
Pakuotės turinys

 ❏ Fotoaparatas D3500

 ❏ Guminis okuliaro apsodas DK-25 

(pridedama prie fotoaparato)

 ❏ Korpuso dangtelis BF-1B

 ❏ Dirželis AN-DC3

 ❏ Naudojimo instrukcija 

(šis lapas)

 ❏ Garantija (žr. kairėje)

 ❏ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a (su kontaktų 

dangteliu)

 ❏ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24 (kištuko adapteris pateiktas 

šalyse ir regionuose, kur to reikalaujama; forma priklauso nuo 

šalies, kurioje parduodama)

Atminties kortelės parduodamos atskirai. Rinkinių su objektyvais 

pirkėjams reikia patikrinti, ar pakuotėje yra objektyvas (joje taip 

pat gali būti objektyvo vadovai).

A  Fotoaparato korpusas
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1 Maitinimo jungiklis

2 Užrakto atleidimo mygtukas

3 Mygtukas E/N

4 Filmavimo mygtukas

5 Tiesioginės peržiūros jungiklis

6 Režimo pasirinkimo ratukas

7 Integruota blykstė

8 Mikrofonas (monofoninis)

9 Tvirtinimo žymė

10 Objektyvo atleidimo mygtukas

11 Veidrodis

12 Objektyvo stovas

13 Procesoriaus kontaktai

14 AF pagalbinio apšvietimo 

lemputė

Automatinio laikmačio lemputė

Raudonų akių efekto mažinimo 

lemputė

15 Korpuso dangtelis

16 Kontaktinė jungtis 

(papildomoms blykstėms)

17 Komandų ratukas

18 Mygtukas A/L

19 R (informacijos) mygtukas

20 Jungties dangtelis

21 Mygtukas M/Y

22 Fotoaparato dirželio ąselės

23 Garsiakalbis

24 Židinio plokštumos žymė (E)

25 USB jungtis

26 HDMI jungtis

27 Guminis okuliaro apsodas 

(pritvirtintas prie fotoaparato)

28 Vaizdo ieškiklio okuliaras

29 Dioptrijų reguliavimo valdiklis

30 Mygtukas K

31 Mygtukas G

32 Mygtukas P

33 J (patvirtinimo) mygtukas

34 Kryptinis valdiklis

35 Mygtukas s/E

36 Atminties kortelės lizdo dangtelis

37 Atminties kortelės prieigos 

lemputė

38 Akumuliatoriaus skyriaus 

dangtelio fi ksatorius

39 Akumuliatoriaus skyriaus 

dangtelis

40 Mygtukas O

41 Mygtukas W/Q

42 Mygtukas X

43 Trikojo lizdas

44 Ekranas

45 Akumuliatoriaus fi ksatorius

46 Papildomos kintamosios srovės 

jungties dangtelis

 A Kryptinis valdiklis
Šiame vadove veiksmai, atliekami naudojant kryptinį valdiklį, 

vaizduojami piktogramomis 1, 3, 4 ir 2.

 J • 1: Paspauskite kryptinį valdiklį aukštyn

• 3: Paspauskite kryptinį valdiklį žemyn

• 4: Paspauskite kryptinį valdiklį kairėn

• 2: Paspauskite kryptinį valdiklį dešinėn

• Mygtukas J: Parenka pažymėtą elementą

 A g režimas
Pasukę režimo pasirinkimo ratuką į 

padėtį g, naudodami patogų ekrane 

rodomą meniu galėsite fotografuoti, 

peržiūrėti, retušuoti bei trinti nuotraukas 

ir konfi gūruoti fotoaparato nustatymus. 

Daugiau informacijos pateikiama 

internetiniame fotoaparato vadove.

B  Greito pasirengimo darbui vadovas

Pritvirtinkite fotoaparato dirželį

Fotoaparatas parduodamas su dirželiu. Papildomų dirželių 

galima įsigyti atskirai. Dirželį patikimai pritvirtinkite prie dviejų 

fotoaparato ąselių.

Įkraukite akumuliatorių

Kai kuriose šalyse ar regionuose 

prie parduodamo įkroviklio būna 

prijungtas adapteris.

Akumuliatoriaus įkrovimo metu mirksi lemputė CHARGE (įkrovimas).

Akumuliatorius 

įkraunamas

Įkrovimas baigtas

Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę

Prijunkite objektyvą

Tvirtinimo žymė (fotoaparato)

Tvirtinimo žymė (objektyvo)

Sukite objektyvą (kaip parodyta), 

kol jis spragtelės ir užsifi ksuos.

 A Objektyvai su įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukais
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, atrakinkite ir išstumkite 

objektyvą. Laikydami nuspaustą įtraukiamo objektyvo cilindro mygtuką 

(q), sukite priartinimo žiedą, kaip parodyta (w).

Įtraukiamo objektyvo cilindro 

mygtukas

Kai objektyvas įtrauktas, fotografuoti 

negalima. Jei, įjungus fotoaparatą su įtrauktu 

objektyvu, parodomas klaidos pranešimas, 

sukite priartinimo žiedą, kol pranešimas 

dings.

 A Objektyvų nuėmimas
Objektyvo nuėmimui išjunkite fotoaparatą, nuspauskite fotoaparato 

priekyje esantį objektyvo atleidimo mygtuką ir, jo neatleisdami, sukite 

objektyvą priešinga kryptimi nei parodyta pirmiau.

Fotoaparato konfi gūravimas

1 Įjunkite fotoaparatą.

Atveriamas kalbos parinkimo 

dialogo langas. Paspausdami 1 ir 3 

pažymėkite kalbą ir jos parinkimui 

paspauskite J. Įdiegtos kalbos 

priklauso nuo šalies ar regiono, 

kuriame perkate gaminį.

2 Nustatykite fotoaparato laikrodį.

Kai nustatysite laiko juostos, datos 

formato ir vasaros laiko parinktis, 

kryptiniu valdikliu ir mygtuku J 

nustatykite fotoaparato laikrodį.

Sufokusuokite vaizdo ieškiklį

Nuėmę objektyvo dangtelį, sukite dioptrijų 

reguliavimo valdiklį, kol fokusavimo taškai 

bus ryškūs. Sukdami valdiklį, pridėję akį 

prie vaizdo ieškiklio, būkite atsargūs, kad 

nepataikytumėte sau pirštais ar nagais į akį.

Vaizdo ieškiklis nesufokusuotas Vaizdo ieškiklis sufokusuotas

C  „Nukreipk ir spausk“ tipo režimai (i ir j)

1 Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 

i arba j.

2 Sukomponuokite nuotrauką.

3 Fokusavimui paspauskite iki pusės užrakto 

atleidimo mygtuką.

4 Tolygiai iki pat galo nuspauskite užrakto 

atleidimo mygtuką, kad padarytumėte 

nuotrauką.

D  Filmavimas

1 Pasukite tiesioginės peržiūros 

jungiklį.

