
• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender kameraet.
• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at læse ”For din sikkerheds skyld” (på næste side).
• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare den på et let tilgængeligt sted til 

fremtidig brug.

Denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, i nogen form (med undtagelse af korte 
citater i faglige artikler eller anmeldelser) uden skriftlig tilladelse fra NIKON CORPORATION.

Pakkens indhold

 ❏ D3500-kamera

 ❏ DK-25 gummiøjekop 

(leveres monteret på kameraet)

 ❏ BF-1B kamerahusdæksel

 ❏ AN-DC3 rem

 ❏ Brugervejledning (dette ark)

 ❏ Garantibevis (se ude til 

venstre)

 ❏ EN-EL14a genopladeligt Li-ion-batteri (med poldæksel)

 ❏ MH-24 batterioplader (stikadapter medfølger i lande eller 

områder, hvor det kræves; udformningen afhænger af salgsland)

Hukommelseskort sælges separat. Købere af objektivsæt skal 

bekræfte, at pakken indeholder et objektiv (der kan også leveres 

brugervejledninger til objektivet).

A  Kamerahuset
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1 Afbryder

2 Udløserknap

3 Knappen E/N

4 Videooptageknap

5 Live View-vælger

6 Programhjul

7 Indbygget fl ash

8 Mikrofon (mono)

9 Monteringsmærke

10 Objektivudløserknap

11 Spejl

12 Objektivfatning

13 CPU-kontakter

14 AF-hjælpelys

Selvudløserlampe

Rød-øje-reduktionslys

15 Kamerahusdæksel

16 Tilbehørssko (til ekstra 

fl ashenheder)

17 Kommandohjul

18 Knappen A/L

19 Knappen R (information)

20 Stikdæksel

21 Knappen M/Y

22 Øskener til kamerarem

23 Højttaler

24 Fokusplanets markering (E)

25 USB-stik

26 HDMI-stik

27 Gummiøjekop (leveres 

monteret på kameraet)

28 Søgerøjestykke

29 Dioptrijustering

30 Knappen K

31 Knappen G

32 Knappen P

33 Knappen J (OK)

34 Multivælger

35 Knappen s/E

36 Dæksel til hukommelseskort

37 Hukommelseskortlampe

38 Lås til batterikammerdæksel

39 Batterikammerdæksel

40 Knappen O

41 Knappen W/Q

42 Knappen X

43 Stativgevind

44 Skærm

45 Batterilås

46 Dæksel til stik til lysnetadapter 

(til ekstra stik til lysnetadapter)

 A Multivælgeren
I denne brugervejledning repræsenteres funktionerne med 

multivælgeren af ikonerne 1, 3, 4 og 2.

 J • 1: Tryk multivælgeren op

• 3: Tryk multivælgeren ned

• 4: Tryk multivælgeren til venstre

• 2: Tryk multivælgeren til højre

• Knappen J: Vælg markeret punkt

 A Indstilling g
Når programhjulet drejes hen på g, 

kan du optage, få vist, retouchere og slette 

billeder samt sætte kameraet op ved hjælp 

af en praktisk vejledning på skærmen. Se 

kameraets brugervejledning for yderligere 

information.

B  Quick Start Guide

Montér kameraremmen

Der leveres en rem med kameraet; ekstra remme forhandles 

separat. Montér remmen sikkert i de to kameraøskener.

Oplad batteriet

I nogle lande eller områder kan 

opladeren leveres med adapter 

tilsluttet.

Lampen CHARGE (OPLADNING) blinker, mens batteriet oplades.

Batteriopladning Opladning fuldført

Isæt batteriet og et hukommelseskort

Montér et objektiv

Monteringsmærke (kamera)

Monteringsmærke (objektiv)

Drej objektivet som vist, til det 

klikker på plads.

 A Objektiver med knapper til sammentrækkeligt objektivhus
Før du anvender kameraet, skal du låse objektivet op og trække det ud. 

Mens du holder knappen til sammentrækkeligt objektivhus nede (q), 

skal du dreje zoomringen som vist (w).

Knap til sammentrækkeligt 

objektivhus

Der kan ikke tages billeder, når objektivet 

er sammentrukket; hvis der vises en 

fejlmeddelelse, fordi kameraet er blevet 

tændt med objektivet trukket sammen, skal 

du dreje zoomringen, til meddelelsen ikke 

længere vises.

 A Fjernelse af objektiver
For at fj erne objektivet skal du slukke kameraet, trykke på 

objektivudløserknappen foran på kameraet og holde den nede, mens 

du drejer objektivet i modsat retning af den, der vises ovenfor.

Kameraopsætning

1 Tænd kameraet.

Der vises en dialogboks for valg af 

sprog; tryk på 1 og 3 for at markere 

et sprog, og tryk på J for at vælge det. 

De tilgængelige sprog varierer alt efter 

land eller salgsregion.

2 Indstil kameraets ur.

Efter opsætning af indstillingerne 

tidszone, datoformat og sommertid 

skal du anvende multivælgeren og 

knappen J til at indstille kameraets ur.

