCEWHITE BALANCE AUTOAUTO

AF MODEAF MODE
FOCUSINGFOCUSING
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[ SCENE 
POSITION]

Kuvaustilanteeseen sopivan 
kuvausohjelman valinta. Valittavissa 
on 13 kuvausohjelmaa (vain  tai 

) (➝s. 49).

[  PHOTOMETRY]
Valotuksen mittaustavan valinta (vain 
N, M, <, >) (➝s. 80).

[TWHITE 
BALANCE]

Värien sävyn määrittäminen (vain N, 
M, <, >) (➝s. 81).

[ HIGH-SPEED 
SHOOTING]

Pikatarkennus (➝s. 82).

[H FOCUSING]
Tarkennustavan valinta (vain N, M, 
<, >) (➝s. 83).

[  AF MODE] Tarkennusalueen valinta (vain N, M, 
<, >) (➝s. 84).

[G SHARPNESS]
Kuvan terävyys eli ääriviivojen ja 
laadun pehmennys tai korostus (vain 
N, M, <, >) (➝s. 86).

[  FLASH]
(Salaman 
kirkkauden 
määrittäminen)

Salaman voimakkuuden säätö 
kuvausolosuhteisiin sopivaksi tai 
halutun vaikutelman mukaiseksi (vain 
N, M, <, >) (➝s. 87).

[  BRACKETING]
Haarukointi eli saman kuvan 
ottaminen eri valotusasteilla (vain N, 
M, <, >) (➝s. 87).
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Kuvaustilan valinta

Valitse tilanteeseen parhaiten sopiva kuvaustila 
seuraavista vaihtoehdoista.

[B AUTO]

Tämä on helpoin tapa ottaa kuvia,
ja se sopii tavallisiin kuvaustilanteisiin.

Kamera määrittää asetukset automaattisesti p-MODE 
([QUALITY]- ja [FinePix COLOR]) -asetusta lukuun 
ottamatta.

Aseta toimintovalitsin asentoon B.

TARKISTA

• Katso salamavaihtoehdot s. 65.
• [  ISO] (herkkyys)-asetukseksi voidaan valita vain 

[AUTO].

[  NATURAL LIGHT] 
Luonnonvalo

Tässä tilassa saat luonnollisen kauniita kuvia 
vähäisessäkin valossa.
Asetus sopii myös kuvaamiseen sisätiloissa tai 
tilanteissa, joissa salamaa ei voi käyttää.
Jos valitset tämän tilan, kamera määrittää korkean 
herkkyyden. Tässä tilassa voit tehokkaasti ehkäistä 
kameran tärähtämisestä tai kohteen liikkeestä aiheutuvia 
epätarkkuuksia kuvatessasi hämärässä.

TARKISTA

• Luonnonvalo-tilassa ei voi käyttää salamaa.
• [  ISO] (herkkyys)-asetukseksi voidaan valita vain 

[AUTO].

Aseta toimintavalitsin asentoon 
.
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[ ,  SCENE POSITION] 
Kuvausohjelmat

Tässä tilassa voit valita sopivan kuvausohjelman 
erityyppisiin kuvaustilanteisiin. Valittavissa on 13 
kuvausohjelmaa.

Valitse kuvausohjelma [SCENE POSITION] -valikosta.

Tietoja toimintovalitsimen vaihtoehdoista  ja 
Kamerassa kuvausohjelman voi valita - ja -
asetukselle erikseen.
Voit esimerkiksi valita -asetukseksi H ja -
asetukseksi ,, kun lähdet matkoille. Näitä asetuksia voidaan 
käyttää erilaisissa kuvaustilanteissa. - ja -asetuksen 
valikkovaihtoehdot ovat samat. Samaa vaihtoehtoa ei voi 
kuitenkaan valita sekä - että -asetukselle.

MUISTA

• Tehdasasetuksissa - ja -asetuksina ovat H ja 
,.

• Katso salamavaihtoehdot s. 65.
• [ p-CHROME] -asetusta (➝s. 79) ei voi käyttää.
• Tarkennuksen apuvalo ei syty seuraavissa tiloissa: ,, 
., , , , ,  ja .

• [  ISO] -herkkyysasetukseksi voidaan valita vain 
[AUTO].

Z Kuvausohjelman valinta

Jatkuu Q

Aseta toimintovalitsin 
asentoon  tai .

AAvaa valikko painamalla MENU/OK.

BValitse [  SCENE POSITION] 
painamalla n tai o.

CPaina q.

DValitse haluamasi asetus painamalla n tai 
o.

EVahvista asetus painamalla MENU/OK.

Portrait with soft Portrait with soft 
overall tone andoverall tone and
beautiful skin tonesbeautiful skin tones

PORTRAITPORTRAIT

SPORTSPORT
NIGHTNIGHT

SETSET CANCELCANCEL

LANDSCAPELANDSCAPE
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Kuvaustilan valinta

Z Kuvausohjelmat

Kuvausohjelma Toiminto

[H PORTRAIT] 
Muotokuva

Tällä saat kohteelle kauniinsävyisen ihon ja pehmeän sävyn koko kuvaan.

[, LANDSCAPE] 
Maisema

Tällä asetuksella saat teräviä kuvia esimerkiksi rakennuksista ja vuorista kuvatessasi 
päivänvalossa.

[. SPORT] Urheilu
Tässä tilassa voit kuvata liikkuvia kohteita. Kamera käyttää ensisijaisesti lyhyttä 
suljinaikaa. Kun [. SPORT] -tila on valittuna, kamera siirtyy automaattisesti 
pikatarkennustilaan ([  HIGH-SPEED SHOOTING]) (➝s. 82).

[/ NIGHT] Yökuvaus Käytä tätä tilaa, kun kuvaat illalla tai yöllä. Kuva otetaan pitkällä valotusajalla (enintään 
8 sekuntia).

[  FIREWORKS] 
Ilotulitus

Tässä tilassa voit kuvata ilotulitusta. Saat eläviä kuvia pitkällä suljinajalla. Lisätietoja on 
kohdassa ”Valotusajan valinta” (➝s. 52).

[  SUNSET] 
Auringonlasku

Tässä tilassa saat luonnollisen ja elävän värisiä kuvia auringonlaskusta.

[  SNOW] Lumi Tässä tilassa saat lumisista maisemista kirkkaita ja selkeitä kuvia.

[  BEACH] Ranta Tässä tilassa saat kirkkaita ja selkeitä kuvia esimerkiksi hiekkarannalla kirkkaassa 
auringonpaisteessa.
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

TARKISTA

• Kun [. SPORT] -tila on valittuna, kamera siirtyy automaattisesti pikatarkennustilaan ([  HIGH-SPEED SHOOTING]) (➝s. 82).
• Käytä kameran tärähtämisen ehkäisemiseksi jalustaa [/ NIGHT]-, [  FIREWORKS]- ja [  PANORAMA] -tiloissa, koska 

suljinaika on pitkä.
• Kun [  FLOWER]- tai [  TEXT] -tila on valittuna, kamera siirtyy automaattisesti e-makrotilaan.
• Jos käytät [  MUSEUM] -tilaa, tarkista ensin, että valokuvaaminen on sallittua kyseisessä paikassa.

[  MUSEUM] Museo
Tätä tilaa kannattaa käyttää esimerkiksi museoissa, joissa salaman käyttö on kielletty ja 
objektiivin ja salaman toiminnan aiheuttamat äänet voivat häiritä muita. Tässä tilassa 
salama-asetukseksi tulee automaattisesti salaman esto, kameran toiminnot ja suljin 
eivät pidä ääntä ja itselaukaisijan merkkivalo ei pala.

[  PARTY] Juhla Käytä tätä tilaa, kun otat kuvia juhlista sisätiloissa. Tässä tilassa saat luonnollisen 
kauniita ja värikkäitä kuvia vähäisessäkin valossa.

[  FLOWER] Kukka Tässä tilassa voit ottaa selkeitä lähikuvia kukista zoomaamalla. Kukan värit toistuvat 
luonnollisina ja elävinä.

[  TEXT] Teksti Tässä tilassa voit ottaa kuvia asiakirjoista ja valkokankaista. Yksityiskohdat toistuvat 
selkeinä.

[  PICTURE 
STABILIZATION] 
Kuvanvakain

Kuvanvakain-toiminto käyttää nopeaa suljinaikaa, joka estää kameran tärähtämisestä ja 
kohteen liikkeestä aiheutuvaa epätarkkuutta.

Kuvausohjelma Toiminto
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Kuvaustilan valinta

Z Valotusajan valinta [  FIREWORKS] -tilaa varten

ASiirry valotusajan valintaan painamalla D.

BValitse haluamasi valotusaika painamalla 
n tai o.

2"2"
SETTING EXPOSURE TIMESETTING EXPOSURE TIME
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[  PANORAMA] 
Panoraama

Voit ottaa panoraamakuvia liittämällä 3 kuvaa yhdeksi 
maisemaksi.

BVoit valita panoraamakuvien kuvaussuunnaksi vasen-
oikea tai oikea-vasen painamalla p tai q.

COta ensimmäinen kuva. Jos haluat tallentaa 
ensimmäisen kuvan, paina MENU/OK.

 

Jos panorointisuunta on vasen-oikea, osa 
ensimmäisen kuvan oikeasta reunasta näkyy 
järjestyksessä toisena otettavan kuvan vasemmassa 
reunassa niin, että voit kohdistaa seuraavan kuvan 
panoraamamaisesti.

DSommittele toinen kuva asettamalla ensimmäisen 
kuvan tallennettu osa etsimen vasempaan reunaan 
vastaavaan kohtaan. Ota sitten toinen kuva ja tallenna 
se painamalla MENU/OK. Toista nämä vaiheet vielä 
kerran, niin saat aikaan panoraamanäkymän.

EJos otat vain kaksi kuvaa, voit liittää ne yhteen 
painamalla n.
Kun olet ottanut kolmannen kuvan, liitä kuvat yhteen 
painamalla MENU/OK.
Tallenna panoraamakuva painamalla uudelleen 
MENU/OK.

MUISTA

• Käytä jalustaa, jotta kamera ei tärähdä.
• Vain panoraamakuva tallentuu.
• Kamera asettaa automaattisesti kuvan kooksi 3.
• Valotuksen korjaus ja valkotasapaino määritetään 

ensimmäistä kuvaa kuvattaessa.
• Salamaa ei voi käyttää.

AAseta toimintavalitsin 
asentoon .

21 3 23 1
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Kuvaustilan valinta

[N PROGRAM AE] Ohjelmoitu 
automatiikka

Tämä on automaattinen tila, jossa voit määrittää itse 
kaikki muut paitsi suljinajan ja aukon asetukset.
Aukon (<) ja suljinajan (M) esivalintatilojen (Ohjelman 
muunnos) tavoin tämä on helppokäyttöinen tila.

Kuvaustoiminnot:
• [  PHOTOMETRY] (➝s. 80)
• [T WHITE BALANCE] (➝s. 81)
• [H FOCUSING] (➝s. 83)
• [  AF MODE] (➝s. 84)
• [G SHARPNESS] (➝s. 86)
• [  FLASH] (➝s. 87)
• [  BRACKETING] (➝s. 87)

TARKISTA

Katso salamavaihtoehdot s. 65.

Z Ohjelman muunnos

MUISTA

• Ohjelman muunnosta voi käyttää, kun salama-
asetuksena on salaman esto (➝s. 65).

• Suljinajan ja aukon asetukset näkyvät näytössä 
keltaisina, kun kamera on ohjelman muunnostilassa.

• Seuraavat toiminnot peruuttavat ohjelman 
muunnoksen:
- Toimintovalitsimen kääntäminen
- Katselutilaan siirtyminen
- Virran sammuttaminen kamerasta
- Salaman ottaminen käyttöön

HUOMIO

Aseta toimintovalitsin 
asentoon N.

PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

ISO 100ISO 100

F3F3. 56060

ASiirry asetusten valintaan painamalla D.

BValitse suljinajan ja aukon yhdistelmä 
muuttamatta valotusta.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

SETSET

ISO 100ISO 100

Kun kuvauskohteen kirkkaus on 
kameran valonmittausalueen 
ulkopuolella, näytössä näkyy 
suljinaika- ja aukkoasetuksen 
kohdalla [---].
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[M SHUTTER PRIORITY AE] 
Suljinajan esivalinta

Tämä on automaattinen tila, jossa voit asettaa suljinajan.
Käytä tätä toimintoa, kun haluat, että liike näyttää 
kuvassa pysähtyneeltä (lyhyt suljinaika) tai että liike on 
aistittavissa kuvasta (pitkä suljinaika).

Kuvaustoiminnot:
• [  PHOTOMETRY] (➝s. 80)
• [T WHITE BALANCE] (➝s. 81)
• [H FOCUSING] (➝s. 83)
• [  AF MODE] (➝s. 84)
• [G SHARPNESS] (➝s. 86)
• [  FLASH] (➝s. 87)
• [  BRACKETING] (➝s. 87)

TARKISTA

Katso salamavaihtoehdot s. 65.

Z Suljinajan asettaminen

Jatkuu Q

Aseta toimintovalitsin asentoon 
M.

ASiirry suljinajan asetukseen painamalla D.

BValitse suljinaika painamalla n tai o.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

10001000 F3F3. 5

ISO 100ISO 100

SETTING SHUTTER SPEEDSETTING SHUTTER SPEED
Suljinaika
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Kuvaustilan valinta

HUOMIO
Suljinaika
Kun kuvaat liikkuvaa kohdetta, voit suljinaikaa säätämällä 
ottaa kuvia, joissa liike on pysähtynyt tai jotka antavat 
vaikutelman liikkeestä.

SETSETSETSET

ISO 100ISO 100

200200 F2F2. 8
SETSET

F2F2.8

Kun valitulla suljinajalla 
kuvattaessa ei saada 
oikeaa valotusta, aukon 
asetus näkyy näytössä 
punaisena. Muuta tällöin 
suljinaikaa.

Palaa punaisena

ISO 100ISO 100

5050 F------
SETSET

Kun kuvauskohteen 
kirkkaus on kameran 
valonmittausalueen 
ulkopuolella, näytössä 
näkyy aukkoasetuksen 
kohdalla [F---]. Mittaa 
tällöin valomäärä 
uudestaan painamalla 
laukaisija puoliväliin.

Pysähtynyt liike.
Lyhyt

Vaikutelma liikkeestä - 
kuvassa näkyy liikkeestä 
syntyvä jälki.

Pitkä
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[< APERTURE PRIORITY AE] 
Aukon esivalinta

Tämä on automaattinen tila, jossa voit asettaa aukon.
Käytä tätä toimintoa, kun haluat, että vain pääkohde 
näkyy terävänä (suuri aukko) tai että pääkohde ja tausta 
näkyvät molemmat terävinä (pieni aukko).

Kuvaustoiminnot:
• [  PHOTOMETRY] (➝s. 80)
• [T WHITE BALANCE] (➝s. 81)
• [H FOCUSING] (➝s. 83)
• [  AF MODE] (➝s. 84)
• [G SHARPNESS] (➝s. 86)
• [  FLASH] (➝s. 87)
• [  BRACKETING] (➝s. 87)

TARKISTA

Katso salamavaihtoehdot s. 65.

Z Aukon asettaminen

Jatkuu Q

Aseta toimintavalitsin 
asentoon <.

ASiirry aukon asetukseen painamalla D.

BValitse aukko painamalla n tai o.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

10001000 F3F3. 5

ISO 100ISO 100

SETTING APERTURESETTING APERTURE
Aukko



58

Kuvaustilan valinta

HUOMIO
Aukko
Aukkoa säätämällä voit muuttaa terävyysalueen syvyyttä. Jos 
valitset suuren aukkonumeron (pieni aukko), koko kuva näkyy 
terävänä. Jos valitset pienen aukkonumeron (suuri aukko), 
kuvan pääkohde näkyy terävänä ja tausta epäterävänä.

SETSET
F8F8

ISO 100ISO 100

4

4

Kun valitulla aukkoasetuksella 
kuvattaessa ei saada oikeaa 
valotusta, suljinajan asetus 
näkyy näytössä punaisena. 
Muuta tällöin aukkoasetusta.
Kun täytesalama-asetus 
[d FORCED FLASH] on 
valittu, voit ottaa kuvan 
enintään 1/45 sekunnin 
suljinajalla.

Palaa 
punaisena

ISO 100ISO 100

F8F8- - - -- - - -
SETSET

Kun kuvauskohteen kirkkaus 
on kameran 
valonmittausalueen 
ulkopuolella, näytössä näkyy 
suljinaika-asetuksen kohdalla 
[----]. 

Kohteen etu- ja takapuolella 
olevat alueet näkyvät myös 
terävinä.

Pieni

Pääkohde

Vain pääkohde näkyy 
terävänä.Suuri
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[> MANUAL] Manuaalitila

Tässä kuvaustilassa voit itse muuttaa esimerkiksi 
suljinaikaa ja aukkoa.
Aseta kuvaustoiminnot manuaalisiksi, jos haluat säätää 
niitä helposti itse.

Kuvaustoiminnot:
• [  PHOTOMETRY] (➝s. 80)
• [T WHITE BALANCE] (➝s. 81)
• [H FOCUSING] (➝s. 83)
• [  AF MODE] (➝s. 84)
• [G SHARPNESS] (➝s. 86)
• [  FLASH] (➝s. 87)
• [  BRACKETING] (➝s. 87)

TARKISTA

Katso salamavaihtoehdot s. 65.

Z Suljinajan asettaminen

MUISTA

• Käytä jalustaa, jotta kamera ei tärähdä.
• Pitkää valotusta käytettäessä kuvaan saattaa tulla 

kohinaa (laikkuja).

Jatkuu Q

Aseta toimintavalitsin asentoon 
>.

ASiirry suljinajan asetukseen painamalla D.

BValitse suljinaika painamalla n tai o.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

 SET SHUTTERSPEED,APERTURE     SET SHUTTERSPEED,APERTURE    

ISO 100ISO 100

10001000 F3F3. 5

Suljinaika
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Kuvaustilan valinta

HUOMIO
Jos suljinaika on 1/1000 s, kuvassa saattaa näkyä smear-
ilmiö (valkoisia juovia) (➝s. 156).

Z Aukon asettaminen

Valotuksen osoitin

ASiirry aukon asetukseen painamalla D.

BValitse aukko painamalla p tai q.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

 SET SHUTTERSPEED,APERTURE     SET SHUTTERSPEED,APERTURE              

ISO 100ISO 100

10001000 F3F3. 5

Aukko

SETSET

ISO 100ISO 100

10001000 F3F3. 5

Käytä näytössä näkyvää 
valotuksen osoitinta apuna 
määrittäessäsi valotusta. Kun 
kuvauskohteen kirkkaus on 
kameran valonmittausalueen 
ulkopuolella, valotuksen 
osoitin katoaa näytöstä.
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Kuvan kirkkauden säätäminen (D Valotuksen korjaus)

Käytä tätä valikkoa oikean kirkkauden (valotuksen) 
saamiseksi esimerkiksi kuviin, joissa kohteen ja taustan 
välillä on suuri kontrasti.
Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <

Valotuksen korjaus

Siirry valotuksen korjaukseen painamalla D.

HUOMIO
Tätä toimintoa voi käyttää vain N-, M- ja <-tiloissa 
kuvaustilassa.

TARKISTA

• Korjaussuuntaa kuvaava symboli (– tai +) muuttuu 
keltaiseksi.

• Myös S muuttuu keltaiseksi, kun valotuksen 
korjauksen asetusta muutetaan, ja siniseksi, kun 
asetus on valmis.

• Näytön kirkkaus lisääntyy tai vähenee valotuksen 
korjauksen asetuksen mukaan.

Jatkuu Q

ASiirry valotuksen korjaukseen painamalla 
D.

BMääritä korjauksen arvo painamalla p tai 
q.

CVahvista asetus painamalla D.

DOta kuva painamalla laukaisijaa.

6060 F3F3. 5
SETSET

ISO 100ISO 100

Valotuksen korjauksen 
osoitin
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Kuvan kirkkauden säätäminen (D Valotuksen korjaus)

MUISTA

• Tämä asetus säilyy, vaikka toimintovalitsimen asentoa 
muutettaisiin tai kamerasta katkaistaisiin virta 
(näytössä näkyy S). Aseta valotuksen korjauksen 
arvoksi ”0”, jos korjausta ei tarvita.

• Valotuksen korjausta ei voi käyttää, jos
- salama on käytössä [AUTO]- tai -tilassa
- kuvataan hämärässä d- tai -tilassa

Valotuksen korjauksen käyttäminen
• Muotokuvat vastavaloon 

kuvattuna: +2 – +4 porrasta 
(+2/3 EV – +1 1/3 EV)

• Erittäin kirkkaat kohteet 
(kuten lumi) sekä valoa 
heijastavat kohteet: +3 
porrasta (+1 EV)

• Kuvat, joista suurin osa on taivasta: +3 porrasta (+1 EV)
• Kohdevaloilla valaistut kohteet, etenkin tummaa taustaa 

vasten kuvattuina: –2 porrasta (–2/3 EV)
• Kohteet, jotka heijastavat vain vähän valoa, kuten havupuut 

tai tumma lehvästö: –2 porrasta (–2/3 EV)

positiivinen (+) kompensaatio

negatiivinen (–) kompensaatio
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

e Makro/> Supermakrotoiminto (Lähikuvaus)

Käytä tätä toimintoa lähikuvien ottamiseen.
Kuvaustilavaihtoehdot: B, , /  ( , , 

, ), N, M, <, >

Siirry makrotilaan painamalla e (p).
Makrotoiminnon asetus muuttuu aina, kun painetaan e 
(p).

HUOMIO
• Jos supermakrotoiminto on valittu, kiinteä 

tarkennusetäisyys on 60 mm (vastaa 
kinofilmikameraa). Zoomtoimintoa ei voi käyttää.

• Jos supermakrotoiminto on valittu, salamaa ei voi 
käyttää.

MUISTA

• Käytä jalustaa, jotta kamera ei tärähdä 
lähikuvauksessa.

• Seuraavat toiminnot peruuttavat makrotoiminnon:
- toimintovalitsimen kääntäminen asentoon ,  

tai r
- virran sammuttaminen kamerasta

• Jos salama on liian kirkas, käytä salaman kirkkauden 
säätöä (➝s. 87).

• Vaikka [ AF MODE]-tarkennustavaksi olisi valittu 
[ MULTI] (➝s. 85), kamera tarkentaa kuvan 
keskivaiheille.

• Tarkennuksen apuvalo ei toimi oikein liian lähellä 
kohdetta, kuten makrotoiminnossa.

AUTOAUTO LCD-näytössä näkyy e tai 
> aina, kun lähikuvia voi 
ottaa.
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d Salaman käyttäminen

Salamalla kuvaaminen on suositeltavaa yöllä sekä 
heikosti valaistuissa sisätiloissa. Valittavissa on 6 eri 
salama-asetusta. Katso salamavaihtoehdot s. 65.

1 Ota salama käyttöön painamalla 
salamapainiketta.

2 Valitse haluamasi salama-asetus 
kääntämällä toimintovalitsinta.

MUISTA

Kun laukaisija painetaan puoliväliin, näytössä näkyy b 
ennen salaman välähtämistä.

Käytä tätä asetusta tavallisessa kuvauksessa.
Salama välähtää automaattisesti tarvittaessa.

MUISTA Punasilmäisyys
Kun kuvaat salamalla heikossa valossa, kohteiden silmät 
voivat näyttää kuvassa punaisilta. Tämä johtuu 
salamavalon heijastumisesta silmän takaosasta.

Käytä täytesalamatoimintoa kuvatessasi kohteita 
taustavaloa vasten tai kun haluat korjata väritasapainoa 
kuvatessasi kirkkaassa valossa. Salama välähtää aina 
valaistuksesta riippumatta. -toiminnossa täytesalama 
toimii yhdessä punasilmäisyyden vähennyksen kanssa.

Salama-asetus muuttuu aina 
kun painetaan d (q).

Kun [ FACE DETECTION
bREMOVAL ON] on asetettu.

[  AUTO FLASH]

[  RED EYE REDUCTION]

Tätä tilaa kannattaa käyttää, kun otat 
muotokuvia vähäisessä valossa.
Sen avulla voit estää kohteen silmiä 
näyttämästä punaisilta kuvassa.

[d FORCED FLASH], 
[  FORCED FLASH]
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Tällä toiminnolla voit ottaa hämärässä kuvia, joissa sekä 
kohde että öinen tausta näkyvät selkeinä. Käytä jalustaa, 
jotta kamera ei tärähdä.
n-toiminnossa hämäräkuvaus toimii yhdessä 
punasilmäisyyden vähennyksen kanssa.
Yökuvauksessa / suljinaika voi olla 8 sekuntia.

HUOMIO
Kirkkaita kohteita kuvattaessa kuva saattaa ylivalottua.

Salaman esto

Z Salamavaihtoehdot eri kuvaustiloissa
Seuraavassa on lueteltu eri kuvaustilojen 
salamavaihtoehdot.

: Kasvojen tunnistus
b: Punasilmäisyyden vähennys

Jatkuu Q

[c SLOW SYNCHRO],
[n RED EYE & SLOW]

Salaman käytön voi estää 
painamalla salaman alas.
Salaman estoa kannattaa 
käyttää silloin, kun salaman 
käyttö ei ole suotavaa. Käytä 
jalustaa, jotta kamera ei 
tärähdä kuvatessasi 
hämärässä ilman salamaa.

