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

Nikon D6

AMA17096
Painettu Euroopassa

SB0C01(1C)
6MB4691C-01

• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran 
käyttöä.

• Lue “Turvallisuudesta”-osio (sivu xviii), jotta osaat käyttää 
kameraa asianmukaisesti.

• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on 
tarvittaessa helppo löytää.

DIGITAALIKAMERA

Käyttöohje (jossa takuu)

FiFi



ii Pakkauksen sisältö

Varmista, että kaikki seuraavat tarvikkeet on toimitettu kamerasi 
mukana.

Muistikortit myydään erikseen.

D6 Model Name: N1823

Pakkauksen sisältö

❏ Kamera

❏ Rungon suojus BF-1B

❏ Varusteluistin suojus BS-3 
(0 204)

❏ EN-EL18c-litiumioniakku, 
jossa on liitinsuojus

❏ MH-26a-akkulaturi, jossa 
virtajohto ja kaksi 
liitinsuojusta (virtajohdon 
muoto riippuu 
myyntimaasta tai 
-alueesta)

❏ HDMI-/USB-kaapelin 
vedonpoistin (0 206)

❏ UC-E24-USB-kaapeli
❏ AN-DC22-hihna
❏ Takuu (painettu tämän 

käyttöoppaan 
takakanteen)

❏ Käyttöohje



iiiPakkauksen sisältö

D Nikonin latauskeskus
Tämän käyttöoppaan pdf-versio on saatavana Nikonin 
latauskeskuksesta, josta löytyy myös englanninkielinen 
käyttöopas yksityiskohtaisine käyttöohjeineen. Oppaan voi 
ladata pdf-muodossa, tai sitä voi katsella verkossa html-
muodossa. Nikonin latauskeskuksesta voit ladata 
laiteohjelmiston päivityksiä, ViewNX-i:n ja muita Nikonin 
tietokoneohjelmistoja sekä muiden Nikon-tuotteiden, mukaan lukien 
kameroiden, NIKKOR-objektiivien ja salamalaitteiden, käyttöoppaita.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/



iv Tietoja tästä käyttöoppaasta

❚❚ Symbolit
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja ja 
merkintöjä. Käytä niitä löytääksesi tarvitsemasi tiedot.

❚❚ Käytännöt
• Tämä kamera käyttää CFexpress- (tyyppi B) ja XQD-

muistikortteja. Tässä käyttöoppaassa CFexpress- ja XQD-
muistikortteihin viitataan yleensä ”muistikortteina”. Termejä 
”CFexpress-kortit” ja ”XQD-kortit” käytetään kuitenkin 
tarvittaessa näiden kahden tyypin erottamiseen.

• Akkulatureihin viitataan tässä käyttöoppaassa ”akkulatureina” 
tai ”latureina”.

• Älypuhelimiin ja tabletteihin viitataan tässä käyttöoppaassa 
”älylaitteina”.

• Tässä käyttöoppaassa termillä ”oletusasetukset” viitataan 
lähetyksen aikana käytössä olleisiin asetuksiin. Tämän 
käyttöoppaan ohjeissa oletetaan, että kamerassa käytetään 
oletusasetuksia.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

D Tällä kuvakkeella merkitään huomautukset, jotka tulee lukea 
ennen tämän laitteen käyttöä.

A Tällä kuvakkeella merkitään vihjeitä, eli lisätietoja, joista saattaa 
olla hyötyä tämän tuotteen käytössä.

0 Tällä kuvakkeella merkitään viittaukset tämän käyttöoppaan 
muihin osiin.
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ATurvallisuudesta
Osio ”Turvallisuudesta” sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. Lue ne ennen 
kameran käyttöä. Katso lisätietoja kohdasta ”Turvallisuudesta” (0 xviii).

❚❚ Nikonin käyttäjätuki
Rekisteröi kamerasi alla olevassa sivustossa, jossa on uusimpia 
tuotetietoja. Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin (FAQ) ja voit pyytää teknistä apua.
https://www.europe-nikon.com/support
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xii Valikkoluettelo

Kamerassa on seuraavat valikot. Jotkin kohdat eivät ehkä näy 
riippuen kameran asetuksista tai objektiivin, salamalaitteen tai 
muun kiinnitettynä olevan lisävarusteen tyypistä riippuen.

Valikkoluettelo

TOISTOVALIKKO
Poista
Toistokansio
Toiston näyttöasetukset
Poista kuvat molemm. paikoista
Kaksimuototallennus PB-paikassa
Suodatetun toiston kriteerit
Kuvan tarkastelu
Poiston jälkeen
Näytä sarjan jälkeen
Käännä pysty
Kopioi kuva(t)
Piilota kuva
Kuvaesitys

VALOKUVAUSVALIKKO
Valokuvausvalikon muistipaikka
Laajennetut valokuvamuistipaikat
Tallennuskansio
Tiedoston nimeäminen
Paikassa 2 olevan kortin käyttö
Kuva-ala
Kuvanlaatu
Kuvakoko
NEF (RAW) -tallennus
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Väriavaruus
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun pitkä valotus
Kohinan väh. kun suuri ISO



xiiiValikkoluettelo

Vinjetoinnin korjaus
Valon taipumisen korjaus
Autom. vääristymien korjaus
Välkynnänvähennys
Salaman ohjaus
Automaattinen haarukointi
Päällekkäisvalotus
HDR (laaja dynaam. alue)
Ajastettu kuvaus
Ajastettu elokuva
Tarkennuksen siirtymä -kuvaus
Äänetön reaaliaikanäkymäkuvaus

VALOKUVAUSVALIKKO ELOKUVAUSVALIKKO
Palauta elok.valikon oletusaset.
Tiedoston nimeäminen
Kohde
Kuva-ala
Kuvakoko/kuvataajuus
Elokuvan laatu
Elokuvatiedoston tyyppi
ISO-herkkyysasetukset
Valkotasapaino
Aseta Picture Control
Muokk. Picture Control -säät.
Aktiivinen D-Lighting
Kohinan väh. kun suuri ISO
Valon taipumisen korjaus
Välkynnänvähennys
Elektroninen VR
Mikrofonin herkkyys
Vaimennin
Taajuusvaste
Tuulikohinan vähennys
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus
Aikakoodi
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MUKAUTETUT ASETUKSET
Mukaut. aset. muistipaikka
a Automaattitarkennus

a1 AF-C-tilan ensisij. valinta
a2 AF-S-tilan ensisij. valinta
a3 Tarkenn. seuranta ja lukitus
a4 Tarkennuspisteiden käyttö

a5
Tallenn. pisteet suunnan 
mukaan

a6 AFn käynnistys

a7
Pistetarkennuksen 
katselualue

a8
3D-seurannan 
kasvojentunnistus

a9
Tark.alueryh. 
kasvojentunnistus

a10
Mukautetut ryhmittelyt 
(C1/C2)

a11
Autom. alueen 
kasvojentunnistus

a12 Autom. alueen aloituskohta
a13 Tarkennuspisteen pysyvyys

a14
Rajoita tarkennusaluetilan 
valint.

a15 Autom.tark.tilan rajoitukset
a16 Tarkennuspisteen kierto

a17
Tarkennuspisteen 
asetukset

a18
Tark.renkaan käsisäätö 
AF-tilassa

b Mittaus/valotus

b1
ISO-herkkyyden askelen 
arvo

b2 Valotussäädön porrastus
b3 Val./sal. korj. askelen arvo
b4 Helppo valotuksen korjaus
b5 Matriisimittaus
b6 Keskustapainotteinen alue
b7 Optimaal. valot. hienosäätö

c Ajastimet/valotuslukitus
c1 Valotuslukitus laukaisimella
c2 Valmiustila-ajastin
c3 Itselaukaisin

c4
Näytön virrankatkaisun 
viive

MUKAUTETUT ASETUKSET
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d Kuvaus/näyttö
d1 Sarjakuvausnopeus
d2 Sarjakuvaus enintään

d3
Rajoita kuvanottotavan 
valintaa

d4
Synkr. kuvanottotavan 
asetukset

d5 Valotuksen viivetila

d6
Elektroninen 
etuverhosuljin

d7 Pitkät suljinajat (M)
d8 Rajoita valittavaa kuva-alaa
d9 Tiedostojen numerointi
d10 Tarkennuskorostukset
d11 Rajausruudukon näyttö
d12 Takakannen ohjauspaneeli
d13 Näytön valaistus

d14
Reaaliaikanäkymä 
sarjak.tilassa

d15 Optinen VR

MUKAUTETUT ASETUKSET
e Haarukointi/salama

e1 Salamatäsmäysnopeus
e2 Suljinaika salamakuv.
e3 Valot. korj. salamakuvissa

e4
Autom. N ISO-
herkkyyssäätö

e5 Sarjan salaman painotus
e6 Muotoilusalama
e7 Autom. haarukointi (tila M)
e8 Haarukoinnin järjestys

e9
Haarukointisarjan 
asetukset

MUKAUTETUT ASETUKSET
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f Painikkeet
f1 Mukauta i-valikkoa

f2
Mukauta i-valikkoa 
(reaaliaik)

f3 Mukaut. säädöt

f4
Monivalitsimen 
keskipainike

f5 Suljinajan ja aukon lukitus

f6
Komentokiekkojen 
mukautt.

f7 Monivalitsin
f8 Vap. painike kiekon käytt.
f9 Käänteiset ilmaisimet

f10
Reaaliaikanäkymäpain. 
aset.

f11 D-valitsin
f12 Täyskuvatoiston sipaisut

g Elokuva
g1 Mukauta i-valikkoa
g2 Mukaut. säädöt

g3
Monivalitsimen 
keskipainike

g4 Valoalueiden näyttö

MUKAUTETUT ASETUKSET ASETUSVALIKKO
Alusta muistikortti
Kieli (Language)
Aikavyöhyke ja päivämäärä
Näytön kirkkaus
Näytön väritasapaino
Näennäishorisontti
Tietonäyttö
Tarkennuksen hienosäätöasetuks.
Ei-CPU-objektiivin tiedot
Puhdista kuvakenno
Peilin nosto puhdistusta varten
Pölynpoiston viitekuva
Pikselikartoitus
Kuvaselitys
Tekijänoikeustiedot
IPTC
Äänimuistioasetukset
Äänimerkkiasetukset
Kosketusohjaimet
HDMI
Sijaintitiedot (sisäiset)
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Langatt. kauko-ohj. (WR) asetuks.
Langat. kauko-ohj. Fn-pain. teht.
Lentokonetila
Muodosta yhteys älylaitteeseen
Yhteys tietokoneeseen (sis. Wi-Fi)
Langallinen LAN / WT
Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Akkutiedot
Laukaisu muistikortitta
Tallenna/lataa valikkoasetukset
Palauta kaikki asetukset
Laiteohjelmaversio

ASETUSVALIKKO MUOKKAUSVALIKKO
NEF (RAW) -käsittely
Rajaa
Muuta kokoa
D-Lighting
Punasilmäisyyden korjaus
Suorista
Vääristymän korjaus
Perspektiivin korjaus
Yksivärinen
Kuvan sulautus
Rajaa elokuvaa

OMA VALIKKO
Lisää kohteita
Poista kohteita
Aseta kohteiden järjestys
Valitse välilehti



xviii Turvallisuudesta

Lue “Turvallisuudesta” kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääksesi 
omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.
Säilytä näitä turvallisuusohjeita paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta 
käyttävien luettavissa.

Turvallisuudesta

A VAARA: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta 
jättämiseen liittyy merkittävä kuoleman tai vakavan loukkaantumisen 
riski.
A VAROITUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan 
loukkaantumisen.
A HUOMAUTUS: Tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien 
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai 
omaisuusvahinkoja.

A VAROITUS
Älä käytä tuotetta, kun kävelet tai ajat ajoneuvoa.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
onnettomuuden tai loukkaantumisen.

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

Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, 
kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota heti akku tai virtalähde.
Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun 
loukkaantumisen.
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Pidä kuivana. Älä käsittele märin käsin. Älä käsittele pistoketta 
märin käsin.
Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun.

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

Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten 
propaanin, bensiinin tai aerosolien, lähellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen 
tai tulipalon.

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

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

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

Älä kiedo hihnoja kaulasi ympärille.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
onnettomuuden.
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Älä käytä akkuja, latureita tai verkkolaitteita, joita ei ole tarkoitettu 
nimenomaan tämän tuotteen kanssa käytettäväksi. Kun käytät 
akkuja, latureita, ja verkkolaitteita, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, älä:
• Vahingoita, muokkaa tai vedä tai taivuta johtoja tai kaapeleita 

voimakkaasti, aseta niitä painavien esineiden alle tai altista niitä 
lämmölle tai tulelle.

• Käytä matkamuuntajia, jännitteestä toiseen muuntavia sovittimia 
tai vaihtosuuntaajia.

Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun.

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

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

A HUOMAUTUS
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun 
voimakkaaseen valonlähteeseen.
Objektiivin kokoama valo voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa 
tuotteen sisäosia. Kun kuvaat vastavalossa olevia kohteita, pidä aurinko 
riittävästi rajauksen ulkopuolella. Kun aurinko on rajauksen lähellä, 
kameraan keskittyvä auringonvalo voi aiheuttaa tulipalon.
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Sammuta tuote, kun sen käyttö on kielletty. Poista langattomat 
toiminnot käytöstä, kun langattomien laitteiden käyttö on kielletty.
Tuotteen lähettämät radioaallot voivat häiritä lentokoneen tai 
sairaaloiden tai muiden lääketieteellisten laitosten laitteita.

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

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

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

Älä katso suoraan tarkennusapuvaloon.
Tämän varotoimen noudattamatta jättämisellä saattaa olla haitallisia 
vaikutuksia näköön.

Älä kuljeta kameroita tai objektiiveja kiinnitettyinä jalustoihin tai 
vastaaviin lisävarusteisiin.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön.
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A VAARA (Akut)
Älä käsittele akkuja väärin.
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, 
haljeta tai syttyä palamaan:
• Käytä vain tämän tuotteen kanssa käytettäväksi hyväksyttyjä akkuja.
• Älä altista akkuja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
• Älä pura osiin.
• Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, 

hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
• Älä altista akkuja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille 

fyysisille iskuille.
• Älä astu akkujen päälle äläkä lävistä niitä naulalla tai iske niitä vasaralla.

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

Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla 
vedellä ja hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
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A VAROITUS (Akut)
Pidä akut lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielee akun, ota heti yhteyttä lääkäriin.

Säilytä akut lemmikkien ja muiden eläinten ulottumattomissa.
Akut voivat vuotaa, ylikuumentua, rikkoutua tai syttyä tuleen, jos eläimet 
puraisevat, pureskelevat tai vahingoittavat niitä muuten.

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

Lopeta käyttö heti, jos huomaat akuissa muutoksia, kuten 
värjäytymiä tai vääntymiä. Lopeta EN-EL18c-akkujen lataaminen, 
jos ne eivät lataudu ilmoitetussa ajassa.
Jos näitä varotoimia ei noudateta, akut voivat vuotaa, ylikuumentua, 
haljeta tai syttyä palamaan.

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

Jos akkunestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut 
alue heti runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
ihoärsytystä.
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A VAARA (CR1616-litiumnappiparistot)
Älä käsittele paristoja väärin.
Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, paristo voi vuotaa, ylikuumentua, 
haljeta tai syttyä palamaan:
• Älä yritä ladata paristoa uudelleen.
• Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
• Älä pura osiin.
• Älä aiheuta liittimiin oikosulkua koskettamalla niitä kaulakoruihin, 

hiuspinneihin tai muihin metalliesineisiin.
• Älä altista paristoja tai tuotteita, joissa niitä käytetään, voimakkaille 

fyysisille iskuille.

Jos paristonestettä joutuu silmiin, huuhtele runsaalla puhtaalla 
vedellä ja hakeudu heti lääkäriin.
Viivyttely voi aiheuttaa silmävammoja.
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A VAARA (CR1616-litiumnappiparistot)
Pidä paristot lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielee pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin.

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

Lopeta käyttö heti, jos huomaat paristoissa muutoksia, kuten 
värjäytymiä tai vääntymiä.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, paristot voivat vuotaa, ylikuumentua, 
haljeta tai syttyä palamaan.

Aseta paristot oikein päin.
Jos tätä varotoimea ei noudateta, paristot voivat vuotaa, ylikuumentua, 
haljeta tai syttyä palamaan.

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

Jos paristonestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele likaantunut 
alue heti runsaalla puhtaalla vedellä.
Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa 
ihoärsytystä.
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• Tämän käyttöohjeen mitään osaa ei saa jäljentää, tallentaa tietojen 
noutojärjestelmään, siirtää tai kääntää vieraalle kielelle missään 
muodossa tai millään keinoin ilman Nikonin etukäteen myöntämää 
kirjallista lupaa.

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

• Nikon ei ole vastuussa vahingoista, joita tämän laitteen käyttö voi 
aiheuttaa.

• Näiden käyttöohjeiden tiedot on pyritty saamaan mahdollisimman 
kattaviksi ja oikeiksi. Jos kuitenkin huomaat ohjeissa puutteita tai 
virheitä, pyydämme ilmoittamaan niistä paikalliselle Nikonin edustajalle 
(osoite toimitetaan erikseen).

Huomautuksia
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● Kopiointikieltoa koskeva huomautus
Huomaa, että pelkkä skannerilla, digitaalikameralla tai muulla laitteella 
digitaalisesti kopioidun materiaalin hallussapito saattaa olla lain mukaan 
rangaistavaa.
• Kohteet, joita lain mukaan ei saa kopioida

Älä kopioi seteleitä, kolikoita, arvopapereita, valtion obligaatioita tai 
paikallishallinnon yleisöobligaatioita siinäkään tapauksessa, että 
kyseiset kopiot on merkitty mallikappaleiksi.
Ulkomailla liikkeellä laskettujen seteleiden, kolikoiden tai arvopaperien 
kopioiminen on kiellettyä.
Käyttämättömien, valtion liikkeelle laskemien postimerkkien tai 
postikorttien kopioiminen on kielletty ilman valtion myöntämää 
ennakkolupaa.
Valtion julkaisemien leimamerkkien ja lain edellyttämien varmistettujen 
asiakirjojen kopioiminen on kielletty.