Fokusér med søgeren

Når du har fj ernet objektivdækslet, 

skal du dreje dioptrijusteringen, indtil 

fokuspunkterne er i skarpt fokus. Når du 

anvender dioptrijusteringen med øjet mod 

søgeren, skal du passe på ikke at få en 

fi nger eller en fi ngernegl i øjet.

Søgeren er ikke i fokus Søgeren er i fokus

C  ”Peg og skyd”-fotografering 

(indstillingerne i og j)

1 Drej programhjulet hen på i eller j.

2 Komponér billedet.

3 Tryk udløserknappen halvt ned for at 

fokusere.

4 Tryk langsomt udløserknappen helt ned for 

at tage billedet. 

D  Optagelse af videoer

1 Drej Live View-vælgeren.

Billedet, der ses gennem objektivet, 

vises på skærmen.

Live View-vælger

2 Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

3 Tryk på videooptageknappen for at 

starte optagelse.

Videooptageknap

Der vises en optageindikator og den 

resterende tid på skærmen.
Resterende tid

Optageindikator

4 Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen. 

5 Drej Live View-vælgeren for at afslutte Live View.

E  Visning af billeder

Ved tryk på K vises et billede på skærmen.

Videoer indikeres af ikonet 1. Tryk på J 

for at starte billedvisning.

Knappen K

F  Sletning af uønskede billeder

Bemærk, at når billeder er blevet slettet, kan 

de ikke gendannes.

• Tryk på knappen O. Der vises en 

dialogboks for bekræftelse; tryk på 

knappen O igen for at slette billedet og 

vende tilbage til billedvisning.
Knappen O

• For at afslutte uden at slette billedet skal du trykke på K.

G  Kameramenuer

Du kan få adgang til de fl este optage-, billedvisnings- og 

opsætningsindstillinger via kameraets menuer. Tryk på knappen 

G for at få vist menuerne.

Vælg mellem følgende menuer:

D Billedvisning N Retouchering

C Optagelse m Seneste Indstillinger

B Opsætning

Faneblade

Indstillinger i den aktuelle menu.

Hvis ikonet Hjælp vises, kan du trykke på knappen W (Q) for 

at få vist hjælp til det aktuelt valgte element.

Menuindstillinger

Ikon for Hjælp

De aktuelle indstillinger vises 

med ikoner.

Skyderen viser positionen i den 

aktuelle menu.

H  Tilslutning til smartenheder med 

SnapBridge

Installér app’en SnapBridge på din smartenhed for at downloade 

billeder fra kameraet eller styre kameraet via fj ernadgang. For 

yderligere information, se online-brugervejledningen til kameraet.

Klargøring af smartenheden

Før tilslutning skal du klargøre din smartenhed ved at installere 

app’en SnapBridge og aktivere Bluetooth.

1 Søg efter "snapbridge" på Apple App Store® (iOS) 

eller Google Play™ (Android™), og installér app’en 

SnapBridge.

Du kan fi nde information om understøttede styresystemer på 

siden for download. Dette kamera er ikke kompatibelt med 

app’en SnapBridge 360/170.

2 Aktivér Bluetooth på smartenheden. Bemærk, at den 

faktiske tilslutning til kameraet foretages ved hjælp af 

app’en SnapBridge; forsøg ikke at oprette forbindelse ved 

hjælp af app’en Indstillinger på din enhed.

Sammenkædning og tilslutning

Før sammenkædning skal du bekræfte, at der er ledig plads 

på kameraets hukommelseskort. For at forhindre uventede 

afbrydelser bør du også kontrollere, at kameraets batteri er fuldt 

opladet.

1 Markér Tilslut til smartenhed i opsætningsmenuen, og tryk 

på 2.

2 Følg de instruktioner, der vises på kameraet og i app’en 

SnapBridge for at fuldføre opsætningen.

Se online-hjælp til SnapBridge for detaljerede 

oplysninger om opsætning (yderligere oplysninger 

fi ndes også i online-brugervejledningen til 

kameraet). For information om online-hjælp til 

SnapBridge skal du gå på:

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

Vedligeholdelse af kameraet

❚❚ Opbevaring
Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du slukke for kameraet 

og fj erne batteriet. Må ikke opbevares på steder, hvor:

• har dårlig ventilation, eller hvor luftfugtigheden er højere end 60 %

• er i nærheden af udstyr, der genererer kraftige elektromagnetiske felter, 

f.eks. et tv eller en radio

• udsættes for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

❚❚ Rengøring

Kamerahus

Fjern støv eller lignende med en pustebørste, og tør forsigtigt med en 

blød, tør klud. Når du har taget billeder på stranden eller ved kysten, 

skal du fj erne eventuelt sand eller salt med en klud, der er let fugtet med 

destilleret vand. Tør det grundigt af.

Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer i kameraet kan medføre skader, 

som ikke dækkes af garantien.

Objektiv, spejl og søger

Disse glaselementer beskadiges nemt. Fjern støv eller lignende med en 

pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse, skal du holde den lodret, 

så der ikke kommer væde ud. For at fj erne fi ngeraftryk og andre pletter, 

skal du putte en smule objektivrens på en blød klud og tørre forsigtigt af.