Ekrane pasirodo per objektyvą 

patenkantis vaizdas.

Tiesioginės peržiūros 

jungiklis

2 Fokusavimui paspauskite iki pusės užrakto atleidimo 

mygtuką.

3 Kad pradėtumėte fi lmuoti, 

spustelėkite fi lmavimo mygtuką. 

Filmavimo mygtukas

Ekrane pateikiama fi lmavimo indikacija 

ir likusi trukmė.
Likęs laikas

Įrašymo indikacija

4 Norėdami baigti įrašymą, dar kartą paspauskite fi lmavimo 

mygtuką. 

5 Pasukite tiesioginės peržiūros jungiklį, kad išeitumėte iš 

tiesioginės peržiūros režimo.

E  Nuotraukų peržiūra

Spustelint K, ekrane parodoma nuotrauka.

Filmai ženklinami piktograma 1. Atkūrimui 

pradėti paspauskite J.

Mygtukas K

F  Nereikalingų nuotraukų trynimas

Įsidėmėkite, kad ištrintų nuotraukų atkurti 

negalima.

• Paspauskite mygtuką O. Atveriamas 

patvirtinimo dialogo langas. Nuotraukai 

ištrinti ir grįžti į atkūrimo rodinį 

paspauskite mygtuką O dar kartą.

• Jei norite išeiti nuotraukos neištrynę, 

spauskite K.

Mygtukas O

G  Fotoaparato meniu

Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos funkcijų galima rasti 

fotoaparato meniu. Jei norite atverti meniu, paspauskite mygtuką 

G.

Rinkitės iš toliau pateikiamų meniu:

D Atkūrimas N Retušavimas

C Fotografavimas m Paskutiniai nustatymai

B Sąranka

Kortelės

Parinktys tuo metu naudojamame meniu.

Jei rodoma žinyno piktograma, paspausdami mygtuką W (Q) 

galite atverti žinyno tekstą apie parinktą elementą.

Meniu parinktys

Žinyno piktograma

Esamą kiekvienos parinkties 

nustatymą rodo piktograma.

Slinktukas rodo padėtį tuo 

metu naudojamame meniu.

H  Ryšys su išmaniaisiais prietaisais per 

SnapBridge

Išmaniajame prietaise įdiegę programėlę SnapBridge galėsite 

iš fotoaparato atsisiųsti nuotraukų arba fotoaparatą valdyti 

nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos pateikiama internetiniame 

fotoaparato vadove.

Išmaniojo prietaiso parengimas

Prieš sudarydami ryšį parenkite išmanųjį prietaisą įdiegdami 

programėlę SnapBridge ir įjungdami Bluetooth.

1 Į Apple App Store® (iOS) arba Google Play™ 

(Android™) paieškos lauką įveskite „snapbridge“ 

ir susiradę įdiekite programėlę SnapBridge.

Informacijos apie tinkamas operacines sistemas pateikiama 

atsisiuntimo svetainėje. Šis fotoaparatas nepritaikytas 

programėlei SnapBridge 360/170.

2 Išmaniajame prietaise įjunkite Bluetooth. Atminkite, ryšys 

su fotoaparatu bus sudaromas per programėlę SnapBridge. 

Nebandykite ryšio sudaryti per savo prietaiso programėlę 

Nustatymai.

Siejimas ir ryšio sudarymas

Prieš siejimą patikrinkite, ar fotoaparato atminties kortelėje 

yra laisvos vietos. Kad procesas netikėtai nenutrūktų, taip pat 

patikrinkite, ar fotoaparato akumuliatorius visiškai įkrautas.

1 Pažymėkite sąrankos meniu elementą Connect to smart 

device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) ir paspauskite 

2.

2 Vadovaudamiesi fotoaparato ekrane ir programėlėje 

SnapBridge pateikiamais nurodymais užbaikite diegimą.

Išsamios informacijos apie diegimą pateikiama 

internetiniame SnapBridge žinyne (papildomos 

informacijos taip pat pateikiama internetiniame 

fotoaparato vadove). Informacijos apie internetinį 

SnapBridge žinyną pateikiama adresu:

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

Fotoaparato priežiūra

❚❚ Laikymas
Jei fotoaparato ilgą laiką nenaudosite, išjunkite fotoaparatą ir išimkite 

akumuliatorių. Nelaikykite tokiose vietose:

• blogai vėdinamos arba drėgmė jose yra didesnė nei 60 %

• yra šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., 

televizoriaus ar radijo

• temperatūra gali viršyti 50 °C arba nukristi žemiau –10 °C

❚❚ Valymas

Fotoaparato korpusas

Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku, tada atsargiai nušluostykite 

minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar 

prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu 

distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite.

Svarbu: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti 

fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma garantija.

Objektyvas, veidrodis ir vaizdo ieškiklis

Šiuos stiklinius elementus lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite 

pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai, 

kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir 

kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir 

atsargiai nuvalykite.

Ekranas

Dulkes ir pūkelius pašalinkite pūstuku. Norėdami pašalinti pirštų 

atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių minkštu audiniu 

ar zomša. Stipriai nespauskite, nes rizikuojate pažeisti ar sugadinti.

* Nevalykite alkoholiu, skiedikliu arba kitomis lakiomis cheminėmis 

medžiagomis.

Trikčių šalinimas

❚❚ Akumuliatorius/ekranas

Fotoaparatas įjungtas, tačiau nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymo 

procesas. Jei problema išlieka, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas 

neišsijungia, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.

Vaizdas ieškiklyje nesufokusuotas: dioptrijų reguliavimo valdikliu sufokusuokite 

vaizdo ieškiklį.

❚❚ Fotografavimas (visi režimai)

Išjungta užrakto atleidimo funkcija: 

• Atminties kortelė užrakinta, pilna arba neįdėta.

• Vaizdas fotoaparate nesufokusuotas.

Nuotraukos nesufokusuotos: fotoaparatui gali nepavykti sufokusuoti 

objektų, kurie yra nekontrastingi, sudaryti iš dominuojančių taisyklingų 

geometrinių raštų arba užgožti fone esančių kitų objektų, taip pat 

jei yra nuo fotoaparato skirtingu atstumu nutolusių objektų, stipriai 

kontrastuojančių šviesių sričių arba daug smulkių detalių.

❚❚ Atkūrimas

Nepavyksta peržiūrėti kitais fotoaparatais padarytų nuotraukų: kitais fotoaparatais 

padarytos nuotraukos gali būti rodomos netinkamai.

Atkūrimo metu kai kurios nuotraukos nerodomos: nustatykite parametro 

Playback folder (atkūrimo aplankas) parinktį All (visi).

Nepavyksta ištrinti nuotraukos: atminties kortelė užrakinta.

