
• Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате фотоапарата.
• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата, се уверете, че сте прочели „За вашата 

безопасност“ (на гърба).
• След като прочетете това ръководство, го приберете на леснодостъпно място за бъдещи справки.

Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство под каквато и да е форма, 
изцяло или частично (с изключение на кратки цитати в критични статии или рецензии), без 
писменото разрешение на NIKON CORPORATION.

Съдържание на пакета
 ❏ Фотоапарат D3500

 ❏ Гумен наочник DK-25 (приложено 

е към фотоапарата)

 ❏ Капачка на тялото на фотоапарата 

BF-1B

 ❏ Лента за носене AN-DC3

 ❏ Ръководство на 
потребителя (този лист)

 ❏ Гаранция (виж вляво)

 ❏ Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14a (с капачка за 

контактните пластини)

 ❏ Зарядно устройство за батерии MH-24 (включен щепсел 

преходник в страните или регионите, където е необходимо; 

формата зависи от страната на продажба)

Картите с памет се продават отделно. Купувачите на комплекти 

с обективи трябва да се уверят, че опаковката съдържа обектив 

(може да са включени и ръководства за обектива).

A  Тялото на фотоапарата
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1 Превключвател на захранването

2 Спусък

3 Бутон E/N

4 Бутон за запис на филм

5 Превключвател за live view 

(преглед в реално време)

6 Диск за избор на режим

7 Вгрд. светкав. 

8 Микрофон (монофоничен)

9 Маркировка за монтиране

10 Бутон за освобождаване на 

обектива

11 Огледало

12 Байонет за монтиране на обектива

13 Контактни пластини за обективи с 

процесор

14 Лъч за подпомагане на АФ

Лампа на самоснимачката

Лампа за намаляване на ефекта 

„червени очи“

15 Капачка на тялото на фотоапарата

16 Гнездо за аксесоари (за светкавици, 

предлагани като опция)

17 Диск за управление

18 Бутон A/L

19 Бутон R (информация)

20 Капак на конекторите

21 Бутон M/Y

22 Ухо за лентата за носене на 

фотоапарата

23 Високоговорител

24 Маркировка за фокалната равнина 

(E)

25 USB конектор

26 HDMI конектор

27 Гумен наочник (прикрепен е към 

фотоапарата)

28 Окуляр на визьора

29 Регулатор за настройване на 

диоптъра

30 Бутон K 

31 Бутон G

32 Бутон P

33 Бутон J (OK)

34 Мултиселектор

35 Бутон s/E

36 Капак на слота за картата с памет

37 Индикатор за достъп до картата 

с памет

38 Ключалка на капака на гнездото за 

батерията

39 Капак на гнездото за батерията

40 Бутон O

41 Бутон W/Q

42 Бутон X

43 Гнездо за статив

44 Дисплей

45 Фиксатор на батерията

46 Капак на конектора за 

захранването за опционален 

конектор за захранването

 A Мултиселекторът
В това ръководство операциите с използване на мултиселектора са 

представени от икони 1, 3, 4, и 2 .

 J • 1: Натиснете мултиселектора нагоре
• 3: Натиснете мултиселектора надолу
• 4: Натиснете мултиселектора наляво
• 2: Натиснете мултиселектора надясно
• Бутон J: изберете маркирания елемент

 A Режим g
Когато дискът за избор на режим се завърти 

на g, можете да заснемате, преглеждате, 

ретуширате и изтривате снимки и да 

настройвате фотоапарата с помощта на 

удобно ръководство на екрана. Вижте 

онлайн ръководството с инструкции на 

фотоапарата за повече информация.

B  Ръководство за бърз старт

Поставете лентата за носене на фотоапарата
Към фотоапарата е включена лента за носене; допълнителни ленти 

за носене се продават отделно. Прикрепете лентата за носене 

здраво към двете уши на фотоапарата.

Заредете батерията

В някои държави или региони 
зарядното устройство може 
да бъде снабдено със свързан 

адаптер.

Лампата CHARGE (зареждане) ще мига, докато батерията се зарежда.

Батерията се зарежда Зареждането е 
приключило

Поставете батерията и картата с памет

Поставете обектива

Маркировка за монтиране (фотоапарат)

Маркировка за монтиране (обектив)

Завъртете обектива, както е 
показано, докато щракне на място.

 A Обективи с бутони за прибиране/удължаване на цилиндъра на обектива
Преди да използвате фотоапарата, отключете и разтегнете обектива. 

Като задържате натиснат бутона за прибиране/удължаване на 

цилиндъра на обектива (q), завъртете пръстена за увеличението на 

обектива, като е показано (w).

Бутон за прибиране/удължаване на цилиндъра на обектива

Не можете да правите снимки, когато 

обективът е прибран. Ако е показано 

съобщение за грешка, тъй като фотоапаратът 

е включен, а обективът е прибран, въртете 

пръстена за увеличението на обектива, докато 

съобщението изчезне.

 A Сваляне на обективи
За да свалите обектива, изключете фотоапарата и натиснете и задръжте 

бутона за освобождаване на обектива на предната част на фотоапарата, 

докато въртите обектива в противоположна на посоката, която е 

показана по-горе.

Настройки на фотоапарата

1 Включете фотоапарата.
Ще се покаже диалогов прозорец 

за избор на език; натиснете 1 и 3, 

за да маркирате език и натиснете J 

за избор. Наличните езици варират 

според държавата или региона на 

продажба.

2 Сверете часовника на фотоапарата.
След настройка на опциите за 

часовата зона, формата на датата и 

лятното часово време, използвайте 

мултиселектора и бутона J, за да 

настроите часовника на фотоапарата.

Фокусирайте визьора
След като сте свалили капачката на 

обектива, завъртете регулатора за 

настройване на диоптъра, докато точките 

за фокусиране се покажат ясно на фокус. 