Skærm

Fjern støv eller lignende med en pustebørste. Når du fj erner fi ngeraftryk 

og andre pletter, skal du tørre forsigtigt af med en blød klud eller et 

vaskeskind. Undlad at trykke hårdt, da dette kan resultere i beskadigelse 

eller funktionsfejl.

* Undgå at anvende alkohol, opløsningsmiddel eller andre fl ygtige 

kemikalier.

Fejlfi nding

❚❚ Genopladeligt batteri/visning

Kameraet er tændt, men reagerer ikke: Afvent, at optagelsen slutter. Hvis 

problemet varer ved, skal du slukke kameraet. Hvis kameraet ikke slukker, 

skal du fj erne batteriet og sætte det i igen.

Søgeren er ude af fokus: Få søgeren til at fokusere ved hjælp af 

dioptrijusteringen.

❚❚ Optagelse (alle indstillinger)

Lukkerudløsningen er deaktiveret: 

• Hukommelseskortet er låst, fuldt eller ikke isat.

• Kameraet fokuserer ikke.

Billederne er ikke fokuserede: Kameraet er muligvis ude af stand til at fokusere 

på motiver med lav kontrast domineret af regelmæssige geometriske 

mønstre eller som mindskes af genstande i baggrunden eller medtager 

genstande på forskellige afstande af kameraet, områder med stærkt 

kontrasterende lysstyrke eller mange fi ne detaljer.

❚❚ Billedvisning

Kan ikke vise billeder optaget med andre kameraer: Billeder optager med andre 

typer kameraer kan ikke vises korrekt.

Nogle billeder vises ikke under billedvisning: Vælg Alle for 

Billedvisningsmappe.

Billedet kan ikke slettes: Hukommelseskortet er låst.

Specifi kationer

❚❚ Nikon D3500-digitalkamera

Type

Type Digitalt spejlrefl ekskamera

Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kontakter)

Eff ektiv billedvinkel Nikon DX-format; brændvidde svarende til omtrent 1,5× 

billedvinklen på objektiver med FX-format

Fortsættes på næste side

D3500 Model Name: N1718

Nikon Brugersupport

Besøg følgende websted for at 

registere dit kamera og holde 

dig opdateret med de seneste 

produktoplysninger. Du kan fi nde 

svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), 

og du kan kontakte os for teknisk 

assistance.

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

DIGITALKAMERA

Dk
AMA16875

Trykt i Europa
SB8H01(1E)/6MB4451E-01

Brugervejledning (med garantibevis)

Brugervejledninger til kameraer

Følgende brugervejledninger er tilgængelige til dit Nikon-

kamera:

❚❚ Brugervejledningen

Brugervejledningen (denne vejledning) beskriver 

grundlæggende optagelse og billedvisning.

❚❚ Online-brugervejledninger

Du kan fi nde fl ere detaljerede instruktioner på 

Nikons hjemmeside.

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

online-brugervejledning til nikon D3500

Nikon D3500

Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti
Kære Nikon-kunde, 

Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt får behov for 

service i henhold til garantien, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt 

produktet, eller et medlem af vores netværk af autoriserede serviceværksteder 

inden for Nikon Europe B.V.’s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). 

Se detaljer under: 

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

For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser brugervejledningerne 

grundigt, før du kontakter forhandleren eller vores netværk af autoriserede 

serviceværksteder.

Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét år fra den 

oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være defekt pga. materiale- 

eller konstruktionsfejl i denne periode, vil vores netværk af autoriserede 

serviceværksteder inden for Nikon Europe B.V.’s salgsområde reparere produktet 

gratis i henhold til nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret 

til (efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.

1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte garantikort og den 

originale faktura eller købskvittering med udfyldt købsdato, produkttype og 

navn på forhandleren samt produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise 

gratis service i henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke 

forefi ndes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er ulæselige.

2. Denne garanti dækker ikke følgende:

• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele pga. 

normal slitage.

• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets normale formål 

som beskrevet i brugervejledningerne uden forudgående skriftligt samtykke 

fra Nikon.

• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller indirekte 

relateret til produkternes garanti.

• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på produktet 

uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med det formål at overholde 

lokale eller nationale tekniske standarder, som måtte være gældende i andre 

lande end dem, hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.

3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:

• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til, undladelse 

af at anvende produktet til dets normale formål eller i henhold til 

anvisningerne vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse, og installation 

eller brug af produktet i strid med de gældende sikkerhedsstandarder i det 

land, hvor produktet anvendes.

• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til, lyn, vand, 

brand, misbrug eller forsømmelse.

• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fj ernelse af produktets 

modelnummer eller serienummer.

• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er foretaget af 

uautoriserede serviceorganisationer eller personer.

• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det benyttes sammen 

med.

4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold 

til den gældende nationale lovgivning og ej heller kundens rettigheder over 

for forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten.

