
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran käyttöä.
• Lue “Turvallisuudesta”-osio (kääntöpuoli), jotta osaat käyttää kameraa asianmukaisesti.
• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on tarvittaessa helppo löytää.

Tätä käyttöohjetta ei saa jäljentää kokonaan tai osittain (lukuun ottamatta lyhyitä lainauksia 
arvosteluihin tai esittelyihin) missään muodossa ilman NIKON CORPORATIONin antamaa kirjallista lupaa.

A  Kameran runko
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1 Virtakytkin

2 Laukaisin

3 E/N-painike

4 Elokuvan tallennuspainike

5 Reaaliaikanäkymän kytkin

6 Tilanvalitsin

7 Yhdysrakenteinen salama

8 Mikrofoni (mono)

9 Kiinnitysmerkki

10 Objektiivin vapautuspainike

11 Peili

12 Objektiivin kiinnike

13 CPU-liitännät

14 Tarkennusapuvalo

Itselaukaisimen merkkivalo

Punasilmäisyyden vähennysvalo

15 Rungon suojus

16 Varusteluisti (lisävarusteena 

saataville salamalaitteille)

17 Komentokiekko

18 A/L-painike

19 R (tieto) -painike

20 Liitännän suojus

21 M/Y-painike

22 Kameran hihnan kiinnikkeet

23 Kaiutin

24 Polttotason merkki (E)

25 USB-liitäntä

26 HDMI-liitäntä

27 Kuminen silmäsuppilo 

(toimitetaan kameraan 

kiinnitettynä)

28 Etsimen okulaari

29 Diopterin säädin

30 K-painike

31 G-painike

32 P-painike

33 J (OK) -painike

34 Monivalitsin

35 s/E-painike

36 Muistikorttipaikan kansi

37 Muistikortin merkkivalo

38 Akkutilan kannen salpa

39 Akkutilan kansi

40 O-painike

41 W/Q-painike

42 X-painike

43 Jalustakierre

44 Näyttö

45 Akkusalpa

46 Virtaliitännän kansi 

lisävarusteena saatavalle 

virtaliitännälle

 A Monivalitsin
Tässä käyttöoppaassa monivalitsimen käyttösuuntia kuvataan 

kuvakkeilla 1, 3, 4 ja 2.

 J • 1: Paina monivalitsinta ylös

• 3: Paina monivalitsinta alas

• 4: Paina monivalitsinta vasemmalle

• 2: Paina monivalitsinta oikealle

• J-painike: valitse korostettu kohta

 A g-tila
Kun tilanvalitsin on kierrettynä asentoon 

g, voit kuvata, katsella, muokata ja 

poistaa valokuvia sekä määrittää kameran 

asetukset kätevän näytöllä näkyvän oppaan 

avulla. Katso lisätietoja kameran verkko-

oppaasta.

B  Pikaopas

Kiinnitä kameran hihna

Kameran mukana toimitetaan hihna; lisähihnat ovat saatavilla 

erikseen. Kiinnitä hihna tukevasti kameran kahteen silmukkaan.

Lataa akku

Joissakin maissa tai alueilla 

laturi voidaan toimittaa sovitin 

kiinnitettynä.

CHARGE (LATAA) -merkkivalo vilkkuu, kun akku latautuu.

Akku latautuu Lataus valmis

Aseta akku ja muistikortti sisään

Kiinnitä objektiivi

Kiinnitysmerkki (kamera)

Kiinnitysmerkki (objektiivi)

Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, 

kunnes se napsahtaa paikalleen.

 A Objektiivit, joissa on sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevat painikkeet
Ennen kuin käytät kameraa, vapauta ja pidennä objektiivi. Pidä 

sisäänvedettävän objektiivin putkessa olevaa painiketta painettuna (q) 

ja kierrä zoomausrengasta kuvan mukaisesti (w).

Sisäänvedettävän objektiivin 

putkessa oleva painike

Kun objektiivi on sisäänvedetty, kuvia ei voi 

ottaa; jos virheilmoitus tulee näkyviin, kun 

kamera on käynnistetty objektiivin ollessa 

sisäänvedetty, kierrä zoomausrengasta, 

kunnes ilmoitus ei enää näy.

 A Objektiivien irrottaminen
Irrottaaksesi objektiivin sammuta kamera, paina kameran etupuolella 

olevaa objektiivin vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna samalla, 

kun kierrät objektiivia vastakkaiseen suuntaan kuin yllä olevassa 

kuvassa.

Kameran asetukset

1 Kytke kamera päälle.

Kielen valintaikkuna tulee näkyviin; 

paina 1 ja 3 korostaaksesi kielen ja 

paina J valitaksesi sen. Valittavissa 

olevat kielet vaihtelevat maan tai 

myyntialueen mukaan.

2 Aseta kameran kello.

Kun olet asettanut aikavyöhykkeen, 

päiväysmuodon ja kesäajan 

asetusvalinnat, käytä monivalitsinta 

ja J-painiketta kameran kellon 

asettamiseksi.

Etsimen tarkentaminen

Irrota objektiivin suojus ja kierrä diopterin 

säädintä, kunnes tarkennuspisteet ovat 

tarkentuneet. Kun käytät säädintä silmäsi 

ollessa etsimellä, varo osumasta sormella 

tai kynsillä vahingossa silmääsi.

