
• Уважно прочитайте цей посібник перед використанням фотокамери.
• Щоб забезпечити належне використання фотокамери, обов’язково прочитайте розділ «Заходи 

безпеки» (на звороті).
• Після ознайомлення з цим посібником зберігайте його в легкодоступному місці, щоб 

звертатися до нього для довідки в майбутньому.

Даний посібник не може бути відтворений в будь-якій формі цілком або частково (за винятком 
короткого цитування в статтях оглядах) без письмового дозволу компанії NIKON.

Комплект постачання
 ❏ Фотокамера D3500

 ❏ Гумовий наочник DK-25 

(постачається під’єднаним до 

фотокамери)

 ❏ Захисна кришка BF-1B

 ❏ Ремінець AN-DC3

 ❏ Посібник користувача 

(цей аркуш)

 ❏ Гарантійний формуляр 

(див. ліворуч)

 ❏ Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14a 

(з кришкою роз’єму)

 ❏ Зарядний пристрій MH-24 (перехідник штекера постачається в 

країнах або регіонах, де він потрібен; форма залежить від країни 

продажу)

Карти пам’яті продаються окремо. Покупцям комплектів з 

об’єктивами слід перевірити, чи входить до комплекту постачання 

об’єктив (також у комплекті можуть надаватися посібники з 

експлуатації об’єктива).

A  Корпус фотокамери
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1 Перемикач живлення

2 Кнопка спуску затвора

3 Кнопка E/N

4 Кнопка відеозйомки

5 Перемикач live view

6 Диск перемикання режимів

7 Вбудований спалах

8 Мікрофон (монофонічний)

9 Мітка встановлення

10 Кнопка розблокування об’єктива

11 Дзеркало

12 Байонет об’єктива

13 Контакти процесора

14 Допоміжний промінь АФ

Індикатор автоспуску

Лампа зменшення ефекту 

червоних очей

15 Захисна кришка

16 Башмак для аксесуарів (для 

додаткових спалахів)

17 Диск керування

18 Кнопка A/L

19 Кнопка R (інформація)

20 Кришка роз’єму

21 Кнопка M/Y

22 Вушка для ремінця фотокамери

23 Динамік

24 Мітка фокальної площини (E)

25 Роз’єм USB

26 Роз’єм HDMI

27 Гумовий наочник (постачається 

під’єднаним до фотокамери)

28 Окуляр видошукача

29 Регулятор налаштування 

діоптрій

30 Кнопка K

31 Кнопка G

32 Кнопка P

33 Кнопка J (OK)

34 Мультиселектор

35 Кнопка s/E

36 Кришка гнізда для карти пам’яті 

37 Індикатор доступу до карти 

пам’яті

38 Фіксатор кришки відсіку для 

елемента живлення

39 Кришка відсіку для елемента 

живлення

40 Кнопка O

41 Кнопка W/Q

42 Кнопка X

43 Гніздо для штатива

44 Монітор

45 Фіксатор елемента живлення

46 Кришка для додаткового 

з’єднувача живлення

 A Мультиселектор
У цьому посібнику дії з використанням мультиселектора показано 

піктограмами 1, 3, 4 і 2.

 J • 1: Натиснути мультиселектор вгору
• 3: Натиснути мультиселектор вниз
• 4: Натиснути мультиселектор ліворуч
• 2: Натиснути мультиселектор праворуч
• Кнопка J: вибір виділеного пункту

 A g Режим
Коли диск перемикання режимів 

установлено в положення g, можна 

фотографувати, переглядати, обробляти й 

видаляти знімки, а також налаштовувати 

фотокамеру за допомогою зручного 

екранного довідника. Додаткові відомості 

наведено в онлайновому посібнику 

користувача фотокамери.

B  Короткий посібник

Прикріпіть ремінець фотокамери
Ремінець постачається в комплекті з фотокамерою; додаткові 

ремені можна придбати окремо. Надійно прикріпіть ремінець до 

двох вушок на фотокамері.

Зарядіть елемент живлення

У деяких країнах або регіонах 
зарядний пристрій може 

постачатися з під’єднаним 
адаптером.

Під час заряджання елемента живлення блиматиме індикатор 

CHARGE (ЗАРЯДЖАННЯ).

Триває заряджання Заряджання завершено

Вставте елемент живлення та карту пам’яті

Прикріпіть об’єктив

Мітка встановлення (фотокамера)

Мітка встановлення (об’єктив)

Прокрутіть об’єктив, як показано 
на рисунку, до фіксації з клацанням.

 A Втяжні об’єктиви з кнопками на оправі
Перед використанням фотокамери розблокуйте та висуньте об’єктив. 

Утримуючи натиснутою кнопку на оправі втяжного об’єктива (q), 

прокрутіть кільце масштабування, як показано на рисунку (w).

Кнопка на оправі втяжного 
об’єктива

Фотозйомка неможлива, коли об’єктив 

втягнуто; якщо внаслідок увімкнення 

фотокамери із втягнутим об’єктивом 

з’являється повідомлення про помилку, 

прокрутіть кільце масштабування, поки 

повідомлення не зникне з екрана.

 A Зняття об’єктивів
Щоб зняти об’єктив, вимкніть фотокамеру, натисніть і утримуйте кнопку 

розблокування об’єктива на передній панелі фотокамери, водночас 

прокручуючи об’єктив у протилежному напрямку, як показано на 

рисунку вище.

Налаштування фотокамери

1 Увімкніть фотокамеру.
Буде відображено діалогове вікно 

вибору мови. Натискайте 1 і 3, щоб 

виділити потрібну мову, та натисніть 

кнопку J, щоб вибрати її. Підтримувані 

мови залежать від країни або регіону 

продажу.

2 Налаштуйте годинник фотокамери.
Після встановлення часового поясу, 

формату дати та переходу на літній час 

налаштуйте годинник фотокамери за 

допомогою мультиселектора і кнопки J.

Сфокусуйте видошукач
Після зняття ковпачка об’єктива прокручуйте 

регулятор налаштування діоптрій, поки точки 

фокусування не опиняться в різкому фокусі. 

Коли використовуєте регулятор, приклавши 

око до видошукача, будьте обережні — не 

попадіть собі пальцем або нігтем в око.

Видошукач не сфокусовано Видошукач сфокусовано

C  Режими простої автоматичної 
зйомки (i та j)

1 Прокрутіть диск перемикання режимів у 
положення i або j.

2 Скомпонуйте кадр.

3 Щоб виконати фокусування, натисніть 
кнопку спуску затвора наполовину.

4 Плавно натисніть кнопку спуску затвора до 
кінця, щоб зробити знімок.

D  Відеозйомка

1 Прокрутіть перемикач live view.
Зображення з об’єктива буде 

відображено на моніторі.

Перемикач live view

2 Щоб виконати фокусування, натисніть кнопку спуску затвора 
наполовину.

3 Щоб розпочати відеозйомку, 
натисніть кнопку відеозйомки. 

Кнопка відеозйомки

На моніторі відображаються індикатор 

відеозйомки та доступний час.
Залишок часу

Індикатор відеозйомки

4 Щоб завершити відеозйомку, натисніть кнопку відеозйомки 
ще раз. 