 ON
b OFF

 ON
b ON

 OFF

AUTO d c n

B ✓ ✓ ✓ ✓

H ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

,

. ✓ ✓

/ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M ✓ ✓

< ✓ ✓ ✓ ✓

> ✓ ✓
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d Salaman käyttäminen

HUOMIO Tietoja salaman käytöstä

• Jos valittu suljinaika on alle 1/1000 s, kuvasta saattaa 
tulla tumma, vaikka salama olisi ollut käytössä.

• Jos laukaisija painetaan pohjaan salaman latautuessa 
(toimintovalo vilkkuu oranssina), kuva otetaan ilman 
salamaa ([AUTO]- ja -asetuksen yhteydessä).

• Salaman latautumisaika pitenee, jos akun virta on 
vähissä.

• Kun kuva otetaan salamalla, kuva saattaa hävitä ja 
näyttö voi pimetä hetkeksi salaman latautuessa. 
Toimintovalo vilkkuu tällöin oranssina.

• Salama välähtää useita kertoja (esisalama ja 
pääsalama). Älä liikuta kameraa, ennen kuin kuva on 
otettu.
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

* Itselaukaisija

Itselaukaisijaa voidaan käyttää esimerkiksi 
ryhmäkuvissa, jos kuvaaja halutaan mukaan kuvaan.
Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki

Itselaukaisijan asettaminen

Itselaukaisijan asetus muuttuu aina, kun painetaan * 
(o).

Kuvaaminen itselaukaisijaa 
käyttämällä

1 Tarkenna kohteeseen painamalla laukaisija 
puoliväliin ja paina sitten laukaisija 
pohjaan.

Kun painat laukaisijan puoliväliin, kamera tarkentaa 
kohteeseen.
Paina laukaisija pohjaan vapauttamatta sitä välillä. 
Itselaukaisijan ajastin käynnistyy.

Jatkuu Q

AUTOAUTO

OFF

Viimeksi näytössä näkynyt 
asetus on valittu tila.

: Kamera laukeaa 10 
sekunnin viiveellä.

(: Kamera laukeaa 2 
sekunnin viiveellä.

Double
beep Beep

Painettu puoliväliin Painettu pohjaan
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* Itselaukaisija

2 Kamera ottaa kuvan valitun ajan kuluttua. Itselaukaisija 2 sekunnin viiveellä
Tämä on hyödyllinen toiminto, kun haluat välttää kameran 
tärähtämistä silloinkin, kun jalusta on käytössä.

MUISTA

• Itselaukaisijan ajastin voidaan keskeyttää painamalla 
DISP/BACK.

• Itselaukaisija kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
seuraavissa tilanteissa:
- Kuvanoton jälkeen
- Siirrettäessä toimintovalitsin toiseen asentoon
- Siirryttäessä kuvaustilasta katselutilaan
- Kun virta katkaistaan kamerasta.

• Varmista, ettet laukaisijaa painaessasi ole objektiivin 
edessä, sillä silloin estät kameraa tarkentamasta ja 
valottamasta kuvaa oikein.

Kuvaaminen itselaukaisijaa ja 
kasvojen tunnistustoimintoa 
käyttämällä

Kuvaustilavaihtoehdot: B, , /  
(H, /, , , , , , ), N, M, <, >

 Kasvojen tunnistus
Kasvojen tunnistustoiminto on erityisen hyödyllinen 
itselaukaisijaa käytettäessä, koska sen avulla voidaan 
varmistaa, että kamera tarkentaa kasvoihin 
automaattisesti. 

Kamera ottaa kuvan sen jälkeen, kun itselaukaisijan merkkivalo 
on muuttunut tasaisesti palavasta vilkkuvaksi valoksi 
(2 sekunnin viiveellä kuvattaessa valo ainoastaan vilkkuu).

99
Ajastimen laskuri näkyy 
LCD-näytössä.
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

f Sarjakuvaus

Tässä tilassa voit kuvata liikkuvia kohteita.

ASiirry sarjakuvauksen asetukseen painamalla f.

[  TOP 152]: sarjakuvaus
[  TOP 6[]: sarjakuvaus
[h LONG PERIOD]: pitkä sarjakuvaus
[k LAST 3]: sarjakuvaus
[j BRACKETING]: automaattinen haarukointi
[f TOP 3]: sarjakuvaus

HUOMIO
• Sarjakuvaus jatkuu niin kauan kuin laukaisijaa pidetään 

pohjassa. Automaattisessa haarukoinnissa paina 
laukaisijaa kuitenkin vain kerran, niin kamera ottaa 
kolme kuvaa.

• Jäljellä olevien kuvien määrä riippuu muistikortilla tai 
sisäisessä muistissa olevan vapaan tilan määrästä. Jos 
automaattisessa haarukoinnissa muistikortilla tai 
sisäisessä muistissa ei ole tarpeeksi tilaa kolmelle 
kuvalle, kamera ei ota yhtään kuvaa.

• Tarkennus määräytyy ensimmäisen kuvan perusteella 
eikä sitä voi muuttaa kesken sarjakuvauksen (paitsi 
[LONG PERIOD] -sarjakuvauksessa). 

• Valotus määräytyy ensimmäisen kuvan perusteella, 
mutta [LONG PERIOD] -sarjakuvauksessa valotus 
muuttuu automaattisesti jokaista kuvaa varten. 

• Sarjakuvauksen nopeus riippuu suljinajasta.
• Salamaa ei voi käyttää, sillä salaman esto kytkeytyy 

päälle. Siirryttäessä pois sarjakuvauksesta salama-
asetukseksi palautuu kuitenkin ennen sarjakuvausta 
valittuna ollut asetus.

• [TOP 3]-sarjakuvauksessa ja automaattisessa 
haarukoinnissa kuvat näkyvät aina näytössä ottamisen 
jälkeen. Huomaa, että [LONG PERIOD] -
sarjakuvauksessa otetut kuvat tallentuvat ilman 
esikatselua.

• Jos [LONG PERIOD] -sarjakuvausta käytetään 
yhdessä itselaukaisijan kanssa, vain yksi kuva voidaan 
ottaa.

• [TOP 3]- tai [BRACKETING]-sarjakuvauksessa 
tiedostojen tallentamisaika muistikortille tai sisäiseen 
muistiin voi pidentyä.

Jatkuu Q

BValitse sarjakuvaustila painamalla n tai 
o.

CVahvista asetus painamalla MENU/OK.

OFFOFF

CONTINUOUSCONTINUOUS
TOP15TOP15
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f Sarjakuvaus

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi )

Kuvaaminen jatkuu enintään 15 kuvaan asti niin kauan 
kuin laukaisija on pohjassa. Käytä tätä asetusta, kun 
sarjakuvauksen nopeus on tärkeämpi kuin kuvan laatu.

MUISTA

• [ TOP 152] -sarjakuvauksessa kuvassa voi näkyä 
vaaleita viivoja kirkkaan kohdan ympärillä. Käytä tällöin 
[ TOP 6[] -asetusta.

• [ QUALITY] (➝s. 78) -asetus voi olla vain 2. 
[ QUALITY] -asetus muuttuu ja näkyy LCD-näytössä 
keltaisena. Jos kuvaustilaksi valitaan jokin muu kuin 
[ TOP 152], rajoitus poistuu käytöstä.

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi )

Kuvaaminen jatkuu enintään 6 kuvaan asti niin kauan 
kuin laukaisija on pohjassa.

MUISTA

[ QUALITY] (➝s. 78) -asetus voi olla vain [. 
[ QUALITY] -asetus muuttuu ja näkyy näytössä 
keltaisena. Jos kuvaustilaksi valitaan jokin muu kuin 
[ TOP 6[], rajoitus poistuu käytöstä.

[ TOP 152] [ TOP 6[] 
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi )

Kuvaaminen jatkuu niin kauan kuin laukaisija on pohjassa  
tai kunnes muistikortin tai sisäisen muistin tila loppuu.

MUISTA

Sarjakuvausta voi käyttää yhdessä apuikkunan (➝s. 35) 
kanssa.

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi )

Kuvaaminen jatkuu niin kauan kuin laukaisija on 
pohjassa.
Tässä tilassa voit ottaa enintään 40 kuvaa. Kamera 
tallentaa kolme viimeistä kuvaa, kun vapautat laukaisijan.

Jatkuu Q

[h LONG PERIOD] -sarjakuvaus

Paina 
laukaisijaa.

Vapauta 
laukaisija.

Kaikki kuvat

[k LAST 3] -sarjakuvaus

Max. 40 ruutua
Paina 
laukaisijaa.

Vapauta 
laukaisija.

3 ruutua
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f Sarjakuvaus

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >

TARKISTA

Automaattisen haarukoinnin asetukset (3) ±1/3 EV, 
±2/3 EV, ±1 EV

HUOMIO
• Jos yli- tai alivalottuneen kuvan kirkkaus on kameran 

valonmittausalueen ulkopuolella, kuviin ei tallennu 
valotuksen vaihtelua.

• Tätä toimintoa voi käyttää vain N-, M-, <- tai >-tilassa.

MUISTA Asetuksen muuttaminen (valotusaste)

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi )

[j BRACKETING]

Tässä tilassa sama kuva 
otetaan eri valotusasetuksilla.
Automaattinen haarukointi 
ottaa kolme kuvaa eri 
valotusasteilla.  on 
normaalisti valottunut,  on 
ylivalottunut ja  on 
alivalottunut.
Valotusastetta voi muuttaa 
[SHOOTING MENU] -valikon 
kohdassa [  BRACKETING].

STORINGSTORING

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

SET SET - - UPUP

FLASHFLASH 0
BRACKETINGBRACKETING EVEV

EVEV
+1/3-
+2/3-

EVEV+1-

Avaa valikko painamalla 
MENU/OK ja muuta asetusta 
valikon kohdassa 
[  BRACKETING] (➝s. 87).

[f TOP 3] -sarjakuvaus

Kuvaaminen jatkuu niin kauan 
kuin laukaisija on pohjassa. 
Tässä tilassa voit ottaa 
enintään 3 kuvaa.

STORINGSTORING
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

j Näytön kirkkauden lisääminen

Tämä on hyödyllinen toiminto, kun haluat tarkistaa kuvan 
sommittelun kuvatessasi ulkona.

LCD-näytön kirkkauden 
lisääminen

Lisää LCD-näytön kirkkautta painamalla j (n).
Palauta näytön normaali kirkkaus painamalla j (n) 
uudelleen.

MUISTA

• Tämä toiminto peruuntuu automaattisesti jokaisen 
kuvanoton jälkeen.

• Kun tämä toiminto on käytössä, häiriöt LCD-näytöllä 
näkyvässä kuvassa lisääntyvät. Tämä on normaalia 
eivätkä häiriöt tallennu kuvaan.

• Tämä toiminto on ainoastaan sommittelun tarkistamista 
varten. Se ei vaikuta tallentuvan kuvan kirkkauteen.

• Vaikka lisäisit näytön kirkkautta heikossa valossa, 
kohteen kirkkautta ei voi muuttaa.

• Värisävyt vaihtelevat kuvauskohteen mukaan.

Näytössä näkyy , kun 
toiminto on käytössä.

UP

AUTOAUTO

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM
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[p-MODE MENU] -valikko (Valokuvaus)/[SHOOTING MENU] -valikko

Näiden valikoiden avulla voit muuttaa kuvan laatua tai 
tarkennusta. Valikoita käyttämällä voit kuvata erilaisissa 
kuvausolosuhteissa.

[p-MODE MENU] (Valokuvaus) -
valikkoon siirtyminen

[SHOOTING MENU] -valikkoon 
siirtyminen

AAvaa [p-MODE MENU] -valikko 
painamalla p.

BValitse muutettava asetus painamalla n 
tai o.

CPaina q.

DMuuta asetusta painamalla n tai o.

EVahvista asetus painamalla MENU/OK.

QUALITYQUALITY 9

1919
1111

3030
3838

169169

FRAMESFRAMESN
4F

MODE MENUMODE MENU

ISOISO

AAvaa [SHOOTING MENU] -kuvausvalikko 
painamalla MENU/OK.

BValitse muutettava asetus painamalla n 
tai o.

CPaina q.

DMuuta asetusta painamalla n tai o.

EVahvista asetus painamalla MENU/OK.

OFFOFF

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

PHOTOMETRYPHOTOMETRY
WHITE BALANCEWHITE BALANCE
HIGH HIGH - SPEED SHOOTING SPEED SHOOTING
FOCUSINGFOCUSING

MULTIMULTI
SPOTSPOT
AVERAGEAVERAGE

AF MODEAF MODE
SHARPNESSSHARPNESS STDSTD
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Z [p-MODE MENU] -valikon vaihtoehdot

Z [SHOOTING MENU] -valikon vaihtoehdot

Asetus Toiminnot Asetusvaihtoehdot Oletusasetus

[S ISO]
(➝s. 77)

Asetuksella määritetään kuvausolosuhteisiin sopiva herkkyysasetus.
Mitä suurempi herkkyysasetuksen arvo on, sitä korkeampaa herkkyyttä 
käytetään. Korkea herkkyysasetus mahdollistaa hämärässä 
kuvaamisen.

[AUTO]/[AUTO (800)]/
[AUTO (400)]/
[32003]/[1600]/
[800]/[400]/[200]/
[100]/[64]

[AUTO]

[ QUALITY]
(➝s. 78)

Kuvanlaatuasetuksella määritetään tallentuvan kuvan koko. Mitä 
suurempi asetuksen arvo on, sitä parempilaatuisia kuvista tulee. Mitä 
pienempi asetuksen arvo on, sitä enemmän kuvia mahtuu muistikortille.

F/ N/%/[/
3/2/`

N

[ FinePix COLOR]
(➝s. 79)

Asetuksella määritetään tallentuvan kuvan värisävy. Asetuksen avulla 
saadaan normaalia värikkäämpiä kuvia tai mustavalkoisia kuvia. [STD]/ / [STD]

Asetus Toiminnot Asetusvaihtoehdot Oletusasetus

[ SCENE 
POSITION]
(➝s. 49)

Kuvausohjelma-asetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on - tai 
-asennossa.

Toiminnon avulla voit valita kuvaustilanteeseen parhaiten sopivat 
kuvausasetukset.

H/,/./// / /
/ / / / / / : H

: ,

[ PHOTOMETRY]
(➝s. 80)

Valotuksen mittausasetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, 
<- tai >-asennossa. 
Toiminnon avulla voit määrittää valotuksen mittaustavan.

/ /

[TWHITE 
BALANCE] 
(➝s. 81)

Valkotasapainoasetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- 
tai >-asennossa.
Toiminnon avulla voit määrittää värit näkymään luonnollisina erilaisissa 
valaistusolosuhteissa.

[AUTO]/]/6/7/9/
0/-/8 [AUTO]

[ HIGH-SPEED
SHOOTING]
(➝s. 82)

Pikatarkennus ([ HIGH-SPEED SHOOTING]) otetaan 
automaattisesti käyttöön, kun kuvausohjelmista valitaan urheilukuvaus 
([.SPORT]). 
Asetus lyhentää tarkentamiseen kuluvaa aikaa.

[ON]/[OFF] [OFF]

Jatkuu Q
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[p-MODE MENU] -valikko (Valokuvaus)/[SHOOTING MENU] -valikko

[HFOCUSING]
(➝s. 83)

Tätä asetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- tai >-
asennossa. 
Toiminnon avulla voit määrittää tarkennustavan.

/

[ AF MODE]
(➝s. 84)

Tätä asetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- tai >-
asennossa. Toiminnon avulla voit määrittää tarkennusalueen. / /

[GSHARPNESS]
(➝s. 86)

Terävyysasetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- tai >-
asennossa.
Käytä toimintoa kuvan ääriviivojen pehmentämiseen tai korostamiseen. 

[SOFT]/[STANDARD]/
[HARD]

[STANDARD]

[ FLASH]
(➝s. 87)

Salama-asetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- tai >-
asennossa.
Salaman kirkkauden säädön avulla voit muuttaa salamavalon tehoa 
kuvausolosuhteisiin sopivaksi sekä halutun vaikutelman 
aikaansaamiseksi.

–2/3 EV – +2/3 EV n. 
1/3 EV:n askelin 0

[ BRACKETING]
(➝s. 87)

Haarukointiasetusta voi käyttää, kun toimintovalitsin on N-, M-, <- tai 
>-asennossa.
Toiminnon avulla voit ottaa kuvan kolmella eri valotusasteella.

±1/3 EV, ±2/3 EV, 
±1 EV ±1/3 EV

Asetus Toiminnot Asetusvaihtoehdot Oletusasetus
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

[p-MODE MENU] -valikko (Valokuvaus)
Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)

Herkkyysasetuksen 
muuttaminen ([S ISO])

Valikon avulla voit määrittää kuvausolosuhteisiin sopivan 
herkkyysasetuksen.
Mitä suurempi herkkyysasetuksen arvo on, sitä 
korkeammalla herkkyydellä kuvaus tapahtuu. Korkea 
herkkyysasetus mahdollistaa hämärässä kuvaamisen.

TARKISTA

• Asetusvaihtoehdot
[AUTO]/[AUTO(800)]/[AUTO(400)]/[32003]/[1600]/
[800]/[400]/[200]/[100]/[64]
Kun herkkyysasetukseksi valitaan [AUTO]/
[AUTO(800)]/[AUTO(400)], kamera valitsee 
automaattisesti kohteen kirkkauteen sopivan 
asetuksen.

• Tietoja [AUTO(800)]/[AUTO(400)]-asetuksesta
[AUTO(800)]/[AUTO(400)]-asetus voidaan valita, kun 
toimintovalitsin on N-asennossa. [AUTO(800)]/
[AUTO(400)]-asetuksissa kamera määrittää 
herkkyyden automaattisesti samalla tavalla kuin 
[AUTO]-asetuksessa, mutta korkein herkkyys on 
rajoitettu. Valitse kuvauskohteen mukaan [AUTO(800)]/
[AUTO(400)].

MUISTA

• Jos kuvaustilana on jokin muu kuin N, M, < ja >, 
herkkyysasetuksena on aina AUTO.

• Jos kuvaustilana on N, M, < ja >, herkkyysasetus ei 
voi olla AUTO.

• [ QUALITY] -asetus voi olla vain 3, kun [ ISO] -
asetukseksi on valittu 3200. [ QUALITY] -asetus 
muuttuu automaattisesti ja näkyy LCD-näytössä 
keltaisena. Kun [ ISO] -asetukseksi valitaan jokin 
muu kuin 3200, rajoitus poistuu käytöstä.

HUOMIO
• Vaikka suurempi herkkyys mahdollistaa vähässä 

valossa kuvaamisen, samalla kohina kuvassa 
lisääntyy. Valitse herkkyysasetus kuvausolosuhteiden 
mukaan.

• Kun [SISO] -asetuksena on 3200, kuvan tarkkuus on 
heikompi kuin kuvattaessa herkkyysasetuksella, joka 
on alle 1600.Valittu asetus (paitsi 

[AUTO]) näkyy LCD-
näytössä.

ISO 100ISO 100

6060 F3F3. 5
PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     
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[p-MODE MENU] -valikko (Valokuvaus)

Kuvanlaatuasetuksen 
muuttaminen ([  QUALITY])

Tällä asetuksella määritetään kuvanlaatu (kuvan koko 
pikseleinä). 
Valitse kuvanlaatuasetus kuvauskohteen perusteella.

Z Asetusvaihtoehdot kuvaustilassa

Kuvanlaatu ja kuvausalue

Normaalikuvauksessa sivusuhde on 4:3 ja %-asetuksella 
kuvattaessa 3:2 (sama sivusuhde kuin 35 mm:n filmillä tai 
postikortissa).

MUISTA

• Mitä suurempi asetusta kuvaava pikseliluku on, sitä 
parempilaatuisia kuvista tulee. Kun pikseliluku on 
pienempi, sitä enemmän kuvia mahtuu muistikortille.

• Kuvanlaatuasetus säilyy, vaikka kamerasta kytkettäisiin 
välillä virta pois tai toimintovalitsimen asentoa 
muutettaisiin.

• Kun kuvanlaatuasetusta muutetaan, myös jäljellä 
olevien kuvien määrä muuttuu (➝s. 154). Asetuksen 
oikealla puolella oleva luku kertoo, kuinka monta kuvaa 
kyseisellä asetuksella voidaan vielä ottaa.

• [ ISO] -asetus voi olla enintään 1600, kun 
[ QUALITY] -asetuksena on  tai %. [ ISO] -
asetus muuttuu automaattisesti ja näkyy LCD-näytössä 
keltaisena. Kun [ QUALITY] -asetukseksi valitaan 
jokin muu kuin  tai %, rajoitus poistuu käytöstä.

Kuvanlaatu Käyttöesimerkki

F (3648 × 2736)
N (3648 × 2736)

Tulostus kokoon 25,4 × 30,5 cm / A4-
kokoon / A3-kokoon
Parempilaatuisia kuvia saat 
valitsemalla F% (3648 × 2432)

[ (2592 × 1944) Tulostus kokoon 15,2 × 20,3 cm / A5-
kokoon

3 (2048 × 1536)

2 (1600 × 1200) Tulostus kokoon 10,2 × 15,2 cm / A6-
kokoon

` (640 × 480) Sähköpostiin ja Internetsivuille

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM 1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

AUTOAUTO

Kuvausalue ilman %-
asetusta

Kuvausalue %-
asetuksella

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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FinePix COLOR -asetuksen 
muuttaminen 
([  FinePix COLOR])

Asetuksella määritetään tallentuvan kuvan värien sävyt.
Asetuksen avulla saadaan normaalia värikkäämpiä kuvia 
tai mustavalkoisia kuvia.

TARKISTA

FinePix COLOR -asetus

HUOMIO
Kun toimintovalitsin on - tai -asennossa,  ei 
näy näytössä.

MUISTA

• FinePix COLOR -asetus säilyy, vaikka kamerasta 
kytkettäisiin välillä virta pois tai toimintovalitsimen 
asentoa muutettaisiin.

• [ p-CHROME] -asetuksella saattaa olla vain hyvin 
pieni vaikutus joihinkin kuvauskohteisiin. Eroa ei 
välttämättä näy LCD-näytössä.

[STD]
[p-STANDARD]

Kontrasti ja värikylläisyys on 
asetettu oletusarvoihinsa.
Käytä tätä asetusta tavallisissa 
kuvaustilanteissa.

[p-CHROME]

Kontrasti ja värikylläisyys on 
säädetty voimakkaiksi.
Käytä tätä asetusta, kun haluat 
värikkäitä kuvia esimerkiksi 
kukista.

[p-B&W]
Asetus muuttaa kuvan 
mustavalkoiseksi.

Kun asetuksista on valittuna [ p-CHROME] tai 
[ p-B&W], LCD-näytössä näkyy vastaava 
symboli.

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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[SHOOTING MENU] -valikko
Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)

Valonmittaustavan valinta 
([  PHOTOMETRY])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >
(Kun kasvojen tunnistus ei ole käytössä)

Käytä tätä asetusta, kun et muuten saa oikeaa valotusta.

[) MULTI] (malli) : Monialamittaus, jossa kamera 
automaattisesti analysoi kohteen ja 
valitsee oikean valotuksen.

[_ SPOT] : Pistemittaus, jossa valotus 
määritetään keskellä olevan 
mittauspisteen perusteella.

[+ AVERAGE] : Keskustapainotteinen mittaus, 
jossa koko kuvalle käytetään 
keskimääräistä valotusarvoa.

Valotuksen mittaustavan tehokas käyttö
• [MULTI] eli monialamittaus

Tässä toiminnossa kamera käyttää automaattista kohteen 
tunnistamista analysoidakseen kohteen ja asettaakseen 
optimaalisen valotuksen useissa erilaisissa 
kuvausolosuhteissa.

• [SPOT] eli pistemittaus
Tämä toiminto on hyödyllinen kuvattaessa kohteita, joissa 
on voimakas kontrasti tummien ja vaaleiden sävyjen välillä, 
tai kun halutaan tallentaa tietty tunnelma.

• [AVERAGE] eli keskustapainotteinen mittaus
Tämän toiminnon etu on se, että valotus ei muutu kuvan 
sommittelua muutettaessa tai eri kohteita kuvattaessa. 
Toiminto on erityisen kätevä kuvattaessa maisemia sekä 
ihmisiä mustissa tai vaaleissa vaatteissa.

OFFOFF

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

PHOTOMETRYPHOTOMETRY
WHITE BALANCEWHITE BALANCE
HIGH HIGH - SPEED SHOOTING SPEED SHOOTING
FOCUSINGFOCUSING

MULTIMULTI
SPOTSPOT
AVERAGEAVERAGE

AF MODEAF MODE
SHARPNESSSHARPNESS STDSTD
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Valkotasapainon säätäminen 
([T WHITE BALANCE])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >, 

Voit säätää valkoiseen perustuvaa värien tasapainoa 
valaistukseen sopivaksi.

[AUTO]: Automaattinen asetus
] : Valitse käytettävä asetus valkoisen paperin 

avulla olosuhteisiin sopivaksi
6 : Kuvaaminen ulkona kirkkaassa säässä
7 : Kuvaaminen pilvisessä säässä
9 : Kuvaaminen päivänvalon värisessä 

loisteputkivalossa
0 : Kuvaaminen lämpimän punertavassa 

loisteputkivalossa
- : Kuvaaminen kylmän sinertävässä 

loisteputkivalossa
8 : Kuvaaminen hehkulampun valossa

AValitse ] oma asetus (➝s. 74).
BPidä valkoista paperia valonlähteen alla niin, että se 

kattaa koko kuva-alan ja aseta valkotasapaino 
painamalla laukaisijaa.

MUISTA

Jos haluat käyttää aikaisemmin määrittämääsi asetusta, 
älä paina laukaisijaa vaan pelkästään MENU/ OK.