Etsintä ei tarkennettu Etsin tarkennettu

C  ”Tähtää ja kuvaa” -tilat (i ja j)

1 Kierrä tilanvalitsin asentoon i tai j.

2 Rajaa valokuva.

3 Tarkenna painamalla laukaisin 

puoleenväliin.

4 Paina laukaisin kevyesti pohjaan asti 

ottaaksesi valokuvan. 

D  Elokuvien tallennus

1 Käännä reaaliaikanäkymän kytkintä.

Näkymä objektiivin läpi näytetään 

näytöllä.

Reaaliaikanäkymän 

kytkin

2 Tarkenna painamalla laukaisin puoleenväliin.

3 Aloita tallennus painamalla elokuvan 

tallennuspainiketta.

Elokuvan 

tallennuspainike

Tallennuksen ilmaisin ja käytettävissä 

oleva aika näkyvät näytöllä.
Jäljellä oleva aika

Tallennuksen ilmaisin

4 Lopeta tallennus painamalla uudelleen elokuvan 

tallennuspainiketta.

5 Poistu reaaliaikanäkymästä kääntämällä reaaliaikanäkymän 

kytkintä.

E  Valokuvien katseleminen

Painikkeen K painaminen tuo kuvan 

näkyviin näytölle.

Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella. Aloita 

toisto painamalla J-painiketta.

K-painike

F  Tarpeettomien valokuvien 

poistaminen

Huomaa, että poistettuja valokuvia ei voi 

palauttaa.

• Paina O-painiketta. Vahvistusikkuna tulee 

näkyviin; paina uudelleen O-painiketta 

poistaaksesi valitun kuvan ja palataksesi 

toistoon.
O-painike

• Jos haluat poistua poistamatta kuvaa, paina K-painiketta.

G  Kameran valikot

Useimpia kuvaus-, toisto- ja asetusvaihtoehtoja voi säätää kameran 

valikoiden kautta. Näytä valikot painamalla G-painiketta.

Käytettävissä ovat seuraavat valikot:

D Toisto N Muokkaus

C Kuvaus m Viimeisimmät asetukset 

B Asetukset

Välilehdet

Nykyisen valikon vaihtoehdot.

Jos ohjekuvake on näkyvissä, voit painaa W (Q) -painiketta 

nähdäksesi valittua kohdetta koskevat ohjeet.

Valikon vaihtoehdot

Ohjekuvake

Nykyiset asetukset osoitetaan 

kuvakkeilla.

Liukupalkki näyttää sijainnin 

nykyisessä valikossa.

H  Muodosta yhteys älylaitteeseen 

SnapBridgen avulla

Asenna SnapBridge-sovellus älylaitteeseesi ladataksesi kuvia 

kamerasta tai ohjataksesi kameraa etäältä. Katso lisätietoja 

kameran verkko-oppaasta.

Älylaitteen valmisteleminen

Ennen kuin yhdistät, valmistele älylaite asentamalla SnapBridge-

sovellus ja ottamalla käyttöön Bluetooth-yhteys.

1 Käytä hakusanaa ”SnapBridge” Applen App Store® 

-kaupassa (iOS) tai Google Play™ -kaupassa 

(Android™) ja asenna SnapBridge-sovellus.

Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on saatavilla 

lataussivustosta. Tämä kamera ei ole yhteensopiva SnapBridge 

360/170 -sovelluksen kanssa.

2 Ota Bluetooth käyttöön älylaitteessa. Huomaa, että 

varsinainen yhteys kameraan muodostetaan SnapBridge-

sovelluksella; älä yritä yhdistää käyttämällä laitteesi 

Asetukset-sovellusta.

Laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen

Varmista ennen laiteparin muodostusta, että kameran 

muistikortilla on tilaa. Tarkista myös, että kameran akku on ladattu 

täyteen estääksesi odottamattomia keskeytyksiä.

1 Valitse Muodosta yhteys älylaitteeseen asetusvalikossa ja 

paina 2.

2 Seuraa kamerassa ja SnapBridge-sovelluksessa näytettäviä 

ohjeita viimeistelläksesi asetukset.

Katso tarkempia tietoja asetuksista SnapBridge-

sovelluksen verkko-oppaasta (lisätietoja on 

saatavilla myös kameran verkko-oppaasta). 

Katso lisätietoja SnapBridge-sovelluksen verkko-

oppaasta osoitteesta:

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

Kameran hoito

❚❚ Säilytys
Kun kameraa ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, kytke kamera pois 

päältä ja poista akku. Älä säilytä seuraavissa paikoissa:

• huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai tiloissa, joissa ilmankosteus on yli 60 %

• voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden, kuten 

televisioiden tai radioiden, lähellä

• yli 50 °C:n tai alle –10 °C:n lämpötiloissa

❚❚ Puhdistaminen

Kameran runko

Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi pinta varovasti pehmeällä, 

kuivalla liinalla. Kun kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi 

hiekka ja suola pois tislattuun veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja 

kuivaa huolellisesti.

Tärkeää: kameran sisälle pääsevä pöly tai muut epäpuhtaudet saattavat 

aiheuttaa vaurion, jota takuu ei kata.

