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Nya funktioner
Version 1.20

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-T30 II:s fi rmwareversion 1.20 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
Punkten Bluetooth-ENHETSLISTA har lagts till under 

D ANSLUTNINGSINSTÄLLNING > Bluetooth-INSTÄLLNINGAR 

i inställningsmenyn.
1 1.20

22 Stativgreppet TG-BT1 har lagts till som ett tillval i tillbehörslistan. 3 1.20
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Ändringar och tillägg
Följande ändringar och tillägg har gjorts.

Bluetooth-INSTÄLLNINGAR Ver. 1.20

Justera Bluetooth-inställningarna.

AlternativAlternativ BeskrivningBeskrivning

REGISTRERA 

PARKOPPLING

Parkoppla kameran med en smartphone eller surfplatta som kör 

FUJIFILM Camera Remote-appen.

VÄLJ

 PARKOPPLINGSDEST.

Välj en anslutning från en lista över enheter som kameran har 

parkopplats till med hjälp av REGISTRERA PARKOPPLING. 

Välj INGEN ANSLUTNING för att avsluta utan att ansluta.

TA BORT 

PARKOPPLINGSREG.

Radera parkopplingssinformation för valda enheter. Välj enheten 

i listan över enheter. Den valda enheten kommer även att tas 

bort från enheter som listas i VÄLJ PARKOPPLINGSDEST..

Bluetooth-ENHETSLISTA
Visa de enheter som kameran har parkopplats med (förutom 

smarttelefonen) eller avsluta parkopplingen med valda enheter.

Bluetooth PÅ/AV
• PÅ: Kameran skapar automatiskt en Bluetooth-anslutning med 

parade enheter när den är påslagen.

• AV: Kameran kan inte ansluta via Bluetooth.

AUTOMATISK 

BILDÖVERFÖRING

• PÅ: Markera bilder för uppladdning när de tas. Markera 

JPEG-bilder för uppladdning allteftersom de tas.

• AV: Bilder markeras inte för uppladdning allteftersom de tas.

SYNK.INST. FÖR 

SMARTPHONE

Välj om du vill synkronisera kameran till den tid och/eller plats 

som tillhandahålls av en parkopplad smartphone.

• PLATS&TID: Synkronisera tid och plats.

• PLATS: Synkronisera platsen.

• TID: Synkronisera tiden.

• AV: Synkronisering av.
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N • Installera den senaste versionen av FUJIFILM Camera Remote-appen på 
din smarttelefon eller surfplatta innan du parkopplar enheten med din 
kamera eller laddar upp bilder.

• När PÅ är valt för både Bluetooth PÅ/AV och AUTOMATISK 
BILDÖVERFÖRING eller bilder är valda för överföring med alternativet 
BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG i C (uppspelning)-menyn så påbörjas 
överföring till parkopplade enheten strax efter att du återgått till upp-
spelningsläge eller stänger av kameran. BILDÖVERFÖRINGSUPPDRAG 
kan också användas för att välja bilder för överföring när AUTOMATISK 
BILDÖVERFÖRING är avstängt.
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Tillbehör från Fujifi lm Ver. 1.20

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-W126S: Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-NP-W126S-batterier kan 

köpas vid behov.

BatteriladdareBatteriladdare

BC-W126S: Extra batteriladdare kan köpas vid behov. Vid +20 °C laddar BC-W126S ett 

NP-W126S inom cirka 150 minuter.

NätadaptrarNätadaptrar

AC-9V (kräver CP-W126 DC-kopplare): Använd denna 100–240 V, 50/60 Hz nätadapter för 

utökad fotografering och bildvisning eller vid kopiering av bilder till en dator.

DC-kopplareDC-kopplare

CP-W126: För en längre tids fotografering eller uppspelning eller när du använder 

kameran med en dator ska du använda CP-W126 för att ansluta kameran till nätadap-

tern AC-9V.

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×.
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FattningsadaptrarFattningsadaptrar

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

av objektiv med M-fattning.

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 understiger blixtsynkhastigheten. Den har stöd för det 

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

den kan användas som en blixtkontrollenhet eller fj ärrblixtenhet för trådlös blixtfoto-

grafering med fj ärrstyrning.

EF-BP1: Ett batteripack för EF-X500-blixtenheter. Tar 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-kontrollenhet.

EF-W1: Med stöd för NAS * trådlös kommunikationsstandard utvecklad av Nissin Japan, 

kan denna trådlösa blixtkontrollenhet användas med extra fästbara EF-60-blixtar och 

andra NAS-enheter.

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

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).

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.

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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