Specifi kacijos

❚❚ Skaitmeninis fotoaparatas Nikon D3500 

Tipas

Tipas Skaitmeninis veidrodinis fotoaparatas

Objektyvo stovas Nikon F stovas (su AF kontaktais)

Efektyvusis apžvalgos 

kampas

Nikon DX formatas: židinio nuotolis apytiksliai 1,5 karto 

didesnis nei FX formato objektyvų apžvalgos kampas

Efektyvieji pikseliai

Efektyvieji pikseliai 24,2 milijono

Vaizdo jutiklis

Vaizdo jutiklis 23,5 × 15,6 mm CMOS jutiklis

Iš viso pikselių 24,78 milijono

Dulkių mažinimo 

sistema

Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys (reikia 

programinės įrangos Capture NX-D)

Duomenų įrašymas

Nuotraukos dydis 

(pikseliais)

• 6 000 × 4 000 (Large (didelė): 24,0 M)

• 4 496 × 3 000 (Medium (vidutinė): 13,5 M)

• 2 992 × 2 000 (Small (maža): 6,0 M)

Failų formatas • NEF (RAW): 12 bitų, suglaudintas

• JPEG: JPEG-Baseline, dera su aukštos (apie 1:4), 

standartinės (apie 1:8) arba elementarios (apie 1:16) 

kokybės glaudinimo funkcijomis

• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir 

JPEG formatais

Sistema Picture Control Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto, 

kraštovaizdžio, vienodas; pasirinktą Picture Control 

režimą galima modifi kuoti

Nikon D3500

Garantijos sąlygos - Nikon garantinė priežiūra Europoje
Brangus Nikon kliente, 
dėkojame, kad įsigijote šį Nikon produktą. Jei jūsų Nikon produktui prireiktų 
garantinės priežiūros paslaugų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio jį pirkote, arba 
į vieną iš mūsų įgaliotojo priežiūros paslaugų tinklo narių Nikon Europe B.V. 
pardavimo teritorijoje (pvz., Europa/Rusija/kitos). Daugiau informacijos rasite 
adresu: 
http://www.europe-nikon.com/support

Siekiant išvengti nepatogumų, prieš kreipiantis į pardavėją arba įgaliotąjį 
paslaugų tinklą, rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

Jūsų Nikon įrangai suteikiama vienerių metų garantija dėl gamybos defektų nuo 
pirminės pirkimo datos. Jei per šį laikotarpį produktas sugestų dėl netinkamų 
medžiagų arba gamybos defektų, mūsų įgaliotasis priežiūros paslaugų tinklas 
Nikon Europe B.V. pardavimo teritorijoje nemokamai (netaikomas mokestis nei 
už darbą, nei už dalis) pataisys produktą pagal toliau pateiktas sąlygas. Nikon 
pasilieka teisę (savo nuožiūra) pakeisti arba pataisyti produktą.

1. Ši garantija teikiama tik kartu su produktu pateikus užpildytą garantijos kortelę 
ir originalią sąskaitą faktūrą arba pirkimo dokumentą, kuriame būtų nurodyta 
pirkimo data, produkto modelis ir pardavėjo pavadinimas. Nikon pasilieka teisę 
atsisakyti teikti nemokamas garantinės priežiūros paslaugas, jei nepateikiami 
minėti dokumentai arba jei juose esanti informacija nevisa arba neįskaitoma.

2. Ši garantija netaikoma:
• būtiniems priežiūros arba remonto darbams arba dalių keitimui dėl 

normalaus susidėvėjimo;
• pakeitimams, būtiniems produkto atnaujinimui nuo jo įprastinės paskirties, 

aprašytos naudojimo instrukcijoje, be išankstinio Nikon sutikimo;
• transportavimo išlaidoms ir visai transportavimo rizikai, tiesiogiai arba 

netiesiogiai susijusiai su produktų garantija;
• bet kokiai žalai dėl produkto modifi kavimo arba reguliavimo be išankstinio 

raštiško Nikon sutikimo, jei siekiama atitikti vietos arba nacionalinius 
techninius standartus, galiojančius bet kurioje kitoje šalyje, bet ne toje, kuriai 
produktas iš pradžių buvo skirtas ir (arba) pagamintas.

3. Prarandama teisė į garantiją, jei:
• padaryta žala netinkamai naudojantis produktu, įskaitant (bet 

neapsiribojant) naudojimą ne pagal įprastinę paskirtį arba nesilaikant 
instrukcijų dėl tinkamo naudojimo, arba nesilaikant saugos standartų, 
galiojančių šalyje, kurioje produktas naudojamas.

• padaryta žala įvykus nelaimingiems atsitikimams, įskaitant (bet 
neapsiribojant) žaibą, vandenį, ugnį, netinkamą naudojimą arba aplaidumą.

• modelio arba serijos numeris ant produkto pakeičiamas, sugadinamas, 
tampa neįskaitomas arba pašalinamas.

• padaryta žala dėl remonto arba reguliavimo, kurį atliko neįgaliotos priežiūros 
įmonės arba asmenys.

• sugedo bet kuri sistema, į kurią produktas integruotas arba kurioje jis 
naudojamas.

4. Ši priežiūros garantija neturi įtakos nei vartotojo teisėms pagal galiojančius 
įstatymus, nei pagal pirkimo ir pardavimo sutartį su pardavėju.

Pastaba: Visi įgaliotieji Nikon techninės priežiūros centrai nurodyti šiuo interneto 
adresu 
(URL = http://www.europe-nikon.com/service/).

Tęsinys kitoje lapo pusėje

D3500 Model Name: N1718

Nikon naudotojų palaikymo tarnyba

Apsilankę nurodytoje svetainėje, 

galite užregistruoti savo fotoaparatą 

ir gauti naujausią informaciją apie 

gaminį. Čia galite rasti atsakymus į 

dažniausiai užduodamus klausimus 

(DUK) ir kreiptis dėl techninės 

pagalbos.

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

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS

Lt
AMA16888

Išspausdinta Europoje
SB8H01(Y3)/6MB445Y3-01

Naudojimo instrukcija (su garantija)

Fotoaparato vadovai

Toliau išvardyti šio Nikon fotoaparato vadovai:

❚❚ Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcijoje (šiame vadove) aprašomos pagrindinės 

fotografavimo / fi lmavimo ir atkūrimo funkcijos.

❚❚ Internetiniai vadovai

Išsamesnės instrukcijos publikuojamos Nikon 

interneto svetainėje.

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

nikon D3500 internetinis vadovas

• Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą.
• Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą, perskaitykite temą „Jūsų saugumui“ (kitoje lapo 

pusėje).
• Perskaitę šį vadovą, laikykite jį patogioje vietoje, nes jo gali prireikti vėliau.

Šią instrukciją ar jos dalis (išskyrus trumpas ištraukas kritikos straipsniuose arba apžvalgose) galima 
kopijuoti tik gavus raštišką NIKON CORPORATION sutikimą.

