
• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker kameraet.
• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser ”For din sikkerhet” (på den andre siden).
• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.

Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av 
enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON 
CORPORATION.

Pakkens innhold

 ❏ D3500 kamera

 ❏ Øyemusling i gummi DK-25 

(kommer montert på 

kameraet)

 ❏ Kamerahusdeksel BF-1B

 ❏ Stropp AN-DC3

 ❏ Bruksanvisning (dette arket)

 ❏ Garantiseddel (se til venstre)

 ❏ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a (med batteripoldeksel)

 ❏ Batterilader MH-24 (universaladapter følger med i land eller 

regioner der dette er påkrevd; formen avhenger av salgslandet)

Minnekort selges separat. Kjøpere av objektivsett bør bekrefte at 

pakken inneholder et objektiv (bruksanvisninger for objektivet kan 

også medfølge).

A  Kamerahuset
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1 Strømbryter

2 Utløser

3 E/N-knapp

4 Filmopptaksknapp

5 Bryter for live view

6 Funksjonsvelger

7 Innebygd blits

8 Mikrofon (mono)

9 Påsettingsmerke

10 Utløserknapp for objektivet

11 Speil

12 Objektivfatning

13 CPU-kontakter

14 AF-lampe

Selvutløserlampe

Lampe for reduksjon av rød 

øyerefl eks

15 Kamerahusdeksel

16 Tilbehørssko (for blitser 

(ekstrautstyr))

17 Kommandohjul

18 A/L-knapp

19 R (informasjon)-knapp

20 Kontaktdeksel

21 M/Y-knapp

22 Festeøyne for bærestropp

23 Høyttaler

24 Fokusplanmerke (E)

25 USB-kontakt

26 HDMI-kontakt

27 Øyemusling i gummi (leveres 

festet på kameraet)

28 Søkerokular

29 Diopterjustering

30 K-knapp

31 G-knapp

32 P-knapp

33 J (OK)-knapp

34 Multivelger

35 s/E-knapp

36 Deksel til minnekortspor

37 Lampe for minnekortaktivitet

38 Lås for batterideksel

39 Batterideksel

40 O-knapp

41 W/Q-knapp

42 X-knapp

43 Stativfeste

44 Skjerm

45 Batterilås

46 Deksel til strømforsyning 

(strømforsyningen er 

ekstrautstyr)

 A Multivelgeren
I denne bruksanvisningen vises betjening ved bruk av multivelgeren av 

ikonene 1, 3, 4 og 2.

 J • 1: Trykk multivelgeren opp

• 3: Trykk multivelgeren ned

• 4: Trykk multivelgeren til venstre

• 2: Trykk multivelgeren til høyre

• J-knapp: velg det markerte elementet

 A g-funksjon
Når funksjonsvelgeren dreies til g, 

kan du ta bilder, vise, retusjere og slette 

fotografi er og stille inn kameraet med 

en praktisk skjermveiledning. Se online-

bruksanvisningen for mer informasjon.

B  Hurtigveiledning

Fest bærestroppen

En stropp følger med kameraet. Ytterligere stropper er tilgjengelig 

separat. Fest stroppen godt til de to festeøyene på kameraet.

Lad opp batteriet

I enkelte land eller regioner kan en 

batterilader leveres med tilkoblet 

adapter.

Ladelampen CHARGE blinker når batteriet lader.

Batteriet lades Lading ferdig

Sett inn batteriet og minnekortet

Sett på et objektiv

Påsettingsmerke (kamera)

Påsettingsmerke (objektiv)

Drei objektivet som vist til det 

klikker på plass.

 A Objektiver med knapp for inntrekkbart objektiv
Før du bruker kameraet, må du låse opp og trekke ut objektivet. Hold 

knappen for inntrekkbart objektiv trykket ned (q) og drei zoomringen 

som vist (w).

Knapp for inntrekkbart 

objektiv

Bilder kan ikke tas når objektivet er trukket 

inn; hvis en feilmelding vises som resultat av 

at kameraet har blitt slått på med objektivet 

inntrukket, dreier du zoomringen til 

meldingen ikke lenger vises.

 A Ta av objektiver
Når du skal ta av objektivet, slår du av kameraet og trykker på og holder 

nede utløserknappen for objektivet foran på kameraet mens du dreier 

objektivet i motsatt retning av den som er vist ovenfor.

Konfi gurering av kameraet

1 Slå på kameraet.

En dialogboks for språkvalg vises; trykk 

på 1 og 3 for å markere et språk og 

trykk på J for å velge. Språkene som 

er tilgjengelige avhenger av land eller 

salgsområde.

2 Still kameraklokken.

Når du har stilt inn tidssone, 

datoformat og sommertid, kan du 

bruke multivelgeren og J-knappen til 

å stille kameraklokken.