Bemærk!: Du fi nder en oversigt over alle autoriserede Nikon - serviceværksteder 

online på følgende link 

(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).
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Eff ektive pixels

Eff ektive pixels 24,2 millioner

Billedsensor

Billedsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor

Pixels i alt 24,78 millioner

System til 

støvreduktion

Referencedata til image dust off  (softwaren Capture NX-D 

påkrævet)

Opbevaring

Billedstørrelse (pixels) • 6000 × 4000 (Large: 24,0 M)

• 4496 × 3000 (Medium: 13,5 M)

• 2992 × 2000 (Small:  6,0 M)

Filformat • NEF (RAW): 12 bit, komprimeret

• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fi ne (ca. 1 : 4), 

normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16) komprimering

• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede taget i både NEF (RAW)- 

og JPEG-format

Picture Control-system Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, 

Landskab, Jævn; valgt Picture Control kan ændres

Medier SD (Secure Digital)- og UHS-I kompatible SDHC- og 

SDXC-hukommelseskort

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Søger

Søger Spejlrefl ekssøger med pentaspejl i øjenhøjde

Søgerdækning Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt

Forstørrelse Ca. 0,85× (50mm f/1.4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)

Øjepunkt 18 mm (–1,0 m–1; fra midterste overfl ade på objektivets 

søgerøjestykke)

Dioptrijustering –1,7–+0,5 m–1

Matskive Type B BriteView Clear Matte Mark VII-matskive

Spejl Hurtig tilbagevenden

Objektivblænde Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret

Objektiv

Understøttelse af 

autofokus

Autofokus er tilgængeligt med AF-P og type E og G AF-S-

objektiver.

Lukker

Type Elektronisk styret, lodretgående spaltelukker

Hastighed 1/4000–30 sek. i trin på 1/3 EV; Bulb; Langtidseksponering

Flashsynkroniserings-

hastighed

X = 1/200 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller 

længere

Udløser

Udløserindstilling 8 (enkeltbillede), s (kontinuerlig), J (dæmpet 

lukkerlyd), E (selvudløser)

Billedfremføringsha-

stighed

Op til 5 bps

Bemærk: Billedhastighederne antager manuelt fokus, 

eksponeringerne manuel eller lukkertidsprioriteret 

automatik, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere, og 

øvrige indstillinger ved standardværdierne.

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer

Eksponering

Lysmålingsindstilling TTL-lysmåling med 420-pixels RGB-sensor

Lysmålingsmetode • Matrix-lysmåling: 3D Color Matrix II-lysmåling

• Centervægtet lysmåling: Vægtning på 75 % til en 8 mm 

cirkel midt på billedet

• Spotmåling: Måler en 3,5 mm cirkel (cirka 2,5 % af 

billedet) centreret på valgte fokuspunkt

Område (ISO 100, 

f/1.4-objektiv, 20 °C)

• Matrix eller centervægtet lysmåling: 0–20 EV

• Spotmåling: 2–20 EV

Lysmålerkobling CPU

Indstilling Automatiske indstillinger (i auto; j auto, fl ash 

slukket); programautomatik med fl eksibelt program (P); 

lukkertidsprioriteret automatik (S); blændeprioriteret 

automatik (A); manuel (M); motivprogrammer 

(k portræt; m sport; n makro; o aftenportræt); 

specialeff ekt-indstillinger (% nattesyn; S meget levende; 

T pop; U billedillustration; ' legetøjskameraeff ekt; 

( miniatureeff ekt; 3 selektiv farve; 1 silhuet; 2 high 

key; 3 low key)

Eksponeringskompen-

sation

Kan justeres med –5–+5 EV i trin på 1/3 EV i indstillingerne 

P, S, A, M, motivprogrammer og indstilling % 

Eksponeringslås Lysstyrke låst ved den registrerede værdi med knappen 

A (L)

ISO-følsomhed 

(anbefalet 

eksponeringsindeks)

ISO 100–25600 i trin på 1 EV. Auto ISO-følsomhedsstyring 

tilgængelig

Aktiv D-Lighting Til, fra

Fokus

Autofokus Nikon Multi-CAM 1000 autofokus-sensormodul 

med TTL-fasedetektion, 11 fokuspunkter (herunder 

krydstypesensor) og AF-hjælpelys (rækkevidde 

ca. 0,5–3 m)

Måleområde –1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)

Objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); 

autovalg af AF-S/AF-C (AF-A); intelligent fokus-tracking 

aktiveres automatisk i henhold til motivstatus

• Manuel fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan 

anvendes

Fokuspunkt Der kan vælges mellem 11 fokuspunkter

Indstilling af AF-

metode

Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF, autovalg af AF-

område, 3D-tracking (11 punkter)

Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned 

(single AF) eller ved at trykke på knappen A (L)

Flash

Indbygget fl ash i, k, n, o, S, T, U, ': Automatisk fl ash med 

automatisk pop-op

P, S, A, M: Manuel pop-op med knapudløsning

Ledetal Ca. 7, 8 med manuel fl ash (m, ISO 100, 20 °C)