Objektiivi, peili ja etsin

Nämä lasielementit vahingoittuvat helposti. Poista pöly ja nukka 

puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa, 

jotta nestettä ei vuoda pullosta. Poista sormenjäljet ja muut tahrat 

kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään linssinpuhdistusainetta ja 

pyyhkimällä varovaisesti.

Näyttö

Poista pöly ja nukka puhaltimella. Poista sormenjäljet ja muut tahrat 

pyyhkimällä pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. Älä paina 

näyttöä, jotta se ei vahingoitu.

* Älä käytä alkoholia, tinneriä tai muita haihtuvia kemikaaleja.

Vianmääritys

❚❚ Akku/näyttö

Kamera on päällä, muttei reagoi: Odota, että tallennus päättyy. Jos ongelma 

ei katoa, kytke kamera pois päältä. Jos kamera ei sammu, poista akku ja 

aseta se takaisin.

Etsimen kuva on epätarkka: Tarkenna etsin diopterin säätimen avulla.

❚❚ Kuvaus (kaikki tilat)

Sulkimen laukaisu on estetty: 

• Muistikortti on lukittu, täynnä tai se puuttuu.

• Kamera ei ole tarkentanut.

Valokuvat ovat epätarkkoja: Kamera ei välttämättä pysty tarkentamaan 

kohteisiin, joissa on pieni kontrasti, joissa on voimakas säännöllinen 

geometrinen kuviointi tai jotka ovat taustalla olevien esineiden varjossa 

tai joissa on esineitä eri etäisyyksistä kamerasta, vahvasti keskenään 

vastakohtaisia kirkkausalueita tai paljon pieniä yksityiskohtia.

❚❚ Toisto

Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi katsella: muilla kameramerkeillä otetut 

kuvat eivät välttämättä näy oikein.

Jotkin kuvat eivät näy toistossa: valitse Kaikki kohtaan Toistokansio.

Kuvaa ei voi poistaa: Muistikortti on lukittu.

Tekniset tiedot

❚❚ Nikon D3500 -digitaalikamera

Tyyppi

Tyyppi Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera

Objektiivin kiinnike Nikonin F-bajonetti (jossa AF-liittimet)

Tehollinen kuvakulma Nikonin DX-muoto; polttoväli vastaa noin 1,5× 

FX-muodon objektiivien kuvakulmaa

Teholliset kuvapisteet

Teholliset kuvapisteet 24,2 miljoonaa

Kuvakenno

Kuvakenno 23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno

Kuvapisteitä yhteensä 24,78 miljoonaa

Pölynpoistojärjestelmä Pölynpoiston viitetiedot (edellyttää Capture NX-D 

-ohjelmistoa)

Tallennus

Kuvakoko 

(kuvapisteinä)

• 6 000 × 4 000 (Suuri: 24,0 M)

• 4 496 × 3 000 (Keskikoko: 13,5 M)

• 2 992 × 2 000 (Pieni: 6,0 M)

Tiedostomuoto • NEF (RAW): 12-bittinen, pakattu

• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva pakkausasetuksella 

hieno (noin 1 : 4), normaali (noin 1 : 8) tai perus (noin 

1 : 16)

• NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallennetaan sekä 

NEF (RAW)- että JPEG-muodossa

Picture Control 

-järjestelmä

Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, 

Maisema, Tasainen; valittua Picture Control -säädintä voi 

muokata

Tallennusväline SD- (Secure Digital) ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja 

SDXC-muistikortit

Tiedostojärjestelmä DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Etsin

Etsin Silmän tasolla oleva yksisilmäinen 

pentapeiliheijastusetsin

Kuva-ala Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa

Suurennus Noin 0,85× (50 mm:n f/1.4-objektiivi säädettynä 

äärettömyyteen, –1,0 m–1)

Katselupiste 18 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin keskipinnalta)

Diopterin säätö –1,7–+0,5 m–1

Tähyslasi B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VII

Peili Pikapalautus

Objektiivin aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu

Objektiivi

Automaattitarkennuk-

sen tuki

Automaattitarkennus on käytettävissä AF-P- sekä E- ja 

G-tyypin AF-S-objektiivien kanssa.

Suljin

Tyyppi Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva 

verhosuljin

Nopeus 1/4 000–30 s 1/3 EV:n porrastuksella; Bulb-aikavalotus; Time-

aikavalotus

Salamatäsmäysnopeus X = 1/200 s; synkronoituu sulkimen kanssa enintään 

nopeudella 1/200 s

Laukaisu

Kuvanottotapa 8 (yksittäiskuva), s (sarjakuvaus), J (hiljainen 

laukaisu), E (itselaukaisin)

Jatkuu kääntöpuolella

D3500 Model Name: N1718

Nikonin käyttäjätuki

Rekisteröi kamerasi alla olevassa 

sivustossa, jossa on uusimpia 

tuotetietoja. Täältä löydät vastauksia 

usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) 

ja voit pyytää teknistä apua.

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

DIGITAALIKAMERA

Fi
AMA16873

Painettu Euroopassa
SB8H01(1C)/6MB4451C-01

Käyttöohje (jossa takuu)

Kameran käyttöoppaat

Nikon-kamerallesi on saatavilla seuraavat käyttöoppaat:

❚❚ Käyttöohje

Käyttöohje (tämä opas) antaa perustiedot kuvaamisesta ja 

toistosta.

