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Nye funktioner
Version 4.00

Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdateringer, stemmer 

muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentati-

on, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for infor-

mation om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



Indhold
Firmwareversionen 4.00 i X-H2S tilføjer eller opdaterer ne-

denfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, 

gå på følgende hjemmeside.

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

Nr. Beskrivelse
Se

P
Ver.

11

Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for 

Frame.io til optagevisningerne for den elektroniske søger og 

LCD-skærmen.

1

2
4.00

22

D SKÆRMINDSTILLING > VIS CUSTOM INDST. > 

BILLEDOVERF. RÆKKEFØLGE er blevet omdøbt til 

KOMMUNIKATIONSSTATUS og kan nu anvendes til at slå 

billedoverførselsrækkefølge og tilsluttede enhedsvisninger til eller 

fra samtidigt. 

3 3.00

33

FOKUSMETER og FOKUSMETER + HØJDEPUNKT er blevet 

føjet til de tilgængelige valgmuligheder for fokuskontrol under 

fi lmoptagelse.

4

6
2.00

44

Der er blevet føjet ikoner for Forbindelse og Upload status for 

Frame.io til afspilningsvisningerne for den elektroniske søger og 

LCD-skærmen.

7 4.00

55

Punkter, der skal benyttes, når der er monteret en ekstra FT-XH-fi l-

sender på kameraet, er blevet føjet til menuen Netværk/USB-ind-

stilling.

8 2.00



Nr. Beskrivelse
Se

P
Ver.

66

Der er blevet foretaget ændringer af D KNAP/DREJEKNAP-
INDSTILLING > a INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP > 

a SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE, og indstillingerne 

d VÆLG og SMARTPHONE-OVERFØR.-ORDRE og 

H Frame.io OVERFØRINGSORDRE er blevet tilføjet.

9 4.00

77 TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør. 10 3.00

88 Billeder og fi lm kan nu overføres til Frame.io. 13 4.00

N Adobe, Adobe-logoet, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom og 

Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende 

Adobe i USA og/eller andre lande.
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

Den elektroniske søger Ver. 4.00

6 0

0 Kameraet viser ikoner, der angiver status for fi ler, som er valgt 

til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.

6 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til 

Frame.io.
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LCD-skærmen Ver. 4.00

G 8

G Kameraet viser ikoner, der angiver status for fi ler, som er valgt 

til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.

8 Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til 

Frame.io.
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Brugertilpasning af standardvisningen Ver. 3.00

 3 Vælg punkter.
Markér punkter, og tryk på MENU/OK for at vælge eller fravælge.
• GUIDE INDRAMNING

• FOKUSRAMME

• AF-AFSTANDSINDIKATOR

• MF-AFSTANDSINDIKATOR

• HISTOGRAM

• LIVE VISN. FREMHÆV ADV.

• OPTAGETILSTAND

• BLÆNDE/S-HASTIG./ISO

• INFOBAGGRUND

• Eksp. Komp. (Tal)

• Eksp. Komp. (Skala)

• FOKUSTILSTAND

• LYSMÅLING

• LUKKERTYPE

• BLITZ

• KONTINUERLIG TILSTAND

• DOBBELT BIL.STAB.TILSTAND

• TRYKSKÆRMTILSTAND

• HVIDBALANCE

• FILMSIMULERING

• DYNAMISK OMFANG

• BOOST-TILSTAND

• INDSTILLING AF KØLEBLÆSER

• BILLEDER TILBAGE

• BILLEDSTØR./-KVAL.

• FILMTILSTAND OG OPTAGETID

• KOMMUNIKATIONSSTATUS

• MIKROFONNIVEAU

• VEJLEDENDE MEDDELELSE

• BATTERINIVEAU

• INDRAMNINGSOMRIDS
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Kontrol af fokus Ver. 2.00

Fokuszoom
Hvis TIL er valgt for G AF/MF-INDSTILLING > FOKUSKONTROL, 

zoomer kameraet automatisk ind på det valgte fokusområde, når 

der drejes på fokusringen. Tryk midt på fokuspinden (fokushåndta-

get) for at afslutte zoom.