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

• Noudata tekijänoikeuksia
Tekijänoikeuslain mukaan valokuvia tai tallenteita, jotka on otettu 
kameralla tekijänoikeudella suojatuista teoksista, ei saa käyttää ilman 
tekijänoikeuden haltijan lupaa. Henkilökohtaiseen käyttöön liittyy 
poikkeuksia, mutta huomaa, että myös henkilökohtaista käyttöä 
saatetaan rajoittaa näyttelyistä tai live-esityksistä otettujen valokuvien 
tai tallenteiden tapauksessa.
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● Käytä vain Nikon-merkkisiä elektronisia lisälaitteita
Nikonin kamerat on suunniteltu korkeimpien laatuvaatimusten 
mukaisesti, ja ne sisältävät monimutkaisia elektoriniikkapiirejä. 
Ainoastaan Nikonin erityisesti tämän Nikonin digitaalikameran kanssa 
käytettäväksi sertifioimat Nikon-merkkiset elektroniset lisäosat (mukaan 
lukien objektiivit, laturit, verkkolaitteet ja salamalaitteet) on suunniteltu ja 
testattu toimimaan näiden elektroniikkapiirien kanssa.
Muiden kuin Nikon-merkkisten sähkökäyttöisten 
lisävarusteiden käyttö voi vaurioittaa kameraa ja mitätöidä 
Nikonin takuun. Muiden valmistajien litiumioniakut, joissa ei 
ole oikealla näkyvää Nikonin hologrammia, voivat haitata 
kameran normaalia toimintaa ja aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, 
syttymistä, halkeamista tai vuotamista.
Lisätietoja Nikon-merkkisistä lisävarusteista saat paikalliselta valtuutetulta 
Nikon-jälleenmyyjältä.
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D Ennen tärkeiden kuvien ottamista
Ennen kuin kuvaat tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai kun aiot ottaa 
kameran mukaan matkalle), ota testikuva varmistuaksesi siitä, että kamera 
toimii normaalisti. Nikon ei vastaa tuotteen vioista mahdollisesti 
johtuvista vahingoista tai menetetyistä tuloista.

D Oppia ikä kaikki
Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -tuotetuki- ja koulutuskampanjaa on 
seuraavissa Web-sivustoissa saatavilla ajankohtaista, päivitettyä tietoa:
• Käyttäjät Yhdysvalloissa: https://www.nikonusa.com/
• Käyttäjät Euroopassa ja Afrikassa: 

https://www.europe-nikon.com/support/
• Käyttäjät Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä: 

https://www.nikon-asia.com/
Tarkista viimeisimmät tuotetiedot, vinkit, vastaukset usein esitettyihin 
kysymyksiin ja yleiset digitaalista kuvantamista ja valokuvausta koskevat 
ohjeet annetuista osoitteista. Voit saada lisätietoa myös oman alueesi 
Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavasta URL-osoitteesta: 
https://imaging.nikon.com/
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1Kameran osat

Kameraan tutustuminen

Kameran runko

Kameran osat

2
1

3

4

5

6

7

4

1 GNSS-antenni

2 I-painike (0 108)

3 Kuvanottotavan valitsimen 
lukituksen vapautin (0 109)

4 Kameran hihnan kiinnike 
(0 27)

5 BKT-painike (0 113)

6 Kuvanottotavan valitsin 
(0 109)

7 Y-painike (0 111)
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2
1

3
4
5

6
7
8
9
10

1 Elokuvan tallennuspainike 
(0 63)

2 Virtakytkin (0 8)

3 Laukaisin (0 50)

4 E-painike (0 117)

5 S (Q) -painike (0 114)

6 Yläosan ohjauspaneeli (0 9, 
171)

7 E (polttotason merkki)

8 Diopterin säädin (0 14)

9 Varusteluisti (lisävarusteena 
saatavalle salamalaitteelle)

10 Varusteluistin suojus (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 Stereomikrofoni (elokuviin; 
0 63)

2 Valonmittauksen kytkentävipu

3 Peili (0 63, 216)

4 Itselaukaisimen merkkivalo

5 Salamatäsmäysliitännän 
suojus

6 10-napaisen kauko-
ohjausliitännän suojus

7 USB-liitännän suojus

8 Lisäliitännän suojus

9 HDMI-liitännän suojus

10 Mikrofoni-, kuuloke- ja 
Ethernet-liittimien suojus

11 Objektiivin vapautuspainike 
(0 37)

12 Akkutilan kannen salpa (0 32)

13 Akkutilan kansi (0 32)

14 AF-tilan painike (0 98)

15 Tarkennustilan valitsin (0 97)

16 Salamantäsmäysliitäntä

17 10-napainen kauko-
ohjausliitäntä

18 Lisäliitin

19 USB-liitin

20 HDMI-liitin

21 Ulkoisen mikrofonin liitäntä

22 Kuulokeliitäntä

23 Ethernetliitin

24 Rungon suojus (0 35)
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1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

13

1 Pv-painike (0 62, 134)

2 Sivukomentokiekko

3 Fn1-painike (0 135)

4 Fn2-painike (0 135)

5 Sivukomentokiekko 
pystysuuntaista kuvausta 
varten

6 Laukaisin vaakasuuntaista 
kuvausta varten

7 Fn-painike (pystysuunta; 
0 135)

8 Turvalaitepaikka 
(varkaudenestokaapelille; 
0 7)

9 Objektiivin kiinnitysmerkki 
(0 35)

10 Objektiivin kiinnike (0 35)

11 CPU-liitännät

12 Jalustakierre

13 Laukaisimen lukitus 
pystysuuntaisessa 
kuvauksessa (0 54)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1211 15

18

19

17

16

13 14

1 O (Q) -painike (0 76)

2 K-painike (0 71)

3 Näyttö (0 18, 55, 63)

4 G-painike (0 80)

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

6 X-painike (0 61)

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

8 J (OK)-painike (0 81)

9 Verkon ilmaisin

10 Fn3 (C) -painike (0 135)

11 Takakannen ohjauspaneeli 
(0 11, 174)

12 S-painike (0 109)

13 T-painike (0 118)

14 U-painike (0 121)

15 R-painike (0 94)

16 Etsin (0 14)

17 Tarkennusalueen lukitsin

18 Muistikortin merkkivalo 
(0 38)

19 i-painike (0 88)
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2

1

3

4

87
9

11

12

13

14

16

15

10

65

1 Etsimen okulaari (0 205)

2 Okulaarisovitin (0 205)

3 Okulaarin laukaisinvipu (0 13)

4 Okulaarisovittimen salpa 
(0 205)

5 a-painike (0 55, 63)

6 Reaaliaikanäkymän valitsin 
(0 55, 63)

7 Sivuvalitsin

8 AF-ON-painike (0 107)

9 Pääkomentokiekko

10 Monivalitsin (0 81)

11 Muistikorttipaikan kansi 
(0 38)

12 Muistikorttipaikan kannen 
vapautuspainikkeen suojus 
(0 38)
Muistikorttipaikan kannen 
vapautuspainike (suojuksen 
alla; 0 38)

13 C-painike (0 107)

14 Monivalitsin 
(pystysuuntainen)

15 Pääkomentokiekko 
(pystysuuntainen)
Kaiutin

16 Mikrofoni (äänimuistiinpanot)
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D GNSS-antenni
Pysyttele mahdollisuuksien mukaan avoimissa tiloissa käyttäessäsi 
sijaintitietopalveluja. Pidä antenni taivasta kohti saadaksesi parhaan 
mahdollisen yhteyden.

D Liitäntöjen suojukset
Pidä suojukset suljettuina, kun liitäntöjä ei käytetä. Liittimiin joutuva 
vieras aine voi aiheuttaa toimintahäiriön.

D Kaiutin
Kaiuttimen läheisyys voi vioittaa magneettinauhalla varustettujen 
korttien tai muiden magneettisten tallennusvälineiden tietoja. Pidä 
magneettiset tallennusvälineet kaukana kaiuttimesta.

A Turvaliitäntäpaikka
Turvalaitepaikka on kiinnityspiste kolmannen 
osapuolen varkaudenestokaapeleille. Se on 
yhteensopiva ja tarkoitettu käytettäväksi 
Kensingtonin turvakaapelilukkojen kanssa. 
Lisätietoja on saatavilla turvakaapelilukon 
mukana toimitetuissa ohjeissa.
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Virtakytkin
Kierrä virtakytkin ”PÄÄLLÄ” 
-asentoon kuvan osoittamalla 
tavalla kytkeäksesi kameran 
päälle. Kytkimen 
palauttaminen ”Pois päältä” 
-asentoon sammuttaa 
kameran.

D Näytön valaistus
Virtakytkimen kiertäminen 
asentoon D aktivoi painikkeiden ja 
ohjauspaneelien (näytön valaistus) 
taustavalot. Taustavalot palavat 
muutaman sekunnin sen jälkeen, 
kun virtakytkin on vapautettu. 
Taustavalot sammuvat, kun kytkin 
käännetään asentoon D toisen kerran tai kun suljin laukaistaan. 
Painikkeen taustavalon aktivoiminen helpottaa kameran käyttöä 
pimeässä.
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Yläosan ohjauspaneeli
Seuraavat ilmaisimet näkyvät yläosan ohjauspaneelissa 
oletusasetuksilla. Katso näytettävien merkkivalojen täysi 
luettelo kohdasta ”Kameran näytöt” (0 171) kohdassa ”Tekniset 
huomautukset”.

7

1

2

3

5
4
6

13

10

12
11

15
169

8

14

1 Suljinaika

2 Valotustila (0 108)

3 Tarkennusaluetilan ilmaisin 
(0 101)

4 Mittaus (0 111)

5 Valokuvausvalikon 
muistipaikka

6 Mukautettujen asetusten 
muistipaikka

7 Automaattitarkennustila 
(0 98)

8 ISO-herkkyyden ilmaisin 
(0 114)

9 ISO-herkkyys (0 114)

10 Aukkoalue (aukkoarvo)

11 Valotusilmaisin
Valotus
Valotuksen korjaus (0 117)

12 Muistikortin kuvake (paikka 2; 
0 41, 48)

13 Akun ilmaisin (0 47)

14 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvaa) (0 48)

15 Jäljellä olevien kuvien määrä 
(0 48, 258)

16 Muistikortin kuvake (paikka 1; 
0 41, 48)
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D Kamera pois päältä -näyttö
Jos kamera sammutetaan, kun paristo ja 
muistikortti on asetettu paikalleen, 
muistikortti-kuvake, nykyisen kansion 
valokuvien määrä (q) ja jäljellä olevien kuvien 
lukumäärä (w) näkyvät yläosan 
ohjauspaneelissa. Muistikortista riippuen 
kamera saattaa joissakin harvinaisissa 
tapauksissa olla näyttämättä tätä tietoa, kun kortti asetetaan sisään. Tämä 
voidaan ratkaista kytkemällä kamera päälle.
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Takakannen ohjauspaneeli
Seuraavat ilmaisimet näkyvät takakannen ohjauspaneelissa 
oletusasetuksilla. Katso näytettävien merkkivalojen täysi 
luettelo kohdasta ”Kameran näytöt” (0 174) kohdassa ”Tekniset 
huomautukset”.

4

31 2

5
1 Kuvanottotapa (0 109)

2 Koko (JPEG-kuvat; 0 120)

3 Kuvanlaatu (0 118)

4 Valkotasapaino (0 121)

5 Paikassa 2 olevan muistikortin 
käyttö
Kuvanlaatu (0 118)
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Etsin
Seuraavat ilmaisimet näkyvät etsimessä oletusasetuksilla. Katso 
näytettävien merkkivalojen täysi luettelo kohdasta ”Kameran 
näytöt” (0 159) kohdassa ”Tekniset huomautukset”.

1

3
2

4 5 6 7 8 9 10 12 1311

1 12 mm:n viiteympyrä 
keskustapainotteisessa 
mittauksessa (0 111)

2 Tarkennuspisteet

3 Tarkennusalueen merkit 
(0 50)

4 Tarkennuksen ilmaisin (0 50)

5 Mittaus (0 111)

6 Valotustila (0 108)

7 Suljinaika
Automaattitarkennustila 
(0 98)

8 Aukkoalue (aukkoarvo)

9 ISO-herkkyyden ilmaisin 
(0 114)

10 ISO-herkkyys (0 114)
Tarkennusaluetila (0 101)

11 Akun ilmaisin (0 47)

12 Jäljellä olevien kuvien määrä 
(0 48, 258)
Jäljellä olevien kuvien määrä 
ennen kuin puskurimuisti 
täyttyy

13 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvaa) (0 48)
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D Etsin
Kun akku on loppu tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö himmenee. 
Näyttö palaa normaaliksi, kun kameraan asetetaan ladattu akku.

D Äärilämpötilat
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan 
mukaan. Vasteajat voivat pidentyä lämpötilan ollessa matala. Näytöt 
palaavat normaaleiksi huoneenlämmössä.

D Etsimen okulaarisuojuksen suljin
Jotta valon pääsy etsimen kautta ei häiritsisi 
valokuvia tai valotusta, nosta etsimen okulaarin 
suljinvipua sulkeaksesi etsimen okulaarin 
sulkimen, kun otat valokuvia siten, ettei silmäsi 
ole etsimellä.
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A Diopterin säädin
Etsin voidaan tarkentaa nostamalla ja 
kiertämällä diopterin säädintä. Kierrä diopterin 
säädintä silmän ollessa etsimellä, kunnes 
etsimen näyttö on tarkka.
• Etsimen diopteria voidaan säätää lisää 

korjaavien objektiivien (saatavana erikseen) 
avulla.

• Paina diopterin säädin takaisin alkuasentoon diopterin säätämisen 
jälkeen.

Etsin ei ole tarkennettu Etsin tarkennettuna
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Reaaliaikanäkymän näytöt (valokuvat/
elokuvat)
Paina a-painiketta näyttääksesi näytössä objektiivin läpi 
tulevan näkymän. Kierrä reaaliaikanäkymän valitsin asentoon 
C ottaaksesi valokuvia tai asentoon 1 tallentaaksesi elokuvia.

❚❚ Reaaliaikanäkymäkuvaus
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä oletusasetuksilla. Katso 
näytettävien merkkivalojen täysi luettelo kohdasta ”Kameran 
näytöt” (0 167) kohdassa ”Tekniset huomautukset”.

1 2 843 5 6 7

1 Valotustila (0 108)

2 Tarkennuspiste

3 Automaattitarkennustila 
(0 98)

4 Tarkennusaluetila (0 101)

5 Aktiivinen D-Lighting

6 Picture Control (0 125)

7 Valkotasapaino (0 121)

8 Kuva-ala
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10

1 2

368 79 45
1 Kosketuskuvaus (0 18)

2 i-kuvake (0 88)

3 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvaan) (0 48))

4 Jäljellä olevien kuvien määrä 
(0 48, 258)

5 ISO-herkkyys (0 114)

6 ISO-herkkyyden ilmaisin 
(0 114)

7 Aukko

8 Suljinaika

9 Mittaus (0 111)

10 Akun ilmaisin (0 47)
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❚❚ Elokuvat
1 2

3

4

5
6
7

1 Tallennuksen ilmaisin (0 63)
”Ei elokuvaa” -ilmaisin

2 Kuvakoko ja -taajuus/
Kuvanlaatu

3 Jäljellä oleva aika (0 63)

4 Kuvanottotapa (valokuvaus; 
0 70)

5 Äänitaso (0 66)

6 Mikrofonin herkkyys

7 Taajuusvaste
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Kosketusohjaimet
• Kosketusherkässä näytössä on useita 

painikkeita, joita voidaan käyttää 
koskettamalla näyttöä sormilla.

• Kosketusohjaimilla voit tehdä 
seuraavat toiminnot:
- Tarkenna ja laukaise suljin (0 19)
- Säädä asetuksia (0 20)
- Katsele kuvia (0 21)
- Katsele elokuvia (0 23)
- Käytä i-valikkoa (0 23)
- Kirjoita tekstiä (0 24)
- Käytä valikoita (0 25)
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❚❚ Sulkimen tarkennus ja laukaisu
• Voit tarkentaa valittuun pisteeseen 

reaaliaikanäkymän aikana 
koskettamalla näyttöä 
(automaattitarkennus koskettamalla).

• Valokuvauksen aikana suljin laukeaa, 
kun nostat sormen näytöltä 
(kosketuslaukaisin).

• Kosketuksen automaattitarkennuksen 
asetuksia voidaan säätää 
napauttamalla W-kuvaketta.
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❚❚ Asetusten säätäminen
• Kosketa korostettuja asetuksia näytöllä.
• Voit sitten valita haluamasi asetuksen 

koskettamalla kuvakkeita tai 
liukusäätimiä.

• Kosketa Z tai paina J valitaksesi 
valitun asetuksen ja palataksesi 
edelliseen näyttöön.
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❚❚ Toisto
• Näpäytä vasemmalle tai oikealle 

nähdäksesi muita kuvia 
täyskuvatoiston aikana.

• Täyskuvatoistossa näytön alaosan 
koskettaminen tuo esiin 
kuvakelauspalkin. Liu’uta sormea 
vasemmalle tai oikealle palkin yli 
vierittääksesi nopeasti muihin kuviin.
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• Käytä venytyselettä tai kaksoisnapsauta 
näyttöä nopeasti lähentääksesi kuvaan, 
joka näytetään täyskuvatoistossa. Kun 
olet lähentänyt, voit säätää 
zoomaussuhdetta käyttämällä 
venytyseleitä lähentääksesi ja 
nipistyseleitä loitontaaksesi.

• Voit tarkastella kuvan muita osia zoomauksen aikana 
liukueleillä.

• Zoomaus peruuntuu, jos näyttöä kaksoisnapautetaan 
nopeasti zoomauksen aikana.

• Voit ”loitontaa” pienoiskuvatilaan 
käyttämällä nipistyseleitä 
täyskuvatoistotilassa. Käytä nipistys- ja 
venytyseleitä valitaksesi näytettävien 
kuvien määrän: 4, 9 tai 72 kuvaa.
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❚❚ Elokuvien katseleminen
• Elokuvat merkitään 1-kuvakkeella; 

aloita toisto napauttamalla näytön 
opasta.

• Keskeytä napauttamalla näyttöä. Jatka 
napauttamalla uudelleen.

• Napauta Z poistuaksesi 
täyskuvatoistoon.

❚❚ i-valikko
Kun i-valikko (0 88) näytetään, voit 
napauttaa kohteita nähdäksesi 
asetukset.
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❚❚ Tekstin kirjoittaminen
• Kun näppäimistö on näkyvissä, voit syöttää tekstiä 

koskettamalla näppäimiä.

• Voit kohdistaa kohdistimen koskettamalla kohtaa e tai f tai 
koskettamalla suoraan tekstinäyttöaluetta.

• Selaa isojen ja pienten kirjaimien sekä symbolien 
näppäimistöjä koskettamalla näppäimistön valintapainiketta.

3

2

1
1 Tekstin näyttöalue

2 Näppäimistöalue

3 Näppäimistön valinta
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❚❚ Valikoiden käyttö
• Kun olet painanut G-painiketta 

valikkojen näyttämiseksi, voit selata 
liu’uttamalla ylös tai alas.

• Kosketa valikkokuvaketta valitaksesi 
valikon. 