5 Прокрутіть перемикач live view для виходу з режиму live 
view.

E  Перегляд знімків

Натискання кнопки K призводить до 

відображення знімка на моніторі. 

Відеоролики позначено піктограмою 

1. Натисніть кнопку J, щоб розпочати 

відтворення.

Кнопка K

F  Видалення непотрібних знімків

Зауважте, що видалені знімки неможливо 
відновити.
• Натисніть кнопку O. Буде відображено 

діалогове вікно підтвердження; 

натисніть кнопку O ще раз, щоб 

видалити зображення та повернутися до 

відтворення. Кнопка O
• Щоб вийти без видалення знімка, натисніть кнопку K.

G  Меню фотокамери

Доступ до більшості параметрів зйомки, відтворення та 

налаштування можна отримати з меню фотокамери. Щоб 

переглянути меню, натисніть кнопку G.

Виберіть одне з таких меню:

D Відтворення N Обробка

C Зйомка m Останні Налаштування

B Налаштування

Вкладки

Параметри поточного меню.

Якщо відображається піктограма довідки, можна натиснути 
кнопку W (Q), щоб переглянути довідку для пункту, який 
наразі вибрано.

Параметри меню

Піктограма довідки

Поточні параметри показано 
піктограмами.

Повзунок показує положення в 
поточному меню.

H  Підключення до інтелектуальних 
пристроїв за допомогою SnapBridge

Установіть програму SnapBridge на інтелектуальний пристрій, щоб 

завантажувати знімки з фотокамери або дистанційно керувати 

нею. Додаткові відомості наведено в онлайновому посібнику з 

експлуатації фотокамери.

Підготовка інтелектуального пристрою
Перед підключенням підготуйте інтелектуальний пристрій, 

установивши програму SnapBridge та ввімкнувши функцію 

Bluetooth.

1 Виконайте пошук за словом «snapbridge» в Apple 
App Store® (iOS) або Google Play™ (Android™) і 
встановіть програму SnapBridge.

Відомості про підтримувані операційні системи наведено на 

сайті завантаження. Ця фотокамера несумісна з програмою 

SnapBridge 360/170.

2 Увімкніть функцію Bluetooth на інтелектуальному пристрої. 
Зауважте, що фактичне підключення до фотокамери буде 
здійснюватися за допомогою програми SnapBridge; не 
намагайтеся встановлювати підключення за допомогою 
програми «Налаштування» на пристрої.

Сполучення й підключення
Перед тим як установлювати сполучення, переконайтеся, що 

на карті пам’яті фотокамери є вільне місце. Щоб уникнути 

несподіваного переривання зв’язку, перевірте також, чи повністю 

заряджено елемент живлення фотокамери.

1 Виділіть пункт Підключитися до інт. пристрою в меню 
налаштування та натисніть кнопку 2.

2 Дотримуйтесь інструкцій, наведених на екрані фотокамері 
та в програмі SnapBridge, щоб завершити налаштування.
Докладні відомості про налаштування наведено 

в онлайновій довідці до програми SnapBridge 

(додаткові відомості також можна знайти в 

онлайновому посібнику з експлуатації фотокамери). 

Щоб отримати відомості про онлайнову довідку до 

програми SnapBridge, відвідайте веб-сайт:

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Догляд за фотокамерою
❚❚ Зберігання
Якщо фотокамера не використовуватиметься протягом тривалого часу, 

вимкніть її та вийміть елемент живлення. Не зберігайте її в місцях, які:

• погано вентилюються або мають вологість понад 60%;

• знаходяться поряд із приладами, що створюють сильні електромагнітні 

поля, наприклад телевізорами або радіоприймачами;

• зазнають впливу температури вище 50 °C або нижче –10 °C.

❚❚ Очищення
Корпус фотокамери

Для видалення пилу та пуху використовуйте грушу, потім обережно 

протріть м’якою сухою тканиною. Після використання фотокамери на пляжі 

або морському узбережжі видаліть пісок або сіль за допомогою трохи 

зволоженої в дистильованій воді тканини, а потім ретельно витріть насухо.

Увага! Пил або інші сторонні матеріали всередині фотокамери можуть 

спричинити пошкодження, на які гарантія не поширюється.

Об’єктив, дзеркало та видошукач

Ці скляні деталі легко пошкодити. Пил і пух видаляйте за допомогою груші. 

Якщо використовується аерозольна груша, тримайте її вертикально, 

щоб запобігти витіканню рідини. Щоб видалити відбитки пальців та інші 

плями, нанесіть на м’яку тканину невелику кількість рідини для очищення 

об’єктивів та обережно протріть поверхню.

Монітор

Пил і пух видаляйте за допомогою груші. Щоб видалити відбитки пальців та 

інші плями, злегка протріть поверхню м’якою тканиною чи замшею. Не тисніть 

на монітор, оскільки це може призвести до пошкодження чи несправності.

* Не використовуйте спирт, розчинник та інші леткі хімічні засоби.

Усунення неполадок
❚❚ Елемент живлення/дисплей
Фотокамера увімкнена, але не реагує на жодні дії. Зачекайте до завершення 

записування. Якщо проблема не зникає, вимкніть фотокамеру. Якщо 

фотокамера не вимикається, вийміть елемент живлення і вставте його ще 

раз.

Зображення у видошукачі не у фокусі. Сфокусуйте видошукач за допомогою 

регулятора налаштування діоптрій.

❚❚ Зйомка (всі режими)
Кнопку спуску затвора заблоковано.
• Карту пам’яті заблоковано, заповнено або не вставлено.

• Фотокамера не виконала фокусування.

Знімки не у фокусі. Фотокамера може бути не в змозі сфокусуватися на 

об’єктах, що мають низьку контрастність, складаються переважно з 

правильних геометричних структур або візуально набагато менші за 

елементи фону, а також на таких, які містять предмети, розташовані на 

різних відстанях від фотокамери, ділянки з різкою зміною яскравості або 

багато дрібних деталей.

❚❚ Відтворення
Не вдається переглянути знімки, створені іншими фотокамерами. Знімки, створені 

іншими фотокамерами, можуть не відображатися належним чином.

Деякі знімки не відображаються під час відтворення. Виберіть значення Усі для 

параметра Папка відтворення.

Не вдається видалити знімок. Карту пам’яті заблоковано.

