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• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender 
kameraet.

• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at 
læse "For din sikkerheds skyld" (side xviii).

• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare 
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.
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ii Pakkens indhold

Kontrollér, at det her opstillede indhold fulgte med dit kamera.

Hukommelseskort forhandles separat.

D6 Model Name: N1823

Pakkens indhold

❏ Kamera

❏ BF-1B kamerahusdæksel

❏ BS-3 dæksel til tilbehørssko 
(0 204)

❏ Genopladeligt Li-ion-
batteri af typen EN-EL18c 
med poldæksel

❏ MH-26a batterioplader 
med netledning og to 
kontaktbeskyttere (form på 
netledningen afhænger af 
salgsland eller -område)

❏ Clips til HDMI/USB-kabel 
(0 206)

❏ UC-E24 USB-kabel
❏ AN-DC22 rem
❏ Garantibevis (trykt på 

bagsiden af denne 
brugervejledning)

❏ Brugervejledning



iiiPakkens indhold

D Nikon-downloadcenter
En PDF-version af denne brugervejledning er tilgængelig i 
Nikon-downloadcenter sammen med en komplet 
kameravejledning på engelsk med detaljerede 
betjeningsvejledninger, som du kan downloade i PDF-
format eller få vist online i HTML. Gå til Nikon-
downloadcenter for at downloade firmwareopdateringer, ViewNX-i og 
anden Nikon-computersoftware samt brugervejledninger til andre Nikon-
produkter, herunder kameraer, NIKKOR-objektiver og flashenheder.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/



iv Om denne brugervejledning

❚❚ Symboler
Der anvendes følgende symboler og konventioner i denne 
brugervejledning. Anvend dem som hjælp til at finde de 
oplysninger, du har brug for.

❚❚ Konventioner
• Dette kamera anvender CFexpress (Type B)- og XQD-

hukommelseskort. Hele vejen igennem denne 
brugervejledning omtales CFexpress- og XQD-
hukommelseskort generelt som "hukommelseskort". 
Udtrykkene "CFexpress-kort" og "XQD-kort" anvendes 
imidlertid, hvor det er nødvendigt at skelne mellem de to 
korttyper.

• Hele vejen igennem denne brugervejledning omtales 
batteriopladere som "batteriopladere" eller "opladere".

• Hele vejen igennem denne brugervejledning omtales 
smartphones og tablets som "smartenheder".

• Hele vejen igennem denne brugervejledning anvendes 
begrebet "standardindstillinger" for at henvise til de 
indstillinger, der er aktuelle ved forsendelse. Forklaringerne i 
denne brugervejledning tager udgangspunkt i, at kameraets 
standardindstillinger benyttes.

Om denne brugervejledning

D Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, 
inden dette produkt tages i brug.

A Dette ikon markerer tips, ekstra oplysninger, som kan være 
nyttige ved anvendelse af dette produkt.

0 Dette ikon angiver henvisninger til andre afsnit i denne 
brugervejledning.



vOm denne brugervejledning

A For din sikkerheds skyld
"For din sikkerheds skyld" indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger. Sørg 
for at læse dem, før du anvender kameraet. For yderligere information, se 
"For din sikkerheds skyld" (0 xviii).

❚❚ Nikon Brugersupport
Besøg følgende websted for at registere dit kamera og holde 
dig opdateret med de seneste produktoplysninger. Du kan 
finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ), og du kan kontakte 
os for teknisk assistance.
https://www.europe-nikon.com/support
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xii Liste over menuer

Kameraet tilbyder følgende menuer. Visse elementer vises 
måske ikke alt efter kameraindstillingerne eller typen af 
objektiv, flashenhed eller andet monteret tilbehør.

Liste over menuer

BILLEDVISNINGSMENU
Slet
Billedvisningsmappe
Billedvisningsindstillinger
Slet billeder fra begge pladser
Plads dobbeltformat bld.visning
Kriterier for filtreret billedvisning
Billedtjek
Efter sletning
Vis dette efter billedserie:
Roter lodret
Kopier billede(r)
Skjul billede
Slideshow

BILLEDOPTAGEMENU
Billedoptagemenuhukomm.
Udvidede billedmenuhuk.
Lagermappe
Filnavngivning
Funktion af kortet i plads 2
Billedområde
Billedkvalitet
Billedstørrelse
NEF-optagelse (RAW)
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control
Farverum
Aktiv D-Lighting
Støjreduk. ved langtidseksp.
Støjreduktion ved høj ISO



xiiiListe over menuer

Vignetteringskontrol
Diffraktionskompensering
Auto forvrængningskontrol
Reduktion af støjstriber
Flashstyring
Auto-bracketing
Multieksponering
HDR (high dynamic range)
Intervaloptagelse
Time-lapse-video
Fotografering med fokusskift
Lydløs Live View-fotografer.

BILLEDOPTAGEMENU VIDEOOPTAGEMENU
Nulstil videooptagemenu
Filnavngivning
Destination
Billedområde
Billedstr./billedhastighed
Videokvalitet
Videofiltype
ISO-følsomhedsindstillinger
Hvidbalance
Indstil Picture Control
Håndter Picture Control
Aktiv D-Lighting
Støjreduktion ved høj ISO
Diffraktionskompensering
Reduktion af støjstriber
Elektronisk VR
Mikrofonfølsomhed
Dæmpning
Frekvensrespons
Reduktion af vindstøj
Hovedtelefonens lydstyrke
Tidskode



xiv Liste over menuer

BRUGERINDSTILLINGSMENU
Brugerindstillingshukomm.
a Autofokus

a1 Valg af AF-C-prioritering
a2 Valg af AF-S-prioritering

a3
Fokus-tracking med Lock-
On

a4 Fokuspunkter brugt
a5 Gem punkter efter orient.
a6 AF-aktivering

a7
Reg.område enkeltpunkts-
AF

a8
3D-tracking, 
ansigtsgenkendelse

a9
Gruppepunkts-
AF-ansigtsgenk.

a10
Brugergrupperinger (C1/
C2)

a11
Autopunkts-
AF-ansigtsgenk.

a12 Autopunkts-AF-startpunkt
a13 Fokuspunktsvedholdenhed
a14 Begræns valg af AF-metode

a15
Begræns. af 
autofokusindstil.

a16 Fokuspunkt wrap-around
a17 Fokuspunktindstillinger

a18
Manuel fokusring i 
AF-tilstand

b Lysmåling/eksponering
b1 ISO-trinforøgelse
b2 EV-trin for eksp.kontrol
b3 Eksp.-/flashkomp.trinværdi
b4 Nem eksponeringskomp.
b5 Matrix-lysmåling
b6 Centervægtet område
b7 Finindstill. af optimal eksp.

c Timere/AE-lås
c1 Udløserknap AE-L
c2 Standbytimer
c3 Selvudløser
c4 Tid for slukning af skærmen

BRUGERINDSTILLINGSMENU
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d Optagelse/visning
d1 Kontinuerlig optagehast.
d2 Maks. kont. udløsning

d3
Begr. udvalg af 
udløserindst.

d4 Indstill. for synkr. udløsning
d5 Eksp.forsinkelsesindstilling

d6
Elektr. forr. lukkergardin-
udløsn.

d7 Udvidet lukkertid (M)

d8
Begræns valgbart 
billedområde

d9 Filnummereringssekvens
d10 Fremhævelseshøjlys
d11 Gitterlinjevisning
d12 Bageste kontrolpanel
d13 LCD-lys

d14
Live View i kontinuerlig 
tilstand

d15 Optisk VR

BRUGERINDSTILLINGSMENU
e Bracketing/flash

e1 Flashsynk.hastighed
e2 Flashlukkertid
e3 Eksponeringskomp. til flash
e4 Auto N ISO-følsomhedsstyr.

e5
Kontinuerlig flash-
udløserprio.

e6 Pilotlys

e7
Auto-bracketing (indstill. 
M)

e8 Bracketing-rækkefølge

e9
Indst. for bracketing-
billedserie

BRUGERINDSTILLINGSMENU



xvi Liste over menuer

f Knapper
f1 Tilpas i menu
f2 Tilpas menuen i (vv)
f3 Brugerd. knaptilknytning
f4 Multivælgers midterknap
f5 Lukkertids- og blændelås
f6 Tilpas kommandohjul
f7 Multivælger
f8 Slip knap for at bruge hjul
f9 Spejlvend indikatorer
f10 Indst. til Live View-knappen
f11 Knappen D

f12
Bladreretning for 
fuldskærmsvis.

g Video
g1 Tilpas i menu
g2 Brugerd. knaptilknytning
g3 Multivælgers midterknap
g4 Højlysvisning

BRUGERINDSTILLINGSMENU OPSÆTNINGSMENU
Formater hukommelseskort
Sprog (Language)
Tidszone og dato
Skærmens lysstyrke
Skærmens farvebalance
Virtuel horisont
Informationsvisning
Finindstillingsmuligheder for AF
Data om ikke-CPU objektiv
Rens billedsensor
Lås spejl i hævet pos. ved rens
Støvfrit referencebillede
Pixelmapping
Billedkommentar
Copyrightoplysninger
IPTC
Indst. for stemmekommentar
Bip-indstillinger
Berøringsknapper
HDMI
Lokationsdata (indbygget)
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Indst. for trådløs fjernbetj. (WR)
Tilknyt fjernbetj. (WR) Fn-knap
Flytilstand
Tilslut til smartenhed
Tilslut til pc (indbygget Wi-Fi)
Fast LAN/trådløst
Overensstemmelsesmærkning
Batterioplysninger
Kortplads tom, frigør lås
Gem/indlæs menuindstillinger
Nulstil alle indstillinger
Firmwareversion

OPSÆTNINGSMENU RETOUCHERINGSMENU
NEF-behandling (RAW)
Beskær
Skift størrelse
D-Lighting
Rød-øje-korrektion
Opretning
Forvrængningskontrol
Perspektivkontrol
Monokrom
Billedsandwich
Beskær video

MIN MENU
Tilføj elementer
Fjern elementer
Opstil elementer
Vælg fane



xviii For din sikkerheds skyld

For at undgå beskadigelse af ejendom eller tilskadekomst for dig selv og 
andre skal du læse "For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af 
dette produkt.
Opbevar disse sikkerhedsanvisninger på et sted, hvor alle, der anvender 
dette produkt, har adgang til dem.

For din sikkerheds skyld

A FARE: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette 
ikon medfører en høj risiko for dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
A ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med 
dette ikon kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.
A FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med 
dette ikon kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.

A ADVARSEL
Må ikke anvendes, mens du går eller betjener et køretøj.
Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan medføre ulykker 
eller andre skader.

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

Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge 
fra produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige 
lugte, skal du omgående frakoble det genopladelige batteri eller 
strømkilden.
Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
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Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder. Håndtér ikke 
stikket med våde hænder.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller 
elektrisk stød.

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

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

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

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

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

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



xx For din sikkerheds skyld

Anvend ikke genopladelige batterier, opladere eller 
lysnetadaptere, der ikke er specifikt beregnet til brug med dette 
produkt. Ved anvendelse af genopladelige batterier, opladere og 
lysnetadaptere, der er beregnet til brug med dette produkt, må du 
ikke:
• Beskadige, ændre, rykke hårdt i eller bøje ledninger eller kabler, 

placere dem under tunge genstande eller udsætte dem for varme 
eller åben ild.

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

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

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

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

A FORSIGTIG
Efterlad ikke objektivet, mens det peger i retning af solen eller en 
anden stærk lyskilde.
Lys fokuseret af objektivet kan medføre brand i eller beskadigelse af 
produktets indvendige dele. Ved optagelse af motiver i modlys skal du 
sørge for, at solen ikke kommer ind i billedet. Sollys fokuseret i kameraet, 
når solen er tæt på billedet, kan medføre brand.
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Sluk dette produkt, når anvendelse af det er forbudt. Deaktivér de 
trådløse funktioner, når anvendelse af trådløst udstyr er forbudt.
De radiofrekvenser, som produktet udsender, kan forstyrre udstyr 
ombord på fly eller hospitaler eller i andre medicinske faciliteter.

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

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

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

Se ikke direkte på AF-hjælpelyset.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan have skadelig 
indvirkning på synsevnen.

Transportér ikke kameraer eller objektiver med stativer eller 
lignende tilbehør monteret.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst 
eller funktionsfejl ved produktet.
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A FARE (Genopladelige batterier)
Håndtér ikke genopladelige batterier forkert.
Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier:
• Anvend kun genopladelige batterier, der er godkendt til brug i dette 

produkt.
• Udsæt ikke de genopladelige batterier for åben ild eller overdreven 

varme.
• Må ikke skilles ad.
• Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller 

andre metalgenstande.
• Udsæt ikke de genopladelige batterier eller de produkter, de sidder i, 

for kraftige fysiske stød.
• Du må ikke træde på genopladelige batterier, slå søm i dem eller slå på 

dem med hamre.

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

Hvis væske fra det genopladelige batteri kommer i kontakt med 
øjnene, skal du skylle med rigelige mængder rent vand og 
øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
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A ADVARSEL (Genopladelige batterier)
Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for børn.
Hvis et barn sluger et genopladeligt batteri, skal du øjeblikkeligt søge 
lægehjælp.

Opbevar genopladelige batterier utilgængeligt for husdyr og andre 
dyr.
Der kan opstå lækage i, overophedning af, brud på eller brand i 
genopladelige batterier, hvis dyr bider i, tygger på eller på anden måde 
beskadiger disse.

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

Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i de genopladelige 
batterier, såsom misfarvning eller misformethed. Indstil 
opladningen af genopladelige batterier af typen EN-EL18c, hvis de 
ikke lader op inden for det angivne tidsrum.
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i de genopladelige batterier.

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

Hvis væske fra et genopladeligt batteri kommer i kontakt med en 
persons hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende 
område med rigelige mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.
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A FARE (CR1616 lithium-batterier til ur)
Håndtér ikke batterier forkert.
Manglende overholdelse af følgende anvisninger kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i batteriet:
• Forsøg ikke at genoplade batteriet.
• Udsæt ikke batterier for åben ild eller overdreven varme.
• Må ikke skilles ad.
• Kortslut ikke polerne ved at lade dem berøre halskæder, hårnåle eller 

andre metalgenstande.
• Udsæt ikke batterier eller de produkter, de sidder i, for kraftige fysiske 

stød.

Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, skal du 
skylle med rigelige mængder rent vand og øjeblikkeligt søge 
lægehjælp.
Hvis du forhaler forholdsreglerne, kan det medføre øjenskader.
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A ADVARSEL (CR1616 lithium-batterier til ur)
Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
Hvis et barn sluger et batteri, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.

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

Indstil brugen, hvis du oplever ændringer i batteriet, såsom 
misfarvning eller misformethed.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i batteriet.

Isæt batteriet, så det vender rigtigt.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre lækage i, 
overophedning af, brud på eller brand i batteriet.

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

Hvis væske fra et batteri kommer i kontakt med en persons hud 
eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle det pågældende område med 
rigelige mængder vand.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre hudirritation.
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• Ingen dele af de medfølgende brugsanvisninger til dette produkt må 
gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller 
oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon.

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

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

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

Bemærkninger
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● Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse
Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er 
digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, 
er strafbart.
• Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive

Man må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, 
værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom 
sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample".
Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, 
der er udstedt i et andet land, er forbudt.
Medmindre man har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller 
gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af 
myndighederne, forbudt.
Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af 
myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, 
er forbudt.

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

• Overholdelse af loven om ophavsret
I henhold til ophavsret kan billeder eller optagelser oprettet med 
kameraet og beskyttet af ophavsret ikke anvendes uden tilladelse fra 
indehaveren af ophavsretten. Undtagelser er gældende for privat brug, 
men vær dog opmærksom på, at selv privat brug kan være underlagt 
restriktioner i tilfælde af billeder af udstillinger eller live-optrædener.
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● Anvend kun elektronisk tilbehør af Nikon-mærket
Nikon-kameraer er designet til de højeste standarder og indeholder 
komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør af Nikon-
mærket (herunder objektiver, opladere, batterier, lysnetadaptere og 
flashtilbehør) certificeret af Nikon specifikt til brug med dette Nikon-
digitalkamera er konstrueret og godkendt til anvendelse inden for drifts- 
og sikkerhedskravene for disse elektroniske kredsløb.
Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan 
beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Brug 
af genopladelige Li-ion-batterier fra andre producenter, som 
ikke er forsynet med Nikons holografiske 
godkendelsesmærke (vist til højre), kan give problemer i forbindelse med 
normal brug af kameraet eller medføre, at genopladelige batterier 
overophedes, antændes, eksploderer eller lækker.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du 
kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler.
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D Før du tager vigtige billeder
Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før 
du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at 
sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig 
for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse 
med brugen af produktet.

D Vær opdateret – hele tiden
I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret – hele tiden"-
målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant 
produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger 
og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder:
• Brugere i USA: https://www.nikonusa.com/
• Brugere i Europa og Afrika: https://www.europe-nikon.com/support/
• Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: 

https://www.nikon-asia.com/
Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste 
produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og 
generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere 
oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger 
findes på følgende webside: https://imaging.nikon.com/
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1Kameraets dele

Lær dit nye kamera at kende

Kamerahus

Kameraets dele

2
1

3

4

5

6

7

4

1 GNSS-antenne

2 Knappen I (0 108)

3 Oplåsningsknap for hjul til 
valg af udløserindstilling 
(0 109)

4 Øsken til kamerarem (0 27)

5 Knappen BKT (0 113)

6 Hjul til valg af 
udløserindstilling (0 109)

7 Knappen Y (0 111)
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2
1

3
4
5

6
7
8
9
10

1 Videooptageknap (0 63)

2 Afbryder (0 8)

3 Udløserknap (0 50)

4 Knappen E (0 117)

5 Knappen S (Q) (0 114)

6 Øverste kontrolpanel (0 9, 
171)

7 E (fokusplanets markering)

8 Dioptrijustering (0 14)

9 Tilbehørssko (til ekstra 
flashenhed)

10 Dæksel 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 (til videoer; 
0 63)

2 Lysmålerkoblingsarm

3 Spejl (0 63, 216)

4 Selvudløserlampe

5 Flashsynkroniseringspoldæksel

6 Dæksel til 10-bens multistik

7 Dæksel til USB-stik

8 Perifert stikdæksel

9 HDMI-stikdæksel

10 Dæksel til mikrofon-, 
hovedtelefon- og Ethernet-
stik

11 Objektivudløserknap (0 37)

12 Lås til batterikammerdæksel 
(0 32)

13 Batterikammerdæksel (0 32)

14 Knappen AF-indstilling (0 98)

15 Fokusindstillingsvælger 
(0 97)

16 Flashsynkroniseringspol

17 10-bens multistik

18 Perifert stik

19 USB-stik

20 HDMI-stik

21 Stik til ekstern mikrofon

22 Stik til hovedtelefoner

23 Ethernet-stik

24 Kamerahusdæksel (0 35)
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1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

13

1 Knappen Pv (0 62, 134)

2 Sekundært kommandohjul

3 Knappen Fn1 (0 135)

4 Knappen Fn2 (0 135)

5 Sekundært kommandohjul til 
lodret optagelse

6 Udløserknap til lodret 
optagelse

7 Knappen Fn (lodret; 0 135)

8 Sikkerhedspunkt (til 
tyverisikringskabel; 0 7)

9 Objektivmonteringsmærke 
(0 35)

10 Objektivfatning (0 35)

11 CPU-kontakter

12 Stativgevind

13 Lås til udløserknap for lodret 
optagelse (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 Knappen O (Q) (0 76)

2 Knappen K (0 71)

3 Skærm (0 18, 55, 63)

4 Knappen G (0 80)

5 Knappen g (h/Q) (0 87, 
125)

6 Knappen X (0 61)

7 Knappen W (M) (0 61, 131)

8 Knappen J (OK) (0 81)

9 Netværksindikator

10 Knappen Fn3 (C) (0 135)

11 Bageste kontrolpanel (0 11, 
174)

12 Knappen S (0 109)

13 Knappen T (0 118)

14 Knappen U (0 121)

15 Knappen R (0 94)

16 Søger (0 14)

17 Fokuspunktlås

18 Hukommelseskortlampe 
(0 38)

19 Knappen i (0 88)
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2

1

3

4

87
9

11

12

13

14

16

15

10

65

1 Søgerøjestykke (0 205)

2 Øjestykkeadapter (0 205)

3 Udløserarm til øjestykke 
(0 13)

4 Lås til øjestykkeadapter 
(0 205)

5 Knappen a (0 55, 63)

6 Live View-vælger (0 55, 63)

7 Sekundær vælger

8 Knappen AF-ON (0 107)

9 Primært kommandohjul

10 Multivælger (0 81)

11 Dæksel til hukommelseskort 
(0 38)

12 Dæksel til udløserknap for 
hukommelseskortdæksel 
(0 38)
Udløserknap til 
hukommelseskortdæksel 
(underdæksel; 0 38)

13 Knappen C (0 107)

14 Multivælger (lodret)

15 Primært kommandohjul 
(lodret)
Højttaler

16 Mikrofon (til 
stemmekommentarer)
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D GNSS-antennen
Hvis det er muligt, skal du blive udenfor i fri luft, når du benytter 
lokationsdatatjenester. Hold antennen rettet mod himlen for at få den 
bedste modtagelse.

D Stikdækslerne
Sørg for at lukke dækslerne, når stikkene ikke er i brug. Fremmedlegemer i 
stikkene kan medføre funktionsfejl.

D Højttaleren
Hvis kort med magnetstriber eller andre lignende magnetiske 
lagerenheder er tæt på højttaleren, kan det ødelægge de data, der er 
lagret på disse kort. Hold magnetiske lagerenheder væk fra højttaleren.

A Sikkerhedspladsen
Sikkerhedspunktet fungerer som 
monteringspunkt for tyverisikringskabler fra 
tredjepartsleverandører. Det er kompatibel og 
beregnet til brug sammen med Kensington-
sikkerhedskabellåse. For yderligere 
information, se dokumentationen, der følger 
med sikkerhedskabellåsen.
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Afbryderen
Drej afbryderen over i 
positionen "TIL" som vist for at 
tænde kameraet. Når du 
sætter kontakten tilbage i 
positionen "FRA", slukkes 
kameraet.

D LCD-baggrundsbelysningen
Ved at dreje afbryderen over på D 
aktiverer du 
baggrundsbelysningen til 
knapperne og kontrolpanelerne 
(LCD-baggrundsbelysning). 
Baggrundsbelysningen forbliver 
tændt i få sekunder efter, at du har 
sluppet afbryderen. Baggrundsbelysningen slukker, når afbryderen drejes 
over på D endnu engang, eller lukkeren udløses. Aktivering af knappens 
baggrundsbelysning gør kameraet lettere at anvende i mørke.
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Det øverste kontrolpanel
Følgende indikatorer vises på øverste kontrolpanel ved 
standardindstillinger. For en samlet liste over de indikatorer, der 
kan vises, se "Kameravisninger" (0 171) i "Tekniske 
bemærkninger".

7

1

2

3

5
4
6

13

10

12
11

15
169

8

14

1 Lukkertid

2 Eksponeringsindstilling 
(0 108)

3 Indikator for indstilling af 
AF-metode (0 101)

4 Lysmåling (0 111)

5 Billedoptagemenuhukomm.

6 Brugerindstillingshukommelse

7 Autofokusindstilling (0 98)

8 Indikator for ISO-følsomhed 
(0 114)

9 ISO-følsomhed (0 114)

10 Blænde (blændeværdi)

11 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensation 
(0 117)

12 Ikon til hukommelseskort 
(plads 2; 0 41, 48)

13 Batteriindikator (0 47)

14 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder; 0 48)

15 Antal resterende billeder 
(0 48, 258)

16 Ikon til hukommelseskort 
(plads 1; 0 41, 48)
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D Visning af slukket kamera
Hvis kameraet slukkes med et batteri og et 
hukommelseskort isat, vises ikonet for 
hukommelseskort, antal billeder i den aktuelle 
mappe (q) og antal resterende billeder (w) på 
øverste kontrolpanel. Alt efter 
hukommelseskortet viser kameraet i sjældne 
tilfælde muligvis ikke denne information, når 
der er isat et kort. Dette kan løses ved at tænde kameraet.
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Det bageste kontrolpanel
Følgende indikatorer vises på bageste kontrolpanel ved 
standardindstillinger. For en samlet liste over de indikatorer, der 
kan vises, se "Kameravisninger" (0 174) i "Tekniske 
bemærkninger".

4

31 2

5
1 Udløserindstilling (0 109)

2 Størrelse (JPEG-billeder; 
0 120)

3 Billedkvalitet (0 118)

4 Hvidbalance (0 121)

5 Funktion af 
hukommelseskortet i plads 2
Billedkvalitet (0 118)
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Søgeren
Følgende indikatorer vises i søgeren ved standardindstillinger. 
For en samlet liste over de indikatorer, der kan vises, se 
"Kameravisninger" (0 159) i "Tekniske bemærkninger".

1

3
2

4 5 6 7 8 9 10 12 1311

1 Referencecirkel på 12 mm for 
centervægtet lysmåling 
(0 111)

2 Fokuspunkter

3 AF-punktets markeringer 
(0 50)

4 Fokusindikator (0 50)

5 Lysmåling (0 111)

6 Eksponeringsindstilling 
(0 108)

7 Lukkertid
Autofokusindstilling (0 98)

8 Blænde (blændeværdi)

9 Indikator for ISO-følsomhed 
(0 114)

10 ISO-følsomhed (0 114)
Indstilling af AF-metode 
(0 101)

11 Batteriindikator (0 47)

12 Antal resterende billeder 
(0 48, 258)
Antal resterende billeder, før 
hukommelsesbufferen er fyldt

13 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder; 0 48)
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D Søgeren
Når batteriet er afladet, eller der ikke er sat batteri i, dæmpes visningen i 
søgeren. Visningen bliver normal igen, når der sættes et opladet batteri i.

D Ekstreme temperaturer
Lysstyrken i kontrolpanelets og søgerens visning varierer alt efter 
temperatur, og reaktionstiderne kan forlænges, når temperaturen er lav; 
ved stuetemperatur bliver visningerne normale igen.

D Søgerøjestykkets lukker
For at forhindre, at lys, der kommer ind via 
søgeren, forstyrrer billeder eller eksponering, 
skal du hæve udløserarmen til søgerøjestykke 
for at lukke søgerøjestykkets lukker, når du 
tager billeder uden at have øjet mod søgeren.



14 Kameraets dele

A Dioptrijusteringen
Søgeren kan fokuseres ved at løfte og dreje 
dioptrijusteringen. Med øjet sat til søgeren skal 
du dreje dioptriknappen, indtil visningen i 
søgeren er i skarpt fokus.
• Korrigerende linser (fås separat) kan 

anvendes til yderligere at justere søgerens 
dioptri.

• Efter justering af dioptrien skal du skubbe dioptrijusteringen tilbage til 
sin oprindelige position.

Søger ikke i fokus Søger i fokus
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Live View-visningerne af video (billeder/
videoer)
Tryk på knappen a for at få vist det billede, der ses gennem 
objektivet, på skærmen. Drej Live View-vælgeren over på C for 
at tage billeder, eller drej den over på 1 for at optage videoer.

❚❚ Live View-fotografering
Følgende indikatorer vises på skærmen ved 
standardindstillinger. For en samlet liste over de indikatorer, der 
kan vises, se "Kameravisninger" (0 167) i "Tekniske 
bemærkninger".

1 2 843 5 6 7

1 Eksponeringsindstilling 
(0 108)

2 Fokuspunkt

3 Autofokusindstilling (0 98)

4 Indstilling af AF-metode 
(0 101)

5 Aktiv D-Lighting

6 Picture Control (0 125)

7 Hvidbalance (0 121)

8 Billedområde
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10

1 2

368 79 45
1 Optagelse ved berøring 

(0 18)
2 Ikonet i (0 88)

3 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 1000 
billeder; 0 48)

4 Antal resterende billeder 
(0 48, 258)

5 ISO-følsomhed (0 114)

6 Indikator for ISO-følsomhed 
(0 114)

7 Blænde

8 Lukkertid

9 Lysmåling (0 111)

10 Batteriindikator (0 47)
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❚❚ Videoer
1 2

3

4

5
6
7

1 Optageindikator (0 63)
Indikatoren "Ingen video"

2 Billedstr. og -hastighed/
billedkval.

3 Resterende tid (0 63)

4 Udløserindstilling 
(stillfotografering; 0 70)

5 Lydniveau (0 66)

6 Mikrofonfølsomhed

7 Frekvensrespons
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Berøringsknapper
• Den berøringsfølsomme skærm 

tilbyder forskellige knapper, der kan 
betjenes ved at røre ved visningen med 
fingrene.

• Berøringsknapperne kan anvendes til at:
- Fokusere og udløse lukkeren (0 19)
- Justere indstillinger (0 20)
- Få vist billeder (0 21)
- Få vist videoer (0 23)
- Opnå adgang til i menu (0 23)
- Indtaste tekst (0 24)
- Navigere rundt i menuer (0 25)
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❚❚ Fokusering og udløsning af lukkeren
• Rør ved skærmen under Live View for at 

fokusere på det valgte punkt (ét-tryks-
AF).

• Under stillfotografering udløses 
lukkeren, når du løfter fingeren fra 
visningen (ét-trykslukker).

• Indstillingerne for ét-tryks-AF kan 
justeres ved at trykke på ikonet W.
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❚❚ Justering af indstillinger
• Tryk på de markerede indstillinger i 

visningen.
• Du kan derefter vælge den ønskede 

indstilling ved at trykke på ikoner eller 
skydere.

• Tryk på Z, eller tryk på J for at vælge 
den valgte indstilling og vende tilbage 
til forrige visning.
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❚❚ Billedvisning
• Svirp mod venstre eller højre for at få 

vist andre billeder under 
fuldskærmsvisning.

• I fuldskærmsvisning dukker en 
billedfremføringsbjælke op, når du 
rører ved bunden af visningen. Skub 
fingeren mod venstre eller højre over 
bjælken for at rulle hurtigt hen til andre 
billeder.
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• For at zoome ind på et billede vist i 
fuldskærmsvisning skal du lave en 
strækbevægelse med fingrene eller 
give visningen to hurtige tryk. Når du 
har zoomet ind, kan du justere 
zoomforholdet ved hjælp af 
strækbevægelser med fingrene for at zoome ind og 
knibebevægelser med fingrene for at zoome ud.

• Anvend skubbebevægelser med fingrene til at få vist andre 
dele af billedet under zoom.

• Når du giver visningen to hurtige tryk, mens zoom er slået til, 
annulleres zoom.

• For at "zoome ud" til miniaturevisning 
skal du anvende en knibebevægelse 
med fingrene i fuldskærmsvisning. 
Anvend knibe- og strækbevægelser 
med fingrene for at vælge antal viste 
billeder blandt 4, 9 og 72 billeder.
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❚❚ Visning af video
• Videoer indikeres af ikonet 1; for at 

starte billedvisning skal du trykke på 
vejledningen på skærmen.

• Tryk på visningen for at sætte den på 
pause. Tryk endnu engang for at 
genoptage.

• Tryk på Z for at afslutte og gå til fuldskærmsvisning.

❚❚ Menuen i
Når menuen i (0 88) vises, kan du 
trykke på elementerne for at få vist 
indstillinger.
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❚❚ Indtastning af tekst
• Ved visning af et tastatur kan du indtaste tekst ved at trykke på 

tasterne.

• For at placere markøren skal du trykke på e eller f eller trykke 
direkte på tekstvisningsområdet.