• Kosketa valikkokohteita näyttääksesi 
asetukset. Voit sitten valita haluamasi 
asetuksen koskettamalla kuvakkeita tai 
liukusäätimiä.

• Voit poistua muuttamatta asetuksia 
koskettamalla Z.
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D Kosketusnäyttö
• Kosketusnäyttö vastaa staattiseen sähköön. Se ei välttämättä vastaa, 

kun sitä kosketaan kynnellä tai sormikkaat kädessä. Jotta näyttö reagoisi 
paremmin käsineitä käytettäessä, valitse asetusvalikossa [Käytössä] 
kohtaan [Kosketusohjaimet] > [Hansikastila].

• Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä.
• Älä käytä liiallista voimaa.
• Näyttö ei välttämättä vastaa, kun se on peitetty kolmansien osapuolien 

suojakalvoilla.
• Näyttö ei välttämättä vastaa, kun sitä kosketetaan samanaikaisesti 

useista paikoista.

A Kosketusohjainten ottaminen käyttöön tai poistaminen 
käytöstä

Kosketusohjaimet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 
asetusvalikon kohdalla [Kosketusohjaimet].
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Aluksi

Hihnan kiinnittäminen
Hihnan kiinnittäminen (joko mukana toimitetun tai erikseen 
ostetun):

Valmistele kamera
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Akun lataaminen
Lataa mukana toimitettu EN-EL18c-akku mukana toimitetulla 
MH-26a-akkulaturilla ennen käyttöä. Tyhjän akun lataaminen 
täyteen kestää noin 2 tuntia ja 35 minuuttia.

D Akku ja laturi
Lue kohdissa ”Turvallisuudesta” (0 xviii) ja ”Kameran ja akun hoito: 
varoitukset” (0 223) mainitut varoitukset ja varotoimenpiteet ja ota ne 
huomioon.

1 Kytke virtajohto laturiin.

2 Kytke laturi.

3 Irrota akun liitinsuojus.
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4 Poista liitäntäsuoja.
Liu’uta liitäntäsuoja ulos laturista 
kuvan osoittamalla tavalla.

5 Lataa akku.

1 Liitännät

2 Opas

3 Akkutilan merkkivalot

4 Latauksen merkkivalot (vihreä)
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• Aseta akku (liittimet edellä) kohdistamalla akun pää 
ohjaimen kanssa ja liu’uttamalla sitten akkua osoitettuun 
suuntaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

• Akun sisältävän akkutilan merkkivalo (”V” tai ”O”) alkaa 
vilkkua, kun lataus alkaa.

• Lataus on valmis, kun akkutilan valo lakkaa vilkkumasta ja 
latauksen valot sammuvat.

• Akkutilan ja latauksen merkkivalot osoittavat akun tilaa:

Latauksen tila
<50% ≥50%, <80% ≥80%, <100% 100%

Akkutilan 
merkkivalo H (vilkkuu) H (vilkkuu) H (vilkkuu) K (päällä)

Latauksen 
merkkivalot

100% I (pois 
päältä)

I (pois 
päältä) H (vilkkuu) I (pois 

päältä)

80% I (pois 
päältä) H (vilkkuu) K (päällä) I (pois 

päältä)

50% H (vilkkuu) K (päällä) K (päällä) I (pois 
päältä)
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6 Irrota akku ja irrota laturi pistorasiasta, kun lataus 
on valmis.

D Kalibrointi
Katso tietoja akkujen kalibroinnista varmistaaksesi akun varaustason 
näyttöjen tarkkuuden kohdasta ”Akkujen kalibrointi” (0 252).

D Varoitusilmaisimet
Jos MH-26a:n akkutilan ja latauksen merkkivalot syttyvät ja sammuvat 
toistuvasti, tee alla kuvat toimenpiteet.
• Jos akkua ei ole asetettu: Laturissa on ongelma. Irrota laturi ja ota 

yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
• Jos akku on paikallaan: Akussa tai laturissa on ilmennyt ongelma 

latauksen aikana. Irrota akku ja laturi ja ota yhteyttä valtuutettuun 
Nikon-huoltoedustajaan.
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Akun asettaminen
Sammuta kamera ennen kuin asetat tai irrotat akun.

1 Irrota BL-6-akkutilan kansi.
Nosta akkutilan kannen salpaa, 
käännä se auki (A)-asentoon (q) ja 
irrota akkutilan kansi (w).

2 Kiinnitä akun kansi.
• Jos akun vapautus on sijoitettu 

siten, että nuoli (H) on näkyvissä, 
liu’uta akun vapautinta siten, että 
nuoli (H) peittyy.

• Aseta akun kaksi uloketta kannen 
vastaaviin aukkoihin kuvan 
mukaisesti. Akun vapautin liukuu 
syrjään paljastaen nuolen (H 
kokonaan).
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3 Aseta akku.
Aseta akku kokonaan ja tiiviisti sisään 
kuvan osoittamalla tavalla.

4 Sulje salpa.
• Kierrä salpa suljettuun asentoon (q) ja taita se alas kuvan 

osoittamalla tavalla (w).

• Varmista, että salpa on suljettu kunnolla, jotta akku ei irtoa 
käytön aikana.
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❚❚ Akun poistaminen
Ennen kuin poistat akun, sammuta 
kamera, nosta akkutilan kannen salpa ja 
käännä se auki (A)-asentoon.

D Akkutilan kannen irrottaminen
Irrota akkutilan kansi siten, että se voidaan poistaa akusta, liu’uttamalla 
akun vapautinta nuolen osoittamaan suuntaan (H), kunnes se pysähtyy.

D Akkutilan kansi
• Käytä vain akkutilan kantta BL-6; muita akkutilan kansia ei voida käyttää 

tämän kameran kanssa.
• Akku voidaan ladata kannen ollessa kiinnitettynä.
• Aseta pölyn kerääntyminen akkutilaan sisälle asettamalla kameran 

akkutilan kansi takaisin kameraan, kun akku ei ole paikallaan.
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Objektiivin kiinnittäminen
• Tämän käyttöoppaan esimerkkikuvissa käytetään yleisesti 

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G -objektiivia.
• Varo, ettei kameraan pääse pölyä.
• Varmista, että kamera on pois päältä, ennen kuin kiinnität 

objektiivin.
- Irrota kameran rungon suojus (q, w) ja objektiivin takasuojus 

(e, r).

- Kohdista kameran (t) ja objektiivin (y) kiinnitysmerkit.
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- Kierrä objektiivia kuvan mukaisesti, kunnes se napsahtaa 
paikalleen (u, i).

• Irrota objektiivin suojus ennen kuin otat kuvia.

D Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa himmenninrengas
Kun käytät mikroprosessoriohjattuja objektiiveja, joissa on 
himmenninrengas (0 182), lukitse aukko pienimpään asetukseen 
(suurimpaan aukkoarvoon).

D Objektiivin tarkennustila
Jos objektiivissa on tarkennustilan kytkin, 
valitse automaattitarkennustila (A, M/A tai A/
M).

D Kuva-ala
Kuva-alaksi valitaan automaattisesti DX-muoto, 
kun DX-objektiivi on kiinnitettynä.
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❚❚ Objektiivien irrottaminen
• Kun olet sammuttanut kameran, paina 

ja pidä objektiivin vapautuspainiketta 
(q) painettuna ja kierrä objektiivia 
kuvan mukaisesti (w).

• Kun olet irrottanut objektiivin, aseta 
objektiivin suojukset ja kameran 
rungon suojus paikoilleen.
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Muistikorttien asettaminen
Kamerassa on kaksi muistikorttipaikkaa: 
paikka 1 (q) ja paikka 2 (w), mikä 
mahdollistaa kahden muistikortin 
samanaikaisen käytön.

• Sammuta kamera ennen kuin asetat 
tai irrotat muistikortteja.

• Älä paina muistikorttia, kun painat poistopainiketta. Tämän 
varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa 
kameraa tai muistikorttia.

1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
Avaa korttipaikan kannen 
vapautuspainikkeen suojus (q) ja 
avaa korttipaikka painamalla 
vapautuspainiketta (w) (e).
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2 Aseta muistikortti paikalleen.
Kortin asettaminen ylösalaisin tai takaperin voi vahingoittaa 
kameraa tai korttia. Tarkista, että kortti on oikean suuntaisesti.
Pitele korttia siten, että takaosan 
merkintä on kohti näyttöä, ja liu’uta 
se paikkaan. Kun muistikortti on 
asetettu kokonaan paikalleen, 
poistopainike (q) ponnahtaa ylös ja 
vihreä muistikortin merkkivalo (w) 
syttyy hetkeksi.

3 Sulje muistikorttipaikan kansi.
Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun 
muistikorttia käytetään sen jälkeen, 
kun sitä on käytetty tai se on 
alustettu toisessa laitteessa, alusta 
kortti kamerassa ennen jatkamista.
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A Kaksi muistikorttia
Kun kaksi muistikorttia on asetettu paikalleen (yksi kumpaankin 
korttipaikkaan 1 ja 2), korttipaikan 2 käyttötapa voidaan valita 
valokuvausvalikon kohdasta [Paikassa 2 olevan kortin käyttö].
• [Ylivuoto]: Kuvat tallennetaan korttipaikkaan 2 vain silloin, kun 

korttipaikan 1 kortti on täynnä.
• [Varmuuskopiointi]: Tallennetaan kaksi samanlaista kopiota: yksi 

kummallekin muistikortille samalla kuvanlaadulla ja -koolla.
• [RAW paikka 1 - JPEG paikka 2]: NEF (RAW) -kopiot NEF (RAW) + JPEG 
-asetuksilla otetuista valokuvista tallennetaan vain korttipaikkaan 1, 
JPEG-kopiot vain korttipaikkaan 2.

• [JPEG paikka 1 - JPEG paikka 2]: Tallennetaan kaksi JPEG-kopiota: yksi 
kummallekin muistikortille, mutta erikokoisina.

❚❚ Muistikorttien poistaminen
Varmista ensin, että muistikortin 
merkkivalo on sammunut, sammuta 
kamera ja avaa muistikorttipaikan kansi. 
Poista kortti (w) osittain painamalla 
poistopainiketta (q). Muistikortti 
voidaan sitten poistaa käsin.
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D Muistikortit
• Muistikortit voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen 

poistaessasi muistikortteja kamerasta.
• Älä suorita seuraavia toimintoja kortin alustamisen tai tietojen 

tallentamisen, poistamisen tai tietokoneelle tai muuhun laitteeseen 
kopioimisen aikana. Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi 
johtaa tietojen menettämiseen tai kameran tai kortin 
vahingoittumiseen.
- Älä irrota akkua tai aseta muistikortteja
- Älä sammuta kameraa
- Älä irrota akkua
- Älä irrota verkkolaitteita

• Älä koske kortin liittimiin sormilla tai metalliesineillä.
• Älä käytä liiallista voimaa käsitellessäsi muistikortteja. Tämän 

varotoimen noudattamatta jättäminen voi vahingoittaa korttia.
• Älä pudota tai taivuta muistikortteja äläkä altista niitä voimakkaille 

iskuille.
• Älä altista kortteja vedelle, kuumuudelle, runsaalle kosteudelle tai 

suoralle auringonvalolle.
• Älä alusta muistikortteja tietokoneessa.

D Muistikorttikuvakkeet
Yläosan ohjauspaneelin muistikorttikuvakkeet 
syttyvät, kun muistikortit asetetaan (kuvassa 
näytetään näyttö, kun kamerassa on kaksi 
muistikorttia).
Jos muistikortti on täynnä tai jos on tapahtunut 
korttivirhe, kyseisen kortin kuvake vilkkuu.



42 Valmistele kamera

D Ei muistikorttia
Jos kamerassa ei ole muistikorttia, kuvien määrä näkyy etsimessä ja 
yläosan ohjauspaneelissa näkyy S. Jos kamera sammutetaan, kun 
kamerassa ei ole akkua tai muistikorttia, S näkyy yläosan 
ohjauspaneelissa.
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Kameran asetukset
Asetusvalikon kieli (Language) -asetus korostuu 
automaattisesti, kun valikot näytetään ensimmäistä kertaa. 
Valitse kieli ja aseta kameran kello.

1 Kytke kamera päälle.

2 Korosta asetusvalikon kohta 
[Kieli (Language)] ja paina 2.

• Kohta [Kieli (Language)] 
korostetaan automaattisesti 
asetusvalikossa, kun G-painiketta 
painetaan ensimmäisen kerran 
kameran oston jälkeen.

• Katso tietoja valikoiden käytöstä 
kohdasta ”Valikoiden käyttö” (0 81).
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3 Valitse kieli.
Paina 1 tai 3 korostaaksesi haluamasi kielen ja paina J 
(käytettävissä olevat kielet vaihtelevat sen maan tai alueen 
mukaan, josta kamera on alunperin ostettu).

4 Korosta [Aikavyöhyke ja 
päivämäärä] ja paina 2.

5 Valitse aikavyöhyke.
• Valitse kohta [Aikavyöhyke] 

[Aikavyöhyke ja päivämäärä] 
-näytöstä.

• Korosta aikavyöhyke 
[Aikavyöhyke]-näytössä ja paina 
J.

• Näytössä näkyy aikavyöhykkeiden kartta, jossa näkyy 
valitun aikavyöhykkeen valittuja kaupunkeja ja valitun 
vyöhykkeen ja UTC-ajan välinen aikaero.
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6 Ota kesäaika käyttöön tai 
poista se käytöstä.
• Valitse kohta [Kesäaika] 

[Aikavyöhyke ja päivämäärä] 
-näytöstä.

• Korosta [Päällä] (kesäaika päällä) tai 
[Pois] (kesäaika pois päältä) ja paina J.

• Kun valitset asetuksen [Päällä], kello siirtyy tunnilla 
eteenpäin; peruuta toiminto valitsemalla [Pois].

7 Aseta kello.
• Valitse [Aikavyöhyke ja 

päivämäärä] -näytöstä 
[Päivämäärä ja aika].

• Aseta kello valitun aikavyöhykkeen 
aikaan ja päivämäärään 
monivalitsimella ja paina J (huomaa, että kamera käyttää 
24 tunnin kelloa).

8 Valitse päiväysmuoto.
• Valitse kohta [Päiväysmuoto] 

[Aikavyöhyke ja päivämäärä] 
-näytöstä.

• Korosta haluamasi päivämäärä 
(vuosi, kuukausi ja päivä) sekä 
näyttöjärjestys ja paina J.
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9 Poistu valikoista.
Paina laukaisin kevyesti puoleenväliin 
siirtyäksesi kuvaustilaan.

D Kellon paristo
Kameran kello saa virtaa erillisestä CR1616-litiumparistosta, jonka 
käyttöikä on noin kaksi vuotta. Kun akku on vähissä, yläosan 
ohjauspaneelissa näkyy B-kuvake, kun valmiustila-ajastin on päällä, 
mikä osoittaa, että on aika ostaa uusi paristo. Katso tietoa kellon pariston 
vaihtamisesta kohdasta ”Kellon pariston vaihtaminen” (0 221).

A Kellon asettaminen GNSS:n avulla
Tallenna sijaintisi ja nykyinen UTC (yleinen koordinoitu aika) valitsemalla 
[Päällä] kohtaan [Sijaintitiedot (sisäiset)] > [Tallenna sijaintitiedot]. 
Jos haluat asettaa kameran kellon sisäänrakennetun GNSS-
vastaanottimen aikaan, valitse [Kyllä] kohtaan [Sijaintitiedot 
(sisäiset)] > [Aseta kello satelliitista].

A SnapBridge
Käytä SnapBridge-sovellusta synkronoidaksesi kameran 
kellon älypuhelimen tai tabletin (älylaitteen) kellon kanssa. 
Katso lisätietoja SnapBridge-sovelluksen online-ohjeesta.
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Tarkista akun varaustaso ja jäljellä olevien kuvien määrä ennen 
kuin otat valokuvia.

Akun varaustaso
Tarkista akun varaustaso ennen kuvien ottamista. Akun 
varaustaso näkyy yläosan ohjauspaneelissa ja etsimessä.

Akun varaustaso ja jäljellä olevien 
kuvien määrä

Yläosan 
ohjauspaneeli Etsin Kuvaus

L — Täysin ladattu akku.
K —

Akun varaus on osittainen.J —
I —

H d
Akku vähissä. Lataa akku tai ota 
valmiiksi vara-akku.

H

(vilkkuu)
d

(vilkkuu)
Sulkimen laukaisu pois käytöstä. 
Lataa tai vaihda akku.
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Muistikortin ilmaisimet ja jäljellä olevien 
kuvien määrä
Yläosan ohjauspaneelissa ja etsimessä näkyy nykyisillä 
asetuksilla otettavien kuvien määrä (eli jäljellä olevien kuvien 
määrä).

• Yläosan ohjauspaneelissa näkyy paikka 
tai paikat, joissa on parhaillaan 
muistikortti (esimerkissä näytetyt 
kuvakkeet näkyvät, kun molemmissa 
paikoissa on kortti).

• Oletusasetuksilla asetus [Ylivuoto] on valittu kohtaan 
[Paikassa 2 olevan kortin käyttö] valokuvausvalikossa. Kun 
kamerassa on kaksi muistikorttia, kuvat tallennetaan 
ensimmäiseksi paikassa 1 olevaan korttiin, josta siirrytään 
paikassa 2 olevaan korttiin, kun ensimmäinen kortti on täynnä.
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• Jos kamerassa on kaksi muistikorttia, kamera näyttää paikassa 
1 olevaan muistikorttiin tallennettavissa olevien kuvien 
määrän. Kun paikassa 1 oleva kortti on täynnä, näytössä näkyy 
paikassa 2 olevan kortin jäljellä olevien kuvien määrä.

• Alle 1 000 olevat arvot pyöristetään lähimpään sataan. 
Esimerkiksi arvon 1 400 lähellä olevat arvot näytetään 
muodossa 1.4 k.

• Jos muistikortti on täynnä tai jos on tapahtunut korttivirhe, 
kyseisen kortin kuvake vilkkuu.
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Perusvalokuvaus ja -toisto

Valokuvia voi rajata etsimessä (kuvaus etsimen avulla) tai 
näytöllä (kuvaus reaaliaikanäkymässä).

Kuvien rajaaminen etsimessä (kuvaus etsimen 
avulla)

1 Valmistele kamera.
Pitele kädensijaa oikealla kädellä ja tue kameran runkoa tai 
objektiivia vasemmalla kädellä ja aseta kyynärpääsi kylkiäsi 
vasten.

Valokuvien ottaminen
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2 Rajaa valokuva.
• Rajaa valokuva etsimessä.
• Aseta pääkohde AF-alueen 

merkkien sisälle.