Fokuser søkeren

Etter at du har fj ernet objektivdekslet, 

dreier du diopterjusteringen til 

fokuspunktene er i skarpt fokus. Når du 

håndterer kontrollen og har øyet inntil 

søkeren, må du passe på at du ikke får 

fi ngeren eller en negl i øyet.

Søkeren er ikke i fokus Søkeren er i fokus

C  "Pek og skyt"-funksjoner (i og j)

1 Drei funksjonsvelgeren til i eller j.

2 Komponer fotografi et.

3 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

4 Trykk utløseren mykt ned resten av veien 

for å løse ut lukkeren og ta bildet.

D  Ta opp fi lmer

1 Drei på bryteren for live view.

Visningen gjennom objektivet vil vises 

på skjermen.

Bryter for live view

2 Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere.

3 Trykk på fi lmopptaksknappen for å 

begynne opptaket.

Filmopptaksknapp

En opptaksindikator og tilgjengelig tid 

vises på skjermen.
Gjenstående tid

Opptaksindikator

4 Trykk på fi lmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket.

5 Drei på bryteren for live view for å avslutte live view.

E  Vise fotografi er

Trykk på K for å vise et bilde på skjermen.

Filmer angis med et 1-ikon. Trykk på J for 

å starte avspillingen.

K-knapp

F  Slette uønskede fotografi er

Merk at når bilder er slettet, kan de ikke 

gjenopprettes.

• Trykk på O-knappen. En 

bekreftelsesdialogboks vises. Trykk på 

O-knappen igjen for å slette det valgte 

bildet og gå tilbake til avspillingen.

• For å avslutte uten å slette bildet, trykker 

du på K.

O-knapp

G  Kameramenyer

Du fi nner de fl este alternativene for opptak, avspilling og oppsett i 

kameramenyene. Trykk på G-knappen for å vise menyene.

Velg mellom følgende menyer:

D Avspilling N Retusjering

C Opptak m Siste innstillinger

B Oppsett

Faner

Alternativer i gjeldende meny.

Hvis hjelp-ikonet vises, kan du trykke på W (Q)-knappen for å 

vise hjelp for det valgte elementet.

Menyalternativer

Hjelp-ikon

Gjeldende innstillinger angis 

med ikoner.

Glideren viser posisjonen i 

menyen du bruker for øyeblikket.

H  Koble til smartenheter med 

SnapBridge

Installer SnapBridge-appen på smartenheten din for å laste ned 

bilder fra kameraet eller fj ernstyre kameraet. For mer informasjon, 

se online-bruksanvisningen for kameraet.

Klargjøre smartenheten

Før du kobler til, klargjør du smartenheten din ved å installere 

SnapBridge-appen og aktivere Bluetooth.

1 Søk etter "snapbridge" på Apple App Store® 

(iOS) eller Google Play™ (Android™) og installer 

SnapBridge-appen.

Informasjon om støttede operativsystemer er tilgjengelig på 

nedlastingsstedet. Dette kameraet er ikke kompatibelt med 

appen SnapBridge 360/170.

2 Aktiver Bluetooth på smartenheten. Merk at den faktiske 

tilkoblingen til kameraet vil bli gjort ved hjelp av 

SnapBridge-appen. Ikke prøv å koble til ved hjelp av appen 

Innstillinger på enheten din.

Paring og tilkobling

Før paring, bekrefter du at det er ledig plass på kameraets 

minnekort. For å unngå uventede forstyrrelser, bør du også 

kontrollere at kameraets batteri er fulladet.

1 Marker Koble til smartenhet i oppsettsmenyen og trykk på 

2.

2 Følg instruksjonene som vises på kameraet og i SnapBridge-

appen for å fullføre oppsettet.

Se online-hjelpen for SnapBridge for detaljert 

oppsettsinformasjon (ytterligere informasjon er 

også tilgjengelig i online-bruksanvisningen for 

kameraet). For informasjon om online-hjelpen for 

SnapBridge, besøk:

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

Vedlikeholde kameraet

❚❚ Oppbevaring
Hvis kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, må du slå av kameraet 

og ta ut batteriet. Må ikke oppbevares på steder som er:

• dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet

• nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for 

eksempel fj ernsynsapparater eller radioer

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

❚❚ Rengjøring

Kamerahus

Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og tørk deretter forsiktig med 

en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved 

sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en klut du har fuktet lett i 

destillert vann, og lar det tørke skikkelig.

Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre 

skader som ikke dekkes av garantien.

Objektiv, speil og søker

Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en 

blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett 

for å unngå å søle væske. For å fj erne fi ngeravtrykk og andre fl ekker, 

bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør 

forsiktig.

Skjerm

Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fj erner fi ngeravtrykk og 

andre fl ekker, tørker du forsiktig overfl aten med en myk klut eller semsket 

skinn. Ikke gni for hardt, siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke 

som den skal.

* Ikke bruk alkohol, tynner eller andre fl yktige kjemikalier.

