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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



  Inhoud

De volgende wijzigingen of toevoegingen 

zijn gedaan aan de functies beschreven in de 

gebruikershandleiding van de X-T20.

Nr. Beschrijving X-T20
P

Zie
P

Ver.

11

Om opnieuw scherp te stellen met behulp van 

autofocus, terwijl de opname aan de gang is, 

drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de 

knop waaraan AF-AAN is toegewezen.

56 1 *

22

Wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van 

de D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > 

TOUCH SCREEN INSTELLINGEN-optie in 

het instellingsmenu.

230 2 1.10

33
Naast de instax SHARE-printers die vermeld 

staan in „Accessoires van FUJIFILM”, ondersteunt 

de camera nu ook de SP-3.

293 3 1.10

N De sterretjes in de kolom „Ver.” geven aan welke functies in 

eerdere versies beschikbaar waren; alleen de beschrijvingen 

in de handleiding is veranderd.
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Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 56

Films opnemen

N Het indicatielampje gaat branden tijdens de opname. 

Tijdens het opnemen kunt u de belichtingscompensatie 

veranderen met maximaal ±2 EV en de zoom aanpassen 

met behulp van de zoomring op de lens (indien beschik-

baar).

Als de lens met een modusschakelaar voor het diafragma 

is uitgerust, selecteer dan de diafragmafunctie voordat 

u begint met de opname. Als er een andere optie dan A 

is geselecteerd, kunnen de sluitertijd en het diafragma 

worden aangepast terwijl de opname bezig is.

Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, 

terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aan-

raakscherm of drukt u op de knop waaraan AF-AAN is 

toegewezen.

Opnemen is mogelijk niet beschikbaar bij bepaalde instel-

lingen, terwijl in andere gevallen de instellingen mogelijk 

niet van toepassing zijn tijdens de opname.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 230

TOUCH SCREEN INSTELLINGEN

Schakel touchscreen knoppen in of uit.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

TOUCHSCREEN 
AAN/UIT

• AAN: Touch controls ingeschakeld; de LCD-mo-

nitor functioneert als een touchscreen.

• UIT: Touch controls uitgeschakeld; de LCD-mo-

nitor kan niet gebruikt worden als een touchs-

creen.

EVF 
TOUCHSCREENGEBD 

INST.

Selecteer het gebied van de LCD-monitor (ALLE, 

RECHTS of LINKS) dat gebruikt wordt voor 

touch controls terwijl de zoeker actief is, of kies 

UIT om de touch controls uit te schakelen terwijl 

de zoeker gebruikt wordt.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 293

Accessoires van FUJIFILM

instax SHARE printersinstax SHARE printers
SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto’s te kunnen 

afdrukken op instax fi lm.