Технічні характеристики
❚❚ Цифрова фотокамера Nikon D3500

Тип
Тип Цифрова дзеркальна фотокамера з одним об’єктивом

Байонет об’єктива Байонет Nikon F (з контактами AF)

Ефективний кут огляду Формат Nikon DX; еквівалентний куту огляду об’єктива 

фотокамери формату FX з фокусною відстанню, більшою у 

приблизно 1,5 раза

Кількість ефективних пікселів
Кількість ефективних 
пікселів

24,2 мільйона

Датчик зображення
Датчик зображення Датчик КМОН 23,5 × 15,6 мм

Загальна кількість 
пікселів

24,78 мільйона

Система видалення 
пилу

Еталонні дані для видалення пилу із зображення (потрібне 

програмне забезпечення Capture NX-D)

Зберігання даних
Розмір зображення 
(у пікселях)

• 6000 × 4000 (Великий; 24,0 М)

• 4496 × 3000 (Середній; 13,5 М)

• 2992 × 2000 (Малий; 6,0 М)

Формат файлів • NEF (RAW): 12 бітів, стиснутий

• JPEG: відповідає алгоритму JPEG-Baseline зі стисненням 

високої (прибл. 1 : 4), звичайної (прибл. 1 : 8) або базової 

(прибл. 1 : 16) якості

• NEF (RAW) + JPEG: один і той самий знімок записується у 

форматах NEF (RAW) та JPEG

Система Picture Control Стандартний, Нейтральний, Яскравий, Монохромний, 

Портрет, Пейзаж, Рівномірний; вибрану систему Picture 

Control можна змінювати

Nikon D3500

Умови гарантії - Європейська сервісна гарантія Nikon
Шановний клієнте Nikon! 
Дякуємо вам за те, що придбали цей продукт Nikon. За потреби гарантійного 
обслуговування продукту Nikon зверніться до дилера, у якого ви придбали 
продукт, або до представника нашої авторизованої сервісної мережі на 
території продажу компанії Nikon Europe B.V. (наприклад, Європа/ Росія/інші). 
Детальні відомості наведено на веб-сайті: 
http://www.europe-nikon.com/support

Щоб уникнути небажаних незручностей, радимо уважно ознайомитися з 
посібниками користувача, перш ніж звертатися до дилера або авторизованої 
сервісної мережі. 

Устаткування Nikon має гарантію відсутності виробничих дефектів 
протягом повного року з моменту покупки. Якщо протягом гарантійного 
періоду виявляються дефекти продукту, які є наслідком використання 
неякісних матеріалів або некваліфікованого збирання, представники нашої 
авторизованої сервісної мережі в межах території продажу компанії Nikon 
Europe B.V. виконають безкоштовний ремонт продукту відповідно до умов 
і положень, наведених нижче. Компанія Nikon залишає за собою право (на 
власний розсуд) виконати заміну або ремонт продукту.

1. Ця гарантія надається лише після пред’явлення разом із продуктом 
заповненої форми гарантії та оригіналу рахунка-фактури або товарного 
чеку, на якому зазначено дату придбання, тип продукту та назву 
компанії-дилера. Компанія Nikon залишає за собою право відмовити 
в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо зазначені вище 
документи відсутні або інформація, наведена в них, неповна або нечітка.

2. Гарантія не поширюється на:
• необхідне обслуговування, ремонт і заміну частин, які зносилися в 

результаті звичайного використання;
• модифікацію з метою оновлення продукту для використання, що не 

відповідає зазначеному в посібнику користувача, без попередньої 
письмової згоди компанії Nikon;

• транспортні витрати та ризики під час перевезення, прямо або непрямо 
пов’язані з гарантією на продукти;

• пошкодження внаслідок модифікації або налаштування продукту, 
здійснених без попередньої письмової згоди компанії Nikon з метою 
приведення продукту у відповідність до місцевих або національних 
технічних стандартів країн, для яких цей продукт не було розроблено та 
виготовлено.

3. Гарантія не діятиме у таких випадках:
• пошкодження, спричинене неналежним використанням, зокрема, але не 

виключно, використання продукту в неналежних цілях або невідповідно 
до інструкцій із використання та обслуговування, а також установлення 
та використання продукту, що суперечить стандартам безпеки країни, у 
якій він використовується;

• пошкодження в результаті нещасних випадків, зокрема, але не 
виключно, дії блискавки, води, вогню або неналежного чи недбалого 
використання;

• стирання, пошкодження або видалення напису моделі або серійного 
номеру продукту;

• пошкодження внаслідок ремонту або налаштування продукту 
неавторизованими сервісними центрами або особами;

• дефекти системи, до складу якої входить продукт або з якою він 
використовується.

4. Ця сервісна гарантія не порушує законних прав споживача згідно з 
чинним національним законодавством або прав споживача відносно 
дилера згідно угоди купівлі-продажу.

Примітка: Перелік усіх авторизованих сервісних центрів Nikon можна знайти 
на сторінці (URL = http://www.europe-nikon.com/service/).

Продовження на звороті

D3500 Model Name: N1718
Підтримка клієнтів Nikon
Відвідайте наведений нижче сайт, 

щоб зареєструвати свою фотокамеру 

та регулярно отримувати свіжу 

інформацію про продукти. Ви 

знайдете відповіді на поширені 

питання та зможете зв’язатися з нами 

для консультації з технічних питань.

http://www.europe-nikon.com/support

ЦИФРОВА ФОТОКАМЕРА

Ua
AMA16890

Надруковано в Європі
SB8H01(Y6)/6MB445Y6-01

Посібник користувача (з гарантійним формуляром)

Посібники з експлуатації фотокамери

Для цієї фотокамери Nikon доступні зазначені нижче 

посібники.

❚❚ Посібник користувача
Посібник користувача (цей посібник) містить відомості про 

основи зйомки та відтворення.

❚❚ Онлайнові посібники
Докладніші інструкції наведено на веб-сайті 

компанії Nikon.

http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/uk/

nikon D3500 онлайновий посібник

SAM
PLE



Зберігання даних
Носії Карти пам’яті SD (Secure Digital) та SDHC і SDXC, сумісні зі 

стандартом UHS-I

Файлова система DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Видошукач
Видошукач Видошукач прямого візування з пентадзеркалом для 

дзеркальних фотокамер з одним об’єктивом

Покриття кадру Прибл. 95% по горизонталі та 95% по вертикалі

Збільшення Прибл. 0,85× (об’єктив 50 мм f/1.4 сфокусований на 

нескінченність, –1,0 м–1)

Точка фокуса 
видошукача

18 мм (–1,0 м–1; від центральної поверхні лінзи окуляра 

видошукача)

Налаштування діоптрій –1,7–+0,5 м–1

Екран фокусування Матовий екран типу B BriteView Clear Matte Mark VII

Дзеркало Швидко-зворотного типу

Діафрагма об’єктива Миттєво-зворотного типу з електронним керуванням

Об’єктив
Підтримка 
автофокусування

Автофокусування доступне за використання об’єктивів 

AF-P та AF-S (типу E та G).

Затвор
Тип Фокальний затвор з електронним керуванням та 

вертикальним ходом шторки

Витримка 1/4000–30 с з кроком 1/3 EV; витримка від руки; «Час»

Швидкість 
синхронізації спалаху

X = 1/200 с; синхронізація із затвором при витримці 1/200 с 

або довшій

Спуск
Режим роботи затвора 8 (покадровий), s (неперервний), J (тихий затвор), 

E (автоспуск)

Швидкість серійної 
зйомки

До 5 кадр./с

Примітка. Значення частоти кадрів наведено для таких 

умов зйомки: ручне фокусування, ручний режим 

експозиції або автоматичний режим із пріоритетом 

витримки, витримка 1/250 с або коротша, інші параметри за 

значень за замовчуванням.

Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; 1–9 кадрів

Експозиція
Режим вимірювання Вимірювання експозиції TTL за допомогою 

420-піксельного датчика RGB

Метод вимірювання • Матричне вимірювання: 3D колірне матричне 

вимірювання ІІ

• Центрально-зважене вимірювання: 75% ваги надається колу 

діаметром 8 мм у центрі кадру

• Точкове вимірювання: вимірюється експозиція у колі 

діаметром 3,5 мм (приблизно 2,5% кадру), з центром у 

вибраній точці фокусування

Діапазон (100 ISO, 
об’єктив f/1.4, 20 °C)

• Матричне або центрально-зважене вимірювання: 0–20 EV

• Точкове вимірювання: 2–20 EV

Сполучення з 
експонометром

Процесор

Режим Автоматичні режими (i автоматичний режим; 

j автоматичний режим, спалах вимкнуто); програмний 

автоматичний режим із гнучкою програмою (P); 

автоматичний режим із пріоритетом витримки (S); 

автоматичний режим із пріоритетом діафрагми (A); 

ручний режим (M); сюжетні режими (k портрет; 

m спорт; n великий план; o нічний портрет); режими 

спецефектів (% нічне бачення; S суперяскравий; T поп; 

U фотоілюстрація; ' ефект іграшкової фотокамери; 

( ефект мініатюри; 3 вибірковий колір; 1 силует; 

2 високий ключ; 3 низький ключ)

Корекція експозиції Можна встановити в межах від –5 до +5 EV з кроком 

1/3 EV в режимах P, S, A, M, сюжетних і %

Фіксація експозиції Визначене значення освітленості фіксується натисканням 

кнопки A (L)

Чутливість ISO 
(рекомендований 
показник експозиції)

100–25600 ISO з кроком 1 EV. Доступне автоматичне 

керування чутливістю ISO

Активний D-Lighting Увімкнути, вимкнути

Фокусування
Автофокусування Модуль датчика автофокусування Nikon Multi-CAM 1000 

з TTL-визначенням фази, 11 точками фокусування (у тому 

числі одним датчиком перехресного типу) та допоміжним 

променем АФ (діапазон дії прибл. 0,5 – 3 м)

Діапазон визначення –1–+19 EV (100 ISO, 20 °C)

Вбудований двигун 
об’єктива

• Автофокусування (AF): покадрове АФ (AF-S); неперервне 

слідкувальне АФ (AF-C); автоматичний вибір AF-S/

AF-C (AF-A); предиктивне фокусування з відстеженням 

активується автоматично відповідно до стану об’єкта

• Ручне фокусування (MF): можна використовувати 

електронний далекомір

Точка фокусування Можна вибрати з 11 точок фокусування

Режим зони АФ АФ за однією точкою, динамічне АФ, автоматичний вибір 

зони АФ, 3D-стеження (11 точок)

Фіксація фокуса Фокус можна зафіксувати натисканням кнопки спуску 

затвора наполовину (покадрове АФ) або натисканням 

кнопки A (L)

Спалах
Вбудований спалах i, k, n, o, S, T, U, ': автоматичний спалах з 

автоматичним відкриванням

P, S, A, M: відкривання спалаху вручну натисканням кнопки

Ведуче число Прибл. 7, 8 з ручним спалахом (м, 100 ISO, 20 °C)

Керування спалахом TTL: керування спалахом i-TTL за допомогою 

420-піксельного датчика RGB доступне з використанням 

вбудованого спалаху; збалансований заповнюючий 

спалах i-TTL для цифрової дзеркальної фотокамери з 

одним об’єктивом використовується з матричним та 

центрально-зваженим вимірюванням, а стандартний 

спалах i-TTL для цифрової дзеркальної фотокамери з 

одним об’єктивом — з точковим вимірюванням

Режим спалаху Автоматичний режим, автоматичний режим зі 

зменшенням ефекту червоних очей, автоматичний 

режим з повільною синхронізацією, автоматичний 

режим з повільною синхронізацією зі зменшенням 

ефекту червоних очей, заповнюючий спалах, зменшення 

ефекту червоних очей, повільна синхронізація, 

повільна синхронізація зі зменшенням ефекту червоних 

очей, повільна синхронізація за задньою шторкою, 

синхронізація за задньою шторкою, вимкнено

Корекція спалаху Можна встановити в межах від −3 до +1 EV з кроком 

1/3 EV в режимах P, S, A, M та сюжетних режимах

Індикатор готовності 
спалаху

Світиться, коли вбудований або додатковий спалах 

повністю заряджений; блимає після спрацьовування 

спалаху на повну потужність

Башмак для аксесуарів Гарячий башмак стандарту ISO 518 з контактами 

синхронізації, передавання даних і запобіжним 

фіксатором

Система творчого 
освітлення Nikon 
(CLS — Creative Lighting 
System)

Керування спалахом i-TTL, оптичне покращене 

безпроводове керування, передача інформації про 

колірну температуру, допоміжне підсвічування АФ під час 

АФ за кількома зонами

Спалах
Контакт синхронізації Адаптер контакту синхронізації AS-15 (продається 

окремо)

Баланс білого
Баланс білого Автоматичний, лампи розжарювання, люмінесцентні 

лампи (7 типів), пряме сонячне світло, спалах, хмарно, 

тінь, попереднє налаштування вручну, всі режими, 

крім попереднього налаштування вручну, з точним 

налаштуванням.

Live view
Вбудований двигун 
об’єктива

• Автофокусування (AF): покадрове АФ (AF-S); постійне 

слідкувальне АФ (AF-F)

• Ручне фокусування (MF)
Режим зони АФ АФ із пріоритетом обличчя, АФ із широкою зоною, АФ зі 

звичайною зоною, АФ із відстеженням об’єкта

Автофокусування АФ із функцією визначення контрастності у будь-якому 

місці кадру (фотокамера вибирає точку фокусування 

автоматично, якщо вибрано АФ із пріоритетом обличчя 

або з відстеженням об’єкта)

Автоматичний вибір 
сюжету

Доступний у режимах i та j

Відео
Вимірювання Вимірювання експозиції TTL за допомогою основного 

датчика зображення

Метод вимірювання Матричне

Розмір кадру (пікселі) 
та частота кадрів

• 1920 × 1080; 60p (прогресивний), 50p, 30p, 25p, 24p

• 1280 × 720; 60p, 50p

Фактична частота кадрів для 60p, 50p, 30p, 25p і 24p 

становить 59,94, 50, 29,97, 25 і 23,976 кадр./с відповідно; 

усі значення підтримують ★ високу та звичайну якість 

зображення

Формат файлів MOV

Стиснення відео H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (Розширене 

кодування відео)

Формат записування 
звуку

Лінійний PCM

Пристрій записування 
звуку

Вбудований монофонічний мікрофон; чутливість 

регулюється

Чутливість ISO 100–25600 ISO

Монітор
Монітор РК-дисплей TFT з діагоналлю 7,5 см (3 дюйми), прибл. 921 

тис. точок (VGA), кутом огляду 170°, покриттям кадру прибл. 