Когато работите с регулатора и окото ви 

е близо до визьора, внимавайте да не 

бръкнете с пръст или нокът в окото си по 

невнимание.

Визьорът не е на фокус Визьорът е на фокус

C  Режими „Насочи и снимай“ (i и j)

1 Завъртете диска за избор на режим на i 
или j.

2 Кадрирайте снимката.

3 Натиснете спусъка наполовина, за да 
фокусирате.

4 Плавно натиснете спусъка докрай, за да 
направите снимката.

D  Записване на филми

1 Завъртете превключвателя за live 
view (преглед в реално време).
Изгледът през обектива ще се покаже 

на дисплея.

Превключвател за live 
view (преглед в реално 

време)

2 Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

3 Натиснете бутона за запис на филм, за 
да започне записването. 

Бутон за запис на филм

На дисплея се показва индикатор за 

записа и наличното оставащо време.
Оставащо време

Индикатор за запис

4 Натиснете отново бутона за запис на филм, за да спрете 
записването.

5 Завъртете превключвателя за live view (преглед в реално 
време) за изход към live view.

E  Гледане на снимки

Натискането на K показва снимка на 

дисплея.

Филмите се означават с икона 1. 

Натиснете J за стартиране на 

възпроизвеждането.

Бутон K 

F  Изтриване на нежеланите снимки

Имайте предвид, че снимките не могат 
да бъдат възстановени, след като бъдат 
изтрити.
• Натиснете бутона O. Ще се появи 

диалогов прозорец за потвърждение; 

натиснете бутона O отново, за да 

изтриете изображението и да се върнете 

към възпроизвеждане.
Бутон O

• За изход без изтриване на снимката, натиснете K.

G  Менюта на фотоапарата

Повечето опции за снимане, възпроизвеждане и настройки 

са достъпни чрез менютата на фотоапарата. За да се покажат 

менютата, натиснете бутона G.

Изберете едно от следните менюта:

D Възпроизвеждане N Ретуширане

C Снимане m Последни настройки 

B Настройки

Раздели

Опции в текущото меню.

Ако се покаже иконата за помощ, можете да натиснете бутона 

W (Q), за да видите помощ за текущо избрания елемент.

Опции на менюто

Икона „помощ“ 

Текущите настройки са 

обозначени с икони.

Плъзгачът показва позицията в 

текущото меню.

H  Свързване със смарт устройства 
чрез SnapBridge

Инсталирайте приложението SnapBridge на вашето смарт 

устройство, за да изтеглите снимките от фотоапарата или за да 

управлявате фотоапарата дистанционно. За повече информация 

вижте онлайн ръководството на фотоапарата.

Приготвяне на смарт устройството
Преди свързване подгответе смарт устройството чрез 

инсталиране на приложението SnapBridge и активиране на 

Bluetooth.

1 Потърсете „snapbridge“ в Apple App Store® (iOS) 
или Google Play™ (Android™) и инсталирайте 
приложението SnapBridge.

Информация относно поддържаните операционни системи 

можете да намерите на сайта за изтегляне. Този фотоапарат не 

е съвместим с приложението SnapBridge 360/170.

2 Активирайте Bluetooth на смарт устройството. Обърнете 
внимание, че действителната връзка с фотоапарата ще бъде 
с помощта на приложението SnapBridge; не се опитвайте 
да се свързвате чрез приложението Настройки на вашето 
устройство.

Сдвояване и свързване
Преди сдвояване се уверете, че има свободно място на картата 

с памет на фотоапарата. За да предотвратите неочаквани 

прекъсвания, трябва също така да проверите дали батерията на 

фотоапарата е напълно заредена.

1 Маркирайте Свързване със смарт устр. в менюто с 
настройки и натиснете 2.

2 Следвайте инструкциите на екрана в приложението 
SnapBridge и на фотоапарата, за да завършите настройката.
Вижте онлайн помощта за SnapBridge за подробна 

информация за настройката (допълнителна 

информация също можете да намерите в онлайн 

ръководството за фотоапарата). За информация 

относно онлайн помощта на SnapBridge посетете:

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

Грижа за фотоапарата
❚❚ Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва дълго време, го изключете и 

извадете батерията. Не съхранявайте на места, които:

• са лошо проветрени или са подложени на влажност над 60%

• са близо до оборудване, което създава силни електромагнитни полета, 

като телевизори или радиа

• са изложени на температури над +50 °C или под –10 °C

❚❚ Почистване
Тяло на фотоапарата

Използвайте гумена круша, за да премахнете праха и власинките, след което 

попийте внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата 

на плажа или на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена с 

дестилирана вода, и след това подсушете щателно фотоапарата.

Важно: Прах или други чужди тела във фотоапарата могат да причинят 

повреда, която гаранцията не покрива.

Обектив, огледало и визьор

Тези стъклени елементи се повреждат лесно. Отстранете праха и власинките 

с гумена круша. Ако използвате аерозолен компресор, дръжте флакона във 

вертикално положение, за да предотвратите изпускането на течности. За да 

премахнете следите от пръсти и другите петна, сложете малко количество 

почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и почистете внимателно.

Дисплей

Отстранете праха и власинките с гумена круша. За да почистите следите от 

пръсти и другите петна, избършете повърхността леко с мека кърпа или велур. 

Не упражнявайте натиск, тъй като това може да причини щети или повреда.

* Не използвайте спирт, разредител или други летливи химикали.

Отстраняване на неизправности
❚❚ Батерия/Дисплей
Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът 

продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва, 

извадете и наново поставете батерията.

Визьорът не е на фокус: Фокусирайте визьора с помощта на регулатора за 

настройване на диоптъра на визьора.

❚❚ Снимане (всички режими)
Освобождаването на затвора е блокирано: 

• Картата с памет е заключена, пълна или не е поставена.

• Фотоапаратът не е на фокус.

