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Nye funksjoner
Versjon 4.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat 

av fi rmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med doku-

mentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside 

for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

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



Innhold
X-H2S fi rmware-versjon 4.00 legger til eller oppdaterer

funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av

håndboken, besøk følgende nettside.

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

Nr. Beskrivelse
Se

P
Ver.

11
Tilkobling- og opplastingsstatus-ikoner for Frame.io er blitt lagt til 

den elektroniske søkerens og LCD-skjermens opptaksvisninger.

1

2
4.00

22

D SKJERMOPPSETT > TILPASSET BILDE INNST > 

BILDEOVERFØRING har endret navn til 

KOMMUNIKASJONSSTATUS og kan nå brukes til å slå bildeo-

verføring og tilkoblet enhetsvisning på eller av samtidig. 

3 3.00

33

FOKUSMÅLER og FOKUSMETER  + HØYDEPUNKT er 

lagt til alternativene for fokuskontroll som er tilgjengelig under 

fi lmopptak.

4

6
2.00

44
Tilkobling- og opplastingsstatus-ikoner for Frame.io er blitt lagt til 

den elektroniske søkerens og LCD-skjermens avspillingsvisninger.
7 4.00

55
Alternativer for bruk når en fi lsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet 

til kameraet er lagt til menyen for nettverk/USB-innstilling.
8 2.00



Nr. Beskrivelse
Se

P
Ver.

66

Endringer er gjort til alternativene D KNAPP-/
HJULINNSTILLING > a ISO-KNP-INNSTILLING > 

a SMARTTELEFON OVERF.BEST. og d VELG OG 
SMARTTELEFON OVERF.BEST. og alternativet H Frame.io 
OVERFØRINGSKØ har blitt lagt til.

9 4.00

77 TG-BT1 stativgrep er lagt til listen over valgfritt tilbehør. 10 3.00

88 Nå kan bilder og fi lmer lastes opp til Frame.io. 13 4.00

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

Photoshop er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører 

Adobe i USA og/eller andre land.
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Den elektroniske søkeren  Ver. 4.00

6 0

0 Kameraet viser ikoner som viser status for fi ler valgt for eller 

som er under opplasting til Frame.io.

6 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til 

Frame.io.

Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.
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LCD-skjermen  Ver. 4.00

G 8

G Kameraet viser ikoner som viser status for fi ler valgt for eller 

som er under opplasting til Frame.io.

8 Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til 

Frame.io.
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Tilpasse standarddisplayet Ver. 3.00

 3 Velg elementer.
Marker elementer og trykk på MENU/OK for å velge eller velge 

bort.
• INNRAMMINGSGUIDE

• FOKUSOMRÅDE

• AF AVSTANDSINDIKATOR

• MF AVSTANDSMÅLER

• HISTOGRAM

• LIVE-VISNING UTHEV ALARM

• OPPTAKSMODUS

• BLENDER/LUKKER/ISO

• INFORMASJONSBAKGRUNN

• Eksp. komp. (siff er)

• Eksp. komp. (skala)

• FOKUSMODUS

• LYSMÅLING

• LUKKERTYPE

• BLITS

• KONTINUERLIG-MODUS

• DUAL IS-MODUS

• BERØRINGSSKJERMMODUS

• HVITBALANSE

• FILMSIMULERING

• DYNAMISK OMFANG

• BOOST-MODUS

• KJØLEVIFTEINNSTILLING

• ANTALL BILDER IGJEN

• BILDESTR./KVALITET

• FILM-MODUS OG OPPTAKSTID

• KOMMUNIKASJONSSTATUS

• MIK NIVÅ

• VEILEDNINGSMELDING

• BATTERINIVÅ

• INNRAMMING
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Kontrollere fokus Ver. 2.00

Fokuszoom
Hvis PÅ er valgt for G AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK, vil 

kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når 

fokusringen dreies. Trykk midt på fokusstikken (fokusspaken) for å 

avbryte zoom.

N • Bruk fokusstikken (fokusspaken) til å velge et annet fokusområde. 

• Zoom kan justeres ved å dreie på det bakre kommandohjulet. Zoom 

kan imidlertid ikke justeres når DIGITALT DELT BILDE eller DIGITAL 
MIKROPRISME er valgt for MF-hjelp.

MF-hjelp
Bruk G AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP i fotograferingsmenyene 

eller G AF/MF-INNSTILLING > F MF-HJELP i fi lmmenyene for å 

velge et alternativ for fokuskontroll.