CKun valotus on mitattu, näyttöön tulee viesti 
[COMPLETED!]. Vahvista asetus painamalla 
MENU/OK.

Jatkuu Q

WHITE BALANCEWHITE BALANCE AUTOAUTO

] Oma asetus

CUSTOM WBCUSTOM WB

NOT CHANGENOT CHANGE CANCELCANCEL
NEW WBNEW WB

COMPLETED!COMPLETED!

SETSET CANCELCANCEL

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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[SHOOTING MENU] -valikko

Esimerkki
Voit muuttaa kuvan valkotasapainoa käyttämällä 
valkotasapainon säätämiseen värillistä paperia valkoisen 
paperin sijasta.

MUISTA

• Automaattinen valkotasapainon asetus ei ehkä toimi 
oikein keinovalossa tai kuvattaessa lähikuvia ihmisten 
kasvoista. Säädä valkotasapaino valonlähteen 
mukaan.

• Salamakuvauksessa käytetään automaattisesti 
salaman valkotasapainoasetusta (paitsi jos valittuna on 
oma asetus). Kytke salaman esto päälle, jos haluat 
käyttää valkotasapainoasetusta (➝s. 65).

• Mitattu oma asetus säilyy muistissa, kunnes se 
korvataan uudella. Asetus säilyy myös, vaikka akut tai 
paristot poistettaisiin.

• Värien sävyt vaihtelevat kuvausolosuhteista (esim. 
valonlähteestä) riippuen.

• Kun olet ottanut kuvan, tarkista sen sävyt 
(valkotasapaino) katselutilassa.

• Termien selitykset: ”Valkotasapaino” (➝s. 156).

Pikatarkennus 
([  HIGH-SPEED SHOOTING])

Kuvaustilavaihtoehdot: Kaikki (paitsi 
)

Tämän tilan käyttö lyhentää tarkentamiseen kuluvaa 
aikaa, kun laukaisija painetaan puoliväliin.
Käytä toimintoa, kun haluat ottaa nopeita tilannekuvia.

HUOMIO
[U SET-UP] -valikossa [  EVF/LCD MODE] -arvoksi 
määritetään automaattisesti 60 kuvaa sekunnissa 
(➝s. 156).

MUISTA

• Kun [HIGH-SPEED SHOOTING] -toiminto on käytössä 
[ON], akut/paristot kuluvat nopeammin.

• Kun kuvausohjelmista valitaan urheilukuvaus ., 
kamera siirtyy automaattisesti pikatarkennustilaan 
[HIGH-SPEED SHOOTING].

Aseta valotuksen korjaus 
uudestaan käyttämällä 
negatiivista arvoa (–), jos 
näytössä näkyy [OVER] ja 
positiivista arvoa (+), jos 
näytössä näkyy [UNDER] 
(➝s. 61).

OVEROVER

- - - -- - - - F- - -- - -

ISO 100ISO 100

PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

OVER tai UNDER

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

HIGH-SPEED SHOOTINGHIGH-SPEED SHOOTING
SET-UPSET-UP

ONON
OFFOFF

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Tarkennustavan valinta 
([H FOCUSING])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >
(Kun kasvojen tunnistus ei ole käytössä)

Tällä toiminnolla voit valita kohteeseen sopivan 
tarkennustavan.

Tällä asetuksella voit kuvata liikkuvia kohteita. Kamera 
tarkentaa tarkennusalueen pääkohteeseen.

HUOMIO
• Jos käytät [  CONTINUOUS AF] -asetusta, tarkkaile 

akkujen tai paristojen varaustasoa.
[  CONTINUOUS AF] -asetusta käytettäessä 
akkujen varaus kuluu nopeammin, koska kamera 
tarkentaa jatkuvasti ilman, että laukaisijaa painetaan.

• [  CONTINUOUS AF] -asetuksen ollessa käytössä 
kamera määrittää [  AF MODE] -asetuksen arvoksi 
automaattisesti [  CENTER].

Jatkuu Q

: [CONTINUOUS AF]
: [SINGLE AF]SHOOTING MENUSHOOTING MENU

AUTOAUTO
OFFOFF

PHOTOMETRYPHOTOMETRY
WHITE BALANCEWHITE BALANCE
HIGH - SPEED SHOOTINGHIGH - SPEED SHOOTING
FOCUSINGFOCUSING

SHARPNESSSHARPNESS
AF MODEAF MODE

CONTINUOUS AFCONTINUOUS AF
SINGLE AFSINGLE AF

[  CONTINUOUS AF] Jatkuva 
tarkennus

6060 F3.5F3.5
PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

ISO 100ISO 100

Tarkennusalue

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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[SHOOTING MENU] -valikko

Tällä asetuksella voit kuvata paikallaan olevia kohteita, 
kuten maisemia.

Tarkennusalueen valinta 
([  AF MODE])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >
(Kun kasvojen tunnistus ei ole käytössä)

Tällä toiminnolla voit valita kohteeseen sopivan 
tarkennusalueen.

Kamera tarkentaa LCD-näytön keskelle.
Käytä tätä asetusta käyttäessäsi AF/AE-lukitusta 
(➝s. 31).

[  SINGLE AF] Yhden pisteen tarkennus

6060 F3F3. 5

ISO 100ISO 100ISO 100

PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

: [CENTER] 
Keskustatarkennus

: [MULTI] 
Monipistetarkennus

: [AREA] Aluetarkennus

[  CENTER] Keskustatarkennus

AF MODEAF MODE

PHOTOMETRYPHOTOMETRY
WHITE BALANCEWHITE BALANCE AUTOAUTO
HIGH - SPEED SHOOTINGHIGH - SPEED SHOOTING OFFOFF

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

FOCUSINGFOCUSING

SHARPNESSSHARPNESS AREAAREA
MULTIMULTI
CENTERCENTER

ISO 100ISO 100

6060 F3F3. 5
PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Kun laukaisija painetaan puoliväliin, kamera tunnistaa 
automaattisesti kuvan keskivaiheilla olevan 
jyrkkäkontrastisen kohteen ja tarkennusalueen kehys 
tulee tarkentuneen kohteen päälle.

HUOMIO
Makrotoiminnon yhteydessä kamera tarkentaa aina 
kuvan keskelle.

MUISTA

Jos kamera ei tarkenna kohteeseen, valitse 
tarkennusalueeksi [  CENTER] ja käytä AF/AE-
lukitusta (➝s. 31).

Kamera muuttaa tarkennusalueen sijaintia näytössä. 
Käytä tätä toimintoa, kun haluat muuttaa tarkennuksen 
kohtaa jalustaa käyttäessäsi.

[  MULTI] Monipistetarkennus

6060 F3.5F3.5

60606060 F3F3. 5F3F3. 5

ISO 100ISO 100ISO 100

PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

Painettu puoliväliin

Tarkennus-
alue

[  AREA] Aluetarkennus

ASiirrä  (tarkennusalue) tarkennettavaan 
kohtaan painamalla n, o, p tai q.

BKun painat MENU/OK, tarkennusalue 
näkyy kohdassa, johon siirsit sen.

SELECT AF AREASELECT AF AREA

SETSET CANCELCANCEL

Ennen 
siirtämistä

Siirtämisen 
jälkeen

Tarkennusalue

6060 F3F3. 5

ISO 100ISO 100

PROGRAM SHIFT     PROGRAM SHIFT     

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)

Jatkuu Q
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[SHOOTING MENU] -valikko

MUISTA

• Voit siirtää tarkennusaluetta uudelleen toistamalla 
vaiheen A.

• Tarkennusalueen sijainnista riippumatta valotus 
mitataan aina kuvan keskeltä. Voit muuttaa valotusta 
AF/AE-lukituksen avulla (➝s. 32).

Terävyyden määrittäminen 
(kova/pehmeä) 
([G SHARPNESS])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >

Tämän toiminnon avulla voit säätää kuvan ääriviivojen 
terävyyttä.

COta kuva painamalla laukaisijaa.

[HARD]:
Korostaa ääriviivoja. Sopii 
esimerkiksi rakennusten ja 
tekstin kuvaamiseen.
[STANDARD]:
Normaaliasetus, joka sopii 
useimpiin kuvaustilanteisiin.
[SOFT]:
Pehmentää ääriviivoja. Sopii 
esimerkiksi ihmisten 
kuvaamiseen.

AF MODEAF MODE

PHOTOMETRYPHOTOMETRY
WHITE BALANCEWHITE BALANCE AUTOAUTO
HIGH - SPEED SHOOTINGHIGH - SPEED SHOOTING OFFOFF

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

FOCUSINGFOCUSING

SHARPNESSSHARPNESS

HARDHARD
STANDARDSTANDARD
SOFTSOFT

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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Kuvaustoim
innot – Valokuvaus

Salaman voimakkuuden 
määrittäminen
([  FLASH] (Salaman 
kirkkauden määrittäminen))

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >

Tämän toiminnon avulla voit säätää salaman 
voimakkuuden valaistusolosuhteisiin sopivaksi tai halutun 
vaikutelman aikaansaamiseksi.

HUOMIO
• Kohteesta ja kuvausetäisyydestä riippuen salaman 

voimakkuuden muuttamisella ei välttämättä ole 
vaikutusta kuvaan.

• Kuvasta saattaa tulla tumma, jos suljinaika on lyhyempi 
kuin 1/1000 s.

Automaattinen haarukointi 
([  BRACKETING])

Kuvaustilavaihtoehdot: N, M, <, >

Toiminnon avulla voit ottaa saman kuvan eri 
valotusasteilla. Asetus ottaa kolme kuvaa: yhden 
normaalisti valottuneen sekä yhden määritetyn asetuksen 
verran alivalottuneen ja ylivalottuneen kuvan.

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

FLASHFLASH

0

AUTOAUTO

-1/3
-2/3

+1/3

+2/3

+0-
SET SET - - UPUP
BRACKETINGBRACKETING

SHOOTING MENUSHOOTING MENU

SET SET - - UPUP

FLASHFLASH 0
BRACKETINGBRACKETING EVEV

EVEV
+1/3-
+2/3-

EVEV+1-

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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[SHOOTING MENU] -valikko

HUOMIO
• Jos yli- tai alivalottuneen kuvan kirkkaus on kameran 

valonmittausalueen ulkopuolella, kuviin ei tallennu 
valotuksen vaihtelua.

• Salamaa ei voi käyttää.
• Toiminto ottaa aina kolme kuvaa. Jos muistikortilla tai 

sisäisessä muistissa ei ole tarpeeksi tilaa kolmelle 
kuvalle, kamera ei ota yhtään kuvaa.

MUISTA Automaattinen haarukointi

OFFOFF

CONTINUOUSCONTINUOUS

BRACKETINGBRACKETING

Valittuasi haarukoinnille 
asetuksen valitse 
[j BRACKETING] 
painamalla f.

Valikkoon siirtyminen (➝s. 74)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu
Kuvatiedot katselutilassa

Kuvatiedot voidaan tarkistaa katselutilassa. Saat tiedot 
näkyviin painamalla D. Voit palata katselutilaan 
painamalla D uudelleen.

HUOMIO
• Ylivalotusvaroitus

Histogrammi
Histogrammi on kuvan kirkkauden jakautumista kuvaava 
graafinen kuvio (vaaka-akseli: kirkkaus, pystyakseli: 
pikselimäärä).

HUOMIO
Kuvion muoto riippuu kuvauskohteesta.

100100-00020002
F

ISOISO 400400
1/601/60

1212/ 3131/ 20502050    1010:0000 AMAM

F3.5F3.5
:STDSTD
:OFFOFF
:AUTOAUTO
:+1

AKuvanlaatu
BHerkkyys
CSuljinaika/Aukko
DFinePix COLOR
ESalama
FValkotasapaino
GValotuksen korjaus
HKuvatiedoston numero 
IHistogrammi

100100-00020002
F

ISOISO 400400

1212/ 3131/ 20502050    1010:0000 AMAM

:STDSTD
:OFFOFF
:AUTOAUTO
:+1

1/601/60 F3.5F3.5

Ylivalottuneet kohdat 
vilkkuvat mustina. 

Ylivalotusvaroitus

  P
ikselit

Varjoisa Ylivalotus
Kirkas

A Optimaalinen valotus:
Pikselit ovat jakautuneet melko 
tasaisesti koko toistoalueelle, ja 
keskisävyjen kohdalla on 
hienoinen piikki.

B Ylivalotus:
Vaaleiden sävyjen pikseleitä on 
eniten. Kuvio jyrkkenee kohti 
oikeaa reunaa.

C Alivalotus:
Tummien sävyjen pikseleitä on 
eniten. Kuvio jyrkkenee kohti 
vasenta reunaa.

89

Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu
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[p-MODE MENU] -valikko (Kuvankatselu)/[PLAYBACK MENU] -valikko

Käytä näitä valikoita kuvien katsomisen yhteydessä.

[p-MODE MENU] -valikkoon 
(Kuvankatselu) siirtyminen

AAseta kamera katselutilaan (➝s. 36).

[PLAYBACK MENU] -valikkoon 
siirtyminen

AAseta kamera katselutilaan (➝s. 36).

BAvaa [p-MODE MENU] -valikko 
painamalla p.

CValitse muutettava asetus painamalla n 
tai o.

DPaina q.

EMuuta asetusta painamalla n tai o.

FVahvista asetus painamalla MENU/OK. 

MODE MENUMODE MENU

PRINT ORDER PRINT ORDER (DPOFDPOF)
SLIDE SHOWSLIDE SHOW

BAvaa [PLAYBACK MENU] -valikko 
painamalla MENU/OK.

CValitse muutettava asetus painamalla n 
tai o.

DPaina q.

EMuuta asetusta painamalla n tai o.

FVahvista asetus painamalla MENU/OK. 

PLAYBACK MENUPLAYBACK MENU

ERASEERASE

COPYCOPY
PROTECTPROTECT
IMAGE ROTATEIMAGE ROTATE

VOICE MEMOVOICE MEMO

RED EYE REMOVALRED EYE REMOVAL
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu
[p-MODE MENU] -valikko (Kuvankatselu)

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)

Diaesityksen valinta 
([  SLIDE SHOW])

Tämä toiminto käynnistää diaesityksen. Voit valita 
nopeuden sekä tavan, jolla kuvat vaihtuvat.

MUISTA

• Voit keskeyttää diaesityksen painamalla MENU/OK.
• Kun valittuna on [NORMAL] tai [FADE-IN], voit siirtyä 

kuvissa eteen- tai taaksepäin painamalla p tai q.
• Automaattinen virrankatkaisu ei toimi diaesityksen 

aikana (➝s. 118).
• Videokuvan katseleminen käynnistyy automaattisesti. 

Kun video loppuu, seuraava kuva ilmestyy 
automaattisesti näyttöön.

• Saat näyttöön ohjeruudun painamalla kuvankatselun 
aikana kerran DISP/BACK.

• Päivämäärä näkyy diaesityksessä (paitsi [MULTIPLE]), 
jos se näkyy yhden kuvan katselutilassa.

• Jos kuva on otettu kasvojen tunnistustoiminnolla 
(➝s. 29), kamera zoomaa katselutilassa tunnistettuihin 
kasvoihin, kun diaesitysasetuksena on [NORMAL ] 
tai [FADE-IN ].

DPOF-asetuksen määrittäminen 
([  PRINT ORDER (DPOF)])

Käyttäessäsi DPOF-yhteensopivaa tulostinta voit 
määrittää, kuinka monta tulostetta kuvasta haluat, sekä 
sen, tulostuuko päivämäärä kuvaan.

Jatkuu Q

PRINT ORDER (DPOF)PRINT ORDER (DPOF)

MODE MENUMODE MENU

SLIDE SHOWSLIDE SHOW

FADE-INFADE-IN

MULTIPLEMULTIPLE
CLOCKCLOCK

FADE-INFADE-IN

NORMALNORMAL
NORMALNORMAL

[WITH DATEE] : Päivämäärä tulostuu kuviin.
[WITHOUT DATE]: Päivämäärä ei tulostu kuviin.
[RESET ALL] : Kaikki DPOF-asetukset peruutetaan.

PRINT ORDER (DPOF)PRINT ORDER (DPOF)

MODE MENUMODE MENU

SLIDE SHOWSLIDE SHOW

WITHOUT DATEWITHOUT DATE
RESET ALLRESET ALL

WITH DATEWITH DATE
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[p-MODE MENU] -valikko (Kuvankatselu)

Jos valitset [WITH DATEE], näytössä näkyy E ja 
päivämäärä tulostuu kuviin.

MUISTA DPOF-asetuksen peruuttaminen

A Avaa [p-MODE MENU] -valikko painamalla p ja 
valitse [  PRINT ORDER (DPOF)] painamalla n tai 
o.

B Paina q.
C Valitse [WITH DATE E] tai [WITHOUT DATE]  

painamalla n tai o ja avaa sitten tulosteiden 
määritysnäyttö painamalla MENU/OK.

D Siirry p- tai q-painikkeen avulla kuvaan, jonka 
DPOF-asetuksen haluat poistaa.

E Aseta tulosteiden määräksi 0 (nolla) painamalla o.

Jos haluat poistaa toisen kuvan DPOF-asetuksen, toista 
vaiheet D ja E.
Vahvista asetukset aina painamalla MENU/OK.
• [RESET ALL] (➝s. 94)

[WITH DATE] / [WITHOUT DATE] 

ASiirry p- tai q-painikkeen avulla kuvaan, 
jolle haluat määrittää DPOF-asetuksen.

BValitse kuvasta tulostettava kuvamäärä 
painamalla n tai o.
Tulosteiden määrä on enintään 99.
Aseta ei-tulostettaviin kuviin kuvamääräksi 
0 (nolla).

Jatka DPOF-asetusten tekemistä toistamalla kohdat A 
ja B.

CVahvista asetukset aina painamalla 
MENU/OK.
Asetukset voi peruuttaa painamalla 
DISP/BACK.

DPaina uudelleen MENU/OK. Tulosteiden 
yhteismäärä näkyy näytössä.

FRAMEFRAME SETSET

DPOF DPOF : 00009 00009

0101 SHEETSSHEETS

PRINT ORDER PRINT ORDER (DPOFDPOF)

Tulosteiden määrä 
yhteensä
Tämän kuvan asetus

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

MUISTA

• Jos DPOF-asetukset on tehty toisella kameralla.

Jos tiedot sisältävät kuvan, jonka DPOF-asetukset on 
tehty toisella kameralla, näyttöön tulee viesti [RESET 
DPOF OK?].
Poista vanhat asetukset painamalla MENU/OK ja 
määritä DPOF-asetus jokaiselle kuvalle uudelleen.

• Samalle muistikortille voi määrittää enintään 999 
kuvatilausta.

• DPOF-asetuksia ei voi tehdä videoille.

HUOMIO
• Jos painat DISP/BACK kesken asetusten tekemisen, 

kaikki uudet DPOF-asetukset nollautuvat. Jos 
muistikortilla oli aiempia DPOF-asetuksia, vain uudet 
asetukset peruuntuvat.

• Jos valitset [WITH DATE E] -asetuksen, päiväys 
tulostuu kuviin tulostuspalvelua tai DPOF-
yhteensopivaa tulostinta käytettäessä. (Tulostimen 
asetuksista riippuen päiväys ei ehkä kuitenkaan tulostu 
kuvaan.)

• Muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla otetuille kuville 
ei ehkä voi määrittää DPOF-asetuksia.

Kasvojen tunnistus

Kun DPOF-asetuksia määritetään kuville, jotka on otettu 
kasvojen tunnistustoiminnolla (➝s. 29) (näytössä näkyy 

), paina  (kasvojen tunnistus). Tällöin 
tunnistettujen kasvojen kohdalle ilmestyy ruutu ja DPOF-
asetukseksi tulee tunnistettujen kasvojen yhteismäärä. 
Näin voit helposti tilata kuvasta tulosteen jokaiselle 
kuvassa olijalle. Voit määrittää tulosteiden määrän 
erikseen painamalla n tai o. Jos painat uudelleen 

 (kasvojen tunnistus), DPOF-asetukseksi tulee 
jälleen tunnistettujen kasvojen lukumäärä. Vahvista 
asetus painamalla MENU/OK.

Jatkuu Q

RESET DPOF OK?RESET DPOF OK?

YESYES NONO
FRAMEFRAME
FACE COUNTFACE COUNT

SETSET

DPOF DPOF : 00000 00000

0000 SHEETSSHEETS

PRINT ORDER PRINT ORDER (DPOFDPOF)

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[p-MODE MENU] -valikko (Kuvankatselu)

Jos haluat poistaa kaikki DPOF-asetukset, toimi 
seuraavasti:

Valitse [p-MODE MENU] -valikosta [RESET ALL] 
(➝s. 91). 

MUISTA

Jos kuvalle on määritetty DPOF-asetus, näytössä näkyy 
katselutilassa u.

[RESET ALL] Kaikkien DPOF-asetusten 
poisto

Paina MENU/OK.

RESET DPOF OK?RESET DPOF OK?

YESYES CANCELCANCEL

100-0001100-0001100100-00010001

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

Z [u PRINT ORDER (DPOF)]
DPOF (Digital Print Order Format) tarkoittaa muotoa, jossa esimerkiksi muistikortille tallennetaan tieto siitä, mistä 
tiedostoista kuvia halutaan tulostaa.
*Jotkin tulostimet eivät tue päiväyksen ja kellonajan tulostamista tai tulostettavien kuvien lukumäärän  

määrittämistä.
*Kun määrität tulostustietoja, näyttöön voi tulla jokin seuraavista varoituksista.

[DPOF SPECIFIED. ERASE OK ?]
[DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK ?]  (➝s. 43)
Kuvalle määritetty DPOF-asetus poistetaan samalla, kun kuva poistetaan.

[RESET DPOF OK ?]  (➝s. 93)
Jos asetat kameraan muistikortin, jolla on toisella kameralla tulostettaviksi määritettyjä kuvia, nämä määritykset poistetaan ja 
korvataan uusilla tulostusmäärityksillä.

[DPOF FILE ERROR]  (➝s. 142)
Yksittäiselle muistikortille voi määrittää enintään 999 tulostettavaa kuvaa.

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[PLAYBACK MENU] -VALIKKO

Punasilmäisyyden vähennys
([  RED EYE REMOVAL])

Voit korjata punasilmäisyyden kasvojen 
tunnistustoiminnoilla otetuista kuvista (➝s. 29) (näytössä 
näkyy ).

HUOMIO
• Korjaustulokset voivat vaihdella kuvausolosuhteiden 

mukaan.
• Punasilmäisyyden korjaaminen voi kestää kauemmin, 

jos kuvassa on useita kasvoja.
• Muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla -asetuksella 

otetuista  kuvista ei ehkä voi korjata 
punasilmäisyyttä.

• Korjattu kuva tallentuu omana tiedostona viimeiseksi 
kuvaksi, ja siinä näkyy .

• Kuva, josta punasilmäisyys on korjattu, on merkitty -
symbolilla. Kuvaa ei voi korjata uudelleen.

TARKISTA

AValitse kasvojen tunnistustoiminnolla 
otettu kuva painamalla p tai q.

BAvaa [PLAYBACK MENU] -valikko 
painamalla MENU/OK.

CValitse [  RED EYE REMOVAL] 
painamalla n tai o.

DPaina q.

EViimeistele poisto painamalla MENU/OK.

YESYES CANCELCANCEL

REMOVAL OK?REMOVAL OK?

CANCELCANCEL

DETECTINGDETECTING AKamera tunnistaa 
punasilmäisyyden kuvasta.

REMOVINGREMOVING BKäsittely päättyy, jos 
punasilmäisyyttä ei tunnisteta.

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

Kuvan kääntäminen 
([  IMAGE ROTATE])

Kun otat kuvia kääntämällä kameran pystyasentoon, 
kuva näkyy LCD-näytössä vaaka-asennossa.
Tällä toiminnolla voit kääntää kuvan näytössä oikein päin.

HUOMIO
Suojattuja kuvatiedostoja ei voi kääntää. Poista kuvan 
suojaus ennen kääntämistä (➝s. 98).

MUISTA

Kuva voidaan kääntää vain, kun sitä katsellaan FinePix 
S1000fd -kameralla.
Muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla otettuja kuvia ei 
ehkä voi kääntää.
Panoraamakuvaa ei voi kääntää.

AValitse käännettävä kuva painamalla p 
tai q.

BAvaa [PLAYBACK MENU] -valikko 
painamalla MENU/OK.

CValitse [  IMAGE ROTATE] painamalla 
n tai o.

DPaina q.

EKäännä kuva painamalla n tai o.
o: Kääntää kuvaa 90 astetta 
myötäpäivään.
n: Kääntää kuvaa 90 astetta 
vastapäivään.

FVahvista asetus painamalla MENU/OK. 
Kun seuraavan kerran katsot kuvaa, se 
kääntyy automaattisesti oikein päin.
Voit peruuttaa kuvan kääntämisen 
painamalla DISP/BACK.

IMAGE ROTATEIMAGE ROTATE

SETSET CANCELCANCEL

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[PLAYBACK MENU] -VALIKKO

Kuvan suojaaminen 
([  PROTECT])

Tällä toiminnolla voit suojata kuvat, jotta et poista niitä 
vahingossa.

Suojaa yksittäinen kuva tai poista sen suojaus 
seuraavasti:

Yksittäisen kuvan suojaaminen / 
suojauksen poisto [FRAME]

AValitse p- tai q-painiketta painamalla 
kuva, jonka haluat suojata tai jonka 
suojauksen haluat poistaa.

BSuojaa kuva tai poista sen suojaus 
painamalla MENU/OK.
Suojaamaton: Kuvan voi suojata.
Suojattu: Suojauksen voi poistaa.