3 Tarkenna painamalla laukaisin 
puoleenväliin.

• Kun tarkennus on valmis, 
tarkentumisen ilmaisin (I) näkyy 
etsimessä.

• Voit tarkentaa myös painamalla AF-ON-painiketta.

Etsimen näyttö Kuvaus

(palaa)
Kohde on tarkennettu.

(palaa)
Tarkennuspiste on kohteen edessä.

(palaa)
Tarkennuspiste on kohteen takana.

(vilkkuu)
Kamera ei pysty tarkentamaan 
automaattitarkennuksella.
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4 Ota kuva painamalla 
laukaisinta tasaisesti pohjaan.

Muistikortin merkkivalo palaa, kun 
valokuvaa tallennetaan. Älä ota 
muistikorttia ulos tai poista tai irrota 
virtalähdettä, ennen kuin merkkivalo 
on sammunut ja tallennus on 
päättynyt.
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A Valmiustila-ajastin (kuvaus etsimen avulla)
Kamera käyttää valmiustila-ajastinta, mikä vähentää akun kulumista. 
Ajastin käynnistyy, kun laukaisin painetaan puoleenväliin, ja ajastin 
laukeaa, ellei mitään toimintoa suoriteta noin kuuteen sekuntiin. Etsimen 
näyttö ja suljinajan ja aukon merkkivalot sekä jotkin yläosan 
ohjauspaneelin merkkivalot sammuvat, kun ajastin laukeaa. Käynnistä 
ajastin ja palauta näytöt painamalla laukaisinta puoleenväliin uudelleen. 
Valmiustila-ajastimen laukeamista edeltävän ajan voi valita mukautetulla 
asetuksella c2 [Valmiustila-ajastin].

Valmiustila-ajastin päällä Valmiustila-ajastin pois päältä
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A Valokuvien rajaaminen muotokuvasuunnassa (”pysty”)
Kamera on varustettu säätimillä, joita voidaan 
käyttää muotokuvasuunnassa (”pysty”), 
mukaan lukien pystysuuntainen laukaisin-, Fn- 
ja AF-ON-painikkeet, pää- ja 
sivukomentovalinnat sekä monivalitsin.

• Kierrä pystysuuntaisen 
laukaisimen lukitus asentoon L, 
jotta näitä säätimiä ei vahingossa 
käytetä, kun kamera on 
vaakasuunnassa (”maisema”).
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Valokuvien rajaaminen näytöllä 
(reaaliaikanäkymä)

1 Kierrä reaaliaikanäkymän 
valitsin asentoon C 
(valokuvaus 
reaaliaikanäkymässä).

2 Paina a-painiketta.
• Peili nousee, ja reaaliaikanäkymä 

alkaa. Etsin pimentyy, ja objektiivin 
läpi näkyvä näkymä näkyy näytöllä.

• Elokuvien ja valokuvien valotusta 
voidaan esikatsella näytöllä 
reaaliaikanäkymän aikana.
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3 Valmistele kamera.
Tartu kädensijaan oikealla kädellä tiukasti ja tue kameran 
runkoa tai objektiivia vasemmalla kädellä.

4 Rajaa valokuva.
Aseta kohde kuvan keskustaan.
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5 Tarkenna painamalla laukaisin 
puoleenväliin.
• Tarkennus lukittuu, kun laukaisin 

painetaan puoleenväliin.
• Ellei kamera kykene tarkentamaan, tarkennuspiste näkyy 

vihreänä. Jos kamera ei pysty tarkentamaan, esimerkiksi 
koska kohde on liian lähellä kameraa, tarkennuspiste 
välähtää punaisena.

• Voit esikatsella valotusta näytössä 
kuvan osoittamalla tavalla 
(valotuksen esikatselu) painamalla 
J-painiketta. Voit esikatsella, miten 
valotusaika-, aukko- ja ISO-
herkkyysasetukset vaikuttavat 
valotukseen kuvauksen aikana. Valotuksen korjausta 
voidaan säätää ±5 EV:tä, vaikka esikatselunäytössä näkyvät 
vain arvot välillä −3 ja +3 EV.
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6 Ota valokuva painamalla 
laukaisin pohjaan saakka.
Näyttö sammuu kuvauksen aikana.

7 Poistu reaaliaikanäkymästä 
painamalla a-painiketta.
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D Kuvaus reaaliaikanäkymässä
• Vaikka nämä vaikutukset eivät näy lopullisissa kuvissa, voit huomata 

reaaliaikanäkymän aikana näytössä seuraavaa:
- Näytöllä liikkuvat kohteet näyttävät vääristyneiltä (yksittäiset kohteet, 

kuten junat tai nopeasti ruudun läpi liikkuvat autot voivat näyttää 
vääristyneiltä, tai koko ruutu voi näyttää vääristyneiltä, kun kameraa 
panoroidaan vaakasuunnassa).

- Epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä 
voi esiintyä näytöllä.

- Kirkkaita alueita tai juovia saattaa näkyä näkymissä, joissa on välkkyviä 
kylttejä tai muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin 
muu kirkas, hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi.

• Näytössä näkyvää loisteputkivalon, elohopeahöyrylampun tai 
natriumlampun valossa esiintyvää välkyntää ja juovaisuutta voi 
vähentää käyttämällä elokuvausvalikon kohtaa [Välkynnänvähennys], 
vaikka näitä voi silti esiintyä tietyillä suljinajoilla otetuissa valokuvissa.

• Jotta valon pääsy etsimen kautta ei häiritsisi valokuvia tai valotusta, 
nosta etsimen okulaarin suljinvipua sulkeaksesi etsimen okulaarin 
sulkimen.

• Vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin voimakkaisiin 
valonlähteisiin. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi 
vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.

• Riippumatta mukautettuun asetukseen c2 [Valmiustila-ajastin] 
valitusta asetuksesta, valmiustila-ajastin ei laukea reaaliaikanäkymän 
aikana.
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D Laskurin näyttö
Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy laskuri 30 sekuntia ennen kuin 
reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti.
• Jos mukautettu asetus c4 [Näytön virrankatkaisun viive] on laukaissut 

ajastimen, laskuri näkyy mustana ja alkaa 30 sekuntia ennen kuin ajastin 
laukeaa ja muuttuu punaiseksi, kun jäljellä on 5 sekuntia. Jos asetus [Ei 
rajaa] on valittu asetukseen [Näytön virrankatkaisun viive] > 
[Reaaliaikanäkymä], kamera saattaa silti päättää reaaliaikanäkymän 
tarvittaessa sisäisten virtapiiriensä suojelemiseksi korkealta lämpötilalta 
tai vastaavalta.

• Laskuri näkyy punaisena ja alkaa 30 sekuntia ennen kuin kamera 
sammuu sisäisten virtapiirien suojelemiseksi. Kuvausolosuhteista 
riippuen ajastin voi näkyä välittömästi reaaliaikanäkymän valinnan 
jälkeen.

D Valotuksen esikatselu
• Valotuksen esikatselu ei ole käytettävissä, kun suljinnopeudeksi on 

valittu A (Bulb-aikavalotus) tai % (Time-aikavalotus). Esikatselu ei 
välttämättä näytä tarkasti lopputuloksia, kun:
- Salamaa käytetään
- [Aktiivinen D-Lighting] tai [HDR (laaja dynaam. alue)] on käytössä
- [A] (automaattinen) on valittu Picture Control -parametriin 

[Kontrasti] (0 128)
- p on valittu suljinajaksi
- Haarukointi on käytössä

• Jos kohde on erittäin kirkas tai erittäin tumma, valotusilmaisimet 
välähtävät, mikä varoittaa siitä, että esikatselu ei välttämättä näytä 
valotusta tarkasti.
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A Kosketusohjaimet
Kosketusohjaimia voidaan käyttää laukaisimen sijaan tarkentamiseen ja 
kuvien ottoon reaaliaikanäkymän aikaisessa valokuvauksessa (0 19).

A Reaaliaikanäkymän zoomauksen esikatselu
Paina X-painiketta suurentaaksesi näyttöä enintään noin 11-kertaiseksi.
• Paina X lähentääksesi, W (M) loitontaaksesi.
• Harmaakehyksinen navigointi-ikkuna ilmestyy näytön oikeaan 

alakulmaan.
• Selaa monivalitsimella kuvan alueille, jotka eivät ole näkyvissä näytössä.
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A Tarkennuksen esikatselu reaaliaikanäkymässä
Jos haluat valita väliaikaisesti suurimman aukon tarkennuksen 
parantamiseksi esikatselun aikana, paina Pv-painiketta. Palauta aukko 
alkuperäiseen arvoonsa painamalla Pv-painiketta uudelleen tai tarkenna 
automaattitarkennuksella. Jos laukaisin painetaan kokonaan pohjaan 
kuvan ottamiseksi tarkennuksen esikatselun aikana, aukko palaa 
alkuperäiseen arvoonsa ennen kuvan ottamista. Suurimman aukon 
kuvake (t) näkyy, kun suurin aukko on valittu.



63Elokuvien tallennus

Reaaliaikanäkymässä voidaan tallentaa elokuvia.

A ”Elokuvaus” tai ”Tallentaminen”
Tässä oppaassa käytetään termejä ”elokuvaus” ja ”tallennus” seuraavasti: 
”elokuvausta” käytetään, kun reaaliaikanäkymän valitsin on käännetty 
asentoon 1. ”Tallennus” puolestaan tarkoittaa videoaineiston kuvaamista 
elokuvan tallennuspainikkeella.

1 Kierrä reaaliaikanäkymän 
valitsin asentoon 1 (elokuvan 
reaaliaikanäkymä).

2 Paina a-painiketta.
• Peili nousee, ja reaaliaikanäkymä 

alkaa. Etsin pimentyy, ja objektiivin 
läpi näkyvä näkymä näkyy näytöllä.

• Elokuvien ja valokuvien valotusta 
voidaan esikatsella näytöllä 
reaaliaikanäkymän aikana.

Elokuvien tallennus
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3 Tarkenna painamalla AF-ON-
painiketta.
• Tarkenna ennen tallennuksen 

aloittamista.
• Tarkennusta voidaan säätää 

koskettamalla kohdetta näytöllä.

4 Aloita tallennus painamalla 
elokuvan tallennuspainiketta.



65Elokuvien tallennus

• Näytöllä näkyy tallennuksen ilmaisin. Näyttö näyttää myös 
jäljellä olevan ajan tai toisin sanoen arvioidun muistikortille 
tallennettavissa olevan uuden videoaineiston määrän.

• Kameralla voidaan tarkentaa uudelleen tallennuksen 
aikana painamalla AF-ON-painiketta tai koskettamalla 
kohdettasi näytöllä.

• Ääni tallennetaan sisäänrakennetun mikrofonin avulla 
elokuvan tallennuksessa. Älä peitä mikrofonia tallennuksen 
aikana.

• Valotusta voidaan muuttaa korkeintaan ±3 EV:tä 
valotuksen korjauksella.

2

1 1 Tallennuksen ilmaisin

2 Jäljellä oleva aika
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5 Lopeta tallennus painamalla 
uudelleen elokuvan 
tallennuspainiketta.

6 Poistu reaaliaikanäkymästä 
painamalla a-painiketta.

D Elokuvien tallennus
• Kun kuvaat elokuvia, voit huomata näytöllä seuraavaa. Näitä ilmiöitä voi 

esiintyä kaikessa kameralla kuvatussa videoaineistossa.
- Välkyntää tai juovaisuutta loisteputkivalon, elohopeahöyrylampun tai 

natriumlampun valossa olevissa näkymissä.
- Liikevääristymää (yksittäiset kohteet, kuten junat tai nopeasti ruudun 

läpi liikkuvat autot voivat näyttää vääristyneiltä, tai koko ruutu voi 
näyttää vääristyneeltä, kun kameraa panoroidaan vaakasuunnassa).
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- Epätasaisia reunoja, väripoikkeamia, moiré-ilmiötä ja kirkkaita pisteitä 
näytössä

- Kirkkaita alueita tai juovia näkymissä, joissa on välkkyviä kylttejä tai 
muita katkonaisia valonlähteitä, tai jos strobovalo tai jokin muu kirkas, 
hetkellinen valonlähde valaisee kohteen hetkeksi.

- Välkyntää sähköistä aukkoa käytettäessä.
• Huomaa, että kohinaa (satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua tai 

viivoja) ja odottamattomia värejä voi esiintyä, jos käytät X-painiketta 
lähentääksesi objektiivin läpi näkyvää näkymää (0 69) elokuvauksen 
aikana.

• Elokuvan tallennus päättyy automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
- enimmäispituus saavutetaan
- reaaliaikanäkymän valitsin kierretään toiseen asetukseen
- vastavalosuoja irrotetaan.

• Kun kuvaat elokuvia vältä osoittamasta kameralla aurinkoon tai muihin 
voimakkaisiin valonlähteisiin. Tämän varotoimen noudattamatta 
jättäminen voi vahingoittaa kameran sisäisiä virtapiirejä.

• Kameran päästämiä ääniä saattaa kuulua tallennetussa 
videoaineistossa:
- automaattitarkennuksen aikana
- sähköistä aukkoa käytettäessä
- aukon säätämisen aikana
- tärinänvaimennuksen ollessa käytössä 

tärinänvaimennusobjektiiveissa (VR).
• Jos äänitaso näkyy punaisena, äänenvoimakkuus on liian korkea. Säädä 

mikrofonin herkkyyttä.
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D Laskurin näyttö
Näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy laskuri 30 sekuntia ennen kuin 
reaaliaikanäkymä päättyy automaattisesti.
• Jos mukautettu asetus c4 [Näytön virrankatkaisun viive] on laukaissut 

ajastimen, laskuri näkyy mustana ja alkaa 30 sekuntia ennen kuin ajastin 
laukeaa ja muuttuu punaiseksi, kun jäljellä on 5 sekuntia. Jos asetus [Ei 
rajaa] on valittu asetukseen [Näytön virrankatkaisun viive] > 
[Reaaliaikanäkymä], kamera saattaa silti päättää reaaliaikanäkymän 
tarvittaessa sisäisten virtapiiriensä suojelemiseksi korkealta lämpötilalta 
tai vastaavalta.

• Laskuri näkyy punaisena ja alkaa 30 sekuntia ennen kuin kamera 
sammuu sisäisten virtapiirien suojelemiseksi. Kuvausolosuhteista 
riippuen ajastin voi näkyä välittömästi reaaliaikanäkymän valinnan 
jälkeen.

• Huomaa, että jäljellä olevasta ajasta riippumatta (näkyy näytön oikeassa 
yläkulmassa) reaaliaikanäkymä ja elokuvan tallennus loppuvat 
automaattisesti, kun laskurin aika loppuu.

D Asetusten säätäminen elokuvan tallennuksen aikana
• Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi säätää tallennuksen aikana.
• Jos muu asetus kuin I (mikrofoni pois) on valittuna, mikrofonin 

herkkyyttä voi muuttaa tallennuksen ollessa käynnissä. Asetusta I ei voi 
valita.
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A Tarkentaminen elokuvan tallennuksen aikana
Tarkennusta voidaan säätää myös painamalla laukaisin puoleenväliin.

A Reaaliaikanäkymän zoomauksen esikatselu
Paina X-painiketta lähentääksesi näytön näkymään (0 61). Jos haluat 100 
%:n zoomaussuhteen nauhoituksen aikana, paina X-painiketta. Palauta 
edellinen zoomaussuhde painamalla W (M).
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Valokuvien ottaminen elokuvauksen aikana
Valokuvia voidaan ottaa elokuvauksen 
aikana painamalla laukaisin kokonaan 
pohjaan asti. Näin otetun kuvan 
kuvasuhde on 16:9.
• C-kuvake vilkkuu näytössä, kun 

valokuva otetaan.
• Valokuvia voidaan ottaa tallennuksen 

aikana. Valokuvien ottaminen ei 
keskeytä elokuvan tallentamista.

D Valokuvien ottaminen elokuvauksen aikana
• Huomaa, että valokuvia voidaan ottaa, vaikka kohde ei olisi 

tarkennettuna.
• Valokuvat tallennetaan mitoilla, jotka on valittu elokuvan kuvakoon 

asetukseen.
• Valokuvat otetaan asetuksella [JPEG, hienoc] riippumatta 

kuvanlaatuun valitusta asetuksesta.
• Valokuvat tallennetaan elokuvausvalikon asetukseen [Kohde] valitun 

muistikorttipaikan muistikortille.
• Kuvausnopeus eteenpäin sarjakuvaustiloissa vaihtelee asetukseen 

[Kuvakoko/kuvataajuus] valitun asetuksen mukaan. Tallennuksen 
ollessa käynnissä otetaan vain yksi valokuva joka kerta, kun laukaisinta 
painetaan.

• Jokaisen elokuvan aikana voidaan ottaa korkeintaan 50 valokuvaa.
• Elokuvan tallennuksen aikana otetut elokuvat näytetään 

automaattisesti kuvauksen jälkeen, vaikka asetus [Päällä] olisi valittu 
toistovalikon kohtaan [Kuvan tarkastelu].



71Toisto

Voit katsella kameralla tallennettuja valokuvia ja elokuvia 
painamalla K-painiketta.

1 Paina K-painiketta.
• Näytöllä näkyy kuva.

• Näytettävän kuvan sisältävä 
muistikortti näytetään kuvakkeella.

2 Paina 4 tai 2 näyttääksesi 
muita kuvia.
• Muita kuvia voidaan tarkastella 

sipaisemalla näyttöä sormella 
vasemmalle tai oikealle (0 21).

• Lopeta toisto ja palaa kuvaustilaan 
painamalla laukaisin puoleenväliin.

Toisto
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A Kuvan tarkastelu
Kun [Päällä] on valittu toistovalikon kohtaan [Kuvan tarkastelu], kuvat 
näytetään automaattisesti näytöllä kuvauksen jälkeen, vaikka käyttäjä ei 
painaisi K-painiketta.
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Elokuvien katseleminen
Elokuvat on merkitty 1-kuvakkeella. Aloita toisto koskettamalla 
a-kuvaketta tai painamalla monivalitsimen keskustaa 
(nykyinen elokuvan kohta näkyy elokuvan edistymispalkissa).

1 1-kuvake

2 Pituus

3 a-kuvake

4 Nykyinen sijainti/
kokonaispituus

5 Edistymispalkki

6 Voimakkuus

7 Opas
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❚❚ Elokuvan toistotoiminnot
Toiminto Kuvaus

Keskeytä Paina 3 pysäyttääksesi toiston.

Jatka
Paina monivalitsimen keskustaa jatkaaksesi toistoa, 
kun toisto on pysäytetty tai kun sitä kelataan 
taaksepäin/eteenpäin.

