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Uudet ominaisuudet
Versio 2.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset 
eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena 
lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa 
eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



 

  Sisällys
X-H2-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut 
ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosi-
vustolla.
 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nro Kuvaus
Katso

P
Ver.

11
Frame.io:n yhteyden ja lataustilan kuvakkeet on lisätty elektroni-

sen etsimen ja LCD-näytön kuvausnäyttöihin.

1

2
2.00

22

D NÄYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK. ASET.. > 

KUVANSIIRRON JÄRJESTYS on nimetty uudelleen kohdaksi 

VIESTINTÄ TILA, ja sitä voidaan nyt käyttää kuvansiirtojärjestyksen 

ja liitettyjen laitenäyttöjen päällä- tai pois päältä -tilojen samanaikai-

seen vaihtelemiseen. 

3 1.20

33
Frame.io:n yhteyden ja lataustilan kuvakkeet on lisätty elektroni-

sen etsimen ja LCD-näytön toistonäyttöihin.
4 2.00

44

Kohtaan D PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > a ISO-
PAINIKEASETUS > a ÄLYPUHELIMEN SIIRTOKÄSKY on 

tehty muutoksia ja vaihtoehdot d VALITSE & ÄLYPUHELIMEN 
SIIRTOKÄSKY ja H Frame.io SIIRTOTILAUS on lisätty.

5 2.00

55 TG-BT1-jalustakahva on lisätty lisävarusteluetteloon. 6 1.20

66 Valokuvat ja elokuvat voidaan nyt ladata Frame.io:hon. 9 2.00

N Adobe, Adobe-logo, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom ja Photoshop 

ovat Adoben tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysval-

loissa ja/tai muissa maissa.
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Muutokset ja lisäykset
Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Elektroninen etsin Ver. 2.00

8 3

3 Kamerassa näytetään kuvakkeet, jotka ilmaisevat niiden tie-
dostojen tilan, jotka on valittu Frame.io:hon ladattaviksi tai 
joita parhaillaan ladataan sinne.

8 Kamerassa näkyy kuvake, joka näyttää Frame.io-yhteyden tilan.
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LCD-näyttö Ver. 2.00

H -

H Kamerassa näytetään kuvakkeet, jotka ilmaisevat niiden tie-
dostojen tilan, jotka on valittu Frame.io:hon ladattaviksi tai 
joita parhaillaan ladataan sinne.

- Kamerassa näkyy kuvake, joka näyttää Frame.io-yhteyden tilan.
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Vakionäytön mukauttaminen Ver. 1.20

 3 Valitse kohteet.
Korosta kohteita ja paina MENU/OK valitaksesi tai poistaaksesi 
valinnan.
• KEHYSTYSOPAS

• TARKENNUSKEHYS

• AF-ETÄISYYSILMAISIN

• MF-ETÄISYYSILMAISIN

• HISTOGRAMMI

• LIVEKUVAN KOROSTUSVAROITUS

• KUVAUSTILA

• AUKKO/S-AIKA/ISO

• TIETOTAUSTA

• Valotuksen korjaus (num.)

• Valot.korjaus (asteikko)

• TARKENNUSTILA

• VALOTUKSEN MITTAUS

• SULKIMEN TYYPPI

• SALAMA

• JATKUVA TILA

• KAKSOISKUVANVAKAAJATILA

• KOSKETUSNÄYTTÖTILA

• VALKOTASAPAINO

• FILMINSIMULAATIO

• DYNAMIIKKA-ALUE

• TEHOSTUSTILA

• JÄÄHDYTYSTUULETINASETUS

• KUVIA JÄLJELLÄ

• KUVAN KOKO/LAATU

• VIDEOTILA JA KUVAUSAIKA

• DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA

• VIESTINTÄ TILA

• MIKROFONIN ÄÄNENTASO

• OHJEVIESTI

• AKUN TASO

• KEHYKSEN ÄÄRIVIIVAT
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Toistonäyttö Ver. 2.00

12/31/2022

n

F

F Kamerassa näytetään kuvakkeet, jotka ilmaisevat niiden tie-
dostojen tilan, jotka on valittu Frame.io:hon ladattaviksi tai 
joita parhaillaan ladataan sinne.

n Kamerassa näkyy kuvake, joka näyttää Frame.io-yhteyden tilan.
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a ISO-PAINIKEASETUS Ver. 2.00

Valitse ISO-painikkeen toiston aikana suorittama tehtävä.