Feilsøking

❚❚ Batteri/visning

Kameraet er på, men responderer ikke: Vent til opptaket avsluttes. Slå av 

kameraet hvis problemet vedvarer. Dersom kameraet ikke slår seg av, tar 

du ut og setter inn batteriet på nytt.

Søkeren er ikke fokusert: Fokuser søkeren ved hjelp av diopterjusteringen.

❚❚ Opptak (Alle funksjoner)

Utløseren er deaktivert: 

• Minnekortet er låst, fullt eller ikke satt inn.

• Kameraet er ikke i fokus.

Fotografi er er ute av fokus: Kameraet kan være ute av stand til å fokusere 

på motiver som har lav kontrast, som domineres av regelmessige 

geometriske mønstre eller oppleves som små i forhold til gjenstander i 

bakgrunnen, eller som inneholder gjenstander på forskjellige avstander 

fra kameraet, områder med store forskjeller i lysstyrke eller mange små 

detaljer.

❚❚ Avspilling

Kan ikke vise bilder som er spilt inn med andre kameraer: Bilder som er tatt med 

andre kameramodeller blir ikke alltid vist på korrekt måte.

Noen bilder vises ikke under avspilling: Velg Alle for Avspillingsmappe.

Kan ikke slette bilde: Minnekortet er låst.

Spesifi kasjoner

❚❚ Nikon D3500 digitalkamera

Type

Type Digitalt speilrefl ekskamera

Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kontakter)

Eff ektiv bildevinkel Nikon DX-format; brennvidden tilsvarer ca. 1,5× den hos 

objektiver med FX-format-bildevinkel

Eff ektive piksler

Eff ektive piksler 24,2 millioner

Bildebrikke

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

Piksler totalt 24,78 millioner

Støvreduksjonssystem Referansedata for fj erning av bildestøv (Capture NX-D-

programvare er nødvendig)

Lagring

Bildestørrelse (piksler) • 6000 × 4000 (Stor, 24,0 M)

• 4496 × 3000 (Medium, 13,5 M)

• 2992 × 2000 (Liten, 6,0 M)

Filformat • NEF (RAW): 12-bits, komprimert

• JPEG: JPEG-Baseline i overensstemmelse med fi ne 

(ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16) 

komprimering

• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografi er lagres i både 

NEF (RAW)- og JPEG-format

Picture Control-system Standard, nøytral, mettede farger, monokrom, portrett, 

landskap, fl at; valgt Picture Control kan endres

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

SDXC-minnekort

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Nikon D3500

Garantibetingelser - Nikons europeiske servicegaranti
Kjære Nikonkunde! 
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-produktet ditt 
skulle trenge vedlikehold som faller inn under servicegarantien, kan du kontakte 
forhandleren eller et medlem av vårt autoriserte servicenettverk innenfor 
salgsområdet til Nikon Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under: 
http://www.europe-nikon.com/support

Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du tar kontakt med 
forhandleren eller vårt autoriserte servicenettverk for å unngå unødige 
problemer.

Garantien for Nikon-utstyr gjelder enhver produksjonsfeil ett år fra kjøpsdato. 
Hvis du i løpet av denne garantiperioden opplever at produktet ikke fungerer 
som det skal på grunn av materialsvikt eller feil under selve produksjonen, vil 
vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon Europe B.V. 
reparere produktet, uten material- eller arbeidskostnader, på de vilkårene som 
er beskrevet under. Nikon forbeholder seg retten til, etter skjønn, å erstatte eller 
reparere produktet.

1. Garantien gjelder bare ved fremleggelse av hele garantikortet og den originale 
bestillingen, eller kvitteringen med kjøpsdato, produktnavn og navn på 
forhandleren, sammen med produktet. Nikon forbeholder seg retten til å avslå 
gratis garantiservice dersom dokumentet ovenfor ikke kan fremlegges eller 
hvis teksten er ufullstendig eller uleselig.

2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler som følge av 

vanlig bruk og slitasje.
• endringer som har til hensikt å oppgradere produktet fra sitt vanlige 

bruksområde, som beskrevet i bruksanvisningene, uten skriftlig 
forhåndstillatelse fra Nikon.

• transportkostnader og risikoer som følger av transport i direkte eller 
indirekte forbindelse med garantien.

• enhver skade som følger av endringer eller tilpassinger som gjøres ved 
produktet, uten forhåndstillatelse fra Nikon, for å tilpasse produktet 
nasjonale tekniske standarder i andre land enn de som produktet 
opprinnelig var utviklet og/eller produsert for.

3. Garantien gjelder ikke i tilfeller av:
• skade som følger av feil bruk inkludert, men ikke begrenset til, bruk av 

produktet til andre enn normale formål og i følge bruksanvisningen om riktig 
bruk og vedlikehold, og installasjon eller bruk av produktet på en måte som 
ikke følger sikkerhetsstandarder i landet der det brukes.

• skade som følge av ulykker inkludert, men ikke begrenset til, vann, ild, 
feilbruk eller forsømmelse.

• endring av, skade på eller fj erning av modell- eller serienummeret på 
produktet.