Kelaa taaksepäin/
eteenpäin

• Paina 4 kelataksesi 
taaksepäin tai 2 kelataksesi 
eteenpäin. Nopeus kasvaa 
jokaisella painalluksella seuraavasti: 2×–4×–8×–
16×.

• Pidä painiketta 4 tai 2 painettuna hypätäksesi 
ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan.

• Ensimmäinen kuva 
näytetään näytön oikeassa 
yläkulmassa olevalla h- ja 
viimeinen kuva i-kuvakkeella.

Aloita hidastettu 
toisto

Aloita hidastettu toisto painamalla 3, kun elokuva 
on pysäytetty.

Askella 
taaksepäin/
eteenpäin

• Paina painiketta 4 tai 2 elokuvan ollessa 
pysäytettynä kelataksesi taaksepäin tai eteenpäin 
yksi kuva kerrallaan.

• Pidä painiketta 4 tai 2 painettuna kelataksesi 
taaksepäin tai eteenpäin jatkuvasti.

Ohita 10 s Kierrä pääkomentokiekkoa yhden porrastuksen 
verran hypätäksesi 10 s eteenpäin tai taaksepäin.

Siirry viimeiseen 
tai ensimmäiseen 
kuvaan

Ellei elokuvassa ole indeksimerkkejä, voit siirtyä 
ensimmäiseen tai viimeiseen kuvaan kiertämällä 
sivukomentokiekkoa.
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A Indeksimerkit
Indeksimerkkejä voidaan lisätä toiston ollessa 
pysäytettynä painamalla i-painiketta ja 
valitsemalla [Lisää indeksimerkki]. Voit siirtyä 
nopeasti indeksimerkittyyn kohtaan toiston ja 
muokkauksen aikana. Indeksimerkit näytetään 
p-kuvakkeella täyskuvatoistonäytössä.

Siirry 
indeksimerkkiin

Jos elokuvassa on indeksimerkkejä, 
sivukomentokiekon kiertäminen vie seuraavaan tai 
edelliseen indeksimerkkiin.
• Indeksimerkkejä voi lisätä tai poistaa [MUOKKAA 

ELOKUVAA] -valikossa, jonka saa näkyviin 
pysäyttämällä toiston ja painamalla i-painiketta.

Säädä 
äänenvoimakkuutta

Nosta äänenvoimakkuutta painamalla X ja laske 
painamalla W (M).

Rajaa elokuvaa Voit tarkastella [MUOKKAA ELOKUVAA] -valikkoa 
keskeyttämällä toiston ja painamalla i-painiketta.

Poistu Paina 1 tai K poistuaksesi täyskuvatoistoon.
Poistu 
kuvaustilaan

Poistu toistotilasta ja palaa kuvaustilaan 
painamalla laukaisin puoleenväliin.

Toiminto Kuvaus
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Tarpeettomien kuvien poistaminen
Kuvia voidaan poistaa alla kuvatulla tavalla. Huomaa, että 
poistettuja kuvia ei voi palauttaa.

1 Näytä kuva.
• Aloita toisto painamalla K ja paina 

painiketta 4 tai 2, kunnes haluttu 
kuva näkyy.

• Nykyisen kuvan sijainti näkyy 
näytetään näytön vasemmassa 
alakulmassa olevalla kuvakkeella.

2 Poista kuva.
• Paina O (Q) -painiketta. Näyttöön 

ilmestyy vahvistusikkuna. Poista 
kuva ja palaa toistotilaan 
painamalla O (Q) -painiketta 
uudelleen.

• Paina K poistuaksesi poistamatta 
kuvaa.
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Voit lähettää kuvia älypuhelimiin tai tabletteihin (älylaitteet) tai 
tietokoneisiin. Tämän toiminnon vaihtoehdot on lueteltu alla. 
Katso lisätietoja seuraavista käyttöoppaan kohdista: 
”Tietokoneisiin ja televisioihin yhdistäminen”, 
”Sisäänrakennettu langaton yhteys” ja ”Ethernet/WT-6”.

Kuvien lähettäminen älylaitteisiin
Lähetä kuvia SnapBridge sovelluksen avulla kameran 
sisäänrakennetulla Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteydellä.

Kuvien lähettäminen 
tietokoneeseen tai FTP-palvelimeen
Kuvia voidaan lähettää tietokoneisiin usealla eri tavalla.

❚❚ Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys
Voit ladata kuvia tietokoneeseen 
langattomalla yhteydellä kameran 
sisäänrakennetulla Wi-Fi-yhteydellä.

Kuvien lähettäminen
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❚❚ Langaton lähetin WT-6
Käytä valinnaista langatonta lähetintä 
WT-6 yhteyden muodostamiseen 
langattomiin verkkoihin ja kuvien 
lähettämiseen tietokoneille tai ftp-
palvelimille. WT-6 tarjoaa 
luotettavampia langattomia yhteyksiä 
kuin kameran sisäänrakennettu Wi-Fi.

❚❚ Ethernet
Yhdistä verkkoihin kameran Ethernet-
liitäntään liitetyllä Ethernet-kaapelilla ja 
lähetä kuvia tietokoneisiin tai ftp-
palvelimiin.

❚❚ USB
Liitä kamera tietokoneeseen 
USB-kaapelilla ja siirrä kuvia käyttämällä 
ViewNX-i-tietokonesovellusta.

Type-C
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D Wireless Transmitter Utility
Tarvitset Wireless Transmitter Utility -apuohjelman lähettääksesi kuvia 
tietokoneeseen kameran sisäänrakennetulla Wi-Fi-yhteydellä, WT-6:lla tai 
Ethernet-yhteydellä.

D SnapBridge-sovellus ja tietokonesovellukset
• SnapBridge-sovellus on saatavilla Applen App Store® -kaupasta tai 

Google Play™ -kaupasta.
• Nikonin tietokoneohjelmisto on saatavana Nikonin latauskeskuksesta. 

Tarkista versio sekä järjestelmävaatimukset ja lataa viimeisin versio.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Kameran painikkeet

Näytä valikot painamalla G-painiketta.

* Voit valita näytettävän valikon. Oletuksena toimii [OMA VALIKKO].

G-painike

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D [TOISTOVALIKKO]

2 C [VALOKUVAUSVALIKKO]

3 1 [ELOKUVAUSVALIKKO]

4 A [MUKAUTETUT 
ASETUKSET]

5 B [ASETUSVALIKKO]

6 N [MUOKKAUSVALIKKO]

7 O [OMA VALIKKO] /m 
[VIIMEISIMMÄT ASETUKSET] *

8 d Ohjekuvake

9 Nykyiset asetukset
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Valikoiden käyttö
Voit liikkua valikoissa käyttämällä monivalitsinta ja J-
painiketta.

1 Korosta nykyisen valikon kuvake.
Korosta nykyisen valikon kuvake painamalla 4.

1 Siirrä kohdistinta ylös

2 Monivalitsimen keskusta: 
valitse korostettu kohta

3 Näytä alivalikko, valitse 
korostettu kohta tai liikuta 
kohdistinta oikealle

4 Siirrä kohdistinta alas

5 Peruuta ja palaa edelliseen 
valikkoon tai liikuta 
kohdistinta vasemmalle

6 J-painike: valitse korostettu 
kohta
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2 Valitse valikko.
Valitse haluamasi valikko painamalla 1 tai 3.

3 Siirrä kohdistin valitsemaasi valikkoon.
Siirrä kohdistin valitsemaasi valikkoon painamalla 2.
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4 Korosta valikon kohta.
Korosta valikon kohta painamalla 1 tai 3.

5 Näytä asetukset.
Näytä valitsemasi valikon kohdan asetukset painamalla 2.
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6 Korosta asetus.
Korosta asetus painamalla 1 tai 3.

7 Valitse korostettu asetus.
• Paina J.
• Poistu tekemättä valintaa 

painamalla G-painiketta.
• Poistu valikoista ja palaa 

kuvaustilaan painamalla laukaisin 
puoleenväliin.
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D J-painike
Vaikka painikkeen 2 tai monivalitsimen keskustan painamisella on 
yleensä sama vaikutus kuin painikkeen J painamisella, on joitain kohtia, 
jotka voidaan valita vain painamalla J.

D Harmaat kohdat
• Jotkut kohdat ja valikon asetukset voivat olla 

pois käytöstä riippuen kameran tilasta. Pois 
käytöstä olevat kohdat näkyvät harmaana.

• Joissain tapauksissa J:n painaminen, kun 
harmaana näkyvä kohde korostetaan, näyttää 
viestin, jossa selitetään, miksi kohta ei ole 
käytettävissä.
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D Tekstin kirjoittaminen
Näppäimistö näytetään, kun tekstin syöttö on tarpeen. Kirjoita tekstiä alla 
kuvatulla tavalla.

• Kirjoita merkkejä kohdistimen nykyiseen kohtaan korostamalla ne 
monivalitsimen nuolinäppäimillä ja painamalla sitten monivalitsimen 
keskustaa.

• Kierrä pääkomentokiekkoa siirtääksesi kohdistinta vasemmalle tai 
oikealle tekstin näyttöalueella.

• Selaa isojen ja pienten kirjaimien sekä symbolien näppäimistöjä 
korostamalla näppäimistön valintakuvaketta ja painamalla 
monivalitsimen keskustaa. Näppäimistön valintakuvake ei ole käytössä 
joissain tapauksissa.

• Jos syötät merkin tekstin näyttöalueen ollessa täynnä, oikeanpuoleisin 
merkki poistetaan.

• Poista kohdistimen alla oleva merkki painamalla O (Q) -painiketta.
• Viimeistele tekstin syöttö painamalla J.
• Poistu viimeistelemättä tekstin syöttöä painamalla G.

3

2

1
1 Tekstin näyttöalue

2 Näppäimistöalue

3 Näppäimistön valinta
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A d (Ohje) -kuvake
• Valittuna olevan kohdan kuvaus, jos sellainen on saatavilla, tulee 

näkyviin painamalla g (h/Q) -painiketta.

• Selaa painamalla 1 tai 3.
• Palaa valikoihin painamalla g (h/Q) uudelleen.

A Kosketusohjaimet
Voit liikkua valikoissa myös kosketusohjaimilla (0 25).
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Pääset useasti käytettyihin asetuksiin nopeasti painamalla i-
painiketta tai koskettamalla i-kuvaketta reaaliaikanäkymän 
näytössä, jolloin pääset i-valikkoon.

• Korosta kohteita monivalitsimella ja paina monivalitsimen 
keskustaa näyttääksesi asetukset. Korosta haluamasi asetus ja 
paina monivalitsimen keskustaa valitaksesi sen ja palataksesi 
i-valikkoon.

• Peruuta ja palaa edelliseen näyttöön painamalla i-painiketta.
• Kuvatessa etsimen avulla sekä reaaliaikanäkymän ja elokuvan 

tallennuksen aikana näytetään erilaiset valikot.

i-painike (i-valikko)
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D Harmaat kohdat
Jotkut kohdat ja valikon asetukset voivat olla 
pois käytöstä riippuen kameran tilasta. Pois 
käytöstä olevat kohdat näkyvät harmaina, eikä 
niitä voi valita.

A Komentokiekot
• Pääkomentokiekolla voidaan valita i-

valikossa korostettuna olevan kohteen 
asetus. Valitun asetuksen mahdolliset 
vaihtoehdot voidaan valita kiertämällä 
sivukomentokiekkoa. 

• Joitakin kohtia voidaan säätää kääntämällä 
jompaa kumpaa kiekkoa.

• Tallenna muutokset painamalla J-painiketta. Voit tallentaa muutokset 
myös painamalla laukaisimen puoleenväliin tai korostamalla toisen 
kohdan.
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Valokuvauksen i-valikko
i-painikkeen painaminen valokuvien ottamisen aikana näyttää 
alla luetellut kohdat. Korosta haluamasi kohta monivalitsimella 
ja paina J nähdäksesi asetukset.

1 Näytetään vain kuvatessa etsimen avulla.
2 Näytetään vain reaaliaikanäkymäkuvauksessa.

Kuvaus etsimen avulla Reaaliaikanäkymäkuvaus

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12

13 14

15

1 Aseta Picture Control

2 Valokuvausvalikon 
muistipaikka1

3 Salamatila

4 Langallinen LAN / WT

5 Automaattitarkennustila

6 Tarkenn. seuranta ja lukitus1

7 Väriavaruus

8 Valitse mukautettujen 
asetusten muistipaikka1

9 Mittaus

10 Aktiivinen D-Lighting

11 Tarkennusaluetila

12 Mukaut. säädöt

13 Tarkennuskorostukset2

14 Valokuvien 
reaaliaikanäkymänäytön 
valkotasapaino2

15 Zoomaus jaetussa näytössä2
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A i-valikon mukauttaminen
Valitse i-valikoissa näkyvät kohdat. Mukautettu asetus f1 [Mukauta i-
valikkoa] ja f2 [Mukauta i-valikkoa (reaaliaik)] valitaksesi etsimessä ja 
reaaliaikanäkymäkuvauksessa näytettävät kohdat, tässä järjestyksessä.
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Elokuvan i-valikko
i-painikkeen painaminen elokuvan tallentamisen aikana 
näyttää alla luetellut kohdat. Korosta haluamasi kohta 
monivalitsimella ja paina J nähdäksesi asetukset.

A Mukauta i-valikkoa
Voit valita elokuvan i-valikossa näytettävät kohdat mukautetulla 
asetuksella g1 [Mukauta i-valikkoa].

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12
1 Aseta Picture Control

2 Kuvakoko ja -taajuus/
Kuvanlaatu

3 Tuulikohinan vähennys

4 Langallinen LAN / WT

5 Automaattitarkennustila

6 Kohde

7 Valkotasapaino

8 Mikrofonin herkkyys

9 Mittaus

10 Elektroninen VR

11 Tarkennusaluetila

12 Mukaut. säädöt
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Toiston i-valikko
i-painikkeen painaminen toiston aikana näyttää 
kontekstisidonnaisen i-valikon, jossa on usein käytettyjä 
toistoasetuksia.

Valokuvien toisto

Elokuvan toisto Elokuvan toisto 
keskeytetty
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Voit katsella kuvaustietoja tai valita 
näytettävät ilmaisimet painamalla R-
painiketta.

Kuvaus etsimen avulla
Voit painaa R-painiketta kuvatessasi 
etsimen avulla nähdäksesi tietonäytön 
näytöllä. Näytössä luetellaan tiedot, 
kuten suljinaika, aukko, jäljellä olevien 
kuvien lukumäärä ja tarkennusaluetila.

R-painike
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Reaaliaikanäkymäkuvaus
Käytä R-painiketta selataksesi seuraavia näyttöjä:

❚❚ Reaaliaikanäkymän valitsin kierretty asentoon C

* Näytetään vain valotuksen esikatselun aikana.

1 Ilmaisimet päällä

2 Yksinkertaistettu näyttö

3 Histogrammi *

4 Näennäishorisontti
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❚❚ Reaaliaikanäkymän valitsin kierretty asentoon 1

1 Ilmaisimet päällä

2 Yksinkertaistettu näyttö

3 Histogrammi

4 Näennäishorisontti
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Valitse Automaattitarkennus 
automaattitarkennukseen ja 
M käsitarkennukseen.

Tarkennustilan valitsin
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Valitse AF-tila ja tarkennusaluetila. AF-tila määrittää, kuinka 
kamera tarkentaa automaattitarkennustilassa, kun taas 
tarkennusaluetila määrittää, kuinka kamera valitsee 
tarkennuspisteen automaattitarkennukseen.

AF-tilan valitseminen
Pidä AF-tilan painiketta painettuna ja kierrä 
pääkomentokiekkoa. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat 
kameran asetusten mukaan.

AF-tilan painike
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❚❚ Kuvaus etsimen avulla
Valittu AF-tila näkyy yläosan ohjauspaneelissa ja etsimessä 
kuvattaessa etsimen avulla.

Asetus Kuvaus

AF-S [Kertatarkennus]
Käytä paikallaan oleviin kohteisiin. 
Tarkennus lukittuu, kun laukaisin painetaan 
puoleenväliin.

AF-C [Jatkuva 
tarkennus]

Liikkuviin kohteisiin. Kamera säätää 
tarkennusta jatkuvasti vastauksena kohteen 
etäisyyden muutoksiin, kun laukaisin on 
painettuna puoleenväliin.
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❚❚ Reaaliaikanäkymäkuvaus ja elokuvaus
Valittu AF-tila näkyy näytöllä 
reaaliaikanäkymän ja elokuvauksen 
aikana.

Asetus Kuvaus

AF-S [Kertatarkennus]
Käytä paikallaan oleviin kohteisiin. 
Tarkennus lukittuu, kun laukaisin 
painetaan puoleenväliin.

AF-F [Kokoaik. 
automaattitarkennus]

Liikkuviin kohteisiin. Kamera säätää 
tarkennusta jatkuvasti vastauksena 
kohteen etäisyyden muutoksiin, kunnes 
laukaisin painetaan puoleenväliin. 
Tarkennus lukittuu, kun laukaisin 
painetaan puoleenväliin.
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Tarkennusaluetilan valitseminen
Pidä AF-tilan painiketta painettuna ja kierrä 
sivukomentokiekkoa. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat 
AF-tilan mukaan.
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❚❚ Kuvaus etsimen avulla
Valittu AF-alue tila näkyy yläosan ohjauspaneelissa ja etsimessä 
kuvattaessa etsimen avulla.

Asetus Kuvaus

[Pistetarkennus]
Kamera tarkentaa käyttäjän valitsemaan 
pisteeseen.
• Käytä paikallaan oleviin kohteisiin.

[Dyn. tarkennus 
(9 pistettä)]/
[Dyn. tarkennus 
(25 pistettä)]/
[Dyn. tarkennus 
(49 pistettä)]/
[Dyn. tarkennus 
(105 pistettä)]

Kamera tarkentaa käyttäjän valitsemaan 
pisteeseen. Jos kohde poistuu valitusta 
pisteestä hetkeksi, kamera tarkentaa 
ympäröivien tarkennuspisteiden tietojen 
perusteella. Dynaaminen tarkennus on 
käytettävissä, kun automaattitarkennustilaksi 
on valittu AF-C.
• Valitse kohteisiin, jotka liikkuvat 

arvaamattomasti. Mitä suurempi 
tarkennuspisteiden lukumäärä on, sitä 
leveämpää aluetta käytetään tarkennukseen.

