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Nya funktioner
Version 4.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med fi rmwareupp-

dateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna 

i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för 

information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

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



  Innehåll
X-H2S:s fi rmwareversion 4.00 innebär nya och uppdaterade 

funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för till-

gång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

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

Nr. Beskrivning
Se

P
Ver.

11

Ikoner för anslutnings- och uppladdningsstatus för Frame.io har 

lagts till i den elektroniska sökarens och LCD-skärmens visningar 

med fotograferingsinformation.

1

2
4.00

22

D SKÄRMINSTÄLLNING > ANP. BILD.INST. > 

BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG har bytt namn till 

KOMMUNIKATIONSSTATUS och kan nu användas för att 

slå på eller av bildöverföringsordning och visning på anslutna 

enheter samtidigt. 

3 3.00

33

FOKUSMÄTARE och FOKUSMÄTARE + TOPPHÖJDNING 

har lagts till de alternativ för fokuskontroll som är tillgängliga 

under fi lminspelning.

4

6
2.00

44

Ikoner för anslutnings- och uppladdningsstatus för Frame.io har 

lagts till i den elektroniska sökarens och LCD-skärmens bildvis-

ningsmenyer.

7 4.00

55

De alternativ som kan användas när en separat såld fi lsändare 

FT-XH är ansluten till kameran har lagts till i menyn Nätverks-/

USB-inställning.

8 2.00



Nr. Beskrivning
Se

P
Ver.

66

Ändringar har gjorts av D KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > 

a ISO-KNAPPINSTÄLLNING > a SMARTPHONEÖVERF. 
och d VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF. samtidigt som alternati-

vet H Frame.io ÖVERFÖRINGSORD. har införts.

9 4.00

77 Stativgreppet TG-BT1 har lagts till som ett tillval i tillbehörslistan. 10 3.00

88 Fotografi er och fi lmer kan nu överföras till Frame.io. 13 4.00

N Adobe, Adobe-logotypen, Camera to Cloud, Frame.io, Lightroom och 

Photoshop är antingen registrerade varumärken eller varumärken som 

tillhör Adobe i USA och/eller andra länder.
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Den elektroniska sökaren Ver.4.00

6 0

0 Kameran visar ikoner som visar status för fi ler som valts för 

överföring eller som för närvarande överförs till Frame.io.

6 Kameran visar en ikon som visar aktuell anslutningsstatus för 

Frame.io.
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LCD-skärmen Ver.4.00

G 8

G Kameran visar ikoner som visar status för fi ler som valts för 

överföring eller som för närvarande överförs till Frame.io.

8 Kameran visar en ikon som visar aktuell anslutningsstatus för 

Frame.io.
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Anpassa standardskärmen Ver.3.00

 3 Välj objekt.
Markera objekt och tryck på MENU/OK för att välja eller välja bort.
• RKTL. F INRMN

• FOKUSRAM

• AF-AVSTÅNDSINDIKATOR

• MF-AVSTÅNDSINDIKATOR

• HISTOGRAM

• REALTIDSBILD MARKERA VARN.

• FOTOLÄGE

• BLÄND./SLUTARTID/ISO

• INFORMATIONSBAKGRUND

• Expo. komp. (Siff ra)

• Expo. komp. (Skala)

• FOKUSLÄGE

• LJUSMÄTMETOD

• SLUTARTYP

• BLIXT

• SERIELÄGE

• DUAL. IS-LÄGE

• PEKSKÄRM LÄGE

• VITBALANS

• FILMSIMULERING

• DYNAMISKT OMFÅNG

• BOOST-LÄGE

• INSTÄLLNINGAR FÖR KYLFLÄKT

• ÅTERSTÅENDE BILDER

• BILDSTORLEK/-KVALIT.

• FILMLÄGE & INSPELNINGSTID

• KOMMUNIKATIONSSTATUS

• MIKROFON NIVÅ

• VÄGLEDNINGSMEDDELANDE

• BATTERINIVÅ

• DISPOSITION INRAMNING
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Kontrollera fokus Ver. 2.00

Fokuszoom
Om PÅ har valts för G AF/MF INSTÄLLNING > FOKUS KONTROLL 

zoomar kameran automatiskt in på det valda fokusområdet när du 

vrider på fokusringen. Tryck mitt på fokusknappen (fokusreglaget) 

för att avbryta zoomningen.

N • Använd fokusknappen (fokusreglaget) för att välja ett annat fokusom-

råde.

• Zoomen kan justeras genom att vrida på den bakre kommandorat-

ten. Zoomen kan dock inte justeras när DIGITALT DELAD BILD eller 

DIGITAL MIKROPRISMA har valts för manuell fokushjälp.