VaihtoehtoVaihtoehto KuvausKuvaus

a ÄLYPUHELIMEN 

SIIRTOKÄSKY

Painikkeen painaminen merkkaa nykyisen kuvan siirtoa var-

ten. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä älypuhelimeen, 

Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihtoehdot tulevat 

näkyviin.

d VALITSE & 

ÄLYPUHELIMEN 

SIIRTOKÄSKY

Painikkeen painaminen tuo näkyviin valintaikkunan, jossa 

kuvia voidaan valita ladattaviksi kameran kanssa pariliitettyyn 

älypuhelimeen. Ellei kamera ole parhaillaan pariliitettynä 

älypuhelimeen, Bluetooth/ÄLYPUHELINASETUS vaihto-

ehdot tulevat näkyviin sen sijaan.

b FTP-SIIRTOKÄSKYT
Painikkeen painaminen merkkaa nykyisen kuvan FTP-palveli-

melle lataamista varten.

c FTP ENSIN 

-SIIRTOKÄSKY

Painikkeen painaminen merkkaa kulloisenkin kuvan ensisijais-

ta FTP-palvelimelle lataamista varten. Kuva siirtyy laitteeseen 

lataus -jonon kärkeen.

H Frame.io 

SIIRTOTILAUS

Painikkeen painaminen merkkaa nykyisen kuvan Frame.io:hon 

lataamista varten.

r LANGATON TIEDONS. Painiketta voidaan käyttää langattomissa yhteyksissä.

N Vaihtoehtoja b FTP-SIIRTOKÄSKY, c FTP ENSIN -SIIRTOKÄSKY ja 

H Frame.io SIIRTOTILAUS voidaan käyttää vain, kun lisävarusteena 

saatava FT-XH-tiedostolähetin on liitetty.
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Fujifi lmin lisävarusteet Ver. 1.20

Fujifi lm tarjoaa seuraavia valinnaisia lisävarusteita. Saat vii-
meisimmät tiedot alueellasi saatavilla olevista lisävarus-
teista paikalliselta Fujifi lm-edustajaltasi tai osoitteesta 
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Ladattavat litiumioniakutLadattavat litiumioniakut

NP-W235: suuren kapasiteetin ladattavia NP-W235-lisäakkuja voi hankkia tarvittaessa.

KaksoisakkulaturitKaksoisakkulaturit

BC-W235: BC-W235 voi ladata enintään kaksi NP-W235-akkua kerrallaan. +25 °C:n läm-

pötilassa akut latautuvat noin 200 minuutissa. Vähintään 30 W:n lähtötehoa tukevien 

virtalaitteiden käyttäminen lyhentää latausaikoja ainoastaan 150 minuuttiin.

SilmäsuppilotSilmäsuppilot

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: kiinnitä etsimen silmäsuppilot, jotta valo ei 

pääsisi etsimen ikkunaan.

KaukolaukaisimetKaukolaukaisimet

RR-100: käytä kameran tärinän vähentämiseen tai sulkimen auki pitämiseen aikavalo-

tuksen aikana (⌀2,5 mm).

StereomikrofonitStereomikrofonit

MIC-ST1: ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.

FUJINON-objektiivitFUJINON-objektiivit

XF-/XC-sarjan objektiivit: yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa käytettäviksi 

tarkoitetut keskenään vaihdettavat objektiivit.

FUJINON MKX -sarjan objektiivi: FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

MakrojatkoputketMakrojatkoputket

MCEX-11/16: kiinnitä kameran ja objektiivin väliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla.

TelejatkeetTelejatkeet

XF1.4X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 1,4-kertaiseksi.

