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Funktioner, der er ændret som følge af fi rmwareopdateringer, stemmer 

muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentati-

on, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for infor-

mation om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

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



  Indhold
Firmwareversionen 1.20 i X-T30 II tilføjer eller opdaterer 

nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, 

gå på følgende hjemmeside.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Punktet Bluetooth ENHEDSLISTE er blevet føjet til 

D FORBINDELSESINDSTILLING > Bluetooth-INDSTILLINGER 

i opsætningsmenuen.

1 1.20

22 TG-BT1-stativgrebet er blevet føjet til listen over ekstra tilbehør. 3 1.20
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Ændringer og tilføjelser
Ændringer og tilføjelser er som følger.

Bluetooth-INDSTILLINGER Ver. 1.20

Justér Bluetooth-indstillingerne.

IndstillingIndstilling BeskrivelseBeskrivelse

REGISTRERING AF 

TILKNYT.

Kæd kameraet sammen med en smartphone, der kører app’en 

FUJIFILM Camera Remote.

VÆLG 

PARRINGSDESTINATION

Vælg en forbindelse på en liste over enheder, som kameraet er 

blevet kædet sammen med ved hjælp af REGISTRERING AF 
TILKNYT.. Vælg INGEN FORBINDELSE for at afslutte uden at 

oprette forbindelse.

SLET REG. AF 

TILKNYTNING

Slet oplysninger om sammenkædning for udvalgte enheder. Vælg 

enheden på listen over enheder. Den valgte enhed fj ernes også fra 

enhederne opstillet i VÆLG PARRINGSDESTINATION.

Bluetooth 

ENHEDSLISTE

Opstil de enheder, som kameraet er kædet sammen med (udover 

smartphone), eller afslut sammenkædningen med de valgte 

enheder.

Bluetooth TIL/FRA
• TIL: Kameraet etablerer automatisk en Bluetooth-forbindelse 

til sammenkædede enheder, når de er tændt.

• FRA: Kameraet tilsluttes ikke via Bluetooth.

AUTOMATISK 

BILLEDOVERFØRS.

• TIL: Markér billeder til overførsel, efterhånden som de tages. 

Markér JPEG-billeder til overførsel, efterhånden som de tages.

• FRA: Billederne markeres ikke til overførsel, efterhånden som de tages.

SMARTPHONE 

SYNC.-INDSTILLING

Vælg, om du synkroniserer kameraet til den tid og/eller placering, 

der leveres af en parret smartphone.

• BELIGGENHED&TID: Synkronisér tid og placering.

• BELIGGENHED: Synkronisér placeringen.

• TID: Synkronisér tiden.

• SLUK: Synkronisering slået fra.
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N • Installér den seneste version af app’en FUJIFILM Camera Remote på din 
smartphone eller tablet, før du kæder enheden sammen med dit kame-
ra eller overfører billeder.

• Når TIL er valgt for både Bluetooth TIL/FRA og AUTOMATISK 
BILLEDOVERFØRS., eller billederne aktuelt er valgt til overførsel 
ved hjælp af indstillingen BILLEDOVERFØRSELSORDRE i menuen 
C (afspilning), starter overførsel til sammenkædede enheder kort 
efter, at du afslutter og er gået til afspilning eller slukker kameraet. 
BILLEDOVERFØRSELSORDRE kan også anvendes til at vælge billeder til 
overførsel, når AUTOMATISK BILLEDOVERFØRS. er slået fra.
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Tilbehør fra Fujifi lm Ver. 1.20

Følgende ekstra tilbehør er tilgængeligt fra Fujifi lm. For seneste 

information om tilgængeligt tilbehør i dit område kan du forhøre 

dig hos din lokale Fujifi lm-repræsentant, eller besøge 

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

Genopladelige Li-ion-batterierGenopladelige Li-ion-batterier

NP-W126S: Du kan købe ekstra NP-W126S genopladelige batterier med høj kapacitet 

efter behov.