Voit suojata lisää kuvia toistamalla vaiheet A ja B.
Kun olet valmis, paina DISP/BACK.

PROTECT OK?PROTECT OK?

YESYES CANCELCANCEL

Suojaamaton

UNPROTECT OK?UNPROTECT OK?

YESYES CANCELCANCEL

Suojattu (näytössä 
näkyy F)

[SET ALL] Suojaa kaikki

Suojaa kaikki kuvat painamalla MENU/OK.

[RESET ALL] Poista suojaus kaikilta

Poista suojaus kaikilta kuvilta painamalla 
MENU/OK.

SET ALL OK?SET ALL OK?
IT MAY TAKE A WHILEIT MAY TAKE A WHILE

YESYES CANCELCANCEL

RESET ALL OK?RESET ALL OK?
IT MAY TAKE A WHILEIT MAY TAKE A WHILE

YESYES CANCELCANCEL

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

MUISTA Suojauksen tai suojauksen poiston 
keskeytys

Jos kuvatiedostot ovat suuria, kaikkien kuvien 
suojaaminen tai suojauksen poistaminen voi viedä jonkin 
aikaa.
Jos haluat ottaa kuvia tai kuvata videota kesken 
toiminnon, paina DISP/BACK.

HUOMIO
Alustaminen poistaa kaikki kuvatiedostot, myös suojatut 
(➝s. 117).

Kuvien kopioiminen 
([V COPY])

Voit siirtää kuvia sisäisestä muistista muistikortille ja 
päinvastoin.

Z Valitse COPY

Kuvien kopioiminen toiselle muistikortille
Kopioi kuvat kameraasi asetetusta muistikortista sisäiseen 
muistiin kuvien kopiointitoiminnolla. Poista sitten muistikortti ja 
aseta kameraan toinen muistikortti. Kopioi tämän jälkeen 
kuvat sisäisestä muistista muistikortille.

Jatkuu Q

CANCELCANCEL

AValitse n- tai o-painiketta painamalla 
[Y INTERNAL MEMORY Q \ CARD] 
(sisäisestä muistista muistikortille) tai 
[\ CARD Q Y INTERNAL MEMORY] 
(muistikortilta sisäiseen muistiin).

BPaina q.

COPYCOPY

NEXTNEXT CANCELCANCEL

 CARD              CARD             INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY
INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY             CARD             CARD

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[PLAYBACK MENU] -VALIKKO

MUISTA

Voit kopioida lisää kuvia toistamalla vaiheet C ja D.
Kun olet valmis, paina DISP/BACK.

HUOMIO
• Jos näyttöön tulee [\ MEMORY FULL] tai 

[Y MEMORY FULL], kopiointi keskeytyy, koska muisti 
on täynnä.

• DPOF-asetukset eivät kopioidu kuvan mukana.

Kuvien kopioiminen yksitellen 
([FRAME])

AValitse [FRAME] painamalla n tai o.

BPaina MENU/OK.

CValitse kopioitava kuva painamalla p tai 
q.

DKopioi näytössä näkyvä kuva painamalla 
MENU/OK.

COPYCOPY

YESYES CANCELCANCEL

 CARD              CARD             INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY
INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY             CARD             CARDFRAMEFRAME

ALL FRAMESALL FRAMES

Kaikkien kuvien kopioiminen 
([ALL FRAMES])

AValitse [ALL FRAMES] painamalla n tai 
o.

BPaina MENU/OK.

CKopioi kaikki kuvat painamalla MENU/OK.

COPYCOPY

YESYES CANCELCANCEL

 CARD              CARD             INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY
INTERNAL MEMORYINTERNAL MEMORY             CARD             CARDFRAMEFRAME

ALL FRAMESALL FRAMES

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

Kuvamuistiinpanon lisääminen 
([  VOICE MEMO])

Kuviin voidaan lisätä enintään 30 sekunnin mittaisia 
kuvamuistiinpanoja.

Jäljellä oleva äänitysaika näkyy LCD-näytössä.

MUISTA

Sanele muistiinpano mikrofoniin.
Parhaan tuloksen saat, kun pitelet kameraa noin 20 cm:n 
etäisyydellä.

Jatkuu Q

Kuvamuistiinpanon äänittäminen

AValitse p- tai q-painikkeella kuva, johon 
haluat lisätä kuvamuistiinpanon.

BAvaa [PLAYBACK MENU] -valikko 
painamalla MENU/OK.

CValitse [  VOICE MEMO] painamalla n 
tai o.

DPaina q.

EAloita äänittäminen painamalla MENU/OK.

REC STANDBYREC STANDBY

STARTSTART CANCELCANCEL

30s30s

RECORDINGRECORDING

 REC                RE  REC                RE - REC REC

28s28s

Jäljellä 
oleva aika

Vilkkuu 
punaisena

Mikrofoni

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[PLAYBACK MENU] -VALIKKO

Kuvamuistiinpanon tallentaminen: Paina MENU/OK.
Kuvamuistiinpanon uudelleenäänitys: Paina DISP/BACK.

MUISTA

• Kun kuva sisältää jo kuvamuistiinpanon

• Jos näyttöön tulee [PROTECTED FRAME], poista 
ensin kuvan suojaus (➝s. 98). 

• Kuvamuistiinpanoja ei voi lisätä videoihin.

HUOMIO

FKuvamuistiinpanon äänitys voidaan 
lopettaa painamalla MENU/OK, tai se 
loppuu itsestään 30 sekunnin kuluttua.

FINISHFINISH

 REC                RE  REC                RE - REC REC

PLAYBACK MENUPLAYBACK MENU

ERASEERASE

PROTECTPROTECT
IMAGE ROTATEIMAGE ROTATE

VOICE MEMOVOICE MEMO
COPYCOPY

RE RE - REC REC
BACKBACK

RED EYE REMOVALRED EYE REMOVAL

Jos valitset kuvan, jolla on jo 
kuvamuistiinpano, näyttöön 
tulee valikko. Valitse, 
haluatko äänittää uuden 
kuvamuistiinpanon.

Kuvamuistiinpanon toistaminen

AValitse p- tai q-painikkeella 
kuvamuistiinpanon sisältävä kuva. 
Kuvamuistiinpanoa osoittaa #-symboli.

BAloita kuvamuistiinpanon kuuntelu 
painamalla o.

15s15s

STOP               PAUSESTOP               PAUSE

Näytössä näkyy toistettu aika 
ja toistopalkki.

Toistopalkki

Kaiutin

Älä peitä kaiutinta.
Ääntä on muutoin vaikea kuulla.

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

Z Kuvamuistiinpanon toistaminen

TARKISTA

• Äänitiedoston tiedostomuoto: 
WAVE (➝s. 156), PCM-tiedostomuoto

• Äänitiedoston koko:
noin 480 kt (30 sekunnin kuvamuistiinpano)

MUISTA Yhteensopivat kuvamuistiinpanot

Et ehkä voi kuunnella muilla kameroilla äänitettyjä 
kuvamuistiinpanoja.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kuuntelun aikana.

Painike Tapahtuma

Toisto Toisto käynnistyy.
Toisto loppuu automaattisesti, 
kun kuvamuistiinpano päättyy.

Tauko / Jatka Keskeyttää kuvamuistiinpanon 
toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla 
o.

Pysäytys Pysäyttää toiston.
Voit siirtyä edelliseen tai 
seuraavaan kuvaan painamalla 
tässä tilassa p tai q.

Pikakelaus 
eteen / taakse

Voit pikakelata 
kuvamuistiinpanoa painamalla 
toiston aikana p tai q.
Nämä painikkeet eivät toimi, 
kun toisto on keskeytetty.

Kuvamuistiinpanon 
äänenvoimakkuuden säätäminen

APaina kuvamuistiinpanon kuuntelun 
aikana MENU/OK.
Kuvamuistiinpanon toisto keskeytyy.

BSäädä voimakkuutta painamalla n tai o.

CVahvista valinta painamalla MENU/OK.
Kamera jatkaa kuvamuistiinpanon 
toistamista.

VOLUMEVOLUME

SETSET CANCELCANCEL

7

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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[PLAYBACK MENU] -VALIKKO

Kuvan rajaaminen 
([  TRIMMING])

Tällä toiminnolla voit rajata kuvan haluamasi kokoiseksi.

TARKISTA

Valitse rajattava kuva, ennen kuin valitset 
[  TRIMMING].

YES                 CANCELYES                 CANCEL

TRIMMINGTRIMMING TRIMMINGTRIMMING

YES                 CANCELYES                 CANCEL

W: laajakulma
(Zoomaa ulos)

T: tele
(Zoomaa sisään)

AZoomaa kääntämällä zoomrengasta T- tai 
W-asentoon.

Zoomausosoitin

BSiirry kuvassa toiseen kohtaan painamalla 
n, o, p tai q.

CPaina MENU/OK.

DTarkista tallennetun kuvan koko ja paina 
MENU/OK. 
Rajattu kuva tallentuu uutena tiedostona 
viimeiseksi kuvaksi.

YES                 CANCELYES                 CANCEL

TRIMMINGTRIMMING

Navigointiruutu
(Näytöllä näkyvän kuvan 
osuus)

RECREC CANCELCANCEL

REC OK?REC OK?

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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Kuvaustoim
innot —

 Kuvankatselu

MUISTA

• Tallennetun kuvan koko riippuu vaiheen A 
zoomausasteesta. Jos kuvakoko on 0,3 M, k YES -
asetus näkyy keltaisena.

• Kuvakoot

• Vaikka kuvanlaatuna olisi %, kuva rajataan normaalilla 
sivusuhteella (4:3).

HUOMIO
Muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla otettuja kuvia ei 
ehkä voi rajata.

Kasvojen tunnistus
Kun kuva on otettu 
kasvojen 
tunnistustoiminnolla 
(➝s. 29) (näytössä näkyy 

), paina  (kasvojen 
tunnistus). Tällöin kamera 
zoomaa tarkennettuihin 
kasvoihin ja helpottaa 
pääkohteen rajaamista. 
Voit rajata kuvasta 
haluamasi kohdanedellä 
kohdassa [TRIMMING] 
olevien ohjeiden mukaan.

[
3

Tulostus kokoon 15,2 × 20,3 cm / A5-kokoon

2 Tulostus kokoon 10,2 × 15,2 cm / A6-kokoon

` Sähköpostin liitetiedostoihin ja Internet-sivuille

YESYES                 CANCEL                 CANCEL
TRIMMINGTRIMMING

TRIMMINGTRIMMING

Valikkoon siirtyminen (➝s. 90)
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r Videokuvaaminen

Tässä tilassa voit kuvata äänellistä videokuvaa.

1 Videokuvaustilaan r siirtyminen.
Käännä toimintovalitsin asentoon r.

Z Zoomaaminen
Zoomaus ei onnistu kuvaamisen aikana, joten se on 
tehtävä etukäteen.

Jäljellä oleva kuvausaika 
näkyy LCD-näytössä.STANDBYSTANDBY

999m13s999m13s30s30s

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

27s27s
STANDBYSTANDBY

1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

Zoomaus-
osoitin

Zoomaa kauemmas tai lähemmäs 
kääntämällä zoomrengasta.

106
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Kuvaustoim
innot – Video

2 Videon kuvaaminen.

Aloita kuvaaminen painamalla laukaisija pohjaan.
Kuvaamisen aikana näytössä näkyy [lREC] ja jäljellä 
oleva kuvausaika.

MUISTA

Laukaisijaa ei tarvitse pitää pohjassa kuvaamisen aikana.

TARKISTA Videokuvaaminen

• Tekniset tiedot: Motion JPEG (➝s. 156), Monoääni
• Kuvanlaatu:% (640 × 480 pikseliä)

$ (320 × 240 pikseliä)
• Tallennusnopeus (➝s. 156): 30 ruutua/sekunti (kiinteä)

MUISTA

• LCD-näytössä kuvauksen aikana näkyvä kuva ei 
väreiltään ja kirkkaudeltaan välttämättä vastaa näytöllä 
ennen kuvauksen aloittamista näkynyttä kuvaa.

• Valotus ja valkotasapaino muuttuvat kuvauksen aikana 
kohteen mukaan.

• Jos kuvaaminen lopetetaan heti aloittamisen jälkeen, 
1 sekunti videokuvaa tallentuu muistikortille tai 
sisäiseen muistiin.

HUOMIO
• Koska video tallentuu kuvattaessa muistikortille tai 

sisäiseen muistiin, tallentuminen keskeytyy, jos 
kamerasta yllättäen loppuu virta (akuista/paristoista 
loppuu virta tai kamera irrotetaan verkkolaitteesta).

• FinePix S1000fd -kameralla kuvattua videota ei ehkä 
voi toistaa muilla kameroilla.

• [U SET-UP] -valikon [  EVF/LCD MODE] -
asetukseksi määritetään automaattisesti [30 fps] 
(➝s. 156).

• Koska ääni tallentuu videoinnin mukana, varo 
peittämästä mikrofonia esim. sormellasi (➝s. 12).

• Kameran toimintojen äänet saattavat tallentua videolle.
• Videotiedoston koko voi olla enintään 2 Gt.

999m12s999m12s30s30sRECREC

Painettu pohjaan

Kuvaaminen päättyy, kun laukaisija 
painetaan puoliväliin tai 
käytettävissä oleva aika loppuu.

Painettu puoliväliin
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r Videokuvaaminen

 Videon kuvanlaadun 
muuttaminen

Avaa [p-MODE MENU] -valikko painamalla p.

Z Kuvanlaatu videotilassa
% (640 × 480 pikseliä): Parempi kuvan laatu
$ (320 × 240 pikseliä): Pidempi kuvausaika

MUISTA

• Kuvanlaatuasetus säilyy, vaikka kamerasta kytkettäisiin 
välillä virta pois tai toimintovalitsimen asentoa 
muutettaisiin.

• Videotilassa r ei voi asettaa [S ISO] (herkkyys)- tai 
[  FinePix COLOR] -asetusta.

• Katso lisätiedot muistikortille tai sisäiseen muistiin 
mahtuvien videoiden pituuksista s. 154.

HUOMIO
Jos käytät xD-muistikorttia, jonka mallinumerossa on 
”M” (esim. DPC-M1GB), videokuvaamiseen käytettävissä 
oleva aika saattaa lyhentyä, jos tallennat ja poistat kuvia 
toistuvasti.
Poista tällöin kaikki kuvat tai alusta xD-muistikortti 
ennen käyttöä. Tallenna tärkeistä kuvista varmuuskopio 
tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.

APaina q.

BMuuta asetusta painamalla n tai o.

CVahvista asetus painamalla MENU/OK.

MODE MENUMODE MENU

QUALITYQUALITY 29s29s
53s53s
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Kuvaustoim
innot – Video

w Videokuvan toisto Katselutilaan w
siirtyminen (➝s. 36)

Z Videoiden toisto

Jatkuu Q

AValitse haluamasi videotiedosto 
painamalla p tai q. LCD-näytössä 
näkyy r.

BAloita videon katsominen painamalla o.

100100-00060006100100-00060006

PLAYPLAY
1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM1212/ 3131/ 20502050    1010: 0000 AMAM

34s34s

STOP               PAUSESTOP               PAUSE

Näytössä näkyy toistettu aika 
ja ajan kulumista osoittava 
palkki.

Ajan osoitin

Painike Tapahtuma

Toisto

Toisto käynnistyy painiketta 
painamalla
ja päättyy automaattisesti, kun 
video loppuu.

Tauko /
Toisto

Keskeyttää videon toiston.
Voit jatkaa toistoa painamalla o.

Pysäytys

Pysäyttää toiston.
Voit tällöin siirtyä edelliseen tai 
seuraavaan kuvatiedostoon 
painamalla p tai q.

Pikakelaus 
eteen /
taakse

Voit pikakelata videota painamalla 
toiston aikana p tai q.

Pysäytys- 
kuvan 
siirto ruutu 
kerrallaan

Keskeytettyäsi videon toiston voit 
siirtää videota ruudun verran 
eteen- tai taaksepäin painamalla 
p tai q.
Voit selata ruutuja nopeasti 
pitämällä p- tai q-painiketta 
painettuna.
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w Videokuvan toisto

MUISTA

Jos videokuvattu kohde on hyvin kirkkaassa valossa, 
toistettavassa kuvassa voi esiintyä valkoisia pystysuoria 
tai mustia vaakasuoria juovia. Tämä on normaalia.

HUOMIO
• Muilla kameroilla kuvattua videota ei ehkä pysty 

katsomaan tällä kameralla.
• Jos haluat katsoa videota tietokoneelta, tallenna 

videotiedosto muistikortilta tai sisäisestä muistista 
tietokoneen kiintolevylle ja katso sitten tallennettu video 
tietokoneella.

• Älä peitä kaiutinta. Ääntä on muutoin vaikea kuulla.

Äänenvoimakkuutta voi säätää videon katselun aikana.

Videon äänenvoimakkuuden 
säätäminen

APaina videon toiston aikana MENU/OK.
Videon toisto keskeytyy.

BSäädä äänenvoimakkuutta painamalla n 
tai o.

CVahvista asetus painamalla MENU/OK.
Kamera jatkaa videon toistamista.

VOLUMEVOLUME

SETSET CANCELCANCEL

7

Katselutilaan w siirtyminen (➝s. 36)
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Asetukset
[U SET-UP] -valikko

[SET-UP] -valikon käyttö

1 [SET-UP]-valikkoon siirtyminen.

2 Sivun vaihto.

3 Asetuksen muuttaminen.

AAvaa valikko painamalla MENU/OK.

BValitse [U SET-UP] painamalla n tai o.

CPaina q.

AValitse sivu painamalla p tai q.

BSiirry asetuksiin painamalla o.

SET SET - UP UP

FORMATFORMAT

PLAYBACK VOLUMEPLAYBACK VOLUME
LCD BRIGHTNESSLCD BRIGHTNESS

BEEP VOLUMEBEEP VOLUME
SHUTTER VOLUMESHUTTER VOLUME

DATE / TIMEDATE / TIME

AValitse muutettava asetus painamalla n 
tai o.

BPaina q.
Aukeava näyttö määräytyy valitun 
asetuksen mukaan.

CMuuta asetusta painamalla n tai o.

DVahvista asetus painamalla MENU/OK.

OFFOFF

SET SET - UP UP

BEEP VOLUMEBEEP VOLUME
SHUTTER VOLUMESHUTTER VOLUME
PLAYBACK VOLUMEPLAYBACK VOLUME
LCD BRIGHTNESSLCD BRIGHTNESS
FORMATFORMAT

DATE / TIMEDATE / TIME

111

Asetukset
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[U SET-UP] -valikko

[SET-UP] -valikon vaihtoehdot

Asetus Vaihtoehdot Oletusasetus Selitys Sivu

q

[  IMAGE DISP.]

[CONTINUOUS]/
[3 SEC]/[1.5 SEC]/

[ZOOM 
(CONTINUOUS)]/

[OFF]

[1.5 SEC]
Määrittää, miten esikatselukuva näkyy kuvanoton 
jälkeen. Tallennetun kuvan värit voivat poiketa 
todellisista väreistä. Tarkista värit esikatselutilassa.

114

[  FRAME NO.]
[CONTINUOUS]/

[RENEW] [CONTINUOUS]
Määrittää, jatkuuko kuvanumerointi juoksevasti 
koko ajan vai aloitetaanko numerointi alusta. 115

[  AF ILLUMINATOR] [ON]/[OFF] [ON] Määrittää, onko tarkennuksen apuvalo käytössä 
[ON] vai poissa käytöstä [OFF]. 33

[  DIGITAL ZOOM] [ON]/[OFF] [OFF] Määrittää, onko digitaalinen zoom käytössä. 116

[  EVF/LCD MODE] [30fps]/[60fps] [30fps] Asettaa etsinkuvan ja näytön kuvanlaadun. –

[  DATE/TIME] – – Tällä voi muuttaa päivämäärä- ja kellonaika-
asetusta. 24

[  BEEP VOLUME] / / /[ OFF] Määrittää kameran toimintoäänien voimakkuuden. –

[  SHUTTER 
VOLUME] / / /[ OFF] Määrittää laukaisijan äänenvoimakkuuden. –

[  PLAYBACK 
VOLUME]

– 7 Määrittää videoiden ja kuvamuistiinpanojen 
äänenvoimakkuuden.

116

[  LCD 
BRIGHTNESS] – 0 Määrittää LCD-näytön kirkkauden. 117

[  FORMAT] – – Alustaa muistikortin tai sisäisen muistin. 
Alustaminen poistaa kaikki kuvatiedostot. 117

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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Asetukset

[  ] [ENGLISH] Määrittää LCD-näytön kielen. 25

[  AUTO POWER 
OFF] [5 MIN]/[2 MIN]/[OFF] [2 MIN]

Määrittää, kuinka nopeasti virta katkeaa 
automaattisesti, kun kameraa ei käytetä. 118

[  TIME 
DIFFERENCE] N/I N Määrittää aikaeroasetuksen. 118

[  BACKGROUND 
COLOR]

– – Määrittää valikkojen ja taustan värin. –

[  DISCHARGE] – – Purkaa Ni-MH-akut. 137

[  VIDEO SYSTEM] [NTSC]/[PAL] – Määrittää videolähdöksi [NTSC] tai [PAL]. –

[  RESET] – –

Palauttaa kaikki kameran asetukset (paitsi [DATE/
TIME], [TIME DIFFERENCE], [BACKGROUND 
COLOR] ja [VIDEO SYSTEM]) oletusarvoihin. Kun 
painat q, näyttöön tulee vahvistuspyyntö. Jos 
haluat palauttaa oletusasetukset, valitse [OK] 
painamalla p tai q ja paina sitten MENU/OK.

–

Asetus Vaihtoehdot Oletusasetus Selitys Sivu

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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[U SET-UP] -valikko

Asetuksella määritetään, miten esikatselukuva näkyy 
kuvanoton jälkeen.

HUOMIO
• Jos käytetään esikatseluasetusta [3 SEC] tai [1.5 SEC], 

kuvan värit saattavat poiketa hieman tallennetun kuvan 
väreistä.

• [IMAGE DISP.] -toimintoa ei voi käyttää, kun 
sarjakuvausasetuksena on [h LONG PERIOD] 
(➝s. 71).

MUISTA

Kun esikatseluasetuksena on [CONTINUOUS], kuvan 
ylivalottuneet alueet voi tarkistaa painamalla D.

Z Kuvan tarkastelu

MUISTA

• Kun kuvanlaatuasetuksena on `, kuvaa ei voi 
suurentaa.

• DISP/BACK-painikkeen painaminen peruuttaa 
zoomausasetuksen.

• Tämä toiminto ei ole käytettävissä sarjakuvauksen aikana.

Kasvojen tunnistus
Jos kuva on otettu kasvojen tunnistustoiminnolla 
(➝s. 29), voit siirtyä tunnistetuista kasvoista toiseen 
painamalla  (kasvojen tunnistus). Voit suurentaa tai 
pienentää haluamiasi kasvoja kääntämällä zoomrengasta 
T- tai W-asentoon. Voit tarkastella toista kohtaa kuvassa 
painamalla n, o, p tai q.

[IMAGE DISP.] Kuvien esikatselu

[CONTINUOUS]:
Kuva näkyy näytössä aina kuvanoton jälkeen. 
Voit ottaa uuden kuvan painamalla MENU/OK.

[3 SEC]/[1.5 SEC]:
Kuva näkyy noin 3/1,5 sekuntia ja tallentuu sen 
jälkeen automaattisesti.

[ZOOM (CONTINUOUS)]:
Kuva näkyy näytössä suurennettuna. Käytä tätä 
asetusta yksityiskohtien tarkasteluun.

[OFF]:
Kuva ei näy näytössä.

AZoomaa lähemmäs tai kauemmas 
kääntämällä zoomrengasta T- tai W-
asentoon.

BVoit tarkastella toista kohtaa kuvassa 
painamalla n, o, p tai q.

CVoit ottaa toisen kuvan painamalla 
MENU/OK.
Kuva tallentuu automaattisesti.

ZOOM ZOOM (CONTINUOUSCONTINUOUS) ) 

NEXT SHOOTINGNEXT SHOOTING

Navigointiruutu
(Näytöllä näkyvän kuvan 
osuus)

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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Asetukset

Asetus määrittää, jatkuuko kuvanumerointi juoksevasti 
koko ajan vai aloitetaanko numerointi alusta.

TARKISTA

MUISTA

• Jos asetukseksi määritetään [CONTINUOUS], 
tiedostojen hallinta helpottuu, koska tällöin 
tietokoneeseen siirrettävillä kuvatiedostoilla on oma, 
yksilöllinen tiedostonimi.

• Kun kameran oletusasetukset palautetaan käyttämällä 
[  RESET] -toimintoa (➝s. 113), kuvanumeroasetus 
([CONTINUOUS] tai [RENEW]) muuttuu 
[CONTINUOUS]-asetukseksi, mutta kuvanumerointi ei 
ala alusta.

• Jos uusi muistikortti sisältää tiedostonumeroita, jotka 
ovat suurempia kuin edellisen muistikortin suurin 
numero, [CONTINUOUS]-asetuksessa tiedostojen 
numerointia jatketaan uuden muistikortin suurimmasta 
tiedostonumerosta.

• Jos kuva on otettu toisella kameralla, näytössä oleva 
kuvanumero ei ole välttämättä sama.

[FRAME NO.] Kuvanumerointi

* Sekä A:ssa että B:ssä käytetty alustettua muistikorttia 
tai sisäistä muistia.