N Alternativene for fokuskontroll for fi lmer er forskjellige fra alternativene for 

stillbildefotografering.

• DIGITALT DELT BILDE: Viser et delt bilde i 

midten av bildet. Komponer motivet 

i området til det delte bildet og roter 

fokusringen til de fi re delene av det delte 

bildet er korrekt justert.
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• DIGITAL MIKROPRISME: Et gittermønster som 

legger vekt på uskarphet vises når moti-

vet er ute av fokus, og forsvinner for å bli 

erstattet av et skarpt bilde når motivet er 

i fokus.

• FOKUSTOPPMERKING: Markerer høykontrast 

konturer. Roter fokusringen til motivet er 

markert.

• FOKUSMÅLER: En måler vises under fo-

kuspunktet og indikerer om fokus er 

foran eller bak motivet. Nålen svinger til 

venstre når fokus er foran motivet og til 

høyre når det er bak motivet. Juster fokus 

slik at nålen peker rett opp.

N Skjermen snus når YMOT KLOKKEN er valgt for DKNAPP-/
SKIVEINNSTILLING > INNSTILLING FOR OBJEKTZOOM/FOKUS > 

ROTER FOKUSRING.
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F MF-HJELP Ver. 2.00

Velg hvordan fokus skal vises når MANUELL FOKUS er valgt for 

FOKUSMODUS.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

FOKUSTOPPMERKING
Kameraet forhøyer høykontrastskonturer. Velg en farge og 

et toppnivå.

FOKUSMÅLER En nål indikerer om fokus er foran eller bak motivet.
FOKUSMETER + 

HØYDEPUNKT Fokus indikeres av både en måler og toppmerking.

AV
Fokus vises normalt (fokustoppmerking og fokusmåler er 

ikke tilgjengelig).
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Avspillingsvisningen Ver. 4.00

12/31/2022

l

F

F Kameraet viser ikoner som viser status for fi ler valgt for eller 

som er under opplasting til Frame.io.

l Kameraet viser et ikon som viser tilkoblingsstatusen til 

Frame.io.
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Menyer for nettverk/USB-innstilling Ver. 2.00

Juster kameraets nettverk/USB-innstillinger.

For mer informasjon om nettverk/USB-innstillinger, besøk:

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

N Tilgjengelige funksjoner når en fi lsender FT-XH (ekstrautstyr) er koblet til 

kameraet er også beskrevet.
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a ISO-KNP-INNSTILLING Ver. 4.00

Velg hvilken funksjon ISO-knappen skal ha under avspilling.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

a SMARTTELEFON OVERF.

BEST.

Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for 

overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammen-

koblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/
SMARTTELEFONINNST..

d VELG OG SMARTTELEFON 

OVERF.BEST.

Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan 

velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kame-

raet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket 

ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternati-

vet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.

b FTP OVERF.BEST.
Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for opp-

lasting til en FTP-server.

c FTP-PRIORITET OVERF.

BEST.

Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for prio-

ritert opplasting til en FTP-server. Bildet fl yttes til starten av 

opplastingskøen.

H Frame.io 

OVERFØRINGSKØ

Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for 

opplasting til Frame.io.

r TRÅDLØS KOMMUNIK. Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.

N b FTP OVERF.BEST., c FTP-PRIORITET OVERF.BEST. og H Frame.io 
OVERFØRINGSKØ kan bare brukes når en FT-XH-fi lsender (ekstrautstyr) 

er koblet til.



10

Tilbehør fra Fujifi lm Ver. 3.00

Følgende valgfrie tilbehør er tilgjengelig fra Fujifi lm. For nyes-

te informasjon om ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt om-

råde, kontakt din lokale Fujifi lm-representant eller besøk 

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

Oppladbare LI-ion-batterierOppladbare LI-ion-batterier

NP-W235: NP-W235 oppladbare batterier med ekstra ladekapasitet kan kjøpes ved 

behov.

Dobbel batteriladereDobbel batteriladere

BC-W235: BC-W235 kan lade opptil to NP-W235-batterier om gangen. Ved +25 °C, vil 

batteriene lade i løpet av omtrent 200 minutter. Hvis du bruker en enhet som tilfører 

strøm med en eff ekt på 30 W eller over, reduseres ladetidene til så lite som 150 mi-

nutter.