Снимките не са на фокус: Фотоапаратът може да не успее да фокусира 

върху обекти с нисък контраст, при които преобладават обикновени 

геометрични фигури или са заглушени от обекти във фона, или които 

включват обекти на различни разстояния от фотоапарата, области с рязко 

контрастна яркост или много фини детайли.

❚❚ Възпроизвеждане
Не може да видите снимки, записани с други фотоапарати: Снимки, записани с 

други марки фотоапарати, може да не се показват правилно.

Някои снимки не се показват по време на възпроизвеждане: Изберете Всички за 

Папка с изобрж. за възпроиз.

Снимката не може да се изтрие: Картата с памет е заключена.

Спецификации
❚❚ Цифров фотоапарат Nikon D3500

Тип
Тип Цифров огледално-рефлексен фотоапарат

Байонет за монтиране 
на обектива

Байонет F на Nikon (с АФ контакти)

Ефективен зрителен 
ъгъл

DX формат на Nikon; фокусно разстояние, еквивалентно 

на прибл. 1,5 пъти това на обективите със зрителен ъгъл 

с FX формат

Ефективни пиксели
Ефективни пиксели 24,2 милиона

Сензор за изображения
Сензор за изображения 23,5 × 15,6 мм CMOS сензор

Общо пиксели 24,78 милиона

Система за намаляване 
на праха

Референтни данни за изтриване на следи от прах от 

изображението (изисква се софтуер Capture NX-D)

Съхранение
Размер на 
изображението 
(пиксели)

• 6000 × 4000 (Голямо; 24,0 M)

• 4496 × 3000 (Средно; 13,5 M)

• 2992 × 2000 (Малко; 6,0 M)

Файлов формат • NEF (RAW): 12 бита, компресирани

• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с високо (прибл. 1 : 4), 

нормално (прибл. 1 : 8), или основно (прибл. 1 : 16) 

компресиране

• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както в NEF (RAW), 

така и в JPEG формат

Система Picture Control Стандартна обработка, Неутрален, Ярък, Монохромно 

изображение, Портрет, Пейзаж, Равни; избраният Picture 

Control може да се променя

Носител SD (Secure Digital) и съвместими с UHS-I SDHC и SDXC 

карти с памет

Файлова система DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Nikon D3500

Условия на гаранцията - Nikon Сервизна гаранция за Европа
Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият продукт на Nikon 
се нуждае от гаранционно обслужване, моля свържете се с дилъра, от когото е 
закупен продуктът, или с член на нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките 
на търговската територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други). 
Вижте детайлите по-долу: 
http://www.europe-nikon.com/support

За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да прочетете 
внимателно ръководствата на потребителя, преди да се свържете с дилър или 
представител от нашата оторизирана сервизна мрежа.

Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви производствени 
дефекти за една цяла година, считано от датата на първоначалното закупуване. 
Ако през този период на гаранция продуктът се окаже дефектен по отношение 
на конструктивния материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана 
сервизна мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще 
поправи продукта, без такси за труд и резервни части, съгласно сроковете 
и условията, описани по-долу. Nikon си запазва правото (по свое собствено 
усмотрение) да подмени или поправи продукта.

1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с продукта, на 
попълнена гаранционна карта и оригинална фактура или касов бон/квитанция 
за покупка, удостоверяващи датата на закупуване, типа на продукта и името 
на дилъра. Nikon си запазва правото да откаже безплатно гаранционно 
обслужване, ако описаните по-горе документи не могат да бъдат представени 
или ако информацията в тях е непълна или нечетлива.

2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради нормално 

износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му 

предназначение, както е описано в ръководствата на потребителя, без 
предварителното писмено съгласие на Nikon.

• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани пряко или 
непряко с гаранцията на продуктите.

• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, които може да 
са извършени върху продукта, без предварителното писмено съгласие на 
Nikon, с цел съответствие на действащите местни и национални технически 
стандарти в която и да е държава, различна от държавите, за които 
продуктът първоначално е проектиран и/или произведен.

3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но не само, 

използване на продукта не по нормално предназначение или не съгласно 
инструкциите за потребителя относно правилната употреба и поддръжка, и 
инсталиране или използване на продукта по начин, който не съответства на 
действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се използва.

• повреда, причинена от злополука, включително, но не само, гръмотевична 
буря, наводнение, пожар, неправилна употреба или небрежност.

• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на модела или 
серийния номер на продукта.

• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от неоторизирани 
сервизни организации или лица.

• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е интегриран или с която 
продуктът се използва.

4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на потребителя съгласно 
действащото национално законодателство, нито правата на потребителя по 
отношение на дилъра, свързани с договора за покупко-продажба.

Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани от Nikon, 
можете да намерите онлайн на следния адрес: 
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).

Продължава на гърба

D3500 Model Name: N1718
Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да 

регистрирате своя фотоапарат и да 

се информирате за най-актуалната 

информация за продукта. Ще 

откриете отговори на често задавани 

въпроси (ЧЗВ) и ще можете да се 

свържете с нас за техническа помощ.

http://www.europe-nikon.com/support
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Ръководство на потребителя (с информация за гаранцията)

Ръководства за фотоапарата

Следните ръководства са налични за вашия фотоапарат 

Nikon:

❚❚ Ръководство на потребителя
Ръководството на потребителя (това ръководство) описва 

основното заснемане и възпроизвеждане.

❚❚ Онлайн ръководства
По-подробни инструкции са достъпни на уеб 

сайта на Nikon.