[CONTINUOUS]:
Kuvat tallennetaan muistikortille tai sisäiseen muistiin 
jatkaen numerojärjestyksessä edellisestä 
tiedostosta.

[RENEW]:
Kuvat tallennetaan jokaiselle muistikortille alkaen 
tiedostonumerosta 0001.
Jokainen kuva numeroidaan jatkuen viimeksi 
käytetystä numerosta. Jos muistikortille tallennettuja 
kuvia poistetaan, poistetun numeron kuvaa ei käytetä 
enää uudelleen.

AA

BB

[CONTINUOUS] [RENEW]

100 - 0001100 - 0001

Tiedostonumero

Kuvanumero

Hakemistonumero

LCD-näytön oikeassa yläkulmassa näkyvän 
7-numeroisen tunnuksen 4 viimeistä numeroa ovat 
tiedostonumeron. Ensimmäiset 3 numeroa näyttävät 
hakemiston numeron.

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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[U SET-UP] -valikko

Täytä tätä toimintoa ottaessasi kuvia, jotka ovat 
suurempia kuin optisen zoomausasteen suurin 
mahdollinen kuva.

Z Zoomausosoitin

MUISTA

Kun zoomaus vaihtuu optisesta digitaaliseksi, ” ”-
ilmaisin pysähtyy. Voit ottaa ” ”-ilmaisimen uudelleen 
käyttöön painamalla zoomrengasta.

HUOMIO
Digitaalisella zoomilla voit suurentaa kohdetta ja ottaa 
siitä kuvan. Samalla kuvanlaatu kuitenkin heikkenee. 
Käytä digitaalista zoomia vain tarpeen mukaan.

Tällä asetuksella voit määrittää videoiden ja 
kuvamuistiinpanojen äänenvoimakkuuden.

[DIGITAL ZOOM] Digitaalinen zoom

AUTOAUTO

Zoomaus-
osoitin

OFF

ON

Optinen zoom: 12×

Optinen zoom: 12× Digitaalinen 
zoom:
n. 5,7×

[PLAYBACK VOLUME] Äänen 
voimakkuuden säätö

ASäädä äänenvoimakkuutta painamalla n 
tai o.
Mitä suurempi luku, sen kovempi ääni. Jos 
asetus on 0 (nolla), ääntä ei kuulu.

BVahvista asetus painamalla MENU/OK.

VOLUMEVOLUME

SETSET CANCELCANCEL

7

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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Asetukset

Tällä asetuksella voit määrittää LCD-näytön kirkkauden.

Alusta muistikortti ja sisäinen muisti ennen käyttöä.

HUOMIO
• Alustaminen poistaa kaikki kuvatiedostot, myös 

suojatut.
Tallenna tärkeistä kuvista varmuuskopiot 
tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.

• Älä avaa akku- tai muistikorttitilan kantta alustamisen 
aikana, jotta muistikortti tai sisäinen muisti ei 
vahingoitu.

[LCD BRIGHTNESS] LCD-näytön 
kirkkaus

ASäädä näytön kirkkautta painamalla n tai 
o.
Näyttö kirkastuu, kun osoitin liikkuu kohti 
symbolia +, ja tummuu, kun osoitin liikkuu 
kohti symbolia –.

BVahvista asetus painamalla MENU/OK.

LCDLCD BRIGHTNESSBRIGHTNESS

SETSET CANCELCANCEL

0

[FORMAT] Alustaminen

AValitse [OK] painamalla p tai q.

BKun painat MENU/OK, muistikortti tai 
sisäinen muisti alustetaan.

ERASE ALL DATAERASE ALL DATA

FORMATFORMAT

SETSET

OK                           OK                           CANCELCANCEL

FORMAT OK?FORMAT OK? Alustuskohde
[Y FORMAT OK?]: 
Sisäinen muisti
[\ FORMAT OK?]: 
Muistikortti

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)



118

[U SET-UP] -valikko

Tämä toiminto kytkee virran pois kamerasta, jos sitä ei 
käytetä 2 tai 5 minuuttiin.
Näin akku tai paristot kestävät pitempään.

HUOMIO
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei ole käytössä yhtä 
aikaa diaesityksen (➝s. 91), akkujen purkamistoiminnon 
(➝s. 137) ja tulostin- tai tietokoneliitännän (➝s. 121, 130) 
kanssa.

MUISTA Virran kytkeminen takaisin kameraan

Katso tiedot kohdasta ”Virran kytkeminen päälle ja pois” 
(➝s. 21).

Käytä tätä toimintoa, kun matkustat toiselle 
aikavyöhykkeelle. Asetuksen avulla voi määrittää 
aikaeron suhteessa voimassa olevaan aika-asetukseen. 
Kun tämä asetus on valittu, kuvaan tallentuu uuden 
aikavyöhykkeen aika.

1 Aikaeroasetuksen käyttäminen.

[AUTO POWER OFF] Automaattinen 
virran katkaisu

[TIME DIFFERENCE] Aikaero

Liiku [N HOME] ja [I LOCAL] -asetusten 
välillä painamalla n tai o.

Aseta aikaero valitsemalla [I LOCAL].
[N HOME]: Kotimaan aikavyöhyke
[I LOCAL]: Matkakohteen aikavyöhyke

AUTO POWER OFFAUTO POWER OFF
TIME DIFFERENCETIME DIFFERENCE
BACKGROUND COLORBACKGROUND COLOR
DISCHARGEDISCHARGE
VIDEO SYSTEMVIDEO SYSTEM

SET SET - UP UP

2 MIN2 MIN
ENGLISHENGLISH

NTSCNTSC

HOMEHOME
LOCALLOCAL

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)
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Asetukset

2 Siirry [TIME DIFFERENCE] -valikkoon.

3 Aseta aikaero.

TARKISTA

Asetusvaihtoehdot
–23:45 – +23:45 (15 minuutin välein)

MUISTA

TARKISTA

Palattuasi matkoilta muuta asetus takaisin [N HOME] -
arvoon ja tarkista, että päivämäärä ja kellonaika ovat 
oikein.

Paina q.

AValitse p- tai q-painikkeella +/–, tunnit 
ja minuutit.

BMuuta asetusta painamalla n tai o.

CVahvista asetus aina painamalla 
MENU/OK.

AUTO POWER OFFAUTO POWER OFF
TIME DIFFERENCETIME DIFFERENCE
BACKGROUND COLORBACKGROUND COLOR

SET SET - UP UP

VIDEO SYSTEMVIDEO SYSTEM
DISCHARGEDISCHARGE

NTSCNTSC

2 MIN2 MIN
ENGLISHENGLISH

HOMEHOME
LOCALLOCAL

SETSET CANCELCANCEL

TIME DIFFERENCETIME DIFFERENCE

12 / 31 / 2050           10:00 AM12 / 31 / 2050           10:00 AM
12 / 31 / 2050           10:00 AM12 / 31 / 2050           10:00 AM

1212/ 3131/ 20502050    1111: 0000 AMAM

Kun aikaeroasetus on 
valittu, kuvaustilassa 
näytössä näkyy kolmen 
sekunnin ajan I ja 
päivämäärä. Päivämäärä 
näkyy keltaisena.

[SET-UP] -valikon käyttö (➝s. 111)



120

Televisioliitäntä

Kun kamera liitetään televisioon, kuvia voidaan katsoa isommalta näytöltä. Jos käytät samalla diaesitystä (➝s. 91), voit näyttää 
kuvia itsenäisesti.

Kytke A/V-kaapeli (toimitettu 
kameran mukana) kameran ääni- 
ja kuvalähdön A/V OUT -liittimeen.

Liitä kaapelin toinen pää television 
ääni-/kuvatuloliittimeen.

HUOMIO
Kytke A/V-kaapeli (toimitettu kameran mukana) ja 
verkkolaite oikeaan liitäntään.

MUISTA

• Kun A/V-kaapeli (toimitettu kameran mukana) liitetään 
televisioon, kameran näyttö sammuu.

• Videoiden kuvanlaatu on valokuvia heikompi.
• Kun kamera on liitetty televisioon, äänenvoimakkuutta 

ei voi säätää kameran [ PLAYBACK VOLUME] -
valikossa. Katso tarkemmat tiedot television ääni-/
videotuloliitännästä television ohjeista.

• Käytä AC-5VX-verkkolaitetta (lisävaruste) ja CP-04-
kytkintä (lisävaruste), kun liität FinePix S1000fd -
kameran televisioon pitkäksi aikaa. Lisätietoja 
verkkolaitteesta on kohdassa ”Lisätiedot ja 
huomioitavaa” (Perusopas).

Liittimiin

Video 
(keltainen)

Äudio 
(valkoinen)

A/V OUT -liitin

AC-5VX (lisävaruste) ja CP-04 
(lisävaruste)

120
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Kam
eran liitännät

Kameran liittäminen suoraan tulostimeen – PictBridge-toiminto

Jos käytettävissä on PictBridge-toimintoa 
tukeva tulostin, kuvia voidaan tulostaa 
yhdistämällä kamera suoraan tulostimeen 
käyttämättä tietokonetta.

Tulostimeen liittäminen

ALiitä kamera tulostimeen kameran mukana toimitetun 
USB-kaapelin avulla.

MUISTA

Käytä AC-5VX-verkkolaitetta (lisävaruste) ja CP-04-
kytkintä (lisävaruste), kun liität FinePix S1000fd -kameran 
tulostimeen.

BLiitä kamera tulostimeen ja käynnistä tulostin. Kytke 
kameraan virta painamalla w noin sekunnin ajan.

CTämän jälkeen avautuu seuraava näyttö.

MUISTA

Jotkin tulostimet eivät tue kaikkia toimintoja.

;USB-liitin

AC-5VX (lisävaruste) ja CP-
04 (lisävaruste)

USBUSB
[  USB] -viesti tulee 
näyttöön.

OK                 SETOK                 SET

PICTBRIDGEPICTBRIDGE
TOTAL : 00000TOTAL : 00000

0000

FRAMEFRAME

SHEETSSHEETS

”Yksittäiskuvien tulostus” 
➝s. 122
”Tulostus DPOF-asetuksen 
mukaisesti” 
➝s. 123
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Kameran liittäminen suoraan tulostimeen – PictBridge-toiminto

Yksittäiskuvien tulostus ([PRINT 
WITH DATE] / [PRINT WITHOUT 
DATE])

MUISTA

Vaikka tulosteiden määräksi olisi valittu 0 (nolla), 
näytössä näkyvä kuva tulostuu, kun painat MENU/OK. 
Paina uudelleen MENU/OK, niin tulostus käynnistyy.

MUISTA Päivämäärän tulostus

HUOMIO
Vaikka olisit valinnut [PRINT WITH DATEE], päiväys ei 
tulostu, jos tulostin ei tue tätä ominaisuutta.

ASiirry p- tai q-painikkeen avulla kuvaan, 
jolle haluat määrittää tulostusasetuksen.

BAseta tulosteiden määrä painamalla n tai 
o.
Tulosteiden enimmäismäärä on 99.

Jos haluat tulosteita muista kuvista, toista vaiheet A ja 
B.

CVahvista asetukset painamalla MENU/OK.

PICTBRIDGEPICTBRIDGE
TOTAL : 00002TOTAL : 00002

0202

OK                 SETOK                 SET
FRAMEFRAME

SHEETSSHEETS

DPaina uudelleen MENU/OK. Kuvatiedosto 
tallentuu tulostimeen ja kuva tulostuu 
asetuksen mukaisesti.

PRINT THESE FRAMESPRINT THESE FRAMES

YESYES CANCELCANCEL

TOTAL TOTAL : 9 SHEETS 9 SHEETS

AAvaa asetusvalikko 
painamalla DISP/BACK.

BValitse [PRINT WITH 
DATEE] painamalla n 
tai o.

CPaina MENU/OK.

PRINT DPOFPRINT DPOF
PRINT WITHOUT DATEPRINT WITHOUT DATE

PICTBRIDGEPICTBRIDGE

PRINT WITH DATEPRINT WITH DATE
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Kam
eran liitännät

Tulostus DPOF-asetuksen 
mukaisesti [u PRINT DPOF]

TARKISTA

Kun tulostusasetukseksi valitaan [u PRINT DPOF], 
DPOF-asetukset täytyy määrittää FinePix S1000fd -
kameralla etukäteen (➝s. 91).

HUOMIO
Vaikka olisit valinnut DPOF-asetuksissa 
[WITH DATE E] (➝s. 91), päiväys ei tulostu, jos tulostin 
ei tue tätä ominaisuutta.

Jatkuu Q

AAvaa valikko painamalla DISP/BACK.

BValitse [u PRINT DPOF] painamalla n 
tai o.

CVahvista asetukset painamalla MENU/OK.

PRINT DPOFPRINT DPOF
PRINT WITHOUT DATEPRINT WITHOUT DATE

PICTBRIDGEPICTBRIDGE

PRINT WITH DATEPRINT WITH DATE

DPaina uudelleen MENU/OK. Kuvatiedosto 
tallentuu tulostimeen ja kuvat tulostuvat 
asetusten mukaisesti.

YESYES CANCELCANCEL

TOTAL TOTAL : 9 SHEETS 9 SHEETS
PRINT DPOF OK?PRINT DPOF OK?
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Kameran liittäminen suoraan tulostimeen – PictBridge-toiminto

MUISTA

Pysäytä tulostus painamalla DISP/BACK.
Kaikki tulostimet eivät pysäytä tulostusta välittömästi.
Jos tulostus keskeytyy, kytke hetkeksi virta pois 
kamerasta.

Kameran irrottaminen tulostimesta
ATarkista, että kameran näytössä ei näy [PRINTING].

BKytke virta pois kamerasta. Irrota USB-kaapeli.

MUISTA

DPOF-asetukset voi määrittää myös sisäiseen muistiin 
tallennetuille kuville.

HUOMIO
• Muilla kameroilla otettujen kuvien PictBridge-tulostus ei 

ehkä onnistu.
• Kameralla ei voi määrittää tulostusasetuksia, kuten 

paperin kokoa tai tulostuslaatua.
• Liitä kamera AC-5VX-verkkolaitteeseen (lisävaruste) ja 

CP-04-kytkimeen (lisävaruste).
• Käytä sisäistä muistia tai FinePix S1000fd -kamerassa 

alustettua muistikorttia.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muulla kuin FinePix S1000fd -kameralla otettuja kuvia 

ei voi ehkä tulostaa.

PRINTINGPRINTING

CANCELCANCEL
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Ohjelm
iston asennus

Asennus Windows-tietokoneeseen

Ennen asennusta

Z Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
Ohjelman käyttö edellyttää, että seuraavat laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset täyttyvät. Varmista, että ne löytyvät 
tietokoneestasi, ennen kuin asennat ohjelman.

*1 Mallit, joihin on asennettu jokin yllä olevista käyttöjärjestelmistä.
*2 Kun asennat ohjelmistoa, kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana (”Administrator”).

HUOMIO
• Toimintaa USB-lisäkortin kanssa ei voida taata.
• Windows 95, Windows 98 ja Windows NT eivät ole yhteensopivia tämän ohjelmiston kanssa.
• Yhdistelmän toimintaa ei taata itse rakennetuissa tietokoneissa tai jos käyttöjärjestelmä on päivitetty.
• Kun poistat tai asennat uudelleen FinePixViewer-ohjelman, Internetissä toimivan FinePix-palvelun käyttövalikko, käyttäjätunnus 

ja salasana poistetaan tietokoneesta. Napsauta Internet-palvelussa [Register now], anna käyttäjätunnus ja salasana ja lataa 
valikko uudelleen tietokoneeseen.

Vaatimus Suositus

Käyttöjärjestelmä*1

Windows 98 SE
Windows Millennium Edition (Windows Me)
Windows 2000 Professional*2

Windows XP Home Edition*2

Windows XP Professional*2

Windows Vista*2

Windows XP Windows Vista

CPU
Väh. 200 MHz Pentium
(Windows XP/Vista -käyttäjät: suosituksena vähintään 800 MHz Pentium 
4)

Väh. 2 GHz 
Pentium 4

Väh. 3 GHz 
Pentium 4

RAM Väh. 128 Mt (Windows Vista: väh. 512 Mt) Väh. 512 Mt Väh. 1 Gt

Kiintolevytila Asennuksen vaatima tila: vähintään 450 Mt
Käytön vaatima tila: vähintään 600 Mt

Väh. 2 Gt Väh. 15 Gt

Näyttö Vähintään 800 × 600 pikseliä ja 16-bittinen väritila Väh. 1024 × 768 pikseliä ja paras 
väritila (32-bit)
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Asennus Windows-tietokoneeseen

Älä yhdistä kameraa tietokoneeseen, 
ennen kuin ohjelmiston asennus on 
valmis.

1 Asenna FinePixViewer-ohjelma näyttöön 
tulevien ohjeiden mukaisesti.

Asennusohjelman käynnistäminen käsin
A Kaksoisnapsauta [My Computer]-kuvaketta.
* Windows XP -käyttäjät: valitse [Start]-valikosta [My 

Computer].
Windows Vista -käyttäjät: valitse [Start]-valikosta 
[Computer].

B Napsauta [My Computer] -ikkunassa (Windows Vista -
käyttäjät: [Computer]-ikkunassa) hiiren kakkospainikkeella 
[FINEPIX] (CD-ROM-asema) ja valitse [Open].

C Kaksoisnapsauta CD-ROM-ikkunassa [SETUP] tai 
[SETUP.exe].

* Tiedostonimien esitystapa määräytyy tietokoneen 
asetusten mukaan seuraavasti:
-3-merkkinen tiedostotunniste on näkyvissä tietokoneen 

asetusten mukaisesti (esim. Setup.exe tai Setup).
-Tiedostonimet näkyvät joko normaalisti tai isoilla kirjaimilla 

(esim. Setup tai SETUP).

2 Asenna DirectX-ohjelma näyttöön tulevien 
ohjeiden mukaisesti ja käynnistä sitten 
tietokone uudelleen. Jos tietokoneessa on 
jo uusin DirectX-versio, tätä asennusta ei 
tehdä.

HUOMIO
• Jos uusinta DirectX- tai Windows Media Player -

versiota ei ole asennettu tietokoneeseen, molemmat 
ohjelmat asennetaan ja tietokone käynnistetään 
uudelleen.

• Älä poista CD-ROM-levyä tietokoneesta asennuksen 
aikana.

3 Kun tietokone on käynnistetty uudelleen, 
näyttöön tulee sanoma: [Installation of the 
FinePixViewer has been completed]. Nyt 
voit poistaa CD-ROM-levyn tietokoneesta.

Windows Vista -käyttäjät:
Kun mukana toimitettava CD-ROM-levy asetetaan 
tietokoneeseen, näyttöön voi tulla [AutoPlay] -ikkuna. Valitse 
tällöin [SETUP.exe].
Kun [User Account Control] -ikkuna tulee näkyviin, valitse 
[Allow].
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Ohjelm
iston asennus

Asennus Mac OS X -järjestelmään

Ennen asennusta

Z Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset
Ohjelman käyttö edellyttää, että seuraavat laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset täyttyvät. Varmista, että ne löytyvät 
tietokoneestasi, ennen kuin asennat ohjelman.

*1 PowerPC, jossa on Intel-suoritin
*2 Mallit, joissa USB-portti vakiona

HUOMIO
• Liitä kamera suoraan Macintosh-tietokoneeseen kameran mukana toimitetun USB-kaapelin avulla. Ohjelma ei ehkä toimi oikein, 

jos käytetään jatkojohtoa tai kamera liitetään USB-keskittimen kautta.
• Varmista, että USB-liitin on kunnolla kiinni. Ohjelma ei ehkä toimi oikein, jos liitäntää ei ole tehty kunnolla.
• Toimintaa USB-lisäkortin kautta ei voida taata.

Jatkuu Q

Yhteensopiva Mac*1

Power Macintosh G3*2, PowerBook G3*2, 
Power Macintosh G4, iMac, iBook, 
Power Macintosh G4 Cube, PowerBook G4, Power Macintosh G5,
MacBook, MacBook Pro tai Mac mini

Käyttöjärjestelmä Mac OS X (yhteensopiva versioiden 10.3.9–10.4.10 kanssa)

RAM väh. 256 Mt

Kovalevytila Asennuksen vaatima tila: vähintään 200 Mt
Käytön vaatima tila: vähintään 400 Mt

Näyttö Väh. 800 × 600 pikseliä ja 32000 väriä
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Asennus Mac OS X -järjestelmään

1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja Mac OS 
X. Älä käynnistä muita sovelluksia.

2 Kun CD-levy on asetettu tietokoneeseen, 
näkyviin tulee [FinePix]-kuvake. Avaa 
[FinePix]-asemaikkuna kaksoisosoittamalla 
[FinePix]-kuvaketta.

3 Kaksoisosoita [Installer for MacOSX].

4 Asennusohjelman valmisteluikkuna 
avautuu. Osoita [Installing FinePixViewer].

HUOMIO
Jos haluat lisätietoja asennettavista kohteista, valitse 
[Read Me First] ja [Using FinePixViewer].

5 Näkyviin tulee käyttöoikeuksien 
tarkistusikkuna [Authenticate].
Anna järjestelmänvalvojan käyttäjänimi ja 
salasana ja valitse [OK].*

* Järjestelmänvalvojan tunnukset luotiin Mac OS X -
asennuksen yhteydessä. Ne voi vahvistaa 
järjestelmäasetuksissa kohdassa Käyttäjät.

6 Asenna FinePixViewer-ohjelma näyttöön 
tulevien ohjeiden mukaisesti.
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7 Näyttöön tulee sanoma [FinePixViewer 
installation completed]. Sulje ikkuna.

HUOMIO
Jos selainohjelmana on Safari, näyttöön saattaa tulla 
sanoma, ja CD-ROM-levyä ei voi poistaa. Aktivoi tällöin 
Safari osoittamalla sen kuvaketta Dockissa ja sulje sitten 
Safari osoittamalla [Safari]-valikossa [Quit Safari].

8 Käynnistä [Applications]-kansiosta [Image 
Capture].

9 Muuta kuvansiirtäjän asetukset.
Valitse [Image Capture] -valikosta 
[Preferences...].

10 Valitse [When a camera is connected, 
open] -kohdasta [Other...].

11 Valitse [Applications]-kansion 
[FinePixViewer]-kansiosta [FPVBridge] ja 
valitse sitten [Open].

12 Valitse [Image Capture] -valikosta [Quit 
Image Capture].
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Liittämällä kameran tietokoneeseen voit laajentaa sen 
käyttömahdollisuuksia. ”FinePixViewer”-ohjelman avulla 
voit tallentaa ja selata kuvia sekä hallita kuvatiedostoja.

FinePixViewer-ohjelman yleiskatsaus
FinePixViewer-ohjelmalla voi tuoda kuvia, hallita 
tiedostoja ja kansioita sekä tilata tulosteita Internetistä 
(vain Windows-käyttäjät).

HUOMIO
Asennuksen aikana voidaan tarvita myös Windows-CD-
ROM levyä. Vaihda tällöin CD-ROM-levy tietokoneeseen 
näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
• Älä alusta kamerassa käytettävää muistikorttia 

tietokoneessa.
• Käytä muistikorttia, jossa on FUJIFILM-

digitaalikameralla otettuja kuvia.

MUISTA

Jos FinePixViewer on jo asennettu Windows-
järjestelmään, ohjain määritetään automaattisesti. 
Käyttäjän toimia ei tarvita.

AAseta kameraan kuvatiedostoja sisältävä muistikortti 
(➝s. 18).
FinePix S1000fd -kamerassa voi käyttää 
xD-muistikortti tai SD-muistikorttia.
Näissä ohjeissa korteista käytetään yhteisnimitystä 
”muistikortti”.

CD-ROM
(Software for FinePix)

Kun liität kameran 
ensimmäisen kerran 
tietokoneeseen, tutustu 
lukuun ”Ohjelmiston 
asennus” (➝s. 125, 127).
Asenna ohjelmat ensin. Älä 
liitä kameraa 
tietokoneeseen, ennen kuin 
kaikki ohjelmat on 
asennettu.

BLiitä kamera tietokoneeseen kameran mukana 
toimitetulla USB-kaapelilla.

CKäynnistä kamera katselutilaan 
painamalla w noin sekunnin ajan.

DTietokoneen valmisteleminen.

AC-5VX (lisävaruste) ja CP-
04 (lisävaruste)

;USB-liitin
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HUOMIO
• FinePix S1000fd -kamera on PTP (Picture Transfer 

Protocol)- ja MTP (Media Transfer Protocol) -
yhteensopiva. PTP-/MTP-yhteensopiva kamera 
tunnistaa automaattisesti liitettävän tietokoneen tai 
tulostimen.

• Älä irrota USB-kaapelia, kun kamera siirtää tietoja 
tietokoneen kanssa. Muutoin muistikortilla tai 
sisäisessä muistissa olevat kuvatiedostot voivat 
vahingoittua.

• Mac OS X -käyttöjärjestelmässä automaattiset 
asetukset on määritettävä, kun kamera liitetään 
tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

• Kun kamera ja tietokone siirtävät tietoja, toimintavalo 
vilkkuu vuorotellen vihreänä ja oranssina.

• Automaattinen virrankatkaisu ei toimi USB-yhteyden 
aikana.

• Ennen kuin poistat muistikortin, irrota kamera 
tietokoneesta.

• Kamera ja tietokone voivat siirtää tietoja, vaikka 
[Copying]-sanoma poistuisikin tietokoneen näytöstä. 
Ennen USB-kaapelin irrottamista tarkista, että 
toimintavalo ei pala.

• Käytä aina FinePixViewer-ohjelmaa, kun siirrät 
kuvamuistiinpanoja sisältävä kuvia tietokoneeseen.

