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

Nikon D6

AMA17094
Trykt i Europa

SB0C01(1A)
6MB4691A-01

• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker 
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med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.
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ii Pakkens innhold

Kontroller at alle delene som er listet opp nedenfor fulgte med 
kameraet.

Minnekort selges separat.

D6 Model Name: N1823

Pakkens innhold

❏ Kamera

❏ Kamerahusdeksel BF-1B

❏ Deksel til tilbehørssko BS-3 
(0 204)

❏ Oppladbart litium-ion 
batteri EN-EL18c med 
batteripoldeksel

❏ Batterilader MH-26a med 
strømkabel og to 
kontaktbeskyttere 
(strømkabelens form 
avhenger av salgslandet 
eller salgsområdet)

❏ HDMI/USB-kabelklemme 
(0 206)

❏ USB-kabel UC-E24
❏ Stropp AN-DC22
❏ Garanti (trykket på 

baksiden av denne 
bruksanvisningen)

❏ Bruksanvisning



iiiPakkens innhold

D Nikon nedlastingssenter
En pdf-versjon av denne bruksanvisningen er tilgjengelig 
fra Nikons Nedlastingssenter, sammen med en 
engelskspråklig komplett bruksanvisning med detaljerte 
betjeningsanvisninger som kan lastes ned i pdf-format eller 
vises online i html. Besøk Nikons Nedlastingssenter for å 
laste ned firmware-oppdateringer, ViewNX-i og annen Nikon-
programvare til datamaskiner, samt bruksanvisninger for andre Nikon-
produkter, inkludert kameraer, NIKKOR-objektiver og blitser.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/



iv Om denne bruksanvisningen

❚❚ Symboler
De følgende symbolene og konvensjonene brukes i denne 
bruksanvisningen. Bruk dem som hjelp til å finne informasjonen 
du trenger.

❚❚ Konvensjoner
• Dette kameraet bruker CFexpress (type B)- og XQD-minnekort. 

I denne bruksanvisningen blir CFexpress- og XQD-minnekort 
generelt referert til som "minnekort". Begrepene "CFexpress-
kort" og "XQD-kort" og brukes imidlertid der det er nødvendig 
å skille mellom de to typene.

• Batteriladere blir kalt "batteriladere" eller "ladere" i denne 
bruksanvisningen.

• Smarttelefoner og nettbrett blir kalt "smartenheter" i denne 
bruksanvisningen.

• Begrepet "standardinnstillinger" i denne bruksanvisningen 
henviser til innstillingene som er i bruk ved leveransen. 
Forklaringene i denne bruksanvisningen forutsetter at 
standardinnstillingene benyttes.

Om denne bruksanvisningen

D Dette ikonet angir merknader, informasjon du bør lese før du 
bruker dette produktet.

A Dette ikonet angir tips, tilleggsinformasjon som kan være nyttig 
når du bruker dette produktet.

0 Dette ikonet angir referanser til andre avsnitt i denne 
bruksanvisningen.



vOm denne bruksanvisningen

AFor din egen sikkerhet
"For din egen sikkerhet" inneholder viktige sikkerhetsforskrifter. Sørg for å 
lese dem før du bruker kameraet. For mer informasjon, se "For din egen 
sikkerhet" (0 xviii).

❚❚ Nikon-brukerstøtte
Besøk siden under for å registrere kameraet ditt og holde deg 
oppdatert om den siste produktinformasjonen. Du finner svar 
på ofte stilte spørsmål på denne siden, og kan kontakte oss for 
teknisk hjelp.
https://www.europe-nikon.com/support
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xii Menyliste

Kameraet tilbyr følgende menyer. Noen elementer kan ikke 
vises, avhengig av kamerainnstillingene eller av typen objektiv, 
blits eller annet tilbehør som er montert.

Menyliste

AVSPILLINGSMENY
Slett
Avspillingsmappe
Visn.alternativer for avspilling
Slett bilder fra begge spor
Avsp.-spor for opptak i to form.
Kriterier for filtrert avspilling
Bildevisning
Etter sletting
Vis etter serie
Dreie til høydeformat
Kopier bilde(r)
Skjul bilde
Lysbildefremvisning

FOTOGRAFERINGSMENY
Bank med opptaksmeny for bilde
Utvidede fotomenybanker
Lagringsmappe
Filnavn
Funksjon for kortet i spor 2
Bildefelt
Bildekvalitet
Bildestørrelse
NEF (RAW)-opptak
Innst. for ISO-følsomhet
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Fargerom
Aktiv D-Lighting
Støyred. ved lang eksponering
Støyred. v. høy følsomhet
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Vignetteringskontroll
Diffraksjonskompensasjon
Auto. fortegningskontroll
Flimmerreduksjon
Blitsstyring
Auto. alternative ekspon.
Multieksponering
HDR (High Dynamic Range)
Opptak med intervallutløser
Intervallfilm
Opptak med fokusforskyvning
Lydløs live view-fotografering

FOTOGRAFERINGSMENY FILMOPPTAKSMENY
Nullstill filmopptaksmenyen
Filnavn
Plassering
Bildefelt
Bildestørrelse/frekvens
Filmkvalitet
Filmfiltype
Innst. for ISO-følsomhet
Hvitbalanse
Still inn Picture Control
Bruke Picture Control
Aktiv D-Lighting
Støyred. v. høy følsomhet
Diffraksjonskompensasjon
Flimmerreduksjon
Elektronisk VR
Mikrofonfølsomhet
Attenuator
Frekvensrespons
Vindstøyreduksjon
Hodetelefonlydstyrke
Tidskode



xiv Menyliste

MENY FOR EGEND. INNST.
Bank for egendef. innst.
a Autofokus

a1 Valg av AF-C-prioritet
a2 Valg av AF-S-prioritet
a3 Følgefokus med Lock-on
a4 Fokuspunkter brukt
a5 Lagre punkter etter retning
a6 AF-aktivering

a7
Visn.omr. for enkeltpunkt-
AF

a8
Ansiktsgjenkj. med 3D-
flg.fokus

a9
Ans.gjenkj. for 
AF-søkefeltgr.

a10
Egendef. grupperinger (C1/
C2)

a11
Autovelg AF-søkef. for 
ans.gj.kj.

a12
Startp. for auto.valgt 
AF-søkef.

a13 Behold fokuspunkt

a14
Begr. valg for 
AF-søkefeltfunk.

a15
Begrensn. for 
autofokusfunksjon

a16 Overlapping av fokuspunkt
a17 Alternativer for fokuspunkt

a18
Manuell fokusring i 
AF-modus

b Lysmåling/eksponering

b1
Trinnverdi for ISO-
følsomhet

b2 Ev-trinn for ekspon.ktrl.

b3
Trinnv. for eksp.-/
blitskomp.

b4 Enkel eksp.kompensasjon
b5 Matrisemåling
b6 Måleo. for sentr.dom. lysm.
b7 Fininnstille optimal eksp.

c Tidsbrytere/AE-lås
c1 Utløser AE-L
c2 Tidsbryter for ber.stilling
c3 Selvutløser
c4 Forsinkelse for skjerm av

MENY FOR EGEND. INNST.
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d Opptak/visning
d1 Serieopptakshastighet
d2 Maks. antall bilder i serien

d3
Begrens valg for 
utløserfunksjon

d4
Altern. for synkr. 
utløserfunksjon

d5
Innst. for 
ekspon.forsinkelse

d6
Elektr. lukker fremre 
lukkergard.

d7 Utvidede lukkertider (M)

d8
Begrens bildefelt som kan 
velges

d9 Filnummersekvens
d10 Peaking-markering

d11
Vis rutenett for 
komposisjon

d12 Bakre kontrollpanel
d13 LCD-lys
d14 Live view ved serieopptak
d15 Optisk VR

MENY FOR EGEND. INNST.
e Alternativ eksp./blits

e1 Blitssynk. lukkertid
e2 Lukkertid for blits

e3
Eksponeringskomp. for 
blits

e4 Auto. N ISO-følsomhetsktrl.
e5 Blitsprioritering ved serie
e6 Innstillingslys
e7 Auto alt. eksponeringer (M)
e8 Rekkef. for alter. eksp.
e9 Innst. for alt. eksponeringer

MENY FOR EGEND. INNST.



xvi Menyliste

f Kontroller
f1 Tilpass i-menyen
f2 Tilpass i-menyen (Lv)
f3 Egendef. kontroller
f4 Midtre multivelgerknapp
f5 Lukkertids- og blenderlås
f6 Tilpass kommandohjulene
f7 Multivelger
f8 Slipp knappen og bruk hjul
f9 Omvendte indikatorer
f10 Altern. for live view-knapp
f11 D-bryter

f12
Avspilling på full skjerm – 
sveip

g Film
g1 Tilpass i-menyen
g2 Egendef. kontroller
g3 Midtre multivelgerknapp
g4 Høylysvisning

MENY FOR EGEND. INNST. OPPSETTSMENY
Formater minnekort
Språk (Language)
Tidssone og dato
Skjermens lysstyrke
Skjermens fargebalanse
Kunstig horisont
Informasjonsdisplay
Alternativer for AF-finjustering
Info om objektiv uten CPU
Rengjør bildebrikken
Lås speilet oppe for rengjøring
Referansebilde for støvfjerning
Pikselerstatning
Bildekommentar
Informasjon om opphavsrett
IPTC
Alternativer for talebeskjed
Alternativer for pipesignal
Berøringskontroll
HDMI
Stedsdata (innebygd)
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Altern. for trådløs fjernktrl. (WR)
Tildel ekstern (WR) Fn-knapp
Flymodus
Koble til smartenhet
Koble til PC (innebygd Wi-Fi)
Kablet LAN/WT
Samsvarsmerking
Batteriinformasjon
Utløserlås ved tomt spor
Lagre/last inn menyinnstillinger
Nullstill alle innstillinger
Firmware-versjon

OPPSETTSMENY RETUSJERINGSMENY
NEF (RAW)-prosessering
Beskjær
Endre størrelse
D-Lighting
Korr. av rød øyerefleks
Rett opp
Fortegningskontroll
Perspektivkontroll
Monokrom
Bildeoverlapping
Beskjær film

MIN MENY
Legg til elementer
Fjern elementer
Ordne elementer
Velg fane



xviii For din sikkerhet

For å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv 
eller andre, må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette 
produktet.
Oppbevar disse sikkerhetsinstruksene der alle som bruker dette 
produktet kan lese dem.

For din sikkerhet

A FARE: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med 
dette ikonet, er det stor fare for død eller alvorlig personskade.
A ADVARSEL: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er 
markert med dette ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig 
personskade.
A FORSIKTIG: Dersom du ikke overholder forholdsregler som er 
markert med dette ikonet, er det fare for personskade eller skade på 
eiendom.

A ADVARSEL
Må ikke brukes når du går eller betjener et kjøretøy.
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det føre til ulykker eller 
annen skade.

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

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



xixFor din sikkerhet

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

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

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

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

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

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

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



xx For din sikkerhet

Ikke bruk batterier, ladere eller nettadaptere som ikke spesifikt er 
laget for bruk med dette produktet. Når du bruker batterier, ladere 
og nettadaptere som er laget for bruk med dette produktet, må du 
ikke:
• Skade, modifisere, dra hardt i eller bøye ledningene eller kablene, 

plassere dem under tunge gjenstander, eller utsette dem for 
varme eller ild.

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

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

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

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

A FORSIKTIG
Ikke la objektivet peke mot solen eller andre sterke lyskilder.
Lyset som blir fokusert av objektivet kan forårsake brann og skade 
produktets indre deler. Pass på at solen er et godt stykke utenfor bildet 
når du tar bilder av motiver i motlys. Sollyset som fokuseres i kameraet 
når solen er nær bildet kan forårsake brann.



xxiFor din sikkerhet

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

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

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

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

Ikke se direkte på AF-lampen.
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen kan dette ha negative effekter 
på synsevnen.

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



xxii For din sikkerhet

A FARE (Batterier)
Håndter batteriene med forsiktighet.
Dersom du ikke overholder de følgende forholdsreglene, er det fare for 
lekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr:
• Bruk kun oppladbare batterier som er godkjent for bruk med dette 

produktet.
• Ikke utsett batterier for ild eller sterk varme.
• Ikke demonter.
• Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller 

andre metallgjenstander.
• Ikke utsett batterier eller produktene de brukes med for kraftige fysiske 

støt.
• Ikke tråkk på batterier, ikke stikk dem med spikre eller slå på dem med 

hamrer.

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

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



xxiiiFor din sikkerhet

A ADVARSEL (Batterier)
Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.

Oppbevar batterier utilgjengelige for kjæledyr og andre dyr.
Batteriene kan lekke, overopphetes, sprekke eller ta fyr hvis de blir bitt 
på, tygd på eller på en eller annen måte skadet av dyr.

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

Dersom du oppdager endringer i batterier, som misfarging eller 
deformering, må du straks avslutte bruken av produktet. Avslutt 
oppladingen av EN-EL18c oppladbare batterier hvis de ikke lades 
opp innenfor den angitte tidsperioden.
Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for lekkasje, 
overoppheting eller sprekker i batteriene, eller at de tar fyr.

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

Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du 
straks vaske det aktuelle området rikelig med vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
irritasjon av huden.
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A FARE (Knappecellebatterier av litium CR1616)
Ikke håndter batteriene skjødesløst.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar 
fyr:
• Ikke prøv å lade batteriet.
• Ikke utsett batterier for åpen ild eller høy varme.
• Ikke demonter.
• Ikke kortslutt polene ved å berøre dem med halsbånd, hårnåler eller 

andre metallgjenstander.
• Ikke utsett batterier eller produktene de brukes i for kraftige fysiske 

støt.

Hvis batterivæsken kommer i kontakt med øynene, må du rense 
med rikelig rent vann og straks kontakte lege.
Hvis du venter kan det oppstå skader på øyet.
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A ADVARSEL (Knappecellebatterier av litium 
CR1616)

Oppbevar batterier utilgjengelige for barn.
Skulle et barn komme til å svelge et batteri, må du straks kontakte lege.

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

Dersom du oppdager endringer i batteriet, som misfarging eller 
deformering, må du straks avslutte bruken av produktet.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar 
fyr.

Sett inn batteriet i riktig retning.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
batterilekkasje, overoppheting eller sprekker i batteriet, eller at det tar 
fyr.

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

Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller klær, må du 
straks vaske det aktuelle området rikelig med rent vann.
Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for 
irritasjon av huden.
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• Ingen del av håndbøkene som følger med dette produktet, kan 
reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller 
oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, 
uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Nikon.

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

• Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette 
produktet.

• Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i 
brukerhåndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du 
melder fra om eventuelle feil eller mangler til Nikons representant i ditt 
område (adresser er angitt for seg selv).

Merknader
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● Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon
Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller 
reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg 
selv være straffbart.
• Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere

Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, 
obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier 
eller reproduksjoner merkes "Prøveeksemplar".
Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer som 
sirkuleres i utlandet, er forbudt.
Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det 
forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som 
er utstedt av myndighetene.
Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av 
myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering.

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

• Overhold opphavsretten
I samsvar med lover om opphavsrett, kan fotografier eller opptak av 
opphavsrettslig verk som er tatt med kameraet ikke brukes uten 
tillatelse fra rettighetshaver. Unntak fra dette er personlig bruk, men 
merk at selv personlig bruk kan være begrenset for fotografier eller 
opptak av utstillinger eller forestillinger og konserter.
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● Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon
Nikon-kameraer er konstruert etter de høyeste standardene, noe som 
innebærer komplekse elektroniske kretsløp. Kun elektronisk tilbehør med 
Nikon-varemerket (inkludert objektiver, ladere, batterier, nettadaptere og 
blitstilbehør) sertifisert av Nikon og spesifikt tiltenkt for bruk med dette 
Nikon-kameraet, er konstruert og påvist at de fungerer innenfor de bruks- 
og sikkerhetsmessige kravene i disse elektroniske kretsløpene.
Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av 
Nikon kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk 
av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det 
holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke 
kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, 
tar fyr, sprekker eller lekker.
Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du 
en autorisert Nikonforhandler.
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D Før du tar viktige bilder
Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller 
på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer 
normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste 
som kan være et resultat av produktfeil.

D Livslang læring
Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte 
og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende 
webområder:
• For brukere i USA: https://www.nikonusa.com/
• For brukere i Europa og Afrika: 

https://www.europe-nikon.com/support/
• For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: 

https://www.nikon-asia.com/
Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige 
tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om 
digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos 
den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå 
til webadressen nedenfor: https://imaging.nikon.com/
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1Kameraets deler

Bli kjent med kameraet

Kamerahus

Kameraets deler

2
1

3

4

5

6

7

4

1 GNSS-antenne

2 I-knapp (0 108)

3 Frigjøringsknapp for 
innstillingshjulet for 
utløserfunksjon (0 109)

4 Festeøye for bærestropp 
(0 27)

5 BKT-knapp (0 113)

6 Innstillingshjul for 
utløserfunksjon (0 109)

7 Y-knapp (0 111)
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2
1

3
4
5

6
7
8
9
10

1 Filmopptaksknapp (0 63)

2 Strømbryter (0 8)

3 Utløser (0 50)

4 E-knapp (0 117)

5 S (Q)-knapp (0 114)

6 Øvre kontrollpanel (0 9, 171)

7 E (fokusplanmerke)

8 Diopterjustering (0 14)

9 Tilbehørssko (for blits, 
ekstrautstyr)

10 Deksel til tilbehørssko (0 204)
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2

1

3

24

4
5
6

7
8
9

10

11

1415
12
13

16

19

20

21

23

22

18

17

1 Stereomikrofon (for filmer; 
0 63)

2 Hendel for lysmålerkobling

3 Speil (0 63, 216)

4 Selvutløserlampe

5 Deksel for kontakt for 
blitssynkronisering

6 Deksel for 10-pinners 
fjernstyringskontakt

7 Deksel for USB-kontakt

8 Deksel for kontakt for 
ekstrautstyr

9 HDMI-kontaktdeksel

10 Deksel for mikrofon-, 
hodetelefon- og Ethernet-
kontakter

11 Utløserknapp for objektivet 
(0 37)

12 Lås for batterideksel (0 32)

13 Batterideksel (0 32)

14 AF-modusknapp (0 98)

15 Fokusfunksjonsvelger (0 97)

16 Kontakt for blitssynkronisering

17 10-pinners 
fjernstyringskontakt

18 Kontakt for ekstrautstyr

19 USB-kontakt

20 HDMI-kontakt

21 Kontakt for ekstern mikrofon

22 Hodetelefonkontakt

23 Ethernet-kontakt

24 Kamerahusdeksel (0 35)
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1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

13

1 Pv-knapp (0 62, 134)

2 Underkommandohjul

3 Fn1-knapp (0 135)

4 Fn2-knapp (0 135)

5 Underkommandohjul for 
vertikalt opptak

6 Utløser for vertikalt opptak

7 Fn-knapp (vertikalt; 0 135)

8 Sikringspunkt (for 
tyverisikringskabel; 0 7)

9 Påsettingsmerke for objektivet 
(0 35)

10 Objektivfatning (0 35)

11 CPU-kontakter

12 Stativfeste

13 Lås for utløser for vertikalt 
opptak (0 54)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1211 15

18

19

17

16

13 14

1 O (Q)-knapp (0 76)

2 K-knapp (0 71)

3 Skjerm (0 18, 55, 63)

4 G-knapp (0 80)

5 g (h/Q)-knapp (0 87, 125)

6 X-knapp (0 61)

7 W (M)-knapp (0 61, 131)

8 J (OK)-knapp (0 81)

9 Nettverksindikator

10 Fn3 (C) -knapp (0 135)

11 Bakre kontrollpanel (0 11, 
174)

12 S-knapp (0 109)

13 T-knapp (0 118)

14 U-knapp (0 121)

15 R-knapp (0 94)

16 Søker (0 14)

17 Fokusvelgerlås

18 Lampe for minnekortaktivitet 
(0 38)

19 i-knapp (0 88)
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2

1

3

4

87
9

11

12

13

14

16

15

10

65

1 Søkerokular (0 205)

2 Okularadapter (0 205)

3 Hendel for søkerokularlukker 
(0 13)

4 Lås for okularadapter (0 205)

5 a-knapp (0 55, 63)

6 Live view-velger (0 55, 63)

7 Undervelger

8 AF-ON-knapp (0 107)

9 Hovedkommandohjul

10 Multivelger (0 81)

11 Deksel til minnekortspor 
(0 38)

12 Deksel over utløserknapp for 
deksel til kortspor (0 38)
Frigjøringsknapp for deksel til 
kortspor (under dekslet; 0 38)

13 C-knapp (0 107)

14 Multivelger (vertikalt)

15 Hovedkommandohjul 
(vertikalt)
Høyttaler

16 Mikrofon (for talemeldinger)
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D GNSS-antennen
Hold deg utendørs når du bruker stedsdatatjenester, om mulig. Hold 
antennen rettet mot himmelen for best mulig mottakelse.

D Kontaktdekslene
Sørg for å lukke dekslene når kontaktene ikke er i bruk. Fremmedlegemer 
i kontaktene kan føre til funksjonsfeil.

D Høyttaleren
Nærhet til høyttaleren kan skade data som er lagret på magnetkort eller 
andre magnetiske lagringsenheter. Hold magnetiske lagringsenheter 
borte fra høyttaleren.

A Sikringspunktet
Sikringspunktet fungerer som et festepunkt for 
tredjeparts tyverisikringskabler. Det er 
kompatibelt og beregnet for bruk med 
Kensington sikkerhetskabellåser. Se 
dokumentasjonen som fulgte med 
sikkerhetskabellåsen for mer informasjon.
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Strømbryteren
Drei strømbryteren til "ON"-
posisjonen som vist for å slå 
på kameraet. Kameraet slås av 
når du setter bryteren tilbake 
til "OFF"-posisjonen.

D LCD-lyset
Ved å dreie strømbryteren til D, 
aktiveres knappenes og 
kontrollpanelenes 
bakgrunnsbelysning (LCD-lys). 
Bakgrunnsbelysningen fortsetter å 
lyse et par sekunder etter at du 
løfter fingeren fra strømbryteren. 
Bakgrunnsbelysningen slås av når bryteren dreies til D en gang til eller 
når lukkeren utløses. Aktivering av knappenes bakgrunnsbelysning gjør 
kameraet enklere å bruke i mørket.
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Det øvre kontrollpanelet
Følgende indikatorer vises på det øvre kontrollpanelet ved 
standardinnstillingene. For en full liste over indikatorene som 
kan vises, konsulterer du "Kameravisninger" (0 171) under 
"Tekniske merknader".

7

1

2

3

5
4
6

13

10

12
11

15
169

8

14

1 Lukkertid

2 Eksponeringskontroll (0 108)

3 Indikator for 
AF-søkefeltfunksjon (0 101)

4 Lysmåling (0 111)

5 Bank med opptaksmeny for 
bilde

6 Bank for egendefinerte 
innstillinger

7 Autofokusfunksjon (0 98)

8 Indikator for ISO-følsomhet 
(0 114)

9 ISO-følsomhet (0 114)

10 Blenderåpning (blenderverdi)

11 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensasjon 
(0 117)

12 Minnekortikon (Spor 2; 0 41, 
48)

13 Batteriindikator (0 47)

14 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer; 0 48)

15 Antall gjenværende 
eksponeringer (0 48, 258)

16 Minnekortikon (Spor 1; 0 41, 
48)
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D Visning når kameraet er av
Hvis kameraet er slått av med et batteri og 
minnekort satt i, vil minnekortikonet, antall 
bilder i gjeldende mappe (q) og antall 
gjenværende eksponeringer (w) vises på det 
øvre kontrollpanelet. Avhengig av 
minnekortet, kan kameraet i sjeldne tilfeller 
ikke vise denne informasjonen når et kort er 
satt i. Dette kan løses ved å slå kameraet på.
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Det bakre kontrollpanelet
Følgende indikatorer vises på det bakre kontrollpanelet ved 
standardinnstillingene. For en full liste over indikatorene som 
kan vises, konsulterer du "Kameravisninger" (0 174) under 
"Tekniske merknader".

4

31 2

5
1 Utløserfunksjon (0 109)

2 Størrelse (JPEG-bilder; 0 120)

3 Bildekvalitet (0 118)

4 Hvitbalanse (0 121)

5 Funksjon for minnekortet i 
spor 2
Bildekvalitet (0 118)
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Søkeren
Følgende indikatorer vises i søkeren ved standardinnstillingene. 
For en full liste over indikatorene som kan vises, konsulterer du 
"Kameravisninger" (0 159) under "Tekniske merknader".

1

3
2

4 5 6 7 8 9 10 12 1311

1 12 mm referansesirkel for 
sentrumsdominert lysmåling 
(0 111)

2 Fokuspunkter

3 Klammer for AF-område 
(0 50)

4 Fokusindikator (0 50)

5 Lysmåling (0 111)

6 Eksponeringskontroll (0 108)

7 Lukkertid
Autofokusfunksjon (0 98)

8 Blenderåpning (f-tall)

9 Indikator for ISO-følsomhet 
(0 114)

10 ISO-følsomhet (0 114)
AF-søkefeltfunksjon (0 101)

11 Batteriindikator (0 47)

12 Antall gjenværende 
eksponeringer (0 48, 258)
Antall bilder som gjenstår før 
minnebufferen fylles opp

13 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer; 0 48)
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D Søkeren
Når batteriet er utladet eller intet batteri er satt i, vil visningen i søkeren 
dempes. Visningen blir normal igjen når et fulladet batteri settes i.

D Ekstreme temperaturer
Lysstyrken i kontrollpanelet og søkeren varierer ved forskjellige 
temperaturer, og responstiden kan falle når temperaturen er lav; 
visningen blir normal igjen ved romtemperatur.

D Søkerens okularlukker
For å forhindre at lys som kommer inn via 
søkeren forstyrrer fotografier eller eksponering, 
kan du heve hendelen for søkerokularlukkeren 
for å lukke søkerokularets lukker når du tar 
bilder uten å se gjennom søkeren.
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A Diopterjusteringen
Søkeren kan fokuseres ved å løfte og dreie 
diopterjusteringen. Hold øyet ditt mot søkeren 
og drei diopterjusteringen til visningen i 
søkeren er i skarp fokus.
• Korreksjonslinser (tilgjengelig separat) kan 

brukes til å justere søkerens diopter 
ytterligere.

• Etter justering av diopteret, skyver du diopterjusteringen tilbake til sin 
opprinnelige stilling.

Søkeren er ikke i fokus Søkeren er i fokus
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Live view-visningene (bilder/filmer)
Trykk på a-knappen for å vise motivet som ses gjennom 
objektivet på skjermen. Drei live view-velgeren til C for å ta 
bilder, eller til 1 for å ta opp film.

❚❚ Live view-fotografering
Følgende indikatorer vises på skjermen ved 
standardinnstillingene. For en full liste over indikatorene som 
kan vises, konsulterer du "Kameravisninger" (0 167) under 
"Tekniske merknader".

1 2 843 5 6 7

1 Eksponeringskontroll (0 108)

2 Fokuspunkt

3 Autofokusfunksjon (0 98)

4 AF-søkefeltfunksjon (0 101)

5 Aktiv D-Lighting

6 Picture Control (0 125)

7 Hvitbalanse (0 121)

8 Bildefelt
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10

1 2

368 79 45
1 Berøringsstyrt fotografering 

(0 18)
2 i-ikon (0 88)

3 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer; 0 48)

4 Antall gjenværende 
eksponeringer (0 48, 258)

5 ISO-følsomhet (0 114)

6 Indikator for ISO-følsomhet 
(0 114)

7 Blenderåpning

8 Lukkertid

9 Lysmåling (0 111)

10 Batteriindikator (0 47)
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❚❚ Filmer
1 2

3

4

5
6
7

1 Indikator for opptak (0 63)
"Ingen film"-indikator

2 Bildestørrelse og filmfrekvens/
bildekvalitet

3 Gjenstående tid (0 63)

4 Utløserfunksjon 
(stillbildefotografering; 0 70)

5 Lydnivå (0 66)

6 Mikrofonfølsomhet

7 Frekvensrepons
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Berøringskontroller
• Kameraet har en berøringsfølsom 

skjerm som tilbyr forskjellige kontroller 
som kan betjenes ved å trykke og 
sveipe på skjermen med fingrene dine.

• Berøringskontroller kan brukes til å:
- Fokusere og utløse lukkeren (0 19)
- Justere innstillingene (0 20)
- Vise bilder (0 21)
- Vise filmer (0 23)
- Få tilgang til i-menyen (0 23)
- Taste inn tekst (0 24)
- Gå gjennom menyene (0 25)
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❚❚ Fokusere og utløse lukkeren
• Trykk på skjermen under live view for å 

fokusere på det valgte punktet 
(berørings-AF).

• Under stillbildefotografering utløses 
lukkeren når du løfter fingeren fra 
skjermen (berøringslukker).

• Innstillingene for berørings-AF kan 
justeres ved å trykke på W-ikonet.
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❚❚ Justere innstillingene
• Trykk på markerte innstillinger på 

skjermen.
• Du kan deretter velge ønsket alternativ 

ved å trykke på ikoner eller 
skyvekontroller.

• Trykk på Z eller trykk på J for å velge 
det valgte alternativet og gå tilbake til 
forrige skjermbilde.
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❚❚ Avspilling
• Sveip til venstre eller høyre for å vise 

andre bilder under avspilling på full 
skjerm.

• Om du trykker på bunnen av 
skjermbildet ved avspilling på full 
skjerm, vises en viser til fremrykking av 
bildefelt. Skyv fingeren til venstre eller 
høyre over viseren for å raskt rulle til 
andre bilder.
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• For å zoome inn på et bilde som vises 
under avspilling på full skjerm, bruker 
du en strekkbevegelse eller trykker 
raskt to ganger på skjermen. Etter å ha 
zoomet inn kan du justere 
zoomforholdet ved hjelp av 
strekkbevegelser for å zoome inn og knipebevegelser for å 
zoome ut.

• Bruk skyvebevegelser for å se på andre deler av bildet under 
zoom.

• Zoom avbrytes om du trykker raskt to ganger på skjermen 
mens zoom er i kraft.

• For å "zoome ut" til en 
miniatyrbildevisning, bruker du en 
klypebevegelse under avspilling på full 
skjerm. Bruk klype- og strekkbevegelser 
for å velge antall bilder som vises 
mellom 4, 9 og 72 bildefelt.
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❚❚ Vise filmer
• Filmer indikeres med et 1-ikon; for å 

starte avspillingen, trykker du på 
veiledningen på skjermen.

• Trykk på skjermen for å sette filmen på 
pause. Trykk igjen for å fortsette.

• Trykk på Z for å avslutte og fortsette 
med avspilling på full skjerm.

❚❚ i-menyen
Når i-menyen (0 88) vises, kan du 
trykke på elementer for å vise 
alternativer.
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❚❚ Inntasting av tekst
• Når et tastatur vises, kan du skrive inn tekst ved å trykke på 

tastene.

• For å plassere markøren, trykker du på e eller f eller trykker 
direkte på tekstvisningsområdet.

• For å veksle mellom tastaturene for store og små bokstaver 
samt symboler, trykker du på tastaturvalgknappen.

3

2

1
1 Område for tekstvisning

2 Tastaturområde

3 Tastaturvalg
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❚❚ Gå gjennom menyene
• Etter å ha trykket på G-knappen for å 

vise menyene, kan du skyve opp eller 
ned for å rulle.

• Trykk på et menyikon for å velge en 
meny. 