[3D-seuranta]

Käyttäjä valitsee tarkennuspisteen. Kun 
laukaisin painetaan puoleenväliin, kamera 
seuraa kohteita, jotka poistuvat valitusta 
tarkennuspisteestä ja valitsee uudet 
tarkennuspisteet tarvittaessa. Kolmiulotteinen 
seuranta on käytettävissä, kun 
automaattitarkennustilaksi on valittu AF-C.
• Käytä kohteisiin, jotka liikkuvat 

epäsäännöllisesti puolelta toiselle.
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[Valinta 
tarkennusalueryhmästä]/
[Valinta 
tark.alueryhmästä (C1)]/
[Valinta 
tark.alueryhmästä (C2)]

Kamera käyttää käyttäjän valitsemien 
tarkennuspisteiden ryhmää.
• Valitse tilannekuviin, liikkuviin kohteisiin ja 

muihin kohteisiin, joita on vaikea valokuvata 
käyttämällä asetusta [Pistetarkennus].

• Käytä asetuksia [Valinta tark.alueryhmästä 
(C1)] ja [Valinta tark.alueryhmästä (C2)] 
luodaksesi mukautettuja ryhmiä, joissa 
kunkin ulottuvuuden tarkennuspisteiden 
lukumäärä voidaan valita monivalitsimella. 
Tätä voidaan käyttää, jos esimerkiksi 
tarkennettavan alueen koko ja muoto 
voidaan määrittää etukäteen kohtuullisen 
tarkasti.

[Automaattinen alue]

Kamera tunnistaa 
kohteen 
automaattisesti ja 
valitsee 
tarkennuspisteen. 
Jos kasvot 
havaitaan, kamera 
antaa etusijan muotokuvakohteelle.

Asetus Kuvaus
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A Muokatut tarkennusryhmät: [Valinta tark.alueryhmästä 
(C1)]/[Valinta tark.alueryhmästä (C2)]

• Kun [Valinta tark.alueryhmästä (C1)] tai [Valinta tark.alueryhmästä 
(C2)] on korostettu, voit säätää mukautetun tarkennusryhmän leveyttä 
pitämällä AF-tilan painiketta painettuna ja painamalla 4 tai 2. Valitse 
korkeus painamalla 1 tai 3. Korkeus ja leveys näytetään yläosan 
ohjauspaneelissa.

• Jos pidät silmääsi etsimellä valittaessasi 
tarkennuspisteiden lukumäärää, voit 
esikatsella valitun mukautetun 
tarkennusryhmän muotoa.

• Tarkennuspisteiden lukumäärä voidaan 
valita myös käyttämällä mukautettua asetusta a10 [Mukautetut 
ryhmittelyt (C1/C2)].

1 Leveys (tarkennuspisteiden 
lukumäärä)

2 Korkeus (tarkennuspisteiden 
lukumäärä)
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❚❚ Reaaliaikanäkymäkuvaus / elokuvan tallennus
Valittu AF-aluetila näkyy näytössä 
reaaliaikanäkymäkuvauksen ja 
elokuvauksen aikana.

Asetus Kuvaus

! [Kasvotarkennus]

Kamera tunnistaa muotokuvakohteet 
automaattisesti ja tarkentaa niihin. Valittu 
kohde näytetään keltaisen rajauksen sisällä. Jos 
kamera havaitsee useita kasvoja (enintään 16), 
voit valita kohteen monivalitsimella.
• Käytä muotokuvissa.

5 [Leveä alue]
Sama kuin asetuksessa [Normaali alue], paitsi 
että kamera tarkentaa laajemmalle alueelle.

6 [Normaali alue]
Kamera tarkentaa käyttäjän valitsemaan 
pisteeseen.

n
[Kohteen 
seuranta]

Aseta tarkennuspiste kohteen päälle ja paina 
monivalitsimen keskustaa. Tarkennuspiste 
seuraa valittua kohdetta sen liikkuessa kuvan 
läpi. Voit lopettaa seurannan painamalla 
monivalitsimen keskustaa uudelleen.
• Käytä valitun kohteen tarkennuksen 

seurantaan.
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❚❚ Tarkennuspisteen valinta käsin
Kun joku muu asetus kuin 
[Automaattinen alue], 
[Kasvotarkennus] tai [Kohteen 
seuranta] on valittu AF-tilaksi, voit valita 
tarkennuspisteen käsin. Paina 
monivalitsinta ylös, alas, vasemmalle tai 
oikealle (1342) tai viistosti valitaksesi tarkennuspisteen.

A Tarkennuspisteen valinnan lukitseminen
Tarkennuspisteen valinta voidaan 
lukita kiertämällä 
tarkennusvalitsimen lukitsin ”L”-
asentoon. Tarkennuspisteen 
valinta voidaan ottaa uudelleen 
käyttöön kiertämällä lukitus 
asentoon I.
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AF-ON-painiketta voidaan käyttää 
tarkennukseen 
automaattitarkennustilassa.
• Voit valita AF-ON-painikkeelle 

määritetyn tehtävän. Voit valita 
painikkeen tehtävät valokuvauksen ja 
elokuvan tallennuksen aikana mukautettujen asetusten 
valikon mukautetulla asetuksella f3 [Mukaut. säädöt] ja g2 
[Mukaut. säädöt].

A Pystykuvauksen AF-ON-painike
AF-ON-painike suorittaa saman toiminnon, mutta sitä voidaan käyttää 
vain silloin, kun pystysuuntaisen kuvauksen laukaisimen lukitus on auki.

AF-ON-painike
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Valitse valotustila.

Valotustilan valitseminen
Pidä I-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa.

I-painike

Tila Kuvaus

P Ohjelmoitu 
automatiikka

Kamera asettaa suljinajan ja aukon optimaalista 
valotusta varten.

S
Suljinajan 
esivalinta-
automatiikka

Valitset valotusajan itse. Kamera valitsee aukon 
parhaita tuloksia varten.

A
Aukon 
esivalinta-
automatiikka

Valitset aukon itse. Kamera suljinajan parhaita 
tuloksia varten.

M Käsisäätö
Ohjaat sekä suljinaikaa että aukkoa. Aseta 
suljinajaksi ”bulb-aikavalotus” tai ”time-
aikavalotus” pitkin valotusaikoihin.
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Kierrä kuvanottotavan valitsinta valitaksesi sulkimen laukaisun 
toiminnon.

Kuvanottotavan valitseminen
Paina kameran päällä olevaa 
kuvanottotavan valitsimen lukituksen 
vapautinta ja kierrä kuvanottotavan 
valitsinta.

Kuvanottotavan valitsin ja S-painike

Tila Kuvaus

S Yksittäiskuva Kamera ottaa yhden kuvan joka kerta, kun 
laukaisinta painetaan.

CL
Sarjakuvaus, 
hidas

Kamera ottaa valokuvia valitulla nopeudella, 
kun laukaisinta painetaan. Kuvataajuus 
voidaan valita arvoista 1–10 kuvaa/s.

CH
Sarjakuvaus, 
nopea

Kamera ottaa valokuvia valitulla nopeudella, 
kun laukaisinta painetaan. Kuvataajuus 
voidaan valita arvoista 10–14 kuvaa/s.
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Q Äänetön 
laukaisu

Ota kuvia hiljaisemmin kuin 
yksittäiskuvatilassa. Myös sarjakuvausta 
nopeudella 1–5 kuvaa/s tuetaan.

E Itselaukaisin Ota kuvia itselaukaisimella.

MUP Peilin nosto
Peili nostetaan ennen kuvaamista kameran 
tärähtämisen aiheuttaman liike-epäterävyyden 
minimoimiseksi.

S
Pikalaukaisu-
tavan valinta

Kuvanottotapa voidaan valita pitämällä S-
painiketta painettuna ja kiertämällä 
pääkomentokiekkoa.

Tila Kuvaus
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Käytä Y-painiketta valitaksesi, kuinka kamera mittaa valoa 
valotusta säädettäessä.

Mittausasetuksen valinta
Pidä Y-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa.

Y-painike

Asetus Kuvaus

L [Matriisimittaus]
Matriisimittaus sopii moniin erilaisiin 
kohteisiin. Se tuottaa luonnollisen 
näköisiä tuloksia.

M [Keskustapainotteinen]

Kamera antaa suurimman painotuksen 
kuvan keskelle. Sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi kohteissa, jotka ovat 
sommittelun pääosassa.
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N [Pistemittaus]

Kameran mittaa ympyrän, joka on 
halkaisijaltaan 4 mm (noin 1,5 % 
kuvasta). Käytä esimerkiksi kuvan tietyn 
alueen mittaukseen, kun kohde on 
taustavalaistu tai siinä on voimakkaan 
kontrastin alueita.

t [Huippuvalopainotteinen]

Kamera antaa suurimman painon 
huippuvaloalueisiin. Käytä tätä asetusta 
vähentääksesi yksityiskohtien 
häviämistä huippuvaloalueissa, 
esimerkiksi kun kuvataan 
kohdevalaistuja esiintyjiä lavalla.

Asetus Kuvaus
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Käytä BKT-painiketta valitaksesi 
haarukoinnin porrastuksen ja 
haarukointiohjelman otosten määrän. 
Haarukointia käytetään valotuksen, 
salaman tason, valkotasapainon tai 
aktiivisen D-Lightingin (ADL) 
vaihtelemiseen kuvien sarjassa.
• BKT-painikkeen tehtävä voidaan valita mukautetulla 

asetuksella f3 [Mukaut. säädöt].

BKT-painike
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Säädä kameran valoherkkyyttä (ISO-herkkyys) S (Q) 
-painikkeella. Mitä suurempi ISO-herkkyys, sitä vähemmän valoa 
tarvitaan valotukseen, mikä mahdollistaa lyhyemmät suljinajat 
tai pienemmät aukot. Voit myös ottaa käyttöön automaattisen 
ISO-herkkyyssäädön, joka säätää herkkyyttä automaattisesti, jos 
optimaalista valotusta ei voida saavuttaa käyttäjän valitsemalla 
asetuksella.

ISO-herkkyyden säätäminen
Pidä S (Q) -painiketta painettuna ja kierrä 
pääkomentokiekkoa.

Valitse arvoista ISO 100–102400. Asetukset, jotka ovat noin 0,3–
1 EV:tä alle ISO 100 ja 0,3–5 EV:tä yli ISO 102400, ovat myös 
käytettävissä.

S (Q) -painike
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D Suuret ISO-herkkyydet
Mitä suurempi ISO-herkkyys, sitä vähemmän valoa tarvitaan valotukseen, 
jolloin kuvia voidaan ottaa heikossa valaistuksessa. Tämä estää myös liike-
epäterävyyttä kohteen liikkuessa. Huomaa kuitenkin, että mitä suurempi 
herkkyys on, sitä todennäköisemmin kuvassa on ”kohinaa” satunnaisina 
kirkkaina pisteinä, utuna tai viivoina.
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Automaattisen ISO-herkkyyden käyttöönotto
Pidä S (Q) -painiketta painettuna ja kierrä 
sivukomentokiekkoa valitaksesi sen, säätääkö kamera 
automaattisesti ISO-herkkyyttä, jos haluttua valotusta ei voida 
saavuttaa käyttäjän valitsemalla arvolla.
• Kun automaattinen ISO-herkkyys on käytössä, ISO AUTO 
-merkkivalot ilmestyvät yläosan ohjauspaneeliin ja etsimeen. 
Kun nämä merkkivalot palavat (eivät vilku), kuvia otetaan 
herkkyydellä, joka on valittu kohtaan [ISO-herkkyys]. Kun 
herkkyyttä muutetaan käyttäjän valitsemasta arvosta, ISO 
AUTO -merkkivalot vilkkuvat ja muutettu arvo näkyy 
näytöissä.

A Suurin herkkyys
Voit valita automaattisen ISO-herkkyyssäädön ylärajan estääksesi ISO-
herkkyyttä kasvamasta liian suureksi. Suurin ISO-herkkyys voidaan valita 
käyttämällä valokuvausvalikon asetusta [ISO-herkkyysasetukset] > 
[Autom. ISO-herkkyyssäätö] > [Suurin herkkyys].
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Käytä E (valotuksen korjaus) -painiketta muuttaaksesi valotusta 
kameran ehdottamasta arvosta. Valotuksen korjauksella 
voidaan tehdä kuvia kirkkaammiksi tai tummemmiksi.

Valotuksen korjauksen säätäminen
Pidä E-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa.

• Suuremmat arvot tekevät kohteesta kirkkaamman, 
pienemmät arvot tummemman.

• Normaali valotus voidaan palauttaa asettamalla valotuksen 
korjaus arvoon ±0,0. Valotuksen korjausta ei palauteta, kun 
kamera sammutetaan.

E-painike

−1 EV Ei valotuksen 
korjausta

+1 EV
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T-painiketta käytetään kuvanlaadun säätämiseen ja JPEG-
kuvien koon valitsemiseen.

Kuvanlaadun säätäminen
Pidä T-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa.

T-painike

Asetus Kuvaus
[NEF (RAW) + JPEG, 
hienoc]

Tallenna kaksi kopiota kustakin kuvasta: NEF 
(RAW) -kuva ja JPEG-kopio. JPEG-kopion kohdalla 
voit valita asetuksen, joissa asetetaan 
ensisijaisuus kuvanlaadulle tai tiedoston koolle. 
Tähdillä merkityt asetukset (”c”) asettavat 
ensisijaisuuden kuvanlaadulle ja tähdettömät 
asetukset (”c”) tiedoston koolle.

[NEF (RAW) + JPEG, 
hieno]
[NEF (RAW) + JPEG, 
normaalic]
[NEF (RAW) + JPEG, 
normaali]
[NEF (RAW) + JPEG, 
perusc]
[NEF (RAW) + JPEG, 
perus]
[NEF (RAW)] Tallenna valokuvat NEF (RAW) -muodossa.
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A Tallennus kahdessa muodossa
• Jos valitset [RAW paikka 1 - JPEG paikka 2] kohtaan [Paikassa 2 

olevan kortin käyttö] valokuvausvalikossa, kun otat kuvia NEF (RAW) + 
JPEG -asetuksen ollessa valittuna kuvanlaaduksi, NEF (RAW) -kopiot 
tallennetaan paikassa 1 olevalle kortille ja JPEG-kopiot paikassa 2 
olevalle kortille.

• Jos kuvanlaaduksi valitaan JPEG-asetus ja [JPEG paikka 1 - JPEG paikka 
2] on valittu kohtaan [Paikassa 2 olevan kortin käyttö], kamera 
tallentaa kaksi kopiota kustakin kuvasta (yhden kummallekin 
muistikortille) eri koossa.

[JPEG, hienoc]
Tallenna valokuvat JPEG-muodossa. Kuvanlaatu 
paranee sitä mukaa kuin laatu paranee 
perustasosta normaaliksi ja hienoksi. Tähdillä 
merkityt asetukset (”c”) asettavat ensisijaisuuden 
kuvanlaadulle ja tähdettömät asetukset (”c”) 
tiedoston koolle.

[JPEG, hieno]
[JPEG, normaalic]
[JPEG, normaali]
[JPEG, perusc]
[JPEG, perus]

Asetus Kuvaus
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Kuvakoon valitseminen
Pidä T-painiketta painettuna ja kierrä sivukomentokiekkoa.

• Valitse asetuksista [Suuri], [Keskikoko] ja [Pieni]. Valittua 
asetusta käytetään JPEG-valokuviin. Valokuvien fyysiset mitat 
pikseleinä vaihtelevat kuva-alan mukaan.

• NEF (RAW) -kuvien koko voidaan valita käyttämällä 
valokuvausvalikon kohtaa [Kuvakoko] > [NEF (RAW)].

Kuva-ala
Kuvakoko

[Suuri] [Keskikoko] [Pieni]
[FX (36×24)] 5 568 × 3 712 4 176 × 2 784 2 784 × 1 856

[1,2× (30×20)] 4 640 × 3 088 3 472 × 2 312 2 320 × 1 544
[DX (24×16)] 3 648 × 2 432 2 736 × 1 824 1 824 × 1 216
[5:4 (30×24)] 4 640 × 3 712 3 472 × 2 784 2 320 × 1 856
[1:1 (24×24)] 3 712 × 3 712 2 784 × 2 784 1 856 × 1 856

[16:9 (36×20)] 5 568 × 3 128 4 176 × 2 344 2 784 × 1 560
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U-painiketta voidaan käyttää valkotasapainon säätämiseen. 
Valkotasapaino tuottaa luonnollisia värejä erisävyisissä valo-
olosuhteissa.

Valkotasapainon säätäminen
Pidä U-painiketta painettuna ja kierrä pääkomentokiekkoa.

Valitun asetuksen asetukset voidaan valita pitämällä U-
painiketta painettuna ja kiertämällä sivukomentokiekkoa.

U-painike



122 U-painike

Asetus Kuvaus

v [Automaattinen]

Valkotasapainoa säädetään 
automaattisesti parhaan mahdollisen 
tuloksen saavuttamiseksi useimmissa 
valonlähteissä.

v0 [Säil. valkoinen 
(väh. lämp. värejä)]

Poista hehkulampun tuottama lämmin 
värisävy.

v1 [Säilytä 
yleistunnelma]

Säilytä hehkulampun tuottama lämmin 
värisävy osittain.

v2 [Säil. lämpimän 
valaist. värit]

Säilytä hehkulampun tuottama lämmin 
värisävy.

D [Automaattinen 
luonnonvalo]

Kun tätä asetusta käytetään 
luonnonvalossa asetuksen 
[Automaattinen] sijasta, tämä asetus 
tuottaa värejä, jotka muistuttavat 
enemmän paljain silmin nähtyjä värejä.

H [Suora auringonvalo]
Käytä kohteissa, joita valaisee suora 
auringonvalo.

G [Pilvinen]
Käytä päivänvalossa, kun taivas on 
pilvinen.

M [Varjo]
Käytä päivänvalossa, kun kohde on 
varjossa.

J [Hehkulamppu] Käytä hehkulampun valossa.
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I [Loisteputkivalo]

Käytä loisteputkivalossa. Valitse 
polttimon tyyppi valonlähteen mukaan.

[Natriumlamput]
[Lämpimänvalk. 
loisteputket]
[Valkoiset loisteputket]
[Viileänvalk. 
loisteputket]
[Päivänvalk. 
loisteputket]
[Päivänvaloloisteputket]
[Kork. lämpötilan 
elohopea]

N [Salama] Käytä salamalla valokuvaukseen.
K [Valitse värilämpötila] Valitse värilämpötila suoraan.

L [Esiasetus käsin]
Mittaa kohteen tai valonlähteen 
valkotasapaino tai kopioi valkotasapaino 
olemassa olevasta valokuvasta.

Asetus Kuvaus
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A Valkotasapainon hienosäätö
Hienosäädä valkotasapainoa monivalitsimella pitämällä samalla U-
painiketta painettuna.
• Kun jokin muu asetus kuin [Valitse värilämpötila] tai [Esiasetus käsin] 

on valittuna, voit hienosäätää valkotasapainoa akselilla kullanruskea–
sininen painamalla 4 tai 2 ja akselilla vihreä–magenta painamalla 1 
tai 3.

