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Nowe funkcje
Wersja 1.20

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowa-
nia sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji 
dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, 
aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych 
produktów:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



Spis treści
Oprogramowanie sprzętowe X-T30 II w wersji 1.20 dodaje lub 
aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać naj-
nowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.
 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Opcja LISTA URZĄDZEŃ Bluetooth została dodana do 

D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > USTAWIENIA Bluetooth 

w menu ustawień.

1 1.20

22
Uchwyt statywu TG-BT1 został dodany do listy akcesoriów opcjo-

nalnych.
3 1.20
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Zmiany i uzupełnienia
Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

USTAWIENIA Bluetooth Wer. 1.20
Dostosuj ustawienia Bluetooth.

OpcjaOpcja OpisOpis

REJESTRACJA 

PAROWANIA

Sparuj aparat ze smartfonem, na którym uruchomiona jest aplikacja 

FUJIFILM Camera Remote.

WYBIERZ CEL 

PAROWANIA

Wybierz połączenie z listy urządzeń, z którymi aparat został sparo-

wany, za pomocą REJESTRACJA PAROWANIA. Wybierz BRAK 
POŁĄCZENIA, aby zakończyć bez nawiązywania połączenia.

USUŃ REJESTRACJĘ 

PAROWANIA

Usuń dane parowania dla wybranych urządzeń. Wybierz urządzenie 

z listy urządzeń. Wybrane urządzenie zostanie również usunięte 

z listy urządzeń w WYBIERZ CEL PAROWANIA.

LISTA URZĄDZEŃ 

Bluetooth

Wyświetl listę urządzeń, z którymi aparat jest sparowany (innych niż 

smartfon) lub zakończ parowanie z wybranymi urządzeniami.

Bluetooth WŁ./

WYŁ.

• WŁ.: Po włączeniu aparat automatycznie nawiązuje połączenie 

Bluetooth z połączonymi urządzeniami.

• WYŁ.: Aparat nie łączy się poprzez Bluetooth.

AUTOM. TRANSFER 

OBRAZU

• WŁ.: Zaznacz zdjęcia do przesłania, zaraz po ich zrobieniu. Ozna-

czaj zdjęcia JPEG do przesłania zaraz po ich zrobieniu.

• WYŁ.: Zdjęcia nie są oznaczane do przesłania zaraz po ich 

zrobieniu.

USTAWIENIE 

SYNCHRONIZACJI 

SMARTFONU

Wybierz, czy aparat ma być zsynchronizowany z godziną i/lub 

lokalizacją przekazywanymi przez sparowany smartfon.

• LOKALIZACJA&CZAS: Synchronizuj godzinę i lokalizację.

• LOKALIZACJA: Synchronizuj lokalizację.

• CZAS: Synchronizuj godzinę.

• WYŁĄCZONY: Synchronizacja wyłączona.
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N • Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji FUJIFILM Camera Remote na 
smartfonie lub tablecie przed sparowaniem urządzenia z aparatem lub 
przesłaniem zdjęć.

• Gdy WŁ. jest wybrane zarówno dla Bluetooth WŁ./WYŁ., jak i AUTOM. 
TRANSFER OBRAZU, lub zdjęcia są aktualnie wybrane do przesłania 
za pomocą opcji ŻĄDANIE TRANSFERU OBRAZU w menu C (od-
twarzania), przesyłanie do sparowanych urządzeń rozpocznie się zaraz 
po przejściu do odtwarzania lub wyłączeniu aparatu. Opcji ŻĄDANIE 
TRANSFERU OBRAZU można również użyć do wybrania zdjęć do prze-
słania, gdy AUTOM. TRANSFER OBRAZU jest wyłączone.
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Akcesoria fi rmy Fujifi lm Wer. 1.20
Firma Fujifi lm oferuje następujące akcesoria opcjonalne. Aby uzy-
skać najnowsze informacje o akcesoriach dostępnych w Państwa 
regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
fi rmy Fujifi lm lub odwiedzić stronę 
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Akumulatory litowo-jonoweAkumulatory litowo-jonowe

NP-W126S: W razie potrzeby można zakupić dodatkowe akumulatory NP-W126S o dużej 
pojemności.

ŁadowarkiŁadowarki

BC-W126S: W razie potrzeby można zakupić zamienne ładowarki. W temperaturze +20 °C, 

ładowarka BC-W126S ładuje akumulator NP-W126S w czasie około 150 minut.

Zasilacze siecioweZasilacze sieciowe

AC-9V (wymaga złącza prądu stałego CP-W126): Używaj tego zasilacza sieciowego pracujące-

go z napięciem 100–240 V i natężeniem 50/60 Hz do długotrwałego fotografowania 

i odtwarzania lub podczas kopiowania zdjęć do komputera.