ØyekopperØyekopper

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Koble til søkerens øyemusling for å forhindre at 

lys lekker inn i søkervinduet.

FjernutløsereFjernutløsere

RR-100: Bruk for å redusere kameraristing eller for å holde lukkeren åpen under en 

langtidseksponering (⌀2,5 mm).

StereomikrofonerStereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon for fi lmopptak.

FUJINON-objektiverFUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Utskiftbare objektiver for bruk sammen med FUJIFILM 

X-fatningen.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Kinoobjektiver til FUJIFILM X-stativ.

Makro utvidelsesrørMakro utvidelsesrør

MCEX-11/16: Fest mellom kameraet og objektivet for å ta bilder ved høye reproduk-

sjonsrater.

TelekonvertereTelekonvertere

XF1.4X TC WR: Øker brennvidden til kompatible objektiver med omtrent 1,4×.

XF2X TC WR: Øker brennvidden til kompatible objektiver med omtrent 2,0×.

FesteadaptereFesteadaptere

FUJIFILM M FESTEADAPTER: Gjør det mulig å bruke kameraet sammen med en lang 

rekke objektiver med M-feste.
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KamerahusdekslerKamerahusdeksler

BCP-001: Dekk til kameraets objektivfatning når et objektiv ikke er montert.

Blitsenheter med skofesteBlitsenheter med skofeste

EF-X500: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et 

ledetall på 50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighetssynkronisering). Dette gjør at 

den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitsens synkroniseringshas-

tighet. Blitsen støtter den valgfrie batteripakken EF-BP1 og Fujifi lms optiske trådløse 

blitskontroll, og kan brukes som styringsenhet eller ekstern blitsenhet for ekstern 

trådløs blitsfotografering.

EF-BP1: Batteripakke for EF-X500 blitsenheter. Tar opptil 8 AA-batterier.

EF-60: I tillegg til manuell og TTL-blitskontroll, har denne klipsmonterte blitsen et 

ledetall på 60 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighetssynkronisering). Dette gjør at 

den kan brukes med lukkerhastigheter som overstiger blitsens synkroniseringshas-

tighet. Den kan også brukes som ekstern blits kontrollert av en valgfri EF-W1 trådløs 

styringsenhet.

EF-W1: Denne trådløse blitsstyringsenheten støtter NAS * trådløs kommunikasjons-

standard utviklet av Nissin Japan, og kan brukes med valgfrie EF-60 klipsmonterte 

blitsenheter og andre NAS-kompatible enheter.

* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Denne kompakte, blitsenheten med klips trekker strøm fra kameraet, har et 

ledetall på omtrent 8 (ISO 100, m) og kan dekke synsvinkelen på et 16 mm objektiv 

(tilsvarer 24 mm i 35 mm format).

EF-42: Denne blits med klype har et ledetall på 42 (ISO 100, m) og støtter manuell og 

TTL-blitskontroll.

EF-X20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter manuell og 

TTL-blitskontroll.

EF-20: Denne blits med klype har et ledetall på 20 (ISO 100, m) og støtter TTL-blitskon-

troll (manuell blitskontroll støttes ikke).

Vertikale batterigrepVertikale batterigrep

VG-XH: Se ”Vertikale batterigrep”.

FilsendereFilsendere

FT-XH: Se «Filsendere».

KjølevifterKjølevifter

FAN-001: Se «Kjølevifter».
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StativgrepStativgrep

TG-BT1: Ta opp fi lmer, ta bilder eller juster zoomen på kompatible zoomobjektiver 

mens du holder dette Bluetooth-stativgrepet.

GripebelterGripebelter

GB-001: Gir bedre grep. Kan kombineres med et håndgrep for sikrere håndtering.

 Dekselsett Dekselsett

CVR-XH: Et sett med deksler til X-H2S. Inkluderer et synkroniseringsterminaldeksel, 

et blitsskodeksel og et minnekortspordeksel, samt to terminaldeksler for fi lsender/

vertikalt batterigrep.

instax SHARE skrivereinstax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax fi lm.
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Frame.io Camera to Cloud Ver. 4.00

Bilder og fi lmer kan lastes opp direkte til Frame.io-plattformen over 

et nettverk når kameraet er koblet til en FT-XH-fi lsender (ekstraut-

styr).

For mer informasjon om bruk av Frame.io, besøk nettstedet neden-

for.

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