• skade som følge av reparasjoner eller tilpassinger som har blitt utført av 
uautoriserte servicebedrifter eller -personer.

• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som det brukes 
sammen med.

4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter 
etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens rettigheter som følger av 
kjøpskontrakten. 

Merknad: Du kan fi nne en oversikt over alle autoriserte Nikon-verksteder online 
ved å følge denne koblingen 
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).

Fortsetter på andre siden

D3500 Model Name: N1718

Nikon-brukerstøtte

Besøk siden under for å 

registrere kameraet ditt og holde 

deg oppdatert om den siste 

produktinformasjonen. Du fi nner 

svar på ofte stilte spørsmål på denne 

siden, og kan kontakte oss for teknisk 

hjelp.

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

DIGITALKAMERA

No
AMA16871

Trykt i Europa
SB8H01(1A)/6MB4451A-01

Bruksanvisning (med garanti)

Bruksanvisninger for kameraer

Følgende bruksanvisninger er tilgjengelig for ditt Nikon-

kamera:

❚❚ Bruksanvisningen

Bruksanvisningen (denne bruksanvisningen) beskriver 

grunnleggende opptak og avspilling.

❚❚ Online-bruksanvisninger

Mer detaljerte instruksjoner er tilgjengelige på 

Nikons nettsted.

http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/no/

Nikon D3500 online bruksanvisning

SAM
PLE



Søker

Søker Speilsøker på øyenivå med speilrefl ekssøker

Motivdekning Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt

Forstørrelse Cirka 0,85× (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1)

Pupillavstand 18 mm (–1,0 m–1; fra midten av søkeråpningen)

Diopterjustering –1,7–+0,5 m–1

Mattskive BriteView Clear Mark VII mattskive av type B

Speil Hurtigreturnerende

Objektivets 

blenderåpning

Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert

Objektiv

Autofokus-støtte Autofokus er kun tilgjengelig med AF-P-objektiver og 

AF-S-objektiver av type E og G.

Lukker

Type Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse

Lukkertider 1/4000–30 s i trinn på 1/3 EV; B-innstilling; tid

Korteste 

blitssynkroniserte 

lukkertid

X = 1/200 s; synkroniseres med lukkeren på 1/200 s eller 

lenger

Utløsing

Utløserfunksjon 8 (enkeltbilde), s (serieopptak), J (lyddempet lukker), 

E (selvutløser)

Opptakshastighet 

(bilder i sekundet)

Opp til 5 b/s

Merk: Bildefrekvensene antar manuell fokusering, manuell 

eksponering eller lukkerprioritert automatikk, en 

lukkertid på 1/250 s eller kortere og andre innstillinger på 

standardverdiene.

Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer

Eksponering

Lysmålingsfunksjon TTL-lysmåling ved bruk av en RGB-sensor med 420 piksler

Lysmålingsmetode • Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II

• Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av måleresultatet fra en 

8 mm sirkel midt i bildefeltet

• Punktmåling: Måler en 3,5 mm sirkel (cirka 2,5 % av 

bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet

Lysmålingsområde 

(ISO 100, f/1,4 objektiv, 

20 °C)

• Matrise- eller sentrumsdominert lysmåling: 0–20 EV

• Punktmåling: 2–20 EV

Lysmålerkobling CPU

Moduser Automatiske funksjoner (i auto; j auto, blits 

av); programautomatikk med fl eksiprogram (P); 

lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert 

automatikk (A); manuell (M); motivprogrammer 

(k portrett; m sport; n nærbilde; o nattportrett); 

spesialeff ekter (% nattsyn; S ekstra friske farger; 

T pop; U fotoillustrasjon; ' leketøyskameraeff ekt; 

( miniatyreff ekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse 

toner; 3 dempede toner)

Eksponeringskompen-

sasjon

Kan justeres med –5–+5 EV i trinn på 1/3 EV når 

eksponeringskontroll P, S, A, M eller motivprogrammene 

eller innstilling % brukes

Eksponeringslås Eksponeringen kan låses på målt verdi med 

A (L)-knappen

ISO-følsomhet 

(anbefalt 

eksponeringsindeks)

ISO 100–25600 i trinn på 1 EV. Automatisk 

ISO-følsomhetskontroll tilgjengelig

Aktiv D-Lighting På, av

Fokusering

Autofokus TTL-fasesøkende Nikon Multi-CAM 1000 autofokus 

sensormodul, 11 fokuspunkter (inklusive én korsformet 

sensor) og AF-lampe (ca. 0,5–3 m rekkevidde)

Søkeområde –1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)

Fokuseringsmotor • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF 

(AF-C); automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A); følgefokus 

aktiveres automatisk ut fra motivets status

• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler kan 

benyttes

Fokuspunkt Kan velges mellom 11 fokuspunkter

AF-søkefeltfunksjon Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område, automatisk valg 

av AF-søkefelt, 3D følgefokus (11 punkter)