Man. fokushjälp
Använd G AF/MF INSTÄLLNING > MAN. FOKUSHJÄLP i fotografe-

ringsmenyerna eller G AF/MF INSTÄLLNING > F MAN. FOKUSHJÄLP 

i fi lmmenyerna för att välja ett alternativ för fokuskontroll.

N Alternativen för fokuskontroll för fi lmer skiljer sig från de som används vid 

stillbildsfotografering.

• DIGITALT DELAD BILD: Visar en delad bild i 

mitten. Rama in motivet i området för de-

lad bild och vrid fokusringen tills de fyra 

delarna av den delade bilden är korrekt 

injusterade.
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• DIGITAL MIKROPRISMA: Ett rutnät som för-

stärker oskärpa visas när motivet inte är i 

fokus. Det försvinner och ersätts med en 

skarp bild när motivet är i fokus.

• FOKUS ACCENTUERING: Markerar högkon-

trasterade konturer. Vrid fokusringen tills 

motivet är markerat.

• FOKUSMÄTARE: En mätare visas under fokus-

punkten och visar om fokus är framför 

eller bakom motivet. Nålen svänger mot 

vänster när fokus är framför motivet och 

mot höger när fokus är bakom motivet. 

Justera fokus så att nålen pekar rakt upp.

N Displayvisningen ändras när YMOTURS väljs för DKNAPP-/
RATTINSTÄLLNING > INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/
FOKUS > ROTATION AV FOKUSRINGEN.
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F MAN. FOKUSHJÄLP Ver. 2.00

Välj hur fokus ska visas när MANUELL FOKUS är valt för 

FOKUSLÄGE.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

FOKUS ACCENTUERING
Kameran förstärker konturer med hög kontrast. Välj en färg 

och accentueringsnivå.

FOKUSMÄTARE En nål indikerar om fokus är framför eller bakom motivet.
FOKUSMÄTARE + 

TOPPHÖJDNING Fokus indikeras både av en mätare och toppmarkeringar.

AV
Fokus visas på normalt sätt (fokusmarkeringar och fokusmä-

tare används inte).
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Bildvisningsdisplayen Ver.4.00

12/31/2022

l

F

F Kameran visar ikoner som visar status för fi ler som valts för 

överföring eller som för närvarande överförs till Frame.io.

l Kameran visar en ikon som visar aktuell anslutningsstatus för 

Frame.io.
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Nätverks-/USB-inställningsmenyer Ver. 2.00

Justera kamerans nätverks- och USB-inställningar.

För mer information om menyn Nätverks-/USB-inställning, besök:

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

N De funktioner som är tillgängliga när en separat såld fi lsändare FT-XH är 

ansluten till kameran beskrivs också.
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a ISO-KNAPPINSTÄLLNING Ver. 4.00

Välj den funktion som ISO-knappen ska ha under bildvisning.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

a SMARTPHONEÖVERF.

Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på 

knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad 

med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/
SMARTPHONEINST..

d VÄLJ & 

SMARTPHONEÖVERF.

När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder 

kan väljas för överföring till den smartphone som kame-

ran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte 

är parkopplad med en smartphone visas alternativen för 

Bluetooth-/SMARTPHONEINST. istället.

b FTP-ÖVERF.ORD.
Den aktuella bilden märks för överföring till en FTP-server när 

du trycker på denna knapp.

c FTP-

PRIOÖVERFÖRINGSORD.

Den aktuella bilden märks med hög prioritet för överföring till 

en FTP-server när du trycker på denna knapp. Bilden fl yttas i 

detta fall till början av överföringskön.

H Frame.io 

ÖVERFÖRINGSORD.

Den aktuella bilden märks för överföring till Frame.io när du 

trycker på denna knapp.

r TRÅDLÖS 

KOMMUNIKATION
Denna knapp kan användas för trådlösa anslutningar.

N b FTP-ÖVERF.ORD., c FTP-PRIOÖVERFÖRINGSORD. och 

H Frame.io ÖVERFÖRINGSORD. kan endast användas när en FT-XH-fi l-

sändare (säljs separat) är ansluten.
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Tillbehör från Fujifi lm Ver. 3.00

Följande extra tillbehör är tillgängliga från Fujifi lm. För den 

senaste informationen om tillgängliga tillbehör i ditt land, 

kontrollera med din lokala Fujifi lm-återförsäljare eller besök 

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

Uppladdningsbara litiumjonbatterierUppladdningsbara litiumjonbatterier

NP-W235: Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-NP-W235-batterier kan köpas 

vid behov.

Dubbla batteriladdareDubbla batteriladdare

BC-W235: BC-W235 kan ladda upp till två NP-W235-batterier samtidigt. Vid +25 °C 

laddas batterierna på ungefär 200 minuter. Vid användning av en enhet som strömfö-

rsörjer med 30 W eller högre reduceras laddningstiderna till så lite som 150 minuter.