SAM
PLE



Duomenų įrašymas

Laikmenos SD (Secure Digital) ir su UHS-I derančios SDHC bei SDXC 

atminties kortelės

Failų sistema DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Vaizdo ieškiklis

Vaizdo ieškiklis Akių lygio, pentaveidrodis, vieno objektyvo atspindimasis 

vaizdo ieškiklis

Kadro aprėptis Apie 95 % horizontaliai ir 95 % vertikaliai

Didinimas Apie 0,85× (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta 

begalybe, –1,0 m–1)

Stebėjimo taškas 18 mm (–1,0 m–1; nuo vaizdo ieškiklio okuliaro objektyvo 

centro paviršiaus)

Dioptrijų reguliavimas Nuo –1,7 iki +0,5 m–1

Fokusavimo ekranas B tipo ekranas BriteView Clear Matte Mark VII

Atspindžio veidrodėlis Sparčiojo grįžimo

Objektyvo diafragma Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu

Objektyvas

Pritaikymas 

automatinio 

fokusavimo funkcijai

Automatinio fokusavimo funkcija veikia su AF-P ir E bei G 

tipo AF-S objektyvais.

Užraktas

Tipas Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis židinio 

plokštumos užraktas

Greitis 1/4 000–30 sek., žingsneliais po 1/3 EV; ilgalaikė ekspozicija 

bulb; laikas

Blykstės 

sinchronizacijos greitis

X = 1/200 sek.; sinchronizuojama esant 1/200 sek. arba 

mažesniam užrakto greičiui

Atleidimas

Atleidimo režimas 8 (vienas kadras), s (nepertraukiamas), J (tylus 

užrakto atleidimas), E (automatinis laikmatis)

Maksimali kadrų sparta Iki 5 fps

Pastaba: vertinant kadrų spartos rodiklius, daroma 

prielaida, kad fokusuojama rankiniu būdu, įjungtas 

rankinis arba automatinis užrakto pirmumo ekspozicijos 

režimas, nustatytas 1/250 sek. arba didesnis užrakto greitis, o 

kitiems nustatymams priskirtos numatytosios vertės.

Automatinis laikmatis 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 ekspozicijos

Ekspozicija

Matavimo režimas TTL ekspozicijos matavimas naudojant 420 pikselių RGB 

jutiklį

Matavimo metodas • Matricos matavimas: 3D spalvinės matricos matavimas II

• Centruotas matavimas:  75 % centravimo vykdoma kadro 

centre esančiame 8 mm skritulyje

• Taškinis matavimas: matuojamas 3,5 mm skritulys 

(maždaug 2,5 % kadro), sucentruotas pasirinktame 

fokusavimo taške

Diapazonas (ISO 100, 

f/1,4 objektyvas, 20 °C)

• Matricos arba centruotas matavimas: 0–20 EV

• Taškinis matavimas: 2–20 EV

Ekspozicijos matuoklio 

derinimas

Centrinis procesorius

Režimas Automatiniai režimai (i automatinis; j automatinis, 

blykstė išjungta); programuojamas automatinis su 

lanksčia programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S); 

automatinis diafragmos pirmumas (A); rankinis (M); 

scenos režimai (k portretas; m sportas; n fotografavimas 

stambiu planu; o naktinis portretas); specialiųjų efektų 

režimai (% naktinis matymas; S itin sodrus; T pop; 

U nuotraukos iliustracija; ' žaislinio fotoaparato efektas; 

( miniatiūros efektas; 3 atrankinė spalva; 1 siluetas; 

2 šviesūs tonai; 3 tamsūs tonai)

Ekspozicijos 

kompensavimas

Galima derinti intervale nuo –5 iki +5 EV, žingsneliais 

po 1/3 EV, kai įjungtas režimas P, S, A, M, bet kuris scenos 

režimas ir režimas %

Ekspozicijos fi ksavimas Išmatuota šviesumo vertė užfi ksuojama mygtuku A (L)

ISO jautrumas 

(rekomenduojamas 

ekspozicijos 

koefi cientas)

ISO 100–25600, žingsneliais po 1 EV. Yra automatinio ISO 

jautrumo valdymo funkcija

Aktyvusis D-Lighting Įjungta, išjungta

Fokusavimas

Automatinis 

fokusavimas

Automatinio fokusavimo jutiklių modulis Nikon Multi-

CAM 1000 su TTL fazės aptikimo funkcija, 11 fokusavimo 

taškų (įskaitant vieną kryžminį jutiklį) ir AF pagalbinio 

apšvietimo lemputė (veikia maždaug 0,5 – 3 m atstumu)

Aptikimo diapazonas Nuo –1 iki +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Pagalbinis objektyvas • Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF (AF-S); 

nepertraukiamas pagalbinis AF (AF-C); automatinis AF-S/

AF-C pasirinkimas (AF-A); nuspėjamasis židinio sekimas 

suaktyvinamas automatiškai, pagal objekto būseną

• Rankinis fokusavimas (MF): galima naudoti elektroninį tolimatį

Fokusavimo taškas Galima rinktis iš 11 fokusavimo taškų

AF sričių režimas Vieno taško AF, dinaminės srities AF, automatinės srities 

AF, 3D sekimas (11 taškų)

Židinio fi ksavimas Židinį galima užfi ksuoti, iki pusės nuspaudžiant užrakto 

atleidimo mygtuką (vienkartinis pagalbinis AF) arba 

paspaudžiant mygtuką A (L)

Blykstė

Integruota blykstė i, k, n, o, S, T, U, ': automatinė blykstė su 

automatinio atsidarymo funkcija

P, S, A, M: rankinis atidarymas atleidimo mygtuku

Vadovo numeris Apie 7, 8 su rankine blykste (m, ISO 100, 20 °C)

Blykstės valdymas TTL: i-TTL blykstės valdymas naudojant 420 pikselių 

RGB jutiklį yra įmanomas su integruota blykste; i-TTL 

subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta 

skaitmeniniam veidrodiniam (SLR) fotoaparatui, 

naudojama su matricos ir centruotu matavimu, 

o standartinė i-TTL blykstė, skirta skaitmeniniam 

veidrodiniam (SLR) fotoaparatui – su taškiniu matavimu

Blykstės režimas Automatinis, automatinis su raudonų akių efekto 

mažinimo funkcija, automatinė lėta sinchronizacija, 

automatinė lėta sinchronizacija su raudonų akių 

efekto mažinimo funkcija, detalių paryškinimo blykstė, 

raudonų akių efekto mažinimas, lėta sinchronizacija, 

lėta sinchronizacija su raudonų akių efekto mažinimo 

funkcija, galinė diafragma su lėta sinchronizacija, galinės 

diafragmos sinchronizacija, išjungta

Blykstės 

kompensavimas

Galima derinti intervale nuo –3 iki +1 EV, žingsneliais po 

1/3 EV, kai įjungtas režimas P, S, A, M arba bet kuris scenos 

režimas

Blykstės parengties 

daviklis

Įsijungia, kai visiškai įkraunama integruota blykstė arba 

papildoma blykstė. Mirksi blykstei suveikus maksimaliu 

galingumu

Kontaktinė jungtis ISO 518 blykstės jungtis su sinchronizatoriumi, duomenų 

kontaktais ir apsauginiu fi ksatoriumi

Blykstė

Nikon patobulinta 

kūrybingo apšvietimo 

sistema (CLS)

i-TTL blykstės valdymas, optinis Patobulintas belaidžio 

apšvietimo valdymas, spalvinės informacijos ryšys, AF 

keliose srityse pagalbinis apšvietimas

Sinchronizavimo 

kontaktas

Sinchronizavimo gnybtų adapteris AS-15 (galima įsigyti 

atskirai)

Baltos spalvos balansas

Baltos spalvos balansas Automatinis, kaitinamųjų lempų šviesa, fl uorescencinių 

lempų šviesa (7 tipų), tiesioginė saulės šviesa, blykstė, 

debesuota, šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis, visi 

išskyrus iš anksto nustatytą rankinį valdymą su tikslinimu.