Fokuslås Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned 

(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på A (L)-knappen

Blits

Innebygd blits i, k, n, o, S, T, U, ': Automatisk blits med 

automatisk blitsheving

P, S, A, M: Manuell heving med knapp

Ledetall Ca. 7, 8 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)

Blitsstyring TTL: i-TTL blitsstyring med 420-pikslers RGB-sensor er 

tilgjengelig sammen med den innebygde blitsen; i-TTL 

balansert utfyllingsblits for digitale speilrefl ekskameraer 

brukes sammen med matrise- og sentrumsdominert 

lysmåling, standard i-TTL blits for digitale 

speilrefl ekskameraer med punktmåling

Blitsfunksjon Auto, auto med reduksjon av rød øyerefl eks, automatisk 

synkronisering på lang lukkertid, automatisk 

synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød 

øyerefl eks, utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefl eks, 

synkronisering på lang lukkertid, synkronisering 

på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefl eks, 

synkronisering på bakre gardin med synkronisering på 

lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av

Blitskompensasjon Kan justeres med −3–+1 EV i trinn på 1/3 EV med 

eksponeringskontroll P, S, A og M samt med 

motivprogrammene

Klarsignal for blitsen Tennes når den innebygde blitsen eller den eksterne 

blitsen (ekstrautstyr) er helt oppladet; blinker etter at 

blitsen er avfyrt med full styrke

Tilbehørssko ISO 518 blitskontakt med synkronisering, datakontakt og 

sikkerhetslås

Nikon Creative Lighting 

System (CLS)

i-TTL blitsstyring, optisk avansert trådløs 

blitsstyring, overføring av informasjon om blitslysets 

fargetemperatur, fokuseringslys for fl erfelts AF

Kontakt for 

blitssynkronisering

Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)

Hvitbalanse

Hvitbalanse Automatisk, glødelampe, lysstoff rør (7 typer), 

direkte sollys, blits, overskyet, skygge, manuell 

forhåndsinnstilling, alle (unntatt manuell 

forhåndsinnstilling) med fi njustering.

Live view

Fokuseringsmotor • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF (AF-F)

• Manuell fokusering (MF)

Live view

AF-søkefeltfunksjon Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt fokusfelt-

AF, motivfølgende AF

Autofokus Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet 

velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF 

eller motivfølgende AF er valgt)

Automatisk motivvalg Tilgjengelig med innstilling i og j

Film

Lysmåling TTL-lysmåling ved bruk av hovedbildebrikken

Lysmålingsmetode Matrise

Bildestørrelse (piksler) 

og fi lmfrekvens

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

• 1280 × 720, 60 p/50 p

Den faktiske bildefrekvensen for 60 p, 50 p, 30 p, 25 p og 

24 p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 b/s; 

alternativene støtter både ★ høy og normal bildekvalitet

Filformat MOV

Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Opptaksformat for lyd Lineær PCM

Lydopptaksutstyr Innebygd mono-stereomikrofon; justerbar følsomhet

ISO-følsomhet ISO 100–25600

Skjerm

Skjerm 7,5 cm (3 tommer), ca. 921000-punkters (VGA) TFT LCD 

med 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning og 

justering av lysstyrke

Avspilling

Avspilling Avspilling på fullskjerm og av miniatyrer (4, 9 eller 72 

bilder eller kalender) med avspillingszoom, beskjæring 

i avspillingszoom, avspilling med ansikts-zoom, 

fi lmavspilling, lysbildeframvisning av foto og/eller 

fi lm, histogramvisning, visning av høylysområder, 

opptaksinformasjon, stedsdata, automatisk bilderotering, 

bilderangering og bildekommentar (opptil 36 tegn)

Grensesnitt

USB Høyhastighets USB med mikro-USB-kontakt; tilkobling til 

innebygd USB-port anbefales

HDMI-utgang Type C HDMI-kontakt

Bluetooth

Kommunikasjonspro-

tokoller

Bluetooth-spesifi kasjon versjon 4.1

Bruksfrekvens • Bluetooth: 2402–2480 MHz

• Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz

Maksimal 

utgangseff ekt

• Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)

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

Rekkevidde (synslinje) Cirka 10 m, forutsatt at det ikke er forstyrrelser; 

rekkevidden kan variere med signalstyrken og hvorvidt 

det er hindringer

Strømkilde

Batteri Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a

Nettadapter Nettadapter EH-5c/EH-5b; krever strømforsyningen 

EP-5A (ekstrautstyr)

Stativfeste

Stativfeste 1/4 tomme (ISO 1222)

Ytre mål/vekt

Ytre mål (B × H × D) Ca. 124 × 97 × 69,5 mm

Vekt Ca. 415 g med batteri og minnekort, men uten 

kamerahusdeksel; ca. 365 g (kun kamerahus)

Bruksforhold

Temperatur 0 °C–40 °C

Luftfuktighet 85 % eller under (ingen kodens)

❚❚ Batterilader MH-24

Nominell 

inngangsspenning

100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A

Nominell 

utgangsspenning

8,4 V likestrøm/0,9 A

Støttede batterier Nikon EN-EL14a oppladbare litium-ion batterier

Ladetid Ca. 1 time og 50 minutter ved en omgivelsestemperatur 

på 25 °C når batteriet er helt utladet

Brukstemperatur 0 °C–40 °C

Ytre mål (B × H × D) Ca. 70 × 26 × 97 mm, eksklusive universaladapter

Vekt Ca. 96 g, eksklusive universaladapter

Symbolene på dette produktet representerer følgende:

m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (Utformingen av produktet er 

dobbeltisolert.)

❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14a

Type Oppladbart litium-ion batteri

Nominell kapasitet 7,2 V/1230 mAh

Brukstemperatur 0 °C–40 °C

Ytre mål (B × H × D) Ca. 38 × 53 × 14 mm

Vekt Ca. 49 g, eksklusive batteripoldeksel

Oppladbare batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter og sørg for 

at du først isolerer batteripolene med teip.

 A Batteriets levetid
Antall bilder eller fi lmer som kan tas opp med fulladede batterier 

varierer etter batteriets tilstand, temperatur, intervall mellom opptak 

og hvor lenge menyene vises. Eksempeltall for EN-EL14a (1230 mAh)-

batterier angis nedenfor.

• Fotografi er, med enkeltbilde-utløsing (CIPA-standard): Cirka 1550 bilder

• Filmer: Cirka 75 minutter ved 1080/60 p

❚❚ Objektiver

Dette avsnittet inneholder objektivspesifi kasjoner for kjøpere av 

objektivsett. Merk at noen av objektivene nedenfor kanskje ikke er 

tilgjengelige i alle land eller regioner.

Objektiver av typen AF-P DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR

Type Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning

Brennvidde 18–55 mm

Største blenderåpning f/3,5–5,6

Objektivkonstruksjon 12 elementer i 9 grupper (inkludert 2 asfæriske 

linseelementer)

Bildevinkel 76°–28° 50´

Brennviddeskala Angitt i millimeter (18, 24, 35, 45, 55)

Avstandsinformasjon Overføres til kameraet

Zoom Manuell zoom med separat zoomring

Fokusering Autofokus styres av en trinnmotor; en separat 

fokuseringsring brukes for manuell fokusering

Bildestabilisator Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer 

(voice coil motorer (VCMs))

Minste fokusavstand 0,25 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner

Irisblenderblader 7 (avrundet blenderåpning)

Irisblender Helautomatisk

Blenderåpningsområde • 18 mm brennvidde: f/3,5–22

• 55 mm brennvidde: f/5,6–38

Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, 

avhengig av eksponeringstrinnenes størrelse valgt med 

kameraet.

Lysmåling Full blenderåpning

Filterfatning 55 mm (P = 0,75 mm)

Ytre mål Største diameter på ca. 64,5 mm × 62,5 mm (avstand fra 

kameraets objektivmonteringsfl ens når objektivet er 

inntrukket)

Vekt Ca. 205 g

Objektiver av typen AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR og 

AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED

Type Type G AF-P DX-objektiv med innebygd CPU og F-fatning

Brennvidde 70–300 mm

Største blenderåpning f/4,5–6,3

Objektivkonstruksjon 14 elementer i 10 grupper (inkludert 1 ED-linseelement)

Bildevinkel 22° 50´–5° 20´

Brennviddeskala Angitt i millimeter (70, 100, 135, 200, 300)

Avstandsinformasjon Overføres til kameraet

Zoom Manuell zoom med separat zoomring

Fokusering Autofokus styres av en trinnmotor; en separat 

fokuseringsring brukes for manuell fokusering

Bildestabilisator 

(kun AF-P DX NIKKOR 

70–300 mm f/4,5–6,3 G 

ED VR)

Objektivforskyvning ved bruk av stabiliseringsmotorer 

(voice coil motorer (VCMs))

Minste fokusavstand 1,1 m fra fokalplanet ved alle zoomposisjoner

Irisblenderblader 7 (avrundet blenderåpning)

Irisblender Helautomatisk

Blenderåpningsområde • 70 mm brennvidde: f/4,5–22

• 300 mm brennvidde: f/6,3–32

Den minste blenderåpningen som vises, kan variere, 

avhengig av eksponeringstrinnenes størrelse valgt med 

kameraet.

Lysmåling Full blenderåpning

Filterfatning 58 mm (P = 0,75 mm)

Ytre mål Største diameter på ca. 72 mm × 125 mm (avstand fra 

kameraets objektivmonteringsfl ens)

Vekt • AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED VR: Ca. 415 g

• AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3 G ED: Ca. 400 g

• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med standardene 

og retningslinjene fra Camera and Imaging Products Association (CIPA).

• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.

