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Nye funksjoner
Versjon 1.20

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-T30 II fi rmware-versjon 1.20 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
Et element for Bluetooth-ENHETSLISTE er lagt til 

D TILKOBLINGSINNSTILLING > Bluetooth-INNSTILLINGER i 

oppsettmenyen.
1 1.20

22 TG-BT1 stativgrep er lagt til listen over valgfritt tilbehør. 3 1.20
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Endringer og tillegg
Endringer og tillegg er som følger.

Bluetooth-INNSTILLINGER Ver. 1.20

Justere Bluetooth-innstillinger.

AlternativAlternativ BeskrivelseBeskrivelse

REGISTRERING AV 

PARING

Par kameraet sammen med en smarttelefon som kjører FUJIFILM 

Camera Remote-appen.

SLETT PARINGSMÅL

Velg en tilkobling fra en liste over enheter som kameraet har 

blitt koblet til ved hjelp av REGISTRERING AV PARING. Velg 

INGEN TILKOBLING for å avslutte uten å koble til.

SLETT REG. AV PARING

Slett sammenkoblingsinformasjon for valgte enheter. Velg 

enheten i enhetslisten. Den valgte enheten vil også bli fj ernet fra 

enhetene som er oppført i SETT PARINGSMÅL.

Bluetooth-ENHETS-

LISTE

Vis enhetene som kameraet er paret med (annet enn smarttele-

fonen) eller avslutt paring med valgte enheter.

Bluetooth PÅ/AV
• PÅ: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth tilkobling 

med parede enheter når det slås på.

• AV: Kameraet kobles ikke til via Bluetooth.

AUTO-BILDEOVERFØRING

• PÅ: Marker bilder for opplasting mens de blir tatt. Marker 

JPEG-bilder for opplasting etter hvert som de blir tatt.

• AV: Bilder blir ikke merket for opplasting etter hvert som de 

blir tatt.

INNST. FOR SYNK. AV 

SMARTTELEFON

Velg om du vil synkronisere kameraet med klokkeslettet og/

eller plasseringen til en paret smarttelefon.

• STED OG TID: Synkroniser tid og plassering.

• STED: Synkroniser plassering.

• TID: Synkroniser tid.

• AV: Synkronisering av.
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N • Installer den nyeste versjonen av FUJIFILM Camera Remote-appen på 
smarttelefonen eller nettbrettet ditt før du parer enheten med kameraet 
ditt eller laster opp bilder.

• Når PÅ er valgt for både Bluetooth PÅ/AV og AUTO-BILDEOVERFØRING 
eller bilder er for øyeblikket valgt for opplasting ved hjelp av 
BILDEOVERFØRING-alternativet i C (avspilling)-menyen, vil opplasting til 
sammenkoblede enheter begynner kort tid etter at du avslutter avspilling 
eller slår av kameraet av. BILDEOVERFØRING kan også brukes til å velge 
bilder for opplasting når AUTO-BILDEOVERFØRING er av.
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Tilbehør fra Fujifi lm Ver. 1.20

Følgende valgfrie tilbehør er tilgjengelig fra Fujifi lm. For nyeste 

informasjon om ekstrautstyr som er tilgjengelig i ditt område, kon-

takt din lokale Fujifi lm-representant eller besøk 

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

Oppladbare LI-ion-batterierOppladbare LI-ion-batterier

NP-W126S: NP-W126S oppladbare batterier med ekstra ladekapasitet kan kjøpes ved 

behov.

BatteriladereBatteriladere

BC-W126S: Ekstra batteriladere kan kjøpes ved behov. Ved +20 °C, lades BC-W126S og 

NP-W126S på cirka 150 minutter.

VekselstrømsadaptereVekselstrømsadaptere

AC-9V (krever CP-W126 likestrømkobling): Bruk denne 100–240 V, 50/60 Hz vekselstrømadap-

teren for opptak og avspilling over lengre tid eller når du kopierer bilder til en 

datamaskin.

LikestrømskoblingerLikestrømskoblinger

CP-W126: For utvidet opptak eller avspilling eller ved bruk av kameraet med en data-

maskin, bruk CP-W126 for å koble kameraet til strømadapteren AC-9V.

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×.
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FesteadaptereFesteadaptere

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

rekke objektiver med M-feste.

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 TLL-blitskontroll, har blitsen med klype et ledetall på 

50 (ISO 100, m) og støtter FP (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan brukes med 

lukkerhastigheter som overstiger blitssynkhastigheten. Blitsen støtter batteripakken 

EF-BP1 (ekstrautstyr) og Fujifi lms optiske trådløse blitskontroll, og den kan brukes 

som styringsenhet eller fj ernstyrt blitsenhet for fj ernstyrt trådløs blitsfotografering.

EF-BP1: En 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 (høyhastighets synk). Dette gjør at den kan 

brukes med lukkerhastigheter som er kortere enn blitsens synkroniseringshastig-

het. Den kan også brukes som fj ernstyrt blits under kontrollen av en EF-W1 trådløs 

styringsenhet (ekstrautstyr).

EF-W1: Med støtte for NAS * trådløs kommunikasjonsstandard som er utviklet av Nissin 

Japan, kan denne trådløse blitsstyringsenheten brukes med EF-60 klipsmonterte 

blitsenheter (ekstrautstyr) og andre NAS-kompatible enheter.

* NAS er et registrert varemerke for Nissin Japan Ltd.

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-blits-

kontroll (manuell blitskontroll støttes ikke).

StativgrepStativgrep

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

mens du holder dette Bluetooth-stativgrepet.



5

 

GripebelterGripebelter

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

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.



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com