• For at bladre igennem tastaturer med store og små bogstaver 
samt symboler skal du trykke på knappen til valg af tastatur.

3

2

1
1 Tekstvisningsområde

2 Tastaturområde

3 Tastaturudvalg
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❚❚ Navigering rundt i menuerne
• Når du har trykket på knappen G  for 

at få vist menuerne, kan du skubbe op 
eller ned for at rulle.

• Tryk på et menuikon for at vælge en 
menu. 

• Tryk på menuelementerne for at få 
vist indstillinger. Du kan derefter vælge 
den ønskede indstilling ved at trykke 
på ikoner eller skydere.

• For at afslutte uden at ændre 
indstillinger skal du trykke på Z.
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D Berøringsskærmen
• Berøringsskærmen reagerer på statisk elektricitet. Den reagerer 

muligvis ikke, når du rører ved den med fingerneglene eller har 
handsker på. For forbedret reaktion, når du anvender 
berøringsskærmen med handsker på, skal du vælge [Aktiveret] for 
[Berøringsknapper] > [Handskeindstilling] i opsætningsmenuen.

• Rør ikke ved skærmen med skarpe genstande.
• Vær ikke voldsom.
• Skærmen reagerer muligvis ikke, når den er dækket af beskyttelsesfilm 

fra tredjepartsleverandører.
• Skærmen reagerer muligvis ikke, når den berøres flere steder samtidigt.

A Aktivering eller deaktivering af berøringsknapper
Berøringsknapperne kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af 
elementet [Berøringsknapper] i opsætningsmenuen.
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De første trin

Montering af remmen
For at montere en rem (enten den medfølgende rem eller én, 
der er købt separat):

Klargøring af kameraet
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Opladning af batteriet
Oplad det medfølgende genopladelige EN-EL18c-batteri i den 
medfølgende MH-26a batterioplader før brug. Et afladet batteri 
kan lades helt op på cirka 2 timer og 35 minutter.

D Batteri og oplader
Læs og følg advarsler og forholdsregler i "For din sikkerheds skyld" 
(0 xviii) og "Pleje af kamera og batteri: Forholdsregler" (0 223).

1 Tilslut netledningen til 
opladeren.

2 Sæt opladeren til.

3 Fjern batteriets poldæksel.
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4 Fjern kontaktbeskytteren.
Skub kontaktbeskytteren af 
opladeren som vist.

5 Oplad batteriet.

1 Kontakter

2 Guide

3 Kammerlamper

4 Opladningslamper (grønne)
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• Indsæt batteriet (med polerne først), få enden af batteriet 
til at flugte med guiden, og skub derefter batteriet i den 
indikerede retning, indtil det klikker på plads.

• Lampen til kammeret med batteriet ("V" eller "H") 
begynder at blinke, når opladningen starter.

• Opladningen er fuldført, når kammerlampen holder op 
med at blinke, og opladningslamperne slukker.

• Batteristatus vises af kammer- og opladningslamperne:

Opladningstilstand

<50 % ≥50 %, 
<80 %

≥80 %, 
<100 % 100 %

Kammerlampe H 
(blinker)

H 
(blinker)

H 
(blinker)

K 
(tændt)

Opladningslamper

100 % I 
(fra)

I 
(fra)

H 
(blinker)

I 
(fra)

80 % I 
(fra)

H 
(blinker)

K 
(tændt)

I 
(fra)

50 % H 
(blinker)

K 
(tændt)

K 
(tændt)

I 
(fra)



31Klargøring af kameraet

6 Fjern batteriet, og tag opladeren ud, når 
opladningen er fuldført.

D Kalibrering
For information om kalibrering af batterier for at sikre nøjagtighed i 
visninger af batteriniveau, se "Kalibrering af batterier" (0 252).

D Advarselsindikatorer
Hvis kammer- og opladningslamperne på MH-26a skiftevist blinker og 
ikke blinker, skal du udføre nedenfor beskrevne trin.
• Hvis der ikke er isat batteri: Der er problemer med opladeren. Tag 

opladeren ud, og rådfør dig med en Nikon-autoriseret 
servicerepræsentant.

• Hvis der er isat batteri: Der er opstået et problem med batteriet eller 
opladeren under opladningen. Fjern batteriet, tag opladeren ud, og 
rådfør dig med en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
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Isætning af batteriet
Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner batteriet.

1 Fjern BL-6-
batterikammerdækslet.
Løft låsen til batterikammerdæksel, 
drej den til åben position (A) (q), og 
fjern batterikammerdækslet (w).

2 Sæt dækslet på batteriet.
• Hvis batteriets udløser sidder sådan, 

at pilen (H) er synlig, skal du skubbe 
batteriets udløser hen, så den 
dækker pilen (H).

• Sæt de to projektioner på batteriet 
ind i de tilhørende pladser i dækslet 
som vist. Batteriets udløser skubbes 
helt til side, så pilen (H) bliver 
synlig.
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3 Sæt batteriet i.
Sæt batteriet helt og sikkert i som 
vist.

4 Lås dækslet.
• Drej låsen hen til den lukkede position (q), og fold den ned 

som vist (w).

• Sørg for, at dækslet er sikkert låst for at forhindre, at 
batteriet løsnes under drift.
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❚❚ Fjernelse af batteriet
Før du fjerner batteriet, skal du slukke 
kameraet, løfte låsen til 
batterikammerdæksel og dreje den hen i 
den åbne position (A).

D Fjernelse af batterikammerdækslet
For at låse batterikammerdækslet op, så det kan fjernes fra batteriet, skal 
du skubbe batteriets udløser i den retning, som pilen (H) indikerer, indtil 
den stopper.

D Batterikammerdækslet
• Anvend kun BL-6-batterikammerdæksler; der kan ikke anvendes andre 

batterikammerdæksler til dette kamera.
• Batteriet kan oplades med dækslet monteret.
• For at forhindre, at der samler sig støv inde i batterikammeret, skal du 

sætte batterikammerdækslet på kameraet, når der ikke er isat batteri.
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Montering af objektiv
• Der benyttes generelt et AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G-objektiv til 

illustrationerne i denne brugervejledning.
• Pas på, at der ikke kommer støv ind i kameraet.
• Bekræft, at kameraet er slukket, før du monterer objektivet.

- Fjern kamerahusdækslet (q, w) og bagerste objektivdæksel 
(e, r).

- Få monteringsmærkerne på kameraet (t) og objektivet til at 
passe sammen (y).
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- Drej objektivet som vist, indtil det falder i hak (u, i).

• Fjern objektivdækslet, før du tager billeder.

D CPU-objektiver med blænderinge
Når du anvender CPU-objektiv med blændering (0 182), skal du låse 
blænden på minimumsindstillingen (højeste blændeværdi).

D Objektivets fokustilstand
Hvis objektivet har en knap til fokusindstilling, 
skal du vælge autofokusindstilling (A, M/A eller 
A/M).

D Billedområde
Billedområdet i DX-format vælges automatisk, 
når et DX-objektiv er monteret.
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❚❚ Afmontering af objektiver
• Når du har slukket kameraet, skal du 

trykke på objektivudløserknappen (q) 
og holde den nede, mens du drejer 
objektivet i den viste retning (w).

• Når du har fjernet objektivet, skal du 
sætte objektivdæksel og 
kamerahusdæksel på igen.
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Isætning af hukommelseskort
Kameraet er udstyret med to 
hukommelseskortpladser: Plads 1 (q) og 
plads 2 (w), så det er muligt at anvende 
to hukommelseskort samtidigt.

• Sluk kameraet, før du indsætter eller fjerner hukommelseskort.
• Tryk ikke på hukommelseskortet, mens du trykker på 

udskubningsknappen. Hvis denne anvisning ikke overholdes, 
kan det beskadige kameraet eller hukommelseskortet.

1 Åbn hukommelseskortdækslet.
Åbn lågen, der beskytter 
udløserknappen til kortpladsdækslet 
(q), og tryk på udløserknappen (w) 
for at åbne kortpladsen (e).
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2 Indsæt hukommelseskortet.
Hvis du indsætter et kort, der vender på hovedet eller baglæns, 
kan det beskadige kameraet eller kortet. Sørg for, at kortet 
vender rigtigt.
Mens du holder kortet med det 
bagerste mærkat vendt mod 
skærmen, skal du skubbe det helt ind 
i pladsen. Når hukommelseskortet er 
sat helt i, popper 
udskubningsknappen (q) op, og den 
grønne hukommelseskortlampe (w) 
lyser kortvarigt.

3 Luk hukommelseskortdækslet.
Hvis det er første gang, 
hukommelseskortet anvendes efter 
at have været benyttet eller 
formateret i en anden enhed, skal du 
formatere kortet i kameraet, før du 
fortsætter.
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A To hukommelseskort
Når der er isat to hukommelseskort (ét i hver af pladserne 1 og 2), kan du 
vælge funktionen for kortet i plads 2 ved hjælp af [Funktion af kortet i 
plads 2] i billedoptagemenuen.
• [Overflow]: Billederne optages kun på kortet i plads 2, når kortet i plads 

1 er fuldt.
• [Sikkerhedskopiering]: Der optages to ens kopier, én på hvert 

hukommelseskort og hver med samme billedkvalitet og størrelse.
• [RAW plads 1 – JPEG plads 2]: NEF-kopierne (RAW) af billeder taget ved 

indstillingerne NEF (RAW) + JPEG optages kun på kortet i plads 1, mens 
JPEG-kopierne kun optages på kortet i plads 2.

• [JPEG plads 1 – JPEG plads 2]: Der optages to JPEG-kopier, én på hvert 
hukommelseskort, men i forskellige størrelser.

❚❚ Fjernelse af hukommelseskort
Når du har bekræftet, at 
hukommelseskortlampen ikke lyser 
mere, skal du slukke kameraet og åbne 
dækslet til hukommelseskortet. Tryk på 
udskubningsknappen (q) for at skubbe 
kortet (w) delvist ud; 
hukommelseskortet kan derefter fjernes med fingrene.
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D Hukommelseskort
• Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du 

tager hukommelseskort ud af kameraet.
• Foretag ikke følgende handlinger under formatering, mens der optages, 

slettes eller kopieres data over på en computer eller anden enhed. Hvis 
disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre tab af data eller 
beskadigelse af kameraet eller hukommelseskortet.
- Fjern og indsæt ikke hukommelseskort
- Sluk ikke kameraet
- Fjern ikke batteriet
- Kobl ikke lysnetadaptere fra

• Undgå at røre ved kortstikkene med fingrene eller metalgenstande.
• Vær ikke voldsom ved håndtering af hukommelseskort. Hvis denne 

anvisning ikke overholdes, kan det beskadige kortet.
• Undgå at bøje hukommelseskort, tabe dem eller udsætte dem for 

kraftige slag.
• Udsæt ikke hukommelseskort for vand, varme eller direkte sollys.
• Formatér ikke hukommelseskortene i en computer.

D Hukommelseskortikoner
Hukommelseskortikonerne på øverste 
kontrolpanel lyser, når der isættes 
hukommelseskort (eksemplet i illustrationen 
viser visningen, når to hukommelseskort er 
sat i).
Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller der er 
opstået fejl, blinker ikonet for det berørte kort.
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D Intet hukommelseskort isat
Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, viser 
eksponeringstællervisningerne i søgeren og øverste kontrolpanel S. 
Hvis kameraet slukkes med batteri i, men uden hukommelseskort, vises 
S i øverste kontrolpanel.
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Kameraopsætning
Indstillingen for sprog i opsætningsmenuen markeres 
automatisk, første gang menuerne vises. Vælg et sprog, og 
indstil kameraets ur.

1 Tænd kameraet.

2 Markér [Sprog (Language)] i 
opsætningsmenuen, og tryk på 
2.

• Elementet [Sprog (Language)] 
markeres automatisk i 
opsætningsmenuen, første gang 
der trykkes på knappen G efter 
købet.

• For information om anvendelse af 
menuerne, se "Anvendelse af menuerne" (0 81).
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3 Vælg et sprog.
Tryk på 1 eller 3 for at markere det ønskede sprog, og tryk 
på J (de tilgængelige sprog varierer alt efter det land eller 
område, hvor kameraet oprindeligt blev købt).

4 Markér [Tidszone og dato], og 
tryk på 2.

5 Vælg en tidszone.
• Vælg [Tidszone] i visningen 

[Tidszone og dato].
• Markér en zone i visningen 

[Tidszone], og tryk på J.
• Visningen viser et kort med 

tidszoner, der opstiller de valgte byer i den valgte zone og 
forskellen mellem tiden i den valgte zone og UTC.
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6 Slå sommertid til eller fra.
• Vælg [Sommertid] i visningen 

[Tidszone og dato].
• Markér [Til] (sommertid slået til) 

eller [Fra] (sommertid slået fra), og 
tryk på J.

• Valg af [Til] stiller uret én time frem; for at fortryde effekten 
skal du vælge [Fra].

7 Indstil uret.
• Vælg [Dato og tid] i visningen 

[Tidszone og dato].
• Tryk på J, når du har benyttet 

multivælgeren til at indstille uret til 
datoen og tiden i den valgte 
tidszone (bemærk, at kameraet anvender 24 timers-ur).

8 Vælg et datoformat.
• Vælg [Datoformat] i visningen 

[Tidszone og dato].
• Markér den ønskede 

visningsrækkefølge for dato (år, 
måned og dag), og tryk på J.
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9 Afslut menuerne.
Tryk let udløserknappen halvt ned for 
at afslutte og gå til optageindstilling.

D Urets batteri
Kameraets ur drives af et særskilt, ikke-genopladeligt CR1616-
lithiumbatteri med en levetid på omkring to år. Når dette batteris niveau 
er lavt, vises ikonet B på øverste kontrolpanel, mens standbytimeren er 
slået til, hvilket indikerer, at det er tid til at købe et nyt batteri. For 
information om udskiftning af urets batteri, se "Udskiftning af urets 
batteri" (0 221).

A Indstilling af uret via GNSS
For at registrere din placering og den aktuelle UTC (Universal Coordinated 
Time) skal du vælge [Til] for [Lokationsdata (indbygget)] > [Registrer 
lokationsdata]. For at indstille kameraets ur til den tid, der leveres af den 
indbyggede GNSS-modtager, skal du vælge [Ja] for [Lokationsdata 
(indbygget)] > [Indstil klokkeslæt via satellit].

A SnapBridge
Anvend app'en SnapBridge til at synkronisere kameraets ur 
med uret på en smartphone eller tablet (smartenhed). Se 
online-hjælp til SnapBridge for detaljer.
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Før du tager billeder, skal du kontrollere batteriniveau og antal 
resterende billeder.

Batteriniveau
Kontrollér batteriniveauet, før du tager billeder. Batteriniveauet 
vises på øverste kontrolpanel og i søgeren.

Batteriniveau og antal resterende 
billeder

Øverste 
kontrolpanel Søger Beskrivelse

L — Batteri fuldt opladet.
K —

Batteri delvist afladet.J —
I —

H d
Lavt batteriniveau. Oplad batteriet, 
eller klargør et ekstrabatteri.

H

(blinker)
d

(blinker)
Lukkerudløsning deaktiveret. Oplad 
eller udskift batteri.
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Hukommelseskortindikatorer og antal 
resterende billeder
Det øverste kontrolpanel og søgeren viser det antal ekstra 
billeder, der kan tages ved de aktuelle indstillinger (dvs. antal 
resterende billeder).

• Det øverste kontrolpanel viser den eller 
de pladser, hvor der i øjeblikket sidder 
et hukommelseskort (eksemplet 
skitserer de viste ikoner, når der sidder 
hukommelseskort i begge pladser).

• Ved standardindstillingerne er der valgt [Overflow] for 
[Funktion af kortet i plads 2] i billedoptagemenuen. Når to 
hukommelseskort er isat, optages billederne først på kortet i 
plads 1 og skifter til plads 2, når kortet i plads 1 er fuldt.
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• Hvis to hukommelseskort er isat, viser kameraet det antal 
ekstra billeder, der kan optages på kortet i plads 1. Når kortet i 
plads 1 er fuldt, viser visningen antal resterende billeder på 
kortet i plads 2.

• Værdier på over 1000 rundes ned til nærmeste hundrede. 
Eksempelvis ses værdier i nærheden af 1400 som 1.4 k.

• Hvis hukommelseskortet er fuldt, eller der er opstået kortfejl, 
blinker ikonet for den berørte plads.
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Grundlæggende 
fotografering og 
billedvisning

Billederne kan komponeres i søgeren (søgerfotografering) eller 
på skærmen (Live View-fotografering).

Komposition af billeder i søgeren 
(søgerfotografering)

1 Klargør kameraet.
Mens du holder grebet i højre hånd og tager fat i 
kamerahuset eller objektivet med venstre hånd, skal du 
sætte dine albuer ind langs med siderne af overkroppen.

Fotografering



51Fotografering

2 Komponér billedet.
• Komponér et billede i søgeren.
• Placér hovedmotivet i AF-punktets 

markeringer.

3 Tryk udløserknappen halvt ned 
for at fokusere.

• Fokusindikatoren (I) vises i 
søgeren, når fokushandlingen er 
fuldført.

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

Søgervisning Beskrivelse

(konstant)
Motivet er i fokus.

(konstant)
Fokuspunktet er foran motivet.

(konstant)
Fokuspunktet er bag ved motivet.

(blinker)
Kameraet er ude af stand til at fokusere ved 
hjælp af autofokus.
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4 Tryk forsigtigt udløserknappen 
resten af vejen ned for at tage 
billedet.
Hukommelseskortlampen lyser, mens 
billedet optages. Du må ikke tage 
hukommelseskortet ud eller fjerne eller 
frakoble strømforsyningen, før lampen 
er slukket, og optagelsen er færdig.
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A Standbytimeren (søgerfotografering)
Kameraet anvender standbytimer, så der kan spares batteri. Timeren 
starter, når udløserknappen trykkes halvt ned, og udløber, hvis der ikke 
foretages nogen handlinger i omtrent 6 sekunder. Søgervisningen samt 
lukkertids- og blændeindikatorerne på øverste kontrolpanel slukker, når 
timeren udløber. For at genstarte timeren og genoprette visningerne, skal 
du trykke udløserknappen halvt ned endnu en gang. Det tidsrum, der går, 
før standbytimeren udløber, kan justeres ved hjælp af brugerindstilling c2 
[Standbytimer].

Standbytimer slået til Standbytimer slået fra
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A Komposition af billeder i portræt ("Højt") format
Kameraet er udstyret med knapper til 
anvendelse i portræt ("højt") format, herunder 
lodret lukkerudløsning, knapperne Fn og 
AF-ON, primært og sekundært kommandohjul 
og en multivælger.

• Drej låsen til udløserknappen for 
lodret optagelse hen på L for at 
undgå utilsigtet betjening af 
disse knapper, når kameraet er i 
landskabsformat ("bredt").
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Komposition af billeder på skærmen (Live 
View)

1 Drej Live View-vælgeren over 
på C (Live View-
fotografering).

2 Knappen a.
• Spejlet hæves, og Live View starter. 

Søgeren bliver mørk, og det billede, 
der ses gennem objektivet, vises på 
skærmen.

• Under Live View kan du få vist et 
eksempel på eksponeringen for videoer og billeder på 
skærmen.
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3 Klargør kameraet.
Hold grebet sikkert i højre hånd, og tag fat i kamerahuset 
eller objektivet med venstre hånd.

4 Komponér billedet.
Placér motivet tæt på midten af 
billedet.
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5 Tryk udløserknappen halvt ned 
for at fokusere.
• Fokus låser, mens udløserknappen 

trykkes halvt ned.
• Hvis kameraet er i stand til at fokusere, vises fokuspunktet 

med grønt. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere, 
eksempelvis fordi motivet er for tæt på kameraet, blinker 
fokuspunktet rødt.

• For at få vist et eksempel på 
eksponeringen på skærmen som 
vist i illustrationen 
(eksempelvisning af eksponering) 
skal du trykke på knappen J. Du 
kan få vist eksempler på, hvordan 
indstillingerne valgt for lukkertid, blænde og ISO-
følsomhed påvirker eksponeringen under optagelse. 
Eksponeringskompensationen kan justeres med ±5 EV, 
selvom kun værdier mellem −3 og +3 EV afspejles i 
eksempelvisningen.
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6 Tryk udløserknappen resten af 
vejen ned for at tage billedet.
Skærmen slukker under optagelse.

7 Tryk på knappen a for at 
afslutte Live View.
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D Optagelse i Live View
• Selvom disse effekter ikke er synlige på de endelige billeder, bemærker 

du måske følgende på skærmen under Live View:
- Genstande i bevægelse fremstår forvrængede (enkeltstående motiver 

såsom tog eller biler, der kører med høj hastighed gennem billedet, 
kan være forvrængede, eller hele billedet kan fremstå forvrænget, når 
kameraet panoreres vandret)

- Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter kan 
forekomme på visningen

- Lyse områder eller streger kan forekomme ved motivtyper, der 
oplyses af blinkende skilte og andre periodiske lyskilder, eller når 
motivet kortvarigt oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, 
momentan lyskilde

• Støjstriber og streger, der er synlige på skærmen under lysstofrør, 
kviksølvdamp- eller natriumlamper kan reduceres ved hjælp af 
elementet [Reduktion af støjstriber] i videooptagemenuen, selvom de 
stadig kan være synlige på billeder taget ved visse lukkertider.

• For at forhindre, at lys, der kommer ind via søgeren, forstyrrer billeder 
eller eksponering, skal du hæve udløserarmen til søgerøjestykke for at 
lukke søgerøjestykkets lukker.

• Undgå at rette kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder ved 
optagelse i Live View. Overholdes denne anvisning ikke, kan der ske 
skade på kameraets indre kredsløb.

• Uanset indstillingen valgt for brugerindstilling c2 [Standbytimer], 
udløber standbytimeren ikke under Live View.
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D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling i øverste venstre hjørne af visningen omtrent 
30 sek., før Live View slutter automatisk.
• Hvis timeren er blevet udløst af brugerindstilling c4 [Tid for slukning af 

skærmen], vises nedtællingen med sort og starter 30 sek., før timeren 
udløber, og skifter til rødt, når der kun er 5 sek. tilbage. Hvis [Ingen 
grænse] er valgt for [Tid for slukning af skærmen] > [Live View], kan 
kameraet ikke desto mindre afslutte Live View efter behov for at 
beskytte dets indre kredsløb mod høje temperaturer og lignende.

• Der vises en nedtælling med rødt, der starter 30 sek., før kameraet lukker 
ned for at beskytte dets indre kredsløb. Alt efter optageforholdene vises 
timeren muligvis med det samme, når der vælges Live View.

D Eksempelvisning af eksponering
• Eksempelvisning af eksponering er ikke tilgængelig, når A (bulb) 

eller % (langtidseksponering) er valgt som lukkertid. 
Eksempelvisningen afspejler muligvis ikke nøjagtigt de endelige 
resultater, når:
- Flashbelysning anvendes
- [Aktiv D-Lighting] eller [HDR (high dynamic range)] er slået til
- [A] (auto) er valgt for Picture Control-parameteren [Kontrast] (0 128)
- p er valgt for lukkertid
- Bracketing er slået til

• Hvis motivet er meget lyst eller meget mørkt, blinker 
eksponeringsindikatorerne for at advare om, at eksempelvisningen 
måske ikke afspejler eksponeringen nøjagtigt.
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A Berøringsknapper
Berøringsknapperne kan anvendes i stedet for udløserknappen til at 
fokusere og tage billeder under Live View-fotografering (0 19).

A Eksempelvisning af Live View-zoom
Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen med op til 
omtrent 11 ×.
• Tryk på X for at zoome ind, og tryk på W (M) for at zoome ud.
• Der vises et navigationsvindue i en grå ramme i nederste højre hjørne af 

visningen.
• Anvend multivælgeren til at rulle til områder af billedet, som ikke er 

synlige på skærmen.
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A Eksempelvisning af fokus under Live View
For midlertidigt at vælge maksimumblænde for forbedret 
eksempelvisning af fokus under Live View skal du trykke på knappen Pv. 
For at sætte blænden tilbage til dens oprindelige værdi skal du trykke på 
knappen Pv igen eller fokusere ved hjælp af autofokus. Hvis 
udløserknappen trykkes helt ned for at tage et billede under 
eksempelvisning af fokus, vender blænden tilbage til den oprindelige 
værdi, før billedet tages. Ikonet for maksimumblænde (t) vises, mens der 
vælges maksimumblænde.
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Live View kan anvendes til at optage video.

A "At filme" sammenlignet med "At optage"
I denne brugervejledning anvendes udtrykkene "at filme" og "at optage" 
som følger: "At filme" anvendes, hvis Live View-vælgeren drejes hen på 1, 
mens "at optage" refererer til handlingen med at lave optagelser ved 
hjælp af videooptageknappen.

1 Drej Live View-vælgeren over 
på 1 (Live View af video).

2 Knappen a.
• Spejlet hæves, og Live View starter. 

Søgeren bliver mørk, og det billede, 
der ses gennem objektivet, vises på 
skærmen.

• Under Live View kan du få vist et 
eksempel på eksponeringen for videoer og billeder på 
skærmen.

Optagelse af video
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3 Tryk på knappen AF-ON for at 
fokusere.
• Fokusér, før du påbegynder 

optagelse.
• Fokus kan justeres ved at trykke på 

dit motiv på skærmen.

4 Tryk på videooptageknappen 
for at starte optagelse.
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• Der vises en optageindikator på skærmen. Skærmen viser 
også resterende tid, eller med andre ord, den omtrentlige 
mængde nye optagelser, der kan optages på 
hukommelseskortet.

• Kameraet kan fokuseres om under optagelse ved tryk på 
knappen AF-ON eller ved tryk på dit motiv på skærmen.

• Lyd optages via den indbyggede mikrofon til optagelse af 
video. Dæk ikke mikrofonen til under optagelse.

• Eksponeringen kan ændres med op til ±3 EV ved hjælp af 
eksponeringskompensation.

2

1 1 Optageindikator

2 Resterende tid
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5 Tryk på videooptageknappen 
igen for at afslutte optagelsen.

6 Tryk på knappen a for at 
afslutte Live View.

D Optagelse af videoer
• Når du optager videoer, oplever du muligvis følgende på visningen. 

Disse fænomener er også synlige på optagelser foretaget med dette 
kamera.
- Støjstriber eller streger på motivtyper oplyst af kilder som lysstofrør, 

kviksølvdamp- eller natriumlamper
- Forvrængning i forbindelse med bevægelse (enkeltstående motiver 

såsom tog eller biler, der kører med høj hastighed gennem billedet, 
kan være forvrængede, eller hele billedet kan fremstå forvrænget, når 
kameraet panoreres vandret)
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- Forvrængede hjørner, falske farver, moiré og lyse pletter på visningen
- Lyse områder eller streger på motivtyper, der oplyses af blinkende 

skilte og andre periodiske lyskilder, eller når motivet kortvarigt 
oplyses af stroboskoplys eller en anden kraftig, momentan lyskilde

- Støjstriber, der forekommer, når powerblænden er i brug
• Bemærk, at støj (tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller streger) og 

uventede farver kan forekomme, hvis du anvender knappen X til at 
zoome ind på det billede, der ses gennem objektivet (0 69), mens du 
filmer.

• Optagelse af video slutter automatisk, hvis:
- Maksimallængden er nået
- Live View-vælgeren drejes over på en anden indstilling
- Objektivet fjernes

• Ved optagelse af videoer skal du undgå at rette kameraet mod solen 
eller andre stærke lyskilder. Overholdes denne anvisning ikke, kan der 
ske skade på kameraets indre kredsløb.

• Lyde fra kameraet kan muligvis høres på optagelser foretaget:
- Under autofokus
- Når powerblænde anvendes
- Under justering af blænde
- Med vibrationsreduktion aktiveret på vibrationsreduktionsobjektiver 

(VR)
• Hvis lydniveauet vises med rødt, er lydstyrken for høj. Justér 

mikrofonfølsomheden.
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D Nedtællingsvisningen
Der vises en nedtælling i øverste venstre hjørne af visningen omtrent 30 
sek., før Live View slutter automatisk.
• Hvis timeren er blevet udløst af brugerindstilling c4 [Tid for slukning af 

skærmen], vises nedtællingen med sort og starter 30 sek., før timeren 
udløber, og skifter til rødt, når der kun er 5 sek. tilbage. Hvis [Ingen 
grænse] er valgt for [Tid for slukning af skærmen] > [Live View], kan 
kameraet ikke desto mindre afslutte Live View efter behov for at 
beskytte dets indre kredsløb mod høje temperaturer og lignende.

• Der vises en nedtælling med rødt, der starter 30 sek., før kameraet lukker 
ned for at beskytte dets indre kredsløb. Alt efter optageforholdene vises 
timeren muligvis med det samme, når der vælges Live View.

• Bemærk, at uanset den tilgængelige tid (vises i øverste højre hjørne af 
skærmen) slutter Live View og optagelse af video automatisk, når 
nedtællingstimeren udløber.

D Justering af indstillinger under optagelse af video
• Hovedtelefonens lydstyrke kan ikke justeres under optagelse.
• Hvis der aktuelt er valgt en anden indstilling end I (mikrofon fra), kan 

mikrofonfølsomheden ændres, mens optagelsen udføres. I kan ikke 
vælges.
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A Fokusering under optagelse af video
Fokus kan også justeres ved at trykke udløserknappen halvt ned.

A Eksempelvisning af Live View-zoom
Tryk på knappen X for at zoome ind på visningen på skærmen (0 61). For 
et 100 %-zoomforhold under optagelse skal du trykke på knappen X. Tryk 
på W (M) for at gendanne det forrige zoomforhold.
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Fotografering under filmoptagelse
Billeder kan tages under filmoptagelse 
ved at trykke udløserknappen helt ned. 
Det resulterende billede har et højde-/
breddeforhold på 16:9.
• Ikonet C blinker i visningen, når der 

tages et billede.
• Der kan tages billeder, mens optagelse 

er i gang. Fotografering forstyrrer ikke 
optagelse af video.

D Fotografering under filmoptagelse
• Bemærk, at der kan tages billeder, selv når motivet ikke er i fokus.
• Billederne optages ved de mål, der aktuelt er valgt for 

videobilledstørrelse.
• Billederne optages i formatet [JPEG finec] uanset den valgte indstilling 

for billedkvalitet.
• Billederne optages på kortet i den plads, der er valgt for [Destination] i 

videooptagemenuen.
• Billedfremføringshastigheden for kontinuerlige udløserindstillinger 

varierer alt efter indstillingen valgt for [Billedstr./billedhastighed]. 
Mens optagelsen er i gang, tages der kun ét billede, hver gang der 
trykkes på udløserknappen.

• Der kan tages op til 50 billeder til hver video.
• Billeder taget under optagelse vises ikke automatisk efter optagelse, 

selv hvis [Til] er valgt for [Billedtjek] i billedvisningsmenuen.
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Tryk på knappen K for at få vist billeder og videoer optaget 
med kameraet.

1 Tryk på knappen K.
• Der vises et billede på skærmen.

• Det hukommelseskort med 
billedet, der aktuelt vises, indikeres 
af et ikon.

2 Tryk på 4 eller 2 for at få vist 
flere billeder.
• Du kan også få vist flere billeder ved 

at svirpe en finger hen over 
skærmen mod venstre eller højre 
(0 21).

• Du kan afslutte billedvisningen og vende tilbage til 
optageindstillingen ved at trykke udløserknappen halvt 
ned.