• Prøvebildene som vises på kameraet, og bildene og illustrasjonene i 

bruksanvisningen brukes kun til forklaringsformål.

• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre 

utseendet på og spesifi kasjonene for maskinvaren og programvaren 

som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes 

ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne 

bruksanvisningen.

❚❚ Informasjon om varemerker
IOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, 

Inc., i USA og/eller andre land og brukes under lisens. Windows er enten et 

registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i 

USA og/eller andre land. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Apple-logoene, 

iPhone®, iPad® og iPod touch® er varemerker som tilhører Apple Inc. registrert 

i USA og/eller andre land. Android er et varemerke som tilhører Google Inc. 

Android-roboten er gjengitt eller modifi sert fra arbeider som er opprettet og 

delt av Google og brukes i henhold til betingelsene som er beskrevet i Creative 

Commons 3.0 Attribution License. PictBridge-logoen er et varemerke. Logoene 

SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen 

og High-Defi nition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte 

varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.

Bluetooth®-merket og tilhørende logoer er registrerte varemerker som 

tilhører Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Nikon Corporation 

skjer under lisens.

Alle andre handelsnavn som er nevnt i denne bruksanvisningen eller 

annen dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-produkt, er varemerker 

eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

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.

❚❚ Samsvarsmerking
Du kan vise standardene som kameraet samsvarer med ved å bruke 

alternativet Samsvarsmerking i oppsettsmenyen.

❚❚ FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører 

© 2012 The FreeType Project (http://www.freetype.org). Kopiering forbudt.

❚❚ MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører © 2018 

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

Kopiering forbudt.

For din sikkerhet
For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, 
må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.

Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette produktet kan lese 
dem.

 FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette 
ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.

 ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette 
ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.

 FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette 
ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.

 ADVARSEL
• Må ikke brukes når du går eller betjener et kjøretøy.

Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller annen 
skade.

• Ikke demonter eller endre på dette produktet. Ikke berør innvendige deler som 
blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller 
andre personskader.

• Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller uvanlig lukt fra produktet, må 
du straks koble fra batteriet eller strømforsyningen.
Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre 
brannskader eller andre personskader.

• Må holdes tørr. Ikke håndter produktet med våte hender. Ikke håndter pluggen 
med våte hender.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller 
elektrisk støt.

• Ikke la huden være i kontakt med dette produktet i lengre tid så lenge den er på 
eller plugget inn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
lavtemperaturbrannskader.

• Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, 
bensin eller aerosoler.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller 
brann.

• Ikke se direkte på solen eller en annen sterk lyskilde gjennom objektivet eller 
kameraet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for synsskade.

• Ikke rett blitsen eller AF-lampen mot en person som betjener et motorkjøretøy.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.

• Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade 
eller funksjonsfeil i produktet. Vær også oppmerksom på at små deler medfører 
kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig 
kontakte lege.

• Ikke vikle, sno eller tvinn stroppene rundt halsen.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for ulykker.

• Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifi kt er laget for bruk 
med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere og nettadaptere som er 
laget for bruk med dette produktet, må du ikke:
 - Skade, modifi sere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, plassere 
dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for varme eller ild.

 - Bruke reisekonvertere eller adaptere som er laget for å omforme til en annen 
spenningsstyrke eller med likestrøm-til-vekselstrøm-vekselrettere.

Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller 
elektrisk støt.

• Ikke håndter pluggen når du lader produktet eller bruker nettadapteren på 
dager med tordenvær.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for elektrisk støt.

• Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye 
eller lave temperaturer.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader 
eller kuldeskader.

 FORSIKTIG
• Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.

Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade produktets 
indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet når du tar bilder av 
motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet når solen er nær bildet kan 
forårsake brann.

• Slå av dette produktet i tilfeller der bruken av det ikke er tillatt. Deaktiver 
trådløse funksjoner i tilfeller der bruken av disse ikke er tillatt.
Radiofrekvensbølgene som blir sendt ut av dette produktet kan forstyrre utstyr i fl y 
eller sykehus eller andre medisinske fasiliteter.

• Ta ut batteriet og koble fra nettadapteren hvis dette produktet ikke skal brukes 
i en lengre periode.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller 
funksjonsfeil i produktet.

• Ikke avfyr blitsen når den er i kontakt med eller tett opptil huden eller 
gjenstander.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader 
eller brann.

• Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye 
temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller 
funksjonsfeil i produktet.

• Ikke transporter kameraer eller objektiver med stativer eller lignende tilbehør 
montert.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade 
eller funksjonsfeil i produktet.

 FARE (Batterier)
• Håndter batteriene med forsiktighet.

Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for lekkasje, 
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
 - Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette produktet.
 - Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
 - Ikke demonter.
 - Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller andre 
metallgjenstander.

 - Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske støt.

• Lad kun opp på den måten som er angitt.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for lekkasje, 
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.

• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense rikelig med 
rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.

 ADVARSEL (Batterier)
• Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.

Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.