• Trykk på menyelementene for å vise 
alternativer. Du kan deretter velge 
ønsket alternativ ved å trykke på ikoner 
eller skyvekontroller.

• Trykk på Z for å avslutte uten å endre 
innstillingene.
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D Berøringsskjermen
• Berøringsskjermen er følsom overfor statisk elektrisitet. Det kan hende 

at den ikke reagerer når den berøres med negler eller hansker. For å 
forbedre responsen når du bruker berøringsskjermen med hansker, 
velger du [Aktivert] for [Berøringskontroll] > [Hanskemodus] i 
oppsettsmenyen.

• Ikke ta på skjermen med skarpe gjenstander.
• Ikke bruk overdreven makt.
• Det kan hende at skjermen ikke reagerer når den er dekket med 

tredjeparts beskyttende folier.
• Det kan hende at skjermen ikke reagerer når den berøres samtidig på 

flere steder.

A Aktivere eller deaktivere berøringskontroller
Berøringskontroller kan aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av 
[Berøringskontroll]-elementet i oppsettsmenyen.
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De første trinnene

Feste stroppen
For å feste en stropp (uansett om det er den medfølgende 
stroppen eller en du har kjøpt separat):

Klargjøre kameraet
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Lade opp batteriet
Lad opp det medfølgende EN-EL18c-batteriet i den 
medfølgende batteriladeren MH-26a før bruk. Et utladet batteri 
lades helt opp på cirka 2 timer og 35 minutter.

D Batteriet og laderen
Les og følg advarslene og forsiktighetsreglene i "For din egen sikkerhet" 
(0 xviii) og "Vedlikeholde kameraet og batteriet: Forholdsregler" (0 223).

1 Koble strømkabelen til 
laderen.

2 Plugg inn laderen.

3 Fjern batteriets 
batteripoldeksel.
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4 Fjern kontaktbeskyttelsen.
Skyv kontaktbeskyttelsen fra laderen 
som vist.

5 Lad opp batteriet.

1 Kontakter

2 Veiledning

3 Kammerlamper

4 Ladelamper (grønne)
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• Sett inn batteriet (med terminalene først), pass sammen 
enden av batteriet etter styret og skyv deretter batteriet i 
den angitte retningen til det klikker på plass.

• Lampen for kammeret som inneholder batteriet ("L" eller 
"R") begynner å blinke når ladingen begynner.

• Ladingen er fullført når kammerlampen slutter å blinke og 
ladelampene slukkes.

• Kammer- og ladelampene viser batteristatus:

Ladestatus
<50% ≥50%, <80% ≥80%, <100% 100%

Kammerlampe H (blinker) H (blinker) H (blinker) K (lyser)

Ladelamper
100% I (slukket) I (slukket) H (blinker) I (slukket)
80% I (slukket) H (blinker) K (lyser) I (slukket)
50% H (blinker) K (lyser) K (lyser) I (slukket)
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6 Ta ut batteriet og koble fra laderen når ladingen er 
fullført.

D Kalibrering
Les avsnittet "Kalibrere batterier" (0 252) for informasjon om kalibrering 
av batterier for å forsikre at visningen over batterinivå er nøyaktig.

D Varsellamper
Hvis kammer- og ladelampene på MH-26a blinker av og på i rekkefølge, 
følger du trinnene nedenfor.
• Hvis det ikke er satt inn noe batteri: Problem med laderen. Koble fra 

laderen og ta kontakt med en Nikon-autorisert servicerepresentant.
• Hvis et batteri er satt i: Det har oppstått et problem med batteriet eller 

laderen under lading. Ta ut batteriet, koble fra laderen og ta kontakt 
med en Nikon-autorisert servicerepresentant.
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Sette inn batteriet
Slå av kameraet før du setter inn eller tar ut batteriet.

1 Fjern batteridekslet BL-6.
Løft låsen for batteridekslet, vri den til 
den åpne (A)-posisjonen (q) og fjern 
batteridekslet (w).

2 Fest dekslet til batteriet.
• Hvis batteriutløseren er plassert slik 

at pilen (H) er synlig, skyver du på 
batteriutløseren for å dekke pilen 
(H).

• Sett de to fremspringene på 
batteriet i de samsvarende sporene 
i dekslet som vist. Batteriutløseren 
skyves da helt til siden og pilen (H) 
blir synlig.
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3 Sett inn batteriet.
Sett batteriet godt inn hele veien 
som vist.

4 Lås dekslet.
• Vri låsen til lukket stilling (q) og brett den ned som vist (w).

• Forsikre deg om at dekslet er ordentlig fastlåst for å hindre 
at batteriet løsner under bruk.
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❚❚ Ta ut batteriet
Før du tar ut batteriet, må du slå av 
kameraet, løfte låsen for batteridekslet 
og vri det til åpen (A)-posisjon.

D Fjerne batteridekslet
For å frigjøre batteridekslet slik at det kan tas av batteriet, skyver du 
batteriutløseren helt i pilens retning (H).

D Batteridekslet
• Bruk bare BL-6-batterideksler; andre batterideksler kan ikke brukes med 

dette kameraet.
• Batteriet kan lades med dekslet festet.
• For å forhindre at det samler seg støv inne i batterikammeret, må du 

sette batteridekslet på kameraet når et batteri ikke er satt i.
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Sette på et objektiv
• Objektivet som oftest brukes til illustrasjonsformål i denne 

bruksanvisningen er et AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G.
• Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet.
• Bekreft at kameraet er slått av før du fester objektivet.

- Fjern kamerahusdekslet (q, w) og det bakre objektivdekslet 
(e, r).

- Rett inn påsettingsmerkene på kameraet (t) og objektivet 
(y).
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- Drei objektivet som vist til det klikker på plass (u, i).

• Fjern objektivdekslet før du tar bilder.

D CPU-objektiver med blenderring
Hvis du bruker et CPU-objektiv utstyrt med en blenderring (0 182), låser 
du blenderåpningen på minste åpning (høyeste f-tall).

D Objektivfokusfunksjon
Hvis objektivet er utstyrt med en bryter for 
fokusfunksjon, velger du autofokusfunksjonen 
(A, M/A eller A/M).

D Bildefelt
Bildefeltet i DX-format velges automatisk når et 
DX-objektiv monteres.
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❚❚ Ta av objektiver
• Etter å ha slått av kameraet, trykker du 

på og holder utløserknappen for 
objektivet nede (q) mens du snur 
objektivet i den viste retningen (w).

• Sett på objektivdekslene og 
kamerahusdekslet når du har tatt av 
objektivet.
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Sette inn minnekort
Kameraet har to spor for minnekort: spor 
1 (q) og spor 2 (w), slik at du kan bruke 
to minnekort samtidig.

• Slå av kameraet før du setter inn eller 
tar ut minnekort.

• Ikke trykk på minnekortet mens du trykker på utløserknappen. 
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kameraet eller 
minnekortet bli skadet.

1 Åpne dekslet til kortsporet.
Åpne dekslet som beskytter 
utløserknappen for dekslet til 
kortspor (q), og trykk på 
utløserknappen (w) for å åpne 
kortsporet (e).
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2 Sett inn minnekortet.
Hvis du setter inn et kort opp ned eller bakover, kan det skade 
kameraet eller kortet. Kontroller at kortet settes inn i riktig 
retning.
Hold kortet med den bakre etiketten 
mot skjermen, og skyv det helt inn i 
sporet. Når minnekortet er satt helt 
inn, kommer utløserknappen (q) ut 
et stykke og den grønne lampen for 
minnekortaktivitet (w) lyser en kort 
stund.

3 Lukke dekslet til kortsporet.
Hvis dette er første gang minnekortet 
brukes etter å ha blitt brukt eller 
formatert i en annen enhet, må du 
formatere kortet i kameraet før du 
fortsetter.
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A To minnekort
Når to minnekort er satt i (ett hver i spor 1 og 2), kan funksjonen for kortet 
i spor 2 velges ved å bruke [Funksjon for kortet i spor 2] i 
fotograferingsmenyen.
• [Overfylt]: Bilder lagres kun på kortet i spor 2 når kortet i spor 1 er fullt.
• [Sikkerhetskopi]: To identiske kopier lagres, en på hvert minnekort og 

hvert bilde med samme bildekvalitet og størrelse.
• [RAW spor 1 – JPEG spor 2]: NEF (RAW)-kopier av bilder tatt med 

innstillingen NEF (RAW) + JPEG lagres kun på kortet i spor 1, mens JPEG-
kopier kun lagres på kortet i spor 2.

• [JPEG spor 1 – JPEG spor 2]: To JPEG-kopier lagres, en kopi på hvert 
minnekort, men i forskjellige størrelser.

❚❚ Ta ut minnekort
Etter å ha forsikret deg om at lampen for 
minnekortaktivitet ikke lyser, slår du av 
kameraet og åpner dekslet til 
minnekortsporet. Trykk på 
utløserknappen (q) for å løse ut kortet 
delvis (w); minnekortet kan deretter 
fjernes for hånd.
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D Minnekort
• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut 

minnekort fra kameraet.
• Ikke utfør følgende funksjoner under formatering eller mens data lagres, 

slettes eller kopieres til en datamaskin eller en annen enhet. Følges ikke 
denne forholdsregelen, kan data gå tapt, eller kameraet eller 
minnekortet kan bli skadet.
- Ikke fjern eller sett inn minnekort
- Ikke slå av kameraet
- Ikke ta ut batteriet
- Ikke koble fra nettadaptere

• Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander.
• Ikke bruk overdreven makt når du håndterer minnekort. Hvis du ikke 

følger denne forholdsregelen, kan kortet bli skadet.
• Ikke bøy eller mist minnekort i bakken, og pass på at de ikke utsettes for 

kraftige støt.
• Minnekortene må ikke utsettes for vann, varme eller direkte sollys.
• Ikke formater minnekort i en datamaskin.

D Minnekortikoner
Minnekortikonene på det øvre kontrollpanelet 
vises når du setter inn minnekort (eksemplet på 
illustrasjonen viser panelet når to minnekort er 
satt i).
Hvis minnekortet er fullt eller en feil har 
oppstått, vil ikonet for minnekortet som er 
påvirket blinke.
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D Minnekort er ikke satt i
Hvis et minnekort ikke er satt i, vil antall eksponeringer i søkeren og på det 
øvre kontrollpanelet vises som S. Hvis kameraet er slått av med et 
batteri i kameraet og et minnekort ikke er satt i, vises S på det øvre 
kontrollpanelet.
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Oppsett av kameraet
Språkalternativet i oppsettsmenyen markeres automatisk første 
gang menyer vises. Velg et språk og still kameraklokken.

1 Slå på kameraet.

2 Marker [Språk (Language)] i 
oppsettsmenyen og trykk på 
2.

• Elementet [Språk (Language)] 
markeres automatisk i 
oppsettsmenyen første gang du 
trykker på G-knappen etter 
kjøpet.

• For informasjon om bruk av 
menyene, se "Bruke menyene" (0 81).
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3 Velg et språk.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket språk, og trykk på J 
(tilgjengelige språk varierer med landet eller regionen der 
kameraet opprinnelig ble kjøpt).

4 Marker [Tidssone og dato] og 
trykk på 2.

5 Velg en tidssone.
• Velg [Tidssone] på skjermbildet 

[Tidssone og dato].
• Marker en tidssone på skjermbildet 

[Tidssone] og trykk på J.
• Skjermbildet viser et tidssonekart 

som lister opp større byer i den valgte sonen og forskjellen 
mellom tiden i den valgte sonen og UTC.
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6 Slå sommertid på eller av.
• Velg [Sommertid] på skjermbildet 

[Tidssone og dato].
• Marker [På] (sommertid på) eller 

[Av] (sommertid av) og trykk på J.
• Hvis du velger [På] stilles klokken 

frem med en time. Hvis du vil slå av sommertiden, velger 
du [Av].

7 Still klokken.
• Velg [Dato og klokkeslett] på 

skjermbildet [Tidssone og dato].
• Trykk på J etter å ha brukt 

multivelgeren for å stille klokken til 
den valgte tidssonens dato og 
klokkeslett (merk at kameraet bruker en 24-timers klokke).

8 Velg et datoformat.
• Velg [Datoformat] på skjermbildet 

[Tidssone og dato].
• Marker ønsket visningsrekkefølge 

for datoen (år, måned og dag), og 
trykk på J.
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9 Avslutt menyene.
Trykk utløseren lett halvveis ned for å 
avslutte og gå tilbake til 
opptaksmodus.

D Klokkebatteriet
Kameraklokken drives av et separat, ikke-oppladbart CR1616-litiumbatteri 
med en levetid på omtrent to år. Når dette batteriet nesten er utladet, 
vises et B-ikon på det øvre kontrollpanelet mens tidsbryteren for 
beredskapsstilling er på, noe som indikerer at det er på tide å kjøpe et nytt 
batteri. For informasjon om å bytte ut klokkebatteriet, se "Bytte 
klokkebatteriet" (0 221).

A Innstilling av klokken via GNSS
Hvis du vil registrere posisjonen din og gjeldende UTC (Universal 
Coordinated Time), velger du [På] for [Stedsdata (innebygd)] > [Lagre 
stedsdata]. For å stille kameraklokken til tiden som leveres av kameraets 
innebygde GNSS-mottaker, velger du [Ja] for [Stedsdata (innebygd)] > 
[Still inn klokke etter satellitt].

A SnapBridge
Bruk SnapBridge-appen til å synkronisere kameraklokken 
med klokken på en smarttelefon eller et nettbrett 
(smartenhet). Se netthjelpen til SnapBridge for mer 
informasjon.
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Før du tar bilder, må du kontrollere batterinivået og antall 
gjenværende eksponeringer.

Batterinivå
Kontroller batterinivået før du tar bilder. Batterinivået vises på 
det øvre kontrollpanelet og i søkeren.

Batterinivået og antall gjenværende 
eksponeringer

Øvre 
kontrollpanel Søker Beskrivelse

L — Batteriet er fulladet.
K —

Batteriet er delvis utladet.J —
I —

H d
Lavt batterinivå. Lad opp batteriet 
eller gjør klart et reservebatteri.

H

(blinker)
d

(blinker)
Lukkeren er deaktivert. Lad opp eller 
bytt batteri.
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Minnekortindikatorer og antall gjenværende 
eksponeringer
Det øvre kontrollpanelet og søkeren viser antall ytterligere 
bilder som kan tas ved gjeldende innstillinger (dvs. antall 
gjenværende eksponeringer).

• Det øvre kontrollpanelet viser sporet 
eller sporene som for tiden huser et 
minnekort (eksempelet viser ikonene 
som vises når kort er satt i begge spor).

• Ved standardinnstillingene er [Overfylt] valgt for [Funksjon 
for kortet i spor 2] i fotograferingsmenyen. Når to minnekort 
er satt i, vil bilder bli tatt opp på kortet i spor 1 først, og bytte til 
spor 2 når minnekortet i spor 1 er fullt.
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• Hvis to minnekort er satt i, vil kameraet vise antall ytterligere 
bilder som kan tas opp på minnekortet i spor 1. Når 
minnekortet i spor 1 er fullt, vil visningen vise antall 
gjenværende eksponeringer på minnekortet i spor 2.

• Verdier over 1000 rundes ned til nærmeste hundre. Verdier i 
nærheten av 1400 vil for eksempel vises som 1.4 k.

• Hvis minnekortet er fullt eller en feil har oppstått, vil ikonet for 
sporet som er påvirket blinke.
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Grunnleggende 
fotografering og avspilling

Du kan komponere bilder i søkeren (søkerfotografering) eller på 
skjermen (live view-fotografering).

Komponere bilder i søkeren 
(søkerfotografering)

1 Gjør klart kameraet.
Mens du holder kamerahåndtaket med høyre hånd og lar 
kamerahuset eller objektivet hvile i venstre hånd, trekker du 
albuene dine inn mot sidene av brystet ditt.

Ta bilder
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2 Komponer bildet.
• Komponer et bilde i søkeren.
• Plasser hovedmotivet innenfor 

klammene for AF-området.

3 Trykk utløseren halvveis ned 
for å fokusere.

• Fokusindikatoren (I) vil vises i 
søkeren når fokuseringen er fullført.

• Du kan også fokusere ved å trykke på AF-ON-knappen.

Informasjon i 
søkeren Beskrivelse

(lyser konstant)
Motivet er i fokus.

(lyser konstant)
Fokuspunktet er foran motivet.

(lyser konstant)
Fokuspunktet er bak motivet.

(blinker)
Kameraet kan ikke fokusere med autofokus.
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4 Trykk utløseren mykt ned 
resten av veien for å ta bildet.

Lampen for minnekortaktivitet 
tennes og bildet lagres. Ikke løs ut 
minnekortet eller fjern eller koble fra 
strømkilden før lampen har slukket og 
registrering av data er fullført.
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A Tidsbryteren for beredskapsstilling (søkerfotografering)
Kameraet bruker en tidsbryter for beredskapsstilling til å redusere 
utlading av batteriet. Tidsbryteren starter når utløseren trykkes halvveis 
ned og løper ut hvis du ikke betjener kameraet i løpet av omtrent 
6 sekunder. Søkervisningen, lukkertiden og blenderåpningsindikatorene 
på det øvre kontrollpanelet slås av når tidsbryteren løper ut. For å starte 
tidsbryteren på nytt og få tilbake visningene, trykker du utløseren 
halvveis ned en andre gang. Du kan justere hvor lang tid det skal gå før 
tidsbryteren for beredskapsstilling utløper med egendefinert innstilling 
c2 [Tidsbryter for ber.stilling].

Tidsbryteren for ber.stilling er på Tidsbryteren for ber.stilling er av
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A Komponere bilder i stående (portrett)-format
Kameraet er utstyrt med kontroller for bruk i 
stående (portrett)-format, inkludert en utløser, 
Fn- og AF-ON-knapper, hoved- og 
underkommandohjul og en multivelger til 
vertikalt bruk.

• Drei låsen for utløseren for 
vertikalt opptak til L for å unngå 
å betjene disse kontrollene ved 
et uhell når kameraet er i 
liggende (landskap) format.
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Komponere bilder på skjermen (live view)

1 Drei live view-velgeren til C 
(live view-fotografering).

2 Trykk på a-knappen.
• Speilet heves og live view starter. 

Søkeren blir mørk og motivet som 
ses gjennom objektivet vises på 
skjermen.

• Eksponeringen for filmer og bilder 
kan forhåndsvises på skjermen under live view.
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3 Gjør klart kameraet.
Hold kamerahåndtaket sikkert med høyre hånd og la 
kamerahuset eller objektivet hvile i venstre hånd.

4 Komponer bildet.
Plasser motivet nær midten av 
bildefeltet.
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5 Trykk utløseren halvveis ned 
for å fokusere.
• Fokus er låst mens utløseren trykkes 

halvveis ned.
• Hvis kameraet er i stand til å fokusere, vil fokuspunktet 

vises i grønt. Hvis kameraet ikke klarer å fokusere, for 
eksempel fordi motivet er for nært kameraet, vil 
fokuspunktet blinke rødt.

• Trykk på J-knappen for å 
forhåndsvise eksponeringen på 
skjermen som vist på illustrasjonen 
(forhåndsvisning av eksponeringer). 
Du kan forhåndsvise hvordan 
innstillingene som er valgt for 
lukkertid, blenderåpning og ISO-følsomhet påvirker 
eksponeringen under fotografering. 
Eksponeringskompensasjonen kan justeres med ±5 EV, 
selv om bare verdier mellom −3 og +3 EV gjenspeiles på 
skjermbildet for forhåndsvisning.
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6 Trykk utløseren ned resten av 
veien for å ta bildet.
Skjermen slås av under opptaket.

7 Trykk på a-knappen for å 
avslutte live view.
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D Ta bilder i live view
• Selv om disse effektene ikke er synlige i de ferdige bildene, vil du under 

live view muligens legge merke til det følgende på skjermen:
- Objekter i bevegelse på visningen fremstår fortegnet (individuelle 

motiv slik som tog og biler i høy hastighet gjennom bildefeltet kan 
være fortegnet, eller hele bildefeltet kan fremstå fortegnet når 
kameraet panoreres horisontalt)

- Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker kan forekomme på 
visningen

- Det kan vises lyse regioner eller bånd i motiver belyst av blinkende 
skilt og andre momentane lyskilder eller når motivet er midlertidig 
opplyst av et strobelys eller en annen sterk, momentan lyskilde

• Flimmer og bånding som er synlig på skjermen under belysning med 
lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper kan reduseres ved hjelp 
av [Flimmerreduksjon]-elementet i filmopptaksmenyen, selv om de 
fortsatt kan være synlige på bilder tatt ved noen lukkertider.

• For å forhindre at lys som kommer inn via søkeren forstyrrer fotografier 
eller eksponering, må du heve hendelen for søkerokularlukkeren for å 
lukke søkerokularets lukker.

• Når du tar bilder i live view, må du unngå å peke kameraet mot solen 
eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne 
forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.

• Uansett hvilket alternativ som er valgt under egendefinert innstilling c2 
[Tidsbryter for ber.stilling] vil ikke tidsbryteren for beredskapsstilling 
løpe ut under live view.
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D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises i øverste venstre hjørne av skjermbildet omtrent 30 s 
før live view avsluttes automatisk.
• Hvis tidsbryteren har blitt satt i gang av egendefinert innstilling c4 

[Forsinkelse for skjerm av], vil nedtellingen bli vist i svart 30 s før 
tidsbryteren løper ut og vises i rødt når kun 5 s gjenstår. Hvis 
[Ubegrenset] er valgt under [Forsinkelse for skjerm av] > [Live view] 
vil kameraet uansett avslutte live view som nødvendig for å beskytte 
indre kretser mot høye temperaturer og lignende.

• En nedtelling vises i rødt 30 s før kameraet slås av for å beskytte de indre 
kretsene. Tidsbryteren vil muligens vises umiddelbart etter at live view 
er valgt, avhengig av opptaksforholdene.

D Forhåndsvisning av eksponering
• Forhåndsvisning av eksponering er ikke tilgjengelig når A (B-

innstilling) eller % (Tid) er valgt for lukkertid. Forhåndsvisningen 
gjenspeiler kanskje ikke det endelige resultatet når:
- Blitsbelysning brukes
- [Aktiv D-Lighting] eller [HDR (High Dynamic Range)] er slått på
- [A] (auto) er valgt for [Kontrast]-parameteren (0 128) under Picture 

Control
- p er valgt som lukkertid
- Alternative eksponeringer er slått på

• Hvis motivet er veldig lyst eller veldig mørkt, vil 
eksponeringsindikatorene blinke for å advare om at forhåndsvisningen 
kanskje ikke reflekterer eksponeringen nøyaktig.
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A Berøringskontroll
Berøringskontrollene kan brukes i stedet for utløseren til å fokusere og ta 
bilder under live view-fotografering (0 19).

A Forhåndsvisning av live view zoom
Trykk på X-knappen for å forstørre visningen på skjermen opp til 
maksimalt 11 ×.
• Trykk på X for å zoome inn og på W (M) for å zoome ut.
• Et navigeringsvindu vil vises i en grå ramme nederst til høyre på 

skjermbildet.
• Bruk multivelgeren til å rulle til områder av bildefeltet som ikke er 

synlige på skjermen.
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A Forhåndsvisning av fokus under live view
For å midlertidig velge største blenderåpning for en forbedret 
fokusforhåndsvisning under live view, trykker du på Pv-knappen. For å 
sette blenderåpningen tilbake til sin opprinnelige verdi, trykker du på Pv-
knappen igjen eller fokuser ved hjelp av autofokus. Hvis utløseren trykkes 
helt ned for å ta et bilde under forhåndsvisning av fokus, vil 
blenderåpningen gå tilbake til den opprinnelige verdien før bildet blir 
tatt. Ikonet for største blenderåpning (t) vises mens største 
blenderåpning er valgt.
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Live view kan brukes til å ta opp film.

A "Filminnspilling" kontra "Opptak"
I denne håndboken brukes begrepene "filminnspilling" og "opptak" som 
følger: "filminnspilling" brukes hvis velgeren for live view dreies til 1, 
mens "opptak" henviser til å ta opp film ved å bruke filmopptaksknappen.

1 Drei live view-velgeren til 1 
(film-live view).

2 Trykk på a-knappen.
• Speilet heves og live view starter. 

Søkeren blir mørk og motivet som 
ses gjennom objektivet vises på 
skjermen.

• Eksponeringen for filmer og bilder 
kan forhåndsvises på skjermen under live view.

Ta opp film
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3 Trykk på AF-ON-knappen for å 
fokusere.
• Fokuser før du begynner opptaket.
• Fokus kan justeres ved å trykke på 

motivet ditt på skjermen.

4 Trykk på filmopptaksknappen 
for å begynne opptaket.
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• En opptaksindikator vises på skjermen. Skjermen viser også 
gjenstående tid eller, med andre ord, omtrentlig mengde 
nye opptak som kan tas opp på minnekortet.

• Kameraet kan fokuseres på nytt under opptak ved å trykke 
på AF-ON-knappen eller ved å trykke på motivet ditt på 
skjermen.

• Lyden spilles inn via den innebygde mikrofonen for 
filmopptak. Ikke dekk til mikrofonen under opptak.

• Eksponeringen kan endres med opptil ±3 EV ved hjelp av 
eksponeringskompensasjon.

2

1 1 Opptaksindikator

2 Gjenstående tid
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5 Trykk på filmopptaksknappen 
igjen for å avslutte opptaket.

6 Trykk på a-knappen for å 
avslutte live view.

D Ta opp film
• Under filminnspilling, kan du kanskje oppleve følgende på visningen. 

Disse fenomenene vil også være synlige på alle opptak som tas med 
kameraet.
- Flimmer eller bånding i opptak tatt med belysningskilder som 

lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper
- Fortegnelse forbundet med bevegelse (individuelle motiv, slik som 

tog eller biler i høy hastighet gjennom bildefeltet, kan være fortegnet, 
eller hele bildefeltet kan fremstå fortegnet når kameraet panoreres 
horisontalt)
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- Ujevne kanter, fargefrynser, moaré og lyse flekker på visningen
- Lyse regioner eller bånd i motiver belyst av blinkende skilt og andre 

momentane lyskilder, eller når motivet er midlertidig opplyst av et 
strobelys eller en annen sterk, momentan lyskilde

- Flimmer som oppstår når den elektronisk styrte blenderåpningen 
brukes

• Merk deg at støy (lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller linjer) og 
uforutsette farger kan komme til syne hvis du bruker X-knappen til å 
zoome inn på motivet som ses gjennom objektivet (0 69) under 
filminnspilling.

• Filmopptaket avsluttes automatisk hvis:
- Maksimal lengde er nådd
- Live view-velgeren dreies til en annen innstilling
- Objektivet fjernes

• Når du tar opp film, må du unngå å peke kameraet mot solen eller andre 
sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, 
kan det resultere i skade på kameraets indre kretser.

• Lyder som skapes av kameraet kan være hørbare i opptakene:
- Ved bruk av autofokus
- Når den elektronisk styrte blenderåpningen brukes
- Under justering av blenderåpningen
- Med bildestabilisering aktivert på objektiver med bildestabilisator 

(VR)
• Lydstyrken er for høy hvis lydnivået vises i rødt. Juster 

mikrofonfølsomheten.
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D Nedtellingsvisningen
En nedtelling vises i øverste venstre hjørne av skjermbildet omtrent 30 s 
før live view avsluttes automatisk.
• Hvis tidsbryteren har blitt satt i gang av egendefinert innstilling c4 

[Forsinkelse for skjerm av], vil nedtellingen bli vist i svart 30 s før 
tidsbryteren løper ut og vises i rødt når kun 5 s gjenstår. Hvis 
[Ubegrenset] er valgt under [Forsinkelse for skjerm av] > [Live view] 
vil kameraet uansett avslutte live view som nødvendig for å beskytte 
indre kretser mot høye temperaturer og lignende.

• En nedtelling vises i rødt 30 s før kameraet slås av for å beskytte de indre 
kretsene. Tidsbryteren vil muligens vises umiddelbart etter at live view 
er valgt, avhengig av opptaksforholdene.

• Merk deg at uansett hvor mye tid som er tilgjengelig (vises i hjørnet 
oppe til høyre på skjermen), vil live view og filmopptak avsluttes 
automatisk når nedtellingen løper ut.

D Justere innstillinger under filmopptak
• Hodetelefonlydstyrken kan ikke justeres under opptak.
• Hvis et annet alternativet enn I (mikrofon av) er valgt for øyeblikket, 

kan mikrofonfølsomheten endres mens opptak pågår. I kan ikke 
velges.
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A Fokusering under filmopptak
Fokus kan også justeres ved å trykke utløseren halvveis ned.

A Forhåndsvisning av live view zoom
Trykk på X-knappen for å zoome inn på synsfeltet som ses på skjermen 
(0 61). Trykk på X-knappen for å få et zoomforhold på 100 % under 
opptak. Trykk på W (M) for å gjenopprette forrige zoomforhold.
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Ta bilder under filminnspilling
Du kan ta bilder under filminnspilling 
ved å trykke utløseren helt ned. Det 
resulterende bildet vil ha et sideforhold 
på 16:9.
• Et C-ikon vil blinke på 

skjermvisningen når et bilde blir tatt.
• Bilder kan tas mens opptaket pågår. 

Filmopptaket avbrytes ikke hvis du tar 
bilder.

D Ta bilder under filminnspilling
• Legg merke til at bilder kan tas selv når motivet ikke er i fokus.
• Bildene tas med dimensjonene som for tiden er valgt for filmopptakets 

bildestørrelse.
• Bilder lagres i [JPEG finec]-format, uavhengig av alternativet som er 

valgt for bildekvalitet.
• Bilder tas opp på kortet i sporet som er valgt for [Plassering] i 

filmopptaksmenyen.
• Bildefremføringshastigheten for serieopptak varierer med alternativet 

som er valgt for [Bildestørrelse/frekvens]. Mens opptak pågår, blir det 
bare tatt ett bilde hver gang utløseren trykkes ned.

• Du kan ta opptil 50 bilder ved hver film.
• Bilder tatt under filminnspilling vises ikke automatisk etter opptak, selv 

om [På] er valgt for [Bildevisning] i avspillingsmenyen.
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Trykk på K-knappen for å vise bilder og filmer tatt opp med 
kameraet.

1 Trykk på K-knappen.
• Et bilde vises på skjermen.

• Minnekortet som inneholder 
bildet som blir vist for øyeblikket 
vises med et ikon.

2 Trykk på 4 eller 2 for å vise 
flere bilder.
• Andre bilder kan også vises ved å 

sveipe en finger til venstre eller 
høyre over skjermbildet (0 21).

• For å avslutte avspillingen og gå 
tilbake til opptak, trykker du utløseren halvveis ned.

Avspilling
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A Bildevisning
Når [På] er valgt for [Bildevisning] i avspillingsmenyen, vises bilder 
automatisk på skjermen etter opptak, slik at du ikke behøver trykke på K-
knappen.
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Vise filmer
Filmer indikeres av et 1-ikon. Trykk på a-ikonet på 
skjermbildet eller trykk midt på multivelgeren for å starte 
avspilling (en fremdriftsindikator viser din omtrentlige posisjon i 
filmen).

1 1-ikon

2 Lengde

3 a-ikon

4 Gjeldende posisjon/total 
lengde

5 Fremdriftsindikator

6 Lydstyrke

7 Veiledning
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❚❚ Filmavspillingsfunksjoner
For å Beskrivelse

Pause Trykk på 3 for å sette avspillingen på pause.