XF2X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 2,0-kertaiseksi.
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KiinnityssovittimetKiinnityssovittimet

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: mahdollistaa kameran käyttämisen useiden M-kiinnityk-

seen sopivien objektiivien kanssa.

Rungon suojuksetRungon suojukset

BCP-001: suojaa kameran objektiivin kiinnikettä, kun kameraan ei ole kiinnitetty 

objektiivia.

Varustekenkään kiinnitettävät salamalaitteetVarustekenkään kiinnitettävät salamalaitteet

EF-X500: manuaali- ja TTL-salamaohjauksen lisäksi tällä klipseillä kiinnitettävällä sala-

malaitteella on ohjeluku 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointia), jolloin 

sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Koska 

sen ominaisuuksiin kuuluu lisävarusteena saatavan EF-BP1-akkuyksikön ja Fujifi lmin 

optisen langattoman salamanohjaimen tuki, sitä voidaan käyttää komentolaitteena 

tai etäsalamalaitteena etäohjattavassa langattomassa salamavalokuvauksessa.

EF-BP1: EF-X500-salamalaitteiden akkuyksikkö. Tilaa jopa 8 AA-paristolle.

EF-60: manuaali- ja TTL-salamaohjauksen lisäksi tällä klipseillä kiinnitettävällä salama-

laitteella on ohjeluku 60 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointia), jolloin sitä 

voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Sitä voidaan 

käyttää myös etäsalamana, jota ohjataan lisävarusteena saatavalla langattomalla 

EF-W1-komentolaitteella.

EF-W1: tämä langaton salaman komentolaite tukee Nissin Japanin kehittämää langa-

tonta NAS *-tiedonsiirtostandardia, joten sitä voidaan käyttää yhdessä lisävarusteena 

saatavien klipsikiinnitteisten EF-60-salamalaitteiden ja muiden NAS-yhteensopivien 

yksiköiden kanssa.

*NAS on Nissin Japan Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

EF-X8: Tämä pienikokoinen nipistimellä varustettu salamalaite saa virtaa kamerasta. 

Sen ohjeluku on noin 8 (ISO 100, m), ja se pystyy kattamaan 16-millisen objektiivin 

kuvakulman (vastaa 24 mm:ä 35 mm:n formaatissa).

EF-42: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m), 

ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-X20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), 

ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), 

ja se tukee TTL-salamanhallintaa (käsisäätöistä salamanhallintaa ei tueta).

Pystysuuntaiset akkukahvatPystysuuntaiset akkukahvat

VG-XH: katso ”Pystysuuntaiset akkukahvat”.
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TiedostolähettimetTiedostolähettimet

FT-XH: katso kohtaa ”Tiedostolähettimet”.

JäähdytystuulettimetJäähdytystuulettimet

FAN-001: katso kohtaa ”Jäähdytystuulettimet”.

JalustakahvatJalustakahvat

TG-BT1: tallenna videoita, ota valokuvia tai säädä yhteensopivien sähköisten zoom-ob-

jektiivien zoomia samalla, kun pitelet kiinni tästä Bluetooth-jalustakahvasta.

Käsikahvojen hihnatKäsikahvojen hihnat

GB-001: Parantaa otetta. Yhdistä käsikahvan kanssa varmempaa käsittelyä varten.

 Suojussarjat Suojussarjat

CVR-XH: sarja suojuksia X-H2:lle. Sisältää täsmäysliitännän suojuksen, salamakengän 

suojuksen ja muistikorttipaikan kannen sekä kaksi tiedostolähettimen / pystysuuntai-

sen akkukahvan liitännän suojusta.

instax SHARE -tulostimetinstax SHARE -tulostimet

SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-fi lmille.
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Frame.io Camera to Cloud Ver. 2.00

Valokuvia ja videoita voidaan ladata suoraan Frame.io:hon ver-
kon kautta, kun kamera on yhdistetty lisävarusteena saatavaan 
FT-XH-tiedostolähettimeen.

Lisätietoja Frame.io:n käyttämisestä on saatavilla alla olevalta verk-
kosivustolta.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2_connection/
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