• Kun [Valitse värilämpötila] on valittuna, voit painaa 4 tai 2 
korostaaksesi numeron. Vaihda valintaa painamalla 1 tai 3.

• Palaa kuvaustilaan vapauttamalla U-painike.
• Muissa asetuksissa kuin 0 takakannen 

ohjauspaneelissa näkyy tähti (”U”).

• Voit tarkastella nykyistä arvoa painamalla 
U-painiketta, kun kuvaustiedot näkyvät.
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Käytä g (h/Q) -painiketta valitaksesi uusien valokuvien 
kuvankäsittelyn (”Picture Control”) asetuksen kuvaustilan tai 
haluamasi lopputuloksen mukaan.

Picture Control -säätimen valitseminen
g (h/Q) -painikkeen painaminen tuo 
esiin Picture Control -asetukset. Korosta 
asetus painikkeella 4 tai 2 ja valitse se 
painamalla J.

g (h/Q) -painike

Asetus Kuvaus

n [Automaattinen]
Kamera säätää värisävyt automaattisesti 
[Vakio] Picture Control -säätimen perusteella.

Q [Vakio]
Vakiomuotoinen prosessointi tasapainoisten 
tulosten saavuttamiseksi. Suositellaan 
useimpiin tilanteisiin.

R [Neutraali]
Minimaalinen käsittely, joka tuottaa 
luonnollisia tuloksia. Valitse valokuviin, joita 
käsitellään tai muokataan myöhemmin.

S [Värikäs]
Kuvia parannellaan värikkään 
valokuvatulostetehosteen tuottamiseksi. 
Valitse valokuviin, joissa päävärit korostuvat.

T [Yksivärinen] Ota yksivärisiä valokuvia.



126 g (h/Q) -painike

o [Muotokuva]
Tasoittaa ihonväriä luoden luonnollisen 
näköisiä muotokuvia.

p [Maisema] Kuvaa eloisia maisema ja kaupunkikuvia.

q [Tasainen]

Laaja valikoima sävyjen yksityiskohtia 
huippuvaloista varjoihin säilytetään. Valitse 
valokuviin, joita käsitellään tai muokataan 
myöhemmin mittavasti.

l01 
- 

l20

Creative Picture 
Control (Luova 
Picture Control)

Creative Picture Control -säätimet tarjoavat 
ainutlaatuisia värisävyn, sävytyksen, 
värikylläisyyden yhdistelmiä ja muita 
asetuksia, jotka on luotu tiettyjen tehosteiden 
aikaansaamiseksi. Valitse yhteensä 20 
asetuksesta, mukaan lukien [Unelma] ja 
[Aamunkoitto].

Asetus Kuvaus
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❚❚ Picture Control -säätimien muokkaaminen
Jos haluat muuttaa Picture Control 
-säätimien asetuksia, korosta Picture 
Control ja paina 3.
• Korosta asetuksia painamalla 1 tai 3. 

Paina 4 tai 2 valitaksesi arvon 1 
porrastuksella tai kierrä 
alakomentokiekkoa valitaksesi arvon 0,25 porrastuksella.

• Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun Picture 
Control -säätimen mukaan.

• Oletusasetukset voidaan palauttaa painamalla O (Q) 
-painiketta.

• Tallenna muutokset painamalla J-painiketta.
• Oletusasetuksista muokatut Picture 

Control -säätimet on merkitty tähdellä 
(”U”).
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❚❚ Picture Control -asetukset
Asetus Kuvaus

[Tehosteen 
voimakkuus]

Vaimenna tai korosta Creative Picture Control 
-säätimien vaikutusta.

[Pikaterävöittäminen]

Säädä nopeasti tasoja saadaksesi tasapainotetun 
asetuksen [Terävöittäminen], [Keskialueen 
terävöitt.] ja [Yksityiskohtaisuus]. Näitä 
parametreja voidaan myös säätää erikseen.

[Terävöittäminen] Hallitse yksityiskohtien ja ääriviivojen terävyyttä.
[Keskialueen 
terävöitt.]

Säädä kuvioiden ja viivojen terävyyttä asetusten 
[Terävöittäminen]–[Yksityiskohtaisuus] välillä.

[Yksityiskohtaisuus]
Säädä paksumman ääriviivan yleistä terävyyttä ja 
terävyyttä vaikuttamatta kirkkauteen tai 
dynaamiseen alueeseen.

[Kontrasti] Säädä kontrastia.

[Kirkkaus]
Voimista tai vähennä kirkkautta menettämättä 
yksityiskohtia valoalueissa tai varjoissa.

[Värikylläisyys] Säädä värien värikkyyttä.
[Värisävy] Säädä värisävyä.

[Suodintehosteet]
Simuloi värisuotimien vaikutusta yksivärisissä 
kuvissa.

[Sävytys]

Valitse yksivärisissä kuvissa käytettävä sävy. 
Värikylläisyyden asetukset tulevat näkyviin, kun 
painat 2, kun jokin muu asetus kuin [B&W] 
(mustavalkoinen) on valittuna.

[Sävytys] (Creative 
Picture Control (Luova 
Picture Control))

Valitse Creative Picture Control -säätimissä käytetty 
värisävy.
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D j-ilmaisin
Picture Control -asetusvalikon arvonäytön alla 
oleva j-ilmaisin ilmaisee asetuksen edellisen 
arvon.

D [A] (Automaattinen)
• Jos valitset tietyille asetuksille käytettävissä olevan asetuksen [A] 

(automaattinen), kamera voi säätää asetusta automaattisesti.
• Tulokset vaihtelevat valotuksen ja sen mukaan, missä kohde sijaitsee 

kuvassa.

D [Suodintehosteet]
Valitse seuraavista asetuksista [Suodintehosteet]:

* Suluissa oleva termi on vastaavan kolmannen osapuolen värisuotimen 
nimi mustavalkovalokuvaukselle.

Asetus Kuvaus

[Y] (keltainen) * Nämä asetukset parantavat kontrastia ja niillä voidaan 
vähentää taivaan kirkkautta maisemakuvissa. Oranssi 
[O] tuottaa enemmän kontrastia kuin keltainen [Y], 
punainen [R] puolestaan tuottaa enemmän kontrastia 
kuin oranssi.

[O] (oranssi) *

[R] (punainen) *

[G] (vihreä) *
Vihreä pehmentää ihonsävyä. Käytä muotokuviin ja 
vastaaviin.
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A [Automaattinen] Picture Control -säädin
Asetuksia voidaan säätää välillä [A−2] – [A+2].

A Kuvien suojaaminen poistamiselta
Kuvat voidaan suojata toiston aikana g 
(h/Q) -painikkeella. Kuvien suojaaminen 
auttaa estämään niiden tahatonta poistoa.

A Ohjeen katseleminen
Näet nykyisen kohteen ohjeen, jos sellainen on saatavilla, painamalla g 
(h/Q) -painiketta (0 87).



131W (N) -painike

W (N)-painikkeella voidaan valita salamatila ja säätää 
lisävarusteena saatavien salamalaitteiden salaman korjausta. 
Salamatila määrittää salaman tuottaman vaikutuksen, salaman 
korjaus puolestaan salaman tehon.

Salamatilan valitseminen
Pidä W (N) -painiketta painettuna ja kierrä 
pääkomentokiekkoa.

W (N) -painike

Asetus Kuvaus
[Täytesalama] 
(etuverhon täsmäys)

Tätä tilaa suositellaan useimpiin tilanteisiin.

[Punasilmäisyyden 
vähennys] 
(punasilmäisyyden 
vähennys)

Salama välähtää ennen valokuvan 
ottamista, mikä vähentää punasilmäisyyttä.

[Hidas täsmäys] 
(täsmäys pitkiin 
suljinaikoihin)

Sama kuin ”Täytesalama”, paitsi että pitkiä 
suljinaikoja käytetään taustavalaistuksen 
kuvaamiseen yöllä tai hämärässä.
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[Hidas täsmäys + 
punasilm. vähenn.] 
(punasilmäisyyden 
vähennys pitkien 
suljinaikojen 
täsmäyksellä)

Sama kuin ”punasilmäisyyden vähennys”, 
paitsi että pitkiä suljinaikoja käytetään 
taustavalaistuksen kuvaamiseen yöllä tai 
hämärässä.

[Jälkiverhon 
täsmäys] 
(jälkiverhon 
täsmäys)

Salama välähtää juuri ennen kuin suljin 
sulkeutuu.

s [Ei salamaa] Salama ei välähdä.

Asetus Kuvaus
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Salaman korjauksen säätäminen
Pidä W (N) -painiketta painettuna ja kierrä 
sivukomentokiekkoa.

• Valitse positiivisia arvoja kirkkaampaan valaistukseen, 
negatiivisia arvoja sen varmistamiseksi, ettei kohde ole liian 
kirkkaasti valaistu.

• Normaali salamateho voidaan palauttaa asettamalla salaman 
korjaus arvoon ±0,0. Salaman korjausta ei palauteta, kun 
kamera sammutetaan.
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Pv-painikkeen painaminen 
etsinvalokuvauksen aikana pienentää 
objektiivin aukon nykyiseen arvoon, 
jolloin syväterävyyttä voidaan esikatsella 
niin kauan kuin painiketta pidetään 
painettuna.
• Nikonin luovan valaistusjärjestelmän (CLS) kanssa 

yhteensopivat lisävarusteena saatavat salamalaitteet 
tuottavat muotoilusalaman. Muotoilusalama voidaan poistaa 
käytöstä valitsemalla [Pois] mukautettuun asetukseen e6 
[Muotoilusalama].

• Voit valita Pv-painikkeelle määritetyn tehtävän. Voit valita 
painikkeen tehtävät valokuvauksen ja elokuvauksen aikana 
mukautettujen asetusten valikon mukautetulla asetuksella f3 
[Mukaut. säädöt] ja g2 [Mukaut. säädöt].

Pv-painike
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Käytä painikkeita Fn1, Fn2, Fn3 (C) tai pystysuuntainen Fn 
päästäksesi nopeasti valittuihin asetuksiin.

• Määritettyä asetusta voidaan säätää pitämällä -painiketta 
painettuna ja kiertämällä komentokiekkoja. Joissakin 
tapauksissa säädöt voidaan tehdä sekä pää- että 
sivukomentokiekoilla.

• Voit valita näiden painikkeiden tehtävät valokuvauksen ja 
elokuvan tallennuksen aikana mukautettujen asetusten 
valikon mukautetulla asetuksella f3 [Mukaut. säädöt] ja g2 
[Mukaut. säädöt].

Painikkeet Fn1, Fn2, Fn3 (C) ja Fn 
(vaakasuunta)
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Vianmääritys

Voit ehkä ratkaista kaikki kameraan liittyvät ongelmat 
noudattamalla alla olevia vaiheita. Tarkista tämä luettelo ennen 
kuin otat yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun Nikon-
huoltoedustajaan.

Ennen kuin otat yhteyttä asiakastukeen

VAIHE1 Tarkista seuraavissa kohdissa luetellut yleiset ongelmat:
• ”Ongelmia ja ratkaisuja” (0 138)
• ”Hälytykset ja virheilmoitukset” (0 150)

VAIHE2 Sammuta kamera ja poista akku, odota noin minuutin 
ajan, aseta akku uudelleen paikalleen ja käynnistä 
kamera.
D Kamera voi jatkaa tietojen kirjoittamista muistikortille 

kuvauksen jälkeen. Odoteta vähintään minuutin ajan 
ennen akun irrottamista.

VAIHE3 Hae tietoa Nikonin verkkosivustolta.
• Käy maasi tai alueesi verkkosivulla saadaksesi tukitietoa ja 

vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (0 xxix).
• Voit ladata kamerasi uusimmat laiteohjelmat osoitteesta: 

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

VAIHE4 Ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
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D Oletusasetusten palauttaminen
• Jotkin valikon kohteet ja muut ominaisuudet eivät välttämättä ole 

saatavilla käytössä olevista asetuksista riippuen. Jos haluat käyttää 
harmaana olevia valikon kohtia tai ominaisuuksia, jotka eivät muuten 
ole käytettävissä, yritä palauttaa oletusasetukset käyttämällä 
asetusvalikon kohtaa [Palauta kaikki asetukset].

• Huomaa kuitenkin, että myös langattoman verkon profiilit, 
tekijänoikeustiedot ja muut käyttäjän luomat merkinnät palautetaan. 
Kun asetukset on nollattu, niitä ei voi palauttaa.
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Alla on lueteltu ratkaisuja joihinkin yleisiin ongelmiin.

Akku/näyttö

Ongelmia ja ratkaisuja

● Kamera on päällä mutta ei reagoi:
• Odota tallennuksen ja muiden toimintojen päättymistä.
• Jos ongelma ei ratkea, sammuta kamera.
• Jos kamera ei sammu, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen.
• Jos käytät verkkolaitetta, irrota ja kytke verkkovirtalaite uudelleen.

- Kaikki tällä hetkellä tallennettavat tiedot menetetään.
- Virtalähteen poistaminen tai irrottaminen ei vaikuta jo 

tallennettuihin tietoihin.
● Etsintä ei ole tarkennettu:

• Kierrä diopterin säädintä säätääksesi etsimen tarkennusta.
• Jos etsimen tarkennuksen säätäminen ei korjaa ongelmaa, aseta 

automaattitarkennuksen tilaksi AF-S- ja AF-alueen tilaksi 
[Pistetarkennus]. Valitse sitten keskitarkennuspiste valitsemalla 
voimakaskontrastinen kohde ja tarkenna automaattitarkennuksella. 
Kun kamera on tarkentanut, käytä diopterin säädintä saadaksesi 
kohteen tarkkaan tarkennukseen etsimessä.

• Etsimen tarkennusta voidaan tarvittaessa säätää edelleen 
valinnaisten korjaavien objektiivien avulla.
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● Etsin on pimeä:
Onko akussa latausta? Etsin voi pimentyä, jos akku on tyhjä tai se ei 
ole paikallaan (0 28, 47).

● Etsimen, ohjauspaneelin tai näytön näyttö sammuu ilman 
varoitusta:

Valitse pidempiä viiveitä mukautettuun asetukseen c2 [Valmiustila-
ajastin] tai c4 [Näytön virrankatkaisun viive].

● Ohjauspaneelin tai etsimen näyttö on himmeä eikä vastaa:
Näiden näyttöjen vasteajat ja kirkkaus vaihtelevat lämpötilan mukaan.

● Etsimessä näkyy kuvioita:
Etsimen näyttö voi muuttua punaiseksi, kun tarkennuspiste 
korostetaan, mutta tämä on normaalia tämäntyyppisille etsimille, eikä 
se ole merkki viasta.
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Kuvaus
● Kamera käynnistyy hitaasti:

Jos muistikortti sisältää suuria tiedostoja tai kansioita, tiedostojen 
hakemiseen tarvitaan enemmän aikaa.

● Suljinta ei voi laukaista:
• Onko kamerassa muistikorttia, ja jos on, onko sillä tilaa?
• Kun muuta tyyppiä kuin G tai E oleva mikroprosessoriohjattu 

objektiivi on kiinnitettynä, suljinta ei voida vapauttaa, ennen kuin 
himmenninrengas on lukittu pienimpään aukkoon (suurimpaan 
aukkoarvoon). Jos B näkyy yläosan ohjauspaneelissa, valitse 
[Himmenninrengas] mukautettuun asetukseen f6 
[Komentokiekkojen mukautt.] > [Aukon asetus] ja säädä aukkoa 
objektiivin himmenninrenkaalla.

• Jos valitsit tilan S valittuasi suljinajaksi A (Bulb-aikavalotus) tai 
% (Time-aikavalotus) tilassa M, valitse toinen suljinaika.

• Onko asetus [Suljin lukittu] valittuna asetusvalikon kohtaan 
[Laukaisu muistikortitta]?

● Kamera vastaa hitaasti laukaisimeen:
Valitse [Pois] mukautettuun asetukseen d5 [Valotuksen viivetila].

● Sarjakuvaus ei ole käytettävissä:
Sarjakuvausta ei voida käyttää HDR:n kanssa.
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● Valokuvat ovat epätarkkoja:
• Onko kamera käsitarkennustilassa? Ota automaattitarkennus 

käyttöön kiertämällä tarkennustilan valitsin AF-asentoon.
• Automaattitarkennus ei toimi hyvin seuraavissa olosuhteissa. Käytä 

näissä tapauksissa käsitarkennusta tai tarkennuksen lukitusta. 
Automaattitarkennus ei toimi hyvin, jos: kohteen ja taustan välillä 
on vähän tai ei ollenkaan kontrastia, tarkennuspiste sisältää 
kohteita, jotka ovat eri etäisyyksillä kamerasta, kohdetta hallitsevat 
säännölliset geometriset kuviot, tarkennuspiste sisältää alueita, 
joissa on vahvasti toisistaan poikkeavia kirkkausalueita, taustan 
kohteet näyttävät suuremmilta kuin itse kohde tai kohde sisältää 
paljon tarkkoja yksityiskohtia.

● Äänimerkkiä ei kuulu:
• Äänimerkkiä ei kuulu, kun kamera tarkentaa asetuksen AF-C ollessa 

valittu automaattitarkennustilaksi.
• Valitse muu asetus kuin [Pois] asetusvalikon kohtaan 

[Äänimerkkiasetukset] > [Äänimerkki päällä/pois].
● Kaikki suljinajat eivät ole saatavana:

Salaman käyttö rajoittaa käytössä olevia suljinaikoja. 
Salamatäsmäysnopeus voidaan asettaa arvoihin 1/250–1/60 s 
mukautetulla asetuksella e1 [Salamatäsmäysnopeus]. Kun käytät 
salamalaitteita, jotka tukevat automaattista nopeaa FP-täsmäystä, 
valitse asetus [1/250 s (automaattinen FP)] saadaksesi käyttöön 
kaikki suljinajat.
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● Tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoleenväliin:
Jos AF-C on valittu automaattitarkennustilaan, tarkennus voidaan 
lukita painamalla sivuvalitsimen keskustaa.

● Tarkennuspisteen valinta ei ole käytettävissä:
• Onko tarkennusalueen lukitsin L (lukitus) -asennossa?
• Tarkennuspisteen valinta ei ole käytettävissä, kun [Automaattinen 

alue] on valittu tarkennusaluetilaksi.
• Tarkennuspisteen valinta ei ole käytettävissä toistotilassa tai 

käytettäessä valikkoja.
• Onko valmiustila-ajastin umpeutunut? Voit ottaa käyttöön 

tarkennuspisteen painamalla laukaisimen puoleenväliin.
● AF-tilan valinta ei ole käytettävissä:

Valitse [Ei rajoituksia] mukautettuun asetukseen a15 
[Autom.tark.tilan rajoitukset].

