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Nieuwe Functies
Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van 
fi rmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeen-
komen met de beschrijvingen in de documentatie die is 
meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor 
informatie over de beschikbare updates voor verschillende 
producten:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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New

Wijzigingen en toevoegingen
Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 45
Basisinstellingen

 3 Koppel de camera aan de smartphone of tablet.
Druk op MENU/OK om de camera 
aan een smartphone of tablet te 
koppelen die de FUJIFILM Camera 
Remote-app draait.

N Om het koppelen over te slaan, druk op DISP/BACK.

 4 Controleer de tijd.
Wanneer de koppeling compleet is, 
wordt u aangespoord om de 
cameraklok in te stellen op de tijd 
die is gemeld door de smartphone 
of tablet. Controleer of de tijd klopt.

N Om de klok handmatig in te stellen, druk op DISP/BACK 
(P 46).

 5 Synchroniseer de camera-instel-
lingen met de instellingen die op 
uw smartphone of tablet geconfi -
gureerd zijn.

SCAN QR OF ZK NR "FUJIFILM
Camera Remote" APP OP NET

SMARTPHONE GEMAKKELIJK
DOOR KOPPELEN

OVERDRACHT VAN BEELDEN OP

KOPPELEN MET SMARTPHONE?

KOPPELREGISTRATIE

OVERSLAAN HELPOK

ANNULERENOK

Phone000111111
KOPPLEN VOLTOOID

1/1/2018 12:00 PM

DATUM/TIJD VAN SMARTPHONE INSTELLEN?

START MENU
DATUM/TIJD

INSTELLEN

START MENU
INSTELLNG SYNCHRONISEREN SMARTPHONE

TIJD
LOCATIE

LOCATIE&TIJD

UIT
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 6 Stel de klok in.
Druk op MENU/OK om de cameraklok in te stellen op 
de tijd die gemeld is door de smartphone of tablet en 
verlaat de opnamemodus.

N Als er gedurende langere tijd geen batterij in de camera zit, 
wordt de cameraklok teruggezet en wordt het taalkeuzeven-
ster weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.

De huidige stap overslaan
Druk op DISP/BACK om de huidige stap over te slaan. Een bevesti-
gingsdialoog wordt weergegeven; selecteer NEE om te voorkomen 
dat u stappen herhaalt die u oversloeg de volgende keer dat u de 
camera aanzet.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 241
Bluetooth INSTELLINGEN
Pas Bluetooth instellingen aan.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

KOPPELREGISTRATIE

Om de camera aan een smartphone of tablet te 
koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens 
FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik 
op KOPPELREGISTRATIE.

KOPPELREG; 

VERWIJDEREN
Beëindig koppeling.

Bluetooth AAN/UIT

• AAN: De camera stelt automatisch een 
Bluetooth-verbinden vast met gekoppelde 
apparaten wanneer deze ingeschakeld is.

• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.

AUTO OVERDRACHT 

BEELDEN

• AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals 
ze zijn genomen.

• UIT: Foto’s worden niet gemarkeerd voor upload 
zoals ze zijn genomen.

INSTELLNG 

SYNCHRONISEREN 

SMARTPHONE

Kies of u de camera wilt synchroniseren met de 
tijd en/of locatie die wordt geleverd door een 
gekoppelde smartphone.
• LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en 

locatie.
• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.
• TIJD: Synchroniseer de tijd.
• UIT: Synchronisatie uit.

New
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N Installeer de meest recente versie van de FUJIFILM Camera 
Remote-app op uw smartphone of tablet alvorens het ap-
paraat aan uw camera te koppelen of beelden te uploaden.

Wanneer AAN is geselecteerd voor zowel Bluetooth AAN/
UIT en AUTO OVERDRACHT BEELDEN, zal upload naar 
gekoppelde apparaten beginnen kort nadat u afspelen 
verlaat of de camera uitschakelt.

Als AUTO BEELDOVERDRACHT uit staat, kunnen foto’s 
voor overdracht worden gemarkeerd met behulp van de 
optie OPDRACHT BEELDOVERDRACHT in het afspeel-
menu. New
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