Nieuwe Functies
Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de
beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit
product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare
updates voor verschillende producten:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/

BL00005083-B00 NL

Inhoud
X-T30 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde
functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website
voor informatie over eerdere versies.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beschrijving

De knop Q (snelmenu) kan nu worden gebruikt als een
knop Fn (functie).
Het opnemen van ﬁlms kan nu worden bediend vanaf externe apparaten en het item
2 D VERBINDINGSINSTELLINGEN > PCVERBINDINGSMODUS in het instellingenmenu is
daardoor hernoemd tot VERBINDINGSMODUS.
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Wijzigingen en toevoegingen
Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.
X-T30 Gebruiksaanwijzing: P 225
Ver. 1.10
De Q-knop (Snelmenu)
Druk op Q voor een snelle toegang tot geselecteerde opties.

N • Gebruik D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) om de
functie te kiezen die moet worden uitgevoerd door de knop Q (snelmenu) of wijs de standaardfunctie toe aan andere besturingselementen.
• Om de knop Q (snelmenu) uit te schakelen, selecteert u GEEN voor
D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > FUNCTIE-INS. (Fn) > Q-TOETSINSTELLING.

De snelmenuweergave
Bij de standaardinstellingen bevat het snelmenu de volgende items:
KIES INST. OP MAAT

BASE

400

INSTELLEN

A KIES INST. OP MAAT
B ISO
C DYNAMISCH BEREIK
D WITBALANS
E RUISONDERDRUKKING
F BEELDGROOTTE
G BEELDKWALITEIT
H FILMSIMULATIE

EIND

I HIGHLIGHT TINT
J SCHADUWTINT
K KLEUR
L SCHERPTE
M ZELFONTSPANNER
N SCHERPSTELLING
O FLASHFUNCTIE-INSTELLING
P EVF/LCD-HELDERHD
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X-T30 Gebruiksaanwijzing: P 228
Ver. 1.10
De Fn-knopppen (Functie)
Wijs een functie toe aan de functieknoppen voor snelle
toegang tot de geselecteerde functie.

N • De functies toegewezen aan T-Fn1 tot T-Fn4 kunnen worden bereikt door
over de monitor te vegen.

• Aanraakfunctiebewegingen zijn standaard uitgeschakeld. Om aanraakfunctiebewegingen in te schakelen, selecteer AAN voor D TOETS-/
SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH SCREEN INSTELLINGEN >
c AANRAAKFUNCTIE.

De standaardtoewijzingen zijn:
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Fn1-knop

Q-knop

Prestatie

Snelmenu

AE-L-knop

AF-L-knop

Alleen AE-vergrendeling

Alleen AF-vergrendeling

T-Fn1 (veeg omhoog)

T-Fn2 (veeg naar links)

Drive-instelling

Filmsimulatie

T-Fn3 (veeg naar rechts)

T-Fn4 (veeg omlaag)

Witbalans

Scherpstelling

Midden van de achterste commandoschijf

Scherpstelloep
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X-T30 Gebruiksaanwijzing: P 204, 230
FUNCTIE-INS. (Fn)
Rollen toewijzen aan de functietoetsen
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Markeer de gewenste functie en druk op MENU/OK om het aan
de geselecteerde bediening toe te wijzen. Kies uit:

• BEELDGROOTTE
• BEELDKWALITEIT
• RAW
• FILMSIMULATIE
• KORRELEFFECT
• CHROOM KLEUREFFECT
• DYNAMISCH BEREIK
• PRIORITEIT D-BEREIK
• WITBALANS
• KIES INST. OP MAAT
• SCHERPSTELGEBIED
• SCHERPSTELLOEP
• SCHERPSTELLING
• AF-C AANGEPASTE INSTELL.
• n GEZICHTSSELECTIE op
• GEZICHTSHERKENNING AAN/UIT
• DRIVE-INSTELLING
• SPORTZOEKERMODUS
• PRE-OPNAME sJ
• ZELFONTSPANNER
• LICHTMEETSYSTEEM
• SLUITERTYPE
• FLIKKERVERMINDERING
• ISO
• IS MODE
• DRAADLS COMMUNICT
• FLASHFUNCTIE-INSTELLING
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Ver. 1.10

• TTL-VERGRENDELING
• MODELING FLASH
• FULL HD HOGESNELHEIDSOPN.
• ZEBRA-INSTELLING
• AANP. INTERN/EXTERN MIC.-NIVEAU
• STILLE BEDIENING FILM
• VOORB DIEPTESCH
• PRVW BELICH/WITBALANS HANDM.
MODUS

• NATUURLIJKE LIVE-WEERGAVE
• HISTOGRAM
• ELEKTR. WATERPAS
• GROTE INDICAT.-MODUS
• ALLEEN AE-VERGRENDELING
• ALLEEN AF-VERGRENDELING
• AE/AF-VERGRENDELING
• AF-AAN
• ALLEENAWB-VERGRENDELING
• DIAFRAGMA-INSTEL.
• PRESTATIE
• AUTO BEELDOVERDRACHT
• KOPPELINGSBEST. SELECTEREN
• Bluetooth AAN/UIT
• PLAYBACK
• SNELMENU
• GEEN (bediening uitgeschakeld)

X-T30 Gebruiksaanwijzing: P 218
Ver. 1.20
VERBINDINGSMODUS
Pas instellingen aan voor verbinding met externe apparaten.
Optie

Beschrijving
De camera automatisch verbinden met een computer via USB
schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid
USB-KAARTLEZER
biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera
functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
De ﬁlmopnamefuncties van de camera kunnen worden bediend
vanaf gimbals, drones of andere apparaten die via USB zijn aangesloten. De camera schakelt automatisch over naar de stand „tetheUSB FILMOPNAME red shooting” (afstandsbediening) als het externe apparaat wordt
ingeschakeld en keert terug naar de normale werking wanneer
AUTO *
het externe apparaat wordt uitgeschakeld of de verbinding ervan
wordt verbroken. De beschikbare functies verschillen afhankelijk
van het type apparaat dat aangesloten is.
En voor USB FILMOPNAME AUTO, alleen blijft de camera in
de stand „tethered shooting” (afstandsbediening) staan wanneer
USB FILMOPNAME het externe apparaat is uitgeschakeld of niet aangesloten is,
waardoor het apparaat de bediening kan hervatten wanneer
VAST *
de verbinding wordt hersteld na onbedoeld verbreken van de
verbinding of een andere onderbreking.
Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert
automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De
camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden.
• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO): Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te
USB RAW CONV/
converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.
B-UP HERS
• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling
opslaan en laden. Conﬁgureer de camera opnieuw in een
ogenblik of deel instellingen met andere camera’s van hetzelfde type.
* Draai de drive-schijf naar F (ﬁlm).

O De instellingen D STROOMBEHEER > UITSCHAKELEN zijn ook van

toepassing wanneer de camera is aangesloten op een extern apparaat.
Om te voorkomen dat de camera automatisch uitschakelt, selecteert u
UIT voor UITSCHAKELEN.
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