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Nieuwe Functies
Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van fi rmwa-

re-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de 

beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit 

product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare 

updates voor verschillende producten:

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



Inhoud

X-T30 II fi rmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde 

functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website 

voor de meest recente handleiding.

 https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nr. Beschrijving
Zie

P
Ver.

11

Een item Bluetooth-APPARAATLIJST is toegevoegd aan 

D VERBINDING INSTELLING > Bluetooth INSTELLINGEN 

in het instelmenu.

1 1.20

22
De TG-BT1-statiefgreep is toegevoegd aan de lijst met optionele 

accessoires.
3 1.20
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Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

Bluetooth INSTELLINGEN Ver. 1.20

Pas Bluetooth instellingen aan.

OptieOptie BeschrijvingBeschrijving

KOPPELREGISTRATIE
Koppel de camera aan een smartphone met de FUJIFILM Camera 

Remote app.

KOPPELINGSBEST. 

SELECTEREN

Kies met behulp van KOPPELREGISTRATIE een verbinding uit 

de lijst met apparaten waarmee de camera gekoppeld is geweest. 

Selecteer GEEN VERBINDING om af te sluiten zonder verbin-

ding te maken.

KOPPELREG; 

VERWIJDEREN

Verwijder koppelingsinformatie voor geselecteerde apparaten. 

Kies het apparaat in de lijst met apparaten. Het geselecteerde ap-

paraat wordt ook uit de apparaten verwijderd die staan vermeld 

in KOPPELINGSBEST. SELECTEREN.

Bluetooth-APPA-

RAATLIJST

Vermeld de apparaten waarmee de camera is gekoppeld (anders 

dan de smartphone) of beëindig het koppelen met geselecteerde 

apparaten.

Bluetooth AAN/UIT
• AAN: De camera stelt automatisch een Bluetooth-verbinden vast 

met gekoppelde apparaten wanneer deze ingeschakeld is.

• UIT: De camera verbindt niet via Bluetooth.

AUTO OVERDRACHT 

BEELDEN

• AAN: Markeer foto’s voor upload zoals ze zijn genomen. Mar-

keer JPEG-foto’s voor uploaden zoals ze zijn genomen.

• UIT: Foto’s worden niet gemarkeerd voor uploaden zoals ze zijn 

genomen.

INSTELLNG 

SYNCHRONISEREN 

SMARTPHONE

Kies of u de camera wilt synchroniseren met de tijd en/of locatie 

die wordt geleverd door een gekoppelde smartphone.

• LOCATIE&TIJD: Synchroniseer de tijd en locatie.

• LOCATIE: Synchroniseer de locatie.

• TIJD: Synchroniseer de tijd.

• UIT: Synchronisatie uit.
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N • Installeer de meest recente versie van de FUJIFILM Camera Remote-app 
op uw smartphone of tablet alvorens het apparaat aan uw camera te 
koppelen of beelden te uploaden.

• Wanneer AAN is geselecteerd voor zowel Bluetooth AAN/UIT als AUTO 
OVERDRACHT BEELDEN of beelden zijn momenteel geselecteerd voor 
uploaden met behulp van de optie OPDRACHT BEELDOVERDRACHT in 
het C-(weergave) menu, dan begint het uploaden naar gekoppelde ap-
paraten kort nadat u afspelen afsluit of de camera uitschakelt. OPDRACHT 
BEELDOVERDRACHT kan ook worden gebruikt om foto’s voor uploaden 
te selecteren wanneer AUTO OVERDRACHT BEELDEN uit is.
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Accessoires van Fujifi lm Ver. 1.20

De volgende optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij Fujifi lm. 

Informeer bij uw lokale Fujifi lm-vertegenwoordiger naar de 

meest recente informatie over accessoires die in uw regio lever-

baar zijn of ga naar 

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

Oplaadbare Li-ionbatterijenOplaadbare Li-ionbatterijen

NP-W126S: Extra NP-W126S oplaadbare batterijen met hoge capaciteit kunnen naar 

behoefte worden bijgekocht.

BatterijladersBatterijladers

BC-W126S: Vervangende batterijladers kunnen naar behoefte worden bijgekocht. Bij 

+20 °C laadt de BC-W126S een NP-W126S in ongeveer 150 minuten op.