Fortsette
Trykk på midten av multivelgeren for å fortsette 
avspilling når avspillingen er satt på pause eller når du 
spoler bakover/fremover.

Spole bakover/
fremover

• Trykk på 4 for å spole bakover 
og på 2 for å spole fremover. 
Hastigheten øker med hvert 
trykk, fra 2 × til 4 × til 8 × til 16 ×.

• Hold 4 eller 2 trykket nede for å hoppe over til 
henholdsvis det første eller siste bildefeltet.

• Det første bildefeltet vises med 
h i øvre høyre hjørne på 
visningen, og det siste 
bildefeltet med i.

Starte 
avspilling i 
sakte film

Trykk på 3 når filmen er på pause for å starte avspilling 
i sakte film.

Spole bakover/
fremover et 
bildefelt om 
gangen

• Trykk på 4 eller 2 mens filmen er satt på pause for å 
spole bakover eller fremover ett bildefelt om gangen.

• Hold 4 eller 2 trykket nede for kontinuerlig spoling 
bakover eller fremover.

Hoppe 10 s Drei hovedkommandohjulet ett klikk for å hoppe 10 s 
fremover eller bakover.

Gå til siste eller 
første bildefelt

Hvis filmen ikke inneholder noen indekser, kan du 
hoppe til første eller siste bildefelt ved å dreie på 
underkommandohjulet.
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A Indekser
Indekser kan legges til når avspillingen er satt 
på pause ved å trykke på i-knappen og velge 
[Legg til indeks]. Du kan raskt hoppe til 
indekserte posisjoner under avspilling og 
redigering. Tilstedeværelsen av indekser 
indikeres av et p-ikon i visningen for avspilling 
på full skjerm.

Hoppe til 
indekser

Hvis filmen inneholder indekser, går du til neste eller 
forrige indeks ved å dreie på underkommandohjulet.
• Indekser kan legges til eller fjernes fra [REDIGER 

FILM]-menyen som kan vises ved å sette avspillingen 
på pause og trykke på i-knappen.

Justere 
lydstyrken

Trykk på X for å øke lydstyrken og på W (M) for å 
redusere den.

Beskjær film For å vise [REDIGER FILM]-menyen, setter du 
avspillingen på pause og trykker på i-knappen.

Avslutte Trykk på 1 eller K for å avslutte og gå til avspilling på 
full skjerm.

Gå ut til 
opptaksmodus

Trykk utløseren halvveis ned for å avslutte avspilling og 
gå tilbake til opptaksmodus.

For å Beskrivelse
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Slette uønskede bilder
Bilder kan slettes som beskrevet nedenfor. Merk at bilder ikke 
kan gjenopprettes så snart de er slettet.

1 Vis bildet.
• Trykk på K-knappen for å starte 

avspilling og trykk på 4 eller 2 
inntil ønsket bilde vises.

• Det gjeldende bildets plassering 
vises av et ikon i nedre venstre 
hjørne på visningen.

2 Slett bildet.
• Trykk på O (Q)-knappen; en 

bekreftelsesdialog vises. Trykk på O 
(Q)-knappen igjen for å slette 
bildet og gå tilbake til avspilling.

• Hvis du vil avslutte uten å slette 
bildet, trykker du på K.
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Du kan laste opp bildene dine til smarttelefoner eller nettbrett 
(smartenheter) eller datamaskiner. Alternativene for å gjøre det 
er listet opp nedenfor. For mer informasjon, les følgende avsnitt 
i Komplett bruksanvisning: "Koble til datamaskiner og TV-
apparater", "Innebygd trådløs" og "Ethernet/WT-6".

Laste opp bilder til smartenheter
Bruk SnapBridge-appen til å laste opp bilder ved 
hjelp av kameraets innebygde Wi-Fi eller Bluetooth.

Laste opp bilder til en datamaskin 
eller FTP-server
Kameraet har flere alternativer tilgjengelige for å laste opp 
bilder til datamaskiner.

❚❚ Innebygd Wi-Fi
Bruk kameraets innebygde Wi-Fi til å 
laste opp bilder til en datamaskin via en 
trådløs nettverkstilkobling.

Laste opp bilder
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❚❚ Trådløs sender WT-6
Bruk den trådløse senderen WT-6 
(ekstrautstyr) til å koble til trådløse 
nettverk og laste opp bilder til 
datamaskiner eller ftp-servere. WT-6 
tilbyr mer pålitelige trådløse 
nettverkstilkoblinger enn kameraets 
innebygde Wi-Fi.

❚❚ Ethernet
Du kan koble til nettverk ved hjelp av en 
Ethernet-kabel koblet til kameraets 
Ethernet-kontakt, og laste opp bilder til 
datamaskiner eller ftp-servere.

❚❚ USB
Koble kameraet til en datamaskin ved 
hjelp av en USB-kabel, og overfør bilder 
ved hjelp av dataprogrammet ViewNX-i.

Type-C
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D Wireless Transmitter Utility
Du trenger dataprogramvaren Wireless Transmitter Utility når du skal 
laste opp bilder til en datamaskin via kameraets innebygde Wi-Fi, WT-6 
eller en Ethernet-tilkobling.

D SnapBridge-appen og dataprogrammer
• SnapBridge-appen er tilgjengelig hos Apple App Store® eller Google 

Play™.
• Nikon-dataprogramvarer er tilgjengelig fra Nikons nedlastingssenter. 

Kontroller versjonen og systemkravene, og sørg for å laste ned den 
nyeste versjonen.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Kamerakontroller

Trykk på G-knappen for å vise 
menyene.

* Du kan velge menyen som skal vises. Standardinnstillingen er [MIN 
MENY].

G-knappen

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D [AVSPILLINGSMENY]

2 C [FOTOGRAFERINGSMENY]

3 1 [FILMOPPTAKSMENY]

4 A [MENY FOR EGEND. 
INNST.]

5 B [OPPSETTSMENY]

6 N [RETUSJERINGSMENY]

7 O [MIN MENY] /m [SISTE 
INNSTILLINGER] *

8 d Hjelpeikon

9 Gjeldende innstillinger
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Bruke menyene
Du kan navigere gjennom menyene med multivelgeren og J-
knappen.

1 Marker ikonet for gjeldende meny.
Trykk på 4 for å markere ikonet for gjeldende meny.

1 Flytt markøren opp

2 Midten av multivelgeren: velg 
det markerte elementet

3 Vis undermenyen, velg det 
markerte elementet eller flytt 
markøren til høyre

4 Flytt markøren ned

5 Avbryt og gå tilbake til den 
forrige menyen eller flytt 
markøren til venstre

6 J-knapp: velg markert 
element
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2 Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.

3 Plasser markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte menyen.
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4 Marker et menyelement.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et menyelement.

5 Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte 
menyelementet.
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6 Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.

7 Velg det markerte alternativet.
• Trykk på J.
• Hvis du vil avslutte uten å velge, 

trykker du på G-knappen.
• For å gå ut av menyene og gå 

tilbake til opptaksinnstillingen, 
trykker du utløseren halvveis ned.
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D J-knappen
Selv om det å trykke på 2 eller midten av multivelgeren generelt har 
samme effekt som å trykke på J, er det noen elementer som kun kan 
velges ved å trykke J.

D Nedtonede elementer
• Noen elementer og menyalternativer kan 

være utilgjengelige avhengig av kameraets 
tilstand. Utilgjengelige elementer vises i 
grått.

• I noen tilfeller vil en beskjed som forklarer 
hvorfor elementet er utilgjengelig vises om 
du trykker på J når et nedtonet element er 
markert.
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D Inntasting av tekst
Et tastatur vises når inntasting av tekst er nødvendig. Skriv inn tekst som 
beskrevet nedenfor.

• Skriv inn tegnene på den gjeldende markørposisjonen ved å markere 
dem med multivelgerens piltaster og deretter trykke på midten av 
multivelgeren.

• For å flytte markøren til venstre eller høyre i tekstvisningsområdet, 
dreier du på hovedkommandohjulet.

• For å veksle mellom tastaturene for store og små bokstaver samt 
symboler, markerer du tastaturvalgikonet og trykker på midten av 
multivelgeren. Tastaturvalgikonet er kanskje ikke tilgjengelig i noen 
tilfeller.

• Hvis du taster inn et tegn når tekstvisningsområdet er fullt, vil tegnet 
lengst til høyre bli slettet.

• For å slette tegnet under markøren, trykker du på O (Q)-knappen.
• For å fullføre inntastingen av tekst, trykker du på J.
• For å avslutte uten å fullføre innføringen av tekst, trykker du på G.

3

2

1
1 Område for tekstvisning

2 Tastaturområde

3 Tastaturvalg
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A d (Hjelp)-ikonet
• Der det er tilgjengelig, vil en beskrivelse av elementet som er valgt for 

øyeblikket bli vist ved å trykke på g (h/Q)-knappen.

• Trykk på 1 eller 3 for å rulle.
• Trykk på g (h/Q) igjen for å gå tilbake til menyene.

A Berøringskontroll
Du kan også navigere gjennom menyene ved hjelp av 
berøringskontrollene (0 25).
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For rask tilgang til ofte brukte innstillinger, trykker du på i-
knappen eller på i-ikonet på live view-skjermbildet for å vise 
i-menyen.

• Marker elementer med multivelgeren og trykk på midten av 
multivelgeren for å vise alternativer. Marker ønsket alternativ 
og trykk på midten av multivelgeren for å velge og gå tilbake 
til i-menyen.

• For å avbryte og gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på 
i-knappen.

• Forskjellige menyer vises under søkerfotografering, live view 
og filmopptak.

i-knappen (i-menyen)
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D Nedtonede elementer
Noen elementer og menyalternativer kan være 
utilgjengelige avhengig av kameraets tilstand. 
Utilgjengelige elementer vises i grått og kan 
ikke velges.

A Kommandohjulene
• Hovedkommandohjulet kan brukes til å velge 

innstillingen for elementet som er markert i 
i-menyen. Alternativer for den valgte 
innstillingen, hvis der er noen, kan velges ved 
å dreie på underkommandohjulet. 

• Noen elementer kan justeres ved å dreie på 
et av hjulene.

• Trykk på J for å lagre endringene. Du kan også lagre endringer ved å 
trykke utløseren halvveis ned eller markere et annet element.
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i-menyen for stillbildefotografering
Når du trykker på i-knappen under stillbildefotografering, vises 
elementene listet opp nedenfor. Marker ønsket element ved 
hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

1 Vises bare under søkerfotografering.
2 Vises bare under live view-fotografering.

Søkerfotografering Live view-fotografering

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12

13 14

15

1 Still inn Picture Control

2 Bank med 
fotograferingsmeny1

3 Blitsfunksjon

4 Kablet LAN/WT

5 Autofokusfunksjon

6 Følgefokus med lock-on1

7 Fargerom

8 Velg bank for egendefinerte 
innstillinger1

9 Lysmåling

10 Aktiv D-Lighting

11 AF-søkefeltfunksjon

12 Egendef. kontroller

13 Peaking-markering2

14 Skjermbilde for visning av 
hvitbalanse i foto-live view2

15 Todelt skjermvisning med 
zoom2
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A Tilpasse i-menyen
Velg elementene som skal vises i i-menyene. Bruk egendefinerte 
innstillinger f1 [Tilpass i-menyen] og f2 [Tilpass i-menyen (Lv)] for å 
velge elementene som skal vises i henholdsvis søkeren og under live 
view-fotografering.
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i-menyen for film
Når du trykker på i-knappen under filmopptak, vises 
elementene listet opp nedenfor. Marker ønsket element ved 
hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativer.

A Tilpasse i-menyen
Bruk egendefinert innstilling g1 [Tilpass i-menyen] for å velge 
elementene som skal vises i i-menyen for film.

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12
1 Still inn Picture Control

2 Bildestørrelse og filmfrekvens/
bildekvalitet

3 Vindstøyreduksjon

4 Kablet LAN/WT

5 Autofokusfunksjon

6 Plassering

7 Hvitbalanse

8 Mikrofonfølsomhet

9 Lysmåling

10 Elektronisk VR

11 AF-søkefeltfunksjon

12 Egendef. kontroller
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i-menyen for avspilling
Ved å trykke på i-knappen under avspilling, vises en 
kontekstavhengig i-meny for ofte brukte 
avspillingsalternativer.

Avspilling av bilder

Avspilling av filmer Filmavspilling er satt på 
pause
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Bruk R-knappen til å vise 
opptaksinformasjon eller velge 
indikatorene som vises.

Søkerfotografering
Ved søkerfotografering kan du trykke på 
R-knappen for å vise et 
informasjonsdisplay på skjermen. 
Displayet viser data som lukkertid, 
blenderåpning, antall gjenværende 
eksponeringer og AF-søkefeltmodus.

R-knappen
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Live view-fotografering
Bruk R-knappen for å bla gjennom følgende skjermbilder:

❚❚ Live view-velgeren dreiet til C

* Vises bare under forhåndsvisning av eksponering.

1 Indikatorer på

2 Forenklet visning

3 Histogram *

4 Kunstig horisont
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❚❚ Live view-velgeren dreiet til 1

1 Indikatorer på

2 Forenklet visning

3 Histogram

4 Kunstig horisont
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Velg AF for autofokus M for 
manuell fokusering.

Fokusfunksjonsvelgeren
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Velg AF- og AF-søkefeltmodusene. AF-modusen avgjør hvordan 
kameraet fokuserer i autofokusmodus, og AF-søkefeltmodus 
hvordan kameraet velger fokuspunkt for autofokus.

Velge en AF-modus
Hold inne AF-modusknappen og drei på 
hovedkommandohjulet. Alternativene som er tilgjengelige, 
varierer med kamerainnstillingene.

AF-modusknappen
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❚❚ Søkerfotografering
Ved søkerfotografering vises den valgte AF-modusen på det 
øvre kontrollpanelet og i søkeren.

Alternativ Beskrivelse

AF-S [Enkeltbilde-
AF]

Brukes med stasjonære motiver. Fokus er låst 
mens utløseren trykkes halvveis ned.

AF-C [Kontinuerlig 
AF]

For bevegelige motiver. Kameraet justerer fokus 
kontinuerlig i respons til endringer på avstanden 
til motivet mens utløseren trykkes halvveis ned.
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❚❚ Live view-fotografering/filminnspilling
Under live view-fotografering og -
filminnspilling, vises den valgte 
AF-modusen på skjermen.

Alternativ Beskrivelse

AF-S [Enkeltbilde-
AF]

Brukes med stasjonære motiver. Fokus er låst 
mens utløseren trykkes halvveis ned.

AF-F [Konstant AF]

For bevegelige motiver. Kameraet justerer fokus 
kontinuerlig i respons til endringer på avstanden 
til motivet til utløseren trykkes halvveis ned. 
Fokus er låst mens utløseren trykkes halvveis 
ned.
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Velge en AF-søkefeltmodus
Hold inne AF-modusknappen og drei på 
underkommandohjulet. Alternativene som er tilgjengelige 
varierer med AF-modusene.
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❚❚ Søkerfotografering
Den valgte AF-søkefeltmodusen vises på det øvre 
kontrollpanelet og i søkeren ved søkerfotografering.

Alternativ Beskrivelse

[Enkeltpunkt-AF]
Kameraet fokuserer på et punkt som du selv har 
valgt.
• Brukes med stasjonære motiver.

[Dynamisk 
AF-område (9 p.)]/
[Dynamisk 
AF-område (25 p.)]/
[Dynamisk 
AF-område (49 p.)]/
[Dynamisk 
AF-område (105 p.)]

Kameraet fokuserer på et punkt som du selv har 
valgt; hvis motivet forlater det valgte punktet i 
en kort stund, vil kameraet fokusere basert på 
informasjon fra omkringliggende fokuspunkter. 
Dynamisk AF-område er tilgjengelig når AF-C er 
valgt som autofokusmodus.
• Velg for motiver som beveger seg 

uforutsigbart. Jo større antall fokuspunkter, jo 
bredere blir søkefeltet som brukes til 
fokusering.

[3D følgefokus]

Du velger fokuspunktet; mens utløseren trykkes 
halvveis, vil kameraet følge motiver som forlater 
det valgt fokuspunktet og velge nye 
fokuspunkter etter behov. 3D følgefokus er 
tilgjengelig når AF-C er valgt som 
autofokusmodus.
• Bruk med motiver som beveger seg ujevnt fra 

side til side.
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[AF-søkefeltgruppe]/
[AF-søkefeltgruppe 
(C1)]/
[AF-søkefeltgruppe 
(C2)]

Kameraet fokuserer ved bruk av en gruppe 
fokuspunkter som du selv har valgt.
• Velg for øyeblikksbilder, motiver som beveger 

seg og andre motiver som er vanskelige å 
fotografere ved bruk av [Enkeltpunkt-AF].

• Bruk [AF-søkefeltgruppe (C1)] og 
[AF-søkefeltgruppe (C2)] til å opprette 
egendefinerte grupper der antall fokuspunkter 
i hver dimensjon kan velges med 
multivelgeren. Dette kan for eksempel brukes 
hvis størrelsen og formen på området som 
brukes til fokusering kan bestemmes 
noenlunde nøyaktig på forhånd.

[Auto. valg av 
AF-søkefelt]

Kameraet oppdager 
motivet automatisk 
og velger 
fokuspunktet. Hvis et 
ansikt blir oppdaget, 
vil kameraet prioritere 
portrettmotivet.

Alternativ Beskrivelse
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A Tilpassede fokusgrupper: [AF-søkefeltgruppe (C1)]/
[AF-søkefeltgruppe (C2)]

• Når [AF-søkefeltgruppe (C1)] eller [AF-søkefeltgruppe (C2)] er 
markert, kan du justere bredden på den egendefinerte fokusgruppen 
ved å holde nede AF-modus-knappen og trykke på 4 eller 2. Trykk på 
1 eller 3 for å velge høyden. Høyden og bredden vises på det øvre 
kontrollpanelet.

• Hvis du holder øyet mot søkeren mens du 
velger antall fokuspunkter, kan du 
forhåndsvise formen til den valgte 
egendefinerte fokusgruppen.

• Antall fokuspunkter kan også velges ved å 
bruke egendefinert innstilling a10 [Egendef. grupperinger (C1/C2)].

1 Bredde (antall fokuspunkter)

2 Høyde (antall fokuspunkter)
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❚❚ Live view-fotografering/filmopptak
Den valgte AF-søkefeltmodusen vises på 
skjermen under live view-fotografering 
og filminnspilling.

Alternativ Beskrivelse

!
[Ansiktsprioritert 
AF]

Kameraet oppdager og fokuserer automatisk 
på portrettmotiver. Det valgte motivet 
indikeres med en gul ramme. Hvis flere 
ansikter (opptil maksimalt 16) oppdages, kan 
du velge ønsket motiv ved hjelp av 
multivelgeren.
• Brukes til portretter.

5
[Bredt 
fokusområde-AF]

Samme som [Normalt fokusområde-AF] 
bortsett fra at kameraet fokuserer på et 
bredere område.

6
[Normalt 
fokusområde-AF]

Kameraet fokuserer på et punkt som du selv 
har valgt.

n
[Motivfølgende 
AF]

Plasser fokuspunktet over motivet ditt og 
trykk på midten av multivelgeren. 
Fokuspunktet følger det valgte motivet når 
det beveger seg gjennom bildefeltet. For å 
avslutte følgefokus, trykker du på midten av 
multivelgeren igjen.
• Brukes til å beholde fokus og følge et valgt 

motiv.
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❚❚ Manuelt valg av fokuspunkt
Når et annet alternativ enn [Auto. valg 
av AF-søkefelt], [Ansiktsprioritert AF] 
eller [Motivfølgende AF] er valgt for 
AF-søkefeltmodus, kan du velge 
fokuspunkt manuelt. Trykk 
multivelgeren opp, ned, til venstre eller 
høyre (1342) eller diagonalt for å velge fokuspunktet.

A Låsing av fokuspunktvalg
Fokuspunktvalget kan låses ved å 
dreie fokusvelgerlåsen til "L"-
posisjonen. Valg av fokuspunkt 
kan aktiveres på nytt ved å dreie 
låsen til I.
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AF-ON-knappen kan brukes til å 
fokusere i autofokusmodus.
• Du kan velge rollen som er tilordnet 

AF-ON-knappen. Bruk egendefinert 
innstilling f3 [Egendef. kontroller] og 
g2 [Egendef. kontroller] i menyen for 
egendefinerte innstillinger til å velge rollene som knappen 
skal ha under henholdsvis fotografering og filmopptak.

A AF-ON-knappen for vertikalt opptak
AF-ON-knappen utfører den samme funksjonen, men kan bare brukes når 
låsen for utløseren for vertikalt opptak er låst opp.

AF-ON-knappen
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Velg en eksponeringskontroll.

Velge en eksponeringskontroll
Hold inne I-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

I-knappen

Eksponeringskontroll Beskrivelse

P Programautomatikk Kameraet stiller inn lukkertid og 
blenderåpning for optimal eksponering.

S Lukkerprioritert 
automatikk

Du velger lukkertid og kameraet velger 
blenderåpningen for best resultat.

A Blenderprioritert 
automatikk

Du velger blenderåpningen og kameraet 
velger lukkertiden for best resultat.

M Manuell

Du kontrollerer både lukkertid og 
blenderåpning. Still lukkertiden til "B-
innstilling" eller "tid" for lange 
eksponeringstider.
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Drei på innstillingshjulet for utløserfunksjon for å velge 
funksjonen som skal utføres når lukkeren utløses.

Velg en utløserfunksjon
Trykk på frigjøringsknappen for 
innstillingshjulet for utløserfunksjon 
øverst på kameraet, og drei på 
innstillingshjulet for utløserfunksjon.

Innstillingshjulet for utløserfunksjon 
og S-knappen

Modus Beskrivelse

S Enkeltbilde Kameraet tar ett bilde hver gang utløseren 
trykkes ned.

CL
Kontinuerlig 
lav hastighet

Kameraet tar bilder med en valgt hastighet 
mens utløseren trykkes ned. Bildefrekvensen 
kan velges fra verdier mellom 1 og 10 b/s.

CH
Kontinuerlig 
høy hastighet

Kameraet tar bilder med en valgt hastighet 
mens utløseren trykkes ned. Bildefrekvensen 
kan velges fra verdier mellom 10 og 14 b/s.
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Q Lyddempet 
utløser

Ta bilder stillere enn i enkeltbildemodus. 
Serieopptak med hastigheter på 1 til 5 b/s 
støttes også.

E Selvutløser Ta bilder med selvutløseren.

MUP Hevet speil Speilet heves før bildet tas for å minimere 
uskarpheter forårsaket av kamerabevegelser.

S
Valg av rask 
utløsermodus

Utløserfunksjonen kan velges ved å holde 
nede S-knappen og dreie på 
hovedkommandohjulet.

Modus Beskrivelse
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Bruk Y-knappen til å velge hvordan kameraet skal utføre 
lysmåling når du stiller inn eksponeringen.

Velge et lysmålingsalternativ
Hold inne Y-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

Y-knappen

Alternativ Beskrivelse

L [Matrisemåling]
Matrisemåling er tilpasset et bredt spekter av 
motiver. Det gir resultater som ser naturlige ut.

M
[Sentrumsdominert 
lysmåling]

Kameraet tildeler den største vekten til midten 
av bildefeltet. Metoden kan for eksempel 
brukes sammen med motiver som dominerer 
bildekomposisjonen.
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N [Punktmåling]

Kameraet måler en sirkel på 4 mm i diameter 
(ca. 1,5 % av bildefeltet). Brukes for eksempel 
til å måle et bestemt område av bildefeltet når 
motivet er bakgrunnsbelyst eller har områder 
med skarp kontrast.

t
[Høylysvektet 
lysmåling]

Kameraet legger størst vekt på høylys. Bruk 
dette alternativet til å redusere tap av detaljer i 
høylys, for eksempel når du fotograferer 
personer som opptrer på scene og er belyst av 
lyskastere.

Alternativ Beskrivelse
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Bruk BKT-knappen til å velge trinnene 
for alternative eksponeringer og antall 
bilder i programmet for alternative 
eksponeringer. Alternative 
eksponeringer brukes til å variere 
eksponering, blitsens blinkstyrke, 
hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting (ADL) over en serie av bilder.
• BKT-knappens rolle kan velges ved bruk av egendefinert 

innstilling f3 [Egendef. kontroller].

BKT-knappen
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Bruk S (Q)-knappen til å justere kameraets følsomhet for lys 
(ISO-følsomhet). Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre lys 
kreves for en eksponering, noe som gir kortere lukkertider eller 
mindre blenderåpninger. Du har også muligheten til å aktiverte 
automatisk ISO-følsomhetskontroll, som automatisk justerer 
følsomheten hvis optimal eksponering ikke kan oppnås ved den 
innstilling du selv har valgt.

Justere ISO-følsomheten
Hold inne S (Q)-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

Velg mellom verdier fra ISO 100 til 102400. Innstillinger fra 
omtrent 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 5 EV over ISO 102400 
er også tilgjengelige.

S (Q)-knapp
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D Høye ISO-følsomheter
Jo høyere ISO-følsomhet, desto mindre kreves for eksponeringen, slik at 
bilder kan tas når belysningen er utilstrekkelig og hjelpe til med å 
forhindre uskarpheter når motivet er i bevegelse. Vær imidlertid 
oppmerksom på at jo høyere følsomhet, desto mer sannsynlig er det at 
bildet påvirkes av "støy" i form av lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør 
eller linjer.
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Aktivere automatisk ISO-følsomhetskontroll
Hold nede S (Q)-knappen og drei på underkommandohjulet 
for å velge om kameraet skal justere ISO-følsomheten 
automatisk hvis ønsket eksponering ikke kan oppnås med den 
verdien som du selv har valgt.
• Når automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert, vises ISO 

AUTO-indikatorer på det øvre kontrollpanelet og i søkeren. 
Når disse indikatorene lyser (men ikke blinker), tas bilder med 
følsomheten som er valgt for [ISO-følsomhet]. Når 
følsomheten endres fra verdien som du selv har valgt, vil ISO 
AUTO-indikatorene blinke, og den endrede verdien vises på 
skjermbildene.

A Maksimal følsomhet
Du kan velge en øvre grense for automatisk ISO-følsomhetskontroll for å 
forhindre at ISO-følsomheten heves for høyt. Den maksimale ISO-
følsomheten kan velges ved å bruke [Innst. for ISO-følsomhet] > [Auto. 
ISO-følsomhetsktrl.] > [Maksimal følsomhet]-elementet i 
fotograferingsmenyen.
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Bruk E (eksponeringskompensasjon)-knappen for å endre 
eksponeringen fra verdien som er foreslått av kameraet. Du kan 
bruke eksponeringskompensasjon til å gjøre bilder lysere eller 
mørkere.

Justere eksponeringskompensasjonen
Hold inne E-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

• Høyere verdier gjør motivet lysere og lavere verdier gjør det 
mørkere.

• Normal eksponering kan gjenopprettes ved å sette 
eksponeringskompensasjonen til ±0,0. 
Eksponeringskompensasjon tilbakestilles ikke når kameraet 
slås av.

E-knappen

−1 EV Ingen eksponerings-
kompensasjon

+1 EV



118 T-knappen

T-knappen brukes til å justere bildekvaliteten og velge 
størrelsen på JPEG-bilder.

Justere bildekvaliteten
Hold inne T-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

T-knappen

Alternativ Beskrivelse
[NEF (RAW) + JPEG finec] Registrer to kopier av hvert bilde: et NEF 

(RAW)-bilde og en JPEG-kopi. For JPEG-
kopien kan du velge mellom alternativer 
som prioriterer bildekvalitet eller 
filstørrelse. Alternativer med en stjerne 
("c") prioriterer bildekvalitet, mens de 
uten en stjerne ("c") prioriterer 
filstørrelse.

[NEF (RAW) + JPEG fine]
[NEF (RAW) + JPEG 
normalc]
[NEF (RAW) + JPEG normal]
[NEF (RAW) + JPEG basicc]
[NEF (RAW) + JPEG basic]
[NEF (RAW)] Ta opp bilder i NEF (RAW)-format.
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A Opptak med to bilder
• Hvis du velger [RAW spor 1 – JPEG spor 2] for [Funksjon for kortet i 

spor 2] i fotograferingsmenyen når du tar bilder med et NEF (RAW) + 
JPEG-alternativ valgt for bildekvalitet, lagres NEF (RAW)-kopier på kortet 
i spor 1 og JPEG-kopier på kortet i spor 2.

• Hvis et JPEG-alternativ er valgt for bildekvalitet og [JPEG spor 1 – JPEG 
spor 2] er valgt for [Funksjon for kortet i spor 2], vil kameraet ta opp to 
kopier av hvert bilde, ett til hvert minnekort og hvert i forskjellige 
størrelser.

[JPEG finec]
Ta opp bilder i JPEG-format. 
Bildekvaliteten øker når kvaliteten endres 
fra basic til normal og til fine. Alternativer 
med en stjerne ("c") prioriterer 
bildekvalitet, mens de uten en stjerne 
("c") prioriterer filstørrelse.

[JPEG fine]
[JPEG normalc]
[JPEG normal]
[JPEG basicc]
[JPEG basic]

Alternativ Beskrivelse
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Velge en bildestørrelse
Hold inne T-knappen og drei på underkommandohjulet.

• Velg mellom [Stor], [Medium], og [Liten]; det valgte 
alternativet gjelder kun JPEG-bilder. Bildenes fysiske 
dimensjonene i piksler varierer med bildefeltet.

• Størrelsen på NEF (RAW)-bilder kan velges ved å bruke 
[Bildestørrelse] > [NEF (RAW)]-elementet i 
fotograferingsmenyen.

Bildefelt
Bildestørrelse

[Stor] [Medium] [Liten]
[FX (36 × 24)] 5568×3712 4176×2784 2784×1856

[1,2× (30 × 20)] 4640×3088 3472×2312 2320×1544
[DX (24 × 16)] 3648×2432 2736×1824 1824×1216
[5:4 (30 × 24)] 4640×3712 3472×2784 2320×1856
[1:1 (24 × 24)] 3712×3712 2784×2784 1856×1856

[16:9 (36 × 20)] 5568×3128 4176×2344 2784×1560
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U-knappen kan brukes til å justere hvitbalansen. Hvitbalanse 
gir naturlige farger med lyskilder med forskjellige nyanser.

Justere hvitbalansen
Hold inne U-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

Alternativene for den valgte innstillingen, hvis der er noen, kan 
velges ved å holde inne U-knappen og dreie på 
underkommandohjulet.

U-knappen
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Alternativ Beskrivelse

v [Auto]
Hvitbalansen justeres automatisk for 
optimalt resultat med de fleste lyskilder.

v0 [Bevar hvit 
(reduser varme farger)]

Fjern den varme fargen, som produseres 
av belysning med glødelamper.

v1 [Bevar overordnet 
stemning]

Fjern den varme fargen, som produseres 
av belysning med glødelamper, delvis.

v2 [Bevar varme 
farger]

Bevar den varme fargen, som produseres 
av belysning med glødelamper.

D [Naturlig lys 
automatikk]

Når dette alternativet brukes under 
naturlig lys i stedet for [Auto], produserer 
det farger nærmere de som vi ser med 
det blotte øye.

H [Direkte sollys]
Bruk med motiver som belyses av direkte 
sollys.

G [Skyet] Bruk i dagslys med en overskyet himmel.
M [Skygge] Bruk i dagslys med motiver i skyggen.
J [Glødelampe] Bruk i glødelampebelysning.
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I [Lysstoffrør]

Bruk i belysning med lysstoffrør, og velg 
lyspæretype i henhold til lyskilden.

