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

BL00004987-B00 NL

Inhoud
X-E3 firmwareversie 1.20 voegt de hieronder
vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek
de volgende website voor de meest recente
handleiding.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beschrijving

1 Standaardinstellingen zijn gewijzigd.
Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en
2 GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toegevoegd
aan D SCHERMINSTELLINGEN in het setup-menu.
De optie DISPL-INST. GROTE INDICAT. is
3 toegevoegd aan D SCHERMINSTELLINGEN in
het setup-menu.
Een INSTELLNG SYNCHRONISEREN
SMARTPHONE-optie is toegevoegd aan
4
D VERBINDING INSTELLING > Bluetooth
INSTELLINGEN in het instellingenmenu.
Een KOPPELINGSBEST. SELECTEREN-optie is
5 toegevoegd aan D VERBINDING INSTELLING >
Bluetooth INSTELLINGEN in het instellingenmenu.
Een PC-VERBINDINGSMODUS-optie is toege6 voegd aan D VERBINDING INSTELLING in het
instellingenmenu.
Derde-partij studio ﬂash commanders compatibel met
7
het FUJIFILM ﬂashsysteem kunnen nu worden gebruikt.
FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven
8
worden nu ondersteund.

X-E3

Zie

P P

Ver.

45

1

1.10

222

3
4

1.20

222

3

1.20

241

6

1.10

241

8

1.20

242

9

1.20

261

10 1.20

276

11 1.20

Wijzigingen en toevoegingen
Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.
X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 45
Basisinstellingen

3

Ver. 1.10

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.

KOPPELREGISTRATIE
KOPPELEN MET SMARTPHONE?

OVERDRACHT VAN BEELDEN OP
SMARTPHONE GEMAKKELIJK
DOOR KOPPELEN
SCAN QR OF ZK NR "FUJIFILM
Camera Remote" APP OP NET
OK

OVERSLAAN

HELP

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
5

START MENU
DATUM/TIJD
Phone000111111
KOPPLEN VOLTOOID
1/1/2018 12:00 PM
DATUM/TIJD VAN SMARTPHONE INSTELLEN?

OK

ANNULEREN

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

Synchroniseer de camera-instellingen met de instellingen die op
uw smartphone of tablet geconfigureerd zijn.

START MENU
INSTELLNG SYNCHRONISEREN SMARTPHONE
LOCATIE&TIJD
LOCATIE
TIJD
UIT

INSTELLEN

1

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 taalkeuzevenster weergegeven wanneer de camera wordt ingeschakeld.

De huidige stap overslaan
Druk op DISP/BACK om de huidige stap over te slaan. Een bevestigingsdialoog 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 222
Ver. 1.20
GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)
Selecteer AAN om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van
D SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE
INDICAT. INDICAT..

UIT

AAN

O Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wan-

neer AAN is geselecteerd voor GROTE INDICAT.-MODUS
(EVF), inclusief:
• Scherpstelindicator • Scherpstelmodus
• Afstandsindicator
• Microfoon/afstandsontspanner
• AF+MF-indicator
• Overige

N Als GROTE INDICAT.-MODUS aan een functieknop wordt

toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen
GROTE INDICAT.-MODUS aan (AAN) en uit (UIT) (P 226,
254) te schakelen.

3

X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 222
Ver. 1.20
GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)
Selecteer AAN om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators
kunnen worden geselecteerd met behulp van
D SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE
INDICAT. INDICAT..

UIT

AAN

O Sommige pictogrammen worden niet weergegeven wan-

neer AAN is geselecteerd voor GROTE INDICAT.-MODUS
(LCD), inclusief:
• Scherpstelindicator • Scherpstelmodus
• Afstandsindicator
• Microfoon/afstandsontspanner
• AF+MF-indicator
• Overige

N Als GROTE INDICAT.-MODUS aan een functieknop wordt

toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen
GROTE INDICAT.-MODUS aan (AAN) en uit (UIT) (P 226,
254) te schakelen.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 222
DISPL-INST. GROTE INDICAT.
Kies de indicators die worden
weergegeven wanneer
AAN is geselecteerd voor
D SCHERMINSTELLINGEN >
GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) of
GROTE INDICAT.-MODUS (LCD).