100% та регулюванням яскравості

Відтворення
Відтворення Повнокадрове відтворення та відтворення ескізів 

(4, 9 та 72 зображень або за датою) зі збільшенням 

під час відтворення, обтинання в режимі збільшення 

під час відтворення, масштабування обличчя під 

час відтворення, відтворення відео, показ слайдів зі 

знімків та/або відеороликів, відображення гістограм, 

виділення, інформація про знімок, відображення даних 

розташування, автоматичне повертання зображення, 

оцінювання знімків та коментар до зображення (до 

36 символів)

Інтерфейс
USB Hi-Speed USB з роз’ємом Micro-USB; рекомендовано 

підключення до вбудованого порту USB

Вихід HDMI Роз’єм HDMI типу C

Bluetooth
Протоколи 
передавання даних

Специфікація Bluetooth, версія 4.1

Робоча частота • Bluetooth: 2402–2480 МГц

• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 МГц

Максимальна вихідна 
потужність

• Bluetooth: 1,2 дБ на мВт (ЕІВП)

• Bluetooth Low Energy: 1,2 дБ на мВт (ЕІВП)

Діапазон дії (зона 
прямого бачення)

Приблизно 10 м за відсутності радіоперешкод; діапазон дії 

може відрізнятися залежно від сили сигналу та наявності 

або відсутності перешкод

Джерело живлення
Елемент живлення Один перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення 

EN-EL14a

Адаптер змінного 
струму

Адаптер змінного струму EH-5c/EH-5b; необхідний 

з’єднувач живлення EP-5A (продається окремо)

Гніздо для штатива
Гніздо для штатива 1/4 дюйма (ISO 1222)

Габаритні розміри/вага
Габаритні розміри 
(ширина × висота × 
глибина)

Прибл. 124 × 97 × 69,5 мм

Маса Прибл. 415 г з елементом живлення та картою пам’яті, 

але без захисної кришки; прибл. 365 г (тільки корпус 

фотокамери)

Умови експлуатації
Температура 0–40 °C

Вологість 85% або менше (без утворення конденсату)

❚❚ Зарядний пристрій MH-24
Номінальна споживана 
потужність

Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц, 0,2 А максимум

Номінальна вихідна 
потужність

Постійний струм 8,4 В/0,9 А

Елементи живлення, що 
підтримуються

Перезаряджувані літій-іонні елементи живлення EN-EL14a

Тривалість заряджання Прибл. 1 год 50 хв за температури навколишнього 

середовища 25 °C, якщо елемент живлення повністю 

розряджений

Робоча температура 0–40 °C

Габаритні розміри 
(ширина × висота × 
глибина)

Прибл. 70 × 26 × 97 мм, без перехідника штекера

Маса Прибл. 96 г, без перехідника штекера

Символи на цьому виробі позначають такі відомості:

m Змінний струм, p Постійний струм, q Обладнання класу II (Конструкція 

виробу має подвійну ізоляцію).

❚❚ Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення EN-EL14a
Тип Перезаряджуваний літій-іонний елемент живлення

Номінальна ємність 7,2 В/1230 мА-год

Робоча температура 0–40 °C

Габаритні розміри 
(ширина × висота × 
глибина)

Прибл. 38 × 53 × 14 мм

Маса Прибл. 49 г, без кришки роз’єму

Утилізуйте перезаряджувані елементи живлення відповідно до місцевих 

нормативних вимог, але перед цим обов’язково ізолюйте контакти за допомогою 

стрічки.

 A Термін служби елемента живлення
Тривалість відзнятого епізоду відео або кількість знімків, які можна 

записати з повністю зарядженим елементом живлення, залежить від 

стану елемента живлення, температури, інтервалу між знімками та часу 

відображення меню. Приклади показників для елемента живлення 

EN-EL14a (1230 мА-год) наведено нижче.

• Знімки, покадровий режим роботи затвора (стандарт CIPA): приблизно 

1550 знімків

• Відео: приблизно 75 хвилин з параметрами 1080/60p

❚❚ Об’єктиви
Цей розділ містить технічні характеристики об’єктивів і 

призначений для покупців комплектів з об’єктивами. Зауважте, що 

деякі з зазначених нижче об’єктивів можуть надходити в продаж 

не у всіх країнах або регіонах.

Об’єктиви AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR
Тип Об’єктив AF-P DX типу G із вбудованим процесором та 

байонетом F

Фокусна відстань 18–55 мм

Максимальна діафрагма f/3.5–5.6

Конструкція об’єктива 12 елементів у 9 групах (2 асферичні елементи об’єктива)

Кут огляду 76°–28° 50´

Шкала фокусної відстані Градуйована в міліметрах (18, 24, 35, 45, 55)

Інформація про відстань Виведення у фотокамеру

Масштабування Ручне масштабування за допомогою незалежного кільця 

масштабування

Фокусування Автофокусування під керуванням крокового двигуна; 

окреме кільце фокусування для ручного фокусування

Зменшення вібрацій Зміщення об’єктива за допомогою моторів із лінійною 

обвиткою (voice coil motors — VCM)

Мінімальна дистанція 
фокусування

0,25 м від фокальної площини в усіх положеннях 

масштабування

Пелюстки діафрагми 7 (заокруглений отвір діафрагми)

Діафрагма Повністю автоматична

Діапазон значень 
діафрагми

• Фокусна відстань 18 мм: f/3.5–22

• Фокусна відстань 55 мм: f/5.6–38

Відображуване мінімальне значення діафрагми може бути 

різним залежно від величини кроку експозиції, вибраної 

на фотокамері.

Вимірювання При повністю відкритій діафрагмі

Розмір фільтра 55 мм (P = 0,75 мм)

Габаритні розміри Прибл. 64,5 мм (максимальний діаметр) × 62,5 мм 

(відстань від фланця кріплення об’єктива фотокамери, 

коли об’єктив втягнуто)

Маса Прибл. 205 г

Об’єктиви AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR та 
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED
Тип Об’єктив AF-P DX типу G із вбудованим процесором та 

байонетом F

Фокусна відстань 70–300 мм

Максимальна діафрагма f/4.5–6.3

Конструкція об’єктива 14 елементів у 10 групах (включно з 1 елементом 

об’єктива зі скла ED)

Кут огляду 22° 50´–5° 20´

Шкала фокусної відстані Градуйована в міліметрах (70, 100, 135, 200, 300)

Інформація про відстань Виведення у фотокамеру

Масштабування Ручне масштабування за допомогою незалежного кільця 

масштабування

Фокусування Автофокусування під керуванням крокового двигуна; 

окреме кільце фокусування для ручного фокусування

Зменшення вібрацій 
(тільки для об’єктива 
AF-P DX NIKKOR 
70–300mm f/4.5–6.3G 
ED VR)

Зміщення об’єктива за допомогою моторів із лінійною 

обвиткою (voice coil motors — VCM)

Мінімальна дистанція 
фокусування

1,1 м від фокальної площини в усіх положеннях 

масштабування

Пелюстки діафрагми 7 (заокруглений отвір діафрагми)

Діафрагма Повністю автоматична

Діапазон значень 
діафрагми

• Фокусна відстань 70 мм: f/4.5–22

• Фокусна відстань 300 мм: f/6.3–32

Відображуване мінімальне значення діафрагми може бути 

різним залежно від величини кроку експозиції, вибраної 

на фотокамері.