[Natriumlamper]
[Varmt-hvitt lysstoffrør]
[Hvitt lysstoffrør]
[Kaldt-hvitt lysstoffrør]
[Dagslys-hvitt 
lysstoffrør]
[Dagslys lysstoffrør]
[Høytemp. 
kvikksølvlampe]

N [Blits] Bruk for blitsfotografering.
K [Velg fargetemperatur] Velg fargetemperatur direkte.

L [Manuell 
forhåndsinnstilling]

Mål hvitbalanse for motivet eller 
lyskilden, eller kopier hvitbalansen fra et 
eksisterende bilde.

Alternativ Beskrivelse
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A Finjustere hvitbalansen
For å finjustere hvitbalansen, bruker du multivelgeren mens du holder 
nede U-knappen.
• Når et annet alternativ enn [Velg fargetemperatur] eller [Manuell 

forhåndsinnstilling] er valgt, kan du finjustere hvitbalansen på den 
gulblå aksen ved å trykke på 4 eller 2, og på grønn-magenta aksen ved 
å trykke på 1 eller 3.

• Når [Velg fargetemperatur] er valgt, kan du trykke på 4 eller 2 for å 
markere en verdi. Trykk på 1 eller 3 for å endre.

• Slipp U-knappen for å gå tilbake til opptaksmodus.
• Ved andre innstillinger enn 0 vises en asterisk 

("U") på det bakre kontrollpanelet.

• For å vise gjeldende verdi, trykker du på U-
knappen mens opptaksinformasjonen vises.
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Bruk g (h/Q)-knappen for å velge 
bildebehandlingsalternativer ("Picture Control") for nye bilder i 
henhold til motivet eller din kreative hensikt.

Velg en Picture Control
Hvis du trykker på g (h/Q)-knappen, 
vises alternativer for Picture Control. 
Marker et alternativ med 4 eller 2, og 
trykk på J for å velge.

g (h/Q)-knappen

Alternativ Beskrivelse

n [Auto]
Kameraet justerer automatisk fargetoner og 
nyanser basert på [Standard] Picture Control.

Q [Standard]
Standardbehandling for balanserte resultater. 
Anbefales for de fleste situasjoner.

R [Nøytral]
Minimal behandling for naturlige resultater. 
Velg for bilder som senere skal behandles eller 
retusjeres.

S [Friske farger]

Bilder behandles for å oppnå fargesterk effekt 
som minner om bilder på fotopapir. Velg til 
fotografier der det skal legges vekt på 
primærfargene.

T [Monokrom] Ta monokrome fotografier.
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o [Portrett]
Gir naturlig hudtekstur i portretter med en 
avrundet virkning.

p [Landskap] Gir levende landskap og bybilder.

q [Flat]
Bevarer detaljer over et bredt fargetoneområde, 
fra høylys til skygger. Velg til fotografier som 
senere skal behandles eller retusjeres betydelig.

l01 
- 

l20

Creative 
Picture 
Control 
(Kreativ 
Picture 
Control)

Creative Picture Control tilbyr unike 
kombinasjoner av nyanser, fargetoner, metning 
og andre innstillinger som kan velges for 
spesielle effekter. Velg mellom 20 forskjellige 
alternativer, inkludert [Drøm] og [Morgen].

Alternativ Beskrivelse
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❚❚ Endre Picture Controls
Hvis du vil endre innstillingene for en 
Picture Control, markerer du ønsket 
Picture Control og trykker på 3.
• Trykk på 1 eller 3 for å markere 

innstillinger. Trykk på 4 eller 2 for å 
velge en verdi i trinn på 1, eller drei på 
underkommandohjulet for å velge en verdi i trinn på 0,25.

• Alternativene som er tilgjengelige, varierer med valgt Picture 
Control.

• Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å trykke på O 
(Q)-knappen.

• Trykk på J for å lagre endringene.
• Picture Controls som er blitt endret fra 

standardinnstillingene, indikeres med 
en asterisk ("U").
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❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ Beskrivelse

[Effektnivå] Demp eller øk virkningen av Creative Picture Controls.

[Hurtig 
oppskarping]

Juster nivåene raskt for balansert [Oppskarping], 
[Middels oppskarping] og [Klarhet]. Disse 
parametrene kan også justeres individuelt.

[Oppskarping] Bestemmer skarpheten i detaljer og konturer.
[Middels 
oppskarping]

Juster skarpheten i mønstre og linjer i området 
mellom [Oppskarping] og [Klarhet].

[Klarhet]
Justerer den generelle skarpheten og skarpheten i 
tykkere konturer uten å påvirke lysstyrken eller det 
dynamiske området.

[Kontrast] Juster kontrasten.

[Lysstyrke]
Øk eller reduser lysstyrken uten tap av detaljer i 
høylys eller skygger.

[Metning] Bestemmer fargeintensiteten.
[Nyanse] Juster nyansen.
[Filtereffekter] Simuler effekten av fargefiltre på monokrome bilder.

[Toning]

Velg skjæret som skal brukes i monokrome bilder. 
Hvis du trykker på 2 når et annet alternativ enn 
[B&W] (svart-hvitt) er valgt, vises alternativer for 
metning.

[Toning] 
(Creative Picture 
Control)

Velg fargeskjæret som skal brukes for Creative Picture 
Control.
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D j-indikatoren
j-indikatoren under verdibjelken i 
innstillingsmenyen for Picture Control 
indikerer innstillingens forrige verdi.

D [A] (Auto)
• Hvis du velger [A] (auto)-alternativet, som er tilgjengelig for noen 

innstillinger, justerer kameraet innstillingen automatisk.
• Resultatet varierer i forhold til eksponeringen og motivets plassering i 

bildefeltet.

D [Filtereffekter]
Du kan velge mellom følgende [Filtereffekter]:

* Fargen i parentes er navnet på det tilsvarende tredjeparts fargefilteret 
for svart-hvitt-fotografering.

Alternativ Beskrivelse

[Y] (gul) * Disse alternativene øker kontrasten og kan brukes til å 
tone ned himmelens lysstyrke i landskapsbilder. Oransje 
[O] gir mer kontrast enn gult [Y], og rødt [R] mer kontrast 
enn oransje.

[O] (oransje) *

[R] (rød) *

[G] (grønn) *
Grønn gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter og 
lignende.
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A [Auto] Picture Control
Innstillingene kan justeres innenfor området 
[A−2] til [A+2].

A Beskytte bilder fra å bli slettet
g (h/Q)-knappen kan brukes under 
avspilling til å beskytte bilder. Hvis du beskytter 
bilder forhindrer du at de slettes utilsiktet.

A Vise hjelp
Trykk på g (h/Q)-knappen for å vise hjelpen for det aktuelle elementet, 
der hjelp er tilgjengelig (0 87).
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Under opptak kan du bruke W (N)-knappen til å velge 
blitsmodus og justere blitskompensasjonen for blitser 
(ekstrautstyr). Blitsmodus avgjør virkningen produsert av 
blitsen, mens blitskompensasjon avgjør blitsens blinkstyrke.

Velge en blitsmodus
Hold inne W (N)-knappen og drei på hovedkommandohjulet.

W (N)-knappen

Alternativ Beskrivelse
[Utfyllingsblits] 
(synkronisering på 
fremre 
lukkergardin)

Denne modusen anbefales i de fleste 
situasjoner.

[Reduksjon av rød 
øyerefleks] 
(reduksjon av rød 
øyerefleks)

Blits avfyres før bildet tas, noe som 
reduserer "røde øyne".

[Synkronisering 
på lang lukkertid] 
(synkronisering på 
lang lukkertid)

Samme som "utfyllingsblits", bortsett fra at 
lange lukkertider brukes til å fange 
bakgrunnslyset om natten eller i svak 
belysning.



132 W (N)-knappen

[Synkr. lang 
lukk.tid + rød 
øyerfl.] (reduksjon 
av rød øyerefleks 
med 
synkronisering på 
lang lukkertid)

Samme som "reduksjon av rød øyerefleks", 
bortsett fra at lange lukkertider brukes til å 
fange bakgrunnslyset om natten eller i svak 
belysning.

[Synkronisering 
på bakre gardin] 
(synkronisering på 
bakre gardin)

Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes.

s [Blits av] Blitsen avfyres ikke.

Alternativ Beskrivelse
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Justere blitskompensasjonen
Hold inne W (N)-knappen og drei på underkommandohjulet.

• Velg positive verdier for lysere belysning, og negative verdier 
for å sikre at motivet ikke blir for sterkt belyst.

• Normal blinkstyrke kan gjenopprettes ved å stille 
eksponeringskompensasjonen til ±0,0. Blitskompensasjonen 
tilbakestilles ikke når kameraet slås av.



134 PV-knappen

Ved å trykke på Pv-knappen under 
søkerfotografering, blendes 
blenderåpningen ned til den gjeldende 
verdien, noe som gjør at 
dybdeskarpheten kan forhåndsvises så 
lenge knappen holdes nede.
• Blitser (ekstrautstyr) som er kompatible med Nikon Creative 

Lighting System (CLS), vil avgi et innstillingslys. 
Innstillingslyset kan deaktiveres ved å velge [Av] for 
egendefinert innstilling e6 [Innstillingslys].

• Du kan velge rollen som er tilordnet Pv-knappen. Bruk 
egendefinert innstilling f3 [Egendef. kontroller] og g2 
[Egendef. kontroller] i menyen for egendefinerte innstillinger 
til å velge rollene som knappen skal ha under henholdsvis 
fotografering og filminnspilling.

PV-knappen
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Bruk knappen Fn1-, Fn2-, Fn3-(C) eller Fn-(vertikalt) for rask 
tilgang til valgte innstillinger.

• Den tildelte innstillingen kan velges ved å holde nede den 
tilsvarende knappen og dreie på hovedkommandohjulet. I 
noen tilfeller kan justeringer gjøres ved bruk av både hoved- 
og underkommandohjulet.

• Bruk egendefinert innstilling f3 [Egendef. kontroller] og g2 
[Egendef. kontroller] i menyen for egendefinerte innstillinger 
til å velge rollene som disse knappene skal ha under 
henholdsvis fotografering og filmopptak.

Knappene Fn1-, Fn2-, Fn3-(C) og Fn-
(vertikalt)
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Feilsøking

Du kan være i stand til selv å løse eventuelle problemer med 
kameraet ved å følge trinnene nedenfor. Sjekk denne listen før 
du kontakter forhandleren din eller en Nikon-autorisert 
servicerepresentant.

Før du kontakter kundeservice

TRINN1 Kontroller de vanlige problemene som er oppført i 
følgende avsnitt:
• "Problemer og løsninger" (0 138)
• "Varsler og feilbeskjeder" (0 150)

TRINN2 Slå kameraet av, ta ut batteriet og vent deretter omtrent 
ett minutt før du setter inn batteriet på nytt og slår 
kameraet på.
D Kameraet kan fortsette å skrive data til minnekortet etter 

opptak. Vent minst ett minutt før du tar ut batteriet.

TRINN3 Søk på Nikons nettsider.
• Besøk nettstedet i ditt land eller din region (0 xxix) for 

informasjon om hjelp og ofte stilte spørsmål.
• For å laste ned den nyeste programvaren for kameraet ditt, 

besøker du: 
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

TRINN4 Rådfør deg med en Nikon-autorisert 
servicerepresentant.
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D Gjenopprette standardinnstillingene
• Noen menyelementer og andre funksjoner kan være utilgjengelige, 

avhengig av gjeldende innstillinger. For å få tilgang til menyelementer 
som er nedtonet eller funksjoner som ellers ikke er tilgjengelige, kan du 
prøve å gjenopprette standardinnstillingene ved å bruke elementet 
[Nullstill alle innstillinger] i oppsettsmenyen.

• Vær imidlertid oppmerksom på at trådløse nettverksprofiler, 
informasjon om opphavsrett og andre brukergenererte oppføringer 
også vil bli nullstilt. Innstillingene kan ikke gjenopprettes når 
nullstillingen er utført.
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Løsninger på en del vanlige problemer er listet opp nedenfor.

Batteri/visning

Problemer og løsninger

● Kameraet er på, men reagerer ikke:
• Vent til opptaket og andre funksjoner er avsluttet.
• Slå av kameraet hvis problemet vedvarer.
• Hvis kameraet ikke kan slås av, må du fjerne og sette inn batteriet 

igjen.
• Hvis du bruker en nettadapter, kobler du fra og kobler til 

nettadapteren på nytt.
- All data som lagres for øyeblikket vil gå tapt.
- Data som allerede er registrert, påvirkes ikke av å fjerne eller koble 

fra strømkilden.
● Søkeren er ute av fokus:

• Drei på diopterjusteringen for å justere søkerfokus.
• Hvis justering av søkerfokus ikke løser problemet, setter du 

autofokusmodus til AF-S og AF-søkefeltmodus til [Enkeltpunkt-
AF]. Etter å ha gjort det, velger du det midtre fokuspunktet. Velg 
deretter et motiv med høy kontrast og fokuser ved hjelp av 
autofokus. Med kameraet i fokus, bruker du diopterjusteringen til å 
bringe motivet i klart fokus i søkeren.

• Søkerfokuset kan ved behov justeres ytterligere ved hjelp av 
korreksjonslinser (ekstrautstyr).
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● Søkeren er mørk:
Er batteriet oppladet? Søkeren kan bli mørk hvis batteriet er utladet 
eller ikke er satt i (0 28, 47).

● Visningen i søkeren, på kontrollpanelet eller på skjermen slås av 
uten forvarsel:

Velg lengre forsinkelser for egendefinert innstilling c2 [Tidsbryter for 
ber.stilling] eller c4 [Forsinkelse for skjerm av].

● Visningen på kontrollpanelet eller i søkeren er mørk og svarer 
ikke:

Disse skjermbildenes svartider og lysstyrke varierer med 
temperaturen.

● Mønstre vises i søkeren:
Informasjonen i søkeren kan bli rød når et fokuspunkt markeres, men 
dette er normalt for denne typen søker og indikerer ikke en 
funksjonsfeil.
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Opptak
● Kameraet tar tid å slå på:

Mer tid er nødvendig for å finne alle filer hvis minnekortet inneholder 
et stort antall filer eller mapper.

● Lukkeren kan ikke løses ut:
• Er det satt inn et minnekort, og har det i så fall tilgjengelig plass?
• Når et CPU-objektiv av en annen type enn G eller E er montert, kan 

lukkeren ikke løses ut med mindre blenderringen er låst på den 
minste blenderåpningen (det høyeste f-tallet). Hvis B vises på det 
øvre kontrollpanelet, velger du [Blenderring] for egendefinert 
innstilling f6 [Tilpass kommandohjulene] > [Blenderinnstilling] 
og justerer blenderåpningen ved bruk av objektivets blenderring.

• Hvis du valgte eksponeringskontroll S etter å ha valgt en lukkertid 
på A (B-innstilling) eller % (Tid) med eksponeringskontroll M, 
velger du en annen lukkertid.

• Er [Utløser låst] valgt for [Utløserlås ved tomt spor] i 
oppsettsmenyen?

● Kameraet reagerer tregt på utløseren:
Velg [Av] for egendefinert innstilling d5 [Innst. for 
ekspon.forsinkelse].

● Serieopptak er ikke tilgjengelig:
Serieopptak kan ikke brukes sammen med HDR.
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● Bildene er uskarpe:
• Er kameraet i manuell fokusmodus? For å aktivere autofokus, dreier 

du fokusfunksjonsvelgeren til AF.
• Autofokus fungerer ikke bra under følgende forhold. I disse tilfellene 

må du bruke manuell fokusering eller fokuslås. Autofokus fungerer 
ikke bra hvis: det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og 
bakgrunnen, fokuspunktet inneholder gjenstander på forskjellige 
avstander fra kameraet, motivet er dominert av regelmessige 
geometriske mønstre, fokuspunktet inneholder områder med svært 
varierende lysstyrke, gjenstander i bakgrunnen ser større ut enn 
motivet eller motivet inneholder mange små detaljer.

● Pipesignalet lyder ikke:
• Pipesignalet lyder ikke når kameraet fokuserer med AF-C valgt for 

autofokusmodus.
• Velg et annet alternativ enn [Av] for [Alternativer for pipesignal] > 

[Pipesignal av/på] i oppsettsmenyen.
● Et stort spekter av lukkertider er ikke tilgjengelig:

Bruk av blits begrenser omfanget av tilgjengelige lukkertider. Korteste 
blitssynkroniserte lukkertid kan stilles til verdier på 1/250–1/60 ved bruk 
av egendefinert innstilling e1 [Blitssynk. lukkertid]. Når du bruker 
blitsenheter som støtter automatisk FP-høyhastighetssynkronisering, 
velger du [1/250 s (Automatisk FP)] for et komplett spekter av 
lukkertider.
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● Fokus låses ikke når utløseren trykkes halvveis ned:
Hvis AF-C er valgt som autofokusmodus, kan fokus låses ved å trykke 
på midten av undervelgeren.

● Valg av fokuspunkt er ikke tilgjengelig:
• Er fokusvelgerlåsen i L (lås)-stillingen?
• Valg av fokuspunkt er ikke tilgjengelig når [Auto. valg av 

AF-søkefelt] er valgt for AF-søkefeltmodus.
• Valg av fokuspunkt er ikke tilgjengelig i avspillingsmodus eller når 

menyene er i bruk.
• Har tidsbryteren for beredskapsstilling gått ut? Trykk utløseren 

halvveis ned for å aktivere valg av fokuspunkt.
● Valg av AF-modus er ikke tilgjengelig:

Velg [Ingen begrensninger] for egendefinert innstilling a15 
[Begrensn. for autofokusfunksjon].

● Kameraet bruker lang tid på å lagre bilder:
Er [På] valgt for [Støyred. ved lang eksponering] i 
fotograferingsmenyen?
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● "Støy" (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller 
linjer) kommer til syne på bilder:
• For å redusere støy, må du justere innstillinger som ISO-følsomhet, 

lukkertid eller Aktiv D-Lighting.
• Ved høye ISO-følsomheter kan støy bli mer merkbart i lange 

eksponeringer, eller på bilder tatt når kameratemperaturen er høy.
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● Fotografier og filmer ser ikke ut til å ha samme eksponering som 
forhåndsvisningen som vises på skjermen under live view:

Endringer i skjermens lysstyrke under live view har ingen innvirkning 
på bilder som tas med kameraet.

● Flimmer eller bånding vises på skjermbildet under filmopptak:
Velg [Flimmerreduksjon] i filmopptaksmenyen, og velg et alternativ 
som samsvarer med den lokale strømforsyningens frekvens.

● Lyse områder eller bånd vises i live view:
Lyse områder eller bånd kan forekomme hvis et blinkende skilt, blitser 
eller en annen momentan lyskilde brukes under live view.

● Flekker vises på bilder:
• Er det flekker på objektivets forreste eller bakerste linser?
• Er det fremmedlegemer på mikrofilteret? Rengjør bildebrikken.

● Live view avsluttes uforventet eller starter ikke:
• Live view kan slå seg av automatisk for å forhindre skade på 

kameraets indre kretser, for eksempel hvis:
- Omgivelsestemperaturen er høy
- Kameraet har blitt brukt i lengre tid i live view eller til å ta opp film
- Kameraet har blitt brukt til serieopptak i lang tid

• Hvis kameraet er varmt og live view ikke starter, venter du til de 
indre kretsene kjøler seg ned og prøver igjen. Merk at kameraet kan 
føles varmt å ta på, men dette indikerer ikke en funksjonsfeil.
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● "Støy" (lyse punkter, lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller 
linjer) kommer til syne på bilder:
• Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør eller lyse punkter kan oppstå 

som et resultat av økning i temperaturen i kameraets indre kretser 
under bruk av live view. Avslutt live view når kameraet ikke er i bruk.

• Lyse piksler vilkårlig spredt i bildet, slør, linjer eller uventede farger 
kan vises hvis du trykker på X-knappen for å zoome inn på 
visningen gjennom objektivet ved bruk av live view.

• I filmer påvirkes mengden og fordelingen av lyse piksler vilkårlig 
spredt i bildet, slør og lyse punkter av alternativet som er valgt for 
[Bildestørrelse/frekvens] i filmopptaksmenyen.

• Merk at fordelingen av støy på skjermen kan være forskjellig fra 
resultatet i det endelige bildet.

● Skjermens nyanser endres betydelig under live view:
Skjermens nyanser kan endre seg betydelig ved høye følsomheter 
(Høy 0,3 til Høy 5) under serieopptak eller umiddelbart etter at 
utløseren er løst ut. Dette indikerer ikke en funksjonsfeil. Etter en kort 
stund blir visningen normal igjen. Bilder som tas med kameraet 
påvirkes ikke.

● Kameraet kan ikke måle en verdi for manuelt forhåndsinnstilt 
hvitbalanse:

Motivet er for mørkt eller for lyst.
● Visse bilder kan ikke velges som kilder for forhåndsinnstilt 

hvitbalanse:
Bilder tatt med andre typer kameraer kan ikke brukes som kilder for 
manuelt forhåndsinnstilt hvitbalanse.
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● Alternative eksponeringer med hvitbalanse (WB) er ikke 
tilgjengelig:
• Alternative eksponeringer med hvitbalanse er ikke tilgjengelig når 

et NEF (RAW)- eller et NEF + JPEG-alternativ er valgt for bildekvalitet.
• Alternative eksponeringer med hvitbalanse kan ikke brukes med 

multieksponering og i HDR-modus.
● Effektene av [Still inn Picture Control] skiller seg fra bilde til bilde:

[Auto] er valgt for [Still inn Picture Control] eller som grunnlag for 
en egendefinert Picture Control opprettet med [Bruke Picture 
Control] eller [A] (auto) er valgt for [Hurtig oppskarping], [Kontrast] 
eller [Metning]. For konsekvente resultater over en serie av bilder, 
velger du en annen innstilling enn [A] (auto).

● Alternativet som er valgt for lysmåling, kan ikke endres:
Alternativet som er valgt for lysmåling, kan ikke endres når 
eksponeringslåsen er aktiv.

● Eksponeringskompensasjon er ikke tilgjengelig:
Endringer av eksponeringskompensasjonen med 
eksponeringskontroll M gjelder bare eksponeringsindikatoren og har 
ingen innvirkning på lukkertid eller blenderåpning.

● Ujevne nyanseringer kan forekomme i lange eksponeringer:
Ujevne nyanseringer kan vises i lange eksponeringer tatt opp med 
lukkertider med A (B-innstilling) eller % (tid). Effekten kan 
minskes ved å velge [På] for [Støyred. ved lang eksponering] i 
fotograferingsmenyen.

● Lyd tas ikke opp i filmer:
Er [Mikrofon av] valgt for [Mikrofonfølsomhet] i 
filmopptaksmenyen?
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Avspilling
● NEF (RAW)-bilder vises ikke under avspilling:

Kameraet viser bare JPEG-kopier av bilder tatt med [NEF (RAW) + 
JPEG finec], [NEF (RAW) + JPEG fine], [NEF (RAW) + JPEG 
normalc], [NEF (RAW) + JPEG normal], [NEF (RAW) + JPEG basicc] 
eller [NEF (RAW) + JPEG basic] valgt for [Bildekvalitet].

● Bilder tatt med andre kameraer vises ikke:
Bilder tatt med andre typer kameraer, vises kanskje ikke riktig.

● Alle bilder er ikke synlige under avspilling:
Velg [Alle] for [Avspillingsmappe] i avspillingsmenyen.

● Stående (portrett) formatsbilder vises i liggende (landskap) 
format:
• Er [Av] valgt for [Dreie til høydeformat] i avspillingsmenyen?
• Automatisk bilderotering er ikke tilgjengelig under bildevisning.
• Kameraformatet er kanskje ikke riktig registrert på bilder tatt med 

kameraet pekende opp eller ned.
● Bilder kan ikke slettes:

Er bildene beskyttet?
● Bilder kan ikke retusjeres:

• Bildene kan ikke redigeres ytterligere med dette kameraet.
• Det er ikke nok plass på minnekortet til å lagre den retusjerte 

kopien.
● Kameraet viser meldingen [Mappen inneholder ingen bilder.]:

Velg [Alle] for [Avspillingsmappe] i avspillingsmenyen.
● Bilder vises ikke på HDMI-enheter:

Bekreft at en HDMI-kabel er riktig tilkoblet.



148 Problemer og løsninger

● Alternativet for fjerning av bildestøv i Capture NX-D har ikke 
ønsket effekt:

Rengjøring av bildebrikken endrer posisjonen av støv på mikrofilteret 
og vil ikke ha ønsket effekt hvis:
• Referansedata for støvfjerning registreres etter rengjøring av 

bildebrikken brukes med fotografier som er tatt før rengjøringen av 
bildebrikken utføres

• Referansedata for støvfjerning registreres før rengjøring av 
bildebrikken brukes med fotografier som er tatt etter rengjøringen 
av bildebrikken utføres

● Effekten av [Still inn Picture Control], [Aktiv D-Lighting] eller 
[Vignetteringskontroll] er ikke synlig:

Når det gjelder NEF (RAW)-bilder, kan effekten bare vises ved hjelp av 
Nikon-programvare. Vis NEF (RAW)-bilder ved å bruke Capture NX-D 
eller ViewNX-i.

● Bilder kan ikke kopieres til en datamaskin:
Avhengig av operativsystemet, kan det være at du ikke kan laste opp 
bilder når kameraet er koblet til en datamaskin. Kopier bilder fra 
minnekortet til en datamaskin ved hjelp av en kortleser eller en annen 
enhet.
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Bluetooth og Wi-Fi (trådløse nettverk)

Diverse

● Smartenheter viser ikke kameraets SSID (nettverksnavn):
• Gå til oppsettsmenyen og bekreft både at [Deaktiver] er valgt for 

[Flymodus] og at [Aktiver] er valgt for [Koble til smartenhet] > 
[Paring (Bluetooth)] > [Bluetooth-tilkobling].

• Bekreft at [Koble til smartenhet] > [Wi-Fi-tilkobling] er aktivert i 
oppsettsmenyen.

• Prøv å deaktivere og aktivere trådløse nettverksfunksjoner på nytt 
på smartenheten.

● Kameraet kan ikke koble til skrivere og andre trådløse enheter:
Kameraet kan ikke opprette trådløse nettverkstilkoblinger med andre 
enheter enn smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner.

● Opptaksdatoen er ikke korrekt:
Er kameraklokken stilt inn riktig? Kameraklokken er mindre nøyaktig 
enn de fleste klokker og husholdningsklokker. Sjekk klokken 
regelmessig mot mer nøyaktige tidsmålere og still inn den etter 
behov.

● Menyelementer kan ikke velges:
• Noen elementer er ikke tilgjengelige ved visse kombinasjoner av 

innstillinger.
• Elementet [Batteriinformasjon] i oppsettsmenyen er ikke 

tilgjengelig når kameraet strømforsynes av en strømforsyning og 
nettadapter (ekstrautstyr).
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Dette avsnittet viser varsler og feilmeldinger som vises i 
søkeren, på det øvre kontrollpanelet og på kameraskjermen.

Varsler
Følgende varsler vises på det øvre kontrollpanelet og i søkeren:

Varsler og feilbeskjeder

Varsel
Problem/løsningØvre 

kontrollpanel Søker

B 
(blinker)

B
(blinker)

Objektivets blenderring er ikke satt til 
minste blenderåpning.
Still objektivets blenderring til minste 
blenderåpning (høyeste f-antall).

H d
Lavt batterinivå.
Klargjør et reservebatteri.
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H

 (blinker)
d

 (blinker)

Batteriet er utladet.
• Bytt ut med et reservebatteri.
• Lad opp batteriet.
Batteriinformasjon ikke tilgjengelig.
• Batteriet kan ikke brukes. Kontakt en Nikon-

autorisert servicerepresentant.
• Batterinivået er ekstremt lavt. Lad opp 

batteriet.
Batteriet kan ikke levere data til kameraet.
Bytt ut tredjeparts batterier med originale 
Nikon-batterier.
Høy batteritemperatur.
Ta ut batteriet og vent til det er kjølt ned.

B 
(blinker)

—
Kameraklokken er ikke stilt inn.
Still kameraklokken.

F F

Blenderåpningen som vises stopper innen 
største blenderåpning. Ikke noe objektiv er 
montert, eller et objektiv uten CPU er 
montert uten at største blenderåpning er 
spesifisert.
Blenderåpningsverdien vil vises hvis den største 
blenderåpningen er spesifisert.

Varsel
Problem/løsningØvre 

kontrollpanel Søker
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— F H
 (blinker)

Kameraet kan ikke fokusere med autofokus.
Endre bildekomposisjonen eller fokuser 
manuelt..

A

(blinker)
A

(blinker)

A(B-innstilling) valgt med 
eksponeringskontroll S.
• Endre lukkertiden.
• Velg eksponeringskontroll M.

%

(blinker)
%

(blinker)

%(Tid) valgt med eksponeringskontroll S.
• Endre lukkertiden.
• Velg eksponeringskontroll M.

1

(blinker)
k

(blinker)
Bildebehandling pågår.
Vent til bildebehandlingen er fullført.

— N
(blinker)

Blitsen ble avfyrt med full styrke.
Bildet kan være undereksponert. Kontroller 
avstanden til motivet og innstillinger som 
blenderåpning, blitsens rekkevidde og ISO-
følsomhet.

Varsel
Problem/løsningØvre 

kontrollpanel Søker
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(Visningene for 
eksponeringsindikator
ene og lukkertid eller 

blenderåpning blinker)

Motivet er for lyst; grensene for kameraets 
lysmålingssystem er overskredet.
• Reduser ISO-følsomheten.
• Eksponeringskontroll P: Bruk tredjeparts ND 

(nøytral tetthets)-filtere (filter kan også brukes 
hvis varselet fremdeles vises etter at følgende 
innstillinger er justert med 
eksponeringskontroll S eller A).

• Eksponeringskontroll S: Velg kortere 
lukkertid.

• Eksponeringskontroll A: Velg mindre 
blenderåpning (høyere f-tall).

Motivet er for mørkt; grensene for 
kameraets lysmålingssystem er overskredet.
• Øk ISO-følsomheten.
• Eksponeringskontroll P: Bruk en blits 

(ekstrautstyr) (blits kan også brukes hvis 
varselet fremdeles vises etter at følgende 
innstillinger er justert med 
eksponeringskontroll S eller A).

• Eksponeringskontroll S: Velg lengre lukkertid.
• Eksponeringskontroll A: Velg mindre 

blenderåpning (høyere f-tall).

Varsel
Problem/løsningØvre 

kontrollpanel Søker
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Y

(blinker)
—

En blits som ikke støtter reduksjon av rød 
øyerefleks er festet og blitsmodusen er stilt 
på reduksjon av rød øyerefleks eller 
reduksjon av rød øyerefleks med 
synkronisering på lang lukkertid.
• Bruk en blits som støtter reduksjon av rød 

øyerefleks.
• Endre blitsmodusen.

n

(blinker)
j

(blinker)

Ikke nok minne til å ta opp flere bilder.
• Slett bilder fra minnekortet til det er plass nok 

til at flere bilder kan tas opp. Kopier bilder du 
ønsker å oppbevare til en datamaskin eller 
andre enheter før du fortsetter.

• Sett inn et nytt minnekort.
Kameraets filnumre har tatt slutt.
• Slett bilder fra minnekortet til det er plass nok 

til at flere bilder kan tas opp. Kopier bilder du 
ønsker å oppbevare til en datamaskin eller 
andre enheter før du fortsetter.