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

nikon D3500 онлайн ръководство
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PLE



Визьор
Визьор Оптичен пента-огледален огледално-рефлексен визьор

Покритие на кадъра Прибл. 95% хоризонтално и 95% вертикално

Увеличение Прибл. 0,85× (50 мм f/1,4 обектив при безкрайност, –1,0 м–1)

Зрителна точка 18 мм (–1,0 м–1; от центъра на повърхността на окуляра на 

визьора)

Настройване на 
диоптъра

–1,7–+0,5 м–1

Фокусен екран Екран тип B BriteView Clear Matte Mark VII

Рефлексно огледало Бързо връщане

Диафрагма на обектива Мигновено връщане, управлявано електронно

Обектив
Поддръжка за 
автоматично фокусиране

Автоматичното фокусиране е достъпно с AF-P и тип E и G 

AF-S обективи.

Затвор
Тип Затвор с електронно контролиран вертикален ход на 

фокалната равнина

Скорост 1/4000 – 30 с на стъпки от 1/3 EV; Bulb (продължителна 

ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът), Time 

(продължителна ръчна експозиция за зададен период от 

време)

Скорост синхр. 
светкавица

X = 1/200 сек; синхронизира се със при 1/200 сек или по-бавна

Снимане
Режим на снимане 8 (единична снимка), s (непрекъснато), J (безшумно 

освобожд. затвор), E (самоснимачка)

Честота на превъртане 
на кадъра

До 5 кадъра/сек.

Забележка: Кадровите честоти предполагат ръчно 

фокусиране, ръчна експозиция или автоматична с 

приоритет на затвора, скорост на затвора от 1/250 сек или 

по-бърза или останалите настройки при фабричните им 

стойности.

Самоснимачка 2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции

Експозиция
Режим на измерване Измерване на TTL експозицията с помощта на RGB сензор 

с 420 пиксела

Измервателен метод • Матрично измерване: 3D цветно матрично измерване ІІ

• Центр. претеглено измерване: Тежест от приблизително 75%, 

дадена на кръга от 8 мм в центъра на кадъра

• Точково измерване: Измерва кръг от 3,5 мм (прибл. 2,5% от 

кадъра), центриран в избрана точка за фокусиране

Обхват (ISO 100, f/1,4 
обектив, 20 °C)

• Матрично или центр. претеглено измерване: 0–20 EV

• Точково измерване: 2–20 EV

Конектор за свързване 
на експонометъра

Процесор

Режим Автоматични режими (i автоматичен; j автоматичен, 

изключване на светкавицата); режим с автоматична 

програма с гъвкава програма (P); автоматичен с 

приоритет на затвора (S); автоматичен режим с приоритет 

на диафрагмата (A); ръчно (M); сценични режими 

(k портрет; m спорт; n близък план; o нощен портрет); 

режим специални ефекти (% нощна визия; S супер ярко; 

T поп; U фото илюстрация; ' ефект фотоапарат играчка; 

( ефект „миниатюра“; 3 селективен цвят; 1 силует; 

2 висок ключ; 3 нисък ключ)

Компенсация на 
експозицията

Може да бъде регулирано с –5 – +5 EV в стъпки от 1/3 EV в 

режими P, S, A, M, сцена и % режими

Заключване на 
експозицията

Осветеността, заключена при измерената стойност с 

бутона A (L)

ISO чувствителност 
(препоръчан индекс на 
експозицията)

ISO 100–25600 в стъпки от 1 EV. Налична автом. настр. ISO 

чувствит.

Активен D-Lighting Вкл., изкл.

Фокус
Автоматично 
фокусиране

Сензорен модул с автоматично фокусиране Nikon 

Multi-CAM 1000 с детекция на TTL фазата, 11 точки за 

фокусиране (включително един сензор от кръстосан тип) 

и лъч за подпомагане на АФ (диапазон прибл. 0,5 – 3 м)

Диапазон на засичане –1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)

Сервоуправление на 
обектива

• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); АФ с 

непрекъснато следене (AF-C); избор на автоматичен AF-S/

AF-C (AF-A); активирано автоматично проследяване с 

предвиждащо фокусиране, в зависимост от състоянието 

на обекта

• Ръчно фокусиране (MF): Може да се използва електронният 

далекомер

Точка за фокусиране Може да се избира от 11 точки за фокусиране

Режим за избор АФ зона АФ с единична точка, АФ с динамична зона, АФ с 

автоматична зона, 3D проследяване (11 точки)

Заключване на фокусa Фокусът може да се заключи чрез натискане на спусъка 

наполовина (единичен АФ) или с натискане на бутона 

A (L)

Светкавица
Вградена светкавица i, k, n, o, S, T, U, ': Автоматична светкавица с 

автоматично изскачане

P, S, A, M: Ръчно изскачане с отпускане на бутон

Водещо число Прибл. 7, 8 с ръчна светкавица (м, ISO 100, 20 °C)

Управление на 
светкавицата

TTL: i-TTL управление на светкавицата с RGB сензор с 

420 пиксела е налично с вградената светкавица; i-TTL 

балансирана запълваща светкавица за цифров SLR се 

използва с матрица и централно-претеглено измерване, 

стандартна i-TTL светкавица за цифров SLR с точково 

измерване

Режим на светкавицата Автоматично, автоматична синхронизация с 

намаляване на ефекта „червени очи“, автоматична бавна 

синхронизация, автоматична бавна синхронизация 

с намаляване на ефекта „червени очи“, запълваща 

светкавица, намаляване на ефекта „червени очи“, бавна 

синхронизация, бавна синхронизация с намаляване на 

ефекта „червени очи“, синхронизация по задно перде с 

бавна синхронизация, синхронизация по задно перде, 

изкл.