❚❚ Verkko-oppaat

Tarkempia ohjeita on saatavilla Nikonin 

verkkosivuilta.

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

nikon D3500 verkko-opas

Nikon D3500

Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu
Hyvä Nikonin asiakas, 

Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi tarvitsee 

takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin valtuutettujen 

huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan yritykseen Nikon Europe B.V.:n 

myyntialueella (esim. Euroopassa/Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja 

seuraavasta osoitteesta:

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

Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden huolellista lukemista 

ennen yhteydenottoa myyjään tai valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.

Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan takuun, jonka kesto 

on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee 

takuuaikana virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu 

huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella korjaa tuotteen 

laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon 

pidättää itsellään oikeuden vaihtaa tai korjata tuotteen.

1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan täytetty 

takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi ostopäivämäärä, 

tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon pidättää itsellään oikeuden 

kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä 

tai jos niissä olevat tiedot ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.

2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:

• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai vaihto.

• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin käyttöoppaassa 

kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa.

• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät kuljetuskustannukset ja 

kuljetusriski.

• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa tehdyistä sellaisista 

muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat vahingot, joiden tarkoituksena 

on tehdä tuotteesta muun kuin alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan 

paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.

3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:

• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien seuraavat 

tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö muuhun kuin 

tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin käyttöoppaan käyttö- 

ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä tuotteen asentaminen tai käyttö 

käyttömaassa voimassa olevien turvallisuusnormien vastaisesti.

• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi salamaniskun, veden tai 

tulen, tai väärinkäytösten tai huolimattomuuden vuoksi.

• Tuotteen malli- tai sarjanumeroa on muutettu tai se on poistettu tai turmeltu 

lukukelvottomaksi.

• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman huoltoyrityksen tai henkilön 

tekemistä korjauksista tai säädöistä.

• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on käytetty 

puutteellisen järjestelmän kanssa.

4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin 

eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen osto- tai myyntisopimukseen liittyviin 

kuluttajan oikeuksiin.

Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta 

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

Pakkauksen sisältö

 ❏ D3500-kamera

 ❏ Kuminen silmäsuppilo DK-25 

(toimitetaan kameraan liitettynä)

 ❏ Rungon suojus BF-1B

 ❏ AN-DC3-hihna

 ❏ Käyttöohje (tämä välilehti)

 ❏ Takuu (katso vasemmalla)

 ❏ EN-EL14a-litiumioniakku (jossa liitinsuojus)

 ❏ MH-24-akkulaturi (pistokesovitin toimitetaan maissa tai alueilla, 

joissa se on tarpeen; muoto riippuu myyntimaasta)

Muistikortit myydään erikseen. Objektiivipakettien ostajien on 

varmistettava, että objektiivi on mukana pakkauksessa (mukana 

voidaan toimittaa myös objektiivin käyttöoppaita).

SAM
PLE



Laukaisu

Kuvausnopeus Enintään 5 kuvaa/s

Huomaa: ilmoitetuissa kuvausnopeuksissa oletetaan, että 

käytössä on käsitarkennus ja käsisäätöinen tai suljinajan 

esivalinta-automatiikka ja että suljinaika on 1/250 s tai 

lyhyempi ja että muut asetukset ovat oletusarvoissa.

Itselaukaisin 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 valotusta

Valotus

Mittaustila TTL-valotusmittaus 420 kuvapisteen RGB-kennon avulla

Mittaustapa • Matriisimittaus: kolmiulotteinen värimatriisimittaus II

• Keskustapainotteinen mittaus: 75 %:n painotus annetaan 

rajauksen keskellä olevalle 8 mm:n ympyrälle

• Pistemittaus: mittaa 3,5 mm:n ympyrän (noin 

2,5 % rajauksesta), jonka keskusta on valitussa 

tarkennuspisteessä

Alue (ISO 100, f/1.4-

objektiivi, 20 °C)

• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV

• Pistemittaus: 2–20 EV

Valotusmittarin liitäntä CPU

Tila Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen, 

ei salamaa); ohjelmoitu automatiikka joustavalla 

ohjelmalla (P); suljinajan esivalinta-automatiikka 

(S); aukon esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö 

(M); kuvausohjelmat (k muotokuva; m urheilu; 

n lähikuva; o yömuotokuva); erikoistehostetilat 

(% pimeänäkö; S erittäin elävä; T pop; U kuvituskuva; 

' lelukameratehoste; ( miniatyyritehoste; 3 valikoiva 

väri; 1 siluetti; 2 yläsävy; 3 alasävy)

Valotuksen korjaus Voidaan säätää –5 – +5 EV 1/3 EV:n porrastuksella tiloissa 

P, S, A, M, kuvausohjelma ja %

Valotuksen lukitus Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon 

A (L) -painikkeella

ISO-herkkyys 

(suositeltu 

valotusindeksi)

ISO 100–25600 1 EV:n välein. Automaattinen 

ISO-herkkyyssäätö käytettävissä

Aktiivinen D-Lighting Päällä, pois

Tarkennus

Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 1000 -automaattitarkennusmoduuli, 

jossa TTL-vaiheentunnistus, 11 tarkennuspistettä 

(mukaan lukien yksi ristikkäistyyppinen anturi) ja 

tarkennusapuvalo (kantama noin 0,5 – 3 m)