• Sett inn et nytt minnekort.

O

(blinker)
O

(blinker)

Funksjonsfeil i kameraet.
Trykk ned utløseren igjen. Kontakte en Nikon-
autorisert servicerepresentant hvis feilen 
vedvarer eller forekommer ofte.

Varsel
Problem/løsningØvre 

kontrollpanel Søker



155Varsler og feilbeskjeder

Feilmeldinger
Følgende varsler vises på skjermen og det øvre kontrollpanelet:

Varsel
Problem/løsning

Skjerm Øvre 
kontrollpanel

Finner ikke 
minnekort. S

Et minnekort er ikke satt i eller det er 
satt inn feil.
Kontroller at kortet er satt inn riktig.

Får ikke tilgang 
til dette 

minnekortet. 
Sett inn et nytt 

kort.

W, 
R

(blinker)

Feil ved forsøk på tilgang til 
minnekortet.
• Kontroller at kameraet støtter 

minnekortet.
• Hvis feilen vedvarer etter at kortet er 

blitt tatt ut og satt inn på nytt flere 
ganger, kan kortet være skadet. 
Kontakt forhandleren eller en Nikon-
autorisert servicerepresentant.

Kan ikke opprette en ny mappe.
• Slett bilder fra minnekortet til det er 

plass nok til at flere bilder kan tas 
opp. Kopier bilder du ønsker å 
oppbevare til en datamaskin eller 
andre enheter før du fortsetter.

• Sett inn et nytt minnekort.
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Dette kortet er 
ikke formatert. 

Formater kortet.

T

(blinker)

Minnekortet er ikke riktig formatert.
• Formater minnekort.
• Bytt ut kortet med et riktig formatert 

minnekort.

Kan ikke starte 
live view. Vent 

litt.
—

Kameraets interne temperatur er 
høy.
Avbryt fotograferingen til kameraet er 
kjølt ned.

Mappen 
inneholder ingen 

bilder.
—

Mappen inneholder ingen bilder.
Sett inn et minnekort som inneholder 
bilder.
Ingen bilder i mappen valgt for 
avspilling.
Bruk [Avspillingsmappe]-elementet i 
avspillingsmenyen for å velge en 
mappe som inneholder bilder.

Alle bildene er 
skjult.

—

Alle bilder i gjeldende mappe er 
skjult.
Bruk [Skjul bilde]-elementet i 
avspillingsmenyen for å vise bilder.

Varsel
Problem/løsning

Skjerm Øvre 
kontrollpanel



157Varsler og feilbeskjeder

Kan ikke vise 
denne filen.

—

Filen har blitt forandret ved bruk av 
et dataprogram eller samsvarer ikke 
med DCF-filstandarden.
Ikke overskriv bilder ved bruk av 
dataprogrammer.
Filen er korrupt.
Ikke overskriv bilder ved bruk av 
dataprogrammer.

Kan ikke velge 
denne filen.

—

Det valgte bildet kan ikke retusjeres.
Retusjeringsalternativer er bare 
tilgjengelige med bilder som er tatt 
med eller tidligere retusjert på 
kameraet.

Filmen kan ikke 
redigeres.

—

Den valgte filmen kan ikke 
redigeres.
• Filmer opprettet med andre enheter 

kan ikke redigeres.
• Filmer under to sekunder kan ikke 

redigeres.

Varsel
Problem/løsning

Skjerm Øvre 
kontrollpanel
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Denne filen kan 
ikke lagres på 

minnekortet. Se 
kameraets 

bruksanvisning 
hvis du ønsker 
flere detaljer.

—

Filer på 4 GB eller større kan bare 
lagres på minnekort som er 
formatert for exFAT. De kan ikke 
lagres på minnekort som er 
formatert for andre filsystemer, som 
for eksempel FAT32.
Bruk et minnekort med en kapasitet på 
over 32 GB formatert i kameraet, eller 
hold filstørrelsen under 4 GB.

Varsel
Problem/løsning

Skjerm Øvre 
kontrollpanel
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Tekniske merknader

Skjermbildene vises med alle indikatorer tent for 
illustrasjonsformål.

Søkeren

Kameraskjermbilder

4 5 83 761 2

1 Hellingsindikator1, 2

2 Rutenett for komposisjon3

3 Klammer for AF-område

4 12 mm referansesirkel for 
sentrumsdominert lysmåling

5 Fokuspunkter
Punktmålingsmål
Indikator for 
AF-søkefeltfunksjon

6 Flimmerregistrering

7 Indikator for telekonverter4

8 Vippeindikator1, 5
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1 Vises ved å trykke på knappen som [Kunstig horisont i søkeren] er 
tilordnet ved bruk av egendefinert innstilling f3 ([Egendef. 
kontroller]).

2 Fungerer som en vippeindikator når kameraet roteres for å ta bilder i 
stående (portrett) format.

3 Vises når [På] er valgt for egendefinert innstilling d11 [Vis rutenett for 
komposisjon].

4 Vises bare når et objektiv med en innebygd telekonverter er montert 
og telekonverteren er i bruk.

5 Fungerer som en hellingsindikator når kameraet roteres for å ta bilder 
i stående (portrett) format.
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1

3
4

2

1 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensasjon
Fremdriftsindikator for 
alternative eksponeringer 
og alternative 
blitseksponeringer

2 Indikator for 
blitskompensasjon

3 Indikator for 
eksponeringskompensasjon

4 Indikator for alternative 
eksponeringer

Alternative eksponeringer 
og alternative 
blitseksponeringer
Alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Alternative eksponeringer 
for Aktiv D-lighting
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1

18 17 16 15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314

1 Fokusindikator

2 Lysmåling

3 Eksponeringslås (AE)

4 Eksponeringskontroll

5 Låsikon for lukkertid

6 Lukkertid
Autofokusfunksjon

7 Ikon for blenderlås

8 Blenderåpning (blenderverdi)
Blenderåpning (antall stopp)

9 Indikator for ISO-følsomhet
Indikator for automatisk valgt 
ISO-følsomhet

10 ISO-følsomhet
Mengde av Aktiv D-Lighting
AF-søkefeltfunksjon

11 Nettverksdisplay
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* Vises når en blits (ekstrautstyr) er montert. Klarsignalet for blitsen lyser 
når blitsen er helt oppladet.

D Søkeren
Når batteriet er utladet eller intet batteri er satt i, vil visningen i søkeren 
dempes. Visningen blir normal igjen når et fulladet batteri settes i.

D Ekstreme temperaturer
Lysstyrken i kontrollpanelet og søkeren varierer ved forskjellige 
temperaturer, og responstiden kan falle når temperaturen er lav; 
visningen blir normal igjen ved romtemperatur.

12 Antall gjenværende 
eksponeringer
Antall bilder som gjenstår før 
minnebufferen fylles opp
Indikator for opptak av 
forhåndsinnstilt hvitbalanse
Eksponeringskompensasjonsv
erdi
Verdi for blitskompensasjon
Indikator for PC-funksjon

13 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer)

14 Klarsignal for blitsen *

15 Advarsel om lavt batterinivå

16 Indikator for 
blenderåpningsstopp

17 Indikator for 
blitssynkronisering

18 Indikator for FV-lås
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Informasjonsvisningen

13 9
10
1112

5 831 6 742

1 Eksponeringskontroll

2 Indikator for fleksiprogram

3 Låsikon for lukkertid

4 Indikator for 
blitssynkronisering

5 Lukkertid

6 Indikator for 
blenderåpningsstopp

7 Ikon for blenderlås

8 Blenderåpning (blenderverdi)
Blenderåpning (antall stopp)

9 Alternative eksponeringer og 
alternative blitseksponeringer
Indikator for alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Indikator for alternative 
eksponeringer for Aktiv 
D-lighting
HDR-indikator
Indikator for multieksponering

10 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer)

11 Antall gjenværende 
eksponeringer

12 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensasjon
Alternative eksponeringer 
og alternative 
blitseksponeringer
Alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Alternative eksponeringer 
for Aktiv D-lighting

13 Indikator for 
eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjonsverdi
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1112 1321 3 4 6 8 9 105 7

15

14

19
18

20

16
17

1 Indikator for Bluetooth-
tilkobling
Flymodus

2 Indikator for Wi-Fi-tilkobling

3 Sporloggindikator

4 Indikator for satellittsignal

5 Indikator for støyreduksjon 
ved lang eksponering

6 Indikator for 
vignetteringskontroll

7 Elektr.lukker fremre 
lukkergard.

8 Innsti. for ekspon.forsinkelse

9 Indikator for intervallutløser
! ("Klokke ikke stilt inn")-
indikator

10 Blitsstyringsmodus

11 FP-indikator

12 Indikator for pipesignal

13 Batteriindikator

14 i-menyens visningsområde

15 Veiledning

16 Eksponeringslås (AE)

17 Indikator for 
blitskompensasjon

18 Indikator for FV-lås

19 Indikator for ISO-følsomhet
Indikator for automatisk valgt 
ISO-følsomhet

20 ISO-følsomhet
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D !-ikon
Et blinkende !-ikon indikerer at kameraklokken har blitt nullstilt. Dato og 
klokkeslett registrert på nye bilder kommer til å være feil; bruk [Tidssone 
og dato] > [Dato og klokkeslett]-alternativet i oppsettsmenyen for å 
stille klokken til korrekt klokkeslett og dato.

A Bruke i-menyen
For å få tilgang til i-menyen, trykker du på i-
knappen eller på veiledningen i 
informasjonsvisningen. Trykk på i-knappen 
igjen eller trykk på R-knappen for å gå tilbake 
til informasjonsvisningen når du er klar med 
innstillingene.
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Live view (stillbildefotografering/filmer)
❚❚ Stillbildefotografering

34
35
36
37

38
39
40
41

17

21
1210

4 5 1376 8 9 113

16
15
14

18

20
19

2430
25

22
2931

2628
27

32
33 2123

1 Eksponeringskontroll

2 Indikator for fleksiprogram

3 "Intet minnekort"-indikator

4 Motivfølgende AF

5 Fokuspunkt

6 Autofokusfunksjon

7 AF-søkefeltfunksjon

8 Aktiv D-Lighting

9 Picture Control

10 Indikator for Wi-Fi-tilkobling

11 Hvitbalanse

12 "Automatisk hvitbalanse låst"-
indikator
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13 Bildefelt

14 Alternative eksponeringer og 
alternative blitseksponeringer
Indikator for alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Indikator for alternative 
eksponeringer for Aktiv 
D-lighting
HDR-indikator
Indikator for multieksponering

15 Plassering av gjeldende 
bildefelt i sekvensen av 
eksponeringer/alternative 
blitseksponeringer
Plassering av gjeldende 
bildefelt i sekvensen av 
alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Trinnmengde for alternative 
eksponeringer for Aktiv 
D-Lighting
HDR-eksponeringsdifferensial
Antall eksponeringer 
(multieksponering)

16 i-ikon

17 Eksponeringsindikator

18 Indikator for Bluetooth-
tilkobling
Flymodus

19 Klarsignal for blitsen

20 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer)

21 Antall gjenværende 
eksponeringer

22 Indikator for satellittsignal

23 ISO-følsomhet

24 Indikator for ISO-følsomhet
Indikator for automatisk valgt 
ISO-følsomhet

25 Indikator for 
eksponeringskompensasjon

26 Indikator for 
blitskompensasjon

27 Blenderåpning

28 Ikon for blenderlås

29 Lukkertid

30 Indikator for 
blitssynkronisering

31 Låsikon for lukkertid

32 Indikator for FV-lås

33 Lysmåling

34 Eksponeringslås (AE)

35 Batteriindikator

36 Indikator for største 
blenderåpning

37 Lydløs fotografering
Elektr. lukker fremre 
lukkergard.

38 Innst. for ekspon.forsinkelse
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D Temperaturvarsler
• Et temperaturvarsel og en nedtellingstimer vises hvis 

kameratemperaturen går opp. Skjermen slås av når tidtakeren løper ut.
• Tidtakeren blir rød når merket som indikerer tretti sekunder nås. I noen 

tilfeller vil tidtakeren vises umiddelbart etter at kameraet er slått på.

39 Berøringsstyrt fotografering

40 Skjermbilde for hvitbalanse 
med foto-live view

41 Gjenstående tid
Temperaturvarsel
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❚❚ Filminnspilling

9
10
11
12

1 2 3

4
5

6
7

8
1 Opptaksindikator

"Ingen film"-indikator
2 Ekstern opptakskontroll

3 Bildestørrelse og filmfrekvens/
bildekvalitet

4 Gjenstående tid

5 Tidskode

6 Vindstøyreduksjon

7 Hodetelefonlydstyrke

8 Utløserfunksjon 
(stillbildefotografering)

9 Lydnivå

10 Mikrofonfølsomhet

11 Frekvensrepons

12 Elektronisk VR-indikator
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Det øvre kontrollpanelet

7

1
2
3

4

5
6

8

9
10
11
12

1 Lukkertid
AF-søkefeltfunksjon
Eksponeringskompensasjonsverdi
Verdi for blitskompensasjon
Antall bilder i sekvensen for 
alternative eksponeringer og 
alternative blitseksponeringer
Antall bilder i sekvensen for 
alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Overlappingsmodus
Antall intervaller for 
fotografering med 
intervallutløser
Brennvidde (objektiver uten 
CPU)

2 Indikator for fleksiprogram

3 Eksponeringskontroll

4 Indikator for 
AF-søkefeltfunksjon

5 Bank med opptaksmeny for 
bilde

6 Bank for egendefinerte 
innstillinger

7 Autofokusfunksjon

8 Indikator for Bluetooth-
tilkobling

9 Minnekortikon (Spor 2)

10 Minnekortikon (Spor 1)

11 HDR-indikator

12 Indikator for intervallutløser
Indikator for intervallopptak 
på
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7

6

8
9

5

4
3

1

2

1 Ikon for lukkertidslås

2 Indikator for 
blitssynkronisering

3 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensasjon
Alternative eksponeringer 
og alternative 
blitseksponeringer
Alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Alternative eksponeringer 
for Aktiv D-lighting

4 Indikator for ISO-følsomhet
Indikator for automatisk valgt 
ISO-følsomhet

5 Indikator for 
blenderåpningsstopp

6 Blenderåpning (blenderverdi)
Blenderåpning (antall stopp)
Endringstrinn for alternative 
eksponeringer (alternative 
eksponeringer og alternative 
blitseksponeringer)
Endringstrinn for alternative 
eksponeringer (alternative 
hvitbalanseeksponeringer)
Antall bilder i sekvensen med 
alternative eksponeringer for 
Aktiv D-Lighting
Antall bilder per intervall
HDR-eksponeringsdifferensial
Antall eksponeringer 
(multieksponering)
Største blenderåpning 
(objektiver uten CPU)
Indikator for PC-funksjon

7 Indikator for satellittsignal

8 Indikator for Wi-Fi-tilkobling

9 Batteriindikator
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1

2
3

4

5

9
8

6
7

11

10

1 Indikator for alternative 
eksponeringer

Alternative eksponeringer 
og alternative 
blitseksponeringer
Alternative 
hvitbalanseeksponeringer
Alternative eksponeringer 
for Aktiv D-lighting

2 Blitsfunksjon

3 Lysmåling

4 Bildeteller
ISO-følsomhet
Forvalgt nummer for 
hvitbalanse

5 Indikator for 
blitskompensasjon

6 Indikator for multieksponering

7 Ikon for blenderlås

8 Indikator for 
eksponeringskompensasjon

9 Indikator for klokkebatteri

10 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer)

11 Antall gjenværende 
eksponeringer
Antall bilder som gjenstår før 
minnebufferen fylles opp
Indikator for opptak av 
forhåndsinnstilt hvitbalanse
Mengde av Aktiv D-Lighting
HDR-funksjon
Multieksponeringsmodus
Nummer for objektivtype
Indikator for tidsforkortet 
fotografering
Kamerakontrollmodus
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Det bakre kontrollpanelet

1

3
2

4

5 10

9
8
7

6 11
1 Bildestørrelse (NEF/RAW)

Størrelse på JPEG-bilder tatt 
opp på kortet i spor 2

2 Utløserfunksjon

3 Statusindikator for 
talebeskjeder

4 Opptaksmodus for 
talebeskjeder

5 Utløserfunksjon
Serieopptakshastighet
Opptaksteller for selvutløser/
selvutløserforsinkelse
Antall gjenværende 
eksponeringer
Bildeteller
Lengde på talebeskjed
Underalternativ valgt for 
[Auto] eller [Lysstoffrør]-
hvitbalanse
Forvalgt nummer for 
hvitbalanse
Fargetemperatur
Indikator for PC-funksjon

6 "k" (vises når det er igjen 
minne til mer enn 1000 
eksponeringer)
Indikator for fargetemperatur
Visning over ekstra sekunder

7 "Gjenværende"-indikator

8 Bildestørrelse (JPEG)

9 Bildekvalitet

10 Hvitbalanse
Finjusteringsindikator for 
hvitbalanse
"Automatisk hvitbalanse låst"-
indikator
Indikator for beskyttelse av 
forhåndsinnstilt hvitbalanse

11 Funksjon for minnekortet i 
spor 2
Bildekvalitet
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CPU-objektiver anbefales (men legg merke til at IX-NIKKOR-
objektiver ikke kan brukes). Type G-, E- og D-objektiver, som gir 
tilgang til et komplett utvalg av kamerafunksjoner, anbefales 
spesielt.

CPU-objektiver

Kompatible objektiver med F-fatning

Objektiv 1/tilbehør Autofokus 2

Ekspone-
rings-

kontroll
Lysmåling

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

Type G, E eller D 3; AF-S, 
AF-P, AF-I 4 4 4 4 — 44 4

PC NIKKOR 19 mm f/4 E 
ED 5 — 46 46 46 — 44, 6 46

PC-E NIKKOR-serien 5 — 46 46 46 — 44, 6 46

PC Micro 85 mm f/2,8 D 5, 7 — — 48 46 — 44, 6 46

AF-S/AF-I Telekonverter 9 4 4 4 4 — 44 4

Andre AF NIKKOR-
objektiver (unntatt 
objektiver for F3AF)

410 4 4 — 4 44 —

AI-P NIKKOR — 4 4 — 4 44 —
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1 IX-NIKKOR-objektiver kan ikke brukes.
2 M (manuell fokus) er tilgjengelig med alle objektiver.
3 Bildestabilisator (VR) støttes med VR-objektiver.
4 [Punktmåling] måler det valgte fokuspunktet.
5 Slør, linjer og andre fremmede artefakter i bildet ("støy") kan 

muligens vises på bilder som er tatt med den elektronisk lukkeren på 
fremre lukkergardin. Dette kan forhindres ved å velge [Deaktiver] 
for egendefinert innstilling d6 [Elektr. lukker fremre lukkergard.].

6 Kan ikke brukes til forskyvning eller skråstilling.
7 Kameraets lysmålings- og blitsstyringssystem vil ikke fungere som 

forventet når objektivet forskyves og/eller skråstilles, eller når en 
annen blenderåpning enn den største blenderåpningen brukes.

8 Kun eksponeringskontroll M (manuell).
9 Se avsnittet "AF-S/AF-I-telekonvertere og tilgjengelige 

fokuspunkter" for mer informasjon om tilgjengelige fokuspunkter 
for autofokus og den elektroniske avstandsmåleren" (0 180).

10 Når objektivet AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, 
AF 28–85 mm f/3,5–4,5 <Nytt> eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5 
fokuseres på minimumsavstanden ved maksimal zoom, vil muligens 
fokusindikatoren vises når bildet på mattskiven i søkeren ikke er i 
fokus. Juster fokus manuelt til bildet i søkeren er i fokus.

• "Støy" i form av linjer kan vises under autofokus ved høy ISO-følsomhet. 
Bruk manuell fokusering eller fokuslås. Linjer kan også vises ved høy 
ISO-følsomhet når blenderåpningen justeres under filmopptak eller live 
view-fotografering.
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D Objektivets f-tall
Objektivets f-tall er et mål på objektivets lysfølsomhet, dvs. største 
blenderåpning. Den vises på slutten av objektivnavnet, for eksempel som 
"f/2,8" eller "f/3,5–5,6".

D VR-objektiver
Objektivene som er oppført nedenfor, anbefales ikke for lange 
eksponeringer eller bilder som tas med høy ISO-følsomhet, siden de 
resulterende bildene kan bli skjemmet av slør på grunn av utformingen av 
bildestabilisatorens (VR) kontrollsystem.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4,5–5,6 G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2,8 G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5 G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR
Vi anbefaler å slå bildestabilisatoren av når du bruker andre VR-objektiver.
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D Beregne bildevinkelen
Kameraet kan brukes med Nikon-objektiver for kameraer i 35 mm-format. 
Hvis et objektiv med 35 mm-format eller et objektiv som støtter FX-
formatet er montert, vil bildevinkelen være den samme som et bildefelt i 
35 mm-filmformatet.
• Du kan også ta bilder med bildevinkler som skiller seg fra det for det 

gjeldende objektivet ved å velge forskjellige alternativer for [Bildefelt] 
> [Velg bildefelt] i fotograferingsmenyen. Hvis for eksempel et objektiv 
med 35 mm-format eller et objektiv som støtter FX-formatet er montert, 
kan du redusere bildevinkelen ved å velge [DX (24 × 16)].

• Bildediagonalen i 35 mm-formatet er på omtrent 1,5 ganger større enn 
[DX (24 × 16)]-beskjæringen. Hvis du velger [DX (24 × 16)] multipliserer 
du derfor den likeverdige brennvidden for 35 mm-objektiver festet på 
kameraet med omtrent 1,5 ×. Hvis du for eksempel velger [DX (24 × 16)] 
når et objektiv med en brennvidde på 50 mm er festet, øker den 
likeverdige brennvidden til omtrent 75 mm.

1

2
3

4

5
6

1 Objektiv

2 [FX (36 × 24)]-bildestørrelse 
(35,9 × 23,9 mm, tilsvarende et 
35 mm-formatkamera)

3 [DX (24 × 16)]-bildestørrelse 
(23,5 × 15,7 mm)

4 Bildediagonal

5 [FX (36 × 24)]-bildevinkel (35 
mm-format)

6 [DX (24 × 16)]-bildevinkel
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D Kryssensorer
Tilgjengeligheten av fokuspunkter med kryssensorer varierer avhengig av 
objektivet som brukes.

1 Ved maksimal zoom, i zoomobjektiver sitt tilfelle.
2 Andre fokuspunkter bruker linjesensorer, som oppdager horisontale 

linjer.

Objektiv

Kryssensorer 
(fokuspunkter med 

kryssensorer markert i 
grått2)

Andre AF-S- og AF-P-objektiver enn de 
som er oppført nedenfor, med største 
blenderåpning på f/4 eller større1

105 kryssensorer
• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G 

IF-ED
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 E FL ED VR
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED II
• AF-S Nikkor 600 mm f/4 D IF-ED

91 kryssensorer

• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED II
• AF-S Nikkor 500 mm f/4 D IF-ED

77 kryssensorer
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G 

IF-ED
• AF-S- og AF-P-objektiver med største 

blenderåpning mindre enn f/41

• Ikke-AF-S-, ikke-AF-P-objektiver 35 kryssensorer
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D AF-S-/AF-I-telekonvertere og tilgjengelige fokuspunkter
Når en AF-S- eller AF-I-telekonverter er montert, kan fokuspunktene vist 
på illustrasjonene brukes ved søkerfotografering for autofokus og 
elektronisk avstandsmåling (merk at ved største kombinerte 
blenderåpninger mindre enn f/5,6, klarer kanskje ikke kameraet å 
fokusere på mørke motiver eller motiver med liten kontrast).

Telekonverter
Objektivets 

største 
blenderåpning1

Tilgjengelige fokuspunkter 
(fokuspunkter med 

kryssensorer markert i 
grått2)

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

• 105 fokuspunkter
• 105 kryssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/2,8

TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2,8

• 105 fokuspunkter
• 35 kryssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
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1 Ved maksimal zoom, i zoomobjektiver sitt tilfelle.
2 Andre fokuspunkter bruker linjesensorer, som oppdager horisontale 

linjer.
Autofokus er ikke tilgjengelig når telekonvertere brukes med AF-S VR 
Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED-objektiver.

TC-17E II f/4

• 23 fokuspunkter
• 9 kryssensorer

TC-800-1,25 E ED f/5,6

TC-20E, TC-20E II, TC-20E III f/4

• 15 fokuspunkter
• 1 kryssensor

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5,6

Telekonverter
Objektivets 

største 
blenderåpning1

Tilgjengelige fokuspunkter 
(fokuspunkter med 

kryssensorer markert i 
grått2)
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A Gjenkjenne CPU- og type G-, E- og D-objektiver
CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene (q). Type G-objektiver 
kjennetegnes med bokstaven "G", type E-objektiver med bokstaven "E" og 
type D-objektiver med bokstaven "D". Type G- og E-objektiver er ikke 
utstyrt med en blenderring (w).

CPU-objektiv Type G- eller E-objektiv Type D-objektiv
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Objektiver uten CPU og annet tilbehør

1 Noen objektiver kan ikke brukes (0 185).
2 Rotasjonsområdet for et AI 80–200 mm f/2,8 ED-stativfeste er 

begrenset av kamerahuset. Filtre kan ikke byttes mens et 
AI 200–400 mm f/4 ED-objektiv er montert på kameraet.

3 Hvis største blenderåpning er spesifisert ved bruk av elementet [Info 
om objektiv uten CPU] i oppsettsmenyen, vises blenderverdien i 
søkeren og på kontrollpanelet.

Objektiv1/tilbehør

Ekspone-
rings-

kontroll
Lysmåling

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

AI-, AI-modifiserte NIKKOR- eller Nikon 
Series E-objektiver 2

— 43 — 44 45 —

Medical-NIKKOR 120 mm f/4 — 46 — — — —
Reflex-NIKKOR — 43 — — 45 —
PC-NIKKOR — 47 — — 4 —
AI-type telekonverter 8 — 43 — 44 45 —
Belgutstyr PB-6 9 — 410 — — 4 —
Automatiske mellomringer (PK-serien 
11A, 12 eller 13; PN-11)

— 43 — — 4 —
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4 Kan bare brukes hvis objektivets brennvidde og største 
blenderåpning er spesifisert ved hjelp av elementet [Info om 
objektiv uten CPU] i oppsettsmenyen. Noen objektiver vil 
imidlertid muligens ikke gi ønsket resultat selv om brennvidden og 
største blenderåpning er angitt. Bruk [Punktmåling] eller 
[Sentrumsdominert lysmåling] hvis ønsket resultat ikke oppnås.

5 Spesifiser objektivets brennvidde og største blenderåpning ved 
hjelp av elementet [Info om objektiv uten CPU] i oppsettsmenyen 
for større presisjon.

6 Kan brukes med eksponeringskontroll M med lukkertider ett eller 
flere trinn lengre enn korteste blitssynkroniserte lukkertid.

7 Bruk nedblendet lysmåling. Stopp ned blenderåpningen med 
eksponeringskontroll A ved å bruke kontrollene på objektivet og lås 
eksponeringen før du forskyver objektivet. Stopp ned 
blenderåpningen med eksponeringskontroll M ved å bruke 
kontrollene på objektivet og lysmålingens oppmålte eksponering 
før du forskyver objektivet.

8 Eksponeringskompensasjon som kreves med objektivet 
AI 28–85 mm f/3,5–4,5, AI 35–105 mm f/3,5–4,5, AI 35–135 mm 
f/3,5–4,5 eller AF-S 80–200 mm f/2,8 D.

9 Krever automatisk mellomring PK-12 eller PK-13. En PB-6D kan være 
nødvendig avhengig av kameraets orientering.

10 Kan brukes med nedblendet lysmåling; stopp ned blenderåpningen 
med eksponeringskontroll A ved å bruke kontrollene på belgutstyret 
og lysmålingens oppmålte eksponering før du tar bilder.

• Linjer vil muligens komme til syne ved høy ISO-følsomhet når 
blenderåpningen justeres under filmopptak eller live view-
fotografering.
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D Inkompatible objektiver og tilbehør
Følgende objektiver uten CPU og tilbehør kan ikke brukes. Forsøk på å 
montere dem på kameraet, kan skade kameraet eller objektivet.
• AF-telekonverter TC-16A
• Objektiver uten AI (objektiver med pre-AI eksponeringskobling)
• Objektiver som krever fokuseringsenhet AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm 

f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
• Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 cm f/4
• K2-mellomringer
• 180–600 mm f/8 ED-objektiver (serienummer 174041–174180)
• 360–1200 mm f/11 ED-objektiver (serienummer 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5-objektiver (serienummer 280001–300490)
• AF-objektiver for F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, TC-16 

AF-telekonvertere)
• PC 28 mm f/4-objektiver (serienummer 180900 eller eldre)
• PC 35 mm f/2,8-objektiver (serienummer 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5-objektiver (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/6,3-objektiver (gammel type)
• Reflex 1000 mm f/11-objektiver (serienummer 142361–143000)
• Reflex 2000 mm f/11-objektiver (serienummer 200111–200310)
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A Kompatible objektiver uten CPU
• Spesifisering av objektivets brennvidde og største blenderåpning ved å 

bruke elementet [Info om objektiv uten CPU] i oppsettsmenyen, gjør 
at mange av funksjonene som er tilgjengelige med CPU-objektiver, 
inkludert visning av blenderåpning og fargematrisemåling, kan brukes 
med objektiver uten CPU. Hvis brennvidden og største blenderåpning 
ikke er oppgitt, og [Matrisemåling] er valgt for lysmåling, vil 
[Sentrumsdominert lysmåling] brukes i stedet.

• Blenderåpningen må stilles inn ved hjelp av objektivets blenderring. 
Hvis den største blenderåpningen ikke er angitt ved bruk av [Info om 
objektiv uten CPU] vises blenderåpningen i kameraets øvre 
kontrollpanel, og søkeren viser antall stopp fra største blenderåpning, 
og den faktiske blenderverdien må avleses på objektivets blenderring.
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Den elektroniske avstandsmåleren
Forholdene hvor den elektroniske avstandsmåleren kan brukes, 
varierer avhengig av objektivet.

❚❚ CPU-objektiver

1 Kan ikke brukes til forskyvning eller skråstilling.
2 Når objektivet AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm 

f/3,5–4,5 <Nytt> eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5-objektiv fokuseres på 
minimumsavstanden ved maksimal zoom, vil muligens 
fokuseringsindikatoren vises når bildet på mattskiven i søkeren ikke er 
i fokus. Juster fokus manuelt til bildet i søkeren er i fokus.

3 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.

Objektiv/tilbehør Søkerfotografering Live view
Type G, E eller D; AF-S, AF-P, AF-I 4 —
PC NIKKOR 19 mm f/4 E ED 41 —
PC-E NIKKOR-serien 41 —
PC Micro 85 mm f/2,8 D 41 —
AF-S/AF-I telekonverter 4 —
Andre AF NIKKOR-objektiver (unntatt 
objektiver for F3AF) 42 —

AI-P NIKKOR 43 —



188 Kompatible objektiver med F-fatning

❚❚ Objektiver uten CPU og annet tilbehør

1 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.
2 Kan ikke brukes til forskyvning eller skråstilling.
3 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større.