• Käyttäjä vastaa itse Internet-yhteysmaksuista.
• Kun kuvia tallennetaan datapalvelimeen (verkkoon) 

FinePixViewer-ohjelman avulla, FinePixViewer ei 
välttämättä toimi samalla tavalla kuin erillisessä 
tietokoneympäristössä.

HUOMIO
• Käytä aina FUJIFILMin AC-5VX-verkkolaitetta 

(lisävaruste) ja CP-04-kytkintä (lisävaruste). Jos 
kamerasta loppuu virta kesken tietojen siirron, siirto 
katkeaa ja muistikortti tai sisäinen muisti voi 
vahingoittua.

• Varmista, että kameran mukana toimitettu USB-kaapeli 
on liitetty oikein ja tukevasti.

• Liitä kamera suoraan tietokoneeseen USB-kaapelin 
avulla. Ohjelma ei ehkä toimi oikein, jos käytetään 
jatkojohtoa tai kamera liitetään USB-keskittimen kautta.

• Jos tietokoneessa on useita USB-portteja, kamera 
voidaan liittää mihin tahansa porttiin.

• Jos käytössä on Windows 98 SE -järjestelmä, kameran 
mukana toimitettava ohjelmisto on asennettava ennen 
kuin kamera liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla. 
Muutoin tietokone ei tunnista kameraa.

• Muistikortti tai sisäinen muisti tai niissä olevat tiedot 
voivat vahingoittua seuraavissa tapauksissa:
- USB-kaapeli irrotetaan
- Virta kytketään kameraan tai pois kamerasta

Jatkuu Q
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Seuraavat vaiheet suoritetaan eri tavoin eri 
käyttöjärjestelmissä (Windows XP/Vista ja Mac 
OS X).
Kun tietokone tunnistaa kameran automaattisesti, 
FinePixViewer käynnistyy automaattisesti ja ohjattu 
kuvien tallennus (Tallenna kuva -valintaikkuna) tulee 
näyttöön.
Tallenna kuvat tietokoneeseen näyttöön tulevien ohjeiden 
mukaisesti. Jos et halua tallentaa kuvia, valitse [Cancel].

HUOMIO
Jos muistikortille on tallennettu paljon kuvia, niiden 
näyttäminen tietokoneen näytössä voi kestää jonkin 
aikaa. Myös kuvien tuonti voi kestää jonkin aikaa tai 
kuvien tallennus ei välttämättä onnistu. Käytä tällöin 
muistikortin lukulaitetta.

MUISTA

• Voit katsella tietokoneessa vain tietokoneeseen 
tallennettuja kuvia. Tallenna siis kuvat tietokoneeseen.

• Jos peruutat kuvien tallentamisen valitsemalla [Cancel], 
sammuta kamerasta virta virtakytkimestä ja irrota 
kamera sitten tietokoneesta.

• Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, FinePixViewer-
ohjelmaan asennettu Exif-käynnistysohjelma 
käynnistää ohjelman automaattisesti.

HUOMIO (Mac OS X)
Jos FinePixViewer ei käynnisty automaattisesti, ohjelmaa 
ei ole ehkä asennettu oikein. Irrota kamera ja käynnistä 
tietokone uudelleen. Määritä sitten tietokoneen asetukset 
uudelleen.

HUOMIO (Mac OS X)
Kameran irrottaminen
• Sulje kamerassa avoinna olevat tiedostot ja varmista, 

että kamera ei siirrä tietoja tietokoneeseen.
• Kamera ja tietokone voivat siirtää tietoja, vaikka 

[Copying]-sanoma poistuisikin tietokoneen näytöstä, 
erityisesti silloin, kun kopioit suuria tietomääriä. Älä 
irrota USB-kaapelia heti, kun tämä sanoma on 
poistunut näytöstä. Tarkista aina ennen kameran 
irrottamista, että toimintovalo ei pala.

Siirry kohtaan ”FinePixViewer-ohjelman käyttö” (➝s. 133).
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FinePixViewer-ohjelman käyttö

Lisätietoja FinePixViewerin toiminnoista on ohjevalikon 
kohdassa [How to Use FinePixViewer].

• [How to Use FinePixViewer]-tiedosto...
[How to Use FinePixViewer] -tiedostossa käsitellään 
monenlaisia aiheita, kuten tiedostojen käsittelyä eräajona 
sekä tulosteiden tilaamista.

Esimerkki: Diaesitystä koskevien tietojen etsiminen
AValitse FinePixViewerin ohjevalikosta [How to Use 

FinePixViewer].

BValitse näyttöön tulevasta valikosta [Basic Operation] 
ja sitten [Slide Show].

CTiedot aiheesta [Slide Show] tulevat näkyviin. Voit 
selata sivuja näppäimistön painikkeilla [<<<] tai [>>>].

Poista ohjelma vain, jos et enää tarvitse sitä tai jos sen 
asennus epäonnistui.

Windows
ATarkista, että kamera ei ole liitettynä tietokoneeseen.

BSulje käynnissä olevat ohjelmat.
COhjelman poistamisvaiheet ovat erilaiset eri 

käyttöjärjestelmissä. Poista ohjelmistot eri 
käyttöjärjestelmiä koskevien ohjeiden mukaisesti.

Seuraavat ohjelmistot on poistettava:
• FinePixViewer
• FinePix Resource
• FinePix Studio*
• RAW FILE CONVERTER LE*
* Ei välttämättä asennettu kaikissa käyttöjärjestelmissä.

DKun sanoma tulee näkyviin, valitse [OK]. Varmista, että 
valinta on oikein. Toimintoa ei voi kumota, kun [OK] on 
valittu.

Macintosh
Sulje FinePixViewer. Vedä sitten asennettu 
FinePixViewer-kansio roskakoriin ja valitse [Finder]-
valikosta [Empty Trash].

FinePixViewerin tehokäyttö

Ohjelman poistaminen

5 5

FinePixViewerin poisto

Ajurin poisto
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Laitteiston laajennusmahdollisuudet

Käyttämällä FinePix S1000fd -kameraa yhdessä muiden FUJIFILM-tuotteiden kanssa voit laajentaa laitteistoasi erilaisiin 
käyttötilanteisiin sopivaksi.
Lisävarusteiden saatavuus vaihtelee maittain. Tarkista saatavuustiedot lähimmältä Fujifilm-edustajalta.

Z Kuvien katselu 
televisiosta
Televisio 
(kaupallisesti saatavilla)

kuvien katselu 
tietokoneessa

Z Tulostus
USB

PictBridge-yhteensopiva tulostin
(kaupallisesti saatavilla)

Tulostin
(kaupallisesti saatavilla)

xD-muistikortti

Z Kuvien siirto tietokoneeseen ja 
katseleminen 
tietokoneessa

Tietokone
(kaupallisesti saatavilla)

PC-korttisovitin DPC-AD

CompactFlash™-
korttisovitin DPC-CF

(PC-korttipaikka)
* Ei toimi SD-muistikortin 

kanssa.

(CF-korttipaikka)
* Ei toimi SD-muistikortin 

kanssa.

USB

SD/SDHC-muistikortti

134
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Lisävarusteopas

Uusimmat tiedot kameran lisävarusteista ovat FUJIFILMin verkkosivuilla.
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Lisävarusteiden saatavuus vaihtelee maittain. Tarkista saatavuustiedot lähimmältä Fujifilm-edustajalta.

• xD-muistikortti
Käytä seuraavia xD-muistikortteja:
256 Mt/512 Mt/1 Gt/2 Gt
xD-muistikortteja on kahdenlaisia: vakiomallisia ja M-mallisia (mallinumerossa on ”M”, esim. DPC-
M1GB).
FinePix S1000fd -kamera on yhteensopiva M-mallisten muistikorttien kanssa, mutta muistikortti ei 
välttämättä ole yhteensopiva käytettävien lisävarusteiden kanssa (muistikortinlukija jne.).

• AC-5VX-verkkolaite
Käytä AC-5VX-verkkolaitetta pitkään kestävissä kuvauksissa, kuvankatselussa tai kun liität 
FinePix S1000fd -kameran tietokoneeseen.

* Verkkolaitteen pistokemuoto vaihtelee maittain.

• CP-04-kytkin
Käytä CP-04-kytkintä AC-5VX-verkkolaitteen kanssa pitkään kestävissä kuvauksissa, 
kuvankatselussa tai kun liität FinePix S1000fd -kameran tietokoneeseen.

• PC-korttisovitin DPC-AD
Tätä PC-korttisovitinta voi käyttää xD-muistikortin ja SmartMedian kanssa ATA-yhteensopiva 
(PCMCIA 2.1) PC-kortti (tyyppi u).
-Tukee 16–512 Mt:n xD-muistikortteja ja 2–128 Mt:n SmartMediaa (3.3 V).

* Ei yhteensopiva SD-muistikortin kanssa.

• CompactFlash™ korttisovitin DPC-CF
Kun xD-muistikortti ladataan tähän sovittimeen, sitä voidaan käyttää kuten CompactFlash-korttia (tyyppi 
s).

* Ei yhteensopiva SD-muistikortin kanssa.

COMPACTFLASH

DPC-CF

TM

for

xD-Picture Card

CARD ADAPTER
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Tutustu seuraaviin kohtiin sekä turvallisuusohjeisiin 
(➝ ”Lisätiedot ja huomioitavaa” (Perusopas)). Näin 
varmistat, että osaat käyttää kameraa oikein.

Z Vältä seuraavia paikkoja
Älä käytä tai säilytä kameraa:
• sateessa tai hyvin kosteissa, likaisissa tai pölyisissä 

oloissa
• erittäin lämpimässä paikassa, kuten suorassa 

auringonvalossa tai kesällä suljetussa autossa
• erittäin kylmässä paikassa
• paikassa, jossa kamera altistuu voimakkaalle tärinälle
• savuisissa tai höyryisissä paikoissa
• voimakkaiden magneettikenttien vaikutuspiirissä (kuten 

lähellä linkkitorneja, voimalinjoja, tutkia, moottoreita, 
muuntajia tai magneetteja)

• kosketuksissa kemikaaleihin (esim. tuholaismyrkkyihin)
• kumi- ja vinyylituotteiden läheisyydessä

Z Älä altista kameraa hiekalle tai vedelle
Hiekka ja vesi voivat vahingoittaa FinePix S1000fd -
kameraa sisä- ja ulkopuolelta. Kun kuvaat hiekkarannalla 
tai veden läheisyydessä, varmista, ettei kameraan pääse 
hiekkaa tai vettä. Älä aseta kameraa märälle pinnalle.

Z Kondensoituminen
Jos kamera viedään kylmästä lämpimään, sen sisälle ja 
objektiivin sisäpinnalle saattaa tiivistyä vesipisaroita 
(kondensoituminen). Jos näin käy, kytke virta pois 
kamerasta ja odota tunti, ennen kuin käytät kameraa 
uudelleen. Kosteutta voi tiivistyä myös muistikortin 
pinnalle. Poista tällöin kortti kamerasta ja odota hetki, 
ennen kuin otat kortin uudelleen käyttöön.

Z Kameran säilyttäminen käyttämättömänä
Jos et aio käyttää kameraa pitkään aikaan, poista akut ja 
muistikortti kamerasta.

Z Kameran puhdistaminen
• Poista pölyt LCD-näytöstä, etsimestä ja objektiivista 

ilmapumppuharjalla ja pyyhi sitten kamera pehmeällä, 
kuivalla kankaalla. Poista mahdollinen lika 
kostuttamalla FUJIFILM-puhdistuspaperi objektiivin 
puhdistusnesteellä ja pyyhkimällä kevyesti.

• Varo naarmuttamasta objektiivia, etsintä tai LCD-
näyttöä kovilla esineillä.

• Puhdista kameran runko pehmeällä ja kuivalla 
kankaalla. Älä käytä liuottimia tai puhdistusaineita, 
koska ne voivat vahingoittaa kameraa.

Z Kameran käyttäminen matkalla
Älä pakkaa kameraa lentokoneen ruumaan menevien 
matkatavaroiden joukkoon. Matkatavaroiden käsittely 
lentokentällä saattaa altistaa kameran voimakkaille 
iskuille, jotka voivat vahingoittaa kameraa sisä- tai 
ulkopuolelta.
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Akkujen varauksen purkaminen

Akkujen purkamistoimintoa voi käyttää vain Ni-MH-
akuille.
Toiminnon käyttö alkaliparistoille tai litiumakuille tekee 
niistä käyttökelvottomat.
Käytä purkamistoimintoa seuraavissa tilanteissa:
• Kun akut kestävät normaalin latauksen jälkeen vain 

vähän aikaa
• Kun akkuja ei ole käytetty pitkään aikaan
• Kun otat käyttöön uudet Ni-MH-akut
Älä käytä akkujen purkamistoimintoa kameran ollessa 
kytkettynä verkkovirtaan. Tällöin Ni-MH-akkujen 
purkaminen ei onnistu ulkoisen virtalähteen vuoksi.

Akkujen purkaminen:

HUOMIO
Peruuta purkamistoiminto painamalla DISP/BACK.

AKytke kameraan virta painamalla w.

BAvaa valikko painamalla MENU/OK.

CValitse [U SET-UP] painamalla n tai o.

SET SET - UP UP

AUTO POWER OFFAUTO POWER OFF
TIME DIFFERENCETIME DIFFERENCE
BACKGROUND COLORBACKGROUND COLOR
DISCHARGEDISCHARGE
VIDEO SYSTEMVIDEO SYSTEM

2 MIN2 MIN
ENGLISHENGLISH

NTSCNTSC

DSiirry [SET-UP]-valikkoon painamalla q.

EValitse  painamalla p tai q.

FValitse [  DISCHARGE] painamalla n 
tai o.

GPaina q.

HPaina MENU/OK.

IValitse [OK] painamalla p tai q.

JNäyttö muuttuu ja purkaminen alkaa. Kun 
akun varaustilan varoitin vilkkuu 
punaisena ja purkaminen loppuu, kameran 
virta menee pois päältä.

IT  MAY  TAKE  A  WHILEIT  MAY  TAKE  A  WHILE

DISCHARGE OK?DISCHARGE OK?

FOR DISCHARGINGFOR DISCHARGING

CANCELCANCELOKOK

SETSET

DISCHARGEDISCHARGE
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Tietoja xD-muistikortista™, SD-muistikortista ja sisäisestä muistista

Z Muistikortti
• Kun työnnät muistikorttia kameraan, pidä kortti 

suorassa.
• Älä koskaan poista muistikorttia kamerasta tai kytke 

kamerasta virtaa pois samanaikaisesti, kun kamera on 
tallentamassa kuvia kortille tai poistamassa kuvia 
kortilta. Muutoin muistikortti saattaa vaurioitua.

• FinePix S1000fd -kamerassa suositellaan käytettäväksi 
xD-muistikortteja.
Kuvan laatua ei taata muilla kuin FUJIFILMin 
valmistamilla xD-muistikorteilla.

• Muistikortti saattaa tuntua lämpimältä heti kuvaamisen 
jälkeen. Tämä on normaalia.

• Älä kiinnitä muistikortin pintaan tarroja. Tarrat voivat 
aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä.

MUISTA M- ja H-malliset xD-muistikortit

• M-malliset
Muistikortteja on kahdenlaisia: vakiomallisia ja M-
mallisia (mallinumerossa on ”M”, esim. DPC-M2GB).
FinePix S1000fd -kamera on yhteensopiva M-mallisten 
muistikorttien kanssa.

• H-malliset
H- ja M-mallin muistikortit ovat yhteensopivuudeltaan 
samanlaiset. 

• Yhteensopiva USB-väylä
H-mallin xD-muistikorttia ei voi käyttää USB-väylää 
käyttävän DPC-UD1-kortinlukijan kanssa, mutta M-
mallin muistikorttia voi.

Z Sisäinen muisti
• Kameran sisäiseen muistiin tallennetut kuvat voivat 

vahingoittua tai tuhoutua esimerkiksi kameran 
toimintahäiriön takia. Kopioi tärkeät kuvat muuhun 
tallennusvälineeseen (esim. DVD-R-, CD-R- ja CD-RW-
levylle tai kiintolevylle).

• Kameran sisäiseen muistiin tallennettujen kuvien 
säilymistä ei voida taata, jos kamera viedään huoltoon.

• Kun kamera on huollossa, sisäiseen muistiin tallennetut 
kuvat ovat korjaajan nähtävissä.

Z Muistikortin tai sisäisen muistin käyttö 
tietokoneessa

• Jos aiot valokuvata muistikortille tai sisäiseen muistiin, 
jota on käytetty tietokoneessa, alusta muistikortti tai 
sisäinen muisti uudelleen kamerassasi.

• Alustamisen yhteydessä muistikortille tai muistille 
luodaan hakemisto (kansio), johon kuvatiedot 
tallennetaan.

• Älä muuta tai poista hakemistojen (kansioiden) tai 
tiedostojen nimiä tietokoneellasi, sillä tämä tekee 
muistikortin ja sisäisen muistin käytön kamerassa 
mahdottomaksi.

• Poista kuvatiedot aina kameralla.
• Jos haluat muokata kuvatietoja, kopioi tai siirrä 

kuvatiedosto ensin tietokoneeseen ja muokkaa kopiota.
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Varoitusviestit

Seuraavassa on selitykset LCD-näytössä näkyvistä varoitusviesteistä.

Varoitusviesti Selitys Ratkaisu

 (Palaa punaisena)
V (Vilkkuu punaisena)

Akkujen/paristojen varaus on vähissä tai lopussa. Vaihda uudet paristot tai ladatut akut.

Kameran tärähdysvaroitus, koska suljinaika on pitkä. Käytä salamaa. Myös jalustan käyttö on 
suositeltavaa joissakin tilanteissa.

{
*Tarkennusalueen muoto 

vaihtelee [SHOOTING 
MENU] -valikosta valitun 

asetuksen mukaan.

Automaattitarkennus ei toimi oikein. • Jos kuva on liian tumma, ota kuva noin 2 m päästä 
kohteesta.

• Käytä AF-lukitusta (➝s. 32).
• Käytä lähikuvien ottamiseen makrotoimintoa.

Aukko/Suljinaika
(Palaa punaisena)

Kamera ei voi ottaa kuvaa valotusautomatiikalla, 
koska valaistus on liian kirkas tai hämärä.

Kuva voidaan ottaa, mutta valotus ei ole oikein.

[FOCUS ERROR]

[ZOOM ERROR]

• Kameran toimintahäiriö tai vika. • Kytke kameraan uudelleen virta, mutta varo 
koskettamasta objektiiviin.

• Kosketit tarkennusrengasta. • Älä pitele tarkennusrengasta. Objektiivi tarkentaa 
automaattisesti uudelleen, kun vapautat 
tarkennusrenkaan.

[NO CARD] Kamerassa ei ole muistikorttia. Aseta kameraan muistikortti.

Jatkuu Q
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Varoitusviestit

[CARD NOT 
INITIALIZED]

• Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettu.

• Muistikortti on alustettu tietokoneessa.
• Muistikortin kosketuspinnat ovat likaiset.

• Alusta muistikortti tai sisäinen muisti kamerassa 
(➝s. 117).

• Alusta muistikortti kamerassa.
• Pyyhi muistikortin kosketuspinnat pehmeällä, 

kuivalla kankaalla. Muistikortti on ehkä alustettava 
(➝s. 117). Jos viesti ei katoa, vaihda uusi 
muistikortti.

• Kameran toimintahäiriö. • Ota yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.

[CARD ERROR]

• Muistikortin kosketuspinnat ovat likaiset.
• Muistikortti on alustettu väärin.

• Pyyhi muistikortin kosketuspinnat pehmeällä, 
kuivalla kankaalla. Muistikortti on ehkä alustettava 
(➝s. 117). Jos viesti ei katoa, vaihda uusi 
muistikortti.

• Kameran toimintahäiriö.
• Muistikortti on vahingoittunut.
• Muistikortti ei ole yhteensopiva kameran kanssa.

• Ota yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.

• Aseta yhteensopiva FUJIFILM-muistikortti 
kameraan.

[\ MEMORY FULL]
[Y MEMORY FULL]

Muistikortti tai sisäinen muisti on täynnä. Poista joitakin kuvia sisäisestä muistista tai 
muistikortilta (➝s. 41) tai vaihda kameraan 
muistikortti, jolla on riittävästi tilaa.

[WRITE ERROR]

• Muistikortin virhe tai kameran ja muistikortin 
yhteysvirhe esti tietojen tallentamisen.

• Muistikortilla ei ole riittävästi tilaa kuvan 
tallentamiseen.

• Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole alustettu.

• Aseta muistikortti uudelleen kameraan tai kytke 
virta hetkeksi pois kamerasta. Jos viesti ei katoa, 
ota yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.

• Vaihda uusi muistikortti.

• Alusta muistikortti tai sisäinen muisti kamerassa 
(➝s. 117).

[PROTECTED CARD] SD-muistikortti on suojattu (”Lukitus”-asennossa). Poista suojaus vaihtamalla suojausvivun asentoa 
(➝s. 19)

[INTERNAL MEMORY 
IS FULL

INSERT A NEW CARD.]

Tietoja ei voitu tallentaa tai kopioida, koska sisäinen 
muisti on täynnä.

Poista joitakin kuvia sisäisestä muistista (➝s. 41) tai 
vaihda kameraan muistikortti, jolla on riittävästi tilaa.

[BUSY] Kuvan tallennuksen ajoitus oli väärä, koska 
muistikortti on alustettu tietokoneessa.

Käytä kamerassa alustettua muistikorttia.

Varoitusviesti Selitys Ratkaisu
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Liitteet

[FRAME NO. FULL]

Kuvanumerointi on saavuttanut lukeman 999-9999.
Kuvia ei voi ottaa enempää.

A Aseta kameraan alustettu muistikortti.
B Aseta [U SET-UP] -valikossa [FRAME NO.] -

asetukseksi [RENEW] (➝s. 115).
C Voit aloittaa kuvien ottamisen (kuvanumerointi 

alkaa kohdasta ”100-0001”).
D Aseta [U SET-UP] -valikossa [FRAME NO.] -

asetukseksi [CONTINUOUS].

[READ ERROR]

• Kuva ei ole tallentunut oikein.
• Muistikortin kosketuspinnat ovat likaiset.

• Kameran toimintahäiriö.
• Yritit katsoa kuvaa tai videota, jota ei ole kuvattu 

tällä kameralla.

• Kuvaa ei voi katsoa.
• Pyyhi muistikortin kosketuspinnat pehmeällä, 

kuivalla kankaalla. Muistikortti on ehkä alustettava 
(➝s. 117). Jos viesti ei katoa, vaihda uusi 
muistikortti.

• Ota yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.
• Kuvaa tai videota ei voi katsoa.

[TOO MANY FRAMES] Yritit katsoa yli 5000 kuvaa aikajärjestyksessä. Aikajärjestyksessä voi katsoa enintään 4999 kuvaa.

[PROTECTED FRAME]

• Kuva, jota yritit poistaa, on suojattu.

• Yritit lisätä kuvamuistiinpanon suojatulle kuvalle.

• Yritit kääntää suojattua kuvaa.

• Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Poista ensin 
suojaus (➝s. 98).

• Kuvamuistiinpanoja ei voi lisätä suojattuihin kuviin. 
Poista ensin suojaus (➝s. 98).

• Suojattua kuvaa ei voi kääntää. Poista ensin 
suojaus (➝s. 98).

[# ERROR] • Kuvamuistiinpanotiedosto on viallinen.
• Kameran toimintahäiriö.

• Kuvamuistiinpanoa ei voi toistaa.
• Ota yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.

[\ NO IMAGE]
[Y NO IMAGE]

Yritit siirtää kuvia muistikortilta tai sisäisestä 
muistista, mutta muisti on tyhjä.

Kuvia ei voi siirtää.

[` CAN NOT TRIM] Yritit rajata kuvaa, jonka koko on 0,3 M. Kuvaa ei voi rajata.

Jatkuu Q

Varoitusviesti Selitys Ratkaisu
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Varoitusviestit

[CAN NOT TRIM]
• Yritit rajata kuvaa, jota ei ole otettu FinePix 

S1000fd -kameralla.
• Kuva on vahingoittunut.

Kuvaa ei voi rajata.

[DPOF FILE ERROR]

DPOF-asetuksissa on määritetty yli 1000 
kuvatilausta.

Yksittäisen muistikortin suurin mahdollinen DPOF-
asetusten määrä on 999.
Kopioi kuvat, joille haluat määrittää DPOF-
asetuksia, toiselle muistikortille ja määritä asetukset 
siellä.

[CAN NOT SET DPOF]
[r CAN NOT SET 

DPOF]

Yritit määrittää DPOF-asetuksen videolle tai kuvalle, 
joka ei tue tätä ominaisuutta.

Tälle kuvamuodolle ei voi määrittää DPOF-
tulostusta.

[CAN NOT ROTATE]
[r CAN NOT ROTATE]

Yritit kääntää videota tai kuvaa, jota ei ole otettu 
FinePix S1000fd -kameralla.

Kuvaa ei voi kääntää.

[CANNOT DETECT]
[  CANNOT DETECT]
[r CANNOT DETECT]
[  CANNOT DETECT]

Yritit korjata punasilmäisyyttä kuvista, jotka on otettu 
[FACE DETECTION] -asetuksella [OFF], videoista, 
toisella kameralla otetuista kuvista tai kuvista, jotka 
eivät salli punasilmäisyyden korjausta.

Punasilmäisyyttä ei voi poistaa.

[COMMUNICATION
ERROR]

Kameraa ei ole liitetty tietokoneeseen tai 
tulostimeen.

• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein.
• Tarkista, että tulostimessa on virta kytkettynä.

[PRINTER ERROR]

PictBridge-varoitus. • Tarkista, että tulostimessa on paperia ja mustetta.
• Kytke hetkeksi virta pois tulostimesta ja käynnistä 

se sitten uudelleen.
• Katso lisäohjeita tulostimen käyttöohjeesta.

[PRINTER ERROR
RESUME?]

PictBridge-varoitus. Tarkista, että tulostimessa on paperia ja mustetta. 
Tulostus jatkuu automaattisesti, kun vika korjaantuu. 
Jos vika ei korjaannu, aloita tulostus uudelleen 
painamalla MENU/OK.

Varoitusviesti Selitys Ratkaisu
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Liitteet

[CANNOT BE PRINTED]

PictBridge-varoitus. • Tarkista tulostimen käyttöohjeesta, että tulostin 
tukee JFIF-JPEG tai Exif-JPEG -tiedostomuotoa. 
Muutoin kuvia ei voi tulostaa.

• Videoita ei voi tulostaa.
• Onko kuva otettu FinePix S1000fd -kameralla?

Muilla kameroilla otettuja kuvia ei ehkä voi 
tulostaa.

Varoitusviesti Selitys Ratkaisu
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Vianetsintä

Z Käyttöönotto

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

Akut/paristot ja 
virtalähde

Mitään ei tapahdu, 
kun ON/OFF-
virtakytkintä 
siirretään tai 
painetaan w.

Akut/paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda uudet paristot tai täyteen ladatut 
akut.

15, 17

Akut/paristot ovat väärin päin. Aseta akut/paristot kameraan oikein päin. 16

Kameraa ja verkkolaitetta ei ole liitetty 
oikein.

Liitä kamera ja verkkolaite oikein.
–

Kamera on ollut pitkän aikaa 
käyttämättömänä ilman akkuja/paristoja ja 
verkkolaitetta.

Laita kameraan akut/paristot tai kytke 
verkkolaite. Odota hetki ennen kameran 
käynnistämistä.

15, 21

Akut/paristot 
kuluvat nopeasti.

Kameraa käytetään erittäin kylmissä 
olosuhteissa.

Lämmitä akkua taskussa tai muussa 
vastaavassa paikassa ja laita se 
kameraan vasta vähän ennen kuvausta.

15, 17

Akun navat ovat likaiset. Pyyhi akun navat puhtaalla, kuivalla 
liinalla. 17

Samoja akkuja on käytetty jo pitkään. Akkuja ei voi enää ladata.
Ota käyttöön uudet akut. 15, 17

Akut ovat tyhjentyneet tai niiden teho on 
laskenut muisti-ilmiön vuoksi.

Palauta akkujen teho käyttämällä akkujen 
purkamistoimintoa varauksen 
purkamiseen.

137

Virta loppuu 
kesken kameran 
käytön.

Akut/paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda uudet paristot tai täyteen ladatut 
akut. 15, 17

Kameraa ja verkkolaitetta ei ole liitetty 
oikein.

Liitä kamera ja verkkolaite oikein. –

144
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Vianetsintä

Z Valikoiden käyttäminen

Z Kuvaaminen

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

LCD-näytön 
ulkoasu

Näytön tekstit 
eivät näy 
englanniksi.

[SET-UP]-valikossa kieliasetukseksi 
([ ]) on valittu jokin muu kuin 
englanti.

Valitse [ENGLISH].
25

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

Perustoiminnot

Kuvaa ei saa 
otetuksi, vaikka 
laukaisijaa 
painetaan.

Muistikortti tai sisäinen muisti on täynnä. Vaihda tyhjä muistikortti tai poista 
tarpeettomia kuvia. 18, 41

Muistikorttia tai sisäistä muistia ei ole 
alustettu.

Alusta muistikortti tai sisäinen muisti 
kamerassa.

111, 
117

Muistikortin kosketuspinnat ovat likaiset. Pyyhi muistikortin kosketuspinnat 
pehmeällä, kuivalla kankaalla.

18, 
138

Muistikortti on vahingoittunut. Aseta kameraan uusi muistikortti. 18

Akut/paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda uudet paristot tai täyteen ladatut 
akut. 15, 17

Automaattinen virrankatkaisu on kytkenyt 
virran pois kamerasta.

Kytke kameraan virta. 21

LCD-näyttö 
tummuu 
kuvanoton 
jälkeen.

Kuvasit salamalla. LCD-näyttö saattaa tummua salaman 
latautumisen vuoksi. Odota hetki. 66

Tarkentaminen Kamera ei 
tarkenna oikein.

Et käyttänyt lähikuvaukseen 
makrotoimintoa.

Valitse makro. 63

Käytit makrotoimintoa 
maisemakuvaukseen.

Peruuta makrotoiminto. 63

Kohde ei ole automaattitarkennukseen 
sopiva (➝s. 33).

Ota kuva AF/AE-lukituksen tai 
manuaalitarkennuksen avulla. 32

Jatkuu Q
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Vianetsintä

Kasvojen 
tunnistus

Kasvojen 
tunnistusta ei voi 
valita.

Kuvaustilana on ,, ., , ,  tai 
.

Vaihda kuvaustilaa.
48

Makro Makrotoimintoa ei 
voi käyttää.

Kuvaustilana on H, ,, ., /, , , 
, ,  tai .

Vaihda kuvaustilaa. 48

Salama

Salamaa ei voi 
käyttää.

Laukaisijaa painettiin salaman 
latautumisen aikana.

Odota, että salama on latautunut, ennen 
kuin painat laukaisijaa. 66

Salama ei ole käytössä. Ota salama käyttöön. 64

Kuvaustilana on , ,, , ,  tai 
.

Vaihda kuvaustilaa. 48

Akut/paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda uudet paristot tai täyteen ladatut 
akut. 15, 17

Valittuna on sarjakuvaus. Poista sarjakuvaus käytöstä OFF. 69

> Super makro -toiminto on valittu. Peruuta > Super makro -toiminto. 63

Salama-asetukset 
eivät ole 
valittavissa tai ne 
ovat valittavissa 
vain rajoitetusti.

Kuvaustilaksi on valittu jokin muu kuin H 
tai N.

Salama-asetukset ovat käytössä 
rajoitetusti, koska kameran asetukset on 
räätälöity eri kuvausoloihin. Vaihda 
toiseen kuvaustilaan, niin saat lisää 
salama-asetuksia käyttöön.

48, 65

Kuvattu kuva on 
tumma,vaikka 
käytettiin 
salamaa.

Kuvauskohde oli liian kaukana. Siirry salaman tehoalueelle ennen kuvan 
ottamista. 152

Sormi peitti salaman. Kannattele kameraa oikein. 27

Kuvaustulos

Kuva on 
epätarkka.

Objektiivi on likainen. Puhdista objektiivi. 136

Tarkennusalue (punainen valo) ja { 
tulivat näyttöön.

Tarkista tarkennus ja ota kuva vasta sitten. 27, 
31, 
139

Näyttöön tuli . Kameran tärähdysvaroitus. Pidä kamera 
paikallaan.

28, 
139

Kuvassa on 
pilkkuja.

Kuvaus tehtiin pitkällä valotusajalla 
korkeassa lämpötilassa.

Tämä on CCD:n ominaisuus eikä siis vika. –

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu
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Vianetsintä

Tallentaminen
Kuvatut valokuvat 
tai videot eivät 
tallennu.

Verkkolaite ja kytkin liitettiin tai irrotettiin 
virran ollessa kytkettynä kameraan.

Liitä tai irrota verkkolaite ja kytkin vain, kun 
virta ei ole kytkettynä kameraan. Jos virtaa 
ei ensin kytketä pois, muistikortti saattaa 
vahingoittua ja tietokoneyhteydessä voi 
esiintyä häiriöitä.

–

Sarjakuvaus

Vain yksi kuva 
tallentuu, vaikka 
sarjakuvaus on 
valittuna.

Kuva otettiin itselaukaisijalla ja 
sarjakuvausasetuksena on [LONG 
PERIOD].

Jos [LONG PERIOD] -sarjakuvauksen 
kanssa käytetään itselaukaisijaa, kamera 
ottaa vain yhden kuvan.

69, 71

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu
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Vianetsintä

Z Kuvankatselu

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

Videon /
kuvamuistiin-
panon toistaminen

Kamerasta ei 
kuulu ääntä.

Kameran äänenvoimakkuus on liian 
hiljainen.

Säädä äänenvoimakkuutta. 103, 
110, 
111, 
116

Mikrofoni oli peitettynä kuvauksen tai 
tallennuksen aikana.

Tarkista, että mikrofonia ei ole peitetty. 12, 
101, 
107

Kaiutin on katselun aikana peitettynä. Tarkista, että kaiutinta ei ole peitetty. 12, 
102, 
110

Kuvan 
poistaminen

Yksittäistä kuvaa 
[FRAME] ei voi 
poistaa.

Jotkin kuvat voivat olla suojattuja. Poista kuvien suojaus samalla kameralla, 
millä kuvat suojattiin.

98
Kaikkia kuvia [ALL 
FRAMES] ei voi 
poistaa kerralla.

Kuvanumerointi

Kuvanumerointi-
asetus 
[CONTINUOUS] 
ei toimi oikein.

Avasit akku- tai muistikorttitilan kannen 
kytkemättä virtaa pois kamerasta 
muistikorttia tai paristoja/akkuja 
vaihtaessasi.

Kytke aina virta pois kamerasta, kun 
vaihdat akkua tai muistikorttia. Jos virtaa ei 
kytketä pois, kameran numeromuisti ei 
välttämättä toimi.

21
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Vianetsintä

Z Liitäntä

Z Muu

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

Televisioliitäntä

Televisiosta ei näy 
kuvaa tai kuulu 
ääntä.

Kameraa ei ole liitetty televisioon oikein. Liitä kamera oikein televisioon. 120

Kameran mukana toimitettu A/V-kaapeli 
liitettiin videon katselun aikana.

Kun video on pysähtynyt, liitä kamera ja 
televisio oikein.

109, 
120

Ohjelmalähteeksi on valittu televisio ”TV”. Valitse ohjelmalähteeksi ”VIDEO”. –

Videostandardi on väärä. Valitse videostandardiksi [NTSC] tai 
[PAL].

111, 
113

Television äänenvoimakkuus on säädetty 
liian alhaiseksi.

Säädä äänenvoimakkuutta. –

TV:n kautta 
näkyvä kuva on 
mustavalkoinen.

Videostandardi on väärä. Valitse videostandardiksi [NTSC] tai 
[PAL]. 111, 

113

Tietokoneliitäntä Tietokone ei 
tunnista kameraa.

USB-kaapelia ei ole liitetty oikein 
tietokoneeseen tai kameraan.

Liitä USB-kaapeli oikein. 130

Tulostimeen 
liittäminen

PictBridge-
tulostus ei 
onnistu.

• USB-kaapelia ei ole liitetty oikein 
tulostimeen tai kameraan.

• Tulostimeen ei ole kytketty virtaa.

• Liitä USB-kaapeli oikein.

• Kytke tulostimeen virta.
121

Aihe Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Sivu

Kameran toiminta

Mitään ei tapahdu, 
kun kameran 
painikkeita 
painetaan.

Kameran hetkellinen toimintahäiriö. Ota akut/paristot hetkeksi pois kamerasta 
tai irrota kamera hetkeksi verkkovirrasta. 
Aseta sitten akut/paristot takaisin 
kameraan tai kytke verkkovirta ja yritä 
uudelleen.

15, 16

Akut/paristot ovat tyhjentyneet. Vaihda uudet paristot tai täyteen ladatut 
akut. 15, 17 

Kamera ei toimi 
normaalisti.

Kameran hetkellinen toimintahäiriö. Ota akut/paristot hetkeksi pois kamerasta 
tai irrota kamera hetkeksi verkkovirrasta. 
Aseta sitten akut/paristot takaisin 
kameraan tai kytke verkkovirta ja yritä 
uudelleen. Jos vika ei korjaannu, ota 
yhteyttä FUJIFILM-edustajaan.

15, 16



150

Tekniset tiedot

Järjestelmä

Malli Digitaalikamera FinePix S1000fd

Tehollisia pikseleitä 10,0 miljoonaa pikseliä

CCD 1/2,3-tuumainen CCD

Tallennusväline Sisäinen muisti (n. 24 Mt)/xD-muistikortti (16/32/64/128/256/512 Mt/1 Gt/2 Gt)/SD/SDHC-muistikortti 
(FUJIFILM-suositus (➝s. 18))

Tiedostomuoto Valokuva: DCF-yhteensopiva
Pakattu: Exif-versio.2.2 JPEG, DPOF-yhteensopiva
*DCF/DPOF-yhteensopiva

Video: AVI, Motion JPEG
Ääni: WAVE, monoääni

Kuvan koko pikseleinä Valokuva: 3648 × 2736 pikseliä/3648 × 2432 pikseliä/2592 × 1944 pikseliä/2048 × 1536 pikseliä
1600 × 1200 pikseliä/640 × 480 pikseliä ( /%/[/3/2/`)

Tiedoston koko Katso taulukko s. 154

Objektiivi Fujinon 12× optinen zoom-objektiivi
F2,8 (Laajakulma)–F5,0 (Tele)

Polttoväli f=5,9 mm–70,8 mm
(Vastaa kinofilmikamerassa: n. 33 mm–396 mm)

Digitalinen zoom n. 5,7× (kun 12× optinen zoom -objektiivi on käytössä: maksimi zoom: n. 68,4×)

Aukko F2,8–F6,4 (Laajakulma) – F5,0–F8,0 (Tele) 1/3 EV:n askelin, valittavissa Manuaali/Automaatti

Tarkennusetäisyys
(objektiivin pinnasta)

Normaali: Laajakulma: n. 40 cm–ääretön (pikatarkennustilassa: n. 1,5 m–ääretön)
Tele: n. 1,5 m–ääretön (pikatarkennustilassa: n. 2,0 m–ääretön)

Makro: Laajakulma: 5 cm–3,0 m
Tele: 80 cm–9,9 m

Super makro: n. 2 cm–10 cm
Polttoväli: kiinteä n. 60 mm asti (kinofilmikameraa vastaava)

Herkkyys [AUTO]/[AUTO(400)]/[AUTO(800)]/vastaa ISO [64]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200] (tallennettuja 
pikseleitä enintään:3) (vakio)
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Valotuksen mittaustapa TTL 256 -alueen mittaus Multi, Spot, Average

Valotuksen säätö Ohjelmoitu automatiikka (kuvattaessa P-tilassa ohjelman muunnosta voi käyttää)/Suljinajan esivalinta/
Aukon esivalinta/Manuaalivalotus

Kuvausohjelmat  ([NATURAL LIGHT] Luonnonvalo), H ([PORTRAIT] Muotokuva), , ([LANDSCAPE] Maisema), 
. ([SPORT] Urheilu), / ([NIGHT] Yökuvaus), ([FIREWORKS] Ilotulitus) ,  ([SUNSET] 
Auringonlasku),  ([SNOW] Lumi),  ([BEACH] Ranta),  ([MUSEUM] Museo),  ([PARTY] Juhla), 

([FLOWER] Kukka),  ([TEXT] Teksti),  ([PICTURE STABILIZATION] Kuvanvakain)

Kasvojen tunnistus Käytettävissä

Valotuksen korjaus –2 EV – +2 EV 1/3 EV:n askelin (N, <, M)

Suljinaika B, , H, ,, ., , , , , , , : 1/4 s–1/2 000 s*
/: 8 s–1/1000 s*

: 8 s–1/2 s*
: 1/45 s–1/2000 s* (vain salama)

N, <: 1/45 s–1/2000 s* (8 s–1/2000 s*, kun salaman esto käytössä)
M, >: 8 s–1/2000 s* *riippuu valotuksesta

Sarjakuvaus Sarjakuvaus (TOP 152):
Tallennettujen kuvien määrä: enintään 15 (Max. 7,5 ruutua/sekunti)

Sarjakuvaus (TOP 6[):
Tallennettujen kuvien määrä: enintään 6 (Max. 3,3 ruutua/sekunti)

Pitkä sarjakuvaus (LONG PERIOD):
Tallennettujen kuvien määrä: Riippuu vapaasta muistitilasta. 0,7 s välein N -asetuksella 
kuvanlaatuasetuksesta riippuen. (Max. 1,4 ruutua/sekunti)

Sarjakuvaus (LAST 3):
Tallennettujen kuvien määrä: Laukaisijan vapauttamista edeltäneet kolme ruutua (Max. 1,4 
ruutua/sekunti)

Haarukointi: (BRACKETING)
Tallennettujen kuvien määrä: enintään 3 (keskimäärin, yli tai alle asetusarvon)

Sarjakuvaus (TOP 3):
Tallennettujen kuvien määrä: enintään 3 (Max. 1,4 ruutua/sekunti)

Automaattinen haarukointi ± 1/3 EV, ± 2/3 EV, ± 1 EV

Tarkennus Tavat: Kertatarkennus, jatkuva tarkennus
Tarkennusjärjestelmä: TTL-kontrastityyppinen, tarkennuksen apuvalo (vaikutusetäisyys: 1,8 m)
Tarkennusalueen valinta: AF (CENTER), AF (MULTI), AF(AREA)

Järjestelmä

Jatkuu Q
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Valkotasapaino Automaattinen/Manuaalinen (oma asetus, aurinkoinen, varjoinen, loisteputki (päivänvalo), loisteputki 
(punertava), loisteputki (sinertävä), hehkulamppu)

Itselaukaisija n. 2 s/10 s

Salama Salama vapautuu automaattisesti
Tehoalue: (S: [AUTO]): n. 40 cm–8,7 m (Laajakulma) n. 1,5–4,8 m (Tele)

(Makro): n. 30 cm–3,0 m (Laajakulma) n. 0,8–3,0 m (Tele)

Salama-asetukset Punasilmäisyyden vähennys pois (OFF): Automaatti, täytesalama, salaman esto, hämäräkuvaus
Punasilmäisyyden vähennys käytössä (ON): Punasilmäisyyden vähennys automaattinen, 

punasilmäisyyden vähennys + täytesalama, salaman esto, 
punasilmäisyyden vähennys + hämäräkuvaus

Etsin 0,20-tuumainen, n. 200 000 pikselin FLCD-näyttö, (Kukin pikseli näyttää kaikki R-, G- ja B-värit 
peräkkäin.), n. 97% kuva-alasta

LCD-näyttö 2,7-tuumainen, sivusuhde: 4:3; n. 230 000 pikselin värillinen TFT-nestekidenäyttö, n. 97% kuva-alasta

Video 640 × 480 pikseliä/320 × 240 pikseliä (%/$)
(30 ruutua sekunnissa, monoääni)

Kuvaustoiminnot Kasvojen tunnistus, pikatarkennus, kuvan sommittelu, apuikkuna, kuvanumerointi, histogrammi, 
panoraama

Katselutilan toiminnot Kasvojen tunnistus, pienoiskuvanäyttö, rajaus, diaesitys, usean kuvan näyttö, päivämäärän mukaan 
katsominen, kuvan kääntö, histogrammi (ylivalotusvaroitus), kuvamuistiinpano

Muut toiminnot PictBridge, Exif-tulostus, kielen valinta ( , English, Français, Deutsch, Español, Italiano, , 
, , , Português, Nederlands, , , Magyar, Polski, Svenska), aikaero, 

FinePix-tila (p-tila), akkujen purkaminen

Liitännät

A/V OUT -liitäntä NTSC/PAL (monoääni)

Digitaaliliitäntä USB 2.0 High-Speed, PTP (Picture Transfer Protocol)/MTP (Media Transfer Protocol)

Järjestelmä
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Virtalähde ja muuta

Virtalähde Käytä jotakin seuraavista:
• 4× AA-koon alkaliparistot
• 4× AA-koon litiumakut (lisävaruste)
• 4× AA-koon Ni-MH (nikkelimetallihydridi) -akut (lisävaruste)
• AC-5VX-verkkolaite (lisävaruste) CP-04-kytkin (lisävaruste)

Akun kestävyys

CIPAn (Camera & Imaging Products Association) mukaan akkujen kestävyys tulee mitata seuraavasti:
Alkaliparistoja käytettäessä tulee käyttää kamera mukana toimitettua paristoja. Myös Ni-MH-akkuja voi 
käyttää. Tallennusvälineenä tulee käyttää xD-muistikorttia.
Kuvat tulee ottaa +23°C lämpötilassa, LCD-näytön ollessa päällä, optinen zoom liikutettuna 30 sekunnin 
välein laajakulma-asennosta teleasentoon ja takaisin (tai päinvastoin), joka toinen kuva otettuna 
salamalla ja kamera sammutettu ja kytketty päälle joka kymmenennen kuvan jälkeen.
• Huomautus: Todellinen akkujen kestävyys saattaa vaihdella alkaliparistojen sekä litium- ja Ni-MH-

akkujen varaustason mukaan. Tässä esitettyjä lukuja ei näin ollen voida taata.
Kylmässä akut kestävät lyhyemmän ajan.

Kameran mitat (L/K/S) 102,5 mm × 73 mm × 67,8 mm (ilman lisätarvikkeita ja liitäntöjä)

Kameran paino n. 325 g (ilman lisätarvikkeita, akkuja ja muistikorttia)

Kuvauspaino n. 420 g (sisältäen akut ja muistikortin)

Käyttöolosuhteet Lämpötila: 0°C–40°C
Kosteus: 85% tai alle (ei kondensaatiota)

Jatkuu Q

Akku-/paristotyyppi LCD-näyttö päällä Etsin (EVF) päällä

Alkaliparistot n. 300 kuvaa n. 300 kuvaa

Ni-MH-akut 2500 mAh n. 500 kuvaa n. 500 kuvaa

Litiumakut n. 700 kuvaa n. 700 kuvaa
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Z xD-muistikortille, SD-muistikortille ja sisäiseen muistiin mahtuvien kuvien määrä
Tallennettavien kuvien määrä ja videotiedoston pituus ovat keskiarvoja. Todellinen määrä vaihtelee muistikortin tyypin ja 
kuvausolosuhteiden mukaan. Lisäksi LCD-näytössä näkyvä kuvien ja tallennusajan määrä ei välttämättä pienene säännöllisesti.

* Videon tallennus pysähtyy automaattisesti, kun videotiedoston koko saavuttaa noin 2 Gt. Jos haluat jatkaa toisen videon 
tallentamista, paina laukaisijaa uudelleen. Käytettävissä oleva tallennusaika näkyy näytössä (noin 2 Gt asti).

Kuvanlaatu F N % [ 3 2 `
%

(30 fps)
$

(30 fps)

Kuvan koko 
pikseleinä 3648 × 2736 3648 × 2432 2592 × 1944 2048 × 1536 1600 × 1200 640 × 480 640 × 480 320 × 240

Tiedoston koko 4,9 Mt 2,5 Mt 2,2 Mt 1,3 Mt 789 Kt 631 Kt 134 Kt – –

Sisäinen muisti 
(n. 24 Mt) 5 9 11 19 30 38 170 29 s 53 s

xD
-m

u
istiko

rtti

16 Mt 3 6 7 12 19 24 110 19 s 34 s

32 Mt 6 12 14 25 39 49 221 38 s 1,1 min.

64 Mt 13 25 29 50 79 99 444 1,2 min. 2,3 min.

128 Mt 26 51 58 101 159 199 888 2,5 min. 4,6 min.

256 Mt 52 103 116 202 319 399 1777 5,1 min. 9,2 min.

512 Mt 104 207 233 404 639 799 3551 10,2 min. 18,4 min.

1 Gt 209 415 466 809 1279 1599 7108 20,5 min. 37,0 min.

2 Gt 418 830 927 1599 2559 3199 12796 41,1 min. 74,0 min.

S
D

-m
u

istiko
rtti

512 Mt 101 200 225 391 618 773 3438 9,9 min. 17,9 min.

1 Gt 202 402 452 784 1239 1549 6885 19,9 min. 35,8 min.

2 Gt 405 804 898 1549 2479 3098 12395 39,8 min. 71,7 min.

S
D

H
C

-m
u

istiko
rtti

4 Gt 811 1611 1798 3102 4964 6205 24518 79,8 min.* 143,6 
min.*

8 Gt 1627 3233 3608 6225 9960 12450 47132 160,1 
min.*

288,1 
min.*
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Jos käytät xD-muistikorttia, jonka mallinumerossa on ”M” (esimerkiksi DPC-M1GB), videokuvaamiseen käytettävissä oleva aika 
saattaa lyhentyä, jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti. Poista tällöin kaikki kuvat tai alusta xD-muistikortti ennen käyttöä. 
Tallenna tärkeistä kuvista varmuuskopio tietokoneeseen tai muuhun tallennusvälineeseen.

* Oikeudet muutoksiin pidätetään. FUJIFILM ei vastaa tämän käyttöohjeen mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista.
* Kamerasi LCD-näyttö on valmistettu edistyksellistä hienotarkkaa teknologiaa käyttäen. Siitä huolimatta näytössä voi 

esiintyä pieniä kirkkaita pisteitä ja vääristyneitä värejä (erityisesti tekstin ympärillä). Nämä ovat näytön normaaleja 
ominaisuuksia eivätkä tarkoita, että näytössä on vikaa. Ilmiö ei toistu tallennettavassa kuvassa.

* Toimintahäiriöitä saattaa ilmetä voimakkaan sähkömagneettisen säteilyn takia (esim. sähkökenttä, staattinen sähkö, 
johtimen sähkömagneettinen alue, jne.).

* Objektiivin luonteesta johtuen kuvan reunat saattavat olla vääristyneitä. Tämä ei ole vika.