N • Anvend fokuspinden (fokushåndtag) til at vælge et andet fokuspunkt.

• Zoom kan justeres ved at dreje det bagerste kommandohjul. Zoom 

kan dog ikke justeres, når DIGITALT OPDELT BILLEDE eller DIGITAL 
MIKROPRISME er valgt for MF-hjælp.

MF-hjælp
Anvend G AF/MF-INDSTILLING > MF-HJÆLP i billedmenuerne 

eller G AF/MF-INDSTILLING > F MF-HJÆLP i fi lm-menuerne til at 

vælge en valgmulighed for fokuskontrol.

N Valgmulighederne for fokuskontrol for fi lm er anderledes end dem for 

stillbilledfotografering.

• DIGITALT OPDELT BILLEDE: Viser et opdelt 

billede midt i billedet. Komponér motivet 

i det delte billedområde, og drej fokusrin-

gen, indtil de fi re dele af det delte billede 

fl ugter rigtigt.



5

• DIGITAL MIKROPRISME: Der vises et gitter-

mønster, der fremhæver slør, når motivet 

er ude af fokus, som forsvinder for at 

blive erstattet af et skarpt billede, når 

motivet er i fokus.

• FREMHÆVNING AF FOKUSMAKS.: Markerer om-

rids med høj kontrast. Drej fokusringen, 

indtil motivet er markeret.

• FOKUSMETER: Der vises en måler under 

fokuspunktet, som indikerer, om fokus er 

foran eller bag ved motivet. Nålen svin-

ger til venstre, når fokus er foran motivet 

og til højre, når det er bag ved motivet. 

Justér fokus, så nålen peger lige op.

N Visningen vendes om, når YMOD URET er valgt for DKNAP/
DREJEKNAP-INDSTILLING > OBJEKTIV ZOOM/FOKUS-INDSTILLING > 

ROTER FOKUS-RING.



6

F MF-HJÆLP Ver. 2.00

Vælg, hvordan fokus skal vises, når MANUELT FOKUS er valgt som 

FOKUSTILSTAND.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

FREMHÆVNING AF 

FOKUSMAKS.

Kameraet øger omrids med høj kontrast. Vælg en farve og 

toppunkt for niveau.

FOKUSMETER En nål indikerer, om fokus er foran eller bag ved motivet.
FOKUSMETER + 

HØJDEPUNKT Fokus indikeres af både en måler og toppunkter.

FRA
Fokus vises normalt (toppunkt for fokus og fokusmeter er 

ikke tilgængelige).
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Afspilningsvisningen Ver. 4.00

12/31/2022

l

F

F Kameraet viser ikoner, der angiver status for fi ler, som er valgt 

til eller aktuelt er under overførsel til Frame.io.

l Kameraet viser et ikon, der angiver status for forbindelsen til 

Frame.io.
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Menuer for netværks-/USB-indstilling Ver. 2.00

Justér kameraets netværks- og USB-indstillinger.

For yderligere information om menuen Netværk/USB-indstillinger 

skal du besøge:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N De tilgængelige funktioner, når der er monteret en ekstra FT-XH-fi lsender 

på kameraet, beskrives også.
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a INDSTILLINGER FOR ISO-KNAP Ver. 4.00

Vælg den funktion, der udføres af knappen ISO under afspilning.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

a SMARTPHONE-OVERFØR.-

ORDRE

Tryk på knappen markerer det aktuelle billede til over-

førsel. Hvis kameraet ikke aktuelt er kædet sammen med 

en smartphone, vises indstillingerne for Bluetooth/
SMARTPHONE-INDST..

d VÆLG og SMARTPHONE-

OVERFØR.-ORDRE

Ved tryk på knappen vises en dialogboks, hvor der kan 

vælges billeder til overførsel til en smartphone, som ka-

meraet er kædet sammen med. Hvis kameraet ikke aktuelt 

er kædet sammen med en smartphone, vises indstillinger-

ne for Bluetooth/SMARTPHONE-INDST. i stedet for.

b FTP-OVERFØR.-ORDRE
Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til 

overførsel til en FTP-server.

c FTP-PRIORITETSOVERF.-

ORDRE

Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til 

prioriteret overførsel til en FTP-server. Billedet fl yttes hen 

forrest i overførselskøen.