Objektiv/tilbehør Søkerfotografering Live view
AI-, AI-modifiserte NIKKOR- eller 
Nikon Series E-objektiver 41 —

Medical-NIKKOR 120 mm f/4 4 —
Reflex-NIKKOR — —
PC-NIKKOR 42 —
AI-type-telekonverter 43 —
Belgutstyr PB-6 43 —
Automatiske mellomringer (PK-
serien 11A, 12 eller 13; PN-11) 43 —
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Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) støtter en 
rekke funksjoner takket være forbedret kommunikasjon mellom 
kameraet og kompatible blitser.

❚❚ Funksjoner tilgjengelige med CLS-kompatible 
blitser

Kompatible blitser

Funksjoner som støttes

Blits

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkelt blits

i-TTL

i-TTL-balansert 
utfyllingsblits 
for digitale 
speilreflekskam
eraer1

4 4 4 4 4 — — 4 4

Standard i-TTL 
utfyllingsblits 
for digitale 
speilreflekskam
eraer

42 42 4 42 4 — — 4 4

qA Automatisk 
blenderåpning 4 43 — — — — — — —

A Ikke-TTL-auto — 43 — — — — — — —

GN Avstandsprioritert 
manuell 4 4 4 — — — — — —

M Manuell 4 4 4 4 44 — — 44 44

RPT Repeterende 
blits 4 4 — — — — — — —
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A
vansert optisk trådløs blitsstyring

M
aster

Fjernstyrt blitsstyring 4 4 4 — 44 4 — — —
i-TTL i-TTL 4 4 4 — 44 — — — —

[A : B]
Rask trådløs 
blitsstyring 4 — 4 — — 45 — — —

qA Automatisk 
blenderåpning 4 4 — — — — — — —

A Ikke-TTL-auto — — — — — — — — —
M Manuell 4 4 4 — 44 — — — —

RPT Repeterende 
blits 4 4 — — — — — — —

Slave

i-TTL i-TTL 4 4 4 4 4 — 4 — —

[A : B]
Rask trådløs 
blitsstyring 4 4 4 4 4 — 4 — —

qA/
A

Automatisk 
blenderåpning/
ikke-TLL-auto

46 46 — — — — — — —

M Manuell 4 4 4 4 4 — 4 — —

RPT Repeterende 
blits 4 4 4 4 4 — — — —

Funksjoner som støttes

Blits

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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Avansert radiokontrollert 
trådløs blitsstyring 47 — — — — — — — —

Overføring av informasjon 
om blitslysets farge (blits) 4 4 4 4 4 — — 4 4

Overføring av informasjon 
om LED-lysets farge (LED-lys)

— — — — 4 — — — —

Automatisk FP-
høyhastighetssynkronisering 8 4 4 4 4 4 4 4 — —

FV-lås 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Reduksjon av rød øyerefleks 4 4 4 4 4 — — 4 —
Innstillingslys for kamera 4 4 4 4 4 4 4 — —
Samlet blitsstyring 4 — — — 4 — — 4 4

Firmware-oppdatering for 
kameramontert blits 4 410 4 — 4 — — — 4

Funksjoner som støttes

Blits

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300
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1 Ikke tilgjengelig med punktmåling.
2 Kan også velges via blitsen.
3 Valg av qA/A-modus utføres på blitsen ved hjelp av egendefinerte 

innstillinger.
4 Kan velges ved å bruke [Blitsstyring]-elementet i kameramenyene.
5 Bare tilgjengelig under nærbildefotografering.
6 Valg av qA og A avhenger av alternativet valgt med masterblitsen.
7 Støtter de samme funksjonene som eksterne blitser med optisk 

AWL.
8 Kun tilgjengelig med blitskontrollmodusene i-TTL, qA, A, GN og M.
9 Kun tilgjengelig med i-TTL-blitsstyring, eller når blitsen er 

konfigurert for å avfyre forhåndsblink i kombinasjon med qA- eller 
A-blitsstyring.

10 Firmware-oppdateringer for SB-910 og SB-900 kan utføres fra 
kameraet.
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❚❚ Kommandoenhet for trådløs blitsfotografering 
SU-800

Når SU-800 er montert på et CLS-kompatibelt kamera, kan 
enheten bare brukes som en styringsenhet for blitsene SB-5000, 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200. 
Blitsstyring for grupper støttes for opptil tre grupper. SU-800 
har ikke noe blitshode.

D Andre blitser
De følgende blitsenhetene kan brukes i ikke-TTL-auto (A) og manuell 
modus. Tilgjengelige alternativer varierer ikke med objektivet som 
brukes.

1 Montering av en SB-27 på kameraet endrer automatisk blitsmodusen 
til TTL, men hvis du stiller blitsmodusen til TTL, deaktiveres lukkeren. 
Still SB-27 til A.

2 Tilgjengelig når kameraet brukes til å velge blitsmodus.

Funksjoner som 
støttes

Blits

SB-80DX 
SB-28DX SB-50DX

SB-28 
SB-26 
SB-25 
SB-24

SB-30 
SB-271 
SB-22S 
SB-22 
SB-20 

SB-16B 
SB-15

SB-23 
SB-29 

SB-21B 
SB-29S

Blitsfunksjon

A Ikke-TTL-auto 4 — 4 4 —
M Manuell 4 4 4 4 4

G
Repeterende 
blits 4 — 4 — —

REAR2
Synkronisering 
på bakre 
gardin

4 4 4 4 4
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D Målte områder for FV-lås
Områdene som måles når FV-lås brukes med blits (ekstrautstyr), er som 
følger:

D Merknader om blitser (ekstrautstyr)
• Se blitsens bruksanvisning for detaljerte anvisninger.
• Se avsnittet om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer hvis 

blitsenheten støtter CLS. Dette kameraet er ikke inkludert i kategorien 
"digitale speilreflekskameraer" i bruksanvisningene for SB-80DX, 
SB-28DX og SB-50DX.

• Hvis blitsens klarsignal (N) blinker i omtrent tre sekunder etter at et 
fotografi er tatt i i-TTL-modus eller ikke-TLL-auto-modus, er blitsen blitt 
avfyrt på full styrke og fotografiet kan være undereksponert (gjelder 
bare CLS-kompatible blitsenheter).

• i-TTL-blitsstyring kan brukes med ISO-følsomheter mellom 100 og 
12800.

Bilde tatt med Blitsstyringsmodus Målt område

Frittstående blits
i-TTL

Sirkel på 6 mm i 
midten av bildefeltet

Blenderstyrt 
blitsautomatikk (qA)

Område målt med 
blitsens lysmåler

Eksterne blitser 
kontrollert via avansert 

trådløs blitsstyring

i-TTL Hele bildefeltet
Blenderstyrt 

blitsautomatikk (qA) Område målt med 
blitsens lysmåler

Ikke-TTL-auto (A)
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• Ved ISO-følsomheter over 12800, oppnås kanskje ikke ønsket resultatet 
ved noen rekkevidder eller blenderinnstillinger.

• Med eksponeringskontroll P er den største blenderåpningen (minste 
blenderverdi) begrenset, avhengig av valgt ISO-følsomhet, som vist 
nedenfor:

* Hvis objektivets største blenderåpning er mindre enn angitt ovenfor, vil 
den største verdien for blenderåpningen være objektivets største 
blenderåpning.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 tilbyr 
reduksjon av rød øyerefleks i blitsmodusene reduksjon av rød øyerefleks 
og reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid.

• "Støy" i form av linjer vil muligens komme til syne på blitsbilder tatt med 
en kraftig batteripakke SD-9 eller SD-8A som er festet direkte på 
kameraet. Reduser ISO-følsomheten eller øk avstanden mellom 
kameraet og batteripakken.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 tilbyr 
fokuseringslys etter behov.

Største blenderåpning (f-tall) med en ISO-ekvivalent på:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 5 5,6 7,1 8 10 11 13
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• Under søkerfotografering varierer fokuspunktene, som fokuseringslyset 
er tilgjengelig med, med brennvidden.

• Avhengig av objektivet som brukes og motivet som tas opp, vil 
muligens fokusindikatoren (I) vises når motivet ikke er i fokus, eller 
kameraet vil ikke være i stand til å fokusere og utløseren blir deaktivert.

Blits Eksempler på fokuspunkter som AF-lampens 
belysning er tilgjengelig for

SB-5000

Brennvidde 24 mm Brennvidde 135 mm

SB-910/SB-900

Brennvidde 17 mm Brennvidde 135 mm

SB-800/SB-600/
Kommandoenhet 

for trådløs 
blitsfotografering 

SU-800

Brennvidde 24 mm Brennvidde 105 mm

SB-700

Brennvidde 24 mm Brennvidde 135 mm
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• Når synkroniseringskabel SC-17, SC-28 eller SC-29 blir brukt til 
fotografering med blitsen separat fra kameraet, kan korrekt 
eksponering ikke oppnås i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du i stedet 
velger standard i-TTL utfyllingsblits. Ta et testbilde og kontroller 
resultatet på skjermen.

• Du må ikke bruke noen form for blitspanel (spredningsplate) i i-TTL-
modus annet enn blitsens innebygde blitspanel eller adapteren for 
indirekte belysning som følger med blitsen. Bruk av andre paneler/
plater kan føre til feil eksponering.

D Blitskompensasjon for blits (ekstrautstyr)
I blitsstyringsmodus i-TTL og blenderstyrt blitsautomatikk (qA), legges 
blitskompensasjonen som er valgt med blitsen (ekstrautstyr) eller 
[Blitsstyring]-elementet i fotograferingsmenyen til blitskompensasjonen 
som er valgt med W (M)-knappen.

A Innstillingslys
• CLS-kompatible blitser (ekstrautstyr) avfyrer et innstillingslys når du 

trykker på kameraets Pv-knapp.
• Denne funksjonen kan brukes med avansert trådløs blitsstyring for å 

forhåndsvise den totale belysningseffekten når flere blitser brukes.
• Innstillingslyset kan deaktiveres ved å velge [Av] for egendefinert 

innstilling e6 [Innstillingslys].
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En rekke tilbehør er tilgjengelig for Nikon-kameraet ditt.

● Strømkilder
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL18c: EN-EL18c-batterier kan 

brukes med Nikon D6 digitale kameraer. EN-EL18c-batterier kan lades 
opp og kalibreres ved bruk av batterilader MH-26a.
- Batteriene EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 kan også brukes. Merk 

derimot at færre bilder kan tas på en enkel lading med et EN-EL18-
batteri enn med et EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a (0 263).

• Batterilader MH-26a: MH-26a kan brukes til å lade EN-EL18c-/
EN-EL18b-/EN-EL18a-/EN-EL18-batterier. MH-26a kan også brukes til å 
kalibrere batterier.
- Batteriladeren MH-26 kan brukes i stedet for MH-26a.

• Strømforsyning EP-6, nettadapter EH-6c: Bruk en nettadapter til å 
forsyne kameraet med strøm i lengre perioder.
- EP-6 kreves for å koble EH-6c til kameraet. Se "Koble til en 

strømforsyning og nettadapter" (0 207) for flere detaljer.
- Nettadapter EH-6b, EH-6a og EH-6 kan brukes i stedet for EH-6c.

Annet kompatibelt tilbehør
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● Deksler til tilbehørssko
Deksel til tilbehørssko BS-3/BS-1: Et deksel til tilbehørsskoen beskytter 
den når det ikke er montert noen blits (0 204).

● Kamerahusdeksler
Kamerahusdeksel BF-1B/Kamerahusdeksel BF-1A: Kamerahusdeksler 
forhindrer at støv kommer inn i kameraet når et objektiv ikke er montert.

● Søkertilbehør
• Øyemusling i gummi DK-19: En øyemusling i gummi som kan 

monteres på kameraets søker. DK-19 gjør det enklere å se bildet i 
søkeren og forhindrer øyetretthet.

• Korreksjonslinser til søkerokular DK-17C: Disse korreksjonslinser kan 
plasseres i søkerokularets holder for å imøtekomme behovene til fjern- 
og nærsynte fotografer. Velg mellom korreksjonslinser med dioptre på 
−3, −2, 0, +1 og +2 m−1. Sørg for å prøve korreksjonslinsene i butikken 
før du kjøper dem, da resultatet kan variere mye fra person til person. 
Korreksjonslinser med diopterjustering (0 205) kan brukes til dioptre 
utenfor kameraets diopterjusteringsområde (−3 til +1 m−1).

• Forstørrelsesokular DK-17M: DK-17M monteres på kamerasøkeren og 
øker forstørrelsen med omtrent 1,2×.

• Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer motivet i midten av søkeren. Bruk den 
i situasjoner som krever spesielt nøyaktig fokusering.

• Okularadapter DK-18: En adapter som kreves til montering av 
søkerlupen DG-2 eller vinkelsøkeren DR-3 (0 205).

• Okularadapter DK-27: En DK-27 følger med kameraet.
• Søkerokular med antiduggbelegg DK-14/DK-17A: Disse 

søkerokularene forhindrer dannelse av dugg under fuktige eller kalde 
forhold.
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• Fluorbelagt søkerokular DK-17F: Søkerokularet DK-17F leveres med 
kameraet. Det beskyttende glasset har Nikons unike fluorbelegg som er 
lett å rengjøre på begge flater.

• Vinkelsøker DR-5: DR-5 festes til søkerokularet i en rett vinkel, slik at 
bildet i søkeren kan sees ovenfra når kameraet brukes til å ta bilder i 
liggende (landskaps) format. Velg mellom forstørrelser på 1 × og 2 × *, 
førstnevnte for å se hele bildefeltet og sistnevnte for større presisjon når 
du fokuserer. Søkeren støtter også diopterjustering.
* Bildefeltets kanter er ikke synlige når bildet er forstørret.

• Vinkelsøker DR-4: DR-4 festes til søkerokularet i en rett vinkel, slik at 
bildet i søkeren kan sees ovenfra når kameraet brukes til å ta bilder i 
liggende (landskaps) format.

● Filtre
• Nøytrale fargefiltre (NC) kan brukes til å beskytte objektivet.
• Kameraet kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk isteden 

de sirkulære polarisasjonsfiltrene C-PL eller C-PLII.
• Filtre kan forårsake skyggebilder når motivet komponeres mot sterk 

belysning, eller når en sterk lyskilde er i bildefeltet. Filtre kan fjernes hvis 
det oppstår skyggebilder.

• RGB- og 3D-RGB-matrisemåling gir muligens ikke de ønskede 
resultatene med filtre med en eksponeringsfaktor (filterfaktor) over 1 × 
(Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, 
ND400, A2, A12, B2, B8, B12); vi foreslår at du velger 
[Sentrumsdominert lysmåling] i stedet. Se filtrets bruksanvisning for 
flere detaljer.

• Filtre beregnet for fotografering med spesialeffekter kan forstyrre 
autofokus eller den elektroniske avstandsmålerens funksjon.
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● Trådløse sendere1, 2

Trådløs sender WT-6: Bruk en trådløs sender til å laste opp bilder over et 
trådløst nettverk eller til å styre kameraet fra en datamaskin som kjører 
Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat). Du kan også ta og bla 
gjennom bilder eksternt fra en datamaskin eller smartenhet.
1 Krever et trådløst nettverk og grunnleggende nettverkskunnskaper. 

Sørg for å oppdatere den trådløse senderens programvare til den 
nyeste versjonen.

2 Trådløse WT-5-sendere kan ikke brukes.

● Trådløse fjernkontroller
• Trådløse fjernkontroller WR-R10/WR-T10: Når en WR-R10 er koblet til 

kameraets 10-pinners fjernstyringskontakt ved hjelp av en WR-A10-
adapter, kan kameraet styres eksternt med en trådløs fjernkontroll 
WR-T10.
- WR-R10 kan også brukes til å kontrollere radiokontrollerte blitser.
- For synkronisert utløsing som involverer mer enn ett kamera, må du 

klargjøre de andre kameraene med sammenkoblede WR-R10-enheter 
festet på dem.

• Trådløs fjernkontroll WR-1: WR-1-enheter brukes med de trådløse 
fjernkontrollene WR-R10 eller WR-T10 eller med andre WR-1-
fjernkontroller, der WR-1-enhetene kan brukes som enten som sendere 
eller mottakere. Når en WR-R10 eller en WR-1 konfigurert som en 
mottaker er koblet til kameraets 10-pinners fjernstyringskontakten, kan 
en WR-T10 eller en annen WR-1 konfigurert som sender brukes til 
fjernstyrt fotografering. Kamerainnstillingene kan også justeres ved å 
bruke en WR-1 konfigurert som en sender.

* Forsikre deg om at firmware for WR-R10 og WR-1 er oppdatert til de 
nyeste versjonene (firmware-versjon 3.0 eller nyere for WR-R10 og 
firmware-versjon 1.0.1 eller nyere for WR-1). For informasjon om 
firmware-oppdateringer, se Nikon-nettstedet for ditt område. Kontakt 
en Nikon-autorisert servicerepresentant når du oppdaterer firmware for 
WR-R10 fra versjoner før versjon 2.0 til versjon 3.0 eller nyere.
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● Fjernstyringskabler
Kameraet er utstyrt med en 10-pinners fjernstyringskontakt for 
fjernstyring og automatisk fotografering.
Sørg for å sette på kontaktdekslet når kontakten ikke er i bruk. Støv eller 
andre fremmedlegemer som samler seg i kontaktene kan føre til 
feilfunksjon i kameraet.
• Fjernstyringskabel MC-22/MC-22A (lengde på omtrent 1 m): 

Fjernstyringskabel med blå, gule og svarte terminaler for tilkobling til 
eksterne fjernutløsere, noe som tillater kontroll via lyd- eller elektroniske 
signaler.

• Fjernstyringskabel MC-30/MC-30A (lengde på omtrent 80 cm): 
Brukes til fjernstyring av utløseren, for eksempel til å redusere 
kamerabevegelser.

• Fjernstyringskabel MC-36/MC-36A (lengde på omtrent 85 cm): 
Fjernstyrt utløser med tidsbryter for fotografering med intervallutløser.

• Skjøteledning MC-21/MC-21A (lengde på omtrent 3 m): Kan kobles 
til ML-3 eller MC-serien (20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 eller 
36A), men merk at to eller flere skjøteledninger ikke kan kobles 
sammen.

• Forbindelsesledninger MC-23/MC-23A (lengde på omtrent 40 cm): 
Bruk en MC-23 eller 23A til å sammenkoble to kameraer via deres 
10-pinners kontakter for simultan bruk.

• Adapterkabler MC-25/MC-25A (lengde på omtrent 20 cm): 
10-pinners til 2-pinners adapterkabler for tilkobling til enheter med 
2-pinners kontakter, inkludert radiostyringssett MW-2, intervalometer 
MT-2 og modulite-kontrollsett ML-2.

• WR-adapter WR-A10: En adapter som brukes til å koble trådløse 
fjernkontroller WR-R10 til kameraer med en 10-pinners 
fjernstyringskontakt.

• Modulite fjernkontrollsett ML-3: Tillater infrarød fjernkontroll ved 
avstander på opp til 8 m.
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● USB-kabler
• USB-kabel UC-E24: En USB-kabel med en type C-kontakt for tilkobling 

til kameraet og en type A-kontakt for tilkobling til USB-enheten.
• USB-kabel UC-E25: En USB-kabel med to type C-kontakter.

● HDMI-kabler
HDMI-kabel HC-E1: En HDMI-kabel med en type C-kontakt for tilkobling 
til kameraet og en type A-kontakt for tilkobling til HDMI-enheten.

● Mikrofoner
• Stereomikrofon ME-1: Koble ME-1 til kameraets mikrofonkontakt for å 

ta opp stereolyd. Bruk av en ekstern mikrofon reduserer også 
sannsynligheten for at støy fra utstyret tas opp, som for eksempel 
lydene som skapes av objektivet under automatisk fokusering.

• Trådløs mikrofon ME-W1: En trådløs Bluetooth-mikrofon. Bruk ME-W1 
til opptak på avstand fra kameraet.

● Kontaktdeksler
Kontaktdeksel for stereominiplugg-kabel UF-6: Forhindrer utilsiktet 
frakobling av minipluggkabelen til stereomikrofon ME-1 (ekstrautstyr).
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D Kompatibelt tilbehør
• Tilgjengeligheten kan variere avhengig av land eller region.
• Se vårt nettsted eller våre brosjyrer for nyeste informasjon.

D Deksel til tilbehørssko BS-3
Det medfølgende dekslet til tilbehørsskoen kan brukes til å beskytte 
tilbehørsskoen eller til å forhindre at lys reflekteres fra skoens metalldeler 
og vises på bildene. Dekslet skyves inn i skoen som vist. For å fjerne 
dekslet, holder du kameraet støtt og trykker ned dekslet med en tommel 
samtidig som du skyver det i den viste retningen.
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D Montering av korreksjonslinser på søkerokularet
Fjern søkerokularet DK-17F før du fester en 
korreksjonslinse på søkerokularet. Trykk på 
låsene på begge sider av okularadapteren 
samtidig for å frigjøre okularlåsen (q), og skru 
deretter av okularet som vist (w).

D Fjerne okularadapteren
Trykk og løft låsene på begge sider samtidig 
(q) og fjern adapteren som vist (w).
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D HDMI-/USB-kabelfestet
For å forhindre utilsiktet frakobling, kobler du det medfølgende festet til 
HDMI-kabler eller til den medfølgende USB-kabelen som vist (merk at 
festet ikke passer til alle tredjeparts HDMI-kabler). Illustrasjonene viser 
USB-kabelen.

USB-kabel HDMI-kabel HDMI-kabel og 
USB-kabel som brukes 

samtidig
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Koble til en strømforsyning og nettadapter
Slå av kameraet før du kobler til en strømforsyning og 
nettadapter (ekstrautstyr).

1 Fjern batteridekslet BL-6.
Løft låsen for batteridekslet, vri den til 
åpen (A) posisjon (q) og fjern 
batteridekslet BL-6 (w).

2 Koble nettadapteren EH-6c til strømforsyningen 
EP-6.
• Før DC-kabelen over 

strømforsyningens kabelfører (q), 
og skyv den ned til den er i bunnen 
av sporet.

• Sett DC-pluggen i DC IN-kontakten 
(w).
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3 Sett inn strømforsyningen.
Sett strømforsyningen helt inn i 
batterikammeret som vist.

4 Lås strømforsyningen.
• Vri låsen til lukket stilling (q) og brett den ned som vist (w).

• For å forhindre at strømforsyningen løsner under bruk, må 
du kontrollere at den er skikkelig låst på plass.

• Batterinivået vises ikke på det øvre kontrollpanelet så 
lenge kameraet strømforsynes av nettadapteren og 
strømforsyningen.
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Følgende Nikon-programvarer kan brukes med kameraet:

● Programvare
Nikon-dataprogramvarer er tilgjengelig fra Nikons nedlastingssenter. 
Kontroller versjonen og systemkravene, og sørg for å laste ned den nyeste 
versjonen.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

• Camera Control Pro 2 (selges separat): Brukes til fjernstyring av 
kameraet fra en datamaskin og til å lagre bilder direkte på 
datamaskinens harddisk. En PC-tilkoblingsindikator (c) vises på 
kameraets øvre kontrollpanel hvis Camera Control Pro 2 startes mens 
kameraet er koblet til datamaskinen.

• ViewNX-i*: ViewNX-i er mer enn et verktøy for å kun vise og redigere 
bilder og filmer tatt med Nikon-digitalkameraer. Programvaren kan 
også brukes i kombinasjon med andre Nikon-
bildebehandlingsprogrammer for å hjelpe deg med å få mest mulig ut 
av bildene dine. Den gir også smidig tilgang til online-tjenester.
* Hvis du er en eksisterende bruker bør du sørge for å laste ned den 

nyeste versjonen, siden tidligere versjoner kanskje ikke støtter 
kameraet.

• Capture NX-D: Finjuster bilder som er tatt i Nikons unike NEF/NRW 
(RAW)-formater eller konverter dem til JPEG eller TIFF (NEF/RAW-
prosessering). Capture NX-D kan brukes ikke bare med NEF/NRW (RAW)-
bilder, men også med JPEG- og TIFF-bilder tatt med Nikon-
digitalkameraer for oppgaver som redigering av fargetonekurver og 
øking av lysstyrke og kontrast.

Programvare
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• Wireless Transmitter Utility: Wireless Transmitter Utility er påkrevet 
hvis kameraet skal kobles til et nettverk. Programvaren brukes til å pare 
kameraet med datamaskinen og laste ned bilder via Wi-Fi.

● Smarttelefon (nettbrett)-apper
Smarttelefon-apper kan lastes ned fra Apple App Store® eller Google 
Play™. Besøk Nikon-nettstedet for den nyeste informasjonen.

SnapBridge: Last ned bilder og filmer fra kameraet til smartenheten din 
via en trådløs nettverkstilkobling.
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Oppbevaring
Fjern batteriet hvis kameraet ikke skal brukes i en lengre 
periode. Kontroller at kameraet er slått av før du fjerner 
batteriet.
Ikke oppbevar kameraet på steder som er:
• dårlig ventilert eller utsatt for fuktighet over 60 %
• nær utstyr som produserer sterke elektromagnetiske felt, for 

eksempel TV-apparater eller radioer
• utsatt for temperaturer over 50 °C eller under −10 °C

Rengjøring
Prosedyren varierer avhengig av delen som trenger rengjøring. 
Prosedyrene beskrives nedenfor.
• Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

Vedlikeholde kameraet
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❚❚ Kamerahus
Bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk, og tørk deretter 
forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært 
brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand 
eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann. Deretter 
tørker du kameraet grundig.
Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan 
forårsake produktfeil. Skader på grunn av tilstedeværelse av 
fremmedlegemer i kameraet dekkes ikke av garantien.

❚❚ Objektiv, speil og søker
Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk 
med en blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, holder du 
boksen loddrett for å unngå å søle væske som kan skade 
glasselementene. For å fjerne fingeravtrykk eller andre flekker, 
påfører du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og 
rengjør forsiktig.

❚❚ Skjerm
Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner 
fingeravtrykk og andre flekker, tørker du overflaten lett med en 
myk klut eller semsket skinn. Ikke trykk for hardt på skjermen, da 
dette kan føre til skader eller funksjonsfeil.
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Mikrofilteret
Smuss eller støv som kommer inn i kameraet når objektiver 
byttes eller kamerahusdekslet fjernes, kan feste seg til 
mikrofilteret og påvirke bildene dine. Alternativet "Rengjør 
bildebrikken" rister filteret for å fjerne støv.
Filteret kan rengjøres når som helst ved hjelp av menyene, eller 
rengjøring kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.

❚❚ Bruke menyene
• For å oppnå maksimal effekt, holder du 

kameraet i normal retning (bunnen 
ned).

• Velg [Rengjør bildebrikken] i 
oppsettsmenyen, og marker deretter 
[Rengjør nå] og trykk på J for å 
begynne rengjøringen.

• Kamerakontrollene kan ikke brukes mens 
rengjøring pågår. Ikke fjern eller koble fra strømkilden.

• Oppsettsmenyen vises når rengjøringen er ferdig.
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❚❚ Rengjøre bildebrikken ved oppstart og/eller 
avstenging

1 Velg [Rengjør ved oppst./avsl.] 
for [Rengjør bildebrikken].
Hvis du trykker på 2 når [Rengjør 
ved oppst./avsl.] er markert, vises 
alternativene for [Rengjør ved 
oppst./avsl.].

2 Marker et alternativ.
Trykk på J for å velge det markerte 
alternativet.

Alternativ Beskrivelse

5
[Rengjør når det 
slås på]

Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang 
kameraet slås på.

6
[Rengjør når det 
slås av]

Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang 
kameraet slås av.

7
[Rengjør ved 
oppst. og avsl.]

Bildebrikken rengjøres automatisk ved 
oppstart og avslutning.

[Rengjøring av] Automatisk rengjøring av bildebrikken av.
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D Rengjøring av bildebrikken
• Bruk av kamerakontrollene avbryter enhver påbegynte rengjøring av 

bildebrikken i respons til betjening av strømbryteren.
• Rengjøring av bildebrikken vil muligens ikke fjerne alle 

fremmedlegemer fra filteret. Rengjør filteret manuelt (0 216), eller ta 
kontakt med en Nikon-autorisert servicerepresentant.

• Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, 
kan rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert for å beskytte 
kameraets indre kretser. Rengjøringen kan utføres igjen etter en kort 
pause.
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❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra mikrofilteret ved 
hjelp av alternativet "Rengjør bildebrikken" (0 213), kan du 
rengjøre filteret manuelt som beskrevet nedenfor. Vær 
imidlertid oppmerksom på at siden filteret er svært ømtålig og 
lett kan skades, anbefaler vi at manuell rengjøring kun utføres 
av en Nikon-autorisert servicerepresentant.
• For å forhindre tap av strøm under drift, må du bruke et 

fulladet batteri eller koble til en nettadapter og 
strømforsyning (ekstrautstyr).

• Manuell rengjøring krever at du bruker elementet [Lås speilet 
oppe for rengjøring] i oppsettsmenyen. Elementet [Lås 
speilet oppe for rengjøring] er ikke tilgjengelig med 
batterinivåer på J eller under, eller hvis kameraet er koblet 
til en smartenhet via Bluetooth eller til andre enheter via USB.

1 Slå av kameraet og ta av objektivet.
Etter å ha tatt av objektivet, slår du på kameraet.

2 Marker [Lås speilet oppe for 
rengjøring] i oppsettsmenyen 
og trykk på 2.
Kameraet vil forberede seg på å låse 
speilet i hevet posisjon.
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3 Trykk på J.
• Speilet heves og lukkergardinen åpnes.
• Visningen på det øvre 

kontrollpanelet vil blinke. 
Visningene i søkeren og på det 
bakre kontrollpanelet slås av.

• Hvis du vil gjenopprette normal 
drift uten å inspisere mikrofilteret, slår du av kameraet.

4 Hold kameraet slik at lys 
kommer inn i kameraet, og 
undersøk om det er støv eller 
rusk på mikrofilteret.
Hvis ingen fremmedlegemer er til 
stede, fortsetter du til trinn 6.
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5 Fjern støv og rusk fra 
mikrofilteret med en 
blåsebelg.
• Ikke bruk en blåsebørste. 

Børstehårene kan skade filteret.
• Smuss som ikke kan fjernes med en 

blåsebelg, kan bare fjernes av Nikon-autorisert 
servicepersonell. Du må under ingen omstendigheter 
berøre eller tørke av mikrofilteret.

6 Slå av kameraet og fest objektivet.
Speilet vil gå tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen 
lukkes.
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D Bruk en pålitelig strømkilde
Lukkergardinen er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet slås av 
mens speilet er hevet, lukkes gardinen automatisk. Følg følgende 
forholdsregler for å forhindre skade på gardinen forårsaket av at lukkeren 
lukkes utilsiktet:
• Ikke slå av kameraet mens speilet er hevet.
• Ikke fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er hevet.
• Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, høres en 

pipelyd og selvutløserlampen blinker. Lukkergardinen lukkes, og speilet 
senkes etter omtrent to minutter. Avslutt rengjøringen eller 
inspeksjonen umiddelbart.