Billedvisning
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A Billedtjek
Når [Til] er valgt for [Billedtjek] i billedvisningsmenuen, vises billederne 
automatisk på skærmen efter optagelse uden, at brugeren trykker på 
knappen K.
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Visning af video
Videoer indikeres af ikonet 1. Tryk på ikonet a i visningen, eller 
tryk midt på multivælgeren for at starte billedvisning (en 
statuslinje viser din omtrentlige position i videoen).

1 Ikonet 1

2 Længde

3 Ikonet a

4 Aktuel position/totallængde

5 Statuslinje

6 Lydstyrke

7 Guide
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❚❚ Billedvisningsfunktioner for video
For at Beskrivelse

Sætte på pause Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.

Genoptage
Tryk midt på multivælgeren for at genoptage 
billedvisning, når billedvisningen er sat på pause 
eller under tilbagespoling/fremadspoling.

Spole tilbage/
frem

• Tryk på 4 for at spole 
tilbage, og tryk på 2 for at 
spole frem. Hastigheden 
øges for hvert tryk, fra 2 × til 4 × til 8 × til 16 ×.

• Hold 4 eller 2 nede for at springe til henholdsvis 
første billede eller sidste billede.

• Det første billede indikeres af 
et h i øverste højre hjørne af 
visningen, mens det sidste 
billede indikeres af et i.

Starte 
billedvisning i 
slowmotion

Tryk på 3, mens videoen er sat på pause for at starte 
billedvisning i slowmotion.

Spole tilbage/
frem trinvist

• Tryk på 4 eller 2, mens videoen er sat på pause 
for at spole ét billede tilbage eller frem ad gangen.

• Hold 4 eller 2 nede for kontinuerlig spoling 
tilbage eller frem.

Springe 10 sek. Drej det primære kommandohjul ét stop for at 
springe 10 sek. frem eller tilbage.

Springe til sidste 
eller første 
billede

Hvis videoen ikke indeholder nogen indekser, kan 
du springe til det første eller sidste billede ved at 
dreje det sekundære kommandohjul.
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A Indekser
Du kan tilføje indekser, når billedvisningen er 
sat på pause, ved at trykke på knappen i og 
vælge [Tilføj indeks]. Du kan hurtigt springe til 
indekserede placeringer under billedvisning og 
redigering. Tilstedeværelsen af indekser 
indikeres af ikonet p i fuldskærmsvisningen.

Springe til indeks

Hvis videoen indeholder indekser, kommer du til det 
næste eller forrige indeks ved at dreje det 
sekundære kommandohjul.
• Du kan tilføje eller fjerne indekser i menuen 

[REDIGER VIDEO], som du kan få vist ved at sætte 
billedvisningen på pause og trykke på knappen i.

Regulere 
lydstyrke

Tryk på X for at øge lydstyrken og på W (M) for at 
mindske den.

Beskære video
For at få vist menuen [REDIGER VIDEO] skal du 
sætte billedvisningen på pause og trykke på 
knappen i.

Afslutte Tryk på 1 eller K for at afslutte og gå til 
fuldskærmsvisning.

Afslutte og gå til 
optageindstilling

Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte 
billedvisning og vende tilbage til optageindstilling.

For at Beskrivelse
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Sletning af uønskede billeder
Billeder kan slettes som beskrevet nedenfor. Bemærk, at når 
billeder er blevet slettet, kan de ikke gendannes.

1 Få vist billedet.
• Tryk på knappen K for at starte 

billedvisning, og tryk på 4 eller 2, 
indtil det ønskede billede vises.

• Placeringen af det aktuelle billede 
vises af et ikon i nederste venstre 
hjørne af visningen.

2 Slet billedet.
• Tryk på knappen O (Q); der vises 

en dialogboks for bekræftelse. Tryk 
igen på knappen O (Q) for at slette 
billedet og vende tilbage til 
billedvisning.

• For at afslutte uden at slette 
billedet skal du trykke på K.
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Du kan overføre dine billeder til smartphones eller tablets 
(smartenheder) eller computere. Indstillingerne til at gøre dette 
er anført nedenfor. For yderligere information, se følgende i 
komplet kameravejledning: "Tilslutning til computere og TV'er", 
"Indbygget trådløs forbindelse" og "Ethernet/WT-6".

Overførsel af billeder til smartenheder
Anvend knappen SnapBridge til at overføre billeder 
ved hjælp af kameraets indbyggede Wi-Fi eller 
Bluetooth.

Overførsel af billeder til computer eller FTP-
server
Der er flere indstillinger tilgængelige for overførsel af billeder til 
computere.

❚❚ Indbygget Wi-Fi
Anvend kameraets indbyggede Wi-Fi til 
at overføre billeder til en computer via 
en trådløs forbindelse.

Overførsel af billeder
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❚❚ WT-6 trådløs sender
Anvend den ekstra WT-6 trådløse sender 
til at oprette forbindelse til trådløse 
netværk og overføre billeder til 
computere eller FTP-servere. WT-6 
tilbyder mere pålidelige trådløse 
forbindelser end kameraets indbyggede 
Wi-Fi.

❚❚ Ethernet
Opret forbindelse til netværk ved hjælp 
af et Ethernet-kabel monteret i 
kameraets Ethernet-stik, og overfør 
billeder til computere eller FTP-servere.

❚❚ USB
Tilslut kameraet til en computer ved 
hjælp af et USB-kabel, og overfør billeder 
ved hjælp af computerprogrammet 
ViewNX-i.

Type-C
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D Wireless Transmitter Utility
Du får brug for Wireless Transmitter Utility-computersoftware ved 
overførsel af billeder til en computer via kameraets indbyggede Wi-Fi, 
WT-6 eller en Ethernet-forbindelse.

D App'en SnapBridge og computerprogrammer
• SnapBridge-app’en er tilgængelig på Apple App Store® og på Google 

Play™.
• Nikon-computersoftware er tilgængeligt fra Nikon-downloadcenter. 

Kontrollér version og systemkrav, og sørg for at downloade den nyeste 
version. 
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Kameraets knapper

Tryk på knappen G for at få vist 
menuerne.

* Du kan vælge den viste menu. [MIN MENU] er standard.

Knappen G

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D [BILLEDVISNINGSMENU]

2 C [BILLEDOPTAGEMENU]

3 1 [VIDEOOPTAGEMENU]

4 A 
[BRUGERINDSTILLINGSMENU]

5 B [OPSÆTNINGSMENU]

6 N [RETOUCHERINGSMENU]

7 O [MIN MENU] /m [SENESTE 
INDSTILLINGER] *

8 d Ikonet Hjælp

9 Aktuelle indstillinger
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Anvendelse af menuerne
Du kan navigere rundt i menuerne ved hjælp af multivælgeren 
og knappen J.

1 Markér ikonet for den aktuelle menu.
Tryk på 4 for at markere ikonet for den aktuelle menu.

1 Flyt markør op

2 Multivælgers midte: Vælg 
markeret element

3 Få vist undermenu, vælg det 
markerede punkt, eller flyt 
markør til højre

4 Flyt markør ned

5 Annullér, og vend tilbage til 
den forrige menu, eller flyt 
markør til venstre

6 Knappen J: Vælg markeret 
element
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2 Vælg en menu.
Tryk på 1 eller 3 for at vælge den ønskede menu.

3 Placér markøren i den valgte menu.
Tryk på 2 for at placere markøren i den valgte menu.
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4 Markér et menuelement.
Tryk på 1 eller 3 for at markere et menuelement.

5 Få vist indstillingerne.
Tryk på 2 for at få vist indstillingerne for det valgte 
menuelement.
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6 Markér en indstilling.
Tryk på 1 eller 3 for at markere en indstilling.

7 Vælg den markerede 
indstilling.
• Tryk på J.
• Tryk på knappen G for at afslutte 

uden at foretage et valg.
• Tryk udløserknappen halvt ned for 

at afslutte menuerne og vende tilbage til 
optageindstillingen.
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D Knappen J
Mens tryk på 2 eller midt på multivælgeren overordnet set har samme 
effekt som tryk på J, er der visse elementer, som du kun kan foretage 
valg af ved tryk på J.

D Gråmelerede elementer
• Visse elementer og menuindstillinger kan 

være utilgængelige alt efter kameraets 
status. Utilgængelige elementer vises med 
gråt.

• I nogle tilfælde kan der ved tryk på J ved 
markering af et gråmeleret element, vises en 
meddelelse, der forklarer, hvorfor elementet 
er utilgængeligt.
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D Indtastning af tekst
Der vises et tastatur, når indtastning af tekst er nødvendig. Indtast tekst 
som beskrevet nedenfor.

• Indtast tegn på den aktuelle markørposition ved at markere dem med 
multivælgerens piletaster og derefter trykke midt på multivælgeren.

• For at flytte markøren til venstre eller højre i tekstvisningsområdet skal 
du dreje det primære kommandohjul.

• For at bladre igennem tastaturer med store og små bogstaver samt 
symboler skal du markere ikonet for valg af tastatur og trykke midt på 
multivælgeren. Ikonet for valg af tastatur er muligvis ikke tilgængeligt i 
visse tilfælde.

• Hvis der indtastes et tegn, når tekstvisningsområdet er fuldt, slettes 
tegnet yderst til højre.

• For at slette tegnet under markøren skal du trykke på knappen O (Q).
• For at gøre indtastningen færdig skal du trykke på J.
• For at afslutte uden at gøre indtastningen af tekst færdig skal du trykke 

på G.

3

2

1
1 Tekstvisningsområde

2 Tastaturområde

3 Tastaturudvalg
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A Ikonet d (Hjælp)
• Hvis der findes en beskrivelse af det aktuelt valgte element, kan du få 

det vist ved at trykke på knappen g (h/Q).

• Tryk på 1 eller 3 for at rulle.
• Tryk på g (h/Q) igen for at vende tilbage til menuerne.

A Berøringsknapper
Du kan også navigere rundt i menuerne ved hjælp af berøringsknapperne 
(0 25).
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For hurtig adgang til ofte anvendte indstillinger skal du trykke 
på knappen i eller trykke på ikonet i i Live View-visningen for 
at få vist menuen i.

• Markér elementerne ved hjælp af multivælgeren, og tryk midt 
på multivælgeren for at få vist indstillinger. Markér den 
ønskede indstilling, og tryk midt på multivælgeren for at 
vælge den og vende tilbage til menuen i.

• For at annullere og vende tilbage til forrige visning skal du 
trykke på knappen i.

• Der vises forskellige menuer under søgerfotografering, Live 
View og optagelse af video.

Knappen i (menuen i)
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D Gråmelerede elementer
Visse elementer og menuindstillinger kan være 
utilgængelige alt efter kameraets status. 
Utilgængelige elementer vises med gråt og kan 
ikke vælges.

A Kommandohjulene
• Det primære kommandohjul kan anvendes til 

at vælge indstillingen for det aktuelt 
markerede element i menuen i. 
Valgmulighederne for den valgte indstilling, 
hvis der er valgt en sådan, kan vælges ved at 
dreje det sekundære kommandohjul. 

• Nogle indstillinger kan justeres ved at dreje 
på ét af hjulene.

• Tryk på J for at gemme indstillingerne. Du kan også gemme 
indstillingerne ved at trykke udløserknappen halvt ned eller markere et 
andet element.
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Menuen i for stillfotografering
Ved tryk på knappen i under stillfotografering vises nedenfor 
opstillede elementer. Markér det ønskede element ved hjælp af 
multivælgeren, og tryk på J for at få vist indstillinger.

1 Vises kun under søgerfotografering.
2 Vises kun under Live View-fotografering.

Søgerfotografering Live View-fotografering

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12

13 14

15

1 Indstil Picture Control

2 Billedoptagemenuhukomm.1

3 Flashindstilling

4 Fast LAN/trådløst

5 Autofokusindstilling

6 Fokus-tracking med Lock-On1

7 Farverum

8 Vælg 
brugerindstillingshukommelse1

9 Lysmåling

10 Aktiv D-Lighting

11 Indstilling af AF-metode

12 Brugerd. knaptilknytning

13 Fremhævelseshøjlys2

14 Live View-visning WB af 
billede2

15 Zoom under billedvisning 
med opdelt skærm2



91Knappen i (menuen i)

A Tilpasning af menuen i
Vælg de elementer, der vises i menuerne i. Anvend brugerindstillingerne 
f1 [Tilpas i menu] og f2 [Tilpas menuen i (vv)] for at vælge de 
elementer, der vises i henholdsvis søger- og Live View-fotografering.
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Menuen i for video
Ved tryk på knappen i under optagelse af video vises nedenfor 
opstillede elementer. Markér det ønskede element ved hjælp af 
multivælgeren, og tryk på J for at få vist indstillinger.

A Tilpas menuen i
Anvend brugerindstilling g1 [Tilpas i menu] for at vælge de elementer, 
der vises i menuen i for video.

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12
1 Indstil Picture Control

2 Billedstr. og -hastighed/
billedkval.

3 Reduktion af vindstøj

4 Fast LAN/trådløst

5 Autofokusindstilling

6 Destination

7 Hvidbalance

8 Mikrofonfølsomhed

9 Lysmåling

10 Elektronisk VR

11 Indstilling af AF-metode

12 Brugerd. knaptilknytning
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Menuen i for billedvisning
Ved tryk på knappen i under billedvisning vises en 
kontekstafhængig i-menu over ofte anvendte 
billedvisningsindstillinger.

Billedvisning af billede

Billedvisning af video Billedvisning af video 
sat på pause



94 Knappen R

Anvend knappen R for at få vist 
optageinformation eller vælge de viste 
indikatorer.

Søgerfotografering
Under søgerfotografering kan du trykke 
på knappen R for at få vist en 
informationsvisning på skærmen. 
Visningen opstiller data såsom lukkertid, 
blænde, antal resterende billeder og 
indstilling af AF-metode.

Knappen R
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Live View-fotografering
Anvend knappen R til at bladre gennem følgende visninger:

❚❚ Live View-vælger drejet hen på C

* Vises kun under eksempelvisning af eksponering.

1 Indikatorer tændt

2 Forenklet visning

3 Histogram *

4 Virtuel horisont
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❚❚ Live View-vælger drejet hen på 1

1 Indikatorer tændt

2 Forenklet visning

3 Histogram

4 Virtuel horisont
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Vælg AF for autofokus, og 
vælg M for manuelt fokus.

Fokusindstillingsvælger
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Vælg AF-indstilling og indstilling af AF-metode. AF-indstillingen 
bestemmer, hvordan kameraet fokuserer i autofokusindstilling, 
mens indstillingen af AF-metode bestemmer, hvordan 
kameraet vælger fokuspunkt for autofokus.

Valg af AF-indstilling
Hold knappen AF-indstilling nede, og drej det primære 
kommandohjul. De tilgængelige indstillinger varierer alt efter 
kameraindstillingerne.

Knappen AF-indstilling
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❚❚ Søgerfotografering
Under søgerfotografering vises den valgte AF-indstilling på 
øverste kontrolpanel og i søgeren.

Indstilling Beskrivelse

AF-S [Enkelt AF]
Anvendes ved stationære motiver. Fokus låser, 
mens udløserknappen trykkes halvt ned.

AF-C [Kontinuerlig 
AF]

Til motiver i bevægelse. Kameraet justerer fokus 
kontinuerligt som svar på ændringer i afstanden 
til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt 
ned.
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❚❚ Live View-fotografering/filmoptagelse
Under Live View-fotografering og 
filmoptagelse vises den valgte 
AF-indstilling på skærmen.

Indstilling Beskrivelse

AF-S [Enkelt AF]
Anvendes ved stationære motiver. Fokus låser, 
mens udløserknappen trykkes halvt ned.

AF-F [Altid 
aktiveret AF]

Til motiver i bevægelse. Kameraet justerer fokus 
kontinuerligt som svar på ændringer i afstanden 
til motivet, indtil udløserknappen trykkes halvt 
ned. Fokus låser, mens udløserknappen trykkes 
halvt ned.
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Valg af indstilling af AF-metode
Hold knappen AF-indstilling nede, og drej det sekundære 
kommandohjul. De tilgængelige indstillinger varierer alt efter 
AF-indstillingen.
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❚❚ Søgerfotografering
Den valgte indstilling af AF-metode vises på øverste 
kontrolpanel og i søgeren under søgerfotografering.

Indstilling Beskrivelse

[Enkeltpunkts-AF]
Kameraet fokuserer på et punkt valgt af 
brugeren.
• Anvendes ved stationære motiver.

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

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af 
brugeren; hvis motivet kortvarigt forlader det 
valgte punkt, fokuserer kameraet på baggrund 
af information fra de omkringliggende 
fokuspunkter. Dynamisk område-AF er 
tilgængeligt, når AF-C er valgt for 
autofokusindstilling.
• Vælges til motiver, der bevæger sig 

uforudsigeligt. Jo større antal fokuspunkter, 
desto bredere område anvendt til fokus.

[3D-tracking]

Brugeren vælger fokuspunktet; mens 
udløserknappen er trykket halvt ned, sporer 
kameraet motiver, der forlader det valgte 
fokuspunkt og vælger nye fokuspunkter efter 
behov. 3D-tracking er tilgængeligt, når AF-C er 
valgt for autofokusindstilling.
• Anvendes til motiver, der bevæger sig 

uregelmæssigt fra side til side.
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[Gruppepunkts-AF]/
[Gruppepunkts-AF 
(C1)]/
[Gruppepunkts-AF 
(C2)]

Kameraet fokuserer ved hjælp af en gruppe 
fokuspunkter valgt af brugeren.
• Vælges til snapshots, motiver i bevægelse og 

andre motiver, der er svære at fotografere 
ved hjælp af [Enkeltpunkts-AF].

• Anvend [Gruppepunkts-AF (C1)] og 
[Gruppepunkts-AF (C2)] til at oprette 
brugerdefinerede grupper, hvor antallet af 
fokuspunkter i hver dimension kan vælges 
ved hjælp af multivælgeren. Dette kan 
eksempelvis anvendes, hvis størrelsen og 
formen på området benyttet til fokus kan 
bestemmes på forhånd med en rimelig grad 
af nøjagtighed.

[Autovalg af 
AF-område]

Kameraet registrerer 
automatisk motivet 
og vælger 
fokuspunktet. Hvis 
der registreres et 
ansigt, prioriterer 
kameraet 
portrætmotivet.

Indstilling Beskrivelse
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A Brugerdefinerede fokuspunkter: [Gruppepunkts-AF (C1)]/
[Gruppepunkts-AF (C2)]

• Når [Gruppepunkts-AF (C1)] eller [Gruppepunkts-AF (C2)] er 
markeret, kan du justere bredden på den brugerdefinerede 
fokusgruppe ved at holde knappen AF-indstilling nede og trykke på 4 
eller 2. Tryk på 1 eller 3 for at vælge højden. Højde og bredde vises på 
øverste kontrolpanel.

• Hvis du holder øjet mod søgeren, mens du 
vælger antal fokuspunkter, kan du se et 
eksempel på formen på den valgte 
brugerdefinerede fokusgruppe.

• Antal fokuspunkter kan også vælges ved hjælp af brugerindstilling a10 
[Brugergrupperinger (C1/C2)].

1 Bredde (antal fokuspunkter)

2 Højde (antal fokuspunkter)
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❚❚ Live View-fotografering/optagelse af video
Den valgte indstilling af AF-metode vises 
på skærmen under Live View-
fotografering og filmoptagelse.

Indstilling Beskrivelse

!
[Ansigtsprioriteret 
AF]

Kameraet registrerer automatisk 
portrætmotiver og fokuserer på dem; det 
valgte motiv indikeres af en gul kant. Hvis 
der registreres flere ansigter (op til højst 16), 
kan du vælge et motiv ved hjælp af 
multivælgeren.
• Anvendes til portrætter.

5 [Bredt område AF]
Som for [Normalt område AF] bortset fra, at 
kameraet fokuserer på et bredere område.

6
[Normalt område 
AF]

Kameraet fokuserer på et punkt valgt af 
brugeren.

n [Følg motiv AF]

Anbring fokuspunktet over dit motiv, og 
tryk midt på multivælgeren; fokuspunktet 
sporer det valgte motiv, når det bevæger sig 
gennem billedet. For at afslutte sporing skal 
du trykke midt på multivælgeren igen.
• Anvendes til at spore fokus på et valgt 

motiv.
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❚❚ Manuelt valg af fokuspunkt
Når der er valgt en anden indstilling end 
[Autovalg af AF-område], 
[Ansigtsprioriteret AF] eller [Følg 
motiv AF] for indstilling af AF-metode. 
Tryk multivælgeren op, ned, til venstre 
eller højre (1342) eller diagonalt for 
at vælge fokuspunktet.

A Låsning af fokuspunktvalg
Valg af fokuspunkt kan låses ved at 
dreje fokuspunktlåsen hen i 
positionen "L". Valget af 
fokuspunkt kan aktiveres igen ved 
at dreje låsen hen på I.
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Knappen AF-ON kan anvendes til fokus i 
autofokusindstilling.
• Du kan vælge den funktion, der er 

knyttet til knappen AF-ON. Anvend 
brugerindstillingerne f3 [Brugerd. 
knaptilknytning] og g2 [Brugerd. 
knaptilknytning] i brugerindstillingsmenuen til at vælge de 
funktioner, knappen har under henholdsvis fotografering og 
optagelse af video.

A Knappen AF-ON til lodret optagelse
Knappen AF-ON udfører samme funktion, men kan kun anvendes, når 
låsen til udløserknap for lodret optagelse er låst op.

Knappen AF-ON
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Vælg en eksponeringsindstilling.

Valg af eksponeringsindstilling
Hold knappen I nede, og drej det primære kommandohjul.

Knappen I

Indstilling Beskrivelse

P Programautomatik Kameraet indstiller lukkertid og blænde 
for optimal eksponering.

S Lukkertidsprioriteret 
automatik

Du vælger lukkertiden; kameraet vælger 
blænden for de bedste resultater.

A Blændeprioriteret 
automatik

Du vælger blænden; kameraet vælger 
lukkertiden for de bedste resultater.

M Manuel

Du styrer både lukkertid og blænde. 
Indstil lukkertiden til "bulb" eller 
"langtidseksponering" for 
langtidseksponeringer.
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Drej hjulet til valg af udløserindstilling for at vælge den 
handling, der udføres, når lukkeren udløses.

Valg af udløserindstilling
Tryk på oplåsningsknappen for hjulet til 
valg af udløserindstilling øverst på 
kameraet, og drej hjulet til valg af 
udløserindstilling.

Hjul til valg af udløserindstilling og 
knappen S

Indstilling Beskrivelse

S Enkelt billede Kameraet tager ét billede, hver gang der 
trykkes på udløserknappen.

CL
Kontinuerlig lav 
hastighed

Kameraet tager billeder ved en valgt 
hastighed, mens der trykkes på 
udløserknappen. Billedhastigheden kan 
vælges blandt værdier mellem 1 og 10 bps.

CH
Kontinuerlig høj 
hastighed

Kameraet tager billeder ved en valgt 
hastighed, mens der trykkes på 
udløserknappen. Billedhastigheden kan 
vælges blandt værdier mellem 10 og 
14 bps.
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Q Dæmpet 
lukkerlyd

Tag billeder mere dæmpet end i 
indstillingen enkeltbillede. 
Billedserieoptagelse ved hastigheder på 1 
til 5 bps understøttes også.

E Selvudløser Tag billeder med selvudløseren.

MUP Hævet spejl Spejlet hæves før optagelse for at minimere 
slør forårsaget af kamerarystelse.

S
Valg af hurtig 
udløserindstilling

Udløserindstillingen kan vælges ved at 
holde knappen S nede og dreje det 
primære kommandohjul.

Indstilling Beskrivelse
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Anvend knappen Y til at vælge, hvordan kameraet måler lyset 
ved indstilling af eksponering.

Valg af lysmålingsindstilling
Hold knappen Y nede, og drej det primære kommandohjul.

Knappen Y

Indstilling Beskrivelse

L
[Matrix-
lysmåling]

Matrix-lysmålingen er tilpasset til en lang række 
motiver. Det giver naturligt udseende resultater.

M
[Centervægtet 
lysmåling]

Kameraet tillægger midten af billedet størst vægt. 
Det kan anvendes ved motiver, der eksempelvis 
dominerer kompositionen.
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N [Spotmåling]

Kameraet måler en cirkel, der er 4 mm i diameter 
(omtrent 1,5 % af billedet). Anvendes 
eksempelvis til at måle et bestemt område af 
billedet, når dit motiv er i modlys eller har stærkt 
kontrasterende områder.

t
[Højlysvægtet 
lysmåling]

Kameraet tillægger markeringer størst vægt. 
Anvend denne indstilling til at reducere tab af 
detaljer i højlys eksempelvis ved fotografering af 
kunstnere på en scene badet i projektørlys.

Indstilling Beskrivelse
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Anvend knappen BKT til at vælge 
bracketing-trin og antal billeder i 
bracketing-programmet. Bracketing 
anvendes til at variere eksponering, 
flash, hvidbalance eller Aktiv D-Lighting 
(ADL) over en serie af billeder.
• Den funktion, der udføres af knappen BKT, kan vælges ved 

hjælp af brugerindstilling f3 [Brugerd. knaptilknytning].

Knappen BKT



114 Knappen S (Q)

Anvend knappen S (Q) til at justere kameraets følsomhed 
overfor lys (ISO-følsomhed). Jo højere ISO-følsomhed, desto 
mindre lys behøves der for at lave en eksponering, hvilket 
muliggør kortere lukkertider eller mindre blænder. Du har også 
mulighed for aktivering af auto ISO-følsomhedsstyring, som 
automatisk justerer følsomheden, hvis optimal eksponering 
ikke kan opnås ved den indstilling, der er valgt af brugeren.

Justering af ISO-følsomhed
Hold knappen S (Q) nede, og drej det primære 
kommandohjul.

Vælg blandt værdier mellem ISO 100 og 102400. Indstillinger fra 
omtrent 0,3 til 1 EV under ISO 100 og 0,3 til 5 EV over ISO 102400 
er også tilgængelige.

Knappen S (Q)
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D Høje ISO-følsomheder
Jo højere ISO-følsomhed, desto mindre lys behøves der for at lave en 
eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når belysningen er 
dårlig, og hjælper med at forhindre slør, når motivet er i bevægelse. 
Bemærk dog, at jo højere følsomhed, desto mere sandsynligt er det, at 
billedet påvirkes af "støj" i form af tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller 
streger.



116 Knappen S (Q)

Aktivering af auto ISO-følsomhedsstyring
Hold knappen S (Q) nede, og drej det sekundære 
kommandohjul for at vælge, om kameraet automatisk justerer 
ISO-følsomheden, hvis den ønskede eksponering ikke kan 
opnås ved værdien valgt af brugeren.
• Når auto ISO-følsomhedsstyring er aktiveret, vises 

indikatorerne ISO AUTO på øverste kontrolpanel og i søgeren. 
Når disse indikatorer lyser (ikke blinker), tages billederne ved 
den følsomhed, der er valgt for [ISO-følsomhed]. Når 
følsomheden ændres fra værdien valgt af brugeren, blinker 
indikatorerne ISO AUTO, og den ændrede værdi ses på 
visningerne.

A Maksimal følsomhed
Du kan vælge en øvre grænse for auto ISO-følsomhedsstyring for at 
forhindre, at ISO-følsomhed hæves for højt. Den maksimale ISO-
følsomhed kan vælges ved hjælp af elementet [ISO-
følsomhedsindstillinger] > [Auto ISO-følsomhedsstyring] > 
[Maksimal følsomhed] i billedoptagemenuen.
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Anvend knappen E (eksponeringskompensation) til at ændre 
eksponeringen fra værdien foreslået af kameraet. 
Eksponeringskompensation kan anvendes til at gøre billeder 
lysere eller mørkere.

Justering af eksponeringskompensation
Hold knappen E nede, og drej det primære kommandohjul.

• Høje værdier gør motivet lysere, lave værdier gør det mørkere.
• Normal eksponering kan gendannes ved at indstille 

eksponeringskompensationen til ±0,0. 
Eksponeringskompensationen nulstilles ikke, når kameraet 
slukkes.

Knappen E

−1 EV Ingen eksponerings-
kompensation

+1 EV
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Knappen T anvendes til at justere billedkvaliteten og vælge 
størrelse på JPEG-billeder.

Justering af billedkvalitet
Hold knappen T nede, og drej det primære kommandohjul.

Knappen T

Indstilling Beskrivelse
[NEF (RAW) + JPEG finec] Optag to kopier af hvert billede: Ét NEF-

billede (RAW) og én JPEG-kopi. For JPEG-
kopien kan du vælge mellem 
indstillinger, der prioriterer billedkvalitet 
eller filstørrelse. Indstillinger markeret 
med en stjerne ("c") prioriterer 
billedkvalitet, mens indstillinger uden 
stjerne ("c") prioriterer filstørrelsen.

[NEF (RAW) + JPEG fine]
[NEF (RAW) + JPEG 
normalc]
[NEF (RAW) + JPEG normal]
[NEF (RAW) + JPEG basicc]
[NEF (RAW) + JPEG basic]
[NEF (RAW)] Optag billeder i NEF-format (RAW).
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A Optagelse i dobbeltformat
• Hvis du vælger [RAW plads 1 – JPEG plads 2] for [Funktion af kortet i 

plads 2] i billedoptagemenuen ved optagelse af billeder med en NEF 
(RAW) + JPEG-indstilling valgt for billedkvalitet, optages NEF-kopierne 
(RAW) på kortet i plads 1 og JPEG-kopierne på kortet i plads 2.

• Hvis der vælges en JPEG-indstilling for billedkvalitet, og [JPEG plads 1 – 
JPEG plads 2] er valgt for [Funktion af kortet i plads 2], optager 
kameraet to kopier af hvert billede, én på hvert hukommelseskort og 
hver ved forskellige størrelser.

[JPEG finec] Optag billeder i JPEG-format. 
Billedkvaliteten øges, efterhånden som 
kvaliteten går fra basis til normal til fin. 
Indstillinger markeret med en stjerne 
("c") prioriterer billedkvalitet, mens 
indstillinger uden stjerne ("c") prioriterer 
filstørrelse.

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

Indstilling Beskrivelse
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Valg af billedstørrelse
Hold knappen T nede, og drej det sekundære 
kommandohjul.

• Vælg mellem [Large], [Medium] og [Small]; den valgte 
indstilling gælder for JPEG-billederne. De fysiske dimensioner 
af billederne i pixels varierer alt efter billedområde.

• Størrelsen på NEF-billeder (RAW) kan vælges ved hjælp af 
elementet [Billedstørrelse] > [NEF (RAW)] i 
billedoptagemenuen.

Billedområde
Billedstørrelse

[Large] [Medium] [Small]
[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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Knappen U kan anvendes til at justere hvidbalance. 
Hvidbalance leverer naturlige farver ved lyskilder med forskellig 
farveglød.

Justering af hvidbalance
Hold knappen U nede, og drej det primære kommandohjul.

Valgmulighederne for den valgte indstilling, hvis der er valgt en 
sådan, kan vælges ved at holde knappen U nede og dreje det 
sekundære kommandohjul.

Knappen U



122 Knappen U

Indstilling Beskrivelse

v [Auto]
Hvidbalance justeres automatisk for 
optimale resultater med de fleste 
lyskilder.

v0 [Bev. far. fra hvi. lys 
(begr. va. far.)]