Вимірювання При повністю відкритій діафрагмі

Розмір фільтра 58 мм (P = 0,75 мм)

Габаритні розміри Прибл. 72 мм (максимальний діаметр) × 125 мм (відстань 

від фланця кріплення об’єктива фотокамери)

Маса • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: прибл. 415 г

• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: прибл. 400 г

• Якщо не вказано інше, всі вимірювання виконано у відповідності зі 

стандартами або правилами Асоціації виробників фотокамер і засобів 

обробки зображень (Camera and Imaging Products Association — CIPA).

• Усі числові значення дійсні для фотокамери з повністю зарядженим 

елементом живлення.

• Зразки зображень на екрані фотокамері, а також зображення й ілюстрації в 

цьому посібнику слугують лише для наочності пояснення.

• Компанія Nikon залишає за собою право в будь-який час та без попереднього 

повідомлення змінювати зовнішній вигляд і технічні характеристики 

обладнання та програмного забезпечення, описаного в цьому посібнику. 

Компанія Nikon не несе відповідальності за збитки, які могли статися 

внаслідок будь-яких помилок, які може містити текст цього посібника.

❚❚ Відомості про товарні знаки
IOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком компанії Cisco 

Systems, Inc. у США та/або інших країнах та використовується за ліцензією. 

Windows є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком корпорації 

Microsoft Corporation у США та/або інших країнах. Mac, macOS, OS X, Apple®, 

App Store®, логотипи Apple, iPhone®, iPad® та iPod touch® є зареєстрованими 

товарними знаками корпорації Apple Inc. у США та/або інших країнах. Android 

є товарним знаком корпорації Google Inc. Робот Android відтворений чи 

видозмінений з оригіналу, створеного й розповсюджуваного корпорацією 

Google, і використаний згідно з умовами, описаними в ліцензії Creative 

Commons із зазначенням авторства 3.0. Логотип PictBridge є товарним знаком. 

Логотипи SD, SDHC і SDXC є товарними знаками компанії SD-3C, LLC. HDMI, 

логотип HDMI та High-Defi nition Multimedia Interface є товарними знаками або 

зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing LLC.

Словесний товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними 

знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих 

знаків компанією Nikon Corporation здійснюється за ліцензією.

Усі інші торгові найменування, зазначені в цьому посібнику або в іншій 

документації з комплекту виробу Nikon, є товарними знаками або 

зареєстрованими товарними знаками відповідних власників.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been 

designed to connect specifi cally to the Apple products identifi ed in the 

badge, and has been certifi ed by the developer to meet Apple performance 

standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its 

compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of 

this accessory with an Apple product may aff ect wireless performance.

❚❚ Позначення відповідності
Перелік стандартів, яким відповідає фотокамера, можна переглянути за 

допомогою пункту Позначення відповідності в меню налаштування.

❚❚ Ліцензія FreeType (FreeType2)
Частини цього програмного забезпечення охороняються авторським правом 

© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Усі права захищено.

❚❚ Ліцензія MIT (HarfBuzz)
Частини цього програмного забезпечення охороняються авторським правом 

© 2018 The HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). 

Усі права захищено.

Заходи безпеки
Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ 
«Заходи безпеки» перед використанням виробу.

Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів 
виробу.

 НЕБЕЗПЕЧНО: недотримання застережень, позначених цим символом, створює 
високий ризик тяжкої травми або смерті.

 ОБЕРЕЖНО: недотримання застережень, позначених цим символом, може 
призвести до тяжкої травми або смерті.

 УВАГА: недотримання застережень, позначених цим символом, може 
призвести до травмування або майнової шкоди.

 ОБЕРЕЖНО
• Не використовуйте виріб під час ходьби або керування транспортним 

засобом.
Недотримання цього застереження може призвести до нещасних випадків або 
травмування.

• Не розбирайте та не модифікуйте виріб. Якщо корпус виробу розіб’ється 
внаслідок падіння або з іншої причини, не торкайтеся його внутрішніх деталей.
Недотримання цих застережень може призвести до ураження електричним 
струмом або іншої травми.

• У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от ознак диму, 
нагрівання або нетипового запаху, негайно від’єднайте елемент живлення 
або джерело живлення.
Продовження роботи може спричинити пожежу, отримання опіків чи інших травм.

• Бережіть виріб від вологи. Не торкайтеся виробу вологими руками. Не 
торкайтеся штепсельної вилки вологими руками.
Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження 
електричним струмом.

• Уникайте тривалого контакту шкіри з цим виробом, коли його ввімкнено в 
електромережу.
Недотримання цього застереження може призвести до низькотемпературних 
опіків.

• Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-от 
пропану, бензину чи аерозолів.
Недотримання цього застереження може призвести до вибуху або пожежі.

• Не дивіться прямо на сонце або інше джерело яскравого світла крізь об’єктив 
або фотокамеру.
Недотримання цього застереження може призвести до ушкодження зору.

• Не спрямовуйте спалах або допоміжний промінь АФ на водія транспортного 
засобу.
Недотримання цього застереження може призвести до нещасних випадків.

• Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
Недотримання цього застереження може призвести до травмування або 
виходу виробу з ладу. Крім того, майте на увазі, що дрібні деталі становлять 
небезпеку удушення. Якщо дитина проковтне будь-яку деталь цього виробу, 
негайно зверніться до лікаря.

• Не обкручуйте ремінці навколо шиї.
Недотримання цього застереження може призвести до нещасних випадків.

• Не використовуйте елементи живлення, зарядні пристрої та адаптери 
змінного струму, які не призначені спеціально для роботи з цим виробом. 
У разі використання елементів живлення, зарядних пристроїв та адаптерів 
змінного струму, призначених для роботи з цим виробом, заборонено:
 - пошкоджувати, модифікувати, силоміць тягнути або згинати шнури 
чи кабелі, ставити на них важкі предмети та піддавати їх дії високих 
температур чи вогню;

 - використовувати конвертори для подорожей, адаптери, призначені для 
перетворення напруги та інвертори, що перетворюють постійний струм 
на змінний.

Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження 
електричним струмом.

• Не торкайтеся штепсельної вилки в разі заряджання виробу чи 
використання адаптера змінного струму під час грози.
Недотримання цього застереження може призвести до ураження 
електричним струмом.

• Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або 
низьких температур.
Недотримання цього застереження може призвести до опіків або обмороження.

 УВАГА
• Не залишайте об’єктив спрямованим на сонце або інше потужне джерело 

світла.
Світло, сфокусоване об’єктивом, може спричинити займання або 
пошкодження внутрішніх деталей виробу. Під час зйомки об’єктів, освітлених 
ззаду, уникайте потрапляння сонця в кадр. Сонячне проміння, сфокусоване 
всередині фотокамери, коли сонце знаходиться близько до меж кадру, може 
спричинити займання.