D Fremmedlegemer på mikrofilteret
Fremmedlegemer som kommer inn i kameraet når objektiver eller 
kamerahusdeksler tas av eller byttes (eller i veldig sjeldne tilfeller 
smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan feste seg til 
mikrofilteret, der de kommer til syne på bilder tatt under visse forhold. For 
å forhindre at det kommer inn fremmedlegemer når du monterer 
kamerahusdekslet eller bytter objektiver, bør du unngå støvete 
omgivelser og sørge for å fjerne all støv og andre fremmedlegemer som 
kan feste seg til kamerafatningen, objektivfatningen eller 
kamerahusdekslet. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, må 
du sette på igjen kamerahusdekslet som følger med kameraet. Hvis det 
kommer fremmedlegemer på mikrofilteret som ikke kan fjernes ved hjelp 
av rengjøringsalternativet for bildebrikken (0 213), rengjør du 
mikrofilteret som beskrevet under "Manuell rengjøring" (0 216) eller får 
Nikon-autorisert servicepersonell til å rengjøre det for deg. Fotografier 
som påvirkes av tilstedeværelsen av fremmedlegemer på mikrofilteret, 
kan retusjeres ved å bruke alternativene for rense bilder som er 
tilgjengelige i noen bildebehandlingsprogrammer.
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D Service kameraet og tilbehør
Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. 
Nikon anbefaler at kameraet inspiseres hvert år til hvert annet år, og at du 
har det på service én gang hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på 
at du må betale for slik service).
• Hyppig inspeksjon og vedlikehold anbefales spesielt hvis kameraet 

brukes profesjonelt.
• Alt tilbehør som brukes regelmessig med kameraet, for eksempel 

objektiver og blitser (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn 
kameraet til inspeksjon og service.
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Bytte klokkebatteriet
Kameraklokken får strøm fra et CR1616-litiumbatteri. CR1616-
batterier har en levetid på omtrent to år. Dersom B-ikonet 
vises på det øvre kontrollpanelet mens tidsbryteren for 
beredskapsstilling er aktiv, begynner batteriet å bli svakt og må 
skiftes ut. Når batteriet er helt utladet, vil B-ikonet blinke 
mens tidsbryteren for beredskapsstilling er aktiv. Du kan fortsatt 
ta bilder, men de merkes ikke med korrekt riktig tid og dato.

❚❚ Bytte klokkebatteriet

1 Slå av kameraet og ta ut hovedbatteriet.

2 Skyv dekslet til klokkebatterikammeret, som er 
plassert øverst i hovedbatterikammeret, mot 
fronten av hovedbatterikammeret.

3 Fjern klokkebatteriet.



222 Vedlikeholde kameraet

4 Sett inn et nytt CR1616-
litiumbatteri slik at den 
positive siden (siden merket 
med "+" og batteriets navn) er 
synlig.

5 Skyv dekslet til 
klokkebatterikammeret mot 
baksiden av 
hovedbatterikammeret.
Stopp når dekslet klikker på plass.

6 Sett tilbake hovedbatteriet.

7 Still kameraklokken.
B-ikonet vil blinke på det øvre 
kontrollpanelet når klokken ikke er 
stilt inn.

D Sette inn klokkebatteriet
Sett inn klokkebatteriet i riktig retning. Settes batteriet inn i feil retning 
kan det ikke bare føre til at klokken ikke fungerer, men kameraet kan også 
skades.
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Vedlikehold av kameraet
● Ikke mist i bakken
Ikke mist kameraet eller objektivet eller utsett dem for slag. Funksjonsfeil 
kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner.

● Hold tørt
Hold kameraet tørt. Rust på indre mekanismer forårsaket av vann inne i 
kameraet vil ikke bare være dyrt å reparere, men kan faktisk føre til 
uopprettelig skade.

● Unngå raske endringer i temperatur
Raske endringer i temperatur, som for eksempel når du går inn i eller ut av 
et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens inne i produktet. Den 
enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i et futteral eller 
en plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen.

● Hold unna sterke magnetfelt
Statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel 
radiosendere kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på 
minnekortet eller påvirke produktets interne kretser.

Vedlikeholde kameraet og batteriet: 
Forholdsregler
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● Ikke la objektivet være rettet mot solen
Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder i lengre 
perioder. Sterkt lys kan skade bildebrikken eller føre til falming eller 
"innbrenning". Bilder tatt med kameraet kan ha hvite uskarpheter.

● Lasere og andre sterke lyskilder
Ikke rett lasere eller andre ekstremt sterke lyskilder mot objektivlinsen, da 
dette kan skade kameraets bildebrikke.

● Rengjøring
Bruk en blåsebørste til å varsomt fjerne støv og rusk når du rengjør 
kamerahuset, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at 
kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av 
eventuell sand eller salt med en klut som har blitt lett fuktet i ferskvann og 
tørker deretter grundig av kameraet. I sjeldne tilfeller kan statisk 
elektrisitet føre til at LCD-displayene blir lysere eller mørkere. Dette er ikke 
et tegn på funksjonsfeil. Etter en kort stund blir visningen normal igjen.

● Rengjøre objektivet og speilet
Disse elementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en 
blåsebørste. Hvis du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å 
unngå å søle væske som kan skade glasselementene. For å fjerne 
fingeravtrykk eller andre flekker på linsen, påfører du litt 
objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av linsen.

● Rengjøre mikrofilteret
For informasjon om rengjøring av mikrofilteret, se du "Mikrofilteret" 
(0 213) og "Manuell rengjøring" (0 216).
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● Objektivkontaktene
Hold objektivkontaktene rene.

● Ikke ta på lukkergardinen
• Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge 

trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr eller utsette 
den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan 
gardinen få en rift, deformeres eller revne.

• Lukkergardinen kan fremstå som ujevnt farget, men dette er ikke et 
tegn på funksjonsfeil. Det har heller ikke noen effekt på bildene.

● Oppbevar på et godt ventilert sted
Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og 
jordslag. Ikke oppbevar kameraet nær møllkuler av nafta eller kamfer, 
nært utstyr som genererer sterke elektromagnetiske felt eller på steder 
der det vil være utsatt for svært høye temperaturer, for eksempel nær et 
varmeapparat eller i et lukket kjøretøy på en varm dag. Hvis du unnlater å 
ta hensyn til disse forholdsreglene, kan det føre til funksjonsfeil.

● Oppbevaring over lang tid
For å forhindre skade forårsaket av for eksempel lekket batterivæske, 
fjerner du batteriet hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid. 
Oppbevar kameraet i en plastpose sammen med et tørkemiddel. Du må 
imidlertid ikke oppbevare skinnkameraetuiet i en plastpose siden dette 
kan svekke materialet. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Merk 
at et tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det 
må byttes ut med jevne mellomrom. For å unngå mugg eller jordslag, tar 
du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden, setter i 
batteriet og løser ut lukkeren noen ganger.
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● Slå av produktet før du fjerner eller kobler fra strømkilden
Om du fjerner eller kobler fra strømkilden mens kameraet er på, kan 
produktet skades. Det er spesielt viktig å ikke koble fra strømkilden mens 
bildedata registreres eller slettes.

● Merknader om skjermen
• Skjermen er konstruert med ekstremt høy nøyaktighet; minst 99,99 % av 

pikslene fungerer og mindre enn 0,01 % mangler eller er defekte. 
Følgelig kan disse skjermene inneholde piksler som alltid lyser (hvitt, 
rødt, blått eller grønt) eller alltid er slukket (svart), men dette er ikke en 
funksjonsfeil. Bildene som tas med produktet blir ikke påvirket. Din 
forståelse er nødvendig.

• Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys.
• Ikke trykk for hardt på skjermen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller 

skjermen kan skades. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en 
blåsebørste. Flekker kan fjernes ved å tørke skjermoverflaten forsiktig 
med en myk klut eller semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, 
må du være forsiktig slik at du unngår skader fra glasskår. Du må også 
unngå at ikke flytende krystaller fra skjermen berører hud eller kommer 
inn i øynene eller munnen.

● Tørk dekslet til tilbehørsskoen
Hvis kameraet brukes i regnet, kan vann trenge gjennom det 
medfølgende dekslet til tilbehørsskoen. Fjern og tørk dekslet til 
tilbehørsskoen etter å ha brukt kameraet i regnet.
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Vedlikehold av batteriet
● Forholdsregler ved bruk
• Batterier kan sprekke og lekke om de håndteres feil, noe som kan føre til 

at produktet ruster. Følg disse forholdsreglene når du håndterer 
batterier:
- Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri.
- Batterier kan være varme etter lang bruk.
- Hold batteripolene rene.
- Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret.
- Du må ikke kortslutte eller demontere batterier eller utsette dem for ild 

eller ekstrem varme.
- Sett batteripoldekslet på når batteriet ikke er satt i kameraet eller 

laderen.
• Hvis batteriet er varmt, for eksempel umiddelbart etter bruk, må du 

vente på at det kjøles ned før du lader det opp. Forsøk på å lade 
batteriet mens den innvendige temperaturen er hevet svekker 
batteriets ytelse, og det kan være at batteriet ikke lades opp eller bare 
lades delvis.

• Hvis batteriet ikke skal brukes i en lengre periode, setter du det inn i 
kameraet og kjører det helt flatt før du tar det ut av kameraet for 
oppbevaring. Batteriet bør oppbevares på et kjølig sted med en 
omgivelsestemperatur på 15 °C til 25 °C. Unngå varme eller svært kalde 
steder.

• Batterier bør lades minst én gang under seks måneders bruk. Ved lange 
perioder med inaktivitet, lader du opp batteriet og bruker kameraet til å 
utlade det en gang hver sjette måned før du legger det tilbake på et 
kjølig sted for oppbevaring.

• Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke skal brukes. 
Kameraet og laderen trekker litt strøm fra batteriet selv når de er slått av 
og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke fungerer lenger.
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• Ikke bruk batteriet ved omgivelsestemperaturer under 0 °C eller over 
40 °C. Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan batteriet skades 
eller ytelsen påvirkes. Lad opp batteriet innendørs ved en 
omgivelsestemperatur på 5 °C – 35 °C. Batteriet vil ikke lades opp hvis 
det er kaldere enn 0 °C eller varmere enn 60 °C.

• Batteriets kapasitet kan bli redusert og ladetiden kan øke ved 
batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.

• Batterikapasiteten vil som regel synke ved lave 
omgivelsestemperaturer. Selv nye batterier ladet ved temperaturer 
under omtrent 5 °C kan vise en midlertidig økning fra "0" til "1" i 
aldersvisningen under [Batteriinformasjon] i oppsettsmenyen, men 
visningen vil gå tilbake til normal så snart batteriet har blitt ladet på nytt 
ved en temperatur på 20 °C eller høyere.

• Batterikapasiteten synker ved lave temperaturer. Kapasitetsendringer 
som avhenger av temperaturen gjenspeiles i kameraets visning av 
batterinivå. Som følge av dette kan batterivisningen vise redusert 
kapasitet når temperaturen synker, selv om batteriet er fulladet.

• Batterier kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut batterier 
fra kameraet.

● Lad opp batteriene før bruk
Lad opp batteriet før bruk. Det medfølgende batteriet er ikke fulladet ved 
leveransen.

● Klargjør reservebatterier
Før du tar bilder, bør du ha klart et reservebatteri som er helt oppladet. På 
enkelte steder kan det av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på 
kort varsel.
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● Ha reservebatterier som er helt oppladet klare til bruk på kalde 
dager

Batterier som bare er delvis oppladet vil muligens ikke fungere på kalde 
dager. Når været er kaldt, bør du lade opp et batteri før bruk og 
oppbevare et ekstra på et varmt sted klart til utbytting etter behov. Kalde 
batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp.

● Batterinivå
• Slås kameraet på og av flere ganger mens batteriet er helt utladet, vil 

dette forkorte batteriets levetid. Batterier som har blitt helt utladet må 
lades opp før de brukes.

• Et markert fall i tiden et fullt oppladet batteri holder på ladingen når det 
brukes ved normal romtemperatur, viser at det må byttes ut. Kjøp et 
nytt oppladbart batteri.

● Ikke prøv å lade opp batterier som er fulladet
Batteriytelsen kan svekkes hvis du fortsetter å lade batteriet etter at det er 
fulladet.

● Resirkulering av brukte batterier
Oppladbare batterier skal resirkuleres i henhold til lokale forskrifter, og 
sørg for at du først isolerer batteripolene med teip.
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Bruke laderen
• Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne 

forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen.
• Koble fra laderen når den ikke er i bruk.
• Bruk bare MH-26a med kompatible batterier.
• Ikke bruk ladere med skader der innsiden er synlig eller som produserer 

uvanlige lyder under bruk.
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Følgende graf viser eksponeringsprogrammet for 
eksponeringskontroll P (ISO 100, maksimal blenderåpning 
f/1,4):

• Maksimums- og minimumsverdiene for EV varierer avhengig 
av lysmålingsområdet.

• Når matrisemåling benyttes, reduseres verdier over 17 1/3 EV til 
17 1/3 EV.

Eksponeringsprogram

1 2 3

f/1,4

f/1

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32

[EV
]

5

-3 12 14-2-4 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30" 15" 8" 4" 2" 1" 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000

13

1/16000

4

6

23

22
21

20

19

18

17
16
15

24

17
1 /3

1 F (objektivets brennvidde) ≤ 
55 mm

2 55 mm < F ≤ 135 mm

3 135 mm < F

4 Lysmålingsområde: −3 til 
20 EV

5 Blenderåpning

6 Sekunder (lukkertid)
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Nikon D6 digitalkamera

Spesifikasjoner

Type
Type Digitalt speilreflekskamera

Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og 
AF-kontakter)

Effektiv bildevinkel Nikon FX-format

Effektive piksler
Effektive piksler 20,8 millioner

Bildebrikke
Type 35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Piksler totalt 21,33 millioner

Støvreduksjonssystem
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for 
fjerning av bildestøv (Capture NX-D-
programvare er påkrevet)
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Lagring

Bildestørrelse 
(piksler)

• [FX (36 × 24)] valgt som bildefelt:
- 5568 × 3712 (Stor: 20,7 M)
- 4176 × 2784 (Medium: 11,6 M)
- 2784 × 1856 (Liten: 5,2 M)

• [1,2× (30 × 20)] valgt som bildefelt:
- 4640 × 3088 (Stor: 14,3 M)
- 3472 × 2312 (Medium: 8,0 M)
- 2320 × 1544 (Liten: 3,6 M)

• [DX (24 × 16)] valgt som bildefelt:
- 3648 × 2432 (Stor: 8,9 M)
- 2736 × 1824 (Medium: 5,0 M)
- 1824 × 1216 (Liten: 2,2 M)

• [5:4 (30 × 24)] valgt som bildefelt:
- 4640 × 3712 (Stor: 17,2 M)
- 3472 × 2784 (Medium: 9,7 M)
- 2320 × 1856 (Liten: 4,3 M)

• [1:1 (24 × 24)] valgt som bildefelt:
- 3712 × 3712 (Stor: 13,8 M)
- 2784 × 2784 (Medium: 7,8 M)
- 1856 × 1856 (Liten: 3,4 M)

• [16:9 (36 × 20)] valgt som bildefelt:
- 5568 × 3128 (Stor: 17,4 M)
- 4176 × 2344 (Medium: 9,8 M)
- 2784 × 1560 (Liten: 4,3 M)

• Bilder tatt under filmopptak med en bildestørrelse 
på 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Bilder tatt under filmopptak med en bildestørrelse 
på 1920 × 1080: 1920 × 1080

• Bilder tatt under filmopptak med en bildestørrelse 
på 1280 × 720: 1280 × 720
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Filformat 
(bilde 
kvalitet)

• NEF (RAW): 12- eller 14-bit (komprimert uten tap, 
komprimert eller ukomprimert); Stor, Medium eller 
Liten bildestørrelse er tilgjengelig (bildestørrelsen 
Medium og Liten tas opp med en bitdybde på 12-bit 
ved bruk av komprimering uten tap)

• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med fine (ca. 
1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) 
komprimering; komprimering med prioritert størrelse 
og optimal kvalitet også tilgjengelig

• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltfotografier lagres i både 
NEF (RAW)- og JPEG-format

Picture 
Control-
system

Auto, Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, 
Portrett, Landskap, Flat, Creative Picture Controls 
(Drøm, Morgen, Pop, Søndag, Dyster, Dramatisk, 
Stillhet, Bleket, Melankolsk, Ren, Dongeri, Leketøy, 
Sepia, Blå, Rød, Rosa, Koksgrå, Grafitt, Binær, Karbon); 
valgt Picture Control kan endres; lagring for 
egendefinerte Picture Controls

Medier CFexpress- (type B) og XQD-minnekort

To kortspor

Kortet i spor 2 kan brukes til overfylt lagring eller 
sikkerhetskopiering, for separat lagring av NEF (RAW)- 
og JPEG-kopier av bilder tatt med 
bildekvalitetsinnstillingene NEF (RAW) + JPEG, eller til å 
lagre separate kopier av JPEG-bilder med forskjellige 
størrelser og komprimeringsforhold; bilder kan kopieres 
mellom kortene

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.31

Lagring
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Søker
Søker Speilreflekssøker med pentaprisme

Motivdekning

• FX: Cirka 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 1,2 ×: Cirka 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
• DX: Cirka 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
• 5:4: Cirka 97 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 1:1: Cirka 95 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 16:9: Cirka 100 % horisontalt og 96 % vertikalt

Forstørrelse Cirka 0,72 × (50 mm f/1,4-objektiv ved uendelig 
−1,0 m−1)

Pupillavstand 17 mm (−1,0 m−1; fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering −3 – +1 m−1

Mattskive
BriteView Clear Matte Mark X mattskive av type B (med 
klammer for AF-område; rutenett for komposisjon kan 
vises)

Speil Hurtigreturnerende

Forhåndsvisning 
av 
dybdeskarphet

Når du trykker på Pv-knappen, blendes objektivet ned 
til blenderåpningsverdien du selv har valgt 
(eksponeringskontroll A og M) eller verdien kameraet 
har valgt (eksponeringskontroll P og S)

Objektivets 
blender Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
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Objektiv

Kompatible 
objektiver

• Type G, E og D (noen begrensninger gjelder for PC-
objektiver)

• Andre AF NIKKOR-objektiver (unntatt IX NIKKOR-
objektiver og objektiver for F3AF)

• AI-P NIKKOR-objektiver
• DX-objektiver (som bruker bildefeltet [DX (24 × 16)])
• AI-objektiver uten CPU (kun eksponeringskontroll A 

og M)
• Under søkerfotografering kan den elektroniske 

avstandsmåleren brukes med objektiver med en 
største blenderåpning på f/5,6 eller større. Den 
elektroniske avstandsmåleren støtter 15 fokuspunkter 
med objektiver som har en største blenderåpning på 
f/8 eller større.

Lukker

Type
Elektronisk styrt mekanisk vertikal fokusplanlukker; 
elektronisk lukker på fremre lukkergardin; elektronisk 
lukker

Lukkertider
1/8000–30 s (velg mellom trinnstørrelser på 1/3, 1/2 og 
1 EV, kan økes til 900 s med eksponeringskontroll M), 
B-innstilling; tid; X250

Blitssynk. 
lukkertid

X=1/250 s; synkroniseres med lukkeren på 1/250 s eller 
lengre
• Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering støttes
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Utløsing

Utløserfunksjon
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), 
CH (kontinuerlig høy hastighet), Q (lyddempet 
lukker), E (selvutløser), MUP (hevet speil)

Omtrentlig 
opptakshastighet

• CL: 1–10 b/s
• CH: 10–14 b/s
• Q: 1–5 b/s

Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer med 
intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s

Eksponering

Lysmålingssystem
• Søkerfotografering: TTL-lysmåling ved bruk av 

en RGB-sensor med omtrent 180 000 piksler
• Live view: TTL-lysmåling utført av bildebrikken
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Lysmålingsmodus

• Matrise: 3D farge-matrisemåling III (type G-, E- 
og D-objektiver); fargematrisemåling III (andre 
CPU-objektiver); fargematrisemåling er 
tilgjengelig med objektiver uten CPU dersom du 
oppgir objektivdata

• Sentrumsdominert: Vekting med 75 % gitt til en 
sirkel på 12 mm i midten av bildefeltet; sirkelens 
diameter kan endres til 8, 15 eller 20 mm, eller 
vektingen kan baseres på et gjennomsnitt for 
hele bildefeltet (objektiver uten CPU eller et AF-S 
Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5 E ED-objektiv 
bruker en sirkel på 12 mm)

• Punkt: Måler en sirkel med en diameter på 
omtrent 4 mm (omtrent 1,5 % av bildefeltet) i 
midten av det valgte fokuspunktet (i det midtre 
fokuspunktet når et objektiv uten CPU eller et 
AF-S NIKKOR Fisheye 8–15 mm f/3,5–4,5 E ED-
objektiv brukes)

• Høylysvektet: Tilgjengelig med objektiver av 
type G, E og D

Område*

• Sentrumsdominert lysmåling: −3 – +20 EV
• Punktmåling: 2–20 EV
• Høylysvektet lysmåling: 0–20 EV
* Verdiene er for ISO 100 og et f/1,4-objektiv ved 

20 °C
Lysmålerkobling Kombinert CPU og AI

Eksponering
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Modus
P (programautomatikk med fleksiprogram), S 
(lukkerprioritert automatikk); A (blenderprioritert 
automatikk); M (manuell)

Eksponeringskom-
pensasjon

–5 – +5 EV; −3 – +3 EV ved filmopptak (velg 
mellom trinnstørrelser på 1/3, 1/2 og 1 EV)

Eksponeringslås Lysstyrke låst på målt verdi

ISO-følsomhet 
(Anbefalt 
eksponeringsindeks)

ISO 100–102400 (velg mellom trinnstørrelser på 
1/3, 1/2 og 1 EV); kan også stilles til cirka 0,3, 0,5, 0,7 
eller 1 EV (tilsvarende ISO 50) under ISO 100 eller til 
cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (tilsvarende 
ISO 3280000) over ISO 102400; automatisk ISO-
følsomhetskontroll tilgjengelig

Aktiv D-Lighting Kan velges fra Auto, Ekstra høy +2, Ekstra høy +1, 
Høy, Normal, Lav og Av

Autofokus

Type

• Søkerfotografering: Fasesøkende TTL; 105 
fokuspunkter som alle er kryssensorer hvor 15 
sensorer støtter f/8; søking utført av en Multi-
CAM 37 K-sensormodul med autofokus; 
finjustering av autofokus støttes

• Live view: Kontrastsøkende AF tilgjengelig på 
alle punkter i bildefeltet; fokuspunkt velges av 
kameraet når ansiktsgjenkjenning eller 
motivsporing brukes

Eksponering
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Registreringsområde −4,5 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

Fokuseringsmotor

• Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); 
kontinuerlig AF (AF-C, kun søkerfotografering; 
forutsigende følgefokus aktiveres automatisk i 
henhold til motivstatus); konstant AF (AF-F; kun 
tilgjengelig under live view og filmopptak)

• Manuell fokusering (M): Elektronisk 
avstandsmåler kan benyttes

Fokuspunkter
105 fokuspunkter (antall punkter tilgjengelig for 
valg under søkerfotografering kan velges fra 
mellom 105, 27 og 15)

AF-
søkefeltfunksjon

• Søkerfotografering: Enkeltpunkt-AF; 9-, 25-, 49- 
eller 105-punkts dynamisk AF-område; 3D 
følgefokus; AF-søkefeltgruppe; 
AF-søkefeltgruppe (C1); AF-søkefeltgruppe (C2); 
automatisk valg av AF-søkefelt

• Live view: AF-ansiktsgjenkjenning, bredt 
AF-område, normalt AF-område, motivfølgende 
AF

Fokuslås
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned 
(enkeltbilde-AF/AF-S), eller ved å trykke på midten 
av undervelgeren

Autofokus
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Blits

Blitsstyring

TTL blitsstyring ved bruk av en RGB-sensor med 
omtrent 180 000 piksler: i-TTL-blitsstyring; i-TTL-
balansert utfyllingsblits for digitale 
speilreflekskameraer brukes med matrise-, 
sentrumsdominert og høylysvektet lysmåling, 
standard i-TTL utfyllingsblits for digitale 
speilreflekskameraer med punktmåling

Blitsfunksjon

Synkronisering på fremre lukkergardin, reduksjon 
av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid, 
reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på 
lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av

Blitskompensasjon –3 – +1 EV (velg mellom trinnstørrelser på 1/3, 1/2 og 
1 EV)

Klarsignal for 
blitsen

Tennes når blitsen (ekstrautstyr) er helt oppladet; 
blinker etter at blitsen er avfyrt med full styrke

Tilbehørssko ISO 518 blitskontakt med synkroniserings- og 
datakontakter og sikkerhetslås

Nikon Creative 
Lighting System 
(CLS)

i-TTL-blitsstyring, avansert radiokontrollert trådløs 
blitsstyring, optisk avansert trådløs blitsstyring, 
innstillingslys, FV-lås, overføring av informasjon om 
blitslysets fargetemperatur, automatisk FP-
høyhastighetssynkronisering, fokuseringslys for 
flerfelts AF (søkerfotografering), samlet blitsstyring

Synkroniserings-
kontakt ISO 519 synkroniseringskontakt med låsing
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Hvitbalanse

Hvitbalanse

Auto (3 typer), naturlig lys automatikk, direkte 
sollys, skyet, skygge, glødelampe, lysstoffrør 
(7 typer), blits, velg fargetemperatur (2500 K – 
10 000 K), manuell forhåndsinnstilling (inntil 
6 verdier kan lagres, måling med punktbasert 
hvitbalanse tilgjengelig ved bruk av live view), alle 
med finjustering

Alternative eksponeringer
Alternative 
eksponeringer

Eksponering og/eller blits, hvitbalanse og Aktiv 
D-Lighting

Live view
Modus C (foto-live view), 1 (film-live view)

Film
Lysmålingssystem TTL-lysmåling ved bruk av kameraets bildebrikke
Lysmålingsmodus Matrise, sentrumsdominert eller høylysvektet
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Bildestørrelse 
(piksler) og 
filmfrekvens

• 3840 × 2160 (4K UHD): 30 p (progressivt), 25 p, 
24 p

• 1920 × 1080: 60 p, 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720: 60 p, 50 p
• 1920 × 1080-beskjæring: 60 p, 50 p, 30 p, 25 p, 

24 p
* Faktiske bildefrekvenser for 60 p, 50 p, 30 p, 25 p 

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

* Kvalitetsvalg er tilgjengelig for alle størrelser 
bortsett fra 3840 × 2160 når kvaliteten er fastsatt 
på c (høy)

Filformat MOV, MP4
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Lydopptaksformat Lineær PCM (for filmer tatt opp i MOV-formatet) 
eller AAC (for filmer tatt opp i MP4-formatet)

Lydopptaksutstyr Innebygd stereomikrofon eller ekstern mikrofon 
med attenuator (ekstrautstyr); justerbar følsomhet

ISO-følsomhet 
(Anbefalt 
eksponeringsindeks)

• Eksponeringskontroll M: Manuelt valg (ISO 100 
til 102400; velg mellom trinnstørrelser på 1/3, 1/2 
og 1 EV) med ytterligere tilgjengelige alternativer 
tilsvarende omtrent 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 
5 EV (tilsvarende ISO 3280000) over ISO 102400; 
automatisk ISO-følsomhetskontroll (ISO 100 til 
Høy 5) tilgjengelig med valgbar øvre grense

• Eksponeringskontroll P, S og A: Automatisk 
ISO-følsomhetskontroll (ISO 100 til Høy 5) med 
valgbar øvre grense

Film
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Aktiv D-Lighting Kan velges mellom Ekstra høy, Høy, Normal, Lav og 
Av

Andre alternativer Intervallfilmopptak, elektronisk bildestabilisator, 
tidskoder

Skjerm

Skjerm

8 cm/3,2 tommer, ca. 2 359 000-punkters (XGA) TFT 
berørings-LCD med 170° innsynsvinkel, omtrent 
100 % motivdekning, 11-nivås manuell 
lysstyrkejustering og kontroll av fargebalanse

Avspilling

Avspilling

Avspilling på fullskjerm og av miniatyrbilder (4, 9 
eller 72 bilder) med avspillingszoom, 
avspillingszoom med beskjæring, filmavspilling, 
lysbildefremvisning av foto og/eller film, 
histogramvisning, visning av høylysområder, 
opptaksinformasjon, stedsdata, bilderangering, 
automatisk bilderotering, indeksmarkering, 
innspilling av talebeskjeder og integrering og 
visning av IPTC-informasjon

Film
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Grensesnitt

USB USB-kontakt type C (SuperSpeed USB); tilkobling 
til innebygd USB-port anbefales

HDMI-utgang HDMI-kontakt type C

Lydinngang Stereo minikontakt (3,5 mm diameter; 
strømkobling støttes)

Lydutgang Stereo minikontakt (3,5 mm diameter)
10-pinners 
fjernstyringskontakt

Innebygd (kan brukes med fjernstyringskabel 
MC-30A/MC-36A og annet tilleggsutstyr)

Ethernet

RJ-45-kontakt
• Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 

802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Overføringshastigheter *: 10/100/1000 Mbps 

med automatisk gjenkjenning
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-

MDIX)
* Maksimale logiske overføringshastigheter i 

henhold til IEEE-standarden; faktiske hastigheter 
kan variere.

Kontakt for 
ekstrautstyr For WT-6
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Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi

• Standarder:
- IEEE 802.11b/g/n (Afrika, Asia og Oseania)
- IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Europa, USA, Canada og 

Mexico)
- IEEE 802.11b/g/n/a (andre land i Amerika)

• Bruksfrekvens:
- 2412–2462 MHz (kanal 11; Afrika, Asia og Oseania)
- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5825 MHz (USA, 

Canada og Mexico)
- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5805 MHz 

(andre land i Amerika)
- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5745–5805 MHz 

(Georgia)
- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 5180–5320 MHz 

(andre europeiske land)
• Maksimal utgangseffekt (EIRP):

- 2,4 GHz-båndet: 6,8 dBm
- 5 GHz-båndet: 6,3 dBm (Georgia)
- 5 GHz-båndet: 9,3 dBm (andre land)

• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
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Bluetooth

• Kommunikasjonsprotokoller: Bluetooth-
spesifikasjon versjon 4.2

• Bruksfrekvens:
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz

• Maksimal utgangseffekt (EIRP):
- Bluetooth: 1,3 dBm
- Bluetooth Low Energy: –0,2 dBm

Rekkevidde 
(synslinje)

Omtrent 10 m*

* Uten forstyrrelser. Rekkevidden kan variere med 
signalstyrken og hvorvidt det er hindringer.

Stedsdata
Støttede GNS-
systemer GPS (USA), GLONASS (Russland), QZSS (Japan)

Innhentede 
data

Bredde, lengdegrad, høyde, UTC (Universal 
Coordinated Time)

Klokkesyn-
kronisering Kameraklokken kan stilles inn på tiden hentet via GNSS

Sporlogger NMEA-kompatible
Loggintervall 15 s, 30 s, 1 min., 2 min., 5 min.

Wi-Fi/Bluetooth
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Maksimal 
logg av 
opptakstid

6, 12 eller 24 timer

Sletting av 
logg Støttet

Strømkilde

Batteri

Ett oppladbart litium-ion batteri EN-EL18c *
* Batteriene EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 kan også 

brukes. Merk derimot at færre bilder kan tas på en 
enkel lading med et EN-EL18-batteri enn med et 
EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.

Nettadapter Nettadapter EH-6c; krever strømforsyningen EP-6 
(selges separat)

Stativfeste
Stativfeste 1/4 tomme (ISO 1222)

Ytre mål/vekt
Ytre mål 
(B × H × D) Cirka 160 × 163 × 92 mm

Vekt
Cirka 1450 g med batteri og to CFexpress-minnekort, 
men uten kamerahusdeksel og deksel til tilbehørssko; 
cirka 1270 g (kun kamerahus)

Stedsdata
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• Hvis ikke noe annet er oppgitt, oppgis alle mål i samsvar med 
standardene og retningslinjene fra Camera and Imaging Products 
Association (CIPA).

