
DIGITAL CAMERA

X100F
Nieuwe Functies
Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van fi rmware-updates kun-
nen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documenta-
tie 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
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NEDERLANDS

InhoudInhoud
De volgende wijzigingen of toevoegingen zijn gedaan aan de functies beschreven in de gebruikershandleiding 
van de X100F.
Nr.Nr. BeschrijvingBeschrijving X100F X100F PP Zie Zie PP Ver.Ver.

11 De focusstok kan worden gebruikt om de scherpstelgebieden te veranderen wanneer het beeld-
scherm is ingezoomd tijdens MF-assistentie.

6969 NL-1NL-1

2.002.00

22 De scherpstellingstok kan worden gebruikt om de scherpstelgebieden te veranderen wanneer het 
beeldscherm is ingezoomd tijdens het scherpstellen controleren.

33 De optie UIT is toegevoegd aan D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > REGELRING-INSTEL. in het 
instellingenmenu.

122122 NL-2NL-2

44 Het item D VERBINDINGSINSTELLINGEN > PC-VERBINDINGSMODUS is aan het instellingen-
menu toegevoegd.

126126 NL-2NL-2

55 Naast de instax SHARE-printers die vermeld staan in „Accessoires van FUJIFILM”, ondersteunt de 
camera nu ook de SP-3.

142142 NL-3NL-3

66 Derde-partij studio fl ash commanders compatibel met het FUJIFILM fl ashsysteem kunnen nu 
worden gebruikt.

144144 NL-3NL-3



NL-1NEDERLANDS

Wijzigingen en toevoegingenWijzigingen en toevoegingen
ScherpstelstandScherpstelstand

X100F Gebruiksaanwijzing: P 69

   Scherpstelling controleren Scherpstelling controleren
Om in te zoomen op het huidige scherpstelgebied voor 
precieze scherpstelling, druk op het midden van de achterste 
instelschijf. Druk op het midden van de achterste instelschijf 
om inzoomen te annuleren. In de handmatige scherpstelstand, 
kan het zoomen worden aangepast door aan de instelschijf te 
draaien wanneer STANDAARD of FOCUS PIEK HIGHLIGHT 
wordt geselecteerd voor G AF/MF INSTELLINGEN > HF ASSISTENTIE, terwijl als AAN is geselecteerd voor 
G AF/MF INSTELLINGEN > SCHERPSTELLOEP zal de camera automatisch inzoomen op het geselecteerde 
scherpstelgebied wanneer aan de scherpstelring wordt gedraaid.  Scherpstelgebiedselectie met behulp 
van de scherpstelstick is beschikbaar tijdens scherpstelzoom.  Scherpstelzoom is niet beschikbaar in de 
scherpstelstand C of wanneer G AF/MF INSTELLINGEN > PRE-AF aan is of een andere optie dan r ENKEL 
PUNT is geselecteerd voor SCHERPSTELLING.
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NL-2 NEDERLANDS

Wijzigingen en toevoegingen

 ■D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN

X100F Gebruiksaanwijzing: P 122

REGELRING-INSTEL.REGELRING-INSTEL.
De functies die zijn toegewezen aan de regelring, instellen.

Opties: BASISINSTEL./WITBALANS/FILMSIMULATIE/DIGITALE TELE-CONV./UIT

 ■D VERBINDINGSINSTELLINGEN

X100F Gebruiksaanwijzing: P 126

PC-VERBINDINGSMODUSPC-VERBINDINGSMODUS
Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

USB-KAARTLEZERUSB-KAARTLEZER
De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmo-
dus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functio-
neert normaal wanneer deze niet verbonden is.

USB RAW CONV/B-UP HERSUSB RAW CONV/B-UP HERS

Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conver-
sie/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 converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.
• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist): Camera-instelling opslaan en laden. Confi -

gureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera’s van hetzelfde 
type.
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Wijzigingen en toevoegingen

Accessoires van FUJIFILMAccessoires van FUJIFILM

X100F Gebruiksaanwijzing: P 142

instax SHARE printersinstax SHARE printers
SP-1/SP-2/SP-3: Sluit via draadloos LAN aan om foto’s te kun-
nen afdrukken op instax fi lm.

 Het gebruik van fl itsers met schoenbevestiging Het gebruik van fl itsers met schoenbevestiging

X100F Gebruiksaanwijzing: P 144

Derde-partij studio fl ash commanders compatibel 
met het FUJIFILM fl ashsysteem kunnen nu worden 
gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de docu-
mentatie die is meegeleverd met uw studiofl itser.
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