NetstroomadaptersNetstroomadapters

AC-9V (vereist CP-W126 DC-koppelstuk): Gebruik deze 100–240 V, 50/60 Hz netadapter voor 

langere opname en weergave of bij het kopiëren van foto’s naar een computer.

DC-koppelstukkenDC-koppelstukken

CP-W126: Gebruik, om langer te fotograferen of af te spelen of tijdens het gebruik van 

de camera met een computer, de CP-W126 om de camera aan te sluiten op de AC-9V-

stroomadapter.

AfstandsontspannersAfstandsontspanners

RR-100: Hiermee kunt u het schudden van de camera verminderen of de sluiter open 

houden tijdens langdurige belichting (⌀2,5 mm).

StereomicrofoonsStereomicrofoons

MIC-ST1: Een externe microfoon voor fi lmopname.

FUJINON-lenzenFUJINON-lenzen

XF/XC-serie lenzen: Verwisselbare lenzen uitsluitend voor gebruik met het FUJILFILM 

X-bevestigingspunt.

FUJINON MKX-serie lenzen: Filmlenzen voor de FUJIFILM X-bevestiging.

Macro-verlengstukkenMacro-verlengstukken

MCEX-11/16: Te bevestigen tussen de camera en de lens om op te nemen bij hoge 

reproductieverhoudingen.

TeleconvertersTeleconverters

XF1.4X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 1,4×.

XF2X TC WR: Vergroot de brandpuntsafstand van de compatibele lenzen met ongeveer 2,0×.
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BevestigingsadaptersBevestigingsadapters

FUJIFILM M MOUNT ADAPTER: Biedt de mogelijkheid om de camera met een divers 

aanbod aan M-bevestigingslenzen te gebruiken.

BehuizingsdoppenBehuizingsdoppen

BCP-001: Dek de lensbevestiging van de camera af wanneer er geen lens is bevestigd.

Flitsers met schoenbevestigingFlitsers met schoenbevestiging

EF-X500: In aanvulling op handmatige en TTL-fl itserregeling heeft deze klikbare fl itser 

een richtgetal van 50 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge 

snelheid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de fl itssyn-

chronisatiesnelheid. Met ondersteuning voor de optionele EF-BP1 accu en Fujifi lm 

optische draadloze fl itserregeling, kan het worden gebruikt als een commander of 

fl itser op afstand voor draadloze fl itsfotografi e op afstand.

EF-BP1: Een accu voor EF-X500-fl itsers. Neemt maximaal 8 AA-batterijen in beslag.

EF-60: In aanvulling op handmatige en TTL-fl itserregeling heeft deze klikbare fl itser 

een richtgetal van 60 (ISO 100, m) en ondersteunt FP (synchronisatie met hoge snel-

heid), waardoor deze gebruikt kan worden bij sluitertijden hoger dan de fl itssynchro-

nisatiesnelheid. Hij kan ook worden gebruikt als fl itser op afstand onder besturing 

van een optionele EF-W1-draadloze commander.

EF-W1: Met ondersteuning voor de NAS * draadloze communicatiestandaard ontwik-

keld door Nissin Japan kan deze commander voor draadloze fl itsers worden gebruikt 

met optionele EF-60 klikbare fl itsers en andere NAS-conforme apparaten.

* NAS is een geregistreerd handelsmerk van Nissin Japan Ltd.

EF-42: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 42 (ISO 100, m) en onder-

steunt handmatige en TTL-fl itserregeling.

EF-X20: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en onder-

steunt handmatige en TTL-fl itserregeling.

EF-20: Deze clip-on fl itser beschikt over een richtgetal van 20 (ISO 100, m) en onder-

steunt TTL-fl itserregeling (handmatige fl itserregeling wordt niet ondersteund).

Handgrepen van het statiefHandgrepen van het statief

TG-BT1: Neem fi lmpjes op, maak foto’s of pas zoom aan op compatibele powerzoom-

lenzen terwijl u deze Bluetooth-statiefgreep vasthoudt.
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HandgreepriemenHandgreepriemen

GB-001: Verbetert de grip. Combineer met een handgreep voor veiliger hanteren.

instax SHARE printersinstax SHARE printers

SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto’s te kunnen afdrukken op 

instax fi lm.
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