Компенсация на 
светкавицата

Може да бъде регулирано с –3 – +1 EV в стъпки от 1/3 EV в  

P, S, A, M и режими на сцена

Индикатор за готовност 
на светкавицата

Светва, когато вградената светкавица или светкавица, 

предлагана като опция, е напълно заредена; мига, след 

като светкавицата е задействана при пълна мощност

Гнездо за аксесоари ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за синхронизиране 

и данни и защитно заключване

Система за креативно 
осветяване на Nikon 
(CLS)

i-TTL управление на светкавицата, оптично 

усъвършенствано безжично управление на осветяването, 

предаване на информация за цветната температура, 

функция за подпомагане на АФ за АФ с множество зони

Извод за 
синхронизация

AS-15 адаптер за извода за синхронизация (продава се 

отделно)

Баланс на бялото
Баланс на бялото Автоматичен, осв. от лампа наж. жичка, флуоресцентно 

осветление (7 вида), пряка слънчева светлина, светкавица, 

облачно небе, сянка, ръчна потребит. настройка, всички 

освен ръчна потребит. настройка с фина настройка.

Live view
Сервоуправление на 
обектива

• Автоматично фокусиране (AF): Единичен АФ (AF-S); постоянен 

следящ АФ (AF-F)

• Ръчно фокусиране (MF)
Режим за избор АФ зона АФ с приоритет на лица, АФ с широка зона, АФ с нормална 

зона, АФ с проследяване на обекта

Автоматично 
фокусиране

АФ с детекция на контраст навсякъде в кадъра 

(фотоапаратът избира точка за фокусиране автоматично, 

когато е избрано АФ с приоритет на лица или АФ с 

проследяване на обекта)

Автоматичен избор 
на сцена

Налично в режими i и j

Филм
Измерване Измерване на TTL експозицията с помощта на основния 

сензор за изображения

Измервателен метод Матрично

Размер на кадъра 
(пиксели) и кадрова 
честота

• 1920 × 1080; 60p (последователна развивка), 50p, 30p, 

25p, 24p

• 1280 × 720; 60p, 50p

Реалните кадрови честоти за 60p, 50p, 30p, 25p и 24p 

са 59,94, 50, 29,97, 25 и 23,976 кадъра/сек, съответно; 

опциите поддържат едновременно ★ високо и нормално 

качество на изображението

Файлов формат MOV

Видео компресиране H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране

Формат за записване 
на аудио

Линеен PCM

Аудио записващо 
устройство

Вграден моно микрофон; регулируема чувствителност

ISO чувствителност ISO 100–25600

Дисплей
Дисплей 7,5 см (3-инч.), прибл. 921 хил. точки (VGA) TFT LCD 

дисплей със 170° ъгъл на виждане, прибл. 100% покритие 

на кадъра и регулируема яркост

Възпроизвеждане
Възпроизвеждане Възпроизвеждане на цял екран и миниатюри (4, 9 

или 72 изображения или календар) с увеличаване 

при възпроизвеждане, изрязване при увеличаване 

при възпроизвеждане, мащабиране на лица при 

възпроизвеждане, възпроизвеждане на филми, слайдшоу 

на снимки и/или филми, показване на хистограма, 

акценти, информация за снимката, показване на данни 

за местоположението, автоматично завъртане на 

изображението, оценка на изображението и коментар за 

изображението (до 36 символа)

Интерфейс
USB Високоскоростно USB с Micro-USB конектор; препоръчва 

се връзка с вграден USB порт

HDMI изход HDMI конектор тип C

Bluetooth
Комуникационни 
протоколи

Bluetooth спецификация версия 4.1

Работна честота • Bluetooth: 2402–2480 MHz

• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz

Максимална изходна 
мощност

• Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)

• Bluetooth Low Energy: 1,2 dBm (EIRP)

Обхват (линия на 
видимост)

Приблизително 10 м без смущения; обхватът може да 

варира според силата на сигнала и наличието или липсата 

на препятствия

Захранване
Батерия Една акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14a

Захранващ адаптер Захранващ адаптер EH-5c/EH-5b; изисква конектор за 

захранване EP-5A (предлага се отделно)

Гнездо за статив
Гнездо за статив 1/4 в. (ISO 1222)

Размери/тегло
Размери (Ш × В × Д) Прибл. 124 × 97 × 69,5 мм

Тегло Прибл. 415 гр с батерия и карта с памет, но без капачката 

на тялото на фотоапарата; около 365 гр (само тялото на 

фотоапарата)

Работна среда
Температура 0 °C–40 °C

Влажност 85% или по-малко (без конденз)

❚❚ Зарядно устройство за батерии MH-24
Номинално входно 
напрежение

AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A максимум

Номинално изходно 
напрежение

DC 8,4 V/0,9 A

Поддържани батерии EN-EL14a Nikon акумулаторни литиево-йонни батерии

Време за зареждане Прибл. 1 час и 50 минути при температура на околната 

среда от 25 °C при напълно изразходен заряд

Работна температура 0 °C–40 °C

Размери (Ш × В × Д) Прибл. 70 × 26 × 97 мм, без щепсел преходник

Тегло Прибл. 96 г, без щепсел преходник

Символите върху този продукт представлява следното:

m Променлив ток, p Прав ток, q Клас оборудване II (Конструкцията на 

продукта е двойно изолирана.)

❚❚ Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL14a
Тип Акумулаторна литиево-йонна батерия

Номинален капацитет 7,2 V/1230 mAh

Работна температура 0 °C–40 °C

Размери (Ш × В × Д) Прибл. 38 × 53 × 14 мм

Тегло Прибл. 49 г, без капачка за контактните пластини

Рециклирайте батериите в съответствие с местните разпоредби, като не 

забравяте първо да изолирате клемите с тиксо.

 A Живот на батерията
Броят видео клипове или снимки, които могат да бъдат записани 

при напълно заредени батерии, варира в зависимост от състоянието 

на батерията, температурата, интервала между снимките и 

продължителността на времето, в което са показани менютата. 

Примерни стойности за батерии EN-EL14a (1230 mAh) са дадени по-долу.

• Снимки, режим на единично снимане (стандарт CIPA): Приблизително 

1550 снимки

• Филми: Приблизително 75  минути при 1080/60p

❚❚ Обективи
Този раздел предоставя спецификации за обективите за 

купувачите на комплекти с обективи. Имайте предвид, че някои от 

обективите по-долу може да не са налични във всички страни или 

региони.