Flashstyring TTL: i-TTL-fl ashstyring med 420-pixel RGB-sensor 

er tilgængelig med den indbyggede fl ash; 

i-TTL-afbalanceret udfyldningsfl ash til digitale 

spejlrefl ekskameraer anvendes med matrix- og 

centervægtet lysmåling, standard i-TTL-fl ash til digitale 

spejlrefl ekskameraer anvendes med spotmåling

Flashindstilling Automatisk, auto med rød-øje-reduktion, 

automatisk langtidssynkronisering, automatisk 

langtidssynkronisering med rød-øje-

reduktion, udfyldningsfl ash, rød-øje-reduktion, 

langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med rød-

øje-reduktion, synkronisering med bageste lukkergardin 

og langtidssynkronisering, synkronisering med bageste 

lukkergardin, fra

Flash

Flashkompensation Kan justeres med −3–+1 EV i trin på 1/3 EV i indstillingerne 

P, S, A, M og motivprogrammer

Flashindikator Lyser, når den indbyggede fl ash eller den ekstra 

fl ashenhed er ladet helt op; blinker, efter at fl ashen er 

aff yret ved fuld styrke

Tilbehørssko ISO 518 hot-shoe med synkronisering og datakontakter 

samt sikkerhedslås

Nikon Creative Lighting 

System (CLS)

i-TTL-fl ashstyring, optisk Advanced Wireless Lighting, 

farveinformationskommunikation, AF-hjælpelys ved 

multiområde-AF

Synkroniseringsstik Synkroniseringsadapter AS-15 (forhandles separat)

Hvidbalance

Hvidbalance Auto, glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, fl ash, 

overskyet, skygge, forudindstillet manuelt, alle undtagen 

forudindstillet manuelt med fi njustering.

Live View

Objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)

• Manuelt fokus (MF)

Indstilling af AF-

metode

Ansigtsprioriteret AF, bredt område AF, normalt område 

AF, følg motiv AF

Autofokus Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet 

vælger fokuspunkter automatisk, når ansigtsprioriteret 

AF eller følg motiv AF er valgt)

Automatisk valg af 

motiv
Tilgængeligt i indstillingerne i og j

Video

Lysmåling TTL-lysmåling ved brug af primær billedsensor

Lysmålingsmetode Matrix

Billedstørrelse (pixels) 

og billedhastighed

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

• 1280 × 720; 60p, 50p

De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 

24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps; 

indstillingerne understøtter både ★ høj og normal 

billedkvalitet

Filformat MOV

Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Format for optagelse 

af lyd

Lineær PCM

Enhed til lydoptagelse Indbygget monomikrofon; følsomhed justerbar

ISO-følsomhed ISO 100–25600

Skærm

Skærm 7,5-cm (3 tommer.), ca. 921k-punkts (VGA) TFT LCD med 

170° synsvinkel, ca. 100 % søgerdækning og justering af 

lysstyrke

Billedvisning

Billedvisning Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 9 

eller 72 billeder eller kalender) med zoom under 

billedvisning, beskæring af zoom under billedvisning, 

billedvisning af ansigtszoom, videobilledvisning, 

slideshows af billeder og/eller video, histogramvisning, 

højlys, billedinformation, visning af lokationsdata, 

automatisk billedrotation, klassifi cering af billeder samt 

billedkommentar (op til 36 tegn)

Grænsefl ade

USB Højhastigheds-USB med mikro-USB-stik; tilslutning til 

indbygget USB-port anbefales

HDMI-udgang HDMI-stik af typen C

Bluetooth

Kommunikationspro-

tokoller

Bluetooth-specifi kation version 4.1

Driftfrekvens • Bluetooth: 2402–2480 MHz

• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz

Maksimal 

udladningseff ekt

• Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)

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

Rækkevidde 

(synsvidde)

Ca. 10 m uden interferens; området kan variere med 

signalstyrken og tilstedeværelse af eller mangel på 

forhindringer

Strømkilde

Genopladeligt batteri Et genopladeligt EN-EL14a Li-ion-batteri

Lysnetadapter EH-5c/EH-5b lysnetadapter; kræver EP-5A-stik til 

lysnetadapter (forhandles separat)

Stativgevind

Stativgevind 1/4 tom. (ISO 1222)

Mål/vægt

Mål (B × H × D) Ca. 124 × 97 × 69.5 mm

Vægt Ca. 415 g med genopladeligt batteri og 

hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; 

ca. 365 g (kun kamerahus)

Anvendelsesområde

Temperatur 0 °C–40 °C

Luftfugtighed 85 % eller derunder (ingen kondensering)

❚❚ MH-24 batterioplader

Nominel indgangseff ekt 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0,2 A maksimum

Nominel udgangseff ekt 8,4 V jævnstrøm/0,9 A

Understøttede batterier EN-EL14a Nikon genopladelige Li-ion-batterier

Opladningstid Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivende temperatur 

på 25 °C, når der ikke er ladning tilbage

Driftstemperatur 0 °C–40 °C

Mål (B × H × D) Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive stikadapter

Vægt Ca. 96 g, eksklusive stikadapter

Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:

m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af produktet 

er dobbeltisoleret).

