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:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004988-B00 NL

Inhoud
X-T20 firmwareversie 2.00 voegt de hieronder
vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek
de volgende website voor de meest recente
handleiding.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
Nr.
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Beschrijving

X-T20 Zie

P P

Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van het beeld
die bij de huidige instellingen overbelicht worden,
19
geschoven over het beeld dat door het objectief
te zien is, drukt u op de functietoets waaraan
HISTOGRAM is toegewezen.
Aanraakbedieningen zijn toegevoegd.
22
Om opnieuw scherp te stellen met behulp van
autofocus, terwijl de opname aan de gang is, drukt
56
u op het aanraakscherm of drukt u op de knop
waaraan AF-AAN is toegewezen.
Opties GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) en
GROTE INDICAT.-MODUS (LCD) zijn toege220
voegd aan D SCHERMINSTELLINGEN in het
setup-menu.
De optie DISPL-INST. GROTE INDICAT. is
toegevoegd aan D SCHERMINSTELLINGEN in 220
het setup-menu.
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Beschrijving
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D TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH

X-T20 Zie

P P

Ver.

Wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van de

7
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SCREEN INSTELLINGEN-optie in het instellingsmenu.
Het item D VERBINDINGSINSTELLINGEN >
PC-VERBINDINGSMODUS is aan het instellingenmenu toegevoegd.
Derde-partij studio ﬂash commanders compatibel
met het FUJIFILM ﬂashsysteem kunnen nu worden
gebruikt.
FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven
worden nu ondersteund.
Naast de instax SHARE-printers die vermeld staan
in „Accessoires van FUJIFILM”, ondersteunt de
camera nu ook de SP-3.
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N De sterretjes in de kolom „Ver.” geven aan welke functies in

eerdere versies beschikbaar waren; alleen de beschrijvingen
in de handleiding is veranderd.

Wijzigingen en toevoegingen
Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.
X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 19
De standaardweergave aanpassen

Ver. 2.00

Histogrammen
Histogrammen geven de verdeling van de tinten in de foto weer. De
horizontale as geeft de helderheid weer, de verticale as het aantal pixels.
Aantal pixels
Schaduwen

•

Hoge lichten

Helderheid pixels
Optimale belichting: Pixels zijn als een gelijkmatige kromme verdeeld over alle tinten.

• Overbelicht: Pixels bevinden zich in groepjes
aan de rechterzijde van de grafiek.

• Onderbelicht: Pixels bevinden zich in groepjes
aan de linkerkant van de grafiek.

Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van
het beeld die bij de huidige instellingen
overbelicht worden, geschoven over het
beeld dat door het objectief te zien is, drukt
u op de functietoets waaraan HISTOGRAM
is toegewezen.
A Overbelichte gebieden knipperen
B RGB-Histogrammen
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 22
Ver. 2.00
Touch screen modus
De volgende aanraakbedieningen zijn toegevoegd.
Nr.

Beschrijving

1

Veegbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het
scherpstelveld te kiezen tijdens scherpstelzoom.
Samenknijp- of spreidbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het aantal foto’s (één, negen of honderd) te kiezen
dat wordt weergegeven tijdens multi-frameweergave.
Foto’s kunnen nu in de negen- en honderd-frameweergaven worden geselecteerd met behulp van aanraak- en
sleepbewegingen; dubbeltik op een foto om deze in
volledig scherm te bekijken.
Aanraakbedieningen kunnen nu in het menu Q (snel)
worden gebruikt.
Het aanraakscherm kan nu voor het invoeren van tekst
worden gebruikt.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 56
Films opnemen

*

N Het indicatielampje gaat branden tijdens de opname.