Tiesioginė peržiūra

Pagalbinis objektyvas • Automatinis fokusavimas (AF): vienkartinis pagalbinis AF 

(AF-S); nuolatinis pagalbinis AF (AF-F)

• Rankinis fokusavimas (MF)

AF sričių režimas AF pirmenybę suteikiant veidui, plačios srities AF, 

standartinės srities AF, objekto sekimo AF

Automatinis 

fokusavimas

Bet kurioje kadro vietoje kontrastą nustatantis AF 

(pasirinkus AF, suteikiant pirmumą veidui, arba 

objekto sekimo AF, fotoaparatas automatiškai parenka 

fokusavimo tašką)

Automatinis scenos 

parinkimas
Pasiekiama režimuose i ir j

Filmas

Matavimas TTL ekspozicijos matuoklis naudoja pagrindinį vaizdo 

jutiklį

Matavimo metodas Matrica

Kadro dydis (pikseliais) 

ir kadrų greitis

• 1 920 × 1 080; 60p (progresinė skleistinė), 50p, 30p, 25p, 

24p

• 1 280 × 720; 60p, 50p

Parinkus 60p, 50p, 30p, 25p arba 24p, tikrasis kadrų 

greitis yra atitinkamai 59,94, 50, 29,97, 25 arba 23,976 fps; 

galima rinktis ★ aukštos ir standartinės kokybės vaizdą 

galima įrašyti esant bet kuriai iš minėtų parinkčių

Failų formatas MOV

Vaizdo įrašo 

glaudinimas

H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Garso įrašymo formatas Linijinis PCM

Garso įrašymo įtaisas Integruotas reguliuojamo jautrumo monofoninis 

mikrofonas

ISO jautrumas ISO 100–25600

Ekranas

Ekranas 7,5 cm (3 col.) įstrižainės, apie 921 tūkst. taškų (VGA) TFT 

LCD ekranas, pasižymintis 170° stebėjimo kampu, apie 

100 % kadro aprėptimi ir turintis šviesumo reguliavimo 

funkciją

Atkūrimas

Atkūrimas Viso kadro ir miniatiūrų (po 4, 9 arba 72 nuotraukų arba 

kalendoriaus rodinys) atkūrimas su didinimu atkuriant, 

apkarpymas pagal didinimo atkuriant rodinį, veidų 

priartinimas atkuriant, fi lmų atkūrimas, nuotraukų ir (arba) 

fi lmų skaidrių peržiūros, histogramos rodymas, šviesios 

sritys, informacija apie nuotrauką, buvimo vietos duomenų 

rodymas, automatinis nuotraukos pasukimas, nuotraukos 

vertinimas ir nuotraukų komentaras (iki 36 ženklų ilgio)

Sąsaja

USB Sparčioji USB su mikrojungtimi; prijungimui 

rekomenduojama naudoti integruotą USB prievadą

HDMI išvestis C tipo HDMI jungtis

Bluetooth

Ryšio protokolai Bluetooth specifi kacijos 4.1 versija

Veikimo dažnis • Bluetooth: 2 402–2 480 MHz

• Bluetooth Low Energy: 2 402–2 480 MHz

Didžiausia išėjimo galia • Bluetooth: 1,2 dBm (ekvivalentinė izotropinės 

spinduliuotės galia)

• Bluetooth Low Energy: 1,2 dBm (ekvivalentinė izotropinės 

spinduliuotės galia)

Diapazonas (tiesia 

linija)

Maždaug 10 m, jei nėra trukdžių; diapazonas priklauso 

nuo signalo stiprumo ir kliūčių

Maitinimo šaltinis

Akumuliatorius Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a

Kintamosios srovės 

adapteris

Kintamosios srovės adapteris EH-5c/EH-5b; reikia 

kintamosios srovės jungties EP-5A (įsigyjama atskirai)

Trikojo lizdas

Trikojo lizdas 1/4 col. (ISO 1222)

Matmenys/svoris

Matmenys 

(ilgis × aukštis × plotis)

Apie 124 × 97 × 69,5 mm

Svoris Apie 415 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be 

korpuso dangtelio; apie 365 g (vien tik fotoaparatas)

Veikimo aplinka

Temperatūra 0–40 °C

Drėgnumas 85 % arba mažesnis (be kondensacijos)

❚❚ Akumuliatoriaus įkroviklis MH-24

Vardiniai maitinimo 

parametrai

100–240 V kintamoji įtampa, 50/60 Hz, ne daugiau kaip 

0,2 A

Vardiniai išėjimo 

grandinės parametrai

8,4 V nuolatinė įtampa, 0,9 A

Tinkami akumuliatoriai Nikon įkraunami ličio jonų akumuliatoriai EN-EL14a

Įkrovimo trukmė Apie 1 val. ir 50 min., esant 25 °C aplinkos temperatūrai, 

kai akumuliatorius visiškai išsekęs

Naudojimo temperatūra 0–40 °C

Matmenys 

(ilgis × aukštis × plotis)

Apie 70 × 26 × 97 mm, be kištuko adapterio

Svoris Apie 96 g, be kištuko adapterio

Simbolių ant gaminio reikšmė:

m kintamoji srovė, p nuolatinė srovė, q II klasės įranga (konstrukcinės 

gaminio dalys yra su dviguba izoliacija).

❚❚ Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL14a

Tipas Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Vardinė talpa 7,2 V/1 230 mAh

Naudojimo temperatūra 0–40 °C

Matmenys 

(ilgis × aukštis × plotis)

Apie 38 × 53 × 14 mm

Svoris Apie 49 g, be kontaktų dangtelio

Akumuliatorius atiduokite perdirbti laikydamiesi vietinių reglamentų, tačiau 

pirmiausia izoliuokite kontaktus juostele.

 A Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Filmuotos medžiagos trukmė arba skaičius ekspozicijų, kurias galima įrašyti 

visiškai įkrautais akumuliatoriais, priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, 

temperatūros, intervalo tarp ekspozicijų ir įvairių meniu rodymo trukmės. 