❚❚ Genopladeligt EN-EL14a Li-ion-batteri

Type Genopladeligt Li-ion-batteri

Nominel ydelse 7,2 V/1230 mAh

Driftstemperatur 0 °C–40 °C

Mål (B × H × D) Ca. 38 × 53 × 14 mm

Vægt Ca. 49 g, eksklusive poldæksel

Genbrug genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning, idet du sikrer 

dig, at batteripolerne forinden er blevet isoleret med tape.

 A Batteribrugstid
Videooptagelser eller antal billeder, der kan tages vha. fuldt opladede 

batterier, varierer afhængigt af batteriets tilstand, temperatur, intervallet 

mellem billederne samt af tidslængden på menuvisninger. Testværdier 

for EN-EL14a (1230 mAh)-batterier er angivet nedenfor.

• Billeder, udløserindstillingen Enkeltbillede (CIPA-standard): 

Omtrent 1550 billeder

• Videoer: Omtrent 75 minutter ved 1080/60p

❚❚ Objektiver

Dette afsnit leverer specifi kationer for objektiver til købere af 

objektivsæt. Bemærk, at nogle af nedenstående objektiver 

muligvis ikke er tilgængelige i alle lande eller områder.

AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objektiver

Type AF-P DX-objektiv af typen G med indbygget CPU og 

F-fatning

Brændvidde 18–55 mm

Maksimumblænde f/3.5–5.6

Objektivets konstruktion 12 elementer i 9 grupper (2 asfæriske linseelementer)

Billedvinkel 76°–28° 50´

Brændviddeskala Gradueret i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)

Afstandsinformation Overføres til kameraet

Zoom Manuelt zoom med uafhængig zoomring

Fokusering Autofokus kontrolleret af stepmotor; separat fokusring 

for manuelt fokus

Vibrationsreduktion (VR) Objektivforskydning med svingspolemotorer

Tætteste fokusafstand 0,25 m fra fokusplanet ved alle zoompositioner

Blændeblade 7 (afrundet blændeåbning)

Blænde Fuldautomatisk

Blændeområde • 18 mm brændvidde: f/3.5–22

• 55 mm brændvidde: f/5.6–38

Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter 

størrelsen på eksponeringstrinnet valgt med kameraet.

Lysmåling Fuld blænde

Filterstørrelse 55 mm (P = 0,75 mm)

Mål Ca. 64,5 mm i maksimal diameter × 62,5 mm (afstand 

fra kameraets objektivfatningsplan, når objektivet er 

sammentrukket)

Vægt Ca. 205 g

AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR og 

AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED-objektiver

Type AF-P DX-objektiv af typen G med indbygget CPU og 

F-fatning

Brændvidde 70–300 mm

Maksimumblænde f/4.5–6.3

Objektivets konstruktion 14 elementer i 10 grupper (inklusive 1 ED-linseelement)

Billedvinkel 22° 50´–5° 20´

Brændviddeskala Gradueret i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)

Afstandsinformation Overføres til kameraet

Zoom Manuelt zoom med uafhængig zoomring

Fokusering Autofokus kontrolleret af stepmotor; separat fokusring 

for manuelt fokus

Vibrationsreduktion (VR) 

(kun AF-P DX NIKKOR 

70–300mm f/4.5–6.3G 

ED VR)

Objektivforskydning med svingspolemotorer

Tætteste fokusafstand 1,1 m fra fokusplanet ved alle zoompositioner

Blændeblade 7 (afrundet blændeåbning)

Blænde Fuldautomatisk

Blændeområde • 70 mm brændvidde: f/4.5–22

• 300 mm brændvidde: f/6.3–32

Den mindste blænde, der vises, kan variere alt efter 

størrelsen på eksponeringstrinnet valgt med kameraet.

Lysmåling Fuld blænde

Filterstørrelse 58 mm (P = 0,75 mm)

Mål Ca. 72 mm i maksimal diameter × 125 mm (afstand fra 

kameraets objektivfatningsplan)

Vægt • AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: Ca. 415 g

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

• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse 

med standarderne og retningslinjerne for Camera and Imaging Products 

Association (CIPA).

• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet, genopladeligt batteri.

• Prøvebillederne, der vises på kameraet, samt billederne og illustrationerne i 

brugervejledningen er kun til eksponeringsformål.

• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på 

og specifi kationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne 

brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig 

for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.

❚❚ Varemærkeinformation
IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, 

Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes under licens. Windows er 

enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft 

Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, macOS, OS X, Apple®, 

App Store®, Apple-logoerne, iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemærker 

tilhørende Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande. Android er et 

varemærke tilhørende Google Inc. Android-robotten reproduceres eller 

modifi ceres via arbejde oprettet og delt af Google og anvendes i henhold 

til de vilkår, der er beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. 

PictBridge-logoet er et varemærke. SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er 

varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Defi nition 

Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker 

tilhørende HDMI Licensing LLC.