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

Objektiivin moottori • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva 

tarkennus (AF-C); automaattinen AF-S-/AF-C-valinta 

(AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu 

automaattisesti kohteen tilan mukaan

• Käsitarkennus (MF): elektroninen etäisyysmittari on 

käytettävissä

Tarkennuspiste Voidaan valita 11 tarkennuspisteestä

Tarkennusaluetila Pistetarkennus, dynaaminen tarkennus, automaattinen 

tarkennusalueen valinta, 3D-seuranta (11 pistettä)

Tarkennuksen lukitus Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen 

puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla 

A (L) -painiketta

Salama

Yhdysrakenteinen 

salama
i, k, n, o, S, T, U, ': automaattisalama, joka nousee 

automaattisesti

P, S, A, M: salama nostetaan painikkeella

Ohjeluku Noin 7, 8 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)

Salaman ohjaus TTL: i-TTL-salamaohjaus, joka käyttää 420 kuvapisteen 

RGB-kennoa, on käytettävissä yhdysrakenteisen 

salaman kanssa; digitaalijärjestelmäkameran 

tasapainotetun i-TTL-täytesalaman kanssa käytetään 

matriisimittausta ja keskustapainotteista mittausta ja 

digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-salaman kanssa 

pistemittausta

Salamatila Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden 

vähennys, automaattinen täsmäys pitkiin 

suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin 

suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, 

täytesalama, punasilmäisyyden vähennys, täsmäys 

pitkiin suljinaikoihin, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja 

punasilmäisyyden vähennys, jälkiverho ja täsmäys pitkiin 

suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois

Salaman korjaus Voidaan säätää –3–+1 EV 1/3 EV:n porrastuksella tiloissa P, 

S, A, M ja kuvausohjelma

Salaman 

valmiusilmaisin

Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena 

saatava salamalaite on täysin latautunut; vilkkuu, kun 

salama on välähtänyt täydellä teholla

Varusteluisti ISO 518 -salamakenkä, jossa täsmäys- ja dataliittimet ja 

turvalukitus

Nikonin luova 

valaistusjärjestelmä 

(CLS)

i-TTL- salaman ohjaus, optinen kehittynyt langaton 

valaistus, väritietojen välitys, monialuetarkennuksen 

apuvalo

Täsmäysliitäntä Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavilla erikseen)

Valkotasapaino

Valkotasapaino Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo 

(7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, 

esiasetus käsin, hienosäätöä voi käyttää kaikkien paitsi 

käsin tehtävän esiasetuksen kanssa.

Reaaliaikanäkymä

Objektiivin moottori • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); 

kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)

• Käsitarkennus (MF)

Tarkennusaluetila Kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue, kohteen 

seuranta

Automaattitarkennus Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus koko 

kuva-alueella (kamera valitsee tarkennuspisteen 

automaattisesti, kun kasvotarkennus tai kohteen 

seuranta on valittu)

Automaattinen 

kuvausohjelman valinta
Käytettävissä i- ja j-tiloissa

Elokuva

Mittaus TTL-valotusmittaus pääkuvakennolla

Mittaustapa Matriisi

Kuvakoko 

(kuvapisteinä) ja 

kuvataajuus

• 1 920 × 1 080; 60p (progressiivinen), 50p, 30p, 25p, 24p

• 1 280 × 720; 60p, 50p

Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 

24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s tässä 

järjestyksessä; asetukset tukevat sekä ★ suurta että 

normaalia kuvanlaatua

Tiedostomuoto MOV

Videopakkaus H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Äänen tallennusmuoto Lineaarinen PCM

Elokuva

Äänentallennuslaite Yhdysrakenteinen monomikrofoni; herkkyys 

säädettävissä

ISO-herkkyys ISO 100–25600

Näyttö

Näyttö 7,5 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 pisteen (VGA) TFT-

nestekidenäyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin 100 %:n 

kuva-ala ja kirkkauden säätö

Toisto

Toisto Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai 

kalenteri), jossa toiston zoomaus, toiston zoomauksen 

rajaus, kasvozoomaus, elokuvan toisto, kuvaesitys 

valokuvista ja/tai elokuvista, histogramminäyttö, 

valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö, 

automaattinen kuvan kääntö, kuvien luokittelu ja 

kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)

Liitännät

USB Hi-Speed USB Micro-USB-liittimellä; suositellaan 

liittämistä sisäänrakennettuun USB-porttiin

HDMI-lähtö C-tyypin HDMI-liitin

Bluetooth

Yhteyskäytännöt Bluetooth-määrittelyn versio 4.1

Käyttötaajuus • Bluetooth: 2 402–2 480 MHz

• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz

Suurin teho • Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)

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

Kantama (näköyhteys) Noin 10 m ilman häiriöitä; kantama saattaa vaihdella 

signaalin voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko 

reitillä esteitä

Virtalähde

Akku Yksi EN-EL14a-litiumioniakku

Verkkolaite EH-5c/EH-5b-verkkolaite; vaatii EP-5A-virtaliitännän 

(saatavilla erikseen)

Jalustakierre

Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)

Mitat/paino

Mitat (L × K × S) Noin 124 × 97 × 69,5 mm

Paino Noin 415 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman 

rungon suojusta; noin 365 g (vain kameran runko)

Käyttöympäristö

Lämpötila 0 °C–40 °C

Kosteus 85 % tai alle (ei tiivistymistä)

❚❚ MH-24-akkulaturi

Nimellinen tuloteho AC 100–240 V, 50/60 Hz, enintään 0,2 A

Nimellinen lähtöjännite DC 8,4 V/0,9 A

Tuetut akut EN-EL14a Nikon litiumioniakut

Latausaika Noin 1 tunti ja 50 minuuttia, kun ympäristön lämpötila 

on 25 °C ja akku on täysin tyhjä

Käyttölämpötila 0 °C–40 °C

Mitat (L × K × S) Noin 70 × 26 × 97 mm ilman pistokesovitinta

Paino Noin 96 g ilman pistokesovitinta

Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:

m AC, p DC, q Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen 

eristys.)