• Ikke dypp batterier i vann eller utsett dem for regn.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller 
funksjonsfeil i produktet. Blir produktet vått må du straks tørke det med et håndkle 
eller lignende.

• Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller deformering, 
må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt oppladingen av EN-EL14a 
oppladbare batterier hvis de ikke lades opp innenfor den angitte tidsperioden.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje, 
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.

• Når batteriene ikke lenger trengs, isolerer du batteripolene med teip.
Dersom metallgjenstander kommer i kontakt med polene, kan det oppstå 
sprekker, eller batteriet kan overopphetes eller ta fyr. 

• Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske 
det aktuelle området rikelig med vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for irritasjon av huden.

Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, 

overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller oversettes til et annet språk i 
noen som helst form, uansett metode, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig 
tillatelse fra Nikon.

• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre utseendet 
på og spesifi kasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse 
bruksanvisningene.

• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet.
• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i brukerhåndbøkene 

er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du melder fra om eventuelle feil eller 
mangler til Nikons representant i ditt område (adresser er angitt for seg selv).

Melding til forbrukere i Europa
FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE. KAST 
BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres 
separat.

Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en 

miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige 

ressurser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig 
helse og miljøet, hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.

• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale 
myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.

Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat.

Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Alle batterier skal behandles som spesialavfall, uansett om de er merket 

med dette symbolet, og skal kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres 
sammen med husholdningsavfall.

• Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale 
renholdsmyndigheter.

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med 
skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straff bart.

• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere
Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt 
av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes 
"Prøveeksemplar".

Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i 
utlandet, er forbudt.

Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt 
å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av 
myndighetene.

Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og 
dokumenter med lovmessig sertifi sering.

• Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter
Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av 
verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), 
transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av 
nødvendige kopier skal tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et fi rma. I tillegg 
er det forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt 
av off entlige organer eller private grupper samt identitetskort og billetter, slik som 
passersedler eller matkuponger.

• Overhold opphavsretten
I samsvar med lover om opphavsrett, kan fotografi er eller opptak av opphavsrettslig 
verk som er tatt med kameraet ikke brukes uten tillatelse fra rettighetshaver. Unntak 
fra dette er personlig bruk, men merk at selv personlig bruk kan være begrenset for 
fotografi er eller opptak av utstillinger eller forestillinger og konserter.

Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller 
annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. 
Slettede fi ler kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av 
kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det er 
brukerens ansvar å sikre personvernet for denne typen data.

Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, 
bør du slette alle data ved hjelp av kommersiell programvare for sletting av data 
eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder 
noe privat informasjon (for eksempel bilder av en blå himmel). Vær forsiktig slik at 
du unngår skade når du fysisk ødelegger datalagringsenheter. Pass på at du også 
erstatter eventuelle bilder som er valgt for forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse.

Før du kaster kameraet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du også 
bruke alternativet Nullstill alle innstillinger i kameraets oppsettsmeny for å slette 
nettverksinnstillinger og annen personlig informasjon.

AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL 
BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (I) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (II) 
AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL 
AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS 
GIS ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE 
http://www.mpegla.com

Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikon-
tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er 
sertifi sert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikon-
kameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og 
sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene.

Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan 
skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts 
oppladbare Li-ion batterier som ikke har det holografi ske Nikon-
merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon eller 
resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker.

Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert 
Nikonforhandler.

 D Bruk kun originalt Nikon tilbehør
Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifi sert av Nikon og spesielt 

beregnet for bruk med dette digitalkameraet, fyller Nikons driftsmessige 

og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON 

KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.

 A Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller 

på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer 

normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste 

som kan være et resultat av produktfeil.

 A Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte 

og opplæring fi nner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende 

webområder:

• For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/

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

• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/

Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, 

nyttige tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og 

generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du fi nner 

mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du fi nner 

kontaktinformasjon ved å gå til webadressen nedenfor: 

http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations 
(EAR; USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter 
er ikke påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er 
underlagt embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria 
(listen kan bli endret).

Bruk av trådløse enheter kan være forbudt i noen land eller regioner. Kontakt 
en Nikon-autorisert servicerepresentant før du bruker dette produktets trådløse 
funksjoner utenfor kjøpslandet.

Merknader for kunder i Europa
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D3500 er i 
samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på 
følgende internettadresse: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble seg 
til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde, kan 
følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og stjele 

brukeridentiteter, passord og annen personlig informasjon.
• Uautorisert tilgang: Uautoriserte brukere kan få tilgang til nettverket og endre data 

eller utføre andre ondsinnede handlinger. Merk at på grunn av trådløse nettverks 
utforming kan spesialiserte angrep tillate uautorisert tilgang selv når sikkerhet er 
aktivert.

• Usikrede nettverk: Hvis du kobler deg til åpne nettverk, kan du bli utsatt for 
uautorisert tilgang. Bruk bare sikrede nettverk.

 A Sertifi kater