• Вимикайте цей виріб в умовах, де його використання заборонено. 
Вимикайте функцію безпроводового зв’язку, якщо використання 
безпроводового обладнання заборонено.
Радіочастотне випромінювання, створюване цим виробом, може 
перешкоджати роботі обладнання, що використовується на борту літаків, а 
також в лікарнях чи інших медичних закладах.

• Вийміть елемент живлення і від’єднайте адаптер змінного струму, якщо цей 
виріб не буде використовуватися протягом тривалого часу.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу 
виробу з ладу.

• Не допускайте спрацьовування спалаху, коли він перебуває в контакті зі 
шкірою чи іншими предметами або в безпосередній близькості до них.
Недотримання цього застереження може призвести до опіків або займання.

• Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих 
температур, наприклад, у закритому автомобілі або під прямим сонячним 
промінням.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу 
виробу з ладу.

• Не можна транспортувати фотокамери й об’єктиви з прикріпленими 
штативами або аналогічними аксесуарами.
Недотримання цього застереження може призвести до травмування або 
виходу виробу з ладу. Недотримання цього застереження може призвести до 
травмування або виходу виробу з ладу.

 НЕБЕЗПЕЧНО (Елементи живлення)
• Дотримуйтеся правил поводження з елементами живлення.

Недотримання наведених нижче застережень може призвести до протікання, 
перегрівання, пробою або займання елементів живлення.
 - Використовуйте лише перезаряджувані елементи живлення, схвалені для 
роботи з цим виробом.

 - Не піддавайте елементи живлення дії вогню або високих температур.
 - Не розбирайте.
 - Не закорочуйте контакти, торкаючись їх ланцюжками, шпильками чи іншими 
металевими предметами.

 - Не піддавайте елементи живлення та вироби, у які їх вставлено, дії сильних 
механічних ударів.

• Заряджайте, лише як вказано.
Недотримання цього застереження може призвести до протікання, 
перегрівання, пробою або займання елементів живлення.

• Якщо рідина з елемента живлення потрапить в очі, промийте їх великою 
кількістю чистої води і негайно зверніться до лікаря.
Зволікання може призвести до ушкодження очей.

 ОБЕРЕЖНО (Елементи живлення)
• Зберігайте елементи живлення в недоступному для дітей місці.

Якщо дитина проковтне елемент живлення, негайно зверніться до лікаря.

• Не занурюйте елементи живлення у воду та не піддавайте їх дії дощу.
Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу 
виробу з ладу. Якщо на виріб потрапить волога, негайно витріть його насухо 
рушником або іншим подібним предметом.

• Негайно припиніть використання в разі виявлення будь-яких змін 
елементів живлення, як-от знебарвлення чи деформації. Припиніть 
заряджання перезаряджуваних елементів живлення EN-EL14a, якщо вони 
не зарядилися протягом зазначеного часу.
Недотримання цих застережень може призвести до протікання, перегрівання, 
пробою або займання елементів живлення.

• Якщо елементи живлення більше не потрібні, ізолюйте контакти за допомогою 
стрічки.
Якщо контакти торкатимуться металевих предметів, це може призвести до 
перегрівання, пробою або займання. 

• Якщо рідина з елемента живлення потрапить на шкіру або одяг, негайно 
промийте уражене місце великою кількістю чистої води.
Недотримання цього застереження може призвести до подразнення шкіри.

Примітки
• Забороняється відтворювати, передавати, зберігати в інформаційно-пошукових 

системах та перекладати на будь-яку мову в будь-якій формі та будь-якими 
засобами посібники з комплекту цього виробу без попередньої письмової 
згоди компанії Nikon.

• Компанія Nikon залишає за собою право в будь-який час та без попереднього 
повідомлення змінювати зовнішній вигляд і технічні характеристики 
обладнання та програмного забезпечення, описаного в цих посібниках.

• Компанія Nikon не несе відповідальність за збитки, які сталися через 
використання цього приладу.

• Хоча для забезпечення точності та повноти відомостей у цих посібниках докладено 
всіх зусиль, ми будемо вдячні за повідомлення про помилки чи недоліки, надіслані 
представнику компанії Nikon у вашому регіоні (адресу зазначено окремо).

Примітки для користувачів з Європи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОГО 
ТИПУ ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО ЗІ ВСТАНОВЛЕНИМИ ПРАВИЛАМИ.

Така позначка вказує на те, що електричне та електронне обладнання 
необхідно утилізувати окремо.

Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що 
мешкають у європейських країнах:
• Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору 

відходів. Не викидайте його разом із домашнім сміттям.
• Роздільний збір та переробка відходів допомагають зберегти 

природні ресурси та попередити негативні наслідки для здоров’я 
людей і довкілля, до яких може призвести неправильна утилізація.

• За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця 
або місцевих органів, що відповідають за утилізацію відходів.

Така позначка на елементі живлення означає, що його необхідно 
утилізувати окремо.

Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що 
мешкають у європейських країнах:
• Усі елементи живлення, з цією позначкої або без неї, необхідно 

утилізувати окремо у відповідному пункті збору відходів. Не 
викидайте разом із домашнім сміттям.

• За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця 
або місцевих органів, що відповідають за утилізацію відходів.

Повідомлення щодо заборони копіювання та репродукції
Зверніть увагу на те, що навіть факт володіння матеріалом, який здобуто в 
результаті цифрового копіювання або відтворення за допомогою сканера, 
цифрової фотокамери або іншого пристрою, може каратися законом.

• Об’єкти, копіювання та відтворення яких заборонено законом
Забороняється копіювати та відтворювати паперові гроші, монети, цінні папери, 
урядові облігації або облігації органів місцевого самоврядування, навіть якщо 
такі копії або репродукції мають позначку «Зразок».

Заборонено копіювання та репродукцію паперових грошей, монет або цінних 
паперів, що перебувають в обігу в інших країнах.

Без попереднього дозволу від уряду заборонено копіювання та відтворення 
виданих урядом негашених поштових марок або листівок.

Заборонено копіювання та відтворення виданих урядом марок і засвідчених 
документів, перелік яких зазначено законом.

• Застереження щодо певних копій та репродукцій
Уряд видав застереження щодо копій та репродукцій цінних паперів, які 
видано приватними компаніями (акцій, векселів, чеків, дарчих листів та інших), 
а також щодо сезонних квитків та купонів, за винятком мінімальної кількості 
необхідних екземплярів, що мають надаватися компанією для ділового 
використання. Також забороняється копіювати та відтворювати видані урядом 
паспорти; ліцензії, видані державними органами або приватними організаціями; 
посвідчення особи та квитки, наприклад, проїзні квитки та талони на 
харчування.