❚❚ EN-EL14a-litiumioniakku

Tyyppi Litiumioniakku

Nimelliskapasiteetti 7,2 V/1 230 mAh

Käyttölämpötila 0 °C–40 °C

Mitat (L × K × S) Noin 38 × 53 × 14 mm

Paino Noin 49 g ilman liitinsuojusta

Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että liittimet 

on eristetty teipillä.

 A Akun kesto
Täyteen ladatuilla akuilla tallennettavissa olevien kuvien ja 

videoaineiston määrä vaihtelee akun kunnon, lämpötilan, kuvien 

ottamisen välisen ajan ja valikoiden näyttöajan mukaan. Alla on annettu 

esimerkkilukuja EN-EL14a (1 230 mAh) -akuille.

• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus (CIPA-standardi): noin 1 550 kuvaa

• Elokuvat: noin 75 minuuttia tarkkuudella 1 080/60p

❚❚ Objektiivit

Tässä osassa annetaan tekniset tiedot objektiivipakettien ostajille. 

Huomaa, että jotkin alla luetellut objektiivit eivät välttämättä ole 

saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

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

Tyyppi G-tyypin AF-P DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU 

ja F-bajonetti

Polttoväli 18–55 mm

Suurin aukko f/3.5–5.6

Objektiivin rakenne 12 elementtiä 9 ryhmässä (2 asfääristä linssielementtiä)

Kuvakulma 76°–28° 50´

Polttoväliasteikko Millimetrijako (18, 24, 35, 45, 55)

Etäisyystiedot Tulostus kameraan

Zoomaus Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla

Tarkennus Askelmoottorilla ohjattava automaattitarkennus; erillinen 

tarkennusrengas käsitarkennukseen

Tärinänvaimennus Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)

Lyhin tarkennusetäisyys 0,25 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa

Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)

Himmennin Täysin automaattinen

Aukkoalue • 18 mm:n polttoväli: f/3.5–22

• 55 mm:n polttoväli: f/5.6–38

Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla 

valitun valotusporrastuksen koon mukaan.

Mittaus Täysi aukko

Suodinkoko 55 mm (P = 0,75 mm)

Mitat Noin 64,5 mm:n suurin halkaisija × 62,5 mm (etäisyys 

kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta objektiivin ollessa 

sisäänvedetty)

Paino Noin 205 g

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

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

Tyyppi G-tyypin AF-P DX -objektiivi, jossa yhdysrakenteinen CPU 

ja F-bajonetti

Polttoväli 70–300 mm

Suurin aukko f/4.5–6.3

Objektiivin rakenne 14 elementtiä 10 ryhmässä (mukaan lukien 1 ED-

linssielementti)

Kuvakulma 22° 50´–5° 20´

Polttoväliasteikko Millimetrijako (70, 100, 135, 200, 300)

Etäisyystiedot Tulostus kameraan

Zoomaus Käsisäätöinen zoomaus erillisen zoomausrenkaan avulla

Tarkennus Askelmoottorilla ohjattava automaattitarkennus; erillinen 

tarkennusrengas käsitarkennukseen

Tärinänvaimennus 

(vain AF-P DX NIKKOR 

70–300 mm f/4.5–6.3G 

ED VR)

Linssin siirto äänikelamoottoreilla (VCM)

Lyhin tarkennusetäisyys 1,1 m polttotasosta kaikissa zoomausasennoissa

Himmentimen lamellit 7 (pyöristetty himmenninaukko)

Himmennin Täysin automaattinen

Aukkoalue • 70 mm:n polttoväli: f/4.5–22

• 300 mm:n polttoväli: f/6.3–32

Pienin näytettävä aukko saattaa vaihdella kameralla 

valitun valotusporrastuksen koon mukaan.

Mittaus Täysi aukko

Suodinkoko 58 mm (P = 0,75 mm)

Mitat Noin 72 mm:n suurin halkaisija × 125 mm (etäisyys 

kameran objektiivin kiinnitysrenkaasta)

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

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

• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan 

järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products Association) standardien tai 

ohjeiden mukaisesti.

• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.

• Kamerassa näkyvät näytekuvat ja käyttöoppaassa olevat kuvat ja piirrokset 

on tarkoitettu vain selventäviksi.

• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen 

laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin 

tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa 

mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.

❚❚ Tavaramerkkitiedot
IOS on Cisco Systems, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki 

Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sen käyttö on luvanvaraista. Windows on 

Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa 

ja/tai muissa maissa. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, Applen logot, 

iPhone®, iPad® ja iPod touch® ovat Apple Inc:in Yhdysvalloissa ja/tai muissa 

maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Android on Google Inc:in tavaramerkki. 

