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Nieuwe Functies
Versie 4.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van fi rmwa-

re-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/



  Inhoud

X-H2S fi rmwareversie 4.00 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
Zie

P
Ver.

11

Pictogrammen voor verbindings- en uploadstatus voor Frame.io 

zijn toegevoegd aan de opnameweergaven van de elektronische 

zoeker en het LCD-scherm.

1

2
4.00

22

D SCHERM SET-UP > DISP. INST. OP MAAT > OPDRACHT 
BEELDOVERDRACHT is hernoemd COMMUNICATIESTATUS 

en kan nu worden gebruikt om de opdracht beeldoverdracht en 

aangesloten apparaatschermen gelijktijdig aan of uit te schakelen. 

3 3.00

33

SCHERPSTELMETER en FOCUS METER + PIEK HIGHLIGHT 

zijn toegevoegd aan de opties voor scherpstelcontrole die be-

schikbaar zijn tijdens fi lmopname.

4

6
2.00

44

Pictogrammen voor verbindings- en uploadstatus voor Frame.io 

zijn toegevoegd aan de afspeelweergaven van de elektronische 

zoeker en het LCD-scherm.

7 4.00

55

Te gebruiken items wanneer een optionele FT-XH-bestandszender 

op de camera is aangesloten zijn toegevoegd aan het netwerk/

USB-instellingenmenu.

8 2.00



Nr. Beschrijving
Zie

P
Ver.

66

Er zijn wijzigingen aangebracht in D TOETS-/
SCHIJFINSTELLINGEN > a ISO-KNOPINSTELLING > 

a OPDRACHT SMARTPHONEVERZ. en de opties 

d SELECT. & OPDRACHT SMARTPHONEVERZ. en 

H Frame.io OVERDRACHT BESTELLING zijn toegevoegd.

9 4.00

77
De TG-BT1-statiefgreep is toegevoegd aan de lijst met optionele 

accessoires.
10 3.00

88
Foto’s en fi lmopnamen kunnen nu worden geüpload naar 

Frame.io.
13 4.00

N Adobe, het Adobe-logo, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom en 

Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van 

Adobe in de Verenigde Staten en/of andere landen.
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Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

De Elektronische Zoeker Ver. 4.00

6 0

0 De camera geeft pictogrammen weer die de status van 

bestanden tonen die zijn geselecteerd voor, of momenteel 

worden geüpload naar, Frame.io.

6 De camera geeft een pictogram weer die de status van de 

verbinding met Frame.io toont.
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Het LCD-scherm Ver. 4.00

G 8

G De camera geeft pictogrammen weer die de status van 

bestanden tonen die zijn geselecteerd voor, of momenteel 

worden geüpload naar, Frame.io.

8 De camera geeft een pictogram weer die de status van de 

verbinding met Frame.io toont.
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De standaardweergave aanpassen Ver. 3.00

 3 Kies items.
Markeer items en druk op MENU/OK om te selecteren of te dese-

lecteren.
• COMP.RICHTL.

• FOCUSFRAME

• AF-AFSTANDSINDICATOR

• MF-AFSTANDSINDICATOR

• HISTOGRAM

• LIVEWEERG. HOOGTEPUNTALARM

• OPNAMEMODUS

• DIAFR/S-SNELHEID/ISO

• INFORMATIE-ACHTERGROND

• Belichtingscomp. (Getal)

• Belichtingscomp. (Schaal)

• FOCUSMODUS

• LICHTMEETSYSTEEM

• SLUITERTYPE

• FLITSLICHT

• DOORLOPENDE MODUS

• DUAL BEELDSTABILISATIEMOD.

• TOUCH SCREEN MODUS

• WITBALANS

• FILMSIMULATIE

• DYNAMISCH BEREIK

• BOOST-MODUS

• INSTELLING KOELVENTILATOR

• REST. BEELDJES

• BEELDFORM/-KWALITEIT

• FILMMODUS & OPNAMETIJD

• COMMUNICATIESTATUS

• MICROFOONGELUID

• BEGELEIDINGSBERICHT

• ACCUNIVEAU

• FRAMINGKADER
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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 scherpstel-

veld 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.

HF-assistentie
Gebruik G AF/MF-INSTELLINGEN > HF ASSISTENTIE in de foto-

menu’s of G AF/MF-INSTELLINGEN > F HF ASSISTENTIE in de 

fi lmmenu’s om een optie voor scherpstelcontrole te kiezen.

N De opties voor scherpstelcontrole voor fi lms verschillen van die voor 

fotografi e.