ÖgonlupparÖgonluppar

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: Fäst breda sökarluppar för att förhindra att ljus 

läcker in i sökarfönstret.

FjärrutlösningarFjärrutlösningar

RR-100: Använd för att minska kameraskakningar eller hålla slutaren öppen vid 

tidsexponering (⌀2,5 mm).

StereomikrofonerStereomikrofoner

MIC-ST1: En extern mikrofon för fi lminspelning.

FUJINON-objektivFUJINON-objektiv

Objektiv i XF-/XC-serien: Utbytbara objektiv endast för användning med FUJIFILM 

X-fattning.

Objektiv i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiv för FUJIFILM X-fattningen.

MakroförlängningsrörMakroförlängningsrör

MCEX-11/16: Montera mellan kameran och objektivet för att fotografera med höga 

avbildningsförhållanden.

TelekonverterareTelekonverterare

XF1.4X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 1,4×.

XF2X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 2,0×.

FattningsadaptrarFattningsadaptrar

FUJIFILM M-FATTNINGSAPTER: Gör det möjligt att använda kameran med ett brett urval 

av objektiv med M-fattning.
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KamerahuslockKamerahuslock

BCP-001: Täck över objektivets monteringsfl äns när inget objektiv är monterat.

Skomonterade blixtenheterSkomonterade blixtenheter

EF-X500: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av ”clip-on”-

typ ett ledtal på 50 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan 

användas med slutartider som är kortare än blixtsynkhastigheten. Den har stöd för 

det separat sålda batteripacket EF-BP1 och Fujifi lm optisk trådlös fj ärrblixtkontroll, 

och den kan användas som en blixtstyrningsenhet eller fj ärrblixtenhet för trådlös 

blixtfotografering med fj ärrstyrning.

EF-BP1: Ett batteripack för EF-X500-blixtenheter. Har plats för upp till 8 AA-batterier.

EF-60: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av ”clip-on”-typ 

ett ledtal på 60 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan 

användas med slutartider som är kortare än blixtsynkhastigheten. Den kan även 

användas som fj ärrblixt vid styrning med en separat såld trådlös EF-W1-blixtstyr-

ningsenhet.

EF-W1: Denna trådlösa blixtstyrningsenhet har stöd för den trådlösa NAS-kommu-

nikationsstandarden * utvecklad av Nissin Japan, vilken kan användas med separat 

sålda ”clip-on” EF-60-blixtenheter och andra NAS-kompatibla enheter.

* NAS är ett registrerat varumärke som tillhör Nissin Japan Ltd.

EF-X8: Den här kompakta blixtenheten av ”clip-on”-typ drar ström från kameran, har 

ett ledtal på cirka 8 (ISO 100, m) och kan täcka bildvinkeln på ett 16 mm objektiv 

(motsvarande 24 mm i 35 mm-format).

EF-42: Denna blixtenhet av ”clip-on”-typ har ett ledtal på 42 (ISO 100, m) och stödjer 

manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-X20: Denna blixtenhet av ”clip-on”-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer 

manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-20: Denna blixtenhet av ”clip-on”-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer 

TTL-blixtstyrning (manuell blixtstyrning stöds inte).

Vertikala hjälpgreppVertikala hjälpgrepp

VG-XH: Se ”Vertikala hjälpgrepp”.

FilsändareFilsändare

FT-XH: Se ”Filsändare”.

Kylfl äktarKylfl äktar

FAN-001: Se ”Kylfl äktar”.

StativgreppStativgrepp

TG-BT1: Spela in fi lmer, ta bilder eller justera zoom på kompatibla motorzoomobjektiv 

med reglagen på detta handhållna Bluetooth-stativgrepp.
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HandremmarHandremmar

GB-001: Förbättrar greppet. Kombinera med ett handtag för säkrare hantering.

 Skyddskåpor Skyddskåpor

CVR-XH: En uppsättning skyddskåpor för X-H2S. Detta set innehåller en skyddskåpa för 

synkterminalen, en skyddskåpa för blixtskon och en skyddskåpa för minneskortsfack-

et samt två skyddskåpor för de två kontakterna till fi lsändare/vertikalt batterigrepp.

instax SHARE-skrivareinstax SHARE-skrivare

SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-fi lm.
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 Frame.io Camera to Cloud Ver.4.00

Bilder och fi lmer kan överföras direkt till Frame.io-plattformen via 

ett nätverk när kameran är ansluten till en FT-XH-fi lsändare (säljs 

separat).

Besök webbplatsen nedan för mer information om hur du använder 

Frame.io.

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