Bluetooth ®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af 

Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Nikon Corporation er 

under licens.

Alle andre varemærker nævnt i denne vejledning eller anden 

dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

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.

❚❚ Overensstemmelsesmærkning
De Standarder, som kameraet opfylder, kan ses ved hjælp af indstillingen 

Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen.

❚❚ FreeType-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2012 af Projektet 

FreeType (http://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

❚❚ MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttet © 2018 af Projektet 

HarfBuzz (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle 

rettigheder forbeholdes.

For din sikkerheds skyld
For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og andre skal 
du læse ”For din sikkerheds skyld” i sin helhed før anvendelse af dette produkt.

Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender dette 
produkt, har adgang til dem.

 FARE: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon medfører 
en høj risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.

 ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan 
medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.

 FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan 
medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.

 ADVARSEL
• Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj.

Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre ulykker eller andre 
skader.

• Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige 
dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker andre 
uheld.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller 
anden tilskadekomst.

• Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra 
produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du 
omgående frakoble det genopladelige batteri eller strømkilden.
Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.

• Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke stikket med 
våde hænder.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk 
stød.

• Produktet må ikke være i berøring med din hud i længere tid, når det er tændt 
eller sat til.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav 
temperatur.

• Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas 
såsom propan, benzin eller aerosoler.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.

• Kig ikke direkte på solen eller en anden stærk lyskilde gennem objektivet eller 
kameraet.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre nedsat syn.

• Ret ikke fl ashen eller AF-hjælpelyset mod føreren af et motorkøretøj.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.

• Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller 
funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele 
udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående 
søge lægehjælp.

• Vikl, sno eller drej ikke remmene rundt om din hals.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre ulykker.

• Anvend ikke genopladelige batterier, opladere eller lysnetadaptere, der ikke er 
specifi kt beregnet til brug med dette produkt. Ved anvendelse af genopladelige 
batterier, opladere og lysnetadaptere, der er beregnet til brug med dette 
produkt, må du ikke:
 - Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, placere dem 
under tunge genstande eller udsætte dem for varme eller åben ild.

 - Anvend rejsekonvertere eller adaptere, der er beregnet til at konvertere 
fra én spænding til en anden, eller anvend dem med jævnstrøm-til-
vekselstrømsomformere.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk 
stød.

• Håndtér ikke stikket under opladning af produktet, og anvend ikke 
lysnetadapteren i tordenvejr.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.

• Må ikke håndteres med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje 
eller meget lave temperaturer.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller 
forfrysninger.

 FORSIGTIG
• Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en anden stærk 

lyskilde.
Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af produktets 
indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du sørge for, at solen ikke 
kommer ind i billedet. Sollys fokuseret i kameraet, når solen er tæt på billedet, kan 
medføre brand.

• Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de trådløse 
funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt.
De radiofrekvenser, som produktet udsender, kan forstyrre udstyr ombord på fl y 
eller hospitaler eller i andre medicinske faciliteter.

• Fjern det genopladelige batteri, og kobl lysnetadapteren fra, hvis dette produkt 
ikke skal anvendes i længere tid.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl 
ved produktet.

• Lad ikke fl ashen gå af, når den rører ved eller er i nærheden af din hud eller 
andre genstande.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller 
brand.

• Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje 
temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl 
ved produktet.

• Transportér ikke kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør 
monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller 
funktionsfejl ved produktet.

 FARE (Genopladelige batterier)
• Håndtér ikke genopladelige batterier forkert.

Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier:
 - Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette produkt.
 - Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven varme.
 - Må ikke skilles ad.
 - Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller andre 
metalgenstande.

 - Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige 
fysiske stød.

• Må kun oplades som angivet.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.

• Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med øjnene, skal du 
skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.

 ADVARSEL (Genopladelige batterier)
• Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn.

Hvis et barn sluger et genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

• Nedsænk ikke genopladelige batterier i vand, og udsæt dem ikke for regn.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl 
ved produktet. Tør med det samme produktet af med et håndklæde eller lignende 
klæde, hvis det bliver vådt.

• Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige batterier, såsom 
misfarvning eller misformethed. Indstil opladningen af genopladelige batterier 
af typen EN-EL14a, hvis de ikke lader op inden for det angivne tidsrum.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.

• Når der ikke længere er brug for genopladelige batterier, skal du isolere polerne 
med tape.
Det kan medføre overophedning af, brud på eller brand i polerne, hvis 
metalgenstande rører ved dem. 

• Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en persons hud 
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med rigelige 
mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.

Bemærkninger
• Ingen dele af de medfølgende brugsanvisninger til dette produkt må gengives, 

overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i 
nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.

• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og 
specifi kationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i disse brugervejledninger 
uden forudgående varsel.

• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette 
produkt.

• Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugsanvisninger er så nøjagtige 
som muligt. Skulle du fi nde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte 
den lokale Nikon-repræsentant (adressen medfølger separat).