• 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.
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• DIGITALE MICROPRISMA: Een raster met de 

nadruk op onscherpte wordt weergegeven 

wanneer het onderwerp niet scherp in 

beeld is en verdwijnt om te worden vervan-

gen 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 scherpstel-

ling 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 YNAAR LINKS is ge-

selecteerd voor DTOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > ZOOM-/
SCHERPSTELINSTELLING LENS > DRAAIEN SCHERPSTELRING.
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F HF ASSISTENTIE Ver. 2.00

Kies hoe de scherpstelling wordt weergegeven wanneer 

HANDMATG FOCUS is geselecteerd voor SCHERPSTELMODUS.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

FOCUS PIEK HIGHLIGHT
De camera versterkt contrastrijke contouren. Kies een kleur 

en een piekniveau.

SCHERPSTELMETER Een naald geeft aan of de scherpstelling zich voor of achter 

het onderwerp bevindt.
FOCUS METER + PIEK 

HIGHLIGHT
Scherpstelling wordt aangeduid door zowel een meter als 

piek highlights.

UIT
Scherpstelling wordt op normale wijze weergegeven 

(scherpstelpiek en de scherpstelmeter zijn niet beschikbaar).
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De afspeelweergave Ver. 4.00

12/31/2022

l

F

F De camera geeft pictogrammen weer die de status van 

bestanden tonen die zijn geselecteerd voor, of momenteel 

worden geüpload naar, Frame.io.

l De camera geeft een pictogram weer die de status van de 

verbinding met Frame.io toont.
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Netwerk/USB-instellingenmenu’s Ver. 2.00

Pas de cameranetwerk- en USB-instellingen aan.

Ga voor meer informatie over het netwerk/USB-instellingenme-

nu naar:

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

N De functies die beschikbaar zijn wanneer een optionele FT-XH-bestands-

zender op de camera is bevestigd, worden ook beschreven.
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a ISO-KNOPINSTELLING Ver. 4.00

Kies de functie die wordt uitgevoerd door de ISO-knop tijdens 

afspelen.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

a OPDRACHT 

SMARTPHONEVERZ.

Als u op de knop drukt, wordt de huidige foto voor overdracht 

gemarkeerd. Als de camera op dat moment niet gekoppeld 

is aan een smartphone, worden opties voor Bluetooth-/
SMARTPHONE-INST. weergegeven.

d SELECT. & OPDRACHT 

SMARTPHONEVERZ.

Door op de knop te drukken, wordt een dialoogvenster 

weergegeven waar foto's kunnen worden geselecteerd om 

te uploaden naar een smartphone waarmee de camera is 

gekoppeld. Als de camera op dat moment niet gekoppeld is 

aan een smartphone, worden in plaats daarvan opties voor 

Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. weergegeven.

b FTP-VERZENDOPDR.
Door op de knop te drukken, wordt de huidige foto gemar-

keerd om te uploaden naar een FTP-server.

c FTP-VERZENDOPDR. 

PRIORITEIT

Door op de knop te drukken, wordt de huidige foto gemar-

keerd om met prioriteit te uploaden naar een FTP-server. De 

foto wordt verplaatst naar het begin van de uploadwachtrij.

H Frame.io 

OVERDRACHT 

BESTELLING

Door op de knop te drukken, wordt de huidige foto gemar-

keerd om te uploaden naar Frame.io.

r DRAADLOZE 

COMMUNICATIE
De knop kan worden gebruikt voor draadloze verbindingen.

N b FTP-VERZENDOPDR., c FTP-VERZENDOPDR. PRIORITEIT en 

H Frame.io OVERDRACHT BESTELLING kunnen alleen worden ge-

bruikt wanneer een optionele FT-XH-bestandszender is aangesloten.
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Accessoires van Fujifi lm Ver. 3.00

De volgende optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij Fujifi lm. Infor-

meer bij uw lokale Fujifi lm-vertegenwoordiger naar de meest recen-

te informatie over accessoires die in uw regio leverbaar zijn of ga naar 

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

Oplaadbare Li-ionbatterijenOplaadbare Li-ionbatterijen

NP-W235: Extra NP-W235 oplaadbare batterijen met hoge capaciteit kunnen naar 

behoefte worden bijgekocht.

Dubbele batterijladersDubbele batterijladers

BC-W235: De BC-W235 kan maximaal twee NP-W235-batterijen tegelijk opladen. 

Bij +25 °C laden de batterijen in ongeveer 200 minuten op. Het gebruik van een 

apparaat dat stroom levert met uitvoer van 30 W of meer, vermindert de oplaadtijd 

tot slechts 150 minuten.

OogschelpenOogschelpen

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Bevestig zoekeroogdoppen om te voorkomen 

dat licht het zoekervenster binnendringt.