Обективи AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR
Тип Тип G AF-P DX обектив с вграден процесор и байонет F

Фокусно разстояние 18–55 мм

Максималнa диафрагма f/3,5–5,6

Изграждане на обектив 12 елемента в 9 групи (2 елемента на асферична леща)

Зрителен ъгъл 76°–28° 50´

Скала на фокусното 
разстояние

Разграфен в милиметри (18, 24, 35, 45, 55)

Информация за 
разстоянието до обекта

Изход към фотоапарата

Увеличаване Ръчно увеличение с независим пръстен за увеличението 

на обектива

Фокусиране Автоматично фокусиране, управлявано от стъпков 

двигател; отделен пръстен за ръчно фокусиране

Намаляване на 
вибрациите 

Преместване на оптичен елемент чрез voice coil motors 

(VCMs) 

Минимално разстояние 
на фокусиране

0,25 м от фокалната равнина на всички позиции на 

увеличението на обектива

Пластинки на диафрагма 7 (заоблен отвор на диафрагмата)

Диафрагма Напълно автоматично

Обхват на диафрагмата • 18 мм фокусно разстояние: f/3,5–22

• 55 мм фокусно разстояние: f/5,6–38

Показаната минимална диафрагма може да варира 

според размера на избраната с фотоапарата стъпка на 

експозицията.

Измерване Максималнa диафрагма

Размер на филтъра/
приставката за филтри

55 мм (P = 0,75 мм)

Размери Прибл. 64,5 мм диаметър × 62,5 мм (разстояние от 

фланеца за монтиране на обектива на фотоапарата, когато 

обективът е прибран)

Тегло Прибл. 205 г

Обективи AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4,5–6,3G ED VR и 
AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4,5–6,3G ED
Тип Тип G AF-P DX обектив с вграден процесор и байонет F

Фокусно разстояние 70–300 мм

Максималнa диафрагма f/4,5–6,3

Изграждане на обектив 14 елемента в 10 групи (включително 1 ED елемент на 

обектива)

Зрителен ъгъл 22° 50´–5° 20´

Скала на фокусното 
разстояние

Разграфен в милиметри (70, 100, 135, 200, 300)

Информация за 
разстоянието до обекта

Изход към фотоапарата

Увеличаване Ръчно увеличение с независим пръстен за увеличението 

на обектива

Фокусиране Автоматично фокусиране, управлявано от стъпков 

двигател; отделен пръстен за ръчно фокусиране

Намаляване на 
вибрациите (само AF-P 
DX NIKKOR 70–300 мм 
f/4,5–6,3G ED VR)

Преместване на оптичен елемент чрез voice coil motors 

(VCMs) 

Минимално разстояние 
на фокусиране

1,1 м от фокалната равнина на всички позиции на 

увеличението на обектива

Пластинки на диафрагма 7 (заоблен отвор на диафрагмата)

Диафрагма Напълно автоматично

Обхват на диафрагмата • 70 мм фокусно разстояние: f/4,5–22

• 300 мм фокусно разстояние: f/6,3–32

Показаната минимална диафрагма може да варира 

според размера на избраната с фотоапарата стъпка на 

експозицията.

Измерване Максималнa диафрагма

Размер на филтъра/
приставката за филтри

58 мм (P = 0,75 мм)

Размери Прибл. 72 мм максимален диаметър × 125 мм (разстояние 

от фланеца за монтиране на обектива на фотоапарата)

Тегло • AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4,5–6,3G ED VR: Прибл. 415 г

• AF-P DX NIKKOR 70–300 мм f/4,5–6,3G ED: Прибл. 400 г

• Освен ако не е посочено друго, всички измервания са извършени съгласно 

стандартите или насоките на Camera and Imaging Products Association (CIPA).

• Всички цифри са за фотоапарат с напълно заредена батерия.

• Примерните изображения, показани на фотоапарата, и изображенията и 

илюстрациите в ръководството са само с обяснителен цели.

• Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на 

хардуера и софтуера, описани в това ръководство, по всяко време и без 

предизвестие. Nikon не носи отговорност за щети, които могат да възникнат 

от която и да е грешка в това ръководство.

❚❚ Информация за търговски марки
IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco 

Systems, Inc. в САЩ и/или други страни и се използва по лиценз. Windows 

е или търговска марка, или регистрирана търговска марка на Microsoft 

Corporation в САЩ и/или други страни. Mac, macOS, OS X, Apple®, 

App Store®, логата на Apple, iPhone®, iPad®, и iPod touch® са търговски 

марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни. Android 

е търговска марка на Google Inc. Роботът на Android се възпроизвежда 

или модифицира от произведение, създадено и споделено от Google и 

използвано в съответствие с условията, описани в Лиценза за притежание 

Криейтив Комънс 3.0. Логото на PictBridge е търговска марка. Логата на 

SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC. HDMI, логото на HDMI и 

High-Defi nition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на HDMI Licensing LLC.

Словната марка и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, 

притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от 

Nikon Corporation е по лиценз.

Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или 

друга документация в комплект с вашия продукт Nikon, са търговски марки 

или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

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.

❚❚ Маркировка за съответствие
Стандартите, на които отговаря фотоапаратът, може да се разглеждат 

чрез използване на опцията Маркировка за съответствие в менюто за 

настройки.

❚❚ FreeType Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType 

Project (http://www.freetype.org). Всички права запазени.

❚❚ MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The HarfBuzz 

Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Всички права 

запазени.

За вашата безопасност
За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на вас или 
други хора, прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди да използвате този 
продукт.

Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, които 
използват продукта, ще ги прочетат.

 ОПАСНОСТ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, 
крие висок риск от сериозни наранявания или смърт.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази 
икона, може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

 ВНИМАНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с тази икона, 
може да доведе до наранявания или имуществена вреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте, докато ходите или управлявате превозно средство.