• Alle tall er for et kamera med et fulladet batteri.
• Bildeeksemplene som vises på kameraet og alle bilder og illustrasjoner i 

bruksanvisningene er kun ment til forklarende formål.
• Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre 

utseendet på og spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren 
som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes 
ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne 
bruksanvisningen.

Bruksforhold
Temperatur 0 °C – 40 °C
Luftfuktighet 85 % eller under (ingen kondens)
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❚❚ Batterilader MH-26a

Symbolene på dette produktet representerer følgende:
m Vekselstrøm, p Likestrøm, q Klasse II-utstyr (produktets konstruksjon 
er dobbeltisolert)

Nominell 
inngangsspenning 100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Nominell 
utgangsspenning 12,6 V likestrøm/1,2 A

Batterier som 
støttes

Nikon oppladbare litium-ion batterier EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18

Ladetid per batteri

Cirka 2 timer og 35 minutter
* Nødvendig tidsbruk for opplading av et batteri 

ved en omgivelsestemperatur på 25 °C når 
batteriet er helt utladet

Driftstemperatur 0 °C – 40 °C
Ytre mål (B × H × D) Cirka 160 × 85 × 50,5 mm
Strømkabelens 
lengde

Cirka 1,8 m (USA og Canada) eller 1,5 m (andre 
land)

Vekt
Cirka 285 g, inkludert to kontaktbeskyttere, men 
uten strømkabel; cirka 265 g, uten både 
kontaktbeskyttere og strømkabel
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❚❚ Oppladbart litium-ion batteri EN-EL18c
Type Oppladbart litium-ion batteri
Nominell kapasitet 10,8 V/2500 mAh
Driftstemperatur 0 °C – 40 °C
Ytre mål (B × H × D) Cirka 56,5 × 27 × 82,5 mm
Vekt Cirka 160 g, uten batteripoldeksel
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Kalibrere batterier
Batteriladeren MH-26a kan oppdage om batterier krever 
kalibrering og kalibrerer dem etter behov for å sikre 
batterinivåvisningens nøyaktighet. Kalibreringsstatus og 
ladingsfremdrift vises av batteriladerens lamper:

Hvis kalibreringslampen for det aktuelle batterikammeret 
blinker når et batteri settes inn, må batteriet kalibreres.
For å begynne kalibrering, trykker du på kalibreringsknappen 
for det gjeldende kammeret i omtrent ett sekund. 
Kammerlampen for det aktuelle batterikammeret blinker mens 
kalibrering pågår.
Lampevisningens betydning er som følger:

1 Kammerlamper (grønn)

2 Ladelamper (grønne)

3 Kalibreringslamper (gul)

4 Kalibreringsknapper
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Selv om kalibrering anbefales for nøyaktig måling av batteriets 
ladetilstand, trengs ikke kalibrering å utføres når 
kalibreringslampen blinker. Når kalibrering har begynt, kan 
kalibreringen avbrytes etter ønske.
• Hvis du ikke trykker på kalibreringsknappen når 

kalibreringslampen blinker, begynner normal lading etter 
omtrent ti sekunder.

• Trykk på kalibreringsknappen en gang til hvis du vil avbryte 
kalibreringen. Kalibreringen slutter og opplading begynner.

Når kalibrering er fullført, slukkes kalibrerings- og ladelampene, 
og ladingen begynner umiddelbart.

Omtrentlig tid som trengs for å kalibrere 
batteriet på nytt

Under 2 
timer 2–4 timer 4–6 timer Over 6 

timer

Ladelamper 
(grønne)

2 t I (slukket) K (lyser) K (lyser) K (lyser)
4 t I (slukket) I (slukket) K (lyser) K (lyser)
6 t I (slukket) I (slukket) I (slukket) K (lyser)

Kalibreringslampe 
(CAL ON) (gul): L/R K (lyser) K (lyser) K (lyser) K (lyser)
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D Varsellamper
• Hvis kammer- og kalibreringslampene "L" og "R" blinker av og på i 

rekkefølge når et batteri ikke er satt i…
…er det et problem med laderen. Koble fra laderen og ta kontakt med 
en Nikon-autorisert servicerepresentant.

• Hvis kammer- og kalibreringslampene "L" og "R" blinker av og på i 
rekkefølge når et batteri ikke er satt i…
…har et problem oppstått med batteriet eller laderen under lading. Ta 
ut batteriet, koble fra laderen og ta kontakt med en Nikon-autorisert 
servicerepresentant.

A Lading og kalibrering av to batterier
Hvis batterier er satt inn i begge kamrene, lades de i den orden de ble satt 
i. Hvis du trykker på en kalibreringsknapp når en av kalibreringslampene 
blinker, vil laderen kalibrere og deretter lade det batteriet som først ble 
satt inn. Det andre batteriet kan ikke kalibreres eller lades før prosessen er 
fullført.
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D Kassering av datalagringsutstyr
Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer 
minnekort eller annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige 
bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra 
kassert lagringsutstyr ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan 
føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukerens ansvar å sikre 
personvernet for denne typen data.
Før du kaster en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen 
person, må du slette alle data ved hjelp av kommersielle programvarer for 
sletting, eller formatere enheten og så fylle den helt opp med bilder som 
ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av himmelen). 
Vær forsiktig slik at du unngår personlig skade når du fysisk ødelegger en 
datalagringsenhet.
Før du kasserer kameraet eller overfører eierskapet til en annen person, 
bør du også bruke elementet [Nullstill alle innstillinger] i kameraets 
oppsettsmeny for å slette all nettverksinformasjon og annen personlig 
informasjon.
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D Standarder som støttes
• DCF Version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en mye 

brukt standard blant digitale kameraer som sørger for at kameraer av 
forskjellige merker er kompatible.

• Exif versjon 2.31: Kameraet støtter Exif (Exchangeable Image File 
Format for Digital Still Cameras) versjon 2.31, en standard introdusert 
med sikte på å forbedre samspillsevnen til skrivere og digitale kameraer, 
noe som gjør det enklere å produsere utskrifter av høy kvalitet. 
Informasjon som er lagret sammen med bildedataen brukes til optimal 
fargegjengivelse når bildene skrives ut på Exif-kompatible skrivere. Se 
skriverens bruksanvisning for flere detaljer.

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for 
multimediagrensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AV-
enheter. Denne standarden sikrer at audiovisuelle data og 
kontrollsignaler kan overføres til HDMI-kompatible enheter via en enkel 
kabelforbindelse.
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• Kameraet kan brukes med CFexpress- (type B) og XQD-
minnekort.

• Kort med skrivehastigheter på 45 MB/s (300 ×) eller bedre 
anbefales for filmopptak og avspilling. Lavere hastigheter kan 
føre til at opptaket forstyrres. Avspillingen kan også bli avbrutt 
eller rykket når filmer spilles av på kamerat.

• Kontakt produsenten angående informasjon om egenskaper, 
anvendelse og bruksbegrensninger.

Godkjente minnekort
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Følgende tabell viser omtrentlig antallet bilder som kan lagres 
på et 128 GB 1-minnekort med forskjellige innstillinger for 
bildefelt, bildekvalitet og bildestørrelse. Den faktiske 
kapasiteten varierer avhengig av opptaksforholdene og 
korttypen.

[FX (36 × 24)] valgt som bildefelt
Denne kategorien inkluderer også bilder tatt med ikke-DX-
objektiver når [På] er valgt for [Bildefelt] > [Automatisk DX-
beskjæring].

Minnekortkapasitet

Bildekvalitet Bildestørrelse Filstørrelse

Antall 
gjenværende 

eksponeringer
2

Bufferk
apasitet 

2, 3

NEF (RAW), 
Komprimert uten 

tap, 12-bits

Stor
Ca. 

20,2 MB
3500 bilder

184 
bilder

Medium
Ca. 

14,6 MB
4700 bilder

79 
bilder

Liten
Ca. 

11,1 MB
6200 bilder

84 
bilder

NEF (RAW), 
Komprimert uten 

tap, 14-bits
Stor

Ca. 
25,1 MB

3000 bilder
146 

bilder

NEF (RAW), 
Komprimert, 

12-bits
Stor

Ca. 
18,4 MB

4700 bilder
186 

bilder

NEF (RAW), 
Komprimert, 

14-bits
Stor

Ca. 
22,6 MB

3900 bilder
152 

bilder
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NEF (RAW), 
Ukomprimert, 

12-bits
Stor

Ca. 
33,1 MB

3500 bilder
133 

bilder

NEF (RAW), 
Ukomprimert, 

14-bits
Stor

Ca. 
38,0 MB

3000 bilder
105 

bilder

JPEG fine4

Stor
Ca. 

10,8 MB
8400 bilder

200 
bilder

Medium Ca. 6,9 MB 13900 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 3,8 MB 25600 bilder
200 

bilder

JPEG normal4

Stor Ca. 5,7 MB 16500 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 3,5 MB 27000 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 2,0 MB 48700 bilder
200 

bilder

JPEG basic4

Stor Ca. 2,6 MB 31400 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 1,8 MB 51300 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 1,1 MB 88600 bilder
200 

bilder

Bildekvalitet Bildestørrelse Filstørrelse

Antall 
gjenværende 

eksponeringer
2

Bufferk
apasitet 

2, 3
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[DX (24 × 16)] valgt som bildefelt
Denne kategorien inkluderer også bilder tatt med DX-objektiver 
når [På] er valgt for [Bildefelt] > [Automatisk DX-beskjæring].

Bildekvalitet Bildestørrelse Filstørrelse

Antall 
gjenværende 

eksponeringer
2

Bufferk
apasitet 

2, 3

NEF (RAW), 
Komprimert uten 

tap, 12-bits

Stor Ca. 9,8 MB 7600 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 7,2 MB 10100 bilder
129 

bilder

Liten Ca. 5,6 MB 13000 bilder
142 

bilder
NEF (RAW), 

Komprimert uten 
tap, 14-bits

Stor
Ca. 

11,9 MB
6700 bilder

200 
bilder

NEF (RAW), 
Komprimert, 

12-bits
Stor Ca. 9,0 MB 10000 bilder

200 
bilder

NEF (RAW), 
Komprimert, 

14-bits
Stor

Ca. 
10,8 MB

8500 bilder
200 

bilder

NEF (RAW), 
Ukomprimert, 

12-bits
Stor

Ca. 
15,1 MB

7600 bilder
200 

bilder

NEF (RAW), 
Ukomprimert, 

14-bits
Stor

Ca. 
17,2 MB

6700 bilder
200 

bilder
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JPEG fine4

Stor Ca. 5,6 MB 17400 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 3,7 MB 26300 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 2,3 MB 42400 bilder
200 

bilder

JPEG normal4

Stor Ca. 2,9 MB 33600 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 2,0 MB 48700 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 1,3 MB 75000 bilder
200 

bilder

JPEG basic4

Stor Ca. 1,6 MB 60900 bilder
200 

bilder

Medium Ca. 1,1 MB 88600 bilder
200 

bilder

Liten Ca. 0,8 MB 121000 bilder
200 

bilder

Bildekvalitet Bildestørrelse Filstørrelse

Antall 
gjenværende 

eksponeringer
2

Bufferk
apasitet 

2, 3
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1 Tallene er for et Sony CEB-G128 128 GB CFexpress-minnekort (fra og 
med desember 2019).

2 Antall bilder som kan lagres på minnekortet eller lagres i 
minnebufferen, varierer med bildemotivene.

3 Største antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ved ISO 
100. Kan synke i noen situasjoner, inkludert når:
• Et alternativ for komprimering med optimal kvalitet (c) for JPEG-

filer er valgt for [Bildekvalitet]
• [På] er valgt for [Auto. fortegningskontroll]

4 Tallene forutsetter at et alternativ med størrelsesprioritet (et alternativ 
som ikke er merket med c) er valgt for [Bildekvalitet]. Valg av et 
alternativ med optimal komprimering (c) øker filstørrelsen. Antallet 
bilder og bufferkapasiteten synker tilsvarende.

D Maksimalt antall bilder per serieopptak
Det maksimale antallet bilder som kan tas i et enkelt serieopptak kan 
settes til et hvilket som helst tall mellom 1 og 200 ved bruk av 
egendefinert innstilling d2 [Maks. antall bilder i serien].
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Omtrentlig filmopptakslengde eller antall bilder du kan ta med 
et fulladet oppladbart litium-ion batteri 1 EN-EL18c (2500 mAh) 
er oppgitt nedenfor. Den faktiske varigheten varierer med 
faktorer som batteriets tilstand, intervallet mellom bilder og 
alternativene valgt i kameramenyene.
• Bilder, enkeltbildeutløsing: Omtrent 3580 (CIPA-standard2)
• Bilder, serieopptak: Omtrent 8670 (Nikon-standard3)
• Filmer: Omtrent 105 minutter4

Følgende er eksempler på handlinger som kan redusere 
batterivarigheten:
• Bruke skjermen til for eksempel live view-fotografering
• Holde utløseren trykket halvveis ned
• Fokusere gjentatte ganger med autofokus
• Ta NEF (RAW)-bilder
• Bruke lange lukkertider

Batterivarighet
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• Bruke kameraets Ethernet-, Wi-Fi- (trådløst lokalt nettverk) og 
Bluetooth-funksjoner

• Bruke kameraets innebygde GNSS-mottaker
• Bruke kameraet med tilbehør (ekstrautstyr) tilkoblet
• Bruke VR (bildestabilisator) med VR-objektiv
• Zoome inn og ut med AF-P-objektiver gjentatte ganger

Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL18c-
batteriene:
• Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan 

redusere batteriets ytelse.
• Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier 

utlades over tid hvis de ikke brukes.
• Kontroller batteriets tilstand regelmessig med alternativet 

[Batteriinformasjon] i oppsettsmenyen. Dersom et j-ikon 
vises i [Kalibrering]-feltet, må du kalibrere batteriet i 
batteriladeren MH-26a (0 252). Hvis batteriet ikke har vært 
brukt på mer enn seks måneder, må du lade batteriet når 
kalibrering er fullført.
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1 Batteriene EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 kan også brukes. Vær 
imidlertid oppmerksom på at EN-EL18 kan ta færre bilder på en enkelt 
lading enn EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.

2 Objektivet fokusert fra uendelig til korteste avstandinnstilling og et 
bilde tatt med standardinnstillingene hvert 30. s. Live view er ikke 
brukt. Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED 
VR-objektiv.

3 Bildekvalitet stilt til JPEG normal, bildestørrelse stilt til stor, lukkertid 
1/250s, fokus endret fra uendelig til korteste avstandsinnstilling tre 
ganger etter at utløseren har blitt trykket halvveis ned i 3 s; seks bilder 
blir deretter tatt i rekkefølge og skjermen blir slått på i 5 s og deretter 
slått av; ingen funksjoner blir utført før tidsbryteren for 
beredskapsstilling har gått ut. Syklusen repeteres deretter. Målt ved 
23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 E FL ED VR 
VR-objektiv (VR av).

4 Faktisk batterivarighet målt under forhold spesifisert av Camera and 
Imaging Products Association (CIPA). Målt ved 23 °C (±2 °C) med et 
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 E ED VR-objektiv. Måling utført ved 
standardinnstillingene.
• Hvert opptak kan være på opp til 29 minutter og 59 sekunder i 

lengde.
• Hvis kameratemperaturen øker, kan opptaket avsluttes før maksimal 

lengde har blitt nådd.
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● Stedsdata og sporlogger
• Hvis [På] er valgt for [Stedsdata (innebygd)] > [Lagre stedsdata] i 

oppsettsmenyen eller loggsporing pågår, vil kameraet fortsette å skaffe 
logger og/eller plasseringer selv mens det er av.

• Personlig informasjon kan utledes fra stedsdataene som er lagret i 
sporlogger eller inkludert i bilder og filmer. Vær forsiktig når du deler 
bilder, filmer eller sporlogger eller når du legger dem ut på Internett 
eller andre steder der de kan sees av tredjeparter. Sørg også for å lese 
"Kassering av datalagringsutstyr" (0 255).

● Navigasjon
Dette produktet er et kamera. Det er ikke beregnet for bruk som en 
navigasjons- eller oppmålingsenhet.
• Plasseringen rapportert av kameraet er kun en tilnærming. Den er ikke 

ment til oppmåling eller til navigering når du reiser med fly eller bil, til 
fots eller på andre måter.

● Bruk utenlands
• Før du reiser, må du ta kontakt med reisebyrået ditt, ambassaden eller 

turistkontoret i landene du planlegger å besøke for informasjon om 
begrensninger som kan gjelde for bruk av kameraer som støtter lagring 
av stedsdata. For eksempel forbyr Kina uautorisert lagring av stedsdata. 
Velg [Av] under [Lagre stedsdata].

• Fra og med desember 2019, vil kanskje ikke stedsdatafunksjonen 
fungere som forventet i Kina og i nærheten av den kinesiske grensen.

Stedsdata (GPS/GLONASS)
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• CFexpress er et varemerke som tilhører CompactFlash 
Association i USA og andre land.

• NVM Express er et varemerke som tilhører NVM Express Inc. i 
USA og andre land.

• XQD er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
• Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke 

som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Apple®, App Store®, Apple-logoene, iPhone®, iPad®, iPod 

touch®, Mac og macOS er varemerker som tilhører Apple Inc. 
og er registrert i USA og/eller andre land.

• Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker 
som tilhører Google LLC. Android-roboten er gjenprodusert 
eller modifisert fra arbeider som er utviklet av Google, og 
brukes i samsvar med vilkårene som er oppført i Lisens for 
Creative Commons 3.0 Attribution.

• IOS er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører 
Cisco Systems, Inc. i USA og/eller andre land og som brukes 
under lisens.

Varemerker og lisenser
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• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface 
er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI 
Licensing, LLC.

• Bluetooth®-ordmerket og -logoen er registrerte varemerker 
som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av 
Nikon er lisensiert.

• Wi-Fi og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte 
varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

• Alle andre varemerker som er nevnt i denne bruksanvisningen 
eller annen dokumentasjon som fulgte med ditt Nikon-
produkt er varemerker eller registrerte varemerker som 
tilhører sine respektive eiere.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been 
designed to connect specifically to the Apple products identified in the 
badge, and has been certified 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 affect 
wireless performance.
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D FreeType-lisens (FreeType2)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører 
© 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Alle rettigheter 
forbeholdt.

D MIT-lisens (HarfBuzz)
Deler av denne programvaren er opphavsrettslig beskyttet og tilhører 
© 2018 The HarfBuzz Project 
(https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle rettigheter 
forbeholdt.

D Unicode® Character Database License (Unicode® Character 
Database)

Denne programvaren inneholder den åpne kildekoden Unicode® 
Character Database. Lisensen for denne åpne kildekoden presenteres 
nedenfor.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. All rights reserved.
Distributed under the Terms of Use in  
https://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a 
copy of the Unicode data files and any associated documentation (the 
"Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the 
"Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, 
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to 
permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, 
provided that either
(i) this copyright and permission notice appear with all copies of the 

Data Files or Software, or
(ii) this copyright and permission notice appear in associated 

Documentation.
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THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY 
RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN 
THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, 
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE 
OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall 
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other 
dealings in these Data Files or Software without prior written 
authorization of the copyright holder.

D AVC Patent Portfolio License
DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR 
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I 
SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO 
SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-
KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR 
LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. 
DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE 
https://www.mpegla.com
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D BSD-lisens (NVM Express-driver)
Lisensen for programvaren med åpen kildekode, som er inkludert i 
kameraets NVM Express-driver, er som følger:
ComponentName.c
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpress.c
Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpress.h
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressBlockIo.c
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressBlockIo.h
Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDiskInfo.c
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDiskInfo.h
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressDxe.inf
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDxe.uni
Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDxeExtra.uni
Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressHci.c
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressHci.h
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressPassthru.c
(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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Meldinger til forbrukere i Europa

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

Det følgende gjelder bare 
for kunder i europeiske 
land:
• Dette produktet skal behandles som 

spesialavfall og kastes ved en 
miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen 
med husholdningsavfall.

• Separat kassering og resirkulering 
hjelper til med å konservere naturlige 
ressurser og med å forhindre negative 
konsekvenser for menneskelig helse 
og miljøet, hvilket ukorrekt avhending 
kan resultere i.

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

Dette symbolet betyr at 
batteriet skal kasseres 
separat.No_01

Det følgende gjelder bare 
for kunder i europeiske 
land:
• Alle batterier skal behandles som 

spesialavfall, uansett om de er merket 
med dette symbolet eller ikke, og skal 
kastes ved en miljøstasjon. Må ikke 
kasseres sammen med 
husholdningsavfall.

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

Merknader

FORSIKTIG: EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERIER BYTTES MED FEIL TYPE. KAST 
BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.
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Dette produktet er regulert av United States Export Administration Regulations 
(EAR; USAs administrasjonsforskrifter for eksport). Tillatelse fra USAs myndigheter 
er ikke påkrevd for eksport til andre land enn de følgende, som i skrivende stund er 
underlagt embargo eller spesielle kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og 
Syria (listen kan bli endret).

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

Bluetooth-senderen i denne enheten sender på 2,4 GHz-båndet.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløse lokale 
nettverk)
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Merknad for kunder i Europa og i land som etterkommer 
radioutstyrsdirektivet
Nikon Corporation erklærer herved at radioutstyret av type D6 er i 
samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på 
følgende internettadresse: 
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1823.pdf
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Sikkerhet
Selv om en av fordelene med dette produktet er at det tillater andre å fritt koble 
seg til den trådløse utvekslingen av data hvor som helst innenfor dets rekkevidde, 
kan følgende forekomme dersom sikkerheten ikke er aktivert:
• Datatyveri: Ondsinnede tredjeparter kan snappe opp trådløse overføringer og 

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

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

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

A Samsvarsmerking
Standardene som kameraet samsvarer med kan vises ved bruk av alternativet 
Samsvarsmerking i oppsettsmenyen.



280 Bluetooth og Wi-Fi (trådløse lokale nettverk)

A Sertifikater

Oman-TRA
D090024

R/8569/19
AGREE PAR L’ANRT MAROC 
Numéro d’agrément : MR 21504 ANRT 2019
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Symboler

P (Programautomatikk) ...................108
S (Lukkerprioritert automatikk)108
A (Blenderprioritert automatikk) ......

108
M (Manuell)..................................................108
S (Enkeltbilde) ..........................................109
CL (Kontinuerlig lav hastighet) 109
CH (Kontinuerlig høy hastighet).......

109
Q (Lyddempet utløser) ....................110
E (Selvutløser) ........................................110
MUP (Hevet speil) ..................................110
S (Valg av rask utløsermodus) ........

110
d (Enkeltpunkt-AF) ...........................102
e (Dynamisk AF-område)...........102
T (3D følgefokus) ...............................102
g (AF-søkefeltgruppe)...................103
h (Auto. valg av AF-søkefelt) ..103
! (Ansiktsprioritert AF) ..................105
5 (Bredt fokusområde-AF)..........105
6 (Normalt fokusområde-AF) ..105
n (Motivfølgende AF) ......................105
L (Matrisemåling) ...............................111
M (Sentrumsdominert lysmåling) ..

111
N (Punktmåling) ...................................112
t (Høylysvektet lysmåling) ......112
a (Live view)-knapp ...................55, 63
i-knapp............................................................. 88
R-knapp .......................................................... 94
E (eksponeringskompensasjon)-

knapp ...........................................................117
Y -knapp ......................................................111

g (h/Q)-knapp ................................125
W (N)-knapp............................................131
d (Hjelp)........................................................... 87
i-meny .............................................................. 88

Tall

3D følgefokus ...........................................102

A

AF-C....................................................................... 99
AF-F ....................................................................100
AF-modusknapp....................................... 98
AF-ON-knapp............................................107
AF-S ...........................................................99, 100
AF-søkefeltfunksjon ...........................101
AF-søkefeltgruppe ..............................103
Ansiktsprioritert AF.............................105
Auto (Hvitbalanse) ..............................122
Auto (Still inn Picture Control).125
Auto. alternative ekspon. .............113
Autofokusfunksjon ................................ 98
Automatisk ISO-

følsomhetskontroll .........................116
Automatisk valg av AF-søkefelt........

103
Avspilling ................................................ 71, 73

B

Batteri................................................28, 32, 47
Batterilader .................................................... 28
Berøringsskjerm........................................ 18
Bildekvalitet ...............................................118
Bildestørrelse ............................................120
Bildevinkel ...................................................178

Indeks
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BKT-knapp ................................................... 113
Blenderprioritert automatikk.... 108
Blits ..................................................................... 189
Blits (Hvitbalanse) ................................ 123
Blits av.............................................................. 132
Blitsfunksjon .............................................. 131
Blitskompensasjon .............................. 133
Blitssynk. lukkertid .............................. 141
Bluetooth..........................................................77
Bredt fokusområde-AF.................... 105

C

CFexpress-kort ...............................38, 257
CPU-kontakter ......................................... 182
CPU-objektiv .................................175, 182
Creative Picture Control ................ 126

D

Diopterjustering ........................................14
Direkte sollys (Hvitbalanse) ........ 122
Dybdeskarphet ....................................... 134
Dynamisk AF-område ...................... 102

E

Effektnivå...................................................... 128
Eksponeringskompensasjon ..... 117
Eksponeringskontroll ....................... 108
Eksponeringsprogram..................... 231
Ekstern mikrofon..........................68, 203
Elektronisk avstandsmåler .......... 187
Enkeltbilde .................................................. 109
Enkeltbilde-AF ................................99, 100
Enkeltpunkt-AF....................................... 102

F

Filmer ......................................................... 63, 73

Filtereffekter.............................................. 128
Flat (Still inn Picture Control) ... 126
Fn-knapp ...................................................... 135
Fokusfunksjonsvelger..........................97
Fokuspunkt ....................................................98
Fokusvelgerlås ........................................ 106
Forhåndsvisning av eksponering ...

57, 60
Friske farger (Still inn Picture 

Control) ..................................................... 125

G

Glødelampe (Hvitbalanse) .......... 122

H

H.264................................................................. 243
Hendel for søkerokularlukker.......13
Histogram ...............................................95, 96
Hurtig oppskarping............................ 128
Hvitbalanse ................................................ 121
Høylysvektet lysmåling .................. 112

I

Innebygd Wi-Fi ...........................................77
Innstillingshjul for utløserfunksjon

109
Innstillingslys............................................ 134
S (Q)-knapp ....................................... 114
ISO-følsomhet.......................................... 114

K

Kablet LAN ......................................................78
Kalibrering................................................... 252
Kamerahusdeksel................................. 199
Klarhet ............................................................. 128
Klokkebatteri ................................... 46, 221



284 Indeks

Kompatible objektiver med F-
fatning.........................................................175

Konstant AF ................................................100
Kontakt for ekstrautstyr..................245
Kontinuerlig AF.......................................... 99
Kontinuerlig høy hastighet .........109
Kontinuerlig lav hastighet ...........109
Kontrast ..........................................................128
Kunstig horisont ..............................95, 96

L

L (stor) ..............................................................120
Landskap (Still inn Picture 

Control) ......................................................126
LCD-lys ...................................................................8
Live view-fotografering ..................... 55
Live view-velger ...............................55, 63
Lukkerprioritert automatikk.......108
Lyddempet utløser..............................110
Lysmåling .....................................................111
Lysstoffrør (Hvitbalanse) ...............123
Lysstyrke ........................................................128
Lås speilet oppe for rengjøring.........

216

M

M (medium)................................................120
Manuell (eksponeringsmodus) .........

108
Manuell forhåndsinnstilling 

(Hvitbalanse).........................................123
Matrisemåling ..........................................111
G-knappen .............................................. 80
Metning ..........................................................128
Middels oppskarping ........................128
Mikrofilter .....................................................213
Mikrofon ...............................................65, 203

Minnekort...................................38, 48, 257
Minnekortkapasitet ............................258
i-knapp..........................................................108
Modus for hevet speil.......................110
Monokrom (Still inn Picture 

Control)......................................................125
Motivfølgende AF ................................105

N

Naturlig lys automatikk 
(Hvitbalanse) ........................................122

Nettadapter....................................198, 207
Normalt fokusområde-AF ............105
Nyanse.............................................................128
Nøytral (Still inn Picture Control) ....

125

O

Objektiv uten CPU ...................183, 186
Oppladbart litium-ion batteri ..... 28
Oppskarping .............................................128

P

Picture Controls .....................................125
Portrett (Still inn Picture Control)...

126
Programautomatikk...........................108
Punktmåling ..............................................112
Pv-knapp .......................................................134

Q

T-knapp ..............................................118

R

Reduksjon av rød øyerefleks .....131
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Referansebilde for støvfjerning........
148

Rengjør bildebrikken ........................ 213

S

S (liten) ............................................................ 120
Selvutløser................................................... 110
Sentrumsdominert lysmåling .. 111
Sette på et objektiv ................................35
Sikringspunkt ..................................................7
Skyet (Hvitbalanse) ............................. 122
Skygge (Hvitbalanse) ........................ 122
Slett ........................................................................76
SnapBridge .....................................................77
Standard (Still inn Picture Control)

125
Stedsdata.............................................................7
Stereomikrofon (for filmer).............65
Strømforsyning...........................198, 207
Største blenderåpning .................... 177
Synkronisering på bakre gardin.......

132
Synkronisering på lang lukkertid....

131
Søkerfotografering .................................50

T

Ta av objektiver ..........................................37
Tidsbryter for ber.stilling...................53
Tidssone og dato ......................................43
Toning ............................................................. 128
Trykk utløseren helt ned ...................52
Trådløs fjernkontroll .......................... 201
Trådløst lokalt nettverk .........77, 201
Type D-objektiv...................................... 182
Type E-objektiv ....................................... 182
Type G-objektiv ...................................... 182

U

USB ................................................................... ii, 78
Utfyllingsblits ........................................... 131
Utløser .................................................................51
Utløserfunksjon...................................... 109

V

Valg av rask utløsermodus.......... 110
Velg fargetemperatur 

(Hvitbalanse) ........................................ 123
ViewNX-i............................................................78

W

U-knapp ................................................... 121
Wi-Fi ......................................................................77
Wireless Transmitter Utility ............79
WT-6 ......................................................... 78, 201

X

XQD-kort .............................................. 38, 257
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Kjære Nikonkunde! 
Vi takker for at du kjøpte dette Nikon-produktet. Hvis Nikon-
produktet ditt skulle trenge vedlikehold som faller inn under 
servicegarantien, kan du kontakte forhandleren eller et medlem av 
vårt autoriserte servicenettverk innenfor salgsområdet til Nikon 
Europe B.V. (Europa/ Russland/andre). Se detaljer under: 
https://www.europe-nikon.com/support

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

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

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

Garantibetingelser - Nikons europeiske 
servicegaranti
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2. Garantien dekker ikke:
• nødvendig vedlikehold og reparasjon eller utskiftning av deler 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• mangler ved ethvert system som produktet er del av eller som 
det brukes sammen med.
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4. Denne servicegarantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte 
rettigheter etter gjeldende, nasjonale lover eller forbrukerens 
rettigheter som følger av kjøpskontrakten. 

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



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

Nikon D6

AMA17094
Trykt i Europa

SB0B01(1A)
6MB4691A-01

• Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker 
kameraet.

• For å sikre riktig bruk av kameraet, sørg for at du leser "For 
din egen sikkerhet" (side xviii).

• Oppbevar denne bruksanvisningen på et tilgjengelig sted 
med tanke på fremtidig bruk etter at du har lest den.

DIGITALKAMERA

Bruksanvisning (med garanti)

No

N
o

SAM
PLE
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