Tijdens het opnemen kunt u de belichtingscompensatie
veranderen met maximaal ±2 EV en de zoom aanpassen
met behulp van de zoomring op de lens (indien beschikbaar).
Als de lens met een modusschakelaar voor het diafragma
is uitgerust, selecteer dan de diafragmafunctie voordat
u begint met de opname. Als er een andere optie dan A
is geselecteerd, kunnen de sluitertijd en het diafragma
worden aangepast terwijl de opname bezig is.
Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus,
terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de knop waaraan AF-AAN is
toegewezen.
Opnemen is mogelijk niet beschikbaar bij bepaalde instellingen, terwijl in andere gevallen de instellingen mogelijk
niet van toepassing zijn tijdens de opname.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 220
GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)

Ver. 2.00

Selecteer AAN om grote indicators in de elektronische zoeker
weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden
geselecteerd met behulp van D SCHERMINSTELLINGEN >
DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT..

UIT

AAN

GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)

Ver. 2.00

Selecteer AAN om grote indicators in de LCD-monitor weer
te geven. De weergegeven indicators kunnen worden
geselecteerd met behulp van D SCHERMINSTELLINGEN >
DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT..

UIT

AAN

N Als GROTE INDICAT.-MODUS aan een functieknop wordt toege-

wezen, kan de knop worden gebruikt om tussen GROTE INDICAT.MODUS aan (AAN) en uit (UIT) (P 224, 250) te schakelen.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 220
DISPL-INST. GROTE INDICAT.
Kies de indicators die worden
weergegeven wanneer
AAN is geselecteerd voor
D SCHERMINSTELLINGEN >
GROTE INDICAT.-MODUS (EVF) of
GROTE INDICAT.-MODUS (LCD).
Optie

Ver. 2.00

DISPLAY-INSTEL. GROTE INDICATOREN

BELDISPL
Schl

Beschrijving
Kies de items die onderaan de weergave staan.
Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes
A BELDISPL
(R); om te deselecteren, markeer de vinkjes en
druk op MENU/OK.
Selecteer AAN om de belichtingsaanduiding weer
B d Schl
te geven.
Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weerC L1, L2, L3, L4
gave aan de linkerkant van het scherm.
Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weerD R1, R2, R3, R4
gave aan de rechterkant van het scherm.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 230
TOUCH SCREEN INSTELLINGEN
Schakel touchscreen knoppen in of uit.

Ver. 1.10

Optie

Beschrijving
AAN:
Touch
controls
ingeschakeld; de LCD-mo•
nitor functioneert als een touchscreen.
TOUCHSCREEN
• UIT: Touch controls uitgeschakeld; de LCD-moAAN/UIT
nitor kan niet gebruikt worden als een touchscreen.
Selecteer het gebied van de LCD-monitor (ALLE,
EVF
RECHTS of LINKS) dat gebruikt wordt voor
TOUCHSCREENGEBD touch controls terwijl de zoeker actief is, of kies
INST.
UIT om de touch controls uit te schakelen terwijl
de zoeker gebruikt wordt.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 239
Ver. 2.00
PC-VERBINDINGSMODUS
Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.
Optie

Beschrijving
De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus
USB-KAARTLEZER in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar
de computer te kopiëren. De camera functioneert
normaal wanneer deze niet verbonden is.
Het aansluiten van de camera op een computer via
USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/
backup-herstelmodus. De camera functioneert niet
normaal wanneer niet verbonden.
• USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO):
USB RAW CONV/ Gebruik de beeldverwerkende motor van de
camera om RAW-bestanden snel te converteren
B-UP HERS
naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.
• BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist):
Camera-instelling opslaan en laden. Conﬁgureer
de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera’s van hetzelfde type.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 257
Ver. 2.00
Flitsinstellingen
Derde-partij studio flash commanders compatibel
met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden
gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 272
Ver. 2.00
Automatische zoom
De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZpowerzoomobjectieven. De volgende functies zijn
beschikbaar:
• De zoomring kan worden gebruikt om de zoom
aan te passen.
• De scherpstelring kan worden gebruikt voor het
maken van fijnafstellingen om in te zoomen in
scherpstelstanden S (AF-S) en C (AF-C).
• De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
• Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.
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X-T20 Gebruiksaanwijzing: P 293
Accessoires van FUJIFILM

Ver. 1.10

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