• Дотримуйтеся повідомлень про авторські права
Згідно з законом про авторські права, зроблені цією фотокамерою знімки та 
відеозаписи творів, захищених авторським правом, не можна використовувати 
без дозволу власника авторського права. Винятком є особисте використання, 
проте слід мати на увазі, що навіть на особисте використання можуть 
поширюватися обмеження у випадку знімків або відеозаписів виставкових 
експонатів або живих виступів.

Утилізація пристроїв зберігання даних
Зверніть увагу на те, що видалення зображень і форматування карт пам’яті 
чи інших пристроїв зберігання інформації не видаляє дані про зображення 
повністю. Інколи файли, видалені з викинутих пристроїв для зберігання, можна 
поновити за допомогою доступного у продажу програмного забезпечення, 
що може призвести до зловмисного використання приватних зображень. 
Забезпечення конфіденційності цих даних — особиста відповідальність 
користувача.

Перед тим як викинути пристрій для зберігання даних або передати його у 
власність іншої особи, видаліть усі дані за допомогою відповідного комерційного 
програмного забезпечення або відформатуйте пристрій, а потім заповніть його 
зображеннями, що не містять особистої інформації (наприклад, знімками чистого 
неба). Будьте обережні, щоб уникнути травмування під час фізичного знищення 
пристроїв зберігання даних. Також обов’язково замініть усі знімки, вибрані для 
попереднього налаштування балансу білого вручну.

Перед тим як викинути фотокамеру або передати її у власність іншої особи, 
слід також видалити всі мережеві параметри й іншу особисту інформацію за 
допомогою пункту Скинути всі параметри в меню налаштування фотокамери.

AVC Patent Portfolio License
ЦЕЙ ВИРІБ ЛІЦЕНЗОВАНО ЗГІДНО УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ 
AVC («ВІДЕО СТАНДАРТУ AVC») ТА/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО СТАНДАРТУ AVC, ЗАКОДОВАНОГО 
СПОЖИВАЧЕМ У ХОДІ ОСОБИСТОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОТРИМАНОГО ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА 
ВІДЕОВМІСТУ, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО СТАНДАРТУ AVC. ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ДЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ В БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СПОСІБ, І ВИКОРИСТАННЯ В БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СПОСІБ НЕ МОЖЕ БУТИ 
ПЕРЕДБАЧЕНЕ ЛІЦЕНЗІЄЮ. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C. ДИВ. 
http://www.mpegla.com

Використовуйте лише фірмові електронні аксесуари компанії Nikon
Фотокамери компанії Nikon розроблені відповідно до найвищих стандартів, тож 
вони містять складні електронні схеми. Лише фірмові електронні аксесуари 
компанії Nikon (зокрема зарядні пристрої, елементи живлення, адаптери 
змінного струму та аксесуари для спалаху), сертифіковані компанією Nikon 
спеціально для використання з цією цифровою фотокамерою Nikon, розроблені 
та випробувані з урахуванням вимог техніки безпеки та експлуатаційних вимог, 
які висуваються до цих електронних схем.

Використання електронних аксесуарів виробництва інших 
компаній може призвести до пошкодження фотокамери та 
скасування гарантії Nikon. Використання літій-іонних елементів 
живлення інших виробників, які не мають голографічної печатки 
компанії Nikon, показаної на рисунку праворуч, може перешкоджати нормальній 
роботі фотокамери або спричиняти перегрівання, займання, пробій або 
протікання елементів живлення.

За додатковою інформацією про фірмові аксесуари компанії Nikon зверніться до 
місцевого уповноваженого дилера компанії Nikon.

 D Користуйтеся лише фірмовими аксесуарами виробництва компанії Nikon
Лише фірмові аксесуари, сертифіковані компанією Nikon спеціально для 

використання з цією фотокамерою Nikon, розроблені та випробувані 

з урахуванням вимог техніки безпеки та експлуатаційних вимог, які 

висуваються до неї. Використання аксесуарів виробництва інших 

компаній може призвести до пошкодження фотокамери та скасування 

гарантії Nikon.

 A Перед зйомкою важливих кадрів
Перед зйомкою важливих подій (наприклад на весіллях або перед 

подорожами з фотокамерою) зробіть пробний кадр, щоб переконатися 

в належному функціонуванні фотокамери. Компанія Nikon не несе 

відповідальність за збитки або втрачені прибутки, які можуть бути 

спричинені неналежною роботою виробу.

 A Навчання впродовж життя
В межах власних зобов’язань щодо «Навчання впродовж життя», тобто 

постійної підтримки виробу та навчання роботі з ним, компанія Nikon 

розміщує інформацію, яка постійно оновлюється, на таких сайтах:

• Для користувачів з США: http://www.nikonusa.com/
• Для користувачів з Європи та Африки: 

http://www.europe-nikon.com/support/
• Для користувачів з Азії, Океанії та Близького Сходу: 

http://www.nikon-asia.com/
Відвідайте ці веб-сайти, де ви завжди знайдете нову інформацію про 

виріб, поради, відповіді на поширені запитання (FAQ) та загальні 

рекомендації щодо цифрової фотозйомки та роботи з зображеннями. За 

додатковою інформацією можна звернутися до представника компанії 

Nikon у вашому регіоні. Контактну інформацію наведено за такою 

адресою: http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
На цей виріб поширюється дія Правил експортного контролю США (Export 
Administration Regulations — EAR). Дозвіл уряду США не потрібен для експорту до 
країн, відмінних від зазначених нижче, стосовно яких на момент написання цього 
документу було введено ембарго або особливі заходи контролю: Куба, Іран, 
Північна Корея, Судан та Сирія (перелік може бути змінено).

Використання безпроводових пристроїв може бути заборонено у деяких країнах 
або регіонах. Зверніться до авторизованого представника сервісного центру 
Nikon перед використанням функцій безпроводового зв’язку цього виробу за 
межами країни придбання.

Повідомлення для користувачів в Україні
Cправжнім Нікон Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання D3500 
відповідає Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою 
адресою: http://www.nikon.ua/uk_UA/service_support/compliance.page
Виробник
Нікон Корпорейшн, 
Шінагава Інтерсіті Башта С, 2-15-3, Конан, 
Мінато-ку, Tокіо 108-6290, Япoнiя.

Безпека
Однією з переваг цього виробу є те, що він надає іншим особам можливість 
вільно під’єднуватися для безпроводового обміну даними в будь-якому місці 
в межах діапазону дії. Однак, якщо не увімкнено безпеку, можуть трапитися 
описані нижче ситуації:
• Крадіжка даних. Зловмисники можуть перехопити інформацію, що передається 

засобами безпроводового зв’язку, з метою крадіжки ідентифікаторів 
користувачів, паролів та іншої особистої інформації.

• Несанкціонований доступ. Користувачі, які не мають прав доступу, можуть 
отримати доступ до мережі та змінити дані або здійснити інші зловмисні діяння. 
Зауважте, що у зв’язку зі схемою безпроводових мереж, напади особливого 
типу можуть призвести до несанкціонованого доступу, навіть якщо безпеку 
увімкнено.

• Незахищені мережі. Підключення до відкритих мереж може призвести до 
несанкціонованого доступу. Використовуйте тільки безпечні мережі.

 A Сертифікати