Fjern det varme farveskær, som 
glødelampebelysning frembringer.

v1 [Bevar samlet 
atmosfære]

Bevar delvist det varme farveskær, som 
glødelampebelysning frembringer.

v2 [Bevar farver fra 
varmt lys]

Bevar det varme farveskær, som 
glødelampebelysning frembringer.

D [Naturligt lys auto]

Når denne indstilling anvendes under 
naturligt lys i stedet for [Auto], giver den 
farver, der ligger tættere på dem, der ses 
med det blotte øje.

H [Direkte sollys]
Anvendes ved motiver, der er oplyst af 
direkte sollys.

G [Overskyet]
Anvendes i dagslys under overskyet 
himmel.

M [Skygge] Anvendes i dagslys ved motiver i skygge.
J [Glødelampe] Anvendes under glødelampebelysning.
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I [Lysstofrør]

Anvendes under belysning fra lysstofrør; 
vælg bulb-type i henhold til lyskilden.

[Natriumdamplamper]
[Varmt, hvidt 
fluorescerende]
[Hvidt fluorescerende]
[Koldt, hvidt 
fluorescerende]
[Hvidt fluorescer. i 
dagslys]
[Fluorescerende i 
dagslys]
[Højtemp.-
kviksølvdamp]

N [Flash] Anvendes til flashfotografering.
K [Vælg farvetemperatur] Vælg farvetemperatur direkte.

L [Forudindstillet 
manuelt]

Mål hvidbalance for motivet eller 
lyskilden, eller kopiér hvidbalancen fra et 
eksisterende billede.

Indstilling Beskrivelse
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A Finindstilling af hvidbalance
For at finindstille hvidbalancen skal du anvende multivælgeren, mens du 
holder knappen U nede.
• Når der er valgt en anden indstilling end [Vælg farvetemperatur] eller 

[Forudindstillet manuelt], kan du finindstille hvidbalancen på den gul-
blå akse ved at trykke på 4 eller 2 og på den grøn-lilla akse ved at 
trykke på 1 eller 3.

• Når der er valgt [Vælg farvetemperatur], kan du trykke på 4 eller 2 
for at markere et ciffer. Tryk på 1 eller 3 for at ændre det.

• Slip knappen U for at vende tilbage til optageindstilling.
• Ved andre indstillinger end 0 vises en asterisk 

("U") på bageste kontrolpanel.

• For at få vist den aktuelle værdi skal du 
trykke på knappen U under visning af 
optageinformation.
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Anvend knappen g (h/Q) til at vælge 
billedbehandlingsindstillinger ("Picture Control") for nye 
billeder i henhold til motivtypen eller dit kreative ønske.

Valg af Picture Control
Ved tryk på knappen g (h/Q) vises 
indstillingerne for Picture Control. 
Markér en indstilling ved hjælp af 4 eller 
2, og tryk på J for at vælge den.

Knappen g (h/Q)

Indstilling Beskrivelse

n [Auto]
Kameraet justerer automatisk farveglød og 
toner på baggrund af Picture Control 
[Standard].

Q [Standard]
Standardbehandling for afbalancerede 
resultater. Anbefales til de fleste situationer.

R [Neutral]
Minimal behandling for naturlige resultater. 
Vælges til billeder, der senere skal behandles 
eller retoucheres.

S [Levende]
Billederne forbedres for en levende 
fotoudskriftseffekt. Vælges for billeder, der 
understreger primære farver.

T [Monokrom] Tag monokrome billeder.
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o [Portræt] Glat teint for naturligt udseende portrætter.
p [Landskab] Optag levende landskabs- og bybilleder.

q [Flad]

Detaljerne bevares over et bredt tonespektrum 
fra markeringer til skygger. Vælges til billeder, 
der senere skal behandles eller retoucheres 
meget.

l01 
- 

l20

Creative Picture 
Control (Kreativ 
Picture Control)

Kreative Picture Controls tilbyder unikke 
kombinationer af farveglød, tone, 
farvemætning og andre indstillinger, der er 
indstillet til bestemte effekter. Vælg mellem i alt 
20 indstillinger, herunder [Drømmende] og 
[Morgen].

Indstilling Beskrivelse
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❚❚ Ændring af Picture Controls
For at ændre Picture Control-indstillinger 
skal du markere en Picture Control og 
trykke på 3.
• Tryk på 1 eller 3 for at markere 

indstillinger. Tryk på 4 eller 2 for at 
vælge en værdi i trin på 1, eller drej det 
sekundære kommandohjul for at vælge en værdi i trin på 0,25.

• De tilgængelige indstillinger varierer alt efter valgt Picture 
Control.

• Standardindstillingerne kan gendannes ved at trykke på 
knappen O (Q).

• Tryk på J for at gemme indstillingerne.
• Picture Controls, der er blevet ændret 

fra standardindstillingerne, indikeres af 
en asterisk ("U").
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❚❚ Picture Control-indstillinger
Indstilling Beskrivelse

[Effektniveau]
Slå effekten af kreative Picture Controls 
fra, eller øg den.

[Hurtigt skarp]

Justér hurtigt niveauerne for 
afbalanceret [Skarphed], 
[Mellemområdeskarphed] og 
[Klarhed]. Disse parametre kan også 
justeres individuelt.

[Skarphed]
Kontrollér skarpheden i detaljer og 
konturer.

[Mellemområdeskarphed]
Justér skarpheden i mønstre og streger i 
området mellem [Skarphed] og 
[Klarhed].

[Klarhed]
Justér den overordnede skarphed og 
skarpheden i tykkere konturer uden at 
påvirke lysstyrke eller dynamisk område.

[Kontrast] Justér kontrasten.

[Lysstyrke]
Hæv eller sænk lysstyrken uden tab af 
detaljer i højlys eller skygger.

[Farvemætning] Kontrollér farvernes livagtighed.
[Farveglød] Justér farveglød.

[Filtereffekter]
Simulér effekten af farvefiltre på 
monokrome billeder.

[Toning]

Vælg farvetone, der anvendes på 
monokrome billeder. Ved tryk på 2 vises 
indstillingerne for farvemætning, når der 
er valgt en anden indstilling end [B&W] 
(sort/hvid).

[Toning] (Creative Picture 
Control (Kreativ Picture 
Control))

Vælg skyggen på den farve anvendt for 
kreative Picture Controls.
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D Indikatoren j
Indikatoren j under visning af værdien i 
indstillingsmenuen for Picture Control 
indikerer den forrige værdi for indstillingen.

D [A] (Auto)
• Ved valg af valgmuligheden [A] (auto), der er tilgængelig for visse 

indstillinger, bliver det muligt for kameraet at justere indstillingen 
automatisk.

• Resultaterne varierer alt efter eksponering og motivets placering på 
billedet.

D [Filtereffekter]
Vælg mellem følgende [Filtereffekter]:

* Udtrykket i parentes er navnet på det tilsvarende farvefilter fra 
tredjepartsleverandører til sort/hvid-fotografering.

Indstilling Beskrivelse
[Y] (gul) * Disse indstillinger øger kontrasten og kan anvendes til at 

nedtone himlens lysstyrke på landskabsbilleder. Orange 
[O] giver mere kontrast end gul [Y], og rød [R] giver mere 
kontrast end orange.

[O] (orange) *

[R] (rød) *

[G] (grøn) *
Grøn blødgør hudtonerne. Anvendes til portrætter og 
lignende.
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A Picture Control [Auto]
Indstillingerne kan justeres i området [A−2] til 
[A+2].

A Beskyttelse af billeder mod sletning
Under billedvisning kan knappen g (h/Q) 
anvendes til at beskytte billederne. Beskyttelse 
af billeder hjælper til at forhindre utilsigtet 
sletning.

A Visning af Hjælp
Tryk på knappen g (h/Q) for at få vist hjælp til det aktuelle element, 
hvor den er tilgængelig (0 87).
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Under optagelse kan knappen W (N) anvendes til at vælge 
flashindstilling og justere flashkompensation for ekstra 
flashenheder. Flashindstillingen bestemmer den effekt, som 
flashen giver, mens flashkompensationen bestemmer 
flashniveauet.

Valg af flashindstilling
Hold knappen W (N) nede, og drej det primære 
kommandohjul.

Knappen W (N)

Indstilling Beskrivelse
[Udfyldningsflash] 
(synkronisering med forreste 
lukkergardin)

Denne indstilling anbefales i de 
fleste situationer.

[Rød-øje-reduktion] (rød-
øje-reduktion)

Flashen går af, før billedet tages 
og reducerer "røde øjne".

[Langtidssynkronisering] 
(langtidssynkronisering)

Som for "udfyldningsflash" bortset 
fra, at lange lukkertider anvendes 
til at opfange baggrundsbelysning 
om natten eller ved svag 
belysning.
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[Langtidssynkronisering + 
rødøje] (rød-øje-reduktion 
med langtidssynkronisering)

Som for "rød-øje-reduktion" 
bortset fra, at lange lukkertider 
anvendes til at opfange 
baggrundsbelysning om natten 
eller ved svag belysning.

[Synk. med bageste 
lukkergardin] 
(synkronisering med bageste 
lukkergardin)

Flashen går af lige før, lukkeren 
lukker.

s [Flash slukket] Flash går ikke af.

Indstilling Beskrivelse
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Justering af flashkompensation
Hold knappen W (N) nede, og drej det sekundære 
kommandohjul.

• Vælg positive værdier for stærkere belysning, og vælg 
negative værdier for at sikre, at motivet ikke er for kraftigt 
oplyst.

• Normal flashudladning kan gendannes ved at indstille 
flashkompensationen til ±0,0. Flashkompensationen nulstilles 
ikke, når kameraet slukkes.
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Ved tryk på knappen Pv under 
søgerfotografering stoppes objektivets 
blænde ned til den aktuelle værdi, så du 
kan få vist et eksempel på 
dybdeskarpheden, så længe knappen 
holdes nede.
• Ekstra flashenheder, der er kompatible med Nikon Creative 

Lighting System (CLS), udsender et pilotlys. Pilotlyset kan 
deaktiveres ved at vælge [Fra] for brugerindstilling e6 
[Pilotlys].

• Du kan vælge den funktion, der er knyttet til knappen Pv. 
Anvend brugerindstillingerne f3 [Brugerd. knaptilknytning] 
og g2 [Brugerd. knaptilknytning] i 
brugerindstillingsmenuen til at vælge de funktioner, knappen 
har under henholdsvis fotografering og filmoptagelse.

Knappen Pv
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Anvend knapperne Fn1, Fn2, Fn3 (C) eller den lodrette knap Fn 
for hurtig adgang til valgte indstillinger.

• Den tilknyttede indstilling kan justeres ved at holde den 
tilhørende knap nede og dreje kommandohjulene. I visse 
tilfælde kan justeringer foretages ved hjælp af både det 
primære og det sekundære kommandohjul.

• Anvend brugerindstillingerne f3 [Brugerd. knaptilknytning] 
og g2 [Brugerd. knaptilknytning] i 
brugerindstillingsmenuen til at vælge de funktioner, disse 
knapper har under henholdsvis fotografering og optagelse af 
video.

Knapperne Fn1, Fn2, Fn3 (C) og Fn 
(lodret)
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Fejlfinding

Du kan muligvis løse eventuelle problemer ved kameraet ved at 
følge nedenstående trin. Kontrollér denne liste, før du rådfører 
dig med din forhandler eller en Nikon-autoriseret 
servicerepræsentant.

Før du kontakter kundesupport

TRIN1 Kontrollér de almindelige problemer, der er opstillet i 
følgende afsnit:
• "Problemer og løsningsforslag" (0 138)
• "Advarsler og fejlmeddelelser" (0 150)

TRIN2 Sluk kameraet, og fjern batteriet, vent derefter i omtrent 
ét minut, sæt batteriet i igen, og tænd kameraet.
D Kameraet fortsætter muligvis med at skrive data over på 

hukommelseskortet efter optagelse. Vent i mindst ét 
minut, før du fjerner batteriet.

TRIN3 Søg på Nikons hjemmesider.
• For supportoplysninger og svar på ofte stillede spørgsmål, 

gå på hjemmesiden for dit land eller område (0 xxix).
• For at downloade den nyeste firmware til dit kamera, gå på: 

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

TRIN4 Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
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D Gendannelse af standardindstillinger
• Alt efter de aktuelle indstillinger, er visse menuelementer og andre 

funktioner muligvis utilgængelige. For at opnå adgang til 
menuelementer, der er gråmelerede, eller funktioner, der på anden 
måde er utilgængelige, skal du forsøge at gendanne 
standardindstillingerne ved hjælp af elementet [Nulstil alle 
indstillinger] i opsætningsmenuen.

• Bemærk dog, at trådløse netværksprofiler, copyrightoplysninger og 
andre brugergenererede poster også nulstilles. Når indstillingerne er 
nulstillet, kan de ikke gendannes.
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Løsninger på nogle almindelige problemer er opstillet 
nedenfor.

Batteri/visning

Problemer og løsningsforslag

● Kameraet er tændt, men reagerer ikke:
• Afvent, at optagelse og andre funktioner slutter.
• Hvis problemet varer ved, skal du slukke kameraet.
• Hvis kameraet ikke slukker, skal du fjerne batteriet og sætte det i 

igen.
• Hvis du anvender lysnetadapter, skal du koble lysnetadapteren fra 

og tilslutte den igen.
- Alle data, der aktuelt optages, går tabt.
- Data, der allerede er blevet optaget, påvirkes ikke ved fjernelse 

eller frakobling af strømkilden.
● Søgeren er ude af fokus:

• Drej dioptrijusteringen for at justere søgerfokus.
• Hvis justering af søgerfokus ikke afhjælper problemet, skal du 

indstille autofokusindstillingen til AF-S og indstillingen af 
AF-metode til [Enkeltpunkts-AF]. Vælg derefter midterste 
fokuspunkt, vælg et motiv med høj kontrast, og fokusér ved hjælp af 
autofokus. Med kameraet i fokus, skal du anvende 
dioptrijusteringen til at bringe motivet i klart fokus i søgeren.

• Om nødvendigt kan søgerfokus justeres yderligere ved hjælp af 
ekstra korrigerende linser.
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● Søgeren er mørk:
Er batteriet ladet op? Søgeren dæmpes muligvis, hvis batteriet er 
afladet eller ikke sat i (0 28, 47).

● Visningen i søgeren, på kontrolpanelet eller på skærmen slukker 
uden varsel:

Vælg længere forsinkelser for brugerindstilling c2 [Standbytimer] 
eller c4 [Tid for slukning af skærmen].

● Visningen på kontrolpanelet eller i søgeren er dæmpet og 
reagerer ikke:

Reaktionstiderne og lysstyrken i disse visninger varierer alt efter 
temperaturen.

● Mønstre vises i søgeren:
Søgervisningen kan blive rød, når der er markeret et fokuspunkt, men 
dette er normalt for denne type søger og indikerer ikke funktionsfejl.
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Optagelse
● Det tager tid at tænde kameraet:

Der er brug for længere tid til at finde filer, hvis hukommelseskortet 
indeholder et stort antal filer eller mapper.

● Lukkeren kan ikke udløses:
• Er der sat et hukommelseskort i, og hvis ja, er der ledig plads på det?
• Når der er monteret et CPU-objektiv af en anden type end G eller E, 

kan lukkeren kun udløses, hvis blænderingen er låst ved mindste 
blænde (højeste blændeværdi). Hvis B vises på øverste 
kontrolpanel, skal du vælge [Blændering] for brugerindstilling f6 
[Tilpas kommandohjul] > [Blændeindstilling] og justere blænden 
ved hjælp af objektivblænderingen.

• Hvis du valgte indstilling S efter valg af lukkertiden A (Bulb) 
eller % (Langtidseksponering) i indstilling M, skal du vælge en 
anden lukkertid.

• Er der valgt [Udløser låst] for [Kortplads tom, frigør lås] i 
opsætningsmenuen?

● Kameraet reagerer langsomt på udløserknappen:
Vælg [Fra] for brugerindstilling d5 [Eksp.forsinkelsesindstilling].

● Billedserieoptagelse er ikke tilgængelig:
Billedserieoptagelse kan ikke anvendes i forbindelse med HDR.
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● Billederne er ude af fokus:
• Er kameraet i manuel fokusindstilling? For at aktivere autofokus skal 

du dreje fokusindstillingsvælgeren hen på AF.
• Autofokus fungerer ikke godt under følgende betingelser. I disse 

tilfælde skal du anvende manuelt fokus eller fokuslås. Autofokus 
udføres ikke ordentligt, hvis: Der er lidt eller ingen kontrast mellem 
motivet og baggrunden, fokuspunktet indeholder genstande med 
forskellige afstande fra kameraet, motivet domineres af 
regelmæssige, geometriske mønstre, fokuspunktet indeholder 
områder med skarpt kontrasterende lysstyrke, genstande i 
baggrunden ser større ud end motivet, eller hvis motivet indeholder 
mange fine detaljer.

● Bippet lyder ikke:
• Der lyder ikke et bip, når kameraet fokuserer med AF-C valgt for 

autofokusindstilling.
• Vælg en anden indstilling end [Fra] for [Bip-indstillinger] > [Bip til/

fra] i opsætningsmenuen.
● Det fulde udvalg af lukkertider er ikke tilgængeligt:

Anvendelse af flash begrænser udvalget af tilgængelige lukkertider. 
Flashsynkroniseringshastigheden kan indstilles til værdierne 
1/250–1/60 sek. ved hjælp af brugerindstilling e1 
[Flashsynk.hastighed]. Når du anvender flashenheder, der 
understøtter auto FP High-Speed-synkronisering, skal du vælge 
[1/250 sek. (Auto FP)] for fuldt udvalg af lukkertider.
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● Fokus låser ikke, når udløserknappen trykkes halvt ned:
Hvis AF-C er valgt som autofokusindstilling, kan fokus låses ved at 
trykke midt på multivælgeren.

● Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt:
• Er fokuspunktlåsen i positionen L (låst)?
• Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt, når [Autovalg af 

AF-område] er valgt for indstilling af AF-metode.
• Valg af fokuspunkt er ikke tilgængeligt i billedvisningsindstilling, 

eller når menuerne er i brug.
• Er standbytimeren udløbet? For at aktivere valg af fokuspunkt skal 

du trykke udløserknappen halvt ned.
● Valg af AF-indstilling er ikke tilgængeligt:

Vælg [Ingen begrænsninger] for brugerindstilling a15 [Begræns. af 
autofokusindstil.].

● Det tager lang tid for kameraet at optage billeder:
Er [Til] valgt for [Støjreduk. ved langtidseksp.] i 
billedoptagemenuen?
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● "Støj" (lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller 
streger) forekommer på billeder:
• For at reducere støj skal du justere indstillinger såsom ISO-

følsomhed, lukkertid eller Aktiv D-Lighting.
• Ved høje ISO-følsomheder kan støjen være mere markant på 

langtidseksponeringer eller på billeder optaget, når kameraets 
temperatur er forhøjet.
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● Billeder og videoer ser ikke ud til at have samme eksponering 
som eksempelvisningen, der ses på skærmen under Live View:

Ændringer af skærmens lysstyrke under Live View har ingen effekt på 
billeder optaget med kameraet.

● Støjstriber og streger ses i visningen under optagelse af video:
Vælg [Reduktion af støjstriber] i videooptagemenuen, og vælg en 
indstilling, der passer til frekvensen på den lokale 
vekselstrømsforsyning.

● Lyse områder eller streger ses i Live View:
Lyse områder eller streger kan forekomme, hvis et blinkende skilt, en 
blinkende flash eller andre lyskilder med kort varighed anvendes 
under Live View.

● Udtværinger vises på billeder:
• Er der udtværinger på forreste eller bagerste (monteringsside) 

objektivelement?
• Er der fremmedlegemer på lavpasfilteret? Udfør rensning af 

billedsensor.
● Live view slutter uventet eller starter ikke:

• Live View kan slutte automatisk for at forhindre beskadigelse af 
kameraets indbyggede kredsløb, eksempelvis hvis:
- Den omgivende temperatur er høj
- Kameraet har været anvendt i længere perioder i Live View eller til 

at optage videoer
- Kameraet har været anvendt i kontinuerlige udløserindstillinger i 

længere perioder
• Hvis kameraet er ved at blive varmt, og Live View ikke starter, skal du 

afvente, at de indbyggede kredsløb køler af, og derefter prøve igen. 
Bemærk, at kameraet kan føles varmt at røre ved, men dette 
indikerer ikke funktionsfejl.
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● "Støj" (lyse pletter, tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller 
streger) forekommer under Live View:
• Tilfældigt spredte lyse pixels, tåge eller lyse pletter kan opstå som 

resultat af stigningerne i temperaturen i kameraets indbyggede 
kredsløb under Live View. Afslut Live View, når kameraet ikke er i 
brug.

• Tilfældigt spredte lyse pixels, tåge, streger eller uventede farver kan 
vises, hvis du trykker på knappen X for at zoome ind på det billede, 
der ses i objektivet, under Live View.

• På videoer påvirkes mængden og fordelingen af tilfældigt spredte 
lyse pixels, tåge og lyse pletter af indstillingen valgt for [Billedstr./
billedhastighed] i videooptagemenuen.

• Bemærk, at fordelingen af støj på skærmen kan afvige fra den på det 
endelige billede.

● Farvegløden på skærmen ændres kraftigt under Live View:
Farvegløden på skærmen kan ændres kraftigt ved høje følsomheder 
(Høj 0,3 til Høj 5) under billedseriefotografering, eller umiddelbart 
efter at lukkeren udløses; dette indikerer ikke funktionsfejl. Visningen 
bliver normal igen om lidt. Billeder taget med kameraet påvirkes ikke.

● Kameraet kan ikke måle en værdi for forudindstillet manuel 
hvidbalance:

Motivet er for mørkt eller for lyst.
● Visse billeder kan ikke vælges som kilder for forudindstillet 

hvidbalance:
Billeder oprettet med andre typer kameraer kan ikke fungere som 
kilder til forudindstillet manuel hvidbalance.
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● Hvidbalance-bracketing (WB) er ikke tilgængelig:
• Hvidbalance-bracketing er ikke tilgængelig, når en NEF-indstilling 

(RAW) eller NEF + JPEG-indstilling er valgt for billedkvalitet.
• Hvidbalance-bracketing kan ikke anvendes i 

multieksponeringstilstand og HDR-indstillinger.
● Effekterne af [Indstil Picture Control] afviger fra billede til billede:

[Auto] er valgt for [Indstil Picture Control] eller som basis for en 
brugerdefineret Picture Control oprettet ved hjælp af [Håndter 
Picture Control], eller [A] (auto) er valgt for [Hurtigt skarp], 
[Kontrast] eller [Farvemætning]. For ensartede resultater over en 
serie af billeder skal du vælge en anden indstilling end [A] (auto).

● Den valgte indstilling til lysmåling kan ikke ændres:
Den valgte indstilling til lysmåling kan ikke ændres under 
eksponeringslås.

● Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig:
Ændringer i eksponeringskompensation i indstilling M gælder kun for 
eksponeringsindikatoren og har ingen effekt på lukkertid eller 
blænde.

● Ujævne skygger kan forekomme på langtidseksponeringer:
Ujævne skygger kan vises på langtidseksponeringer taget ved 
lukkertiderne A (Bulb) eller % (Langtidseksponering). Effekten 
kan dæmpes ved at vælge [Til] for [Støjreduk. ved langtidseksp.] i 
billedoptagemenuen.

● Lyd optages ikke på videoer:
Er [Mikrofon fra] valgt for [Mikrofonfølsomhed] i 
videooptagemenuen?
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Billedvisning
● NEF-billeder (RAW) er ikke synlige under billedvisning:

Kameraet viser kun JPEG-kopier af billeder taget 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 [Billedkvalitet].

● Billeder taget med andre kameraer vises ikke:
Billeder optaget med andre typer kameraer vises muligvis ikke 
korrekt.

● Ikke alle billeder er synlige under billedvisning:
Vælg [Alle] for [Billedvisningsmappe] i billedvisningsmenuen.

● Billeder i "højt" (portræt) format vises i "bredt" (landskab) format:
• Er [Fra] valgt for [Roter lodret] i billedvisningsmenuen?
• Automatisk billedrotation er ikke tilgængelig under billedtjek.
• Kameraretningen optages muligvis korrekt på billeder taget med 

kameraet, hvor det peger op eller ned.
● Billeder kan ikke slettes:

Er billederne beskyttede?
● Billeder kan ikke retoucheres:

• Billederne kan ikke redigeres yderligere med dette kamera.
• Der er ikke tilstrækkelig plads på hukommelseskortet til at optage 

den retoucherede kopi.
● Kameraet viser meddelelsen [Mappen indeholder ingen 

billeder.]:
Vælg [Alle] for [Billedvisningsmappe] i billedvisningsmenuen.

● Billeder vises ikke på HDMI-enheder:
Bekræft, at et HDMI-kabel er korrekt tilsluttet.
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● Indstillingen Image dust off i Capture NX-D har ikke den ønskede 
effekt:

Rensning af billedsensor ændrer støvets placering på lavpasfilteret og 
får ikke den ønskede effekt, hvis:
• Støvfri referencedata optaget efter, at der er udført rensning af 

billedsensor, anvendes til billeder taget, før der er udført rensning af 
billedsensor

• Støvfri referencedata optaget, før der er udført rensning af 
billedsensor, anvendes til billeder taget efter, at der er udført 
rensning af billedsensor

● Effekterne af [Indstil Picture Control], [Aktiv D-Lighting] eller 
[Vignetteringskontrol] er ikke synlige:

Ved NEF-billeder (RAW) kan du kun få vist effekten ved hjælp af Nikon-
software. Få vist NEF-billeder (RAW) ved hjælp af Capture NX-D eller 
ViewNX-i.

● Billeder kan ikke kopieres over på computer:
Alt efter styresystem er du muligvis ikke i stand til at overføre billeder, 
når kameraet er tilsluttet til en computer. Kopiér billeder fra 
hukommelseskortet og over på en computer ved hjælp af en 
kortlæser eller en anden enhed.
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Bluetooth og Wi-Fi (trådløse netværk)

Diverse

● Smartenheder viser ikke kameraets SSID (netværksnavn):
• Navigér til opsætningsmenuen, og bekræft både, at [Deaktiver] er 

valgt for [Flytilstand], og at [Aktiver] er valgt for [Tilslut til 
smartenhed] > [Parring (Bluetooth)] > [Bluetooth-forbindelse].

• Bekræft, at [Tilslut til smartenhed] > [Wi-Fi-forbindelse] er 
aktiveret i opsætningsmenuen.

• Prøv at deaktivere trådløse netværksfunktioner på smartenheden 
og aktivere dem igen.

● Kameraet kan ikke oprette forbindelse til printere og andre 
trådløse enheder:

Kameraet kan ikke etablere trådløse forbindelser med andre enheder 
end smartphones, tablets og computere.

● Datoen for optagelse er ikke korrekt:
Er kameraets ur indstillet korrekt? Uret er mindre nøjagtigt end de 
fleste armbåndsure og ure i husstande; kontrollér det regelmæssigt 
mod mere nøjagtige ure, og nulstil efter behov.

● Menuelementer kan ikke vælges:
• Nogle elementer er ikke tilgængelige ved bestemte kombinationer 

af indstillinger.
• Elementet [Batterioplysninger] i opsætningsmenuen er ikke 

tilgængeligt, når kameraet forsynes med strøm fra et ekstra stik til 
lysnetadapter og lysnetadapter.
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Dette afsnit opstiller de advarsler og fejlmeddelelser, der vises i 
søgeren, på øverste kontrolpanel og på skærmen.

Advarsler
Følgende advarsler vises på øverste kontrolpanel og i søgeren:

Advarsler og fejlmeddelelser

Advarsel
Problem/løsningsforslagØverste 

kontrolpanel Søger

B 
(blinker)

B
(blinker)

Objektivblænderingen er ikke indstillet til 
mindste blænde.
Indstil objektivblænderingen til mindste 
blænde (højeste blændeværdi).

H d
Lavt batteriniveau.
Klargør ekstrabatteri.
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H

 (blinker)
d

 (blinker)

Batteri afladet.
• Udskift det med ekstrabatteriet.
• Oplad batteri.
Batterioplysninger ikke tilgængelige.
• Batteri kan ikke anvendes. Kontakt en 

Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
• Batteriniveauet er meget lavt; oplad 

batteriet.
Batteriet kan ikke forsyne kameraet med 
data.
Udskift batterier fra tredjepartsleverandører 
med originale Nikon-batterier.
Høj batteritemperatur.
Fjern batteriet, og vent på, at det køler af.

B 
(blinker)

—
Kameraets ur er ikke indstillet.
Indstil kameraets ur.

F F

Blænde vist i stop fra maksimumblænde. 
Intet objektiv monteret eller ikke-CPU-
objektiv monteret uden angivelse af 
maksimumblænde.
Blændeværdien vises, hvis 
maksimumblænde er angivet.

Advarsel
Problem/løsningsforslagØverste 

kontrolpanel Søger
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— F H
 (blinker)

Kamera ude af stand til at fokusere ved 
hjælp af autofokus.
Skift komposition, eller fokusér manuelt.

A

(blinker)
A

(blinker)

A(Bulb) valgt i indstilling S.
• Skift lukkertid.
• Vælg indstilling M.

%

(blinker)
%

(blinker)

%(Langtidseksponering) valgt i 
indstilling S.
• Skift lukkertid.
• Vælg indstilling M.

1

(blinker)
k

(blinker)
Behandling i gang.
Afvent, at behandlingen fuldføres.

— N
(blinker)

Flashen er gået af ved fuld styrke.
Billedet kan være undereksponeret. 
Kontrollér afstanden til motivet og 
indstillinger såsom blænde, flashområde og 
ISO-følsomhed.

Advarsel
Problem/løsningsforslagØverste 

kontrolpanel Søger
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(Eksponeringsindikatorerne 
og lukkertids- eller 

blandevisningen blinker)

Motiv for lyst; grænserne for kameraets 
lysmålingssystem overskredet.
• Sænk ISO-følsomheden.
• Indstilling P: Anvend ND-filter (neutral 

densitet) fra tredjepartsleverandører 
(filteret kan også anvendes, hvis advarslen 
stadig vises efter justering af følgende 
indstillinger i indstilling S eller A).

• Indstilling S: Vælg kortere lukkertid.
• Indstilling A: Vælg mindre blænde (højere 

blændeværdi).
Motiv for mørkt; grænserne for kameraets 
lysmålingssystem overskredet.
• Forøg ISO-følsomhed.
• Indstilling P: Anvend ekstra flashenhed 

(filteret kan også anvendes, hvis advarslen 
stadig vises efter justering af følgende 
indstillinger i indstilling S eller A).

• Indstilling S: Vælg længere lukkertid.
• Indstilling A: Vælg bredere blænde (lavere 

blændeværdi).

Advarsel
Problem/løsningsforslagØverste 

kontrolpanel Søger
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Y

(blinker)
—

Flashenhed, der ikke understøtter rød-
øje-reduktion, monteret og 
flashindstilling indstillet til rød-øje-
reduktion eller rød-øje-reduktion med 
langtidssynkronisering.
• Anvend flashenhed, der understøtter rød-

øje-reduktion.
• Skift flashindstilling.

n

(blinker)
j

(blinker)

Hukommelse ikke tilstrækkelig til at 
optage flere billeder.
• Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil 

der er plads til optagelse af flere billeder. 
Kopiér billeder, du ønsker at gemme, over 
på en computer eller anden enhed, før du 
fortsætter.

• Indsæt nyt hukommelseskort.
Kamera er løbet tør for filnumre.
• Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil 

der er plads til optagelse af flere billeder. 
Kopiér billeder, du ønsker at gemme, over 
på en computer eller anden enhed, før du 
fortsætter.