156

Termien selitykset

EV
Valotuksen määrää kuvaava luku. EV määräytyy kohteen valoisuuden ja filmin tai CCD:n herkkyyden (nopeuden) mukaan. 
Kirkkailla kohteilla luku on suurempi, tummilla pienempi. Kun kohteen valoisuus muuttuu, digitaalikamera pyrkii pitämään 
CCD:lle pääsevän valon vakiona säätämällä aukkoa ja sulkimen nopeutta.
Kun CCD:lle pääsevä valo kaksinkertaistuu, EV kasvaa yhdellä. Kun valo puolittuu, EV pienenee yhdellä.
JPEG
(Joint Photographic Experts Group)
Värikuvien pakkauksessa ja tallentamisessa käytetty tiedostomuoto. Mitä suurempi pakkaussuhde on, sitä heikompi on 
pakatun kuvan laatu.
Kehystaajuus (fps):
Ilmoittaa, kuinka monta kuvaa otetaan tai toistetaan sekunnissa. Esimerkiksi 10 fps tarkoittaa sitä, että tallennetaan jatkuvasti 
10 ruutua sekunnissa.
Vertailun vuoksi television kuvataajuus on 30 fps (NTSC).
Muisti-ilmiö
Jos Ni-MH-akkuja ladataan toistuvasti ilman, että ne ovat välillä tyhjentyneet, niiden suorituskyky heikkenee.
Tätä kutsutaan muisti-ilmiöksi.
Passivoitunut akku
Jos Ni-MH-akkua säilytetään pitkään käyttämättömänä, sen sisäinen rakenne voi muuttua niin, että akun varaus- ja 
suorituskyky eivät ole enää parhaat mahdolliset. Tällaista akkua kutsutaan passiivoituneeksi.
Koska passivoituneen Ni-MH-akun virrankulku on estynyt, akun suorituskyky ei ole enää alkuperäisen veroinen.
Smear-ilmiö
CCD:lle tyypillinen ilmiö, jossa kuva-alueelle osuva kirkas valonlähde, kuten aurinko tai sen heijastus, aiheuttaa kuva-alan 
poikki kulkevia valkoisia viiruja.
Valkotasapaino
Ihmissilmä sopeutuu erilaiseen valoon niin, että valkoinen näyttää aina valkoiselta. Digitaalikameran kaltaiset laitteet taas 
näkevät valkoisen kohteen valkoisena säätämällä väritasapainon kohteen ympärillä vallitsevien valaistusolosuhteiden 
mukaan. Tätä säätöä kutsutaan valkotasapainon säädöksi.
Video-JPEG (Motion JPEG)
AVI (Audio Video Interleave) -muodon versio, joka käsittelee kuvaa ja ääntä yhtenä tiedostona. Kuvat tallennetaan JPEG-
muodossa. Video-JPEG-tiedostoa voi toistaa QuickTime 3.0 -ohjelmalla tai uudemmalla versiolla.
WAVE
Windows-järjestelmissä tavallisesti käytettävä äänentallennusmuoto. WAVE-tiedostotunniste on ”.WAV”. Tiedot voidaan 
tallentaa pakattuina tai pakkaamattomina. Tämä kamera käyttää pakkaamatonta tallennusta.
WAVE-tiedostoja voidaan toistaa tietokoneessa seuraavilla ohjelmilla:
Windows: MediaPlayer
Macintosh: QuickTime Player
                  * QuickTime 3.0 tai uudempi
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Exif Print -muoto on hiljattain uusittu digitaalikameran tiedostomuoto, joka sisältää paljon kuvaustietoa optimaalisten 
tulosteiden saamiseksi.
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FUJIFILMin maailmanlaajuinen tuki- ja huoltoverkosto

Jos sinulla on kameran tekniikkaan liittyviä kysymyksiä tai kamerasi tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan.
Valmistaudu esittämään takuutodistus ja ostokuitti. Tutustu takuutodistuksessa oleviin takuuehtoihin. Jos paikallinen edustaja ei välitä tiettyä 
kameramallia, myöskään sen korjauspalvelua ja teknistä tukea ei voida taata.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

POHJOIS-AMERIKKA
Canada FUJIFILM Canada Inc.

Tekninen tuki
600 Suffolk Court Mississauga Ontario, L5R 4G4
TEL 1-866-818-FUJI (3854)  http://www.fujihelp.ca

Huolto 600 Suffolk Court Mississauga Ontario, L5R 4G4
TEL 1-800-263-5018  FAX 1-905-755-2993  http://www.fujihelp.ca

U.S.A. FUJIFILM U.S.A., Inc.
Tekninen tuki

1100 King George Post Rd., Edison, NJ 08837
TEL 800-800-3854  FAX 732-857-3487 digitalinfo@fujifilm.com

Huolto 1100 King George Post Rd., Edison, NJ 08837
TEL 732-857-3000  FAX 732-857-3471 njcamerarepair@fujifilm.com

Hawaii FUJIFILM Hawaii, Inc.
Tekninen tuki ja huolto

94-468 Akoki Street, Waipahu, HI. 96797
TEL 1-808-677-3854, ext. 209  FAX 1-808-677-1443  
kurt_kmett@fujifilmhawaii.com

KESKI- JA ETELÄ-AMERIKKA
Argentina Imagen e informacion S.A.

Tekninen tuki ja huolto
Fondo de la Legua 936 San Isidro Pcia. de Buenos Aires
TEL +54-11-4836-1000  FAX +54-11-4836-1144  
servtec@imageneinformacion.com.ar

Bolivia Reifschneider Bolivia Ltda.
Tekninen tuki ja huolto

Calle H N.° 5 - Equipetrol Norte - Santa Cruz
TEL +591 33 44 1129  FAX +591 33 45 2919  gciagral@bibosi.scz.entelnet.bo

Brazil FUJIFILM do Brasil Ltda.
Tekninen tuki ja huolto

Av. Vereador José Diniz, 3400 - Campo Belo, Sào Paulo/SP
TEL 0800-12-8600  FAX +55 11 5091-4150  camarasdigitais@fujifilm.com.br

Chile Reifschneider SA
Tekninen tuki ja huolto

Av. El Conquistador del Monte 5024, Huechuraba, Santiago, Chile
TEL 02-4431500  FAX 02-4431596  ceciliacalvo@reifschneider.cl

Colombia Animex de Colombia Ltda.
Tekninen tuki ja huolto

Calle 44 N.° 13-43 Piso 2 Apartado 18001 - Bogotá
TEL +57 1 338-0299  FAX +57 1 288-2208  animex@etb.net.co

Ecuador Espacri Cia Ltda
Tekninen tuki ja huolto

Bolivar 5-69 y Hermano Miguel
TEL 593-72-835526  FAX 593-72-833157

Ecuador Importaciones Espacri Cia. Ltda.
Tekninen tuki ja huolto

Simón Bolivar 5-69 y Hno. Miguel - Cuenca
TEL +593 783 5526  FAX +593 783 3157  portiz@fujifilm.com.ec

Mexico Fujifilm de Mexico, S.A. de C.V.
Tekninen tuki

Av. Ejercito Nacional 351, Col. Granada 11520 Mexico, D.F.
TEL (52-55) 5263-5566 / 68  FAX (52-55) 5254-1508  jlgiraud1@fujifilm.com.mx

Huolto Av. Presidente Juarez 2007, Col. Tepetlacalco, 54090 Tlalnepantla, Edo.  de 
Mexico
TEL (52-55) 5263-5500  FAX (52-55) 5254-1508  jlgiraud1@fujifilm.com.mx
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Paraguay Errece S.R.L.
Tekninen tuki ja huolto

Edificio Unitas 15 de Agosto 1035,  Asunción
TEL +595 21 444256  FAX +595 21 444651  jmarbulo@fujifilm.com.py

Peru Procesos de Color S.A.
Tekninen tuki ja huolto

Pablo Bermudez 111 Apartado 3794 - Esq. Arequipa - Lima 11
TEL +51 14 33 5563  FAX +51 14 33 7177  jalvarado@fujifilm.com.pe

Uruguay Fotocamara S.R.L.
Tekninen tuki ja huolto

Cuareim 1439, montevideo, Uruguay
TEL +598-2-9002004  FAX +598-2-9008430  fotocam@adinet.com.uy

Uruguay Kiel S.A.
Tekninen tuki ja huolto

Maldonado  1787 Montevideo- Uruguay
TEL (05982) 419 4542  FAX (05982) 412 0046  kiel@fujifilm.com.uy

Venezuela C. Hellmund & Cia Sa
Tekninen tuki ja huolto

Av. Ppal Diego Cisneros Caracas Venezuela Edf Oficentro
TEL 0212-2022300  FAX 0212-2399796 hellmund@hellmund.com

EUROOPPA
Austria Fuji Film Oesterreich

Tekninen tuki ja huolto
Traviatagasse/Pfarrgasse, 1230 Vienna, Austria
TEL 0043 1 6162606/51 or 52  FAX 0043 1 6162606/58  
kamera.service@fujifilm.at

Belgium Belgian Fuji Agency
Tekninen tuki ja huolto

20, Avenue Lavoisier,  Wavre, 1300,  Belgium
TEL 3210242090  FAX 3210238562  info@fuji.be

Croatia I&I d.o.o.
Tekninen tuki

Hondlova 2, Zagreb, Croatia
TEL 38512319060  FAX 2310240  dsaravanja@fujifilm.hr

Huolto Hondlova 2, Zagreb, Croatia
TEL 38512316228  FAX 2310240  info@fujifilm.hr

Cyprus PMS IMAGING LTD
Tekninen tuki ja huolto

11, Dighenis Akritas Avenue, P.O.BOX 22315, 1586 Nicosia
TEL 35722746746  FAX 35722438209  mariosashiotis@fujifilm.com.cy

Cyprus Doros Neophytou 
CAMERA REPAIRS
Tekninen tuki ja huolto

28B, Agiou Demetriou, Acropoli, Nicosia
TEL 35722314719  FAX 35722515562  dorosn@logosnet.cy.net

Czech Republic Fujifilm Cz., s.r.o.
Tekninen tuki

U nakladoveho nadrazi 2/1949, 130 00 Praha 3
TEL 00420 234 703 411  FAX 00420 234 703 489  fricman@fujifilm.cz

Czech Republic AWH servis
Huolto

Milesovska 1, 130 00 Praha 3, Czech republic
TEL 00420 222 721 525  FAX 00420 222 720 122  awh@awh.cz

Denmark Fujifilm Danmark A/S
Tekninen tuki ja huolto

Stubbeled 2, 2950 Vedbæk Denmark
TEL 0045 45662244  FAX 0045 45662214  fujifilm@fujifilm.dk

Finland Fuji Finland Oy
Tekninen tuki ja huolto

Martinkyläntie 41, 01720 Vantaa, Finland
TEL  +358 9 825951  FAX  +358 9 870 3818  fuji@fuji.fi

France FUJIFILM France
Tekninen tuki ja huolto

2, Avenue Franklin, 78186 Saint-Quentin en Yvelines, France
FAX 33 1 01 30 58 58 65  direction.technique@fujifilm.fr
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Germany FUJIFILM Electronic Imaging Europe 
GmbH
Tekninen tuki ja huolto

Benzstrasse 2, 47533 Kleve, Germany
International call  TEL +49 211 50890  FAX +49 211 5089668  service@fujifilm.de
National call* TEL 0180 5898980  FAX 0180 5898982
*12 Cent/Min aus dem deutschen Festnetz

Greece FUJIFILM HELLAS S.A.
Tekninen tuki ja huolto

1, Ihous & Ag. Anargiron str., 175 64 P.Phaliro, Athens, Greece
TEL 0030 210 9404100  FAX 0030 210 9404397  fujifilm@fujifilm.gr

Hungary Foto-Paradicsom Kft.
Tekninen tuki ja huolto

Nagy Lajos király útja 20. Budapest, 1148, Hungary
TEL 361363377  FAX 3612234250

Tekninen tuki Vaci ut 19. Budapest, 1134, Hungary
TEL 3612389410  FAX 3612389401  fujifilm@fujifilm.hu

Iceland Icephoto (Ljosmyndavorur)
Tekninen tuki ja huolto

Skipholt 31, 105 Reykjavik, Iceland
TEL 354 568 0450  FAX 354 568 0455  framkollun@fujifilm.is

Italy FujiFilm Italia S.p.A.
Tekninen tuki

Via Dell’Unione Europea, 4 - 20097 San Donato Milanese (MI), Italy
TEL 039-02895821  FAX 039-0289582912  info@fujifilm.it

Huolto Fujifilm On Line - Call center
TEL 039-026695272  info@fujifilm.it

Lithuania Fujifilm Lithuania
Tekninen tuki ja huolto

Gerosios Vilties str. 38, LT-03143 Vilnius, Lithuania
TEL 370-5-2130121  FAX 3705-5-2134066  info@fujifilm.lt

Malta Ciancio (1913) Co.Ltd.
Tekninen tuki ja huolto

Fuji Tech Centre, Ciancio House, Cannon Road, Qormi, QRM05
TEL 0356-21-480500  FAX 0356-21-488328  info@fujifilm.com.mt

Norway Fujifilm Norge AS
Tekninen tuki

Lilleakerveien 10, 0283 Oslo, Norway
TEL 0047-02273  FAX 0047-22736020  http://www.fujifilm.no/ 
mailto:post@fujifilm.no

Huolto Liaveien 1, 5132 Nyborg, Norway
TEL 0047-55393880  FAX 0047-55195201  http://www.camera.no/
mailto:service@camera.no

Poland Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o.
Tekninen tuki

Poland Al..Jerozolimskie 178; 02-486 Warszawa
TEL +48-22-517-66-00  FAX +48-22-517-66-02  fujifilm@fujifilm.pl

Huolto Poland, Muszkieterow 15,  02-273 Warszawa
TEL +48-22-886-94-40  FAX +48-22-886-94-42  serwis@fujifilm.pl

Portugal Fujifilm Portugal, Lda
Tekninen tuki

Av. Fontes Pereira de Melo, 342, 4100-259 Porto, Portugal
TEL (351) 226194200  FAX (351)  226194213  finepix@fujifilm.pt

Huolto Av. Fontes Pereira de Melo, 342, 4100-259 Porto, Portugal
TEL (351) 226194200  FAX (351)  225194662  cameras@fujifilm.pt

Romania CTS-Cardinal Top Systems Ltd
Tekninen tuki ja huolto

112, Calea Dorobanti street, 4 flat, 1sector, Bucharest, Romania
TEL 4021-230-09-82  FAX 4021-230-09-82  cts_tirla@hotmail.com
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Russia ZAO ”Fujifilm RU”
Tekninen tuki

Bld. 1, 10, Rozanova str., Moscow, 123007, Russia
TEL +7-495-956-98-58  FAX  +7-495-230-62-17  info@fujifilm.ru

Huolto www.fujifilm.ru
TEL +7-495-956-98-58

Slovakia Fujifilm Slovakia
Tekninen tuki

Pribylinska 2, 831 04 Bratislava, Slovakia
TEL 00421 2 44 888 077  FAX 00421 2 44 889 300  fujifilm@fujifilm.sk

Huolto FIS Tatracentrum, Hodzovo nam. 4 - Tatracentrum, 811 06 Bratislava, Slovakia
TEL 00421 2 54 647 347  fis.tatracentrum@stonline.sk

Spain Fujifilm España S.A.
Tekninen tuki

Aragón 180, 08011 Barcelona (España)
TEL 902012535  FAX 934515900 / 933230330  info@fujifilm.es

Huolto Aragón 180, 08011 Barcelona (España)
TEL 934511515  FAX 934515900 / 933230330  tallersat@fujifilm.es

Sweden Fujifilm Sverige AB
Tekninen tuki

Sveavägen 167   104 35 Stockholm
TEL 46 8 506 141 70  FAX 46 8 506 142 09  kamera@fujifilm.se

Huolto Sveavägen 167   104 35 Stockholm
TEL 46 8 506 513 54  FAX 46 8 506 513 99  kameraverkstaden@fujifilm.se

Switzerland / 
Lichtenstein

Fujifilm (Switzerland) AG
Tekninen tuki ja huolto

Niederhaslistrasse 12,  8157 Dietlikon,  Switzerland
TEL +41 44 855 5154  FAX +41 44 855 5329  RepairCenter@fujifilm.ch

The Netherlands FUJIFILM Electronic Imaging 
Nederland
Tekninen tuki

Hoogstraat 35, 3011 PE Rotterdam, Nederlands
TEL +31(0)102812500  FAX +31(0)102812560 helpdesk@fujifilm-digital.nl

Huolto Hoogstraat 35, 3011 PE Rotterdam, Nederlands
TEL +31(0)102812520  FAX +31(0)102812550 camerareparaties@fujifilm-digital.nl

Turkey Fujifilm Turkiye Sinfo A.S.
Tekninen tuki

Fujifilm Plaza, Dereboyu Cad. 39 34660 Halkali, Istanbul, Turkey
TEL +90 212 696 5090  FAX +90 212 696 5009  csarp@fujifilm.com.tr

Huolto Fujifilm Plaza, Dereboyu Cad. 39 34660 Halkali, Istanbul, Turkey
TEL +90 212 696 5090  FAX +90 212 696 5010  servis@fujifilm.com.tr

U.K. FUJIFILM UK Ltd.
Tekninen tuki

St Martins Way St Martins Business Centre Bedford MK42 0LF
TEL +44 (0)123 424 5383  FAX +44 (0)123 424 5285  fujitec@fuji.co.uk

Huolto St Martins Way St Martins Business Centre Bedford MK42 0LF
TEL +44 (0)123 421 8388  FAX +44 (0)123 424 5285  fujitec@fuji.co.uk

Ukraine Image Ukraine CJSC
Tekninen tuki ja huolto

12, Kontraktova ploshcha, Kyiv 04070, Ukraine
TEL +380-44-4909075  FAX +380-44-4909076  d@fujifilm.ua

LÄHI-ITÄ
Iran Tehran Fuka Co.

Tekninen tuki ja huolto
229,”Fuji” Bldg., Mirdamad Blvd., Tehran 19189, Iran
TEL (+98-21)2254810-19  FAX (+98-21)2221002  fuka@neda.net
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FUJIFILMin maailmanlaajuinen tuki- ja huoltoverkosto

Israel Shimone Group Ltd.
Tekninen tuki

Efal  33  keyriat Arie Petah Tikva 49130, Israel
TEL (+ ) 972 3 9250666  digital@fujifilm.co.il

Huolto Efal  33  keyriat Arie Petah Tikva 49130, Israel
TEL (+ ) 972 3 9250666  FAX 972 3 9250699  khaim@shimone.com

Jordan Grand Stores
Tekninen tuki ja huolto

Al- Abdali, Amman / Jordan
TEL 009626-4646387  FAX 009626-4647542  gstores@go.com.jo

Qatar Techno Blue
Tekninen tuki

Blue Salon Bldg, 3rd Floor, Suhaim bin Hamad st, Al- Saad, Doha 
TEL 00974 44 66 175  FAX 00974 44 79 053  prabu@techno-blue.com

Saudi Arabia Emam Distribution Co. Ltd.
Tekninen tuki

P.O. Box 1716, Jeddah 21441, Saudi Arabia
TEL 96626978756  FAX 96626917036  service@fujifilm.com.sa

Syria Film Trading Company
Tekninen tuki

Al-Shahbandar P.O. Box: 31180 Damascus SYRIA
TEL + 963  11 2218049  FAX  + 963  11 44673456  f.t.c@Net.SY

Huolto Al-cheikh Taha P.O. Box: 6171 Aleppo SYRIA
TEL + 963  21 4641903  FAX  + 963  21 4641907  filmtradin@Net.SY

U.A.E. Grand Stores
Tekninen tuki ja huolto

P. O. Box 2144, Saleh Bin Lahej Building, Al Garhoud, Deira, Dubai
TEL + 971-4-2823700  FAX + 971-4-2828382  photography@grandstores.ae

Yemen Al-Haidary Trading
Tekninen tuki

P.O.Box-2942 Haddah St. HTC, Sana’a, Yemen
TEL 00967-1-503980  FAX 00967-1-503983 

Huolto P.O.Box-2942 Haddah St. HTC, Sana’a, Yemen
TEL 00967-1-503977  FAX 00967-1-503983

AFRIKKA
Egypt Foto Express Egypt

Tekninen tuki ja huolto
426 Pyramids St., Giza, Egypt
TEL (202) 7762062  FAX (202) 7760169  fotoegypt@access.com.eg

Kenya Fuji Kenya Ltd
Huolto

P.O.Box 41669-00100, Fuji Plaza, Chiromo Road, Nairobi, Kenya.
TEL (254-20)4446265-8  FAX (254-20)4448515 / 7  info@fujifilm.co.ke

OSEANIA
Australia FUJIFILM Australia Pty Ltd

Tekninen tuki ja huolto
Locked Bag 5100, Brookvale, NSW, 2100
TEL 1800 226 355  FAX  +61 (2) 9466 2854  digital@fujifilm.com.au

Fiji Brijlal & Co. Ltd
Tekninen tuki ja huolto

70-72 Cumming Street,Suva,Fiji
TEL (679)3304133  FAX (679)3302777  kapadia@connect.com.fj

New Caledonia Phocidis SARL
Tekninen tuki ja huolto

58, rue Higginson - B.P.661 - 98845
TEL (00 687) 25-46-35  FAX (00 687) 28-66-70  phocidis@phocidis.nc

New Zealand Fujifilm NZ Ltd
Tekninen tuki ja huolto

Cnr William Pickering & Bush Road Albany, Auckland
TEL +64-9-4140400  FAX +64-9-4140410  glenn.beaumont@fujifilm.co.nz

Papua New Guinea Oceania PNG Limited
Tekninen tuki

Section 15, Allotment 1, Reke St, Boroko  NCD. PNG.  Mail: PO Box 2167, Boroko  
NCD. PNG.  TEL +675 3256411  FAX +675 3250311  oceania@daltron.com.pg
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AASIA
Hong Kong Fuji Photo Products Co., Ltd.

Tekninen tuki ja huolto
8/F.,TSUEN WAN IND. CENTRE, 220 TEXACO RD., TSUEN WAN, HONG KONG
TEL (852)2406 3287  FAX (852)2408 3130 rsd@chinahkphoto.com.hk

Indonesia PT Modern Photo Tbk
Tekninen tuki ja huolto

Jl.Matraman Raya 12, Jakarta Timur 13150
TEL +62 021 2801000  FAX +62 021 8581620+62 021 2801012  
assd_kmr@modernphoto.co.id

Malesia FUJIFILM (Malaysia) 
Sdn. Bhd.
Tekninen tuki

Letter Box 1, Level 10, 11 & 12, Menara Axis, No 2, Jalan 51A/223, 46100 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
TEL 603-79584700  FAX 603-79584110  digital@fujifilm.com.my

Huolto Letter Box 1, Level 10, 11 & 12, Menara Axis, No 2, Jalan 51A/223, 46100 Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
TEL 603-79584700  FAX 603-79584110  technical@fujifilm.com.my

Philippines YKL Development & Trdg. Corp.
Tekninen tuki

24 Sto. Domingo St., Quezon City 1100, Philippines
TEL 632-7436601~06  FAX 632-7324661  digital@yklcolor.com

Huolto 24 Sto. Domingo St., Quezon City 1100, Philippines
TEL 632-7436601~06  FAX 632-7324661  tech_services@yklcolor.com

Singapore FUJIFILM (Singapore) Pte Ltd
Tekninen tuki ja huolto

10 New Industrial Road Fujifilm Building Singapore 536201
TEL 65-6380 5557  FAX 65-6281 3594  service@fujifilm.com.sg

South Korea Korea Fujifilm Co., Ltd.
Tekninen tuki

30-1, Mukjeung-dong, Jung-gu, Seoul, Korea
TEL +82-2-3282-7363  FAX +82-2-2269-7435  photo@fujifilm.co.kr

South Korea Yonsan AS Center (Fujidigital)
Huolto

#301, 3F, Jeonjaland, 16-9, Hangangro3-ga, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL +82-2-701-1472  FAX +82-2-718-1331  1bowl@hanmail.net

South Korea Kangnam AS Center (Digitalgallery)
Huolto

2F, Hyeongin Tower, 23-2, Bangyi-dong, Songpa-gu, Seoul, Korea
TEL +82-2-2203-1472  FAX +82-2-418-5572  nurijili@hanmail.net

South Korea Busan AS Center (Digital-Sewon)
Huolto

241-4, Bujeon-dong, Busanjin-gu, Busan, Korea
TEL +82-51-806-1472  FAX +82-51-817-0083  merahan@yahoo.co.kr

Taiwan Hung Chong Corp.
Tekninen tuki ja huolto

No. 38, Min-Chuan E. Rd. Sec. 6, Taipei (114), Taiwan, R.O.C.
TEL 886-2-6602-8988  FAX 886-2-2791-8647 dah@mail.hungchong.com.tw

Thailand FUJIFILM (Thailand) Ltd.
Tekninen tuki

388 SP Building, 8th Floor, Phayathai, Bangkok 10400
TEL +662-2730029 ext. 755  FAX +662-2730239  supaleark@fujifilm.co.th

Huolto 388 SP Building, 8th Floor, Phayathai, Bangkok 10400
TEL +662-2730029 ext.761,762  FAX +662-2730239  warin@fujifilm.co.th

Vietnam International Minh Viet Co., Ltd.
Tekninen tuki ja huolto

99-107 Bach Van street, Ward 5, District 5, Ho chi minh city
TEL +84-8-8366807 ext.122  FAX +84-8-8380621 diep.phanthithanh@imv.com.vn
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