H Frame.io 

OVERFØRINGSORDRE

Ved tryk på knappen markeres det aktuelle billede til 

overførsel til Frame.io.

r TRÅDLØS KOMM. Knappen kan anvendes til trådløse forbindelser.

N b FTP-OVERFØR.-ORDRE, c FTP-PRIORITETSOVERF.-ORDRE og 

H Frame.io OVERFØRINGSORDRE kan kun anvendes, når en ekstra 

FT-XH-fi lsender er tilsluttet.
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Tilbehør fra Fujifi lm Ver. 3.00

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifi lm. For sene-

ste information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du 

forhøre dig hos din lokale Fujifi lm-repræsentant, eller besøge 

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Genopladelige Li-ion-batterierGenopladelige Li-ion-batterier

NP-W235: Du kan købe ekstra NP-W235 genopladelige batterier med høj kapacitet 

efter behov.

Opladere til dobbeltbatteriOpladere til dobbeltbatteri

BC-W235: BC-W235 kan lade op til to NP-W235-batterier op ad gangen. Ved +25 °C 

lades batterierne op på omtrent 200 minutter. Ved anvendelse af en enhed, der er 

strømforsynende med en udgang på 30 W eller derover, reduceres opladningstiderne 

helt ned til 150 minutter.

ØjekopperØjekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Montér søgerøjekopper for at forhindre, at der 

lækker lys i søgervinduet.

Fjernbetjente udløsereFjernbetjente udløsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en 

tidseksponering (⌀2,5 mm).

StereomikrofonerStereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til fi lmoptagelse.

FUJINON-objektiverFUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med 

FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

MakroforlængerrørMakroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivel-

sesforhold.

TelekonvertereTelekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4×.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0×.

FatningsadaptereFatningsadaptere

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Giver mulighed for at anvende kameraet med et bredt 

udvalg af M-fatningsobjektiver.
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KamerahusdækslerKamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Flashenheder monteret i tilbehørsskoFlashenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et 

ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den 

kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. 

Den har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifi lms optiske, trådløse 

blitzstyring og kan anvendes som commander eller fj ernbetjent blitzenhed til trådløs 

blitzfotografering via fj ernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et 

ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den 

kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. 

Den kan også anvendes som fj ernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs 

EF-W1-commander.

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS *-kommunikationsstandard udviklet af 

Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blit-

zenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte blitzenhed, der kan klipses på, trækker strøm fra kameraet, 

har et ledetal på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dække billedvinklen på et 16 mm-ob-

jektiv (svarende til 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

Lodrette batterigrebLodrette batterigreb

VG-XH: Se ”Lodrette batterigreb”.

FilsendereFilsendere

FT-XH: Se ”Filsendere”.

KøleblæsereKøleblæsere

FAN-001: Se ”Køleblæsere”.
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StativgrebStativgreb

TG-BT1: Optag fi lm, tag billeder eller justér zoom på kompatible powerzoom-objekti-

ver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.

Remme til grebRemme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

 Sæt med dæksel Sæt med dæksel

CVR-XH: Et sæt dæksler til X-H2S. Indeholder et dæksel til synkroniseringsstik, et 

hotshoe-dæksel og et hukommelseskortdæksel samt to stikdæksler til fi lsendere/

lodrette batterigreb.

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-fi lm.
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Frame.io Camera to Cloud Ver. 4.00

Du kan overføre billeder og fi lm direkte til Frame.io-platformen via 

et netværk, når kameraet er tilsluttet til en ekstra FT-XH-fi lsender.

For information om anvendelse af Frame.io skal du gå på hjemme-

siden nedenfor.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/
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MEMO
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