• Indsæt nyt hukommelseskort.

O

(blinker)
O

(blinker)

Funktionsfejl ved kamera.
Tryk på udløserknappen igen. Hvis fejlen 
varer ved eller ses ofte, skal du kontakte din 
Nikon-autoriserede servicerepræsentant.

Advarsel
Problem/løsningsforslagØverste 

kontrolpanel Søger



155Advarsler og fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser
Følgende advarsler vises på skærmen og på øverste 
kontrolpanel:

Advarsel
Problem/løsningsforslag

Skærm Øverste 
kontrolpanel

Intet 
hukommelseskort. S

Hukommelseskort ikke isat 
eller isat forkert.
Kontrollér, at kortet er isat 
korrekt.

Der er ingen adgang til 
dette 

hukommelseskort. 
Isæt et andet kort.

W, 
R

(blinker)

Fejl ved adgang til 
hukommelseskort.
• Kontrollér, at kamera 

understøtter hukommelseskort.
• Hvis fejlen varer ved efter, at 

kortet flere gange er blevet 
skubbet ud og sat i igen, kan 
kortet være beskadiget. Kontakt 
forhandler eller Nikon-
autoriseret 
servicerepræsentant.

Kan ikke oprette ny mappe.
• Slet billeder fra 

hukommelseskortet, indtil der 
er plads til optagelse af flere 
billeder. Kopiér billeder, du 
ønsker at gemme, over på en 
computer eller anden enhed, 
før du fortsætter.

• Indsæt nyt hukommelseskort.
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Dette kort er ikke 
formateret. Formater 

kortet.

T

(blinker)

Hukommelseskort er ikke 
korrekt formateret.
• Formater hukommelseskort.
• Udskift det med et korrekt 

formateret hukommelseskort.

Live View kan ikke 
startes. Vent et øjeblik.

—

Kameraets indvendige 
temperatur er forhøjet.
Stands optagelsen, indtil 
kameraet er kølet af.

Mappen indeholder 
ingen billeder.

—

Mappen indeholder ingen 
billeder.
Indsæt hukommelseskort med 
billeder på.
Ingen billeder i mappen valgt 
til billedvisning.
Anvend elementet 
[Billedvisningsmappe] i 
billedvisningsmenuen til at vælge 
en mappe med billeder i.

Alle billeder er skjulte. —

Alle billeder i den aktuelle 
mappe er skjult.
Anvend elementet [Skjul billede] 
i billedvisningsmenuen til at 
afsløre billederne.

Advarsel
Problem/løsningsforslag

Skærm Øverste 
kontrolpanel
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Denne fil kan ikke vises. —

Filen er blevet ændret ved 
hjælp af computerprogram 
eller er ikke i 
overensstemmelse med DCF-
filstandarden.
Overskriv ikke billeder ved hjælp 
af computerprogrammer.
Filen er beskadiget.
Overskriv ikke billeder ved hjælp 
af computerprogrammer.

Denne fil kan ikke 
vælges.

—

Det valgte billede kan ikke 
retoucheres.
Retoucheringsindstillingerne er 
kun tilgængelige ved billeder 
taget med kameraet eller 
tidligere retoucheret på 
kameraet.

Denne video kan ikke 
redigeres.

—

Den valgte video kan ikke 
redigeres.
• Videoer oprettet med andre 

enheder kan ikke redigeres.
• Videoer med en længde på 

under to sekunder kan ikke 
redigeres.

Advarsel
Problem/løsningsforslag

Skærm Øverste 
kontrolpanel
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Denne fil kan ikke 
gemmes på 

detinationshukommelses- 
kortet. Se kameraets 

brugervejledning for at få 
yderligere oplysninger.

—

Filer på 4 GB eller derover kan 
kun gemmes på 
hukommelseskort, der er 
formateret til exFAT. De kan 
ikke gemmes på kort, der er 
formateret til andre 
filsystemer, såsom FAT32.
Anvend et hukommelseskort 
med en kapacitet på over 32 GB 
formateret i kameraet, eller hold 
filstørrelsen på under 4 GB.

Advarsel
Problem/løsningsforslag

Skærm Øverste 
kontrolpanel
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Tekniske bemærkninger

Til illustrative formål ses visningerne med alle indikatorer tændt.

Søgeren

Kameravisninger

4 5 83 761 2

1 Rulleindikator 1, 2

2 Gitterlinjer 3

3 AF-punktets markeringer

4 Referencecirkel på 12 mm til 
centervægtet lysmåling

5 Fokuspunkter
Mål for spotmåling
Indikator for indstilling af 
AF-metode

6 Registrering af støjstriber

7 Indikator for telekonverter 4

8 Indikator for tonehøjde 1, 5
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1 Vises ved tryk på knap, som [Virtuel horisont i søger] er blevet 
knyttet til ved hjælp af brugerindstilling f3 ([Brugerd. 
knaptilknytning]).

2 Fungerer som indikator for tonehøjde, når kameraet drejes for at tage 
billeder i "højt" (portræt) format.

3 Vises, når [Til] er valgt for brugerindstilling d11 [Gitterlinjevisning].
4 Vises kun, når et objektiv med indbygget telekonverter er monteret, 

og telekonverteren er i brug.
5 Fungerer som rulleindikator, når kameraet drejes for at tage billeder i 

"højt" (portræt) format.
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1

3
4

2

1 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensation
Statusindikator for 
eksponerings- og flash-
bracketing

2 Indikator for 
flashkompensation

3 Indikator for 
eksponeringskompensation

4 Bracketing-indikator
Eksponerings- og flash-
bracketing
Hvidbalance-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing
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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 AE-lås (autoeksponering)

4 Eksponeringsindstilling

5 Ikon for lukkertidslås

6 Lukkertid
Autofokusindstilling

7 Ikon for blændelås

8 Blænde (blændeværdi)
Blænde (antal stop)

9 Indikator for ISO-følsomhed
Indikator for automatisk ISO-
følsomhed

10 ISO-følsomhed
Mængde af aktiv D-Lighting
Indstilling af AF-metode

11 Netværksvisning
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* Vises, når der er monteret en ekstra flashenhed. Flashindikatoren lyser, 
når flashen oplades.

D Søgeren
Når batteriet er afladet, eller der ikke er sat batteri i, dæmpes visningen i 
søgeren. Visningen bliver normal igen, når der sættes et opladet batteri i.

D Ekstreme temperaturer
Lysstyrken i kontrolpanelets og søgerens visning varierer alt efter 
temperatur, og reaktionstiderne kan forlænges, når temperaturen er lav; 
ved stuetemperatur bliver visningerne normale igen.

12 Antal resterende billeder
Antal resterende billeder, før 
hukommelsesbufferen er fyldt
Optageindikator for 
forudindstillet hvidbalance
Eksponeringskompensationsværdi
Flashkompensationsværdi
Indikator for pc-indstilling

13 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder)

14 Flashindikator *

15 Advarsel om lavt batteri

16 Indikator for blændestop

17 Indikator for 
flashsynkronisering

18 Indikator for FV-lås
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Informationsvisningen

13 9
10
1112

5 831 6 742

1 Eksponeringsindstilling

2 Indikator for fleksibelt 
program

3 Ikon for lukkertidslås

4 Indikator for 
flashsynkronisering

5 Lukkertid

6 Indikator for blændestop

7 Ikon for blændelås

8 Blænde (blændeværdi)
Blænde (antal stop)

9 Indikator for eksponerings- og 
flash-bracketing
Indikator for hvidbalance-
bracketing
Indikator for Aktiv D-Lighting-
bracketing
HDR-indikator
Multieksponeringsindikator

10 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder)

11 Antal resterende billeder

12 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensation
Eksponerings- og flash-
bracketing
Hvidbalance-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing

13 Indikator for 
eksponeringskompensation
Eksponeringskompensationsværdi
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1112 1321 3 4 6 8 9 105 7

15

14

19
18

20

16
17

1 Indikator for Bluetooth-
forbindelse
Flytilstand

2 Indikator for Wi-Fi-forbindelse

3 Indikator for sporlog

4 Indikator for satellitsignal

5 Indikator for støjreduktion ved 
langtidseksponering

6 Indikator for 
vignetteringskontrol

7 Elektronisk forreste 
lukkergardin-udløsning

8 Eksp.forsinkelsesindstilling

9 Indikator for intervaloptagelse
! Indikatoren ("ur ikke 
indstillet")

10 Flashstyringsindstilling

11 FP-indikator

12 "Bip"-indikator

13 Batteriindikator

14 Visningsområde for menuen i

15 Guide

16 AE-lås (autoeksponering)

17 Indikator for 
flashkompensation

18 Indikator for FV-lås

19 Indikator for ISO-følsomhed
Indikator for automatisk ISO-
følsomhed

20 ISO-følsomhed
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D !- ikon
Et blinkende !-ikon indikerer, at kameraets ur er blevet nulstillet. Den 
dato og tid, der optages sammen med nye billeder stemmer ikke; anvend 
indstillingen [Tidszone og dato] > [Dato og tid] i opsætningsmenuen for 
at indstille uret til den korrekte tid og dato.

A Anvendelse af menuen i
For at opnå adgang til menuen i skal du trykke 
på knappen i eller trykke på vejledningen i 
informationsvisningen. Tryk på knappen i 
igen, eller tryk på knappen R for at vende 
tilbage til informationsvisningen, når 
indstillingerne er fuldført.
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Live View (Stillfotografering/videoer)
❚❚ Stillfotografering

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 Eksponeringsindstilling

2 Indikator for fleksibelt 
program

3 Indikatoren "Intet 
hukommelseskort"

4 Følg motiv AF

5 Fokuspunkt

6 Autofokusindstilling

7 Indstilling af AF-metode

8 Aktiv D-Lighting

9 Picture Control

10 Indikator for Wi-Fi-forbindelse

11 Hvidbalance

12 Indikatoren "Automatisk 
hvidbalance låst"
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13 Billedområde

14 Indikator for eksponerings- og 
flash-bracketing
Indikator for hvidbalance-
bracketing
Indikator for Aktiv D-Lighting-
bracketing
HDR-indikator
Multieksponeringsindikator

15 Placering for aktuelt billede i 
eksponerings-/flash-
bracketingsekvens
Placering for aktuelt billede i 
hvidbalance-
bracketingsekvens
Mængde af aktiv D-Lighting-
bracketing
HDR-eksponeringsdifferential
Antal eksponeringer 
(multieksponering)

16 Ikonet i

17 Eksponeringsindikator

18 Indikator for Bluetooth-
forbindelse
Flytilstand

19 Flashindikator

20 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder)

21 Antal resterende billeder

22 Indikator for satellitsignal

23 ISO-følsomhed

24 Indikator for ISO-følsomhed
Indikator for automatisk ISO-
følsomhed

25 Indikator for 
eksponeringskompensation

26 Indikator for 
flashkompensation

27 Blænde

28 Ikon for blændelås

29 Lukkertid

30 Indikator for 
flashsynkronisering

31 Ikon for lukkertidslås

32 Indikator for FV-lås

33 Lysmåling

34 AE-lås (autoeksponering)

35 Batteriindikator

36 Indikator for 
maksimumblænde

37 Lydløs fotografering
Elektronisk forreste 
lukkergardin-udløsning

38 Eksp.forsinkelsesindstilling
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D Temperaturadvarsler
• Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vises der en 

temperaturadvarsel og en nedtællingstimer. Når timeren når nul, 
slukker skærmen.

• Timeren bliver rød, når tredive sekunders-mærket nås. I nogle tilfælde 
kan timeren vises umiddelbart efter, at kameraet tændes.

39 Optagelse ved berøring

40 Live View-visning WB af 
billede

41 Resterende tid
Temperaturadvarsel
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❚❚ Filmoptagelser

9
10
11
12

1 2 3

4
5

6
7

8
1 Optageindikator

Indikatoren "Ingen video"
2 Knap til ekstern optagelse

3 Billedstr. og -hastighed/
billedkval.

4 Resterende tid

5 Tidskode

6 Reduktion af vindstøj

7 Hovedtelefonens lydstyrke

8 Udløserindstilling 
(stillfotografering)

9 Lydniveau

10 Mikrofonfølsomhed

11 Frekvensrespons

12 Elektronisk VR-indikator
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Det øverste kontrolpanel

7

1
2
3

4

5
6

8

9
10
11
12

1 Lukkertid
Indstilling af AF-metode
Eksponeringskompensationsværdi
Flashkompensationsværdi
Antal billeder i eksponerings- 
og flash-bracketingsekvens
Antal billeder i hvidbalance-
bracketingsekvens
Billedsandwichindstilling
Antal intervaller for 
intervaloptagelse
Brændvidde (ikke-CPU-
objektiver)

2 Indikator for fleksibelt 
program

3 Eksponeringsindstilling

4 Indikator for indstilling af 
AF-metode

5 Billedoptagemenuhukomm.

6 Brugerindstillingshukommelse

7 Autofokusindstilling

8 Indikator for Bluetooth-
forbindelse

9 Ikon til hukommelseskort 
(plads 2)

10 Ikon til hukommelseskort 
(plads 1)

11 HDR-indikator

12 Indikator for intervaloptagelse
Indikator for time-lapse slået 
til
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7

6

8
9

5

4
3

1

2

1 Ikon for lukkertidslås

2 Indikator for 
flashsynkronisering

3 Eksponeringsindikator
Eksponering
Eksponeringskompensation
Eksponerings- og flash-
bracketing
Hvidbalance-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing

4 Indikator for ISO-følsomhed
Indikator for automatisk ISO-
følsomhed

5 Indikator for blændestop

6 Blænde (blændeværdi)
Blænde (antal stop)
Bracketing-trin (eksponerings- 
og flash-bracketing)
Bracketing-trin (hvidbalance-
bracketing)
Antal billeder i aktiv 
D-Lighting-bracketingsekvens
Antal billeder pr. interval
HDR-eksponeringsdifferential
Antal eksponeringer 
(multieksponering)
Maksimumblænde (ikke-CPU-
objektiver)
Indikator for pc-indstilling

7 Indikator for satellitsignal

8 Indikator for Wi-Fi-forbindelse

9 Batteriindikator
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1

2
3

4

5

9
8

6
7

11

10

1 Bracketing-indikator
Eksponerings- og flash-
bracketing
Hvidbalance-bracketing
Aktiv D-Lighting-bracketing

2 Flashindstilling

3 Lysmåling

4 Billedoptælling
ISO-følsomhed
Nummer på forudindstillet 
hvidbalance

5 Indikator for 
flashkompensation

6 Multieksponeringsindikator

7 Ikon for blændelås

8 Indikator for 
eksponeringskompensation

9 Indikator for urets batteri

10 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder)

11 Antal resterende billeder
Antal resterende billeder, før 
hukommelsesbufferen er fyldt
Optageindikator for 
forudindstillet hvidbalance
Mængde af aktiv D-Lighting
HDR-indstilling
Multieksponeringstilstand
Nummer på manuelt objektiv
Indikator for time-lapse-
optagelse
Kamerastyringsindstilling
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Det bageste kontrolpanel

1

3
2

4

5 10

9
8
7

6 11
1 Billedstørrelse (NEF/RAW)

Størrelse for JPEG-billeder 
optaget på kortet i plads 2

2 Udløserindstilling

3 Statusindikator for 
stemmekommentar

4 Optageindstilling for 
stemmekommentar

5 Udløserindstilling
Kontinuerlig optagehast.
Tæller for selvudløserbillede/
selvudløserforsinkelse
Antal resterende billeder
Billedtæller
Længde på 
stemmekommentar
Sekundær indstilling valgt for 
[Auto] eller [Lysstofrør] 
hvidbalance
Nummer på forudindstillet 
hvidbalance
Farvetemperatur
Indikator for pc-indstilling

6 "k" (vises, når der er ledig 
hukommelse til over 
1000 billeder)
Indikator for farvetemperatur
Visning af supplerende 
sekunder

7 Indikatoren "Resterende"

8 Billedstørrelse (JPEG)

9 Billedkvalitet

10 Hvidbalance
Indikator for finindstilling af 
hvidbalance
Indikatoren "Automatisk 
hvidbalance låst"
Indikator for beskyttelse af 
forudindstillet hvidbalance

11 Funktion af 
hukommelseskortet i plads 2
Billedkvalitet
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CPU-objektiver anbefales (bemærk dog, at IX-NIKKOR-
objektiver ikke kan anvendes). Typerne G, E og D, der giver 
adgang til et komplet udvalg af kamerafunktioner, anbefales i 
særdeleshed.

CPU-objektiver

Kompatible F-fatningsobjektiver

Objektiv 1/tilbehør Autofokus 2

Eksponerings-
indstilling 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 19mm 
f/4E ED 5

— 46 46 46 — 44, 

6 46

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

6 46

PC Micro 85mm 
f/2.8D 5, 7 — — 48 46 — 44, 

6 46

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

Andre AF NIKKOR 
(undtagen objektiver 
til F3AF)

410 4 4 — 4 44 —

AI-P NIKKOR — 4 4 — 4 44 —
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1 IX-NIKKOR-objektiver kan ikke anvendes.
2 M (manuelt fokus) er tilgængeligt med alle objektiver.
3 Vibrationsreduktion (VR) understøttes med VR-objektiver.
4 [Spotmåling] måler det valgte fokuspunkt.
5 Tåge, streger og andre billedfejl ("støj") ses muligvis på billeder taget 

med elektronisk forreste lukkergardin-udløsning. Dette kan 
forebygges ved at vælge [Deaktiver] for brugerindstilling d6 
[Elektr. forr. lukkergardin-udløsn.].

6 Kan ikke anvendes til at shifte eller tilte.
7 Kameraets systemer for lysmåling og flashstyring fungerer ikke som 

ventet, når objektivet shiftes og/eller tiltes, eller når en anden 
blænde end maksimumblænde anvendes.

8 Kun indstilling M (manuel).
9 For information om tilgængelige fokuspunkter for autofokus og 

elektronisk afstandsmåling, se "AF-S/AF-I-telekonvertere og 
tilgængelige fokuspunkter" (0 180).

10 Når et objektiv af typen AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, 
AF 28–85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5 er 
fokuseret på tætteste afstand ved maksimalt zoom, ses 
fokusindikatoren muligvis, når billedet på matskiven i søgeren ikke 
er i fokus. Justér fokus manuelt, indtil billedet i søgeren er i fokus.

• "Støj" i form af streger ses muligvis under autofokus ved høje ISO-
følsomheder. Anvend manuelt fokus eller fokuslås. Streger kan også 
vises ved høje ISO-følsomheder, når blænden justeres under optagelse 
af video eller Live View-fotografering.
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D Objektivets blændeværdi
Blændeværdien er et mål for objektivets "hastighed", dets maksimale 
(bredeste) blænde. Det vises i slutningen af objektivets navn, eksempelvis 
som "f/2.8" eller "f/3.5–5.6".

D VR-objektiver
Objektiverne opstillet nedenfor anbefales ikke til langtidseksponeringer 
eller billeder taget ved høje ISO-følsomheder, idet de resulterende 
billeder kan være skæmmet af tåge som følge af designet på 
styresystemet for vibrationsreduktion (VR).
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200mm f/2.8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300mm f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300mm f/4.5–5.6G ED VR
Vi anbefaler, at du slår vibrationsreduktion fra ved anvendelse af andre 
VR-objektiver.
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D Beregning af billedvinkel
Kameraet kan anvendes med Nikon-objektiver til kameraer i 35 mm-
format. Hvis et objektiv i 35 mm-format eller et objektiv, der understøtter 
FX-format er monteret, bliver billedvinklen den samme som på et billede i 
35 mm-film.
• Du kan også tage billeder ved billedvinkler, der afviger fra den på det 

aktuelle objektiv ved at vælge andre indstillinger for [Billedområde] > 
[Vælg billedområde] i billedoptagemenuen. Eksempelvis kan du 
reducere billedvinklen ved at vælge [DX (24×16)], hvis der er monteret 
et objektiv i 35 mm-format eller et objektiv, som understøtter FX-
format.

• Billeddiagonalen for 35 mm-format er omtrent 1,5 gange den på 
beskæringen [DX (24×16)]. Valg af [DX (24×16)] ganger derfor den 
åbenbare blændevidde for objektiver i 35 mm-format monteret på 
kameraet med omtrent 1,5 ×. Eksempelvis øges den åbenbare 
brændvidde til omkring 75 mm ved valg af [DX (24×16)], når der er 
monteret et objektiv med en brændvidde på 50 mm.

1

2
3

4

5
6

1 Objektiv

2 Billedstørrelsen [FX (36×24)] 
(35,9 × 23,9 mm, svarende til 
et kamera i 35 mm-format)

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

4 Billeddiagonal

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

6 Billedvinklen [DX (24×16)]
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D Krydssensorer
Tilgængeligheden af krydssensorernes fokuspunkter varierer alt efter det 
anvendte objektiv.

1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoomobjektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender stregsensorer, der registrerer vandrette 

streger.

Objektiv

Krydssensorer 
(krydssensorernes 

fokuspunkter markeret 
med gråt2)

Andre AF-S- og AF-P-objektiver end dem, 
der er opstillet herunder med 
maksimumblænder på f/4 eller kortere1

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

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

91 krydssensorer

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

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

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

maksimum blænder end f/41

• Ikke-AF-S-, ikke-AF-P-objektiver 35 krydssensorer
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D AF-S-/AF-I-telekonvertere og tilgængelige fokuspunkter
Når der er monteret en AF-S- eller AF-I-telekonverter, kan de viste 
fokuspunkter i illustrationerne anvendes under søgerfotografering til 
autofokus og elektronisk afstandsmåling (bemærk, at ved længere 
maksimale kombinerede blænder end f/5.6, er kameraet muligvis ikke i 
stand til at fokusere på mørke motiver eller motiver med lav kontrast).

Telekonverter Maks. 
objektivblænde1

Tilgængelige 
fokuspunkter 

(krydssensorernes 
fokuspunkter markeret 

med gråt2)
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

• 105 fokuspunkter
• 105 krydssensorer

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 krydssensorer

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
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1 Ved maksimalt zoom i tilfælde af zoomobjektiver.
2 Andre fokuspunkter anvender stregsensorer, der registrerer vandrette 

streger.
Autofokus er ikke tilgængeligt, når telekonverterne anvendes til AF-S VR 
Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED-objektiver.

TC-17E II f/4

• 23 fokuspunkter
• 9 krydssensorer

TC-800-1.25E ED f/5.6

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

• 15 fokuspunkter
• 1 krydssensor

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/5.6

Telekonverter Maks. 
objektivblænde1

Tilgængelige 
fokuspunkter 

(krydssensorernes 
fokuspunkter markeret 

med gråt2)
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A Genkendelse af CPU-objektiver og type G-, E- og D-
objektiver

CPU-objektiver kan identificeres ved tilstedeværelsen af CPU-kontakter 
(q). Type G-objektiver er markeret med et "G", type E-objektiver er 
markeret med et "E", og type D-objektiver er markeret med et "D". Type G- 
og E-objektiver har ikke blændering (w).

CPU-objektiv Type G- eller E-objektiv Type D-objektiv
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Ikke-CPU-objektiver og andet tilbehør

1 Visse objektiver kan ikke anvendes (0 185).
2 Rotationsområdet for AI 80–200mm f/2.8 ED-stativfoden er 

begrænset af kamerahuset. Der kan ikke udskiftes filtre, mens AI 
200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet.

3 Hvis maksimumblænden er angivet ved hjælp af elementet [Data 
om ikke-CPU objektiv] i opsætningsmenuen, vises blændeværdien 
i søgeren og på kontrolpanelet.

Objektiv1/tilbehør

Eksponeringsindstilling Lysmåling

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

AI-, AI-modificerede 
NIKKOR-objektiver eller 
Nikon series E-objektiver 2

— 43 — 44 45 —

Medical-NIKKOR 120mm 
f/4

— 46 — — — —

Reflex-NIKKOR — 43 — — 45 —
PC-NIKKOR — 47 — — 4 —
Telekonverter 8 af AI-
typen

— 43 — 44 45 —

PB-6 bælgudstyr 9 — 410 — — 4 —
Mellemringe (PK-serie 
11A, 12 eller 13; PN-11)

— 43 — — 4 —
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4 Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og 
maksimumblænde er angivet ved hjælp af elementet [Data om 
ikke-CPU objektiv] i opsætningsmenuen. Visse objektiver giver 
imidlertid måske ikke de ønskede resultater, selv hvis brændvidden 
og maksimumblænden leveres. Anvend [Spotmåling] eller 
[Centervægtet lysmåling], hvis de ønskede resultater ikke opnås.

5 For forbedret præcision skal du angive objektivets brændvidde og 
maksimumblænde ved hjælp af elementet [Data om ikke-CPU 
objektiv] i opsætningsmenuen.

6 Kan anvendes i indstilling M ved lukkertider, der er ét stop eller 
derover længere end flashsynkroniseringshastigheden.

7 Anvend nedstopsmåling. I indstilling A skal du stoppe blænden ned 
ved hjælp af knapperne på objektivet og låse eksponeringen, før du 
shifter objektivet. I indstilling M skal du stoppe blænden ned ved 
hjælp af knapperne på objektivet og måle eksponeringen, før du 
shifter objektivet.

8 Eksponeringskompensation påkrævet ved objektiverne AI 
28–85mm f/3.5–4.5, AI 35–105mm f/3.5–4.5, AI 35–135mm f/3.5–4.5, 
eller AF-S 80–200mm f/2.8D.

9 Kræver mellemring af typen PK-12 eller PK-13. En PB-6D kan være 
påkrævet alt efter kameraretningen.

10 Kan anvendes med nedstopsmåling; i indstilling A skal du stoppe 
blænden ned ved hjælp af knapperne på bælgudstyret og måle 
eksponeringen, før du tager billeder.

• Streger kan vises ved høje ISO-følsomheder, når blænden justeres 
under optagelse af video eller Live View-fotografering.
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D Ikke kompatible objektiver og tilbehør
Følgende ikke-CPU-objektiver og tilbehør kan ikke anvendes. Forsøg på 
montering af dem på kameraet kan beskadige kamera eller objektiv.
• TC-16A AF-telekonvertere
• Ikke-AI-objektiver (objektiver med præ-AI-eksponeringskoblinger)
• Objektiver, der kræver fokuseringsenheden AU-1 (400mm f/4.5, 600mm 

f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
• Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• K2-mellemringe
• 180–600mm f/8 ED-objektiver (serienumrene 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED-objektiver (serienumrene 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5-objektiver (serienumrene 280001–300490)
• AF-objektiver til F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, TC-16 

AF-telekonvertere)
• PC 28mm f/4-objektiver (serienumrene 180900 eller ældre)
• PC 35mm f/2.8-objektiver (serienumrene 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5-objektiver (gammel type)
• Reflex 1000mm f/6.3-objektiver (gammel type)
• Reflex 1000mm f/11-objektiver (serienumrene 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11-objektiver (serienumrene 200111–200310)
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A Kompatible ikke-CPU-objektiver
• Angivelse af objektivets brændvidde og maksimumblænde ved hjælp af 

elementet [Data om ikke-CPU objektiv] i opsætningsmenuen gør det 
muligt at anvende mange af de tilgængelige funktioner ved CPU-
objektiver til ikke-CPU-objektiver, herunder visning af blændeværdi og 
farve-matrixmåling. Hvis brændvidden og maksimumblænden ikke er 
forhåndenværende, og [Matrix-lysmåling] er valgt som lysmåling, 
anvendes [Centervægtet lysmåling] i stedet for.

• Blænden skal indstilles ved hjælp af objektivblænderingen. Hvis 
maksimumblænden ikke leveres ved hjælp af [Data om ikke-CPU 
objektiv], vises blænden på kameraets øverste kontrolpanel, søgeren 
viser antal stop fra maksimumblænde, og den faktiske blændeværdi skal 
aflæses på objektivblænderingen.
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Den elektroniske afstandsmåler
Betingelserne, hvorunder den elektroniske afstandsmåler kan 
anvendes, varierer alt efter objektivet.

❚❚ CPU-objektiver

1 Kan ikke anvendes til at shifte eller tilte.
2 Når et objektiv af typen AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 

28–85mm f/3.5–4.5 <Ny> eller AF 28–85mm f/3.5–4.5 er fokuseret på 
tætteste afstand ved maksimalt zoom, ses fokusindikatoren muligvis, 
når billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Justér fokus 
manuelt, indtil billedet i søgeren er i fokus.

3 Ved maksimumblænde på f/5.6 eller kortere.

Objektiv/tilbehør Søgerfotografering Live View
Type G, E eller D; AF-S, AF-P, AF-I 4 —
PC NIKKOR 19mm f/4E ED 41 —
PC-E NIKKOR-serien 41 —
PC Micro 85mm f/2.8D 41 —
AF-S-/AF-I-telekonverter 4 —
Andre AF NIKKOR (undtagen 
objektiver til F3AF) 42 —

AI-P NIKKOR 43 —
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❚❚ Ikke-CPU-objektiver og andet tilbehør

1 Ved maksimumblænde på f/5.6 eller kortere.
2 Kan ikke anvendes til at shifte eller tilte.
3 Ved effektiv maksimumblænde på f/5.6 eller kortere.

Objektiv/tilbehør Søgerfotografering Live View
AI-, AI-modificerede NIKKOR-
objektiver eller Nikon series E-
objektiver

41 —

Medical-NIKKOR 120mm f/4 4 —
Reflex-NIKKOR — —
PC-NIKKOR 42 —
Telekonverter af AI-typen 43 —
PB-6 bælgudstyr 43 —
Mellemringe (PK-serie 11A, 12 eller 
13; PN-11) 43 —
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Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) understøtter 
en række funktioner takket være forbedret kommunikation 
mellem kameraet og kompatible flashenheder.

❚❚ Tilgængelige funktioner med CLS-kompatible 
flashenheder

Kompatible flashenheder

Understøttede funktioner

Flashenhed

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Enkelt flash

i-TTL

i-TTL-afbalance-
ret udfyldnings-
flash til digitale 
spejlreflekskame-
raer1

4 4 4 4 4 — — 4 4

Standard i-TTL-
udfyldningsflash 
til digitale spejlre-
flekskameraer

42 42 4 42 4 — — 4 4

qA Automatisk 
blænde 4 43 — — — — — — —

A Ikke-TTL auto — 43 — — — — — — —

GN Afstandsprioriteret 
manuelt 4 4 4 — — — — — —

M Manuel 4 4 4 4 44 — — 44 44

RPT Stroboskopflash 4 4 — — — — — — —
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O
ptisk A

dvanced W
ireless Lighting

M
aster

Fjernbetjent flashstyring 4 4 4 — 44 4 — — —
i-TTL i-TTL 4 4 4 — 44 — — — —

[A : B]
Hurtig trådløs 
flashstyring 4 — 4 — — 45 — — —

qA Automatisk 
blænde 4 4 — — — — — — —

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

RPT Stroboskopflash 4 4 — — — — — — —

Fjernbetjent

i-TTL i-TTL 4 4 4 4 4 — 4 — —

[A : B]
Hurtig trådløs 
flashstyring 4 4 4 4 4 — 4 — —

qA/A
Automatisk 
blænde/ikke-TTL 
auto

46 46 — — — — — — —

M Manuel 4 4 4 4 4 — 4 — —
RPT Stroboskopflash 4 4 4 4 4 — — — —

Understøttede funktioner

Flashenhed

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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Radiostyret Advanced Wireless 
Lighting 47 — — — — — — — —

Flash-farveinformation (flash) 4 4 4 4 4 — — 4 4

Flash-farveinformation (LED-
lys)

— — — — 4 — — — —

Auto FP High-Speed-
synkronisering 8 4 4 4 4 4 4 4 — —

FV-lås 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rød-øje-reduktion 4 4 4 4 4 — — 4 —
Kameraets pilotlys 4 4 4 4 4 4 4 — —
Samlet flashstyring 4 — — — 4 — — 4 4

Firmwareopdatering til 
kameraets flashenhed 4 410 4 — 4 — — — 4

Understøttede funktioner

Flashenhed

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 tilgængelig med spotmåling.
2 Kan også vælges via flashenheden.
3 Valg af qA/A-indstilling udføres på flashenheden ved hjælp af 

brugerindstillingerne.
4 Kan vælges ved hjælp af elementet [Flashstyring] i 

kameramenuerne.
5 Kun tilgængelig under nærfotografering.
6 Valg af qA og A afhænger af indstillingen valgt med masterflashen.
7 Understøtter de samme funktioner som fjernbetjente flashenheder 

med optisk AWL.
8 Kun tilgængelig i flashstyringsindstillingerne i-TTL, qA, A, GN og M
9 Kun tilgængelig i i-TTL-flashstyringsindstilling, eller når flashen 

konfigureres til at udsende skærm-præflash i 
flashstyringsindstillingen qA eller A.