Złącza DCZłącza DC

CP-W126: W celu długiego fotografowania lub odtwarzania albo podczas korzystania 

z aparatu w połączeniu z komputerem, użyj CP-W126 do podłączenia aparatu do 

zasilacza AC-9V.

Piloty zdalnego wyzwalaniaPiloty zdalnego wyzwalania

RR-100: Użyj tego pilota, aby ograniczyć drgania aparatu lub utrzymywać otwartą 

migawkę podczas rejestrowania długich ekspozycji (⌀2,5 mm).

Mikrofony stereofoniczneMikrofony stereofoniczne

MIC-ST1: Zewnętrzny mikrofon do nagrywania fi lmów.

Obiektywy FUJINONObiektywy FUJINON

Obiektywy z serii XF/XC: Wymienne obiektywy przeznaczone wyłącznie do użytku 
z mocowaniem FUJIFILM X.

Obiektywy z serii FUJINON MKX: Obiektywy fi lmowe podłączane do mocowania 

FUJIFILM  X.

Pierścienie pośrednie makroPierścienie pośrednie makro

MCEX-11/16: Przymocuj pomiędzy aparatem a obiektywem, aby fotografować z wyso-
kimi współczynnikami przybliżenia.
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TelekonwerteryTelekonwertery

XF1.4X TC WR: Zwiększa ogniskową obiektywu o około 1,4×.

XF2X TC WR: Zwiększa ogniskową obiektywu o około 2,0×.

Adaptery mocowaniaAdaptery mocowania

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Pozwala na używanie w połączeniu z aparatem szerokiej 
gamy obiektywów z mocowaniem M.

Pokrywki bagnetu korpusuPokrywki bagnetu korpusu

BCP-001: Zakryj mocowanie obiektywu w aparacie, kiedy obiektyw nie jest podłączony.

Opcjonalne lampy błyskowe podłączane do stopkiOpcjonalne lampy błyskowe podłączane do stopki

EF-X500: Poza ręcznym sterowaniem błyskiem i sterowaniem błyskiem TTL, ta nakła-

dana lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 50 (ISO 100, m) i obsługuje 

FP (synchronizację z krótkimi czasami otwarcia migawki), co pozwala na jej używanie 

w połączeniu z czasami otwarcia migawki krótszymi od czasu synchronizacji błysku. 

Dzięki obsłudze opcjonalnego pojemnika na baterie EF-BP1 oraz optycznego bez-

przewodowego sterowania błyskiem Fujifi lm, można jej używać jako lampy głównej 

lub lampy zdalnej do zdalnego bezprzewodowego fotografowania z użyciem lamp 

błyskowych.

EF-BP1: Pojemnik na baterie do lamp błyskowych EF-X500. Mieści do 8 baterii AA.

EF-60: Poza ręcznym sterowaniem błyskiem i sterowaniem błyskiem TTL, ta nakładana 

lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 60 (ISO 100, m) i obsługuje FP (synchronizację 

z krótkimi czasami otwarcia migawki), co pozwala na jej używanie w połączeniu 

z czasami otwarcia migawki krótszymi od czasu synchronizacji błysku. Lampy można 

również używać jako zdalnej lampy błyskowej pod kontrolą sterownika bezprzewo-

dowego EF-W1.

EF-W1: Dzięki obsłudze standardu komunikacji bezprzewodowej NAS * opracowanego 

przez Nissin Japan, tego bezprzewodowego sterownika błysku można używać 

w połączeniu z opcjonalnymi nakładanymi lampami błyskowymi EF-60 oraz innymi 

lampami zgodnymi z NAS.

* NAS jest zastrzeżonym znakiem towarowym fi rmy Nissin Japan Ltd.

EF-42: Ta nakładana lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 42 (ISO 100, m) i obsługu-

je ręczne sterowanie błyskiem i sterowanie błyskiem TTL.

EF-X20: Ta nakładana lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 20 (ISO 100, m) i obsłu-

guje ręczne sterowanie błyskiem i sterowanie błyskiem TTL.

EF-20: Ta nakładana lampa błyskowa ma liczbę przewodnią 20 (ISO 100, m) i obsługu-

je sterowanie błyskiem TTL (ręczne sterowanie błyskiem nie jest obsługiwane).

Uchwyty statywuUchwyty statywu

TG-BT1: Nagrywaj fi lmy, rób zdjęcia lub reguluj zoom w zgodnych obiektywach z 

zoomem sterowanym elektrycznie, trzymając uchwyt statywu Bluetooth.
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Uchwyty na pasekUchwyty na pasek

GB-001: Poprawia chwyt. Połącz z uchwytem w celu bezpieczniejszej obsługi aparatu.

Drukarki instax SHAREDrukarki instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Podłącz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować 
zdjęcia na fi lmie instax.
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