Ver. 1.20
DISPLAY-INSTEL. GROTE INDICATOREN

BELDISPL
Schl

Optie

Beschrijving
Kies de items die onderaan de weergave staan.
Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes
A BELDISPL
(R); om te deselecteren, markeer de vinkjes en
druk op MENU/OK.
Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer
B d Schl
te geven.
Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weerC L1, L2, L3, L4
gave aan de linkerkant van het scherm.
Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weerD R1, R2, R3, R4
gave aan de rechterkant van het scherm.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 241
Bluetooth INSTELLINGEN
Pas Bluetooth instellingen aan.
Optie

Ver. 1.10

Beschrijving
Om de camera aan een smartphone of tablet te
koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens
KOPPELREGISTRATIE
FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik
op KOPPELREGISTRATIE.
KOPPELREG;
Beëindig koppeling.
VERWIJDEREN
• AAN: De camera stelt automatisch een
Bluetooth-verbinden vast met gekoppelde
Bluetooth AAN/UIT
apparaten wanneer deze ingeschakeld is.
• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
• AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals
AUTO OVERDRACHT ze zijn genomen.
BEELDEN
• UIT: Foto’s worden niet gemarkeerd voor upload
zoals ze zijn genomen.
Kies of u de camera wilt synchroniseren met de
tijd en/of locatie die wordt geleverd door een
gekoppelde smartphone.
INSTELLNG
LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en
SYNCHRONISEREN •
locatie.
SMARTPHONE
• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.
• TIJD: Synchroniseer de tijd.
• UIT: Synchronisatie uit.

6

N Installeer de meest recente versie van de FUJIFILM Camera

Remote-app op uw smartphone of tablet alvorens het apparaat 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 afspeelmenu.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 241
Bluetooth INSTELLINGEN
Pas Bluetooth instellingen aan.
Optie

Ver. 1.20

Beschrijving
Om de camera aan een smartphone of tablet te
koppelen, selecteer deze optie en start vervolgens
KOPPELREGISTRATIE
FUJIFILM Camera Remote op het apparaat en tik
op KOPPELREGISTRATIE.
KOPPELINGSBEST. Selecteer uit de lijst met gekoppelde verbindingen
een smartphone waarmee u verbinding wilt maken.
SELECTEREN
KOPPELREG;
Beëindig koppeling.
VERWIJDEREN
• AAN: De camera stelt automatisch een
Bluetooth-verbinden vast met gekoppelde
Bluetooth AAN/UIT
apparaten wanneer deze ingeschakeld is.
• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.
• AAN: Markeer JPEG-beelden voor upload zoals ze
AUTO OVERDRACHT zijn genomen.
BEELDEN
• UIT: Foto’s worden niet gemarkeerd voor upload
zoals ze zijn genomen.
Kies of u de camera wilt synchroniseren met de tijd
en/of locatie die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.
INSTELLNG
LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en
SYNCHRONISEREN •
locatie.
SMARTPHONE
• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.
• TIJD: Synchroniseer de tijd.
• UIT: Synchronisatie uit.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 242
Ver. 1.20
PC-VERBINDINGSMODUS
Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.
Optie

Beschrijving
De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus
USB-KAARTLEZER in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar
de computer te kopiëren. De camera functioneert
normaal wanneer deze niet verbonden is.
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):
USB RAW CONV/ Gebruik de beeldverwerkende motor van de
B-UP HERS
camera om RAW-bestanden snel te converteren
naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.
• 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.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 261
Ver. 1.20
Flitsinstellingen
Derde-partij studio flash commanders compatibel
met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden
gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.
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X-E3 Gebruiksaanwijzing: P 276
Ver. 1.20
Automatische zoom
De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZpowerzoomobjectieven. De volgende functies zijn
beschikbaar:
• De zoomring kan worden gebruikt om de zoom
aan te passen.
• De scherpstelring kan worden gebruikt voor het
maken van fijnafstellingen om in te zoomen in
scherpstelstanden S (AF-S) en C (AF-C).
• De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
• Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.
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