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Uudet ominaisuudet
Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset 
eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena 
lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa 
eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/



  Sisällys
X-T30 II-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetel-
lut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verk-
kosivustolla.
 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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Bluetooth-LAITELUETTELO-kohta on lisätty asetusvalikon 

kohtaan D YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET.
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22 TG-BT1-jalustakahva on lisätty lisävarusteluetteloon. 3 1.20
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Muutokset ja lisäykset
Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

Bluetooth-ASETUKSET Ver. 1.20

Säädä Bluetooth-asetukset.

ValintaValinta KuvausKuvaus

LAITEPARIN 

REKISTERÖINTI

Pariliitä kamera ja älypuhelin, jossa on käytössä FUJIFILM Camera 

Remote -sovellus.

VALITSE PARILIITOK. 

KOHDE

Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera 

on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta LAITEPARIN 
REKISTERÖINTI. Valitse EI YHTEYTTÄ poistuaksesi muodosta-

matta yhteyttä.

POISTA LAITEPARIN 

REKIST.

Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite 
laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa VALITSE 
PARILIITOK. KOHDE luetelluista laitteista.

Bluetooth-LAITE-

LUETTELO

Luettele laitteet, joiden kanssa kamera pariliitetään (muut kuin 
älypuhelimet), tai lopeta pariliitos valittujen laitteiden kanssa.

Bluetooth 

PÄÄLLÄ/POIS

• PÄÄLLÄ: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen 

laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.

• POIS: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.

AUTOMAATTINEN 

KUVANSIIRTO

• PÄÄLLÄ: Merkitse kuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä. 

Merkitse JPEG-valokuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.

• POIS: valokuvia ei merkitä lähetettäviksi ottamisen yhteydessä.

ÄLYPUHELIMEN 

SYNKRONOINNIN 

ASETUS

Valitse, synkronoidaanko kamera siihen yhdistetystä älypuheli-
mesta saatavien kellonaika- ja/tai paikkatietojen mukaan.

• PAIKKA JA AIKA: synkronoi kellonaika ja paikkatieto.

• PAIKKA: synkronoi paikkatieto.

• AIKA: synkronoi kellonaika.

• OFF: synkronointi pois päältä.
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N • Asenna älypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluk-
sen uusin versio ennen kameraan yhdistämistä tai kuvien lähettämistä.

• Kun PÄÄLLÄ on valittu sekä kohtaan Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS että 
kohtaan AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO tai valittuna on kuvia, jotka 
on valittu lähetettäväksi asetuksella KUVANSIIRRON JÄRJESTYS valikos-
sa C (toisto), lähettäminen yhdistettyihin laitteisiin alkaa pian toistoon 
poistumisen tai kameran sammuttamisen jälkeen. KUVANSIIRRON 
JÄRJESTYS -asetusta voidaan myös käyttää lähetettävien valokuvien 
valitsemiseen, kun AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO on pois päältä.



3

 

Fujifi lmin lisävarusteet Ver. 1.20

Fujifi lm tarjoaa seuraavia valinnaisia lisävarusteita. Saat 
viimeisimmät tiedot alueellasi saatavilla olevista lisäva-
rusteista paikalliselta Fujifi lm-edustajaltasi tai osoitteesta 
https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Ladattavat litiumioniakutLadattavat litiumioniakut

NP-W126S: suuren kapasiteetin ladattavia NP-W126S-lisäakkuja voi hankkia tarvittaes-

sa.

AkkulaturitAkkulaturit

BC-W126S: Korvaavia akkulatureita voi ostaa tarpeen mukaan. +20 °C:n lämpötilassa 

BC-W126S lataa NP-W126S-akut noin 150 minuutissa.

VaihtovirtasovittimetVaihtovirtasovittimet

AC-9V (vaatii CP-W126 DC -liittimen): käytä tätä 100–240 V, 50/60 Hz vaihtovirtasovitinta 

pitkäkestoiseen kuvaukseen ja toistoon tai kun kuvia kopioidaan tietokoneeseen.

DC-liittimetDC-liittimet

CP-W126: käytä CP-W126:ta yhdistääksesi kameran AC-9V-verkkovirtasovittimeen 

pitkäaikaisen kuvauksen tai toiston aikana tai silloin, kun käytät kameraa tietokoneen 

kanssa.

KaukolaukaisimetKaukolaukaisimet

RR-100: käytä kameran tärinän vähentämiseen tai sulkimen auki pitämiseen aikavalo-

tuksen aikana (⌀2,5 mm).

StereomikrofonitStereomikrofonit

MIC-ST1: ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.

FUJINON-objektiivitFUJINON-objektiivit

XF-/XC-sarjan objektiivit: yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa käytettäviksi 

tarkoitetut keskenään vaihdettavat objektiivit.

FUJINON MKX -sarjan objektiivi: FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

MakrojatkoputketMakrojatkoputket

MCEX-11/16: kiinnitä kameran ja objektiivin väliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla.

TelejatkeetTelejatkeet

XF1.4X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 1,4-kertaiseksi.

XF2X TC WR: pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 2,0-kertaiseksi.
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KiinnityssovittimetKiinnityssovittimet

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: mahdollistaa kameran käyttämisen useiden M-kiinnityk-

seen sopivien objektiivien kanssa.

Rungon suojuksetRungon suojukset

BCP-001: suojaa kameran objektiivin kiinnikettä, kun kameraan ei ole kiinnitetty 

objektiivia.

Kamerakenkään kiinnitettävät salamalaitteetKamerakenkään kiinnitettävät salamalaitteet

EF-X500: Tämä kiinnikkeellä varustettu salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salaman-

hallintaa, sen ohjeluku on 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointi), jolloin 

sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Koska 

sen ominaisuuksiin kuuluu lisävarusteena saatavan EF-BP1-akkuyksikön ja Fujifi lmin 

optisen langattoman salamanohjaimen tuki, sitä voidaan käyttää hallintalaitteena tai 

etäsalamalaitteena etäohjattavassa langattomassa salamavalokuvauksessa.

EF-BP1: Akkupaketti EF-X500-salamalaitteille. Tilaa jopa 8 AA-paristolle.

EF-60: Tämä jalkaan kiinnitettävä salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallin-

taa, sen ohjeluku on 60 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasynkronointi), jolloin sitä 

voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysnopeuden. Sitä voidaan 

käyttää myös etäsalamana, jota hallitaan lisävarusteena saatavalla langattomalla 

EF-W1-hallintalaitteella.

EF-W1: Tämä langaton salamaohjain tukee Nissin Japanin kehittämää langatonta NAS * 

-tiedonsiirtostandardia, joten sitä voidaan käyttää yhdessä valinnaisten jalkaan kiinni-

tettävien EF-60-salamalaitteiden ja muiden NAS-yhteensopivien laitteiden kanssa.

* NAS on Nissin Japan Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

EF-42: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m), 

ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-X20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), 

ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

EF-20: Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), 

ja se tukee TTL-salamanhallintaa (käsisäätöistä salamanhallintaa ei tueta).

JalustakahvatJalustakahvat

TG-BT1: Tallenna videoita, ota valokuvia tai säädä yhteensopivien sähköisten 

zoom-objektiivien zoomia samalla, kun pitelet kiinni tästä Bluetooth-jalustakahvasta.
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Käsikahvojen hihnatKäsikahvojen hihnat

GB-001: Parantaa otetta. Yhdistä käsikahvan kanssa varmempaa käsittelyä varten.

instax SHARE -tulostimetinstax SHARE -tulostimet

SP-1/SP-2/SP-3: yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-fi lmille.
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