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muokataan Googlen tekemän ja jakaman 

työn pohjalta ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License 

-lisenssin ehtojen mukaisesti. PictBridge-logo on tavaramerkki. SD-, SDHC- ja 

SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-

Defi nition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai 

rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, 

jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Nikon Corporation käyttää niitä 

luvanvaraisesti.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin käyttäjälle 

toimittamassa dokumentaatiossa mainitut kauppanimet ovat vastaavien 

haltijoidensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

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.

❚❚ Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Kameran noudattamat standardit näkyvät asetusvalikon kohdassa 

Vaatimustenmukaisuusmerkintä.

❚❚ FreeType -Lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType 

Project (http://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.

❚❚ MIT Lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2018 The HarfBuzz 

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

oikeudet pidätetään.

Turvallisuudesta
Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi 
omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.

Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien 
luettavissa.

 VAARA: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättämiseen 
liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski.

 VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

 HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.

 VAROITUS
• Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa.

Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden tai 
loukkaantumisen.

• Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka paljastuvat 
putoamisen tai muun vahingon seurauksena.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun 
loukkaantumisen.

• Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai 
epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun 
loukkaantumisen.

• Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.

• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa kosketukseen ihon kanssa, kun tuote on päällä 
tai kytketty pistorasiaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lieviä palovammoja.

 VAROITUS
• Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin, 

bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon.

• Älä katso suoraan aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen valonlähteeseen objektiivin 
tai kameran läpi.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa näkövammoja.

• Älä suuntaa salamaa tai tarkennusapuvaloa moottoriajoneuvon kuljettajaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.

• Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai 
tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pieniin osiin voi tukehtua. Jos lapsi 
nielee jonkin tuotteen osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.

• Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa onnettomuuden.

• Älä käytä akkuja, latureita tai verkkolaitteita, joita ei ole tarkoitettu 
nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät akkuja, latureita, 
ja verkkolaitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
 - Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita voimakkaasti, 
aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä lämmölle tai tulelle.

 - Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia tai 
vaihtosuuntaajia.

Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.

• Älä käsittele pistoketta, kun lataat tuotetta tai käytät verkkolaitetta ukkosella.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

• Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai 
matala.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai 
paleltumisen.

 HUOMAUTUS
• Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen 

valonlähteeseen.
Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotteen 
sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko riittävästi rajauksen 
ulkopuolella. Kun aurinko on rajauksen lähellä, kameraan keskittyvä auringonvalo 
voi aiheuttaa tulipalon.

• Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat toiminnot 
käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai sairaaloiden tai 
muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.

• Poista akku ja irrota verkkolaite, jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään 
aikaan.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen 
toimintahäiriön.

• Älä laukaise salamaa ihon tai esineiden lähellä tai kosketuksessa niihin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai 
tulipalon.

• Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea, 
kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen 
toimintahäiriön.

• Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai vastaaviin 
lisävarusteisiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai 
tuotteen toimintahäiriön.

 VAARA (Akut)
• Älä käsittele akkuja väärin.

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta 
tai syttyä palamaan:
 - Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
 - Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
 - Älä pura osiin.
 - Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, hiuspinneihin 
tai muihin metalliesineisiin.

 - Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille fyysisille iskuille.

• Lataa vain osoitetulla tavalla.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai 
syttyä palamaan.

• Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla vedellä ja 
hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.

 VAROITUS (Akut)
• Pidä akut lasten ulottumattomissa.

Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.

• Älä upota akkuja veteen tai altista niitä sateelle.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen 
toimintahäiriön. Jos tuote kastuu, kuivaa se heti pyyhkeellä tai vastaavalla.

• Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten värjäytymiä 
tai vääntymiä. Lopeta EN-EL14a-akkujen lataaminen, jos ne eivät lataudu 
ilmoitetussa ajassa.
Jos näitä varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, haljeta tai 
syttyä palamaan.

• Kun akkuja ei enää tarvita, eristä liittimet teipillä.
Metalliesineiden osuminen liittimiin voi aiheuttaa ylikuumenemisen, halkeamisen 
tai tulipalon.

• Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut alue heti 
runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihoärsytystä.

Huomautuksia
• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen 

noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle missään muodossa tai 
millään keinoin ilman Nikonin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.

• Nikon varaa oikeuden muuttaa näissä käyttöoppaissa kuvailtujen laitteistojen ja 
ohjelmistojen ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

• Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita tämän laitteen käyttö voi aiheuttaa.
• Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman kattaviksi 

ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai virheitä, pyydämme 
ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle (osoite toimitetaan erikseen).

Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
VAROITUS: AKUN KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKUTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA 
RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä 
erillään muusta jätteestä.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa 

keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään 

haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos 
laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.

• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta.

Tämä symboli akussa osoittaa, että akku tulee kerätä talteen erikseen.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Kaikki akut, olipa niissä tämä symboli tai ei, on vietävä erikseen 

niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä hävitä niitä tavallisen 
kotitalousjätteen mukana.

• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta.

Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella digitaalisesti 
kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan rangaistavaa.

• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida
Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita, valtion obligaatioita tai 
paikallishallinnon yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että kyseiset kopiot on 
merkitty mallikappaleiksi.

Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien kopioiminen 
on kiellettyä.

Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien postimerkkien tai postikorttien 
kopioiminen on kielletty ilman valtion myöntämää ennakkolupaa.

Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain edellyttämien varmistettujen asiakirjojen 
kopioiminen on kielletty.

• Tiettyä kopiointia tai jäljentämistä koskevat varoitukset
Lainsäädännöllä on voitu rajoittaa myös yksityisten yritysten tiettyjen dokumenttien 
kopiointia ja jäljentämistä, ellei yritys käytä kopioita omassa liiketoiminnallisessa 
käytössään. Älä myöskään kopioi valtioiden passeja, julkisten ja yksityisten 
yhteisöjen myöntämiä lisenssejä, henkilötodistuksia, lippuja, ruokailukuponkeja tai 
muita vastaavia dokumentteja.

• Noudata tekijänoikeuksia
Tekijänoikeuslain mukaan valokuvia tai tallenteita, jotka on otettu kameralla 
tekijänoikeudella suojatuista teoksista, ei saa käyttää ilman tekijänoikeuden haltijan 
lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön liittyy poikkeuksia, mutta huomaa, että myös 
henkilökohtaista käyttöä saatetaan rajoittaa näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen 
valokuvien tai tallenteiden tapauksessa.

Tallennusvälineiden hävittäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden alustaminen 
ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut tiedostot voidaan 
palauttaa pois heitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten ohjelmistojen avulla. 
Tällöin on olemassa henkilökohtaisen kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. 
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on käyttäjän vastuulla.

Ennen kuin hävität tallennusvälineen tai luovutat sen toiselle henkilölle, poista kaikki 
tiedot käyttämällä kaupallista poisto-ohjelmistoa tai alusta laite ja täytä se sitten 
kuvilla, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain 
tyhjää taivasta). Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität tallennusvälineen 
hajottamalla. Muista korvata myös kuvat, jotka on valittu käsin esiasetettuun 
valkotasapainoon.

Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle henkilölle, käytä kameran 
asetusvalikon Palauta kaikki asetukset -asetusta poistaaksesi verkkoasetukset ja 
muut henkilökohtaiset tiedot.

AVC Patent Portfolio License
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALAISENA KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-
KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI KÄYTTÄÄ (i) AVC-STANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) 
KOODAUKSEEN JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT KULUTTAJA 
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA 
ON LUPA AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI 
EPÄSUORAA LUPAA. LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO. http://www.mpegla.com

Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikon-kamerat on suunniteltu vaativien standardien mukaan, ja ne sisältävät 
monimutkaista elektroniikkaa. Vain Nikonin hyväksymät Nikon-merkkiset elektroniset 
lisälaitteet ja -tarvikkeet (esimerkiksi laturit, akut, verkkolaitteet ja salamalaitteet) on 
suunniteltu ja testattu niin, että ne toimivat kameran elektroniikkapiirin toiminta- ja 
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten lisävarusteiden 
käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä Nikonin takuun. Muiden 
valmistajien litiumioniakut, joissa ei ole oikealla näkyvää Nikonin 
hologrammia, voivat haitata kameran normaalia toimintaa ja 
aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymistä, halkeamista tai vuotamista.

Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta Nikon-
jälleenmyyjältä.

 D Käytä vain Nikon-merkkisiä lisälaitteita
Vain Nikonin hyväksymien Nikon-merkkisten lisävarusteiden 

on varmistettu toimivan Nikon-digitaalikameran toiminta- ja 

turvallisuusvaatimusten mukaisesti. MUIDEN KUIN NIKON-MERKKISTEN 

LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÖ VOI VAURIOITTAA KAMERAA JA MITÄTÖIDÄ NIKONIN TAKUUN.

 A Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot 

ottaa kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että 

kamera toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti 

johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista.

 A Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on 

seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:

• Käyttäjät Yhdysvalloissa: http://www.nikonusa.com/

• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: http://www.europe-nikon.com/support/

• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: http://www.nikon-asia.com/

Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin 

kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat 

ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi 

Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: 

http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Tämä tuote on Yhdysvaltain maastavientiviranomaisten säännösten (EAR) alainen. 
Tämän tuotteen vientiin ei tarvita Yhdysvaltain hallituksen lupaa lukuun ottamatta 
vientiä seuraaviin maihin, jotka ovat tätä kirjoitettaessa kauppasaarrossa tai erityisen 
valvonnan alaisena: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luettelo voi muuttua).

Langattomien laitteiden käyttö saattaa olla kiellettyä joissain maissa tai joillain 
alueilla. Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, ennen kuin käytät 
tämän tuotteen langattomia toimintoja tuotteen ostomaan ulkopuolella.

Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D3500 noudattaa 
direktiiviä 2014/53/EU.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan 
seuraavasta internet-osoitteesta: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää 
langatonta tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos suojaus 
ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia 

lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia tietoja.
• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa tietoja 

tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien verkkojen 
rakenteen takia erikoistuneet hyökkäykset voivat mahdollistaa luvattoman käytön 
silloinkin, kun suojaus on käytössä.

• Suojaamattomat verkot: Yhdistäminen avoimiin verkkoihin voi johtaa luvattomaan 
käyttöön. Käytä ainoastaan suojattuja verkkoja.

 A Sertifi kaatit