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до инциденти или 
други наранявания.

• Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не докосвайте 
вътрешните части, които се оголват в резултат на падане или друг 
инцидент.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов удар или 
други наранявания.

• Ако забележите нещо неестествено, като например дим от продукта, 
топлина или необичайни миризми, незабавно изключете батерията или 
източника на захранване.
Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или други 
наранявания.

• Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте щепсела с мокри 
ръце.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов 
удар.

• Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, докато 
продуктът е включен или свързан.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нискотемпературни 
изгаряния.

• Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним прах или газ 
като пропан, бензин или аерозоли.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия или 
пожар.

• Не гледайте директно към слънцето или други източници на ярка светлина 
през обектива на фотоапарата.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до увреждане на 
зрението.

• Не насочвайте светкавицата или лъча за подпомагане на АФ към водача на 
моторното превозно средство.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

• Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване 
или повреда на продукта. Освен това имайте предвид, че малките части 
представляват опасност от задавяне. Ако дете погълне някоя част от този 
продукт, потърсете незабавна медицинска помощ.

• Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около врата си.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до злополуки.

• Не използвайте батерии, зарядни устройства или захранващи адаптери, 
които не са специално предназначени за употреба с този продукт. 
Когато използвате батерии, зарядни устройства и захранващи адаптери, 
предназначени за употреба с този продукт, не:
 - Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не огъвайте 
връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки предмети и не ги 
излагайте на топлина или пламък.

 - Използвайте туристически конвертори или адаптери, предназначени да 
преобразуват от едно напрежение в друго или с преобразуватели от прав 
към променлив ток.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар или токов 
удар.

• Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не използвайте 
захранващия адаптер по време на гръмотевични бури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до токов удар.

• Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи или ниски 
температури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
изгаряния или измръзвания.

 ВНИМАНИЕ
• Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни 

източници на светлина.
Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или повреда на 
вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в контражур, дръжте 
слънцето далеч от кадъра. Слънчевата светлина, фокусирана във фотоапарата, 
когато слънцето е близо до кадъра, може да предизвика пожар.

• Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. Деактивирайте 
безжичните функции, когато употребата на безжични устройства е 
забранена.
Радиочестотните емисии, произвеждани от този продукт, могат да попречат 
оборудването на борда на самолет или в болници или други медицински 
учреждения.

• Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този продукт 
няма да се използва дълго време.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда 
на продукта.

• Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена близост до 
кожата или други предмети.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до изгаряния или 
пожар.

• Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на изключително 
високи температури, за продължителен период от време като, например, в 
затворен автомобил или на пряка слънчева светлина.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда 
на продукта.

• Не транспортирайте фотоапарати или обективи с прикрепени стативи или 
други сходни аксесоари.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до нараняване или 
повреда на продукта.

 ОПАСНОСТ (Батерии)
• Не изпускайте батериите.

Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до протичане, 
прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите:
 - Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с този 
продукт.

 - Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
 - Не разглобявайте.
 - Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби или други 
метални предмети.

 - Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на силни 
удари.

• Зареждайте само както е посочено.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до протичане, 
прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

• Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с обилно 
количество чиста вода и потърсете незабавна медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Батерии)
• Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.

Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

• Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар или повреда 
на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го подсушете с кърпа или 
подобен предмет.

• Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви промени в 
батериите, като например обезцветяване или деформация. Прекратете 
зареждането на акумулаторните EN-EL14a батерии, ако не се заредят в 
посочения период от време.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до протичане, 
прегряване, пръсване или възпламеняване на батериите.

• Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с тиксо.
При контакт на метални предмети с клемите може да възникне прегряване, 
пръсване или пожар. 

• Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или дрехи, 
незабавно измийте засегнатата област с обилно количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до раздразнение на 
кожата.

Забележки
• Никоя част от ръководствата, предоставени заедно с този продукт, не може да 

бъде възпроизвеждана, предавана, записвана или превеждана на друг език 
под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин, без писменото съгласие на 
Nikon.

• Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на 
хардуера и софтуера, описани в тези ръководства, по всяко време и без 
предизвестие.

• Nikon не носи отговорност за щети в резултат от използването на този продукт.
• Въпреки че сме положили всички усилия, за да гарантираме, че информацията 

в тези ръководства е точна и пълна, ще ви бъдем благодарни, ако уведомите 
представителите на Nikon във вашия регион (адресите са предоставени 
отделно) за евентуални грешки или пропуски.

Бележки за клиентите в Европа
ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ 
С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ 
СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване 
трябва да се събира разделно.

Следното важи само за потребителите в Европа:
• Този продукт е предназначен за разделно събиране в 

предназначените за това събирателни пунктове. Не го изхвърляйте 
като битов отпадък.

• Разделното събиране и рециклирането помагат за опазване на 
природните ресурси и за предотвратяване на негативни последици 
за човешкото здраве и природата, причинени от неправилно 
изхвърляне на отпадъците.

• За повече информация се обърнете към магазина или към местните 
власти, отговорни за събиране на отпадъците.

Този символ на батерията указва, че тя трябва да се събира разделно.

Следното важи само за потребителите в Европа:
• Всички батерии, независимо дали са маркирани или не с този 

символ, трябва да се събират разделно в подходящите за това 
събирателни пунктове. Не го изхвърляйте като битов отпадък.

• За повече информация се обърнете към магазина или към местните 
власти, отговорни за събиране на отпадъците.

Бележка относно забраната за копиране или възпроизвеждане
Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са копирани в 
цифров вид или са размножени чрез скенер, цифров фотоапарат или друго 
устройство, може да бъде наказуемо от закона.

• Забранени със закон за копиране и размножаване
Не копирайте и не размножавайте банкноти, монети, ценни книжа или 
правителствени или местни облигации, дори ако тези копия са маркирани с 
текст „Образец“.