BatteriopladereBatteriopladere

BC-W126S: Du kan købe ekstra batteriopladere efter behov. Ved +20 °C lader 

BC-W126S et NP-W126S op på ca. 150 minutter.

AC-strømadaptereAC-strømadaptere

AC-9V (kræver CP-W126 DC-kobling): Anvend denne 100–240 V, 50/60 Hz lysnetadapter til 

udvidet optagelse og afspilning, eller når du kopierer billeder over på computer.

DC-koblingerDC-koblinger

CP-W126: Ved udvidet optagelse eller afspilning, eller når du anvender kameraet med en 

computer, skal du benytte CP-W126 til at forbinde kameraet til AC-9V-strømadapteren.

Fjernbetjente udløsereFjernbetjente udløsere

RR-100: Anvendes til at reducere kamerarystelse eller holde lukkeren åben under en 

tidseksponering (⌀2,5 mm).

StereomikrofonerStereomikrofoner

MIC-ST1: En ekstern mikrofon til fi lmoptagelse.

FUJINON-objektiverFUJINON-objektiver

Objektiver i XF-/XC-serien: Udskiftelige objektiver til anvendelse udelukkende med 

FUJIFILM X-fatning.

Objektiver i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiver til FUJIFILM X-fatningen.

MakroforlængerrørMakroforlængerrør

MCEX-11/16: Monteres mellem kamera og objektiv for at optage ved høje gengivel-

sesforhold.

TelekonvertereTelekonvertere

XF1.4X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 1,4×.

XF2X TC WR: Øger de kompatible objektivers brændvidde med omtrent 2,0×.
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FatningsadaptereFatningsadaptere

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER (FUJIFILM M-FATNINGSADAPTER): Giver mulighed for at 

anvende kameraet med et bredt udvalg af M-fatningsobjektiver.

KamerahusdækslerKamerahusdæksler

BCP-001: Dæk kameraets objektivfatning til, når der ikke er monteret et objektiv.

Blitzenheder monteret i tilbehørsskoBlitzenheder monteret i tilbehørssko

EF-X500: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et 

ledetal på 50 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den 

kan anvendes ved lukkertider, der overstiger blitzsynkroniseringshastigheden. Den 

har understøttelse for det ekstra batterigreb EF-BP1 og Fujifi lms optiske, trådløse 

blitzstyring og kan anvendes som commander eller fj ernbetjent blitzenhed til trådløs 

blitzfotografering via fj ernadgang.

EF-BP1: Et batterigreb til EF-X500-blitzenheder. Kræver op til 8 AA-batterier.

EF-60: Ud over manuel og TTL-blitzstyring har denne blitzenhed til at klikke på et 

ledetal på 60 (ISO 100, m) og understøtter FP (high-speed-synkronisering), så den 

kan anvendes ved lukkertider, der er kortere end blitzsynkroniseringshastigheden. 

Den kan også anvendes som fj ernbetjent blitz under styring af en ekstra trådløs 

EF-W1-commander.

EF-W1: Med understøttelse af trådløs NAS *-kommunikationsstandard udviklet af 

Nissin Japan kan denne trådløse blitz-commander anvendes med ekstra EF-60-blit-

zenheder til at klikke på samt andre NAS-kompatible enheder.

* NAS er et registreret varemærke tilhørende Nissin Japan Ltd.

EF-42: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 42 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring.

EF-X20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) 

og understøtter TTL-blitzstyring.

EF-20: Denne blitzenhed til at klikke på kameraet har et ledetal på 20 (ISO 100, m) og 

understøtter TTL-blitzstyring (manuel blitzstyring understøttes ikke).

StativgrebStativgreb

TG-BT1: Optag fi lm, tag billeder eller justér zoom på kompatible powerzoom-objekti-

ver, mens du holder fast i dette Bluetooth-stativgreb.
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Remme til grebRemme til greb

GB-001: Forbedrer grebet. Kombinér med håndgreb for mere sikker håndtering.

instax SHARE-printereinstax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-fi lm.
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