10 Firmwareopdateringer til SB-910 og SB-900 kan udføres på 
kameraet.
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❚❚ SU-800 trådløs Speedlight-commander
Når SU-800 er monteret på et CLS-kompatibelt kamera, kan den 
anvendes som commander for flashenhederne SB-5000, SB-910, 
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB-R200. 
Gruppeflashstyring understøttes for op til tre grupper. Selve 
SU-800 har ikke flash.

D Andre flashenheder
Følgende flashenheder kan anvendes i indstillingerne ikke-TTL auto (A) 
og manuel. De tilgængelige indstillinger varierer ikke med det anvendte 
objektiv.

1 Montering af SB-27 på kameraet indstiller automatisk 
flashindstillingen til TTL, men ved at indstille flashstyringsindstillingen 
til TTL deaktiveres lukkerudløsningen. Indstil SB-27 til A.

2 Tilgængelig, når kameraet anvendes til at vælge flashindstilling.

Understøttede 
funktioner

Flashenhed

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

Flashindstilling

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

G Stroboskopflash 4 — 4 — —

BAG2
Synkronisering 
med bageste 
lukkergardin

4 4 4 4 4
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D Målte områder for FV-lås
De målte områder, når FV-låsen anvendes med ekstra flashenheder, er 
som følger:

D Bemærkninger om ekstra flashenheder
• Se brugervejledningen til flashenheden for detaljerede instruktioner.
• Hvis enheden understøtter CLS, se afsnittet om CLS-kompatible digitale 

spejlreflekskameraer. Dette kamera er ikke medtaget i kategorien 
"digitale spejlreflekskameraer" i brugervejledningerne til SB-80DX, 
SB-28DX og SB-50DX.

• Hvis flashindikatoren (N) blinker i omkring tre sekunder, når der er taget 
et billede i indstillingen i-TTL eller ikke-TTL auto, er flashen gået af ved 
fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible 
flashenheder).

• i-TTL-flashstyring kan anvendes ved ISO-følsomheder mellem 100 og 
12800.

Billede taget med Flashstyringsindstilling Målt område

Fritstående flash
i-TTL

6 mm-cirkel midt i 
billedet

Automatisk blænde (qA)
Område målt med 

flashlysmåler
Fjernbetjente 

flashenheder styret via 
Advanced Wireless 

Lighting

i-TTL Hele billedet
Automatisk blænde (qA) Område målt med 

flashlysmålerIkke-TTL auto (A)
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• Ved ISO-følsomheder over 12800 opnås de ønskede resultater muligvis 
ikke i nogle områder eller blændeindstillinger.

• I indstilling P er maksimumblænden (mindste blændeværdi) begrænset 
i henhold til ISO-følsomheden som vist nedenfor:

* Hvis objektivets maksimumblænde er mindre end angivet ovenfor, 
bliver den maksimale værdi for blænden objektivets 
maksimumblænde.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 giver 
rød-øje-reduktion i flashindstillingerne rød-øje-reduktion og 
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion.

• "Støj" i form af streger kan ses på flashbilleder taget med et High-
Performance-batteri af typen SD-9 eller SD-8A monteret direkte på 
kameraet. Reducér ISO-følsomheden, eller øg afstanden mellem 
kameraet og batteriet.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 giver 
AF-hjælpelys efter behov.

Maksimumblænde (blændeværdi) ved ISO svarende til:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 5 5.6 7.1 8 10 11 13
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• Under søgerfotografering varierer de fokuspunkter, som AF-hjælpelys 
er tilgængeligt for, alt efter brændvidden.

• Alt efter det anvendte objektiv og den optagede motivtype vises 
fokusindikatoren (I) muligvis, når motivet ikke er i fokus, eller kameraet 
kan være ude af stand til at fokusere, og lukkerudløsningen deaktiveres.

Flashenhed Eksempler på fokuspunkter med tilgængeligt 
AF-hjælpelys

SB-5000

Brændvidden 24 mm Brændvidden 135 mm

SB-910/
SB-900

Brændvidden 17 mm Brændvidden 135 mm

SB-800/
SB-600/
SU-800 
trådløs 

Speedlight-
commander

Brændvidden 24 mm Brændvidden 105 mm

SB-700

Brændvidden 24 mm Brændvidden 135 mm
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• Når der anvendes et synkroniseringskabel fra SC-serie 17, 28 eller 29 til 
optagelse med ekstern flash, kan korrekt eksponering muligvis ikke 
opnås i i-TTL-indstilling. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTL-
udfyldningsflash. Tag et testbillede, og få vist resultaterne på skærmen.

• I i-TTL må du ikke benytte nogen anden form for flashskærm (diffusor) 
end flashenhedens indbyggede flashskærm eller indirekte flash-
adaptere, der følger med flashenheden. Anvendelse af andre skærme 
kan give forkert eksponering.

D Flashkompensation for ekstra flashenheder
I flashstyringsindstillingerne i-TTL og automatisk blænde (qA) føjes 
flashkompensation valgt med den ekstra flashenhed eller elementet 
[Flashstyring] i billedoptagemenuen til flashkompensationen valgt med 
knappen W (M).

A Pilotlys
• Ekstra CLS-kompatible flashenheder udsender et pilotlys, når der 

trykkes på knappen Pv på kameraet.
• Denne funktion kan anvendes med Advanced Wireless Lighting til at få 

vist et eksempel på den samlede belysningseffekt opnået med flere 
flashenheder.

• Pilotlys kan slås fra ved at vælge [Fra] for brugerindstilling e6 [Pilotlys].
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Der findes et bredt udvalg af tilbehør til dit Nikon-kamera.

● Strømkilder
• EN-EL18c genopladeligt Li-ion-batteri: Genopladelige EN-EL18c-

batterier kan anvendes til Nikon D6-digitalkameraer. Genopladelige 
EN-EL18c-batterier kan oplades og kalibreres ved hjælp af MH-26a-
batteriopladere.
- Genopladelige EN-EL18b-/EN-EL18a-/EN-EL18-batterier kan også 

anvendes. Bemærk dog, at der kan tages færre billeder på én enkelt 
opladning med det genopladelige EN-EL18-batteri end med et 
EN-EL18c-/EN-EL18b-/EN-EL18a-batteri (0 263).

• MH-26a batterioplader: MH-26a kan anvendes til at genoplade 
genopladelige EN-EL18c-/EN-EL18b-/EN-EL18a-/EN-EL18-batterier. 
MH-26a kan også anvendes til at kalibrere batterier.
- MH-26 batteriopladere kan anvendes i stedet for MH-26a.

• EP-6 stik til lysnetadapter, EH-6c lysnetadapter: Anvend 
lysnetadaptere til at forsyne kameraet med strøm ved brug i længere 
tid.
- EP-6 er nødvendig for at tilslutte EH-6c til kameraet. Se "Montering af 

stik til lysnetadapter og lysnetadapter" (0 207) for detaljer.
- EH-6b, EH-6a og EH-6 lysnetadaptere kan anvendes i stedet for EH-6c.

Andet kompatibelt tilbehør
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● Dæksler til tilbehørssko
BS-3/BS-1 dæksler til tilbehørssko: Dæksler til tilbehørssko beskytter 
tilbehørsskoen, når der ikke er monteret en flashenhed (0 204).

● Kamerahusdæksler
BF-1B kamerahusdæksel/BF-1A kamerahusdæksel: 
Kamerahusdæksler forhindrer støv i at trænge ind i kameraet, når der ikke 
er monteret et objektiv.

● Tilbehør til søgerøjestykke
• DK-19 gummiøjekop: En gummiøjekop, som kan monteres på 

kameraets søger. DK-19 gør billedet i søgeren lettere at se og forhindrer 
træthed i øjnene.

• DK-17C dioptrijusteringslinser: Disse linser kan sættes i 
søgerøjestykket for at imødekomme behovene hos lang- og nærsynede 
fotografer. Vælg mellem linser med dioptrier på −3, −2, 0, +1 og +2 m−1. 
Sørg for at prøve linserne i butikken før køb, idet resultaterne kan 
variere meget fra person til person. Dioptrijusteringslinser (0 205) kan 
anvendes til dioptrier uden for området for kameraets dioptrijustering 
(−3 til +1 m−1).

• DK-17M forstørrende øjestykke: DK-17M øger forstørrelsen med 
omtrent 1,2 ×, når det er monteret på kameraets søger.

• DG-2 øjestykkeforstørrer: DG-2 forstørrer motivtypen midt i søgeren. 
Anvendes i situationer, der kræver særligt præcist fokus.

• DK-18 øjestykkeadapter: En adapter anvendt ved montering af DG-2 
forstørrere eller DR-3 retvendte vinkelsøgere (0 205).

• DK-27 øjestykkeadapter: Der leveres en DK-27 sammen med 
kameraet.

• DK-14/DK-17A antidug-øjestykker: Disse søgerøjestykker forhindrer 
tildugning under fugtige eller kolde forhold.
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• DK-17F fluorbelagt øjestykke: Der leveres et DK-17F sammen med 
kameraet. Beskyttelsesglasset har på begge overflader Nikons unikke 
fluorbelægning, der er let at rengøre.

• DR-5 retvendt vinkelsøger: DR-5 monteres på søgerøjestykket i en ret 
vinkel, så billedet i søgeren kan ses ovenfra, når kameraet anvendes til at 
tage billeder i "bredt" (landskab) format. Vælg mellem forstørrelser på 
1 × og 2 × *, førstnævnte for at få vist hele billedet og sidstnævnte for 
større præcision ved fokusering. Dioptrijustering understøttes også.
* Billedets kanter er ikke synlige, når visningen er forstørret.

• DR-4 retvendt vinkelsøger: DR-4 monteres på søgerøjestykket i en ret 
vinkel, så billedet i søgeren kan ses ovenfra, når kameraet anvendes til at 
tage billeder i "bredt" (landskab) format.

● Filtre
• Neutrale farvefiltre (NC) kan anvendes til at beskytte linsen.
• Kameraet kan ikke anvendes med lineære polarisationsfiltre. Anvend i 

stedet C-PL eller C-PLII cirkulært polarisationsfilter.
• Filtrene kan medføre ghosting, når motivet komponeres op imod stærkt 

lys, eller når en stærk lyskilde er i billedet. Filtrene kan fjernes, hvis der 
opstår ghosting.

• RGB- og 3D-RGB-matrixlysmåling giver muligvis ikke de ønskede 
resultater ved filtre med eksponeringsfaktorer (filterfaktorer) på 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 vælger [Centervægtet 
lysmåling] i stedet for. Se brugervejledningen til filteret for detaljer.

• Filtre beregnet til fotografering med specialeffekter kan forstyrre 
autofokus eller den elektroniske afstandsmåler.
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● Trådløse sendere1, 2

WT-6 trådløse sendere: Anvend en trådløs sender til at overføre billeder 
over et trådløst netværk eller styre kameraet fra en computer, der kører 
Camera Control Pro 2 (forhandles separat). Du kan også tage og 
gennemse billeder via fjernadgang fra en computer eller smartenhed.
1 Kræver et trådløst netværk og noget grundlæggende netværksviden. 

Sørg for at opdatere softwaren til den trådløse sender til den nyeste 
version.

2 WT-5 trådløse sendere kan ikke anvendes.

● Trådløse fjernbetjeninger
• WR-R10/WR-T10 trådløse fjernbetjeninger: Når en WR-R10 er 

tilsluttet til 10-bens multistikket ved hjælp af en WR-A10-adapter, kan 
kameraet styres via fjernadgang ved hjælp af en trådløs fjernbetjening 
af typen WR-T10.
- WR-R10 kan også anvendes til at styre radiostyrede flashenheder.
- For synkroniseret udløsning, der involverer mere end ét kamera, skal 

du klargøre flere kameraer med sammenkædede WR-R10-enheder 
monteret.

• WR-1 trådløs fjernbetjening: WR-1-enheder anvendes med trådløse 
fjernbetjeninger af typen WR-R10 eller WR-T10 eller med andre WR-1-
fjernbetjeninger, der med WR-1-enhederne fungerer som enten 
sendere eller modtagere. Når en WR-R10 eller en WR-1 konfigureret som 
modtager er tilsluttet til 10-bens multistikket, kan en WR-T10 eller 
endnu en WR-1 konfigureret som sender anvendes til at tage billeder via 
fjernadgang. Kameraindstillingerne kan også justeres ved anvendelse af 
en WR-1 konfigureret som sender.

* Sørg for, at firmwaren til WR-R10 og WR-1 er blevet opdateret til de 
nyeste versioner (WR-R10-firmwareversion 3.0 eller nyere og WR-1-
firmwareversion 1.0.1 eller nyere). For information om 
firmwareopdateringer, se Nikons hjemmeside for dit område. Kontakt 
en Nikon-autoriseret servicerepræsentant, når du opdaterer firmwaren 
til WR-R10 fra versioner før version 2.0 til version 3.0 eller nyere.
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● Tilbehør til fjernterminal
Kameraet er udstyret med 10-bens multistik til fjernbetjening og 
automatisk fotografering.
Sørg for at sætte poldækslet på igen, når polen ikke er i brug. Støv eller 
andre fremmedlegemer, der samler sig i polkontakterne, kan medføre 
funktionsfejl ved kameraet.
• MC-22/MC-22A fjernbetjeningsledninger (omtrentlig længde: 1 m): 

Fjernudløsere med blå, gule og sorte poler for tilslutning til udløsende 
enheder for fjernudløser, der gør styring via lyd eller elektroniske 
signaler mulig.

• MC-30/MC-30A fjernbetjeningsledninger (omtrentlig længde: 
80 cm): Fjernbetjente lukkerudløsninger; kan anvendes til at reducere 
kamerarystelse.

• MC-36/MC-36A fjernbetjeningsledninger (omtrentlig længde: 
85 cm): Fjernbetjente lukkerudløsninger med timere til 
intervaloptagelse.

• MC-21/MC-21A forlængerkabler (omtrentlig længde: 3 m): Kan 
tilsluttes til ML-3 eller MC-serien 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 
eller 36A, men bemærk, at der ikke kan tilsluttes to forlængerkabler eller 
flere sammen.

• MC-23/MC-23A tilslutningskabler (omtrentlig længde: 40 cm): 
Anvend et MC-23 eller 23A til at forbinde to kameraer via deres 10-bens 
multistik for samtidig betjening.

• MC-25/MC-25A adapterkabler (omtrentlig længde: 20 cm): 10-bens- 
til 2-bens adapterkabler for tilslutning til enheder med 2-bens multistik, 
herunder MW-2-radiostyringssæt, MT-2 intervalometer og ML-2 
modulite-styringssæt.

• WR-A10 WR-adapter: En adapter, der anvendes til at tilslutte WR-R10 
trådløse fjernbetjeninger til kameraer med 10-bens multistik.

• ML-3 modulite-fjernbetjeningssæt: Tillader infrarød fjernbetjening 
ved områder på op til 8 m.
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● USB-kabler
• UC-E24 USB-kabel: Et USB-kabel med type C-stik for tilslutning til 

kameraet og type A-stik for tilslutning til USB-enheden.
• UC-E25 USB-kabel: Et USB-kabel med to type C-stik.

● HDMI-kabler
HC-E1 HDMI-kabel: Et HDMI-kabel med type C-stik for tilslutning til 
kameraet og type A-stik for tilslutning til HDMI-enheder.

● Mikrofoner
• ME-1 stereomikrofon: Tilslut ME-1 til kameraets mikrofonstik for at 

optage stereolyd. Anvendelse af ekstern mikrofon reducerer også 
chancen for at opfange støj fra udstyret, såsom lyde fra objektivet under 
autofokus.

• ME-W1 trådløs mikrofon: En trådløs Bluetooth-mikrofon. Anvend 
ME-W1 til ekstern optagelse.

● Stikdæksler
UF-6 stikdæksel til stereokabler med ministik: Forhindrer utilsigtet 
frakobling af kabler med ministik til ekstra ME-1-stereomikrofoner.
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D Kompatibelt tilbehør
• Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område.
• Se vores hjemmeside eller brochurer for seneste information.

D BS-3 dæksel til tilbehørssko
Det medfølgende dæksel til tilbehørssko kan anvendes til at beskytte 
tilbehørsskoen eller til at forhindre, at lys reflekteret fra metaldele af 
skoen vises på billederne. Dækslet skubbes ind i skoen som vist. For at 
fjerne dækslet skal du holde kameraet fast, trykke dækslet ned med en 
tommelfinger og skubbe det i den viste retning.



205Andet kompatibelt tilbehør

D Montering af dioptrijusteringslinser
Fjern DK-17F søgerøjestykket før montering af 
dioptrijusteringslinsen. Tryk samtidigt på 
låsene på begge sider af øjestykkeadapteren 
for at udløse øjestykkelåsen (q) og derefter 
skrue øjestykket af som vist (w).

D Fjernelse af øjestykkeadapteren
Tryk og løft låsene på begge sider samtidigt 
(q), og fjern adapteren som vist (w).
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D HDMI-/USB-kabelclipsen
For at forhindre utilsigtet frakobling skal du montere den medfølgende 
clips på HDMI-kablerne eller på det medfølgende USB-kabel som vist 
(bemærk, at clipsen muligvis ikke passer til alle HDMI-kabler fra 
tredjepartsleverandører). Illustrationerne viser USB-kablet.

USB-kabel HDMI-kabel HDMI-kabel og 
USB-kabel anvendes 

samtidigt
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Montering af stik til lysnetadapter og 
lysnetadapter
Sluk kameraet, før du monterer et ekstra stik til lysnetadapter og 
lysnetadapter.

1 Fjern BL-6 -
batterikammerdækslet.
Løft låsen til batterikammerdæksel, 
drej den til åben position (A) (q), og 
fjern BL-6-batterikammerdækslet (w).

2 Tilslut EH-6c-lysnetadapteren til EP-6-stikket til 
lysnetadapter.
• Før jævnstrømskablet hen over 

kabelstyret på stikket til 
lysnetadapter (q), og skub det ned, 
indtil det er i bunden af spalten.

• Sæt jævnstrømsstikket ind i DC IN-
stikket (w).
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3 Indsæt stikket til 
lysnetadapter.
Sæt stikket til lysnetadapter helt ind i 
batterikammeret som vist.

4 Lås stikket til lysnetadapter.
• Drej låsen hen til den lukkede position (q), og fold den ned 

som vist (w).

• For at forhindre, at stikket til lysnetadapter løsnes under 
betjening, skal du sørge for, at det er låst forsvarligt.

• Batteriniveauet vises ikke på øverste kontrolpanel, mens 
kameraet forsynes med strøm fra lysnetadapteren og 
stikket til lysnetadapter.
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Følgende Nikon-software kan anvendes med kameraet:

● Computer software
Nikon-computersoftware er tilgængeligt fra Nikon-downloadcenter. 
Kontrollér version og systemkrav, og sørg for at downloade den nyeste 
version.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

• Camera Control Pro 2 (kan købes): Styr kameraet via fjernadgang fra en 
computer, og gem billeder direkte på computerens harddisk. En PC-
forbindelsesindikator (c) vises på kameraets øverste kontrolpanel, hvis 
Camera Control Pro 2 startes, mens kameraet er tilsluttet til 
computeren.

• ViewNX-i*: Som meget mere end et værktøj til visning og redigering af 
billeder og videoer taget med Nikon-digitalkameraer kan ViewNX-i 
anvendes i kombination med andre Nikon-
billedbehandlingsprogrammer og hjælpe dig med at få mest muligt ud 
af dine billeder. Det giver også problemfri adgang til onlinetjenester.
* Eksisterende brugere skal sørge for at downloade den nyeste version, 

idet tidligere versioner muligvis ikke understøtter kameraet.
• Capture NX-D: Finindstil billeder taget i Nikons unikke NEF/NRW-

formater (RAW), eller konvertér dem til JPEG eller TIFF (NEF/RAW-
behandling). Capture NX-D kan ikke alene anvendes til NEF/NRW-
billeder (RAW), men også til JPEG- og TIFF-billeder taget med Nikon-
digitalkameraer til opgaver såsom redigering af tonekurver og 
fremhævelse af lysstyrke og kontrast.

Software
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• Wireless Transmitter Utility: Wireless Transmitter Utility er påkrævet, 
hvis kameraet skal tilsluttes til et netværk. Kæd kameraet sammen med 
computeren, og download billeder via Wi-Fi.

● Smartphone-apps (Tablet)
Smartphone-apps kan downloades på Apple App Store® eller på Google 
Play™. Gå på Nikons hjemmeside for seneste information.

SnapBridge: Download billeder og videoer fra kameraet og over på din 
smartenhed via en trådløs forbindelse.
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Opbevaring
Når kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du fjerne 
batteriet. Før fjernelse af batteriet skal du bekræfte, at kameraet 
er slukket.
Opbevar ikke kameraet på steder, der:
• Er dårligt ventilerede eller udsættes for luftfugtighed på over 

60 %
• Er ved siden af udstyr, der producerer stærke 

elektromagnetiske felter, såsom fjernsyn eller radioer
• udsættes for temperaturer på over 50 °C eller på under −10 °C

Rengøring
Proceduren varierer med den del, der kræver rengøring. 
Procedurerne er beskrevet nedenfor.
• Anvend ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

Pleje af kameraet
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❚❚ Kamerahus
Anvend en blæser til at fjerne støv eller lignende, og tør derefter 
forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har taget billeder på 
stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller salt 
med en klud, der er let fugtet i destilleret vand og tørre 
kameraet grundigt.
Vigtigt: Støv eller andre fremmedlegemer inde i kameraet kan 
medføre funktionsfejl ved produktet. Skader som følge af 
tilstedeværelsen af fremmedlegemer inde i kameraet dækkes ikke 
af garantien.

❚❚ Objektiv, spejl og søger
Disse glaselementer beskadiges nemt: Fjern støv og lignende 
med en pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, 
skal dåsen holdes lodret, så der ikke kommer væde ud, som kan 
beskadige glaselementer. Hvis der forekommer fingeraftryk 
eller andet snavs, fjernes det ved forsigtigt at rengøre med en 
blød klud, der er fugtet med lidt objektivvæske.

❚❚ Skærm
Fjern støv og lignende med en pustebørste. Ved fjernelse af 
fingeraftryk og andre pletter skal du tørre overfladen let af med 
en blød klud eller et vaskeskind. Tryk ikke på den, da dette kan 
føre til skader eller funktionsfejl.



213Pleje af kameraet

Lavpasfilteret
Snavs eller støv, som kommer ind i kameraet, når der skiftes 
objektiv, eller kamerahusdækslet fjernes, kan sætte sig fast på 
lavpasfilteret og påvirke dine billeder. Valgmuligheden "rens 
billedsensor" vibrerer filteret for at fjerne støv.
Filteret kan til hver en tid rengøres i menuen, eller der kan 
udføres automatisk rensning, når kameraet tændes eller 
slukkes.

❚❚ Anvendelse af menuerne
• For maksimal effekt skal du holde 

kameraet normalt (med bunden 
nedad).

• Vælg [Rens billedsensor] i 
opsætningsmenuen, markér derefter 
[Rens nu], og tryk på J for at 
påbegynde rensning.

• Kameraets knapper kan ikke anvendes, mens rensning er i 
gang. Fjern eller frakobl ikke strømkilden.

• Opsætningsmenuen vises, når rensningen er fuldført.
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❚❚ Rensning af billedsensor ved opstart/nedlukning

1 Vælg [Rens ved kamera tænd/
sluk] for [Rens billedsensor].
Ved tryk på 2, når [Rens ved kamera 
tænd/sluk] er markeret, vises 
indstillingerne for [Rens ved kamera 
tænd/sluk].

2 Markér en indstilling.
Tryk på J for at vælge den 
markerede indstilling.

Indstilling Beskrivelse

5
[Rens, når 
kameraet tændes]

Billedsensoren renses automatisk, hver gang 
kameraet tændes.

6
[Rens, når 
kameraet slukkes]

Billedsensoren renses automatisk under 
nedlukning, hver gang kameraet slukkes.

7
[Rens ved kamera 
tænd og sluk]

Billedsensoren renses automatisk, når 
kameraet tændes og slukkes.

[Rens fra] Automatisk rensning af billedsensor fra.
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D Rensning af billedsensor
• Anvendelse af kameraets knapper afbryder enhver rensning af 

billedsensor påbegyndt som reaktion på betjening af afbryderen.
• Rensningen af billedsensor kan muligvis ikke fjerne alle 

fremmedlegemer fra filteret. Rens filteret manuelt (0 216), eller rådfør 
dig med en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

• Hvis der udføres rensning af billedsensor flere gange i træk, deaktiveres 
rensning af billedsensor muligvis midlertidigt for at beskytte kameraets 
indvendige kredsløb. Rensning kan udføres igen, når du har ventet lidt.
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❚❚ Manuel rensning
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra lavpasfilteret ved 
hjælp af indstillingen "rensning af billedsensor" (0 213), kan 
filteret renses manuelt som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at 
idet filteret er meget sart og let beskadiges, anbefaler vi, at 
manuel rensning kun udføres af en Nikon-autoriseret 
servicerepræsentant.
• For at undgå strømtab under anvendelsen skal du anvende et 

fuldt opladet batteri eller tilslutte en ekstra lysnetadapter og 
et ekstra stik til lysnetadapter.

• Manuel rensning kræver brug af elementet [Lås spejl i hævet 
pos. ved rens] i opsætningsmenuen. Elementet [Lås spejl i 
hævet pos. ved rens] er ikke tilgængeligt ved batteriniveauer 
på J eller derunder, eller hvis kameraet er tilsluttet til en 
smartenhed via Bluetooth eller andre enheder via USB.

1 Sluk kameraet, og fjern objektivet.
Efter fjernelse af objektivet skal du tænde kameraet.

2 Markér [Lås spejl i hævet pos. 
ved rens] i opsætningsmenuen, 
og tryk på 2.
Kameraet gør klar til at låse spejlet i 
hævet position.
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3 Tryk på J.
• Spejlet hæves, og lukkergardinet åbnes.
• Visningen på øverste kontrolpanel 

blinker. Visningerne i søgeren og 
på bageste kontrolpanel slukker.

• For at gendanne normal drift uden 
at efterse lavpasfilteret skal du 
slukke kameraet.

4 Mens du holder kameraet 
sådan, at der kan komme lys 
ind i kameraet, skal du 
undersøge filteret for støv og 
lignende.
Hvis der ikke er nogen 
fremmedlegemer, skal du fortsætte til trin 6.
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5 Fjern alt støv og lignende fra 
lavpasfilteret med en 
blæsebold.
• Anvend ikke en pustebørste. 

Børstehårene kan beskadige filteret.
• Snavs, der ikke kan fjernes med en 

blæsebold, kan kun fjernes af Nikon-autoriseret 
servicepersonale. Du må under ingen omstændigheder 
røre ved eller tørre filteret af.

6 Sluk kameraet, og sæt objektivet på igen.
Spejlet vender tilbage til nedadgående position, og 
lukkergardinet lukkes.
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D Anvend en pålidelig strømkilde
Lukkergardinet er sart og beskadiges nemt. Hvis kameraet slukker, mens 
spejlet er hævet, lukker gardinet automatisk. For at forebygge 
beskadigelse af gardinet ved, at lukkeren lukker utilsigtet under 
anvendelsen, skal du overholde følgende forholdsregler:
• Sluk ikke kameraet, mens spejlet er hævet.
• Fjern og frakobl ikke strømkilden, mens spejlet er hævet.
• Hvis batteriet løber tørt, mens spejlet er hævet, lyder der et bip, og 

selvudløserlampen blinker. Lukkergardinet lukker, og spejlet sænkes 
efter omtrent to minutter; afslut straks rensning eller eftersyn.

D Fremmedlegemer på lavpasfilteret
Fremmedlegemer, der kommer ind i kameraet, når objektiver eller 
kamerahusdæksler fjernes eller udskiftes (eller i sjældne tilfælde 
smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan sætte sig fast på 
lavpasfilteret, hvor det kan vises på billeder taget under visse betingelser. 
For at forebygge indtrængen af fremmedlegemer ved montering af 
kamerahusdækslet eller udskiftning af objektiver skal du undgå støvede 
miljøer og sørge for at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer, der kan 
sidde fast på kamerafatningen, objektivfatningen eller 
kamerahusdækslet. For at beskytte kameraet, når der ikke er sat et 
objektiv på, skal du sørge for at sætte det medfølgende kamerahusdæksel 
på. Hvis du oplever fremmedlegemer, der ikke kan fjernes ved hjælp af 
indstillingen rensning af billedsensor (0 213), skal du rense lavpasfilteret 
som beskrevet i "Manuel rensning" (0 216) eller få Nikon-autoriseret 
servicepersonale til at rense filteret. Billeder, der påvirkes af 
tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren, kan retoucheres ved 
hjælp af de tilgængelige billedrensningsindstillinger i nogle 
billedbehandlingsprogrammer.
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D Serviceeftersyn af kamera og tilbehør
Kameraet er en præcisionsenhed og kræver regelmæssigt serviceeftersyn; 
Nikon anbefaler, at du får kameraet efterset én gang hvert eller hvert 
andet år, og at der foretages serviceeftersyn af det én gang hvert tredje til 
femte år (bemærk, at disse eftersyn ikke er gratis).
• Hyppigt eftersyn og serviceeftersyn anbefales især, hvis kameraet 

anvendes i professionelt øjemed.
• Alt tilbehør, der regelmæssigt benyttes sammen med kameraet, såsom 

objektiver eller ekstra flashenheder, skal inkluderes, når kameraet 
efterses, eller der udføres serviceeftersyn af det.
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Udskiftning af urets batteri
Kameraets ur forsynes med strøm fra et CR1616-lithiumbatteri. 
CR1616-batterier har en levetid på cirka to år. Hvis ikonet B 
vises på øverste kontrolpanel, mens standbytimeren er slået til, 
er batteriet ved at løbe tør og skal udskiftes. Når batteriet er 
afladet, blinker ikonet B, mens standbytimeren er slået til, og 
indikerer, at selvom der stadig kan tages billeder, stemples de 
ikke med den rigtige tid og dato.