Bemærkning til kunder i Europa
ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS DET GENOPLADELIGE BATTERI 
UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE GENOPLADELIGE BATTERIER I 
HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres 
separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg 

for denne slags aff ald. Bortskaf ikke sammen med husholdningsaff ald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige 

ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og 
miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaff else.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren 
eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for aff aldshåndtering.

Dette symbol på det genopladelige batteri indikerer, at det genopladelige 
batteri skal bortskaff es separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Alle genopladelige batterier, hvad enten de er mærket med dette 

symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende 
indsamlingspunkt. Smid ikke det genopladelige batteri ud sammen med 
husholdningsaff ald.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren 
eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for aff aldshåndtering.

Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt 
kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart.

• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive
Man må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, 
statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller 
gengivelser er stemplet ”Sample”.

Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i 
et andet land, er forbudt.

Medmindre man har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse 
af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt.

Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og 
certifi cerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt.

• Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser
De off entlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af 
værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser 
osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et 
minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke 
pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af off entlige institutioner og private 
grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer.

• Overholdelse af loven om ophavsret
I henhold til ophavsret kan billeder eller optagelser oprettet med kameraet 
og beskyttet af ophavsret ikke anvendes uden tilladelse fra indehaveren af 
ophavsretten. Undtagelser er gældende for privat brug, men vær dog opmærksom 
på, at selv privat brug kan være underlagt restriktioner i tilfælde af billeder af 
udstillinger eller live-optrædener.

Bortskaff else af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af hukommelseskort 
eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fj erner de originale billeddata. Det er 
sommetider muligt at genskabe slettede fi ler ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp 
af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre 
misbrug af personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre fortroligheden 
af sådanne data.

Inden en dataopbevaringsenhed kasseres, eller ejerskabet overdrages til en anden 
person, skal du slette alle data ved hjælp af kommerciel software til sletning eller 
formatere enheden og derefter fylde den helt igen med billeder uden private 
oplysninger (eksempelvis billeder af en klar himmel). Pas på ikke at komme til skade, 
når du fysisk ødelægger anordninger til lagring af data. Sørg også for at erstatte 
billeder valgt for forudindstillet manuel hvidbalance.

Før bortskaff else af kameraet eller overdragelse af ejerskabet til en anden person 
bør du ligeledes anvende indstillingen Nulstil alle indstillinger i kameraets 
opsætningsmenu til at slette netværksindstillinger eller andre personlige oplysninger.

AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG 
IKKE-KOMMERCIELLE TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”) OG/
ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG 
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE 
AF AVC VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE 
OPLYSNINGER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com

Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er designet i henhold til de højeste standarder og indeholder 
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk udstyr fra Nikon (deriblandt 
batteriopladere, genopladelige batterier, lysnetadaptere og fl ashudstyr), som er 
godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er 
udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb.

Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan 
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug af 
genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som ikke 
er forsynet med Nikons holografi ske godkendelsesmærke (vist til 
højre), kan give problemer i forbindelse med normal brug af kameraet eller medføre, 
at genopladelige batterier overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en 
lokal autoriseret Nikon-forhandler.

 D Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon
Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug 

sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- 

og sikkerhedskravene. ANVENDELSE AF TILBEHØR, DER IKKE ER PRODUCERET AF NIKON, 

KAN BESKADIGE KAMERAET OG GØRE DIN NIKON-GARANTI UGYLDIG.

 A Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før 

du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at 

sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig 

for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse 

med brugen af produktet.

 A Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons ”Vær opdateret – hele tiden”-

målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant 

produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til 

oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende 

websteder:

• Brugere i USA: http://www.nikonusa.com/

• Brugere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: http://www.nikon-asia.com/

Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste 

produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og 

generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere 

oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger 

fi ndes på følgende webside: http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning (Export 
Administration Regulations; EAR). En tilladelse fra den amerikanske regering er ikke 
påkrævet ved eksport til andre lande end følgende, der i skrivende stund er underlagt 
handelsembargo eller særlig kontrol: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien 
(forbehold for ændringer af listen).

Anvendelse af trådløse enheder kan være forbudt i nogle lande eller regioner. Kontakt 
en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, før du anvender de trådløse funktioner på 
dette produkt uden for det land, hvor kameraet er købt.

Bemærkning til kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen D3500 er i 
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Du kan fi nde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på 
følgende internetadresse:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Sikkerhed
Selvom én af fordelene ved dette produkt er, at det giver andre personer mulighed 
for fri tilslutning til den trådløse udveksling af data overalt inden for rækkevidden, kan 
følgende opstå, hvis sikkerheden ikke er aktiveret:
• Datatyveri: Tredjepart kan i ond tro opfange trådløse sendinger og stjæle bruger-ID, 

adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og ændre 

data eller udføre andre handlinger i ond tro. Bemærk, at som følge af trådløse 
netværks design, kan særangreb give uautoriseret adgang, selv når sikkerheden er 
aktiveret.

• Ikke sikrede netværk: Tilslutning til åbne netværk kan medføre uautoriseret adgang. 
Anvend kun sikre netværk.

 A Certifi kater