Toliau pateikiami akumuliatorių EN-EL14a (1 230 mAh) skaičių pavyzdžiai.

• Nuotraukos, vieno kadro atleidimo režimas (CIPA standartas): apie 1 550 kadrų

• Filmai: apie 75 min. 1 080/60p raiškos fi lmuotos medžiagos

❚❚ Objektyvai

Įsigijusiems rinkinius su objektyvu šiame skirsnyje pateikiamos 

objektyvų specifi kacijos. Atminkite, kad kai kurie iš toliau nurodytų 

objektyvų gali būti parduodami ne visose šalyse ar regionuose.

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

Tipas G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi ir 

F stovu

Židinio nuotolis 18–55 mm

Didžiausia diafragma f/3,5–5,6

Objektyvo konstrukcija 12 lęšių 9 grupėse (įskaitant 2 asferinius lęšius)

Apžvalgos kampas 76°–28° 50´

Židinio nuotolio skalė Sugraduota milimetrais (18, 24, 35, 45, 55)

Atstumo informacija Perduodama fotoaparatui

Priartinimas Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą 

priartinimo žiedą

Fokusavimas Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu varikliu; 

atskiras fokusavimo žiedas rankinio fokusavimo funkcijai

Virpesių mažinimas Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice 

coil motor – VCM)

Mažiausias fokusavimo 

atstumas

0,25 m nuo židinio plokštumos esant bet kuriai 

priartinimo padėčiai

Diafragmos plokštelės 7 (suapvalinta diafragmos anga)

Diafragma Visiškai automatinė

Diafragmos diapazonas • 18 mm židinio nuotolis: f/3,5–22

• 55 mm židinio nuotolis: f/5,6–38

Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo 

fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.

Matavimas Visas diafragmos plotas

Filtro tvirtinimo žiedo 

dydis

55 mm (P = 0,75 mm)

Matmenys Apie 64,5 mm didžiausio skersmens × 62,5 mm ilgio 

(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro, 

kai objektyvas įtrauktas)

Svoris Apie 205 g

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

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

Tipas G tipo AF-P DX objektyvas su integruotu procesoriumi ir 

F stovu

Židinio nuotolis 70–300 mm

Didžiausia diafragma f/4,5–6,3

Objektyvo konstrukcija 14 lęšių 10 grupių (įskaitant vieną ED lęšį)

Apžvalgos kampas 22° 50´–5° 20´

Židinio nuotolio skalė Sugraduota milimetrais (70, 100, 135, 200, 300)

Atstumo informacija Perduodama fotoaparatui

Priartinimas Rankinis priartinimas, naudojant nepriklausomą 

priartinimo žiedą

Fokusavimas Automatinis fokusavimas, valdomas žingsniniu varikliu; 

atskiras fokusavimo žiedas rankinio fokusavimo funkcijai

Virpesių mažinimas 

(tik AF-P DX NIKKOR 

70–300 mm f/4,5–6,3 G 

ED VR)

Lęšių poslinkis naudojant garsinės ritės variklius (voice 

coil motor – VCM)

Mažiausias fokusavimo 

atstumas

1,1 m nuo židinio plokštumos esant bet kuriai priartinimo 

padėčiai

Diafragmos plokštelės 7 (suapvalinta diafragmos anga)

Diafragma Visiškai automatinė

Diafragmos diapazonas • 70 mm židinio nuotolis: f/4,5–22

• 300 mm židinio nuotolis: f/6,3–32

Rodoma mažiausia diafragma gali priklausyti nuo 

fotoaparate parinkto ekspozicijos žingsnelio.

Matavimas Visas diafragmos plotas

Filtro tvirtinimo žiedo 

dydis

58 mm (P = 0,75 mm)

Matmenys Apie 72 mm didžiausio skersmens × 125 mm ilgio 

(atstumas nuo fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro)

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

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

• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Fotoaparatų ir 

vaizdavimo gaminių asociacijos (Camera and Imaging Products Association, 

CIPA) standartų ir rekomendacijų.

• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.

• Nuotraukų pavyzdžiai, rodomi fotoaparate, ir nuotraukos bei iliustracijos 

vadove yra tik aiškinamojo pobūdžio.

• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove 

aprašytos aparatinės ir programinės įrangos išvaizdą bei specifi kacijas. 

Nikon negali būti laikoma atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove 

galinčių būti klaidų.

❚❚ Informacija apie prekės ženklus
IOS yra paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse registruotasis 

Cisco Systems, Inc. prekės ženklas. Jis naudojamas pagal licenciją. Windows 

yra Microsoft Corporation paprastasis arba JAV ir (arba) kitose valstybėse 

registruotasis prekės ženklas. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, 

Apple logotipai, iPhone®, iPad® ir iPod touch® yra Apple Inc. prekės ženklai, 

registruoti JAV ir (arba) kitose šalyse. „Android“ yra „Google Inc.“ prekės 

ženklas. „Android“ robotas yra atkurtas ar pakeistas „Google“ sukurtas ir 

bendrinamas darbas ir naudojamas vadovaujantis „Creative Commons“ 

3.0 priskyrimo licencijoje nurodytomis sąlygomis. Logotipas PictBridge yra 

prekės ženklas. SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai. 

HDMI, HDMI logotipas ir High-Defi nition Multimedia Interface yra paprastieji 

arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys HDMI Licensing LLC.

Žodinis Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, 

priklausantys Bluetooth SIG, Inc., kuriuos Nikon Corporation visur naudoja 

pagal licenciją.

Visi kiti šiame vadove arba kituose su Nikon gaminiu pateiktuose 

dokumentuose paminėti pavadinimai yra atitinkamų jų savininkų 

paprastieji arba registruotieji prekės ženklai.

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.

❚❚ Atitikties ženklinimas
Peržiūrėti sąrašą standartų, kuriuos atitinka fotoaparatas, galima naudojant 

sąrankos meniu parinktį Conformity marking (atitikties ženklinimas).

❚❚ FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso 

The FreeType Project (2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės 

saugomos.

❚❚ MIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso 

The HarfBuzz Project (2018 m.) 

(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos teisės saugomos.

Jūsų saugumui
Kad nepakenktumėte turtui arba nesusižeistumėte patys ir nesužeistumėte kitų, prieš 
naudodami šį gaminį perskaitykite visą temą „Jūsų saugumui“.

Laikykite šias saugos instrukcijas ten, kur jas galėtų paskaityti visi, kas naudoja šį 
gaminį.

 PAVOJUS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla didelis 
pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

 ĮSPĖJIMAS: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla 
pavojus sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

 ATSARGIAI: jei nepaisoma šiuo ženklu pažymėtų atsargumo priemonių, kyla 
pavojus susižeisti arba pakenkti turtui.

 ĮSPĖJIMAS
• Nenaudokite eidami arba vairuodami transporto priemonę.

Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, rizikuojate sukelti nelaimingą atsitikimą 
arba kitaip susižaloti.

• Nebandykite išmontuoti arba modifi kuoti šio gaminio. Nelieskite vidinių dalių, 
kurios atsiveria nukritus arba įvykus kitam nelaimingam atsitikimui.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla pavojus patirti elektros smūgį arba 
kitaip susižeisti.

• Jei pastebėtumėte ką nors neįprasta, pavyzdžiui, iš gaminio rūkstančius dūmus, 
karštį arba keistus kvapus, tuoj pat atjunkite akumuliatorių arba maitinimo 
šaltinį.
Jei gaminys toliau naudojamas, kyla gaisro, nudegimo ar kitokių sužeidimų 
pavojus.

• Laikykite sausoje vietoje. Nelieskite šlapiomis rankomis. Nelieskite kištuko 
šlapiomis rankomis.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

• Jei gaminys įjungtas arba jo kištukas įkištas į elektros lizdą, saugokitės, kad 
gaminys nesiliestų ilgai prie kūno odos.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti žemoje 
temperatūroje.

• Nenaudokite šio gaminio, jei aplinkoje yra degių dulkių arba dujų, pavyzdžiui, 
propano, benzino garų arba aerozolių.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla sprogimo arba gaisro pavojus.

• Nežiūrėkite per objektyvą arba fotoaparatą į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus pakenkti regėjimui.

• Nenukreipkite blykstės arba AF pagalbinio apšvietimo lemputės į variklinės 
transporto priemonės vairuotoją.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

• Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti 
gaminį. Be to, žinokite, kad mažos dalys kelia pavojų užspringti. Jei vaikas prarytų 
bet kurią šio gaminio dalį, tuoj pat kreipkitės į medikus.

• Nepainiokite, nevyniokite ir nesukite dirželių sau apie kaklą.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla nelaimingų atsitikimų pavojus.

• Nenaudokite akumuliatorių, įkroviklių arba kintamosios srovės adapterių, jei 
jie neskirti specialiai naudoti su šiuo gaminiu. Kai naudojate akumuliatorius, 
įkroviklius ir kintamosios srovės adapterius, skirtus naudoti su šiuo gaminiu:
 - Negadinkite, nemodifi kuokite, netraukite per jėgą ir nelenkite laidų arba 
kabelių, nekiškite jų po sunkiais daiktais ir saugokite nuo karščio arba 
liepsnos.

 - Nenaudokite kelioninių keitiklių arba adapterių, skirtų keisti įtampos 
parametrams ar turinčių įmontuotus inverterius, keičiančius nuolatinę srovę 
kintamąja.

Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

• Nelieskite kištuko, kol gaminys įkraunamas, ir nenaudokite kintamosios srovės 
adapterio perkūnijos metu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla elektros smūgio pavojus.

• Nelieskite plikomis rankomis aplinkoje, kurioje yra ypač aukšta arba žema 
temperatūra.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba nušalti.

 ATSARGIAI!
• Nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą ryškios šviesos šaltinį.

Objektyvo sufokusuota šviesa gali sukelti gaisrą ar apgadinti gaminio vidines dalis. 
Kai fotografuojate objektus su foniniu apšvietimu, neleiskite saulei patekti į kadrą. 
Jei saulė yra arti kadro, į fotoaparatą sufokusuota saulės šviesa gali sukelti gaisrą.

• Išjunkite šį gaminį, jei draudžiama jį naudoti. Išjunkite belaidžio ryšio funkcijas, 
jei draudžiama naudoti belaidžio ryšio įrangą.
Šio gaminio skleidžiama radijo dažnių spinduliuotė gali trukdyti lėktuve, ligoninėse 
ar kitose medicinos įstaigose esančiai įrangai.

• Išimkite akumuliatorių ir atjunkite kintamosios srovės adapterį, jei šis gaminys 
bus nenaudojamas ilgesnį laiką.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo 
pavojus.

• Neleiskite blykstei suveikti, jei ji priglausta prie odos arba kitų daiktų ar yra 
labai arti.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus nudegti arba sukelti gaisrą.

• Nepalikite gaminio ten, kur jį ilgą laiką gali veikti itin aukšta temperatūra, 
pavyzdžiui, uždarytame automobilyje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo 
pavojus.

• Negabenkite fotoaparatų ar objektyvų, kol jie nenuimti nuo trikojų ir kitų 
panašių priedų.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla pavojus susižeisti arba sugadinti 
gaminį.

 PAVOJUS (Akumuliatoriai)
• Nesielkite su akumuliatoriais netinkamai.

Jei nepaisoma toliau nurodytų atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti 
tekėti skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti:
 - Naudokite tik įkraunamuosius akumuliatorius, patvirtintus tinkamais naudoti su 
šiuo gaminiu.

 - Saugokite akumuliatorius nuo liepsnos arba didelio karščio.
 - Nebandykite išmontuoti.
 - Nelieskite kontaktų kaklo vėriniais, plaukų segtukais arba kitais metaliniais 
daiktais, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo.

 - Saugokite nuo stiprių sutrenkimų akumuliatorius ir gaminius, į kuriuos jie įdėti.

• Kraukite tik laikydamiesi pateiktų nurodymų.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti 
skystis, jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

• Jei akumuliatorių skysčio patektų į akis, gausiai plaukite švariu vandeniu ir tuoj 
pat kreipkitės į medikus.
Jei delsite, kyla pavojus pakenkti akims.

 ĮSPĖJIMAS (Akumuliatoriai)
• Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Jei vaikas prarytų akumuliatorių, tuoj pat kreipkitės į medikus.

• Nemerkite akumuliatorių į vandenį ir saugokite nuo lietaus.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla gaisro arba gaminio gedimo 
pavojus. Jei gaminys sušlaptų, tuoj pat jį nusausinkite rankšluosčiu arba kitu 
panašiu daiktu.

• Jei pastebėtumėte, kad akumuliatoriai kaip nors pasikeitė, pavyzdžiui, pakito 
jų spalva arba jie deformavosi, tuoj pat liaukitės juos naudoti. Nebekraukite 
akumuliatorių EN-EL14a, jei nepavyksta jų įkrauti per nurodytą laikotarpį.
Jei nepaisoma šių atsargumo priemonių, iš akumuliatorių gali pradėti tekėti skystis, 
jie gali perkaisti, trūkti arba užsiliepsnoti.

• Kai akumuliatorių nebereikia, izoliuokite jų kontaktus juostele.
Jei prie kontaktų prisiliestų metalinis daiktas, kyla perkaitimo, trūkimo arba gaisro 
pavojus. 

• Jei akumuliatorių skysčio patektų ant žmogaus odos arba drabužių, tuoj pat 
gausiai plaukite sąlyčio vietą švariu vandeniu.
Jei nepaisoma šios atsargumo priemonės, kyla odos dirginimo pavojus.

Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų instrukcijų dalis negali būti atkuriama, 

perduodama, perrašoma, saugoma paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors kalbą 
bet kokiomis priemonėmis be išankstinio raštiško Nikon leidimo.

• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiuose vadovuose 
aprašytos aparatinės ir programinės įrangos išvaizdą bei specifi kacijas.

• Nikon neprisiima atsakomybės už šio gaminio padarytą žalą.
• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti tikslią ir išsamią informaciją, būtume 

dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui (adresas pateikiamas atskirai) nurodytumėte 
aptiktas klaidas ar trūkstamą informaciją.

Pranešimai klientams Europoje
DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI VYKTI 
SPROGIMAS. AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.

Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama 
atskirai.

Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
• Šis gaminys sukurtas atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. 

Nemeskite su buitinėmis atliekomis.
• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi gamtiniai ištekliai ir padedama 

išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei aplinkai, kurios 
galimos netinkamai utilizuojant įrangą.

• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų 
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.

Šis simbolis ant akumuliatoriaus nurodo, kad akumuliatoriai turi būti 
surenkami atskirai.

Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, 

ar ne, skirti atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. Nemeskite su 
buitinėmis atliekomis.

• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų 
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.

Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos 
skaitytuvu, skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas 
įstatymu.

• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir atkurti
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių pinigų, monetų, vertybinių popierių, 
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų, net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra 
spausdinti „pavyzdžiai“.

Banknotų, monetų ar vertybinių popierių, naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir 
atkūrimas yra draudžiamas.

Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto ženklų ar atvirukų kopijavimas ir atkūrimas 
yra draudžiamas, nebent gautas išankstinis vyriausybės leidimas.

Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu nustatytų sertifi kuotų dokumentų 
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas.

• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių išleistų vertybinių popierių (akcijų, sąskaitų, 
čekių, dovanų kuponų ir t. t.), leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo, išskyrus tuos 
atvejus, kai įmonė pateikia minimalų būtiną kopijų skaičių verslo poreikiams. Taip 
pat nekopijuokite ir neatkurkite valstybės išleistų pasų, valstybinių įstaigų ar privačių 
grupių išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir bilietų, leidimų ar pietų kuponų.

• Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
Pagal autorių teisių apsaugos įstatymus draudžiama naudoti autorių teisėmis 
apsaugotų dirbinių nuotraukas arba vaizdo įrašus, padarytus fotoaparatu, jei 
negautas autorių teisių turėtojo leidimas. Išimtys taikomos, jei naudojama 
asmeniškai, tačiau įsidėmėkite, kad net asmeninis naudojimas gali būti ribojamas, jei 
nufotografuotos arba nufi lmuotos parodos ar tiesioginiai pasirodymai.

Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles 
ar kitas laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintus failus iš 
išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine įranga, todėl 
galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių duomenų 
apsaugos užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.

Prieš išmesdami laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, su komercine trynimo 
programine įranga ištrinkite visus duomenis arba suformatuokite įrenginį ir tada 
vėl pripildykite jį vaizdo failų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos 
(pvz., tuščio dangaus nuotraukų). Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte, kai fi ziškai 
naikinate duomenų laikymo įtaisus. Taip pat pakeiskite visas nuotraukas, parinktas iš 
anksto nustatytam rankiniam baltos spalvos balansui konfi gūruoti.

Prieš utilizuodami fotoaparatą ar perduodami ją kitam asmeniui, naudodami 
fotoaparato sąrankos meniu parinktį Reset all settings (atkurti visus nustatymus), 
ištrinkite tinklo nustatymus ir kitą asmeninę informaciją.

AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR 
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR (ARBA) 
(ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR NEKOMERCINE VEIKLA, 
IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI 
GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, 
L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com

Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus
Nikon fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga 
elektroninė grandinė. Tik Nikon prekės ženklą turintys elektroniniai priedai 
(pavyzdžiui, įkrovikliai, akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės 
priedai), Nikon patvirtinti naudoti išskirtinai su Nikon skaitmeniniais fotoaparatais, yra 
sukonstruoti ir patikrinti pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos 
reikalavimus.

Naudodami ne Nikon elektroninius priedus galite sugadinti 
fotoaparatą. Tokiu atveju Nikon garantija nebus taikoma. Naudojant 
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje 
pusėje pavaizduoto holografi nio Nikon antspaudo, galimi įprasto 
fotoaparato veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba iš 
jo gali ištekėti skysčio.

Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo 
Nikon gaminių pardavėjo.

 D Naudokite tik originalius Nikon priedus
Tik originalūs Nikon priedai, Nikon specialiai patvirtinti naudoti su jūsų 

Nikon skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų 

jo eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE NIKON PRIEDUS, GALITE 

SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU NIKON GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.

 A Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami 

fotoaparatą į kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad 

įsitikintumėte, ar fotoaparatas veikia kaip įprasta. Nikon negali būti 

atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo prietaiso 

veikimo.

 A Mokymasis visą gyvenimą
Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą 

prietaisams nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir 

pateikia informaciją šiose interneto svetainėse:

• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/

• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/

• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: 

http://www.nikon-asia.com/

Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausią informaciją, 

patarimus, atsakymus į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir 

bendruosius patarimus apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir 

fotografavimą. Papildomos informacijos galite gauti iš Nikon atstovo arti 

jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos ieškokite šiuo URL 

adresu: http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Šiam gaminiui, kuriame naudojama JAV sukurta šifravimo programinė įranga, taikomi 
JAV Eksporto administracijos reglamentai. Jo negalima eksportuoti ar reeksportuoti į 
jokią šalį, kuriai taikomas JAV prekių embargas. Embargas šiuo metu taikomas šioms 
šalims: Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sudanui ir Sirijai (sąrašas gali būti keičiamas).

Gali būti draudžiama naudoti belaidžius prietaisus kai kuriose šalyse ar regionuose. 
Prieš naudodami šio gaminio belaidžio ryšio funkcijas už pardavimo šalies ribų, 
susisiekite su Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Pranešimai klientams Europoje
Šiuo dokumentu Nikon Corporation deklaruoja, kad radijo įranga, kurios 
tipas yra D3500, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas šiuo interneto adresu: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra tai, kad jis leidžia kitiems lengvai prisijungti 
ir be laidų keistis duomenimis bet kurioje vietoje (veikimo nuotoliu), neįjungus 
apsaugos galimos šios problemos:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu būdu siunčiamus duomenis ir 

pavogti naudotojo ID, slaptažodžius bei kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir keisti duomenis 

arba vykdyti kitą kenkėjišką veiklą. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros 
atitinkamos specializuotos atakos gali suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus 
apsaugą.

• Neapsaugoti tinklai: jungdamiesi prie atvirų tinklų galite nukentėti nuo neleistinos 
prieigos. Naudokitės tik apsaugotais tinklais.

 A Sertifi katai