❚❚ Udskiftning af urets batteri

1 Sluk kameraet, og fjern det primære batteri.

2 Skub urets batterikammerdæksel, der sidder oven 
på det primære batterikammer, hen mod forsiden 
af det primære batterikammer.

3 Fjern urets batteri.
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4 Indsæt et nyt CR1616-
lithiumbatteri således, at den 
positive side (den side, der er 
markeret med et "+" og navnet 
på batteriet) kan ses.

5 Skub urets 
batterikammerdæksel hen 
mod bagsiden af det primære 
batterikammer.
Stop, når dækslet klikker på plads.

6 Sæt det primære batteri i igen.

7 Indstil kameraets ur.
Ikonet B blinker på øverste 
kontrolpanel, indtil uret er indstillet.

D Isætning af urets batteri
Isæt urets batteri, så det vender rigtigt. Forkert isætning af batteriet kan 
ikke alene forhindre uret i at fungere, men kan også beskadige kameraet.



223Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forholdsregler

Pleje af kamera
● Må ikke tabes
Tab ikke kameraet eller objektivet, og udsæt dem ikke for slag. Produktet 
fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det udsættes for kraftige stød eller 
rystelser.

● Skal holdes tørt
Hold kameraet tørt. Rust i den indvendige mekanisme forårsaget af vand 
inde i kameraet kan ikke alene være dyrt at reparere, men kan rent faktisk 
også medføre skader, der ikke kan udbedres.

● Undgå pludselige temperaturændringer
Pludselige temperaturændringer, f.eks. når du går ind i eller forlader en 
opvarmet bygning på en kold dag, kan forårsage kondens inde i 
kameraet. Anbring kameraet i en taske eller i en bærepose, før det 
udsættes for pludselige temperaturændringer, så kondensering i 
kameraet undgås.

● Holdes væk fra stærke magnetfelter
Statiske udladninger eller magnetfelter fra udstyr som radiosendere kan 
påvirke skærmen, beskadige data på hukommelseskortet eller påvirke 
kameraets interne kredsløb.

Vedligeholdelse af kameraet og 
batteriet: Forholdsregler
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● Efterlad ikke objektivet, hvor det er rettet mod solen
Efterlad ikke objektivet, hvor det er rettet mod solen eller en anden stærk 
lyskilde i længere tid. Kraftigt lys kan beskadige billedsensoren eller 
medføre falmen eller "fastbrændte billeder". Billeder taget med kameraet 
kan udvise et hvidt skær.

● Lasere og andre stærke lyskilder
Ret ikke lasere eller andre meget stærke lyskilder mod objektivet, idet 
dette kan beskadige kameraets billedsensor.

● Rengøring
Kamerahuset rengøres ved forsigtigt at fjerne støv eller lignende med en 
pustebørste og tørre forsigtigt med en blød, tør klud. Når du har taget 
billeder på stranden eller ved kysten, skal du fjerne eventuelt sand eller 
salt med en klud, der er let fugtet med ferskvand og derefter tørre 
kameraet grundigt. I sjældne tilfælde kan statisk elektricitet få LCD-
skærmene til at lyse op eller gå ud; dette indikerer ikke funktionsfejl. 
Visningen bliver snart normal igen.

● Rengøring af objektiv og spejl
Disse elementer beskadiges nemt: Fjern støv og lignende med en 
pustebørste. Hvis du anvender en aerosoldåse med luft, skal dåsen holdes 
lodret, så der ikke kommer væde ud, som kan beskadige glaselementer. 
Hvis der kommer fingeraftryk eller andet snavs på objektivet, fjernes det 
ved at tørre objektivet forsigtigt af med en blød klud, der er fugtet med 
lidt objektivvæske.

● Rensning af lavpasfilteret
For information om rensning af lavpasfilteret, se "Lavpasfilteret" (0 213) 
og "Manuel rensning" (0 216).
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● Objektivkontakterne
Sørg for, at objektivkontakterne er rene.

● Rør ikke ved lukkergardinet
• Lukkergardinet er meget tyndt og beskadiges nemt: Du må under ingen 

omstændigheder udøve tryk på gardinet, støde til det med 
rengøringsredskaber eller udsætte det for kraftige pust med en 
pustebørste. Dette kan ridse gardinet, gøre det deformt eller rive det i 
stykker.

• Lukkergardinet kan se ud til at være ujævnt i farven; dette indikerer ikke 
funktionsfejl. Det har heller ingen effekt på billederne.

● Opbevares på et område med god ventilation
Kameraet skal opbevares på et tørt og godt ventileret sted for at undgå 
mugdannelse. Opbevar ikke kameraet med naphtha- eller 
kamfermølkugler, ved siden af stærkt elektromagnetisk udstyr eller på 
steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer, eksempelvis i 
nærheden af et varmeapparat eller i et lukket køretøj på en varm dag. 
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre funktionsfejl 
ved produktet.

● Langtidsopbevaring
For at forebygge beskadigelse forårsaget af, eksempelvis, lækkende 
batterivæske, skal du fjerne batteriet, hvis produktet ikke skal anvendes i 
længere tid. Opbevar kameraet i en plastikpose med et tørremiddel. 
Opbevar dog ikke kameraets bæretaske af læder i en plastpose, da dette 
kan nedbryde materialet. Opbevar batteriet et tørt og køligt sted. 
Bemærk, at tørremidlet gradvist mister sin evne til at opsuge fugt og 
derfor bør udskiftes med jævne mellemrum. Undgå, at der dannes mug 
på kameraet ved at tage det frem mindst én gang om måneden, sætte 
batteri i og udløse lukkeren et par gange.
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● Sluk altid produktet, før du fjerner eller frakobler strømkilden
Fjernelse eller frakobling af strømkilden, mens kameraet er tændt, kan 
beskadige produktet. Pas særligt godt på ikke at fjerne eller frakoble 
strømkilden, mens der optages eller slettes billeder.

● Bemærkninger om skærmen
• Skærmen er konstrueret med meget høj præcision; mindst 99,99 % af 

det samlede antal pixels er effektive, mens højst 0,01 % mangler eller er 
defekte. Der er derfor ikke tale om funktionsfejl, hvis disse visninger 
indeholder pixels, der altid lyser (hvide, røde, blå eller grønne) eller 
aldrig lyser (sorte). Billeder optaget med enheden påvirkes ikke. Det 
bedes du have forståelse for.

• Det kan være svært at se billeder på skærmen i kraftigt lys.
• Udøv ikke tryk på skærmen. Der kan opstå funktionsfejl ved skærmen, 

eller den kan beskadiges. Støv eller lignende på skærmen fjernes med 
en pustebørste. Pletter kan fjernes ved at tørre skærmen let med en 
blød klud eller et vaskeskind. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe 
på ikke at skære dig på glasset. Pas på ikke at få flydende krystal fra 
skærmen på huden, i øjnene eller i munden.

● Tør dækslet til tilbehørssko
Hvis kameraet anvendes i regnvejr, kan der trænge vand ind i det 
medfølgende dæksel til tilbehørssko. Fjern og tør dækslet til tilbehørssko 
efter brug af kameraet i regnvejr.
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Pleje af batteri
● Forholdsregler ved brug
• Hvis batterier håndteres forkert, kan de sprænges eller lække og få 

produktet til at ruste. Overhold følgende sikkerhedsanvisninger i 
forbindelse med håndtering af batterier:
- Sluk kameraet, før du udskifter batteriet.
- Batterier kan være varme efter brug.
- Sørg for, at batteripolerne er rene.
- Brug kun batterier, der er godkendt til brug i dette udstyr.
- Kortslut ikke batterierne, skil dem ikke ad, og udsæt dem ikke for åben 

ild eller overdreven varme.
- Sæt poldækslet på igen, når batteriet ikke er sat i kameraet eller 

opladeren.
• Hvis batteriet er varmt, eksempelvis umiddelbart efter brug, skal du 

vente på, at det køler af, før du oplader det. Forsøg på at oplade 
batteriet, når dets indvendige temperatur er høj, forringer batteriets 
ydeevne, og batteriet oplades muligvis ikke eller oplades kun delvist.

• Hvis batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte det i 
kameraet og aflade det helt, før du tager det ud af kameraet og lægger 
det til opbevaring. Batteriet bør opbevares et køligt sted med en 
omgivende temperatur på 15 °C til 25 °C. Undgå varme eller meget 
kolde steder.

• Batterier skal oplades inden for seks måneders brug. I lange perioder 
uden anvendelse skal du oplade batteriet og anvende kameraet til at 
køre det fladt én gang hver sjette måned, før du lægger det tilbage på 
det kølige sted for opbevaring.

• Fjern batteriet fra kameraet eller opladeren, når det ikke anvendes. 
Kameraet og opladeren trækker en vis mængde ladning, selv når de er 
slukket, og kan dræne batteriet så meget, at det ikke længere virker.
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• Anvend ikke batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Hvis 
denne forholdsregel ikke overholdes, kan batteriet tage skade eller 
forringe sin ydeevne. Oplad batteriet indendørs ved omgivende 
temperaturer på 5 °C–35 °C. Batteriet lades ikke op, hvis dets temperatur 
er på under 0 °C eller på over 60 °C.

• Kapaciteten kan reduceres, og opladningstiderne øges ved 
batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C.

• Batterier i bred almindelighed udviser et fald i kapacitet ved lave 
omgivende temperaturer. Selv friske batterier opladet ved temperaturer 
på under omtrent 5 °C kan udvise en midlertidig forøgelse fra "0" til "1" i 
aldersvisningen [Batterioplysninger] i opsætningsmenuen, men 
visningen bliver normal, når batteriet er blevet genopladet ved en 
temperatur på omtrent 20 °C eller højere.

• Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer. Ændringen i kapacitet 
efter temperatur afspejles i kameraets visning for batteriniveau. Som 
resultat heraf viser batterivisningen muligvis et fald i kapacitet 
efterhånden som temperaturen falder, selv hvis batteriet er fuldt 
opladet.

• Batterier kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du tager batterier 
ud af kameraet.

● Oplad batterier før brug
Oplad batteriet før brug. Det medfølgende batteri er ikke fuldt opladet 
ved forsendelse.

● Klargør ekstrabatterier
Før du tager billeder, skal du klargøre et ekstra batteri og holde det fuldt 
opladet. Visse steder kan det være vanskeligt at købe ekstra batterier i 
nødstilfælde.
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● Hav fuldt opladede ekstrabatterier klar på dage med koldt vejr
Delvist opladede batterier fungerer muligvis ikke på dage med koldt vejr. I 
koldt vejr skal du oplade ét batteri før brug og opbevare et andet på et 
varmt sted, så du er klar til at udskifte det efter behov. Når et koldt batteri 
bliver varmt, kan det genvinde en del af sin ydeevne.

● Batteriniveau
• Hvis du tænder og slukker kameraet mange gange i træk, når batteriet 

er helt afladet, afkortes batteribrugstiden. Batterier, der er blevet afladet 
helt, skal lades op før brug.

• Et markant fald i den tid et fuldt opladet batteri bevarer sin ladning, når 
det anvendes ved stuetemperatur, indikerer, at det skal skiftes ud. Køb 
et nyt genopladeligt batteri.

● Forsøg ikke at oplade fuldt opladede batterier
Hvis batteriet ikke fjernes fra opladeren, når det er fuldt opladet, kan 
batteriets ydeevne forringes.

● Genbrug af brugte batterier
Genbrug genopladelige batterier i henhold til lokal lovgivning, idet du 
sikrer dig, at batteripolerne forinden er blevet isoleret med tape.
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Anvendelse af opladeren
• Kortslut ikke opladerterminalerne. Manglende overholdelse af denne 

sikkerhedsanvisning kan medføre overophedning og beskadigelse af 
opladeren.

• Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug.
• MH-26a må kun anvendes med kompatible batterier.
• Anvend ikke beskadigede opladere, hvor du kan se ind i produktet, eller 

som udsender usædvanlige lyde ved brug.
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Følgende graf viser eksponeringsprogrammet for indstilling P 
(ISO 100, objektivets maksimumblænde f/1,4):

• Maksimums- og minimumsværdierne for EV varierer alt efter 
lysmålingsområdet.

• Når matrix-lysmåling anvendes, reduceres værdier på over 
17 1/3 EV til 17 1/3 EV.

Eksponeringsprogram
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1 F (objektivets brændvidde) ≤ 
55 mm

2 55 mm < F ≤ 135 mm

3 135 mm < F

4 Lysmålingsområde: −3 til 
20 EV

5 Blænde

6 Sekunder (lukkertid)
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Nikon D6-digitalkamera

Specifikationer

Type
Type Digitalt spejlreflekskamera

Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og 
AF-kontakter)

Effektiv billedvinkel Nikon FX-format

Effektive pixels
Effektive pixels 20,8 millioner

Billedsensor
Type 35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Pixels i alt 21,33 millioner

System til 
støvreduktion

Rensning af billedsensor, referencedata til 
image dust off (softwaren Capture NX-D er 
påkrævet)
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Opbevaring

Billedstørrelse 
(pixels)

• [FX (36×24)] valgt som billedområde:
- 5568 × 3712 (Large: 20,7 M)
- 4176 × 2784 (Medium: 11,6 M)
- 2784 × 1856 (Small: 5,2 M)

• [1,2× (30×20)] valgt som billedområde:
- 4640 × 3088 (Large: 14,3 M)
- 3472 × 2312 (Medium: 8,0 M)
- 2320 × 1544 (Small: 3,6 M)

• [DX (24×16)] valgt som billedområde:
- 3648 × 2432 (Large: 8,9 M)
- 2736 × 1824 (Medium: 5,0 M)
- 1824 × 1216 (Small: 2,2 M)

• [5:4 (30×24)] valgt som billedområde:
- 4640 × 3712 (Large: 17,2 M)
- 3472 × 2784 (Medium: 9,7 M)
- 2320 × 1856 (Small: 4,3 M)

• [1:1 (24×24)] valgt som billedområde:
- 3712 × 3712 (Large: 13,8 M)
- 2784 × 2784 (Medium: 7,8 M)
- 1856 × 1856 (Small: 3,4 M)

• [16:9 (36×20)] valgt som billedområde:
- 5568 × 3128 (Large: 17,4 M)
- 4176 × 2344 (Medium: 9,8 M)
- 2784 × 1560 (Small: 4,3 M)

• Billeder taget under optagelse af videoer 
ved en billedstørrelse på 3840 × 2160: 
3840 × 2160

• Billeder taget under optagelse af videoer 
ved en billedstørrelse på 1920 × 1080: 
1920 × 1080

• Billeder taget under optagelse af videoer 
ved en billedstørrelse på 1280 × 720: 
1280 × 720
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Filformat 
(billedkvalitet)

• NEF (RAW): 12 eller 14 bit (komprimeret uden 
tab, komprimeret eller ukomprimeret); large, 
medium og small tilgængelig (mellemstore 
og små billeder optages ved en farvedybde på 
12 bit ved hjælp af komprimering uden tab)

• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine 
(ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) 
komprimering; komprimering af 
størrelsesprioriteret og optimal kvalitet 
tilgængelig

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

Picture Control-
system

Auto, Standard, Neutral, Levende, Monokrom, 
Portræt, Landskab, Flad, Creative Picture 
Controls (Kreativ Picture Control) (Drømmende, 
Morgen, Pop, Søndag, Dyster, Dramatisk, 
Stilhed, Bleget, Melankolsk, Rent, Denim, 
Legetøj, Sepia, Blå, Rød, Pink, Mørk grå, Grafit, 
Binær, Carbon); den valgte Picture Control kan 
ændres; lagring af brugerdefinerede Picture 
Controls

Medier CFexpress (Type B)- og XQD-hukommelseskort

Dobbelte kortpladser

Kortet i plads 2 kan anvendes til overflow eller 
lagring af sikkerhedskopiering, til særskilt 
lagring af NEF-kopier (RAW) og JPEG-kopier af 
billeder taget ved billedkvalitetsindstillingerne 
NEF (RAW) + JPEG eller til at lagre særskilte 
kopier af JPEG-billeder ved forskellige størrelser 
og komprimeringsgrader; billeder kan kopieres 
mellem kort

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.31

Opbevaring
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Søger
Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenhøjde

Søgerdækning

• FX: Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 1,2 ×: Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
• DX: Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
• 5:4: Ca. 97 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 1:1: Ca. 95 % horisontalt og 100 % vertikalt
• 16:9: Ca. 100 % horisontalt og 96 % vertikalt

Forstørrelse Ca. 0,72 × (50 mm f/1.4-objektiv ved uendelig, 
−1,0 m−1)

Øjepunkt 17 mm (−1,0 m−1; fra midterste overflade på 
objektivets søgerøjestykke)

Dioptrijustering −3–+1 m−1

Matskive
Type B BriteView Clear Matte X-skærm (med 
AF-punktets markeringer; du kan få vist 
gitterlinjer)

Spejl Hurtig tilbagevenden

Eksempelvisning af 
dybdeskarphed

Tryk på knappen Pv runder objektivblænden 
ned til den brugervalgte værdi (indstillingerne 
A og M) eller til værdien valgt af kameraet 
(indstillingerne P og S)

Objektivblænde Øjeblikkelig tilbagevenden, elektronisk styret
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Objektiv

Kompatible 
objektiver

• Typerne G, E og D (der gælder visse 
begrænsninger for PC-objektiver)

• Øvrige AF NIKKOR-objektiver (eksklusive IX 
NIKKOR-objektiver og objektiver til F3AF)

• AI-P NIKKOR-objektiver
• DX-objektiver (ved hjælp af billedområdet 

[DX (24×16)])
• Ikke-CPU AI-objektiver (kun indstillingerne 

A og M)
• Under søgerfotografering kan den 

elektroniske afstandsmåler anvendes 
sammen med objektiver, der har en 
maksimumblænde på f/5.6 eller kortere. Ved 
objektiver med en maksimumblænde på f/8 
eller kortere understøtter den elektroniske 
afstandsmåler 15 fokuspunkter.

Lukker

Type
Elektronisk styret lodretgående mekanisk lukker 
på fokusplanet; elektronisk forreste 
lukkergardin-udløsning; elektronisk lukker

Hastighed
1/8000–30 sek. (vælg mellem trinstørrelser på 1/3, 
1/2 og 1 EV, der kan udvides til 900 sek. i 
indstilling M), bulb; langtidseksponering; X250

Flashsynkronise-
ringshastighed

X =1/250 sek.; synkroniserer med lukkeren ved 
1/250 sek. eller længere
• Auto FP High-Speed-synkronisering 

understøttes
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Lukkerudløsning

Udløserindstilling

S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav 
hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed), Q 
(dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser), MUP 
(hævet spejl)

Omtrentlig 
billedfremføringsha-
stighed

• CL: 1–10 bps
• CH: 10–14 bps
• Q: 1–5 bps

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 eksponeringer 
i intervaller af 0,5, 1, 2 eller 3 sek.

Eksponering

Lysmålingssystem

• Søgerfotografering: TTL-lysmåling ved 
hjælp af RGB-sensor med omtrent 180 K 
(180.000) pixels

• Live View: TTL-lysmåling udført af 
billedsensor
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Lysmålingsindstilling

• Matrix: 3D color matrix-lysmåling III 
(objektiver af type G, E og D); color matrix 
lysmåling III (andre CPU-objektiver); color 
matrix-lysmåling tilgængelig med ikke-CPU-
objektiver, hvis brugeren angiver objektivdata

• Centervægtet: Vægt på 75 % lagt på 12 mm-
cirklen midt i billedet; cirklens diameter kan 
ændres til 8, 15 eller 20 mm, eller vægtningen 
kan baseres på et gennemsnit af hele billedet 
(ikke-CPU- og AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm 
f/3.5–4.5E ED-objektiver anvender 12 mm-
cirklen)

• Spot: Måler en cirkel på omtrent 4 mm i 
diameter (omtrent 1,5 % af billedet) centreret 
på det valgte fokuspunkt (på midterste 
fokuspunkt, når der anvendes ikke-CPU- eller 
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED-
objektiv)

• Højlysvægtet: Tilgængelig med objektiver af 
typerne G, E og D

Område*

• Matrix eller centervægtet lysmåling: 
−3–+20 EV

• Spotmåling: 2–20 EV
• Højlysvægtet lysmåling: 0–20 EV
* Tallene gælder for ISO 100 og f/1.4-objektiv 

ved 20 °C
Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI

Eksponering
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Indstilling
P (programautomatik med fleksibelt program); 
S (lukkertidsprioriteret automatik); A 
(blændeprioriteret automatik); M (manuel)

Eksponeringskom-
pensation

–5 – +5 EV; −3 – +3 EV, når der optages videoer 
(vælg mellem trinstørrelser på 1/3, 1/2 og 1 EV)

Eksponeringslås Lysstyrke låst ved den registrerede værdi

ISO-følsomhed 
(Anbefalet 
eksponeringsindeks)

ISO 100–102400 (vælg mellem trinstørrelser på 
1/3, 1/2 og 1 EV); kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 
0,7 eller 1 EV (svarende til ISO 50) under ISO 100 
eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV 
(svarende til ISO 3280000) over ISO 102400; 
auto ISO-følsomhedsstyring tilgængelig

Aktiv D-Lighting Kan vælges blandt Auto, Ekstra høj +2, Ekstra 
høj +1, Høj, Normal, Lav og Fra

Autofokus

Type

• Søgerfotografering: TTL-fasedetektering; 
105 fokuspunkter, som alle er 
krydstypesensorer, og 15, som understøtter 
f/8; detektering udført af Multi-CAM 37K-
autofokussensormodul; finindstilling af 
autofokus understøttes

• Live View: Kontrastbaseret AF tilgængeligt 
ved alle punkter på billedet; fokuspunkt valgt 
af kameraet ved anvendelse af 
ansigtsgenkendelse eller følg motiv

Eksponering
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Måleområde −4,5 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

Objektivmotor

• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); 
kontinuerlig AF (AF-C, kun 
søgerfotografering; intelligent fokus-tracking 
aktiveret automatisk i henhold til 
motivstatus); altid aktiveret AF (AF-F; kun 
tilgængelig under Live View og optagelse af 
video)

• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler 
kan anvendes

Fokuspunkter
105 fokuspunkter (antal, der er tilgængeligt for 
valg i søgerfotografering, kan vælges blandt 
105, 27 og 15)

Indstilling af 
AF-metode

• Søgerfotografering: Enkeltpunkts-AF; 9-, 25-, 
49- eller 105-punkts dynamisk område-AF; 
3D-tracking; gruppepunkts-AF; 
gruppepunkts-AF (C1); gruppepunkts-AF (C2); 
autovalg af AF-område

• Live View: Ansigtsgenkendelses-AF, bredt 
område-AF, normalt område-AF, følg motiv-
AF

Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen 
halvt ned (single AF/AF-S) eller ved at trykke 
midt på den sekundære vælger

Autofokus
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Flash

Flashstyring

TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor 
med omtrent 180 K (180.000) pixels: i-TTL-
flashstyring; i-TTL-afbalanceret 
udfyldningsflash til digitale 
spejlreflekskameraer anvendes med matrix-
lysmåling, centervægtet lysmåling og 
højlysvægtet lysmåling, standard i-TTL-
udfyldningsflash til digitale 
spejlreflekskameraer anvendes med spotmåling

Flashindstilling

Synkronisering med forreste lukkergardin, rød-
øje-reduktion, langtidssynkronisering, rød-øje-
reduktion med langtidssynkronisering, 
synkronisering med bageste lukkergardin, fra

Flashkompensation –3 – +1 EV (vælg mellem trinstørrelser på 1/3, 1/2 
og 1 EV)

Flashindikator Lyser, når den ekstra flashenhed er ladet helt 
op; blinker, når flashen er udløst ved fuld styrke

Tilbehørssko ISO 518 hot-shoe med synkronisering og 
datakontakter samt sikkerhedslås

Nikon Creative 
Lighting System (CLS)

i-TTL-flashstyring, radiobølgestyret Advanced 
Wireless Lighting, optisk Advanced Wireless 
Lighting, pilotlys, FV-lås, farveinformation, auto 
FP high-speed-synkronisering, AF-hjælpelys 
ved multiområde-AF (søgerfotografering), 
samlet flashstyring

Synkroniseringsstik ISO 519-synkroniseringspol med låsegevind
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Hvidbalance

Hvidbalance

Auto (3 typer), naturligt lys auto, direkte sollys, 
skyet, skygge, glødelampe, lysstofrør (7 typer), 
flash, vælg farvetemperatur (2500 K – 10000 K), 
forudindstillet manuelt (der kan lagres op til 6 
værdier, måling af punkthvidbalance 
tilgængelig under Live View), alle med 
finindstilling

Bracketing

Bracketing Eksponering og/eller flash, hvidbalance og 
Aktiv D-Lighting

Live View
Indstilling C (Live View af billede), 1 (Live View af video)

Video

Lysmålingssystem TTL-lysmåling ved anvendelse af kameraets 
billedsensor

Lysmålingsindstilling Matrix, centervægtet eller højlysvægtet
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Billedstørrelse 
(pixels) og 
billedhastighed

• 3840 × 2160 (4 K UHD): 30p (progressivt), 25p, 
24p

• 1920 × 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720: 60p, 50p
• 1920 × 1080-beskæring: 60p, 50p, 30p, 25p, 

24p
* De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 

30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 
29,97, 25 og 23,976 bps

* Kvalitetsudvalg tilgængeligt ved alle 
størrelser undtagen 3840 × 2160, når 
kvaliteten er fastsat ved c (høj)

Filformat MOV, MP4
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Format for optagelse 
af lyd

Lineær PCM (til videoer optaget i MOV-format) 
eller AAC (til videoer optaget i MP4-format)

Enhed til 
lydoptagelse

Indbygget stereomikrofon eller ekstern 
mikrofon med dæmpningsindstilling; 
følsomhed justerbar

ISO-følsomhed 
(Anbefalet 
eksponeringsindeks)

• Indstilling M: Manuelt udvalg (ISO 100 til 
102400; vælg mellem trinstørrelser på 1/3, 1/2 
og 1 EV) med ekstra indstillinger tilgængelige 
svarende til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV 
(svarende ISO 3280000) over ISO 102400; auto 
ISO-følsomhedsstyring (ISO 100 til Høj 5) 
tilgængelig med valgbar øvre grænse

• Indstillingerne P, S og A: Auto ISO-
følsomhedsstyring (ISO 100 til Høj 5) med 
valgbar øvre grænse

Video
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Aktiv D-Lighting Du kan vælge mellem Ekstra høj, Høj, Normal, 
Lav og Fra

Andre indstillinger Optagelse af time-lapse-video, elektronisk 
vibrationsreduktion, tidskoder

Skærm

Skærm

8 cm/3,2 tommer., ca. 2359k-punkts (XGA) 
skærm af typen TFT berøringsfølsom LCD med 
synsvinkel på 170°, ca. 100 % søgerdækning, 
manuel justering af lysstyrke i 11 niveauer og 
styring af farvebalance

Billedvisning

Billedvisning

Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 
72 billeder) med zoom under billedvisning, 
beskæring af zoom under billedvisning, 
videobilledvisning, slideshows af billeder og/
eller video, histogramvisning, markeringer, 
billedinformation, visning af lokationsdata, 
klassificering af billeder, automatisk 
billedrotation, indeksmarkering, indtastning af 
stemmekommentar og billedvisning samt 
indlejring og visning af IPTC-information

Video
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Grænseflade

USB USB-stik af typen C (SuperSpeed USB); 
tilslutning til indbygget USB-port anbefales

HDMI-udgang HDMI-stik af typen C

Lydindgang Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter; plug-in-
effekt understøttes)

Lydudgang Stereo mini-pin-stik (3,5 mm i diameter)

10-bens multistik
Indbygget (kan anvendes med MC-30A/
MC-36A-fjernbetjeningsledninger og andet 
ekstratilbehør)

Ethernet

RJ-45-stik
• Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 

802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Datahastigheder *: 10/100/1000 Mbps med 

automatisk registrering
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

(AUTO-MDIX)
* Maksimale logiske datahastigheder i henhold 

til IEEE-standard; de faktiske hastigheder kan 
afvige.

Perifert stik Til WT-6
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Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi

• Standarder:
- IEEE 802.11b/g/n (Afrika, Asien og Oceanien)
- IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Europa, USA, Canada, 

Mexico)
- IEEE 802.11b/g/n/a (øvrige lande i Nord- og 

Sydamerika)
• Driftsfrekvens:

- 2412–2462 MHz (kanal 11; Afrika, Asien og 
Oceanien)

- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 
5180–5825 MHz (USA, Canada, Mexico)

- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 
5180–5805 MHz (øvrige lande i Nord- og 
Sydamerika)

- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 
5745–5805 MHz (Georgien)

- 2412–2462 MHz (kanal 11) og 
5180–5320 MHz (øvrige europæiske lande)

• Maksimal udladningseffekt (EIRP):
- 2,4 GHz-bånd: 6,8 dBm
- 5 GHz-bånd: 6,3 dBm (Georgien)
- 5 GHz-bånd: 9,3 dBm (øvrige lande)

• Verificering: Åbent system, WPA2-PSK



247Specifikationer

Bluetooth

• Kommunikationsprotokoller: Specifikation 
for Bluetooth-version 4.2

• Driftsfrekvens:
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Energibesparende Bluetooth: 

2402–2480 MHz
• Maksimal udladningseffekt (EIRP):

- Bluetooth: 1,3 dBm
- Energibesparende Bluetooth: –0,2 dBm

Rækkevidde 
(synsvidde)

Ca. 10 m*

* Uden interferens. Området kan variere med 
signalstyrken og tilstedeværelse af eller 
mangel på forhindringer.

Lokationsdata
Understøttede GNS-
systemer GPS (USA), GLONASS (Rusland), QZSS (Japan)

Data rekvireret Breddegrad, længdegrad, højde, UTC (Universal 
Coordinated Time)

Synkronisering af ur Kameraets ur kan indstilles til tiden rekvireret 
via GNSS

Sporlogs NMEA-kompatibel
Loginterval 15 sek., 30 sek., 1 min., 2 min., 5 min.

Wi-Fi/Bluetooth
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Maksimal 
logoptagetid 6, 12 eller 24 timer

Sletning af log Understøttet

Strømkilde

Batteri

Ét genopladeligt EN-EL18c Li-ion-batteri *
* Genopladelige EN-EL18b-/EN-EL18a-/

EN-EL18-batterier kan også anvendes. 
Bemærk dog, at der kan tages færre billeder 
på én enkelt opladning med det 
genopladelige EN-EL18-batteri end med et 
EN-EL18c-/EN-EL18b-/EN-EL18a-batteri.

Lysnetadapter EH-6c lysnetadapter; kræver EP-6-stik til 
lysnetadapter (forhandles separat)

Stativgevind
Stativgevind 1/4 tom. (ISO 1222)

Mål/vægt
Mål (B × H × D) Ca. 160 × 163 × 92 mm

Vægt

Ca. 1450 g med batteri og to CFexpress-
hukommelseskort, men uden 
kamerahusdæksel og dæksel til tilbehørssko; 
ca. 1270 g (kun kamerahus)

Lokationsdata
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• Medmindre andet er angivet, udføres alle målinger i overensstemmelse 
med standarderne og retningslinjerne for Camera and Imaging 
Products Association (CIPA).

• Alle tal gælder for et kamera med et fuldt opladet batteri.
• De viste prøvebilleder på kameraet samt billeder og illustrationer i 

brugervejledningerne er kun til illustrative formål.
• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet på og 

specifikationerne for hardwaren og softwaren beskrevet i denne 
brugervejledning uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes 
ansvarlig for skader, der skyldes fejl i denne brugervejledning.