Забранено е копирането и размножаването на банкноти, монети или ценни 
книжа, които са в обращение в чужда страна.

Освен ако не е получено предварително разрешение от правителството, 
копирането и размножаването на неизползвани пощенски марки или картички, 
издавани от държавата, е забранено.

Забранено е копирането и размножаването на марки, издавани от 
правителството, и на заверени документи, определени със закон.

• Предупреждения относно определени копия и репродукции
Правителството е издало предупреждение относно копирането и 
размножаването на ценни книжа, издавани от частни компании (акции, 
банкноти, чекове, ваучери за подарък и др.), абонаментни карти за пътуване 
или купонни билети, освен когато необходимият минимален брой копия 
трябва да бъде осигурен за нуждите на компанията. Също така не копирайте и 
не размножавайте паспорти, издадени от правителството, лицензи, издадени 
от публични агенции и частни организации, лични карти и билети, например 
пропуски и купони за храна.

• Спазвайте бележките за авторските права
Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на произведения 
с авторски права, направени с фотоапарата, не могат да се използват без 
разрешението на притежателя на авторските права. Изключенията са 
приложими за лична употреба, но обърнете внимание, че дори личната 
употреба може да бъде ограничена в случай на представяне на снимките или 
записите на изложби или изпълнения на живо.

Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането на карти 
с памет или на други устройства за съхранение на данни не заличава напълно 
данните за оригиналните изображения. Понякога файловете, изтрити от излезли 
от употреба устройства за съхранение на данни, могат да бъдат възстановени 
чрез достъпен в търговската мрежа софтуер и да бъдат използвани за 
злоупотреба с лични изображения. Гарантирането на поверителността на такива 
данни е отговорност на потребителя.

Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да прехвърлите 
собствеността му на друго лице, изтрийте всички данни, използвайки софтуер за 
изтриване, наличен в търговската мрежа, или форматирайте устройството и след 
това го напълнете изцяло с изображения, които не съдържат лична информация 
(например снимки на празно небе). Бъдете внимателни, за да избегнете 
наранявания при физическото унищожаване на устройства за съхранение 
на данни. Уверете се, че сте подменили и всички снимки, избрани за ръчна 
потребителска настройка на баланса на бялото.

Преди да изхвърлите фотоапарата или да прехвърлите собствеността му на 
друго лице, трябва също да използвате опцията Нулиране всички настр. в 
менюто с настройки на фотоапарата, за да изтриете всички настройки и друга 
лична информация.

Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА AVC ЗА ЛИЧНА И 
НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (i) КОДИРА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC 
(„AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ 
ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. 
НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ 
http://www.mpegla.com

Използвайте само електронни принадлежности с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани в съответствие с най-високите стандарти и 
включват сложни електронни схеми. Само електронни принадлежности с 
марката Nikon (включително зарядни устройства, батерии, захранващи адаптери 
и аксесоари за светкавица), специално сертифицирани от Nikon за използване с 
този цифров фотоапарат Nikon, са проектирани и доказано работят съгласно 
изискванията за работа и безопасност на тези електронни схеми.

Използването на електронни аксесоари, различни от 
Nikon, може да доведе до повреда на фотоапарата и да 
направи невалидна гаранцията ви в Nikon. Използването на 
акумулаторни литиево-йонни батерии на други производители, 
които не са обозначени с холограмния стикер Nikon, поставен вдясно, може да 
попречи на нормалната работа на фотоапарата или да доведе то прегряване, 
запалване, нарушаване на целостта или протичане на батерията.

За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с местния 
оторизиран дилър на Nikon.

 D Използвайте само аксесоари с марката Nikon
Само аксесоарите с марката Nikon, специално сертифицирани от Nikon 

за използване с вашия цифров фотоапарат Nikon, са проектирани 

и доказано работят в съответствие с изискванията за работа и 

безопасност. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ NIKON, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО 

ПОВРЕДА НА ФОТОАПАРАТА И ДА НАПРАВИ НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯТА ВИ В NIKON.

 A Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или 

екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че фотоапаратът 

работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети или пропуснати 

ползи в резултат от неизправност в продукта.

 A Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и „Обучение 

за цял живот“, ние непрекъснато обновяваме информацията, която е 

достъпна за вас онлайн в следните уеб сайтове:

• За потребителите в САЩ: http://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: http://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: http://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за 

продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ) 

и общи съвети за цифровите изображения и снимането. Допълнителна 

информация може да получите от представителя на Nikon във вашия 

регион. Вижте следния URL адрес за информация за контакт: 

http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Този продукт се контролира от Наредбите за администриране на износа (EAR) на 
САЩ. Позволението от страна на правителството на САЩ не е нужно за износ към 
страни различни от посочените, които към момента на публикуването на тази 
информация подлежат на ембарго или специален контрол: Куба, Иран, Северна 
Корея, Судан и Сирия (списъкът подлежи на промени).

Употребата на безжични устройства може да е забранена в някои държави или 
региони. Свържете се със сервизен представител, оторизиран от Nikon, преди да 
използвате безжичните функции на този продукт извън държавата на закупуване.

Информация за потребители в Европа
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио 
оборудване D3500 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на 
следния интернет адрес: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава възможност 
за свободно свързване за безжични обмен на данни, където и да сте, следното 
може да възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: Злонамерено прихващане на безжично предавани данни от 

трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и друга информация.
• Неоторизиран достъп: Неоторизирани потребители могат да получат достъп 

до мрежата и да променят данни или да извършат други злонамерени 
действия. Обърнете внимание, че поради характера на безжичните мрежи, 
специализирани атаки могат да позволят неоторизиран достъп, дори когато 
защитата е включена.

• Незащитени мрежи: Свързването към отворени мрежи може да доведе до 
нерегламентиран достъп. Използвайте само защитени мрежи.

 A Сертификати


