Nieuwe Functies
Versie 2.00

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/cameras/

BL00005232-B00 NL

Inhoud
X-H2S firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde
functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website
voor de meest recente handleiding.
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.

Beschrijving

SCHERPSTELMETER en FOCUS METER + PIEK HIGHLIGHT
1 zijn toegevoegd aan de opties voor scherpstelcontrole die beschikbaar zijn tijdens filmopname.
Te gebruiken items wanneer een optionele FT-XH-bestandszender
2 op de camera is aangesloten zijn toegevoegd aan het netwerk/
USB-instellingenmenu.
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Wijzigingen en toevoegingen
Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.
Scherpstelling controleren

Ver. 2.00

Scherpstelzoom
Als AAN is geselecteerd voor G AF/MF INSTELLINGEN >
SCHERPSTELLOEP, zal de camera automatisch inzoomen op
het geselecteerde scherpstelgebied als aan de scherpstelring
wordt gedraaid. Druk op het midden van de scherpstellingstok
(scherpstelhendel) om zoom te verlaten.

N • Gebruik de scherpstelstick (scherpstelhendel) om een ander scherpstelveld te kiezen.

• Zoom kan worden aangepast door aan de achterste instelschijf te

draaien. Zoom kan echter niet worden aangepast wanneer DIGITAAL
SPLITSEN BEELD of DIGITALE MICROPRISMA is geselecteerd voor HF
assistentie.

1

HF-assistentie
Gebruik G AF/MF-INSTELLINGEN > HF ASSISTENTIE in de fotomenu’s of G AF/MF-INSTELLINGEN > F HF ASSISTENTIE in de
filmmenu’s om een optie voor scherpstelcontrole te kiezen.

N De opties voor scherpstelcontrole voor films verschillen van die voor
fotografie.

• DIGITAAL SPLITSEN BEELD: Geeft een gesplitste

afbeelding in het midden van het beeld
weer. Kader het onderwerp in het gesplitste
beeldveld in en draai aan de scherpstelring
totdat de vier delen van het gesplitste
beeld juist zijn uitgelijnd.
• DIGITALE MICROPRISMA: Een raster met de
nadruk op onscherpte wordt weergegeven
wanneer het onderwerp niet scherp in
beeld is en verdwijnt om te worden vervangen door een scherp beeld wanneer het
onderwerp scherp in beeld is.
• FOCUS PIEK HIGHLIGHT: Markeert contrastrijke
contouren. Draai aan de scherpstelring
totdat het onderwerp is gemarkeerd.

• SCHERPSTELMETER: Een meter wordt weerge-

geven onder het scherpstelpunt om aan
te geven of de scherpstelling zich voor of
achter het onderwerp bevindt. De naald
beweegt naar links wanneer de scherpstelling zich voor het onderwerp bevindt en
naar rechts wanneer deze zich achter het
onderwerp bevindt. Pas de scherpstelling
aan zodat de naald recht omhoog wijst.

N De weergave wordt omgekeerd wanneer Y NAAR LINKS is ge-

selecteerd voor D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > ZOOM-/
SCHERPSTELINSTELLING LENS > DRAAIEN SCHERPSTELRING.
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F HF ASSISTENTIE
Kies hoe de scherpstelling wordt weergegeven wanneer
HANDMATG FOCUS is geselecteerd voor SCHERPSTELMODUS.
Optie

Beschrijving
De camera versterkt contrastrijke contouren. Kies een kleur
FOCUS PIEK HIGHLIGHT
en een piekniveau.
Een naald geeft aan of de scherpstelling zich voor of achter
SCHERPSTELMETER
het onderwerp bevindt.
FOCUS METER + PIEK Scherpstelling wordt aangeduid door zowel een meter als
HIGHLIGHT
piek highlights.
Scherpstelling wordt op normale wijze weergegeven
UIT
(scherpstelpiek en de scherpstelmeter zijn niet beschikbaar).

Netwerk/USB-instellingenmenu’s
Pas de cameranetwerk- en USB-instellingen aan.

Ver. 2.00

Ga voor meer informatie over het netwerk/USB-instellingenmenu naar:
https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N De functies die beschikbaar zijn wanneer een optionele FT-XH-bestandszender op de camera is bevestigd, worden ook beschreven.
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