AfstandsontspannersAfstandsontspanners

RR-100: Hiermee kunt u het schudden van de camera verminderen of de sluiter open 

houden tijdens langdurige belichting (⌀2,5 mm).

StereomicrofoonsStereomicrofoons

MIC-ST1: Een externe microfoon voor fi lmopname.

FUJINON-lenzenFUJINON-lenzen

XF/XC-serie lenzen: Verwisselbare lenzen uitsluitend voor gebruik met het FUJILFILM 

X-bevestigingspunt.

FUJINON MKX-serie lenzen: Filmlenzen voor de FUJIFILM X-bevestiging.

Macro-verlengstukkenMacro-verlengstukken

MCEX-11/16: Te bevestigen tussen de camera en de lens om op te nemen bij hoge 

reproductieverhoudingen.

TeleconvertersTeleconverters

XF1.4X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met onge-

veer 1,4×.

XF2X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 2,0×.
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BevestigingsadaptersBevestigingsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Biedt de mogelijkheid om de camera met een divers 

aanbod aan M-bevestigingslenzen te gebruiken.

BehuizingsdoppenBehuizingsdoppen

BCP-001: Dek de lensbevestiging van de camera af wanneer er geen lens is bevestigd.

Flitsers met schoenbevestigingFlitsers met schoenbevestiging

EF-X500: In aanvulling op handmatige en TTL-fl itserregeling heeft deze klikbare fl itser 

een richtgetal van 50 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge 

snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de fl itssyn-

chronisatiesnelheid. Met ondersteuning voor de optionele EF-BP1-accu en Fujifi lm 

optische draadloze fl itserregeling, kan hij worden gebruikt als een commander of 

fl itser op afstand voor draadloze fl itsfotografi e op afstand.

EF-BP1: Een accu voor EF-X500-fl itsers. Gebruikt maximaal 8 AA-batterijen.

EF-60: In aanvulling op handmatige en TTL-fl itserregeling heeft deze klikbare fl itser 

een richtgetal van 60 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snel-

heid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de fl itssynchro-

nisatiesnelheid. Hij kan ook worden gebruikt als fl itser op afstand onder besturing 

van een optionele EF-W1-draadloze commander.

EF-W1: Met ondersteuning voor de NAS * draadloze communicatiestandaard ontwik-

keld door Nissin Japan, kan deze commander voor draadloze fl itsers worden gebruikt 

met optionele EF-60 klikbare fl itsers en andere NAS-conforme apparaten.

* NAS is een geregistreerd handelsmerk van Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Deze compacte, clip-on fl itser gebruikt stroom van de camera met een richtge-

tal van ongeveer 8 (ISO 100, m) en kan de beeldhoek van een 16 mm-lens (gelijk aan 

24 mm in 35 mm-formaat) bereiken.

EF-42: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 42 (ISO 100, m) en onder-

steunt handmatige en TTL-fl itserregeling.

EF-X20: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en onder-

steunt handmatige en TTL-fl itserregeling.

EF-20: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en onder-

steunt TTL-fl itserregeling (handmatige fl itserregeling wordt niet ondersteund).

Verticale batterijgrepenVerticale batterijgrepen

VG-XH: Zie “Verticale batterijgrepen”.

BestandszendersBestandszenders

FT-XH: Zie „Bestandszenders”.

KoelventilatorsKoelventilators

FAN-001: Zie „Koelventilators”.
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Handgrepen van het statiefHandgrepen van het statief

TG-BT1: Neem fi lmpjes op, maak foto’s of pas zoom aan op compatibele powerzoom-

lenzen terwijl u deze Bluetooth-statiefgreep vasthoudt.

HandgreepriemenHandgreepriemen

GB-001: Verbetert de grip. Combineer met een handgreep voor veiliger hanteren.

 Kappensets Kappensets

CVR-XH: Een set kappen voor de X-H2S. Bestaat uit een kap voor de synchronisatie-

aansluiting, een kap voor de hot-shoe en een kap voor de geheugenkaartsleuf, maar 

ook twee kappen voor de aansluiting van de bestandszender/verticale batterijgreep.

instax SHARE printersinstax SHARE printers

SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto’s te kunnen afdrukken op 

instax fi lm.
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Frame.io Camera to Cloud Ver. 4.00

Foto’s en fi lmopnamen kunnen rechtstreeks via een netwerk 

naar het Frame.io-platform worden geüpload wanneer de ca-

mera is verbonden met een FT-XH-bestandszender.

Ga voor meer informatie over het gebruik van Frame.io naar de 

onderstaande website.

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