Anvendelsesområde
Temperatur 0 °C–40 °C
Luftfugtighed 85 % eller derunder (ingen kondensering)
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❚❚ MH-26a batterioplader

Symbolerne på dette produkt repræsenterer følgende:
m Vekselstrøm, p Jævnstrøm, q Klasse II-udstyr (konstruktionen af 
produktet er dobbeltisoleret)

Nominel 
indgangseffekt 100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Nominel 
udgangseffekt 12,6 V jævnstrøm/1,2 A

Understøttede 
batterier

Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 
genopladelige Li-ion-batterier

Opladningstid pr. 
batteri

Ca. 2 timer og 35 minutter
* Den tid, det kræver at lade batteriet op ved en 

omgivende temperatur på 25 °C, når der ikke er 
ladning tilbage

Driftstemperatur 0 °C–40 °C
Mål (B × H × D) Ca. 160 × 85 × 50,5 mm
Længde på 
netledning Ca. 1,8 m (USA og Canada) eller 1,5 m (øvrige lande)

Vægt
Ca. 285 g, inklusive to kontaktbeskyttere, men uden 
netledning; ca. 265 g, eksklusive begge 
kontaktbeskyttere og netledning
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❚❚ Genopladeligt EN-EL18c Li-ion-batteri
Type Genopladeligt litium-ion-batteri
Nominel ydelse 10,8 V/2500 mAh
Driftstemperatur 0 °C–40 °C
Mål (B × H × D) Ca. 56,5 × 27 × 82,5 mm
Vægt Ca. 160 g, eksklusive poldæksel
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Kalibrering af batterier
MH-26a-batteriopladeren kan registrere, om batterierne kræver 
kalibrering og kalibrere dem efter behov for at sikre 
nøjagtigheden i visning af batteriniveau. Kalibreringsstatus og 
forløb vises af lamper på batteriopladeren:

Hvis kalibreringslampen for det aktuelle batterikammer blinker, 
når der er isat et batteri, trænger batteriet til kalibrering.
For at påbegynde kalibrering skal du trykke på 
kalibreringsknappen for det aktuelle kammer i omkring ét 
sekund. Kammerlampen for det aktuelle batterikammer blinker, 
mens kalibreringen er i gang.
Visningen kan læses som følger:

1 Kammerlamper (grønne)

2 Opladningslamper (grønne)

3 Kalibreringslamper (gule)

4 Kalibreringsknapper
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Selvom kalibrering anbefales for nøjagtig måling af 
batteriladningstilstand, behøver kalibrering ikke at blive udført, 
når kalibreringslampen blinker. Når først kalibreringen er 
påbegyndt, kan den afbrydes som ønsket.
• Hvis der ikke trykkes på kalibreringsknappen, mens 

kalibreringslampen blinker, starter normal opladning efter 
omtrent ti sekunder.

• For at afbryde kalibrering skal du trykke på 
kalibreringsknappen igen. Kalibrering slutter, og opladningen 
begynder.

Når kalibrering er fuldført, slukker kalibrerings- og 
opladningslamperne, og opladningen begynder straks.

Nødvendig omtrentlig tid for gentagen 
kalibrering af batteriet

Under 
2 timer 2–4 timer 4–6 timer Over 

6 timer

Opladningslamper 
(grønne)

2 t I 
(slukket)

K 
(tændt)

K 
(tændt)

K 
(tændt)

4 t I 
(slukket)

I 
(slukket)

K 
(tændt)

K 
(tændt)

6 t I 
(slukket)

I 
(slukket)

I 
(slukket)

K 
(tændt)

Kalibreringslampe 
(KAL TIL) (gul): V/H

K 
(tændt)

K 
(tændt)

K 
(tændt)

K 
(tændt)
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D Advarselsindikatorer
• Hvis kammer "V" og "H" og kalibreringslamperne skiftevist blinker 

og ikke blinker, når der ikke er isat batteri…
…er der noget i vejen med opladeren. Tag opladeren ud, og rådfør dig 
med en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

• Hvis kammer "V" og "H" og kalibreringslamperne skiftevist blinker 
og ikke blinker, når der er isat batteri…
…er der opstået et problem med batteriet eller opladeren under 
opladning. Fjern batteriet, tag opladeren ud, og rådfør dig med en 
Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

A Opladning og kalibrering af to batterier
Hvis der sættes batterier i begge kamre, oplades de i den rækkefølge, de 
er isat. Hvis der trykkes på en kalibreringsknap, når én af 
kalibreringslamperne blinker, kalibrerer og derefter oplader opladeren 
det af batterierne, som blev sat først i. Det andet batteri kan ikke 
kalibreres eller oplades, før processen er fuldført.
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D Bortskaffelse af datalagringsudstyr
Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af 
hukommelseskort eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt fjerner 
de originale billeddata. Det er sommetider muligt at genskabe slettede 
filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som 
kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af 
personlige billeddata. Det er slutbrugerens ansvar at sikre fortroligheden 
af sådanne data.
Inden en dataopbevaringsenhed kasseres eller overdrages til en anden 
person, skal alle data slettes ved hjælp af kommerciel slettesoftware, eller 
enheden skal formateres og derefter fyldes helt op med billeder, som ikke 
indeholder private informationer (for eksempel billeder kun bestående af 
himmel). For at undgå at komme til skade, bør der udvises forsigtighed, 
når en dataopbevaringsenhed ødelægges fysisk.
Før bortskaffelse af kameraet eller overdragelse til en anden person skal 
du også anvende elementet [Nulstil alle indstillinger] i kameraets 
opsætningsmenu til at slette netværksindstillinger og øvrige personlige 
oplysninger.
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D Understøttede standarder
• DCF version 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) er en 

standard, der anvendes bredt i digitalkameraindustrien for at sikre 
kompatibilitet mellem de forskellige mærker.

• Exif version 2.31: Kameraet understøtter Exif (Exchangeable Image File 
Format til digitale stillbilledkameraer) version 2.31, en standard indført 
med det formål at forbedre samspillet mellem printere og 
digitalkameraer, så det bliver nemmere at producere billedudskrifter af 
høj kvalitet. Oplysninger lagret med billederne anvendes til optimal 
farvegengivelse, når billederne udskrives på Exif-kompatible printere. 
Se brugervejledningen til printeren for detaljer.

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for 
multimediegrænseflader anvendt i forbrugerelektronik og A/V-enheder. 
Denne standard sikrer, at audiovisuelle data og kontrolsignaler kan 
sendes til HDMI-kompatible enheder via en enkelt kabeltilslutning.
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• Kameraet kan anvendes med CFexpress (Type B)- og XQD-
hukommelseskort.

• Kort med skrivehastigheder på 45 MB/sek. (300 ×) eller bedre 
anbefales til optagelse af video og billedvisning. 
Langsommere hastigheder kan resultere i afbrydelse af 
optagelse. Billedvisningen kan også afbrydes eller forekomme 
i ryk ved visning af videoer på kameraet.

• Kontakt producenten for information om funktioner, 
betjening og begrænsninger på brug.

Godkendte hukommelseskort
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Følgende tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan 
lagres på et 128 GB 1-kort ved forskellige indstillinger for 
billedområde, billedkvalitet og billedstørrelse. Den faktiske 
kapacitet varierer alt efter optageforhold og korttype.

[FX (36×24)] valgt som billedområde
Denne kategori inkluderer også billeder taget med ikke-DX-
objektiver, når [Til] er valgt for [Billedområde] > [Automatisk 
DX-beskæring].

Hukommelseskortkapacitet

Billedkvalitet Billed-
størrelse Filstørrelse

Antal 
resterende 

billeder 2

Bufferka-
pacitet 2, 3

NEF (RAW), 
Komprimeret uden 

tab, 12-bit

Large Ca. 20,2 MB
3500 

billeder
184 

billeder

Medium Ca. 14,6 MB
4700 

billeder
79 billeder

Small Ca. 11,1 MB
6200 

billeder
84 billeder

NEF (RAW), 
komprimeret uden 

tab, 14-bit
Large Ca. 25,1 MB

3000 
billeder

146 
billeder

NEF (RAW), 
Komprimeret, 

12-bit
Large Ca. 18,4 MB

4700 
billeder

186 
billeder

NEF (RAW), 
Komprimeret, 

14-bit
Large Ca. 22,6 MB

3900 
billeder

152 
billeder
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NEF (RAW), 
Ukomprimeret, 

12-bit
Large Ca. 33,1 MB

3500 
billeder

133 
billeder

NEF (RAW), 
Ukomprimeret, 

14-bit
Large Ca. 38,0 MB

3000 
billeder

105 
billeder

JPEG fine4

Large Ca. 10,8 MB
8400 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 6,9 MB
13900 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 3,8 MB
25600 

billeder
200 

billeder

JPEG normal4

Large Ca. 5,7 MB
16500 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 3,5 MB
27000 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 2,0 MB
48700 

billeder
200 

billeder

JPEG basic4

Large Ca. 2,6 MB
31400 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 1,8 MB
51300 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 1,1 MB
88600 

billeder
200 

billeder

Billedkvalitet Billed-
størrelse Filstørrelse

Antal 
resterende 

billeder 2

Bufferka-
pacitet 2, 3
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[DX (24×16)] valgt som billedområde
Denne kategori inkluderer også billeder taget med DX-
objektiver, når [Til] er valgt for [Billedområde] > [Automatisk 
DX-beskæring].

Billedkvalitet Billed-
størrelse Filstørrelse

Antal 
resterende 

billeder2

Bufferka-
pacitet 2, 3

NEF (RAW), 
Komprimeret uden 

tab, 12-bit

Large Ca. 9,8 MB
7600 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 7,2 MB
10100 

billeder
129 

billeder

Small Ca. 5,6 MB
13000 

billeder
142 

billeder
NEF (RAW), 

komprimeret uden 
tab, 14-bit

Large Ca. 11,9 MB
6700 

billeder
200 

billeder

NEF (RAW), 
Komprimeret, 

12-bit
Large Ca. 9,0 MB

10000 
billeder

200 
billeder

NEF (RAW), 
Komprimeret, 

14-bit
Large Ca. 10,8 MB

8500 
billeder

200 
billeder

NEF (RAW), 
Ukomprimeret, 

12-bit
Large Ca. 15,1 MB

7600 
billeder

200 
billeder

NEF (RAW), 
Ukomprimeret, 

14-bit
Large Ca. 17,2 MB

6700 
billeder

200 
billeder
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JPEG fine4

Large Ca. 5,6 MB
17400 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 3,7 MB
26300 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 2,3 MB
42400 

billeder
200 

billeder

JPEG normal4

Large Ca. 2,9 MB
33600 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 2,0 MB
48700 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 1,3 MB
75000 

billeder
200 

billeder

JPEG basic4

Large Ca. 1,6 MB
60900 

billeder
200 

billeder

Medium Ca. 1,1 MB
88600 

billeder
200 

billeder

Small Ca. 0,8 MB
121000 
billeder

200 
billeder

Billedkvalitet Billed-
størrelse Filstørrelse

Antal 
resterende 

billeder2

Bufferka-
pacitet 2, 3
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1 Tallene gælder for et Sony CEB-G128 128 GB CFexpress-
hukommelseskort (gældende fra december 2019).

2 Antallet af billeder, der kan lagres på hukommelseskort eller gemmes i 
hukommelsesbuffer, varierer alt efter den optagede motivtype.

3 Maksimalt antal eksponeringer, der kan gemmes i 
hukommelsesbufferen ved ISO 100. Kan falde i nogle situationer, 
herunder når:
• En JPEG-indstilling (c) med optimal komprimering er valgt som 

[Billedkvalitet]
• [Til] er valgt for [Auto forvrængningskontrol]

4 Tallene antager, at en størrelsesprioriteret indstilling (en indstilling, 
der ikke er markeret med c) er valgt for [Billedkvalitet]. Valg af en 
indstilling (c) med optimal komprimering øger filstørrelsen; antallet 
af billeder og bufferkapaciteten falder tilsvarende.

D Maksimalt antal billeder pr. billedserie
Det maksimale antal billeder, der kan tages i en enkelt billedserie, kan 
indstilles til en vilkårlig mængde på mellem 1 og 200 ved hjælp af 
brugerindstilling d2 [Maks. kont. udløsning].
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De videooptagelser eller antal billeder, der kan optages med et 
fuldt opladet, genopladeligt Li-ion-batteri 1 af typen EN-EL18c 
(2500 mAh) er angivet nedenfor. Den faktiske varighed varierer 
alt efter faktorer som batteriets tilstand, intervallet mellem 
billeder og indstillingerne valgt i kameraets menuer.
• Billeder, udløserindstillingen enkeltbillede: Ca. 3580 (CIPA-

standard2)
• Billeder, kontinuerlige udløserindstillinger: Ca. 8670 (Nikon-

standard3)
• Videoer: Ca. 105 minutter4

Følgende handlinger kan reducere batteriets varighed:
• Anvendelse af skærmen, eksempelvis til Live View-

fotografering
• Når udløserknappen holdes trykket halvt ned
• Gentagne anvendelser af autofokus
• Optagelse af NEF-billeder (RAW)
• Lange lukkertider

Batteriets varighed
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• Anvendelse af kameraets funktioner for Ethernet, Wi-Fi 
(trådløst LAN) og Bluetooth

• Anvendelse af indbygget GNSS-modtager
• Anvendelse af kameraet med ekstra tilbehør tilsluttet
• Anvendelse af VR (vibrationsreduktion) med VR-objektiver
• Gentaget zoom ind og ud med AF-P-objektiver

Sådan får du mest muligt ud af genopladelige Nikon EN-EL18c-
batterier:
• Sørg for, at batteripolerne er rene. Snavsede poler kan 

reducere batteriets ydeevne.
• Anvend batterierne straks efter endt opladning. Batterierne 

aflades, hvis de ikke anvendes.
• Kontrollér batteriets tilstand regelmæssigt ved hjælp af 

indstillingen [Batterioplysninger] i opsætningsmenuen. Hvis 
ikonet j vises i feltet [Kalibrering], skal du kalibrere 
batteriet i MH-26a-batteriopladeren (0 252). Hvis batteriet 
ikke har været anvendt i over seks måneder, skal batteriet 
genoplades, når kalibreringen er fuldført.
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1 Genopladelige EN-EL18b-/EN-EL18a-/EN-EL18-batterier kan også 
anvendes. Bemærk dog, at EN-EL18 kan tage færre billeder på én 
enkelt opladning end EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.

2 Objektiv drejet fra uendelig til tætteste afstand og ét billede taget ved 
standardindstillingerne én gang hvert 30. sek. Live View ikke anvendt. 
Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR-
objektiv.

3 Billedkvaliteten indstillet til JPEG normal, billedstørrelsen indstillet til 
large, lukkertiden 1/250 sek., fokus drejet fra uendelig til tætteste 
afstand tre gange efter, at udløserknappen har været trykket halvt ned 
i 3 sek.; seks billeder tages derefter efter hinanden, og skærmen 
tændes i 5 sek. og slukkes derefter; ingen handlinger foretaget, indtil 
standbytimeren er udløbet. Cyklen gentages derefter. Målt ved 23 °C 
(±2 °C) med et AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR-objektiv (VR 
fra).

4 Batteriets faktiske varighed som målt under forhold angivet af Camera 
and Imaging Products Association (CIPA). Målt ved 23 °C (±2 °C) med 
et AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR-objektiv. Måling udført ved 
standardindstillingerne.
• Hvert billede kan have en længde på 29 minutter og 59 sekunder.
• Hvis temperaturen i kameraet stiger, slutter optagelsen muligvis, før 

den maksimale længde eller størrelse er nået.
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● Lokationsdata og sporlogs
• Hvis [Til] er valgt for [Lokationsdata (indbygget)] > [Registrer 

lokationsdata] i opsætningsmenuen, eller logsporing er i gang, bliver 
kameraet ved med at rekvirere log og/eller placering, selv mens det er 
slukket.

• Der kan udledes personlige oplysninger af lokationsdata lagret i 
sporlogs eller indlejret i billeder og videoer. Vær forsigtig, når du deler 
billeder, videoer eller sporlogs, eller når du lægger dem på internettet 
eller andre steder, hvor de kan ses af tredjepart. Sørg også for at læse 
"Bortskaffelse af datalagringsenheder" (0 255).

● Navigering
Dette produkt er et kamera. Det er ikke beregnet til brug som navigations- 
eller opmålingsenhed.
• Placeringen rapporteret af kameraet er kun skønsmæssig. Den må ikke 

anvendes til opmåling eller til navigering, når du rejser med fly eller 
kører i bil, rejser til fods eller på anden måde.

● Oversøisk brug
• Før du rejser, skal du kontakte dit rejsebureau, ambassaden eller 

turistbureauet i de lande, du skal besøge, for at få oplysninger om 
begrænsninger, der kan gælde for brugen af kameraer, der understøtter 
registrering af lokationsdata. Uautoriseret optagelse af lokationsdata er 
eksempelvis forbudt i Kina. Vælg [Fra] for [Registrer lokationsdata].

• Gældende fra december 2019 fungerer funktionen for lokationsdata 
muligvis ikke som forventet i Kina og i nærheden af den kinesiske 
grænse.

Lokationsdata (GPS/GLONASS)
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• CFexpress er et varemærke tilhørende CompactFlash 
Association i USA og andre lande.

• NVM Express er et varemærke tilhørende NVM Express Inc. i 
USA og andre lande.

• XQD er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
• Windows er enten et registreret varemærke eller et 

varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre lande.

• Apple®, App Store®, Apple-logoerne, iPhone®, iPad® og iPod 
touch®, Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. 
registreret i USA og/eller andre lande.

• Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker 
tilhørende Google LLC. Android-robotten reproduceres eller 
ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af Google, 
og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i 
Creative Commons Attribution 3.0-licens.

• IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende 
Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre lande og anvendes 
under licens.

Varemærker og licenser
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• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface 
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI 
Licensing LLC.

• Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker 
ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne 
mærker hos Nikon er under licens.

• Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

• Alle andre varemærker nævnt i denne brugervejledning eller 
anden dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres 
respektive ejere.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been 
designed to connect 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-licens (FreeType2)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2012 The FreeType 
Project (https://www.freetype.org). Alle rettigheder forbeholdes.

D MIT-licens (HarfBuzz)
Dele af denne software er ophavsretligt beskyttede © 2018 The HarfBuzz 
Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle 
rettigheder forbeholdes.

D Unicode®-tegndatabaselicens (Unicode®-tegndatabase)
Denne software inkorporerer Unicode®-tegndatabasens åbne kildekode. 
Licensen for denne åbne kildekode er angivet 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 PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE TIL EN 
FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL AT (i) KODE VIDEO I 
OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE 
AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED PERSONLIG 
OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEJEBRAGT FRA EN VIDEOUDBYDER 
MED LICENS TIL TILVEJEBRINGELSE AF AVC-VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT OG VIL IKKE 
VÆRE UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS 
HOS MPEG LA, L.L.C. SE 
https://www.mpegla.com
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D BSD-licens (NVM Express-driver)
Licensen til open source-softwaren, der er inkluderet 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.



274 Varemærker og licenser

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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Meddelelser til kunder i Europa

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

Følgende gælder kun for 
brugere i europæiske 
lande:
• Dette produkt er beregnet til separat 

indlevering hos et særligt anlæg for 
denne slags affald. Må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffald.

• Separat indlevering og genbrug 
hjælper med til at bevare naturlige 
ressourcer og forebygger negative 
konsekvenser for folkesundhed og 
miljø, der kan opstå som følge af 
forkert bortskaffelse.

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

Dette symbol på batteriet 
indikerer, at batteriet skal 
bortskaffes separat.

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

mærket med dette symbol eller ej, er 
beregnet til separat indsamling ved et 
passende indsamlingspunkt. Smid ikke 
batteriet ud sammen med 
husholdningsaffald.

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

Bemærkninger

ADVARSEL: DER ER FARE FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN 
UKORREKT TYPE. AFSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.
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Dette produkt kontrolleres af den amerikanske eksportlovgivning (Export 
Administration Regulations; EAR). En tilladelse fra den amerikanske regering er ikke 
påkrævet ved eksport til andre lande end følgende, der i skrivende stund er 
underlagt handelsembargo eller særlig kontrol: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og 
Syrien (forbehold for ændringer af listen).

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

Bluetooth-senderen i denne enhed fungerer på 2,4 GHz-båndet.

Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)
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Meddelelse til kunder i Europa og i lande, der overholder direktivet om 
radioudstyr
Nikon Corporation erklærer hermed, at radioudstyret af typen D6 er i 
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd på 
følgende internetadresse: 
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1823.pdf



279Bluetooth og Wi-Fi (trådløst LAN)

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

bruger-ID, adgangskoder og andre personlige oplysninger.
• Uautoriseret adgang: Uautoriserede brugere kan få adgang til netværket og 

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

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

A Overensstemmelsesmærkning
De standarder, kameraet overholder, kan ses ved hjælp af indstillingen 
Overensstemmelsesmærkning i opsætningsmenuen.
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A Certifikater

Oman-TRA
D090024

R/8569/19
AGREE PAR L’ANRT MAROC 
Numéro d’agrément : MR 21504 ANRT 2019
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Symboler

P (Programautomatik) ......................108
S (Lukkertidsprioriteret automatik)

108
A (Blændeprioriteret automatik) ......

108
M (Manuel) ...................................................108
S (Enkeltbillede) .....................................109
CL (Kontinuerlig lav hastighed) ........

109
CH (Kontinuerlig høj hastighed) ......

109
Q (Dæmpet lukkerlyd) .....................110
E (Selvudløser) .......................................110
MUP (Hævet spejl) ................................110
S (Valg af hurtig 

udløserindstilling) ...........................110
d (Enkeltpunkts-AF) ........................102
e (Dynamisk område-AF)...........102
T (3D-tracking) .....................................102
g (Gruppepunkts-AF) .....................103
h (Autovalg af AF-område) ......103
! (Ansigtsprioriteret AF) ..............105
5 (Bredt område AF).........................105
6 (Normalt område AF) .................105
n (Følg motiv AF).................................105
L (Matrix-lysmåling) .........................111
M (Centervægtet lysmåling) .....111
N (Spotmåling).......................................112
t (Højlysvægtet lysmåling) .....112
Knappen a (Live View) ............55, 63
Knappen i ...................................................... 88
Knappen R ................................................... 94

Knappen E 
(Eksponeringskompensation) .......
117

Knappen Y ................................................111
Knappen g (h/Q) .........................125
Knappen W (N) .....................................131
d (Hjælp) ......................................................... 87
Menuen i ........................................................ 88

Numerisk

3D-tracking .................................................102

A

AF-C....................................................................... 99
AF-F ....................................................................100
Afmontering af objektiver .............. 37
AF-S ...........................................................99, 100
Altid aktiveret AF ..................................100
Ansigtsprioriteret AF.........................105
Auto (hvidbalance) .............................122
Auto (indstil Picture Control) ....125
Auto ISO-følsomhedsstyring.....116
Auto-bracketing ....................................113
Autofokusindstilling ............................. 98
Autovalg af AF-område ..................103

B

Batteri................................................28, 32, 47
Batterioplader ............................................. 28
Berøringsskærm........................................ 18
Billedkvalitet..............................................118
Billedstørrelse...........................................120
Billedvinkel..................................................178
Billedvisning ........................................ 71, 73

Indeks
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Bluetooth.............................................77, 277
Blændeprioriteret automatik.... 108
Bredt område-AF .................................. 105

C

Centervægtet lysmåling ................ 111
CFexpress-kort ...............................38, 257
CPU-kontakter ......................................... 182
CPU-objektiv .................................175, 182
Creative Picture Control (Kreativ 

Picture Control) ................................. 126

D

Dioptrijustering..........................................14
Direkte sollys (hvidbalance)....... 122
Dybdeskarphed...................................... 134
Dynamisk område-AF ...................... 102
Dæmpet lukkerlyd............................... 110

E

Effektniveau ............................................... 128
Eksempelvisning af eksponering....

57, 60
Eksponeringsindstilling.................. 108
Eksponeringskompensation ..... 117
Eksponeringsprogram..................... 231
Ekstern mikrofon..........................68, 203
Elektronisk afstandsmåler............ 187
Enkelt AF ..............................................99, 100
Enkelt billede ............................................ 109
Enkeltpunkts-AF .................................... 102

F

Farveglød ..................................................... 128
Farvemætning ......................................... 128
Fast LAN.............................................................78

Filtereffekter.............................................. 128
Flad (indstil Picture Control) ..... 126
Flash (hvidbalance) ............................ 123
Flash slukket.............................................. 132
Flashenhed ................................................. 189
Flashindstilling ....................................... 131
Flashkompensation ........................... 133
Flashsynkroniseringshastighed .......

141
Fokusindstillingsvælger ....................97
Fokuspunkt ....................................................98
Fokuspunktlås ......................................... 106
Forudindstillet manuelt 

(hvidbalance)....................................... 123
Følg motiv AF........................................... 105

G

Genopladeligt Li-ion-batteri .........28
Glødelampe (hvidbalance) ......... 122
Gruppepunkts-AF ................................ 103

H

H.264................................................................. 243
Histogram ...............................................95, 96
Hjul til valg af udløserindstilling .....

109
Hukommelseskort ............. 38, 48, 257
Hukommelseskortkapacitet ...... 258
Hurtigt skarp ............................................. 128
Hvidbalance............................................... 121
Højlysvægtet lysmåling ................. 112

I

Ikke-CPU objektiv.....................183, 186
Indbygget Wi-Fi .........................................77
Indstilling af AF-metode ............... 101
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Indstillingen hævet spejl...............110
ISO-følsomhed.........................................114

K

Kalibrering ...................................................252
Kamerahusdæksel................................199
Klarhed ............................................................128
Knappen AF-indstilling ...................... 98
Knappen AF-ON .....................................107
Knappen BKT.............................................113
Knappen Fn ................................................135
Knappen I ...........................................108
Knappen S (Q).................................114
Knappen G .............................................. 80
Knappen Pv ................................................134
Knappen T........................................118
Knappen U .............................................121
Kompatible F-fatningsobjektiver....

175
Kontinuerlig AF.......................................... 99
Kontinuerlig høj hastighed .........109
Kontinuerlig lav hastighed ..........109
Kontrast ..........................................................128

L

L (large) ...........................................................120
Landskab (indstil Picture Control)..

126
Langtidssynkronisering ..................131
Lavpasfilter..................................................213
LCD-baggrundsbelysning ...................8
Levende (indstil Picture Control) ....

125
Live View-fotografering .................... 55
Live View-vælger.............................55, 63
Lokationsdata..................................................7

Lukkertidsprioriteret automatik ......
108

Lysmåling .....................................................111
Lysnetadapter ..............................198, 207
Lysstofrør (hvidbalance) ................123
Lysstyrke........................................................128
Lås spejl i hævet pos. ved rens 216

M

M (medium)................................................120
Maksimumblænde ..............................177
Manuel (eksponeringsindstilling) ..

108
Matrix-lysmåling....................................111
Mellemområdeskarphed ..............128
Mikrofon ...............................................65, 203
Monokrom (indstil Picture 

Control)......................................................125
Montering af objektiv ......................... 35

N

Naturligt lys auto (hvidbalance) ......
122

Neutral (indstil Picture Control) .......
125

Normalt område-AF ...........................105

O

Overensstemmelsesmærkning.........
279

Overskyet (hvidbalance)................122

P

Perifert stik ..................................................245
Picture Controls .....................................125
Pilotlys .............................................................134
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Portræt (indstil Picture Control).......
126

Programautomatik.............................. 108

R

Rens billedsensor ................................. 213
Rød-øje-reduktion ............................... 131

S

S (small) .......................................................... 120
Selvudløser ................................................. 110
Sikkerhedsplads............................................7
Skarphed....................................................... 128
Skygge (hvidbalance)....................... 122
Slet ..........................................................................76
SnapBridge .....................................................77
Spotmåling ................................................. 112
Standard (indstil Picture Control)...

125
Standbytimer................................................53
Stereomikrofon (til videoer) ..........65
Stik til lysnetadapter .............198, 207
Støvfrit referencebillede................ 148
Synkronisering med bageste 

lukkergardin.......................................... 132
Søgerfotografering .................................50

T

Tidszone og dato ......................................43
Toning ............................................................. 128
Tryk udløserknappen helt ned ....52
Trådløs............................................................. 277
Trådløs fjernbetjening ..................... 201
Trådløst LAN .....................................77, 201
Type D-objektiv...................................... 182
Type E-objektiv ....................................... 182

Type G-objektiv...................................... 182

U

Udfyldningsflash................................... 131
Udløserarm til øjestykke ...................13
Udløserindstilling................................. 109
Udløserknap ..................................................51
Urets batteri...................................... 46, 221
USB ................................................................... ii, 78

V

Valg af hurtig udløserindstilling......
110

Videoer ......................................................63, 73
ViewNX-i............................................................78
Virtuel horisont .................................95, 96
Vælg farvetemperatur 

(hvidbalance)....................................... 123

W

Wi-Fi ......................................................... 77, 277
Wireless Transmitter Utility ............79
WT-6 ......................................................... 78, 201

X

XQD-kort .............................................. 38, 257



286 Indeks



287Garantivilkår - Nikons europæiske servicegaranti

Kære Nikon-kunde, 
Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt 
får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den 
forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores 
netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe 
B.V.'s salgsområde (eksempelvis Europa/Rusland/andre). Se detaljer 
under: 
https://www.europe-nikon.com/support

For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser 
brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller 
vores netværk af autoriserede serviceværksteder.

Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i ét 
år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være 
defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil 
vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon 
Europe B.V.’s salgsområde reparere produktet gratis i henhold til 
nedenstående betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til 
(efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.

1. Denne garanti gælder kun ved fremvisning af det udfyldte 
garantikort og den originale faktura eller købskvittering med 
udfyldt købsdato, produkttype og navn på forhandleren samt 
produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i 
henhold til garantien, hvis ovenstående dokumenter ikke 
forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er 
ulæselige.

Garantivilkår - Nikons europæiske 
servicegaranti
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2. Denne garanti dækker ikke følgende:
• nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af 

dele pga. normal slitage.
• ændringer med henblik på at opgradere produktet fra dets 

normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden 
forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.

• transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte 
eller indirekte relateret til produkternes garanti.

• skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages 
på produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, 
med det formål at overholde lokale eller nationale tekniske 
standarder, som måtte være gældende i andre lande end dem, 
hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.

3. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:
• skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til, 

undladelse af at anvende produktet til dets normale formål 
eller i henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og 
vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid 
med de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor 
produktet anvendes.

• skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begrænset til, 
lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.

• ændring, ødelæggelse, ulæselighed eller fjernelse af 
produktets modelnummer eller serienummer.

• skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er 
foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.

• defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det 
benyttes sammen med.
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4. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige 
rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej 
heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse 
med salgs-/købskontrakten.

Bemærk!: Du finder en oversigt over alle autoriserede Nikon - 
serviceværksteder online på følgende link 
(URL = https://www.europe-nikon.com/service/ ).



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

Nikon D6

AMA17098
Trykt i Europa

SB0B01(1E)
6MB4691E-01

• Læs denne brugervejledning grundigt, før du anvender 
kameraet.

• For at sikre korrekt brug af kameraet skal du sørge for at 
læse "For din sikkerheds skyld" (side xviii).

• Når du har læst denne brugervejledning, skal du opbevare 
den på et let tilgængeligt sted til fremtidig brug.

DIGITALKAMERA

Brugervejledning 
(med garantibevis)

Dk

D
k

SAM
PLE
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