● Kamera tallentaa kuvia hitaasti:
Onko [Päällä] valittu valokuvausvalikon kohtaan [Kohinan väh. kun 
pitkä valotus]?
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● Kuvissa ilmenee ”kohinaa” (kirkkaita pisteitä, satunnaisia 
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja):
• Säädä asetuksia, kuten ISO-herkkyys, suljinaika tai Aktiivinen 

D-Lighting, kohinan vähentämiseksi.
• Suurilla ISO-herkkyyksillä kohina voi olla huomattavampaa 

käytettäessä pitkiä valotusaikoja tai kuvissa, jotka on tallennettu 
kameran lämpötilan ollessa koholla.
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● Valokuvien ja elokuvien valotus vaikuttaa poikkeavan näytössä 
näkyvästä esikatselusta reaaliaikanäkymän aikana:

Näytön kirkkauden muutokset reaaliaikanäkymän aikana eivät vaikuta 
kameralla tallennettuihin kuviin.

● Näytöllä ilmenee välkyntää ja juovaisuutta elokuvan 
tallennuksen aikana:

Valitse elokuvausvalikosta asetus [Välkynnänvähennys] ja valitse 
asetus, joka vastaa paikallisen virtalähteen taajuutta.

● Reaaliaikanäkymässä näkyy kirkkaita alueita tai juovia:
Kirkkaita alueita tai juovia voi ilmetä, jos reaaliaikanäkymän aikana 
käytetään vilkkuvaa valotaulua, salamaa tai muuta lyhytaikaista 
valonlähdettä.

● Valokuvissa esiintyy tahroja:
• Onko objektiivin etu- tai takaelementeissä (kiinnityksen puoleisessa) 

tahroja?
• Onko alipäästösuotimessa vieraita aineita? Suorita kuvakennon 

puhdistus.
● Reaaliaikanäkymä loppuu yllättäen tai ei ala:

• Reaaliaikanäkymä voi päättyä automaattisesti, jotta kameran 
sisäiset piirit eivät vaurioituisi, esimerkiksi jos:
- ympäristön lämpötila on korkea
- kameraa on käytetty pitkään reaaliaikanäkymässä tai elokuvan 

tallentamiseen
- kameraa on käytetty sarjakuvaustiloissa pitkään.

• Jos kamera käy kuumana ja reaaliaikanäkymä ei käynnisty, odota, 
että sisäiset virtapiirit jäähtyvät, ja yritä sitten uudelleen. Huomaa, 
että kamera voi tuntua lämpimältä, mutta tämä ei ole merkki viasta.
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● Kuvissa ilmenee ”kohinaa” (kirkkaita pisteitä, satunnaisia 
kirkkaita kuvapisteitä, utua tai viivoja) reaaliaikanäkymän 
aikana:
• Satunnaiset kirkkaat kuvapisteet, utu kirkkaat pisteet voivat johtua 

kameran sisäisten virtapiirien lämpötilan noususta 
reaaliaikanäkymän aikana. Poistu reaaliaikanäkymästä, kun kameraa 
ei käytetä.

• Satunnaisia kirkkaita kuvapisteitä, utua, viivoja tai odottamattomia 
värejä voi ilmentyä, jos painat X-painiketta lähentääksesi objektiivin 
läpi näkyvää näkymää reaaliaikanäkymäkuvauksen aikana.

• Elokuvissa satunnaisiin kirkkaisiin kuvapisteisiin, utuun ja kirkkaisiin 
pisteisiin vaikuttaa elokuvausvalikon kohtaan [Kuvakoko/
kuvataajuus] valittu asetus.

• Huomaa, että kohinan levittäytymisalue näytössä voi poiketa 
lopullisen kuvan vastaavasta.

● Näytön värisävy muuttuu voimakkaasti reaaliaikanäkymän 
aikana:

Näytön värisävy voi muuttua voimakkaasti suurilla herkkyyksillä (Hi 
0,3 – Hi 5) sarjakuvauksen aikana tai heti laukaisimen vapauttamisen 
jälkeen. Tässä ei ole kyse viasta. Näyttö palaa pian normaaliksi. Tämä 
ei vaikuta kameralla otettuihin kuviin.

● Kamera ei voi mitata käsin esiasetetun valkotasapainon arvoa:
Kohde on liian tumma tai liian kirkas.

● Joitakin kuvia ei voida valita esiasetetun valkotasapainon 
lähteiksi:

Muun tyyppisillä kameroilla luodut kuvat eivät voi toimia käsin 
esiasetetun valkotasapainon lähteinä.
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● Valkotasapainon (WB) haarukointi ei ole käytettävissä:
• Valkotasapainon haarukointi ei ole käytettävissä, kun kuvanlaaduksi 

on valittu asetus NEF (RAW) tai NEF + JPEG.
• Valkotasapainon haarukointia ei voida käyttää päällekkäisvalotus- ja 

HDR-tiloissa.
● [Aseta Picture Control] -tehosteet vaihtelevat kuvasta toiseen:

[Automaattinen] on valittu kohtaan [Aseta Picture Control] tai 
pohjaksi mukautetulle Picture Control -säätimelle, joka on luotu 
käyttämällä asetusta [Muokk. Picture Control -säät.], tai [A] 
(automaattinen) on valittu kohtaan [Pikaterävöittäminen], 
[Kontrasti] tai [Värikylläisyys]. Saadaksesi yhdenmukaisia tuloksia 
valokuvien sarjassa valitse muu asetus kuin [A] (automaattinen).

● Mittaukseen valittua asetusta ei voi muuttaa:
Mittaamiseen valittua asetusta ei voi muuttaa valotuksen lukituksen 
aikana.

● Valotuksen korjaus ei ole käytettävissä:
Valotuksen korjaukseen tilassa M tehdyt muutokset koskevat vain 
valotusilmaisinta, eikä niillä ole vaikutusta suljinaikaan tai aukkoon.

● Epätasaista varjostusta voi ilmetä pitkissä valotuksissa:
Epätasaista varjostusta voi esiintyä pitkissä valotuksissa, jotka on 
kuvattu valotusajalla A (Bulb-aikavalotus) tai % (Time-
aikavalotus). Vaikutusta voidaan vähentää valitsemalla 
valokuvausvalikossa [Kohinan väh. kun pitkä valotus] -asetukseksi 
[Päällä].

● Elokuviin ei tallennu ääntä:
Onko [Mikrofoni pois] valittuna elokuvausvalikon asetukseen 
[Mikrofonin herkkyys]?
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Toisto
● NEF (RAW) -kuvat eivät ole näkyvissä toiston aikana:

Kamera näyttää JPEG-kopiot vain sellaisista kuvista, jotka on otettu 
asetuksen [NEF (RAW) + JPEG, hienoc], [NEF (RAW) + JPEG, hieno], 
[NEF (RAW) + JPEG, normaalic], [NEF (RAW) + JPEG, normaali], 
[NEF (RAW) + JPEG, perusc] tai [NEF (RAW) + JPEG, perus] ollessa 
valittuna kohtaan [Kuvanlaatu].

● Muilla kameroilla otettuja kuvia ei näytetä:
Muun tyyppisillä kameroilla tallennetut kuvat eivät välttämättä näy 
oikein.

● Kaikki valokuvat eivät ole näkyvissä toiston aikana:
Valitse toistovalikon kohtaan [Toistokansio] asetus [Kaikki].

● ”Pystysuuntaiset” (muotokuva) valokuvat näytetään ”leveänä” 
(maisema):
• Onko asetus [Pois] valittu toistovalikon kohtaan [Käännä pysty]?
• Kuvan automaattinen kierto ei ole käytettävissä kuvan tarkastelun 

aikana.
• Kameran suuntaa ei ehkä tallenneta oikein valokuviin, jotka on 

otettu kameran osoittaessa ylös tai alas.
● Kuvia ei voi poistaa:

Onko kuvat suojattu?
● Kuvia ei voi muokata:

• Kuvia ei voi muokata lisää tällä kameralla.
• Muistikortilla ei ole riittävästi tilaa muokatun kopion tallentamiseen.

● Kamera näyttää viestin [Kansiossa ei ole kuvia.]:
Valitse toistovalikon kohtaan [Toistokansio] asetus [Kaikki].

● Kuvia ei näytetä HDMI-laitteissa:
Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty oikein.
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● Capture NX-D:n pölynpoiston asetus ei tuota toivottuja tuloksia:
Kuvakennon puhdistus muuttaa pölyn sijaintia alipäästösuotimessa, 
eikä sillä ole toivottua vaikutusta, jos:
• Kuvakennon puhdistuksen jälkeen tallennettuja pölynpoiston 

viitetietoja käytetään valokuvissa, jotka on otettu ennen 
kuvakennon puhdistusta.

• Ennen kuvakennon puhdistusta tallennettuja pölynpoiston 
viitetietoja käytetään valokuvissa, jotka on otettu kuvakennon 
puhdistuksen jälkeen.

● Asetuksen [Aseta Picture Control], [Aktiivinen D-Lighting] tai 
[Vinjetoinnin korjaus] vaikutukset eivät ole näkyvissä:

NEF (RAW) -kuvien kohdalla vaikutuksia voidaan katsella vain Nikon-
ohjelmistolla. Katsele NEF (RAW) -kuvia käyttämällä Capture NX-D:tä 
tai ViewNX-i:tä.

● Kuvia ei voi kopioida tietokoneeseen:
Käyttöjärjestelmästä riippuen et välttämättä pysty siirtämään kuvia, 
kun kamera on yhdistettynä tietokoneeseen. Kopioi kuvia 
muistikortilta tietokoneeseen kortinlukijan tai muun laitteen avulla.
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Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteydet (langattomat 
verkot)

Sekalaista

● Älylaitteet eivät näytä kameran SSID-tunnusta (verkon nimi):
• Siirry asetusvalikkoon ja varmista, että [Ei käytössä] on valittu 

asetukseen [Lentokonetila] ja että [Käytössä] on valittu kohtaan 
[Muodosta yhteys älylaitteeseen] > [Parinmuodostus 
(Bluetooth)] > [Bluetooth-yhteys].

• Varmista, että [Muodosta yhteys älylaitteeseen] > [Wi-Fi-yhteys] 
on käytössä asetusvalikossa.

• Kokeile ottaa langattoman verkon toiminnat pois käytöstä ja ottaa 
ne uudelleen käyttöön älylaitteella.

● Kamera ei voi muodostaa yhteyttä tulostimiin ja muihin 
langattomiin laitteisiin:

Kamera ei pysty muodostamaan langattomia yhteyksiä muihin 
laitteisiin kuin älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja tietokoneisiin.

● Tallennuspäivämäärä ei ole oikea:
Onko kameran kello asetettu oikein? Kello ei ole niin tarkka kuin 
useimmat rannekellot ja seinäkellot. Tarkista aika säännöllisesti 
tarkemmista kelloista ja nollaa tarvittaessa.

● Valikon kohtia ei voi valita:
• Jotkut kohdat eivät ole käytettävissä tietyillä asetusyhdistelmillä.
• Asetusvalikon kohta [Akkutiedot] ei ole käytettävissä, kun kamera 

saa virtansa lisävarusteena saatavasta virtaliitännästä ja 
verkkolaitteesta.
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Tässä osassa luetellaan hälytykset ja virheilmoitukset, jotka 
näkyvät etsimessä, yläosan ohjauspaneelissa ja näytössä.

Hälytykset
Seuraavat hälytykset näkyvät yläosan ohjauspaneelissa ja 
etsimessä:

Hälytykset ja virheilmoitukset

Hälytys
Ongelma/ratkaisuYläosan 

ohjauspaneeli Etsin

B (vilkkuu) B
(vilkkuu)

Objektiivin himmenninrengasta ei ole 
asetettu pienimpään aukkoon.
Aseta objektiivin himmenninrengas 
pienimpään aukkoon (suurin aukkoarvo).

H d
Akku vähissä.
Valmistele vara-akku.



151Hälytykset ja virheilmoitukset

H

 (vilkkuu)
d

 (vilkkuu)

Akku on tyhjä.
• Vaihda vara-akkuun.
• Lataa akku.
Akkutietoja ei ole saatavana.
• Akkua ei voi käyttää. Ota yhteyttä 

valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.
• Akun varaustaso on erittäin matala. Lataa 

akku.
Akku ei pysty toimittamaan tietoja 
kameraan.
Korvaa kolmannen osapuolen akut 
alkuperäisillä Nikon-akuilla.
Korkea akun lämpötila.
Irrota akku ja odota sen jäähtyvän.

B (vilkkuu) —
Kameran kelloa ei ole asetettu.
Aseta kameran kello.

F F

Aukon muutos näytetään pykälittäin alkaen 
suurimmasta aukosta. Objektiivia ei ole 
kiinnitetty tai ei-mikroprosessoriohjattu 
objektiivi on kiinnitetty määrittämättä 
suurinta aukkoa.
Aukon arvo näytetään, jos suurin aukko on 
määritetty.

Hälytys
Ongelma/ratkaisuYläosan 

ohjauspaneeli Etsin
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— F H
 (vilkkuu)

Kamera ei pysty tarkentamaan 
automaattitarkennuksella.
Muuta sommittelua tai tarkenna käsin.

A

(vilkkuu)
A

(vilkkuu)

A (Bulb-aikavalotus) valittu tilassa S.
• Muuta suljinaikaa.
• Valitse tila M.

%

(vilkkuu)
%

(vilkkuu)

% (Time-aikavalotus) valittu tilassa S.
• Muuta suljinaikaa.
• Valitse tila M.

1

(vilkkuu)
k

(vilkkuu)
Käsittely on käynnissä.
Odota käsittelyn suorittamista loppuun.

— N
(vilkkuu)

Salama on lauennut täydellä teholla.
Valokuva voi olla alivalottunut. Tarkista etäisyys 
kohteeseen ja muun muassa aukon, salaman 
kantaman ja ISO-herkkyyden asetukset.

Hälytys
Ongelma/ratkaisuYläosan 

ohjauspaneeli Etsin
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(Valotusilmaisimet ja 
suljinajan tai aukon 

näyttö välähtää)

Kohde liian kirkas. Kameran 
valotusmittausjärjestelmän rajat ylitetty.
• Vähennä ISO-herkkyyttä.
• Tila P: käytä kolmannen osapuolen ND-

suodinta (neutraalisuodin) (suodatinta 
voidaan käyttää myös siinä tapauksessa, jos 
hälytys näkyy edelleen, kun seuraavia 
asetuksia on säädetty tilassa S tai A).

• Tila S: valitse lyhyempi suljinaika.
• Tila A: valitse pienempi aukko (suurempi 

aukkoarvo).
Kohde liian tumma. Kameran 
valotusmittausjärjestelmän rajat ylitetty.
• Lisää ISO-herkkyyttä.
• Tila P: käytä lisävarusteena saatavaa 

salamalaitetta (salamaa voidaan käyttää 
myös siinä tapauksessa, jos hälytys näkyy 
edelleen, kun seuraavia asetuksia on säädetty 
tilassa S tai A).

• Tila S: valitse pidempi suljinaika.
• Tila A: valitse suurempi aukko (pienempi 

aukkoarvo).

Hälytys
Ongelma/ratkaisuYläosan 

ohjauspaneeli Etsin
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Y

(vilkkuu)
—

Salamalaite, joka ei tue punasilmäisyyden 
vähennystä, on kiinnitettynä, ja salamatilan 
asetukseksi on valittu punasilmäisyyden 
vähennys tai punasilmäisyyden vähennys 
pitkien suljinaikojen täsmäyksellä.
• Käytä salamaa, joka tukee punasilmäisyyden 

vähennystä.
• Vaihda salamatilaa.

n

(vilkkuu)
j

(vilkkuu)

Muisti ei riitä uusien valokuvien 
tallentamiseen.
• Poista kuvia muistikortilta, kunnes lisäkuvien 

tallentamiseen on tilaa. Kopioi kuvat, jotka 
haluat säilyttää tietokoneella tai muulla 
laitteella, ennen kuin jatkat.

• Aseta uusi muistikortti paikalleen.
Tiedostonumerot ovat loppuneet 
kamerasta.
• Poista kuvia muistikortilta, kunnes lisäkuvien 

tallentamiseen on tilaa. Kopioi kuvat, jotka 
haluat säilyttää tietokoneella tai muulla 
laitteella, ennen kuin jatkat.

• Aseta uusi muistikortti paikalleen.

O

(vilkkuu)
O

(vilkkuu)

Kameran toimintahäiriö.
Paina laukaisinta uudelleen. Jos virhe jatkuu tai 
ilmenee usein, ota yhteyttä valtuutettuun 
Nikon-huoltoedustajaan.

Hälytys
Ongelma/ratkaisuYläosan 

ohjauspaneeli Etsin
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Virheilmoitukset
Seuraavat hälytykset näkyvät näytössä ja yläosan 
ohjauspaneelissa:

Hälytys
Ongelma/ratkaisu

Näyttö Yläosan 
ohjauspaneeli

Ei muistikorttia. S

Muistikorttia ei ole asetettu tai se on 
asetettu väärin.
Tarkista, että kortti on asetettu oikein.

Tätä 
muistikorttia ei 

voi käyttää.
Aseta toinen 

kortti.

W, 
R

(vilkkuu)

Virhe muistikortin käyttämisessä.
• Tarkista, että kamera tukee 

muistikorttia.
• Jos virhe jatkuu, kun kortti on 

toistuvasti poistettu ja asetettu 
uudelleen, kortti voi olla vioittunut. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun Nikon-
huoltoedustajaan.

Uutta kansiota ei voi luoda.
• Poista kuvia muistikortilta, kunnes 

lisäkuvien tallentamiseen on tilaa. 
Kopioi kuvat, jotka haluat säilyttää 
tietokoneella tai muulla laitteella, 
ennen kuin jatkat.

• Aseta uusi muistikortti paikalleen.
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Tätä korttia ei ole 
alustettu. Alusta 

kortti.

T

(vilkkuu)

Muistikorttia ei ole alustettu oikein.
• Alusta muistikortti.
• Vaihda oikein alustettu muistikortti.

Reaaliaikanäkymää 
ei voi käynnistää. 

Odota.
—

Kameran sisäosien lämpötila on 
kohonnut.
Keskeytä kuvaaminen, kunnes kamera 
on jäähtynyt.

Kansiossa ei ole 
kuvia.

—

Kansiossa ei ole kuvia.
Aseta muistikortti, joka sisältää kuvia.
Kansiossa ei ole kuvia, jotka olisi 
valittu toistamista varten.
Valitse kuvia sisältävä kansio 
toistovalikon asetuksella 
[Toistokansio].

Kaikki kuvat on 
piilotettu.

—

Kaikki nykyisessä kansiossa olevat 
kuvat ovat piilotettuja.
Käytä toistovalikon kohtaa [Piilota 
kuva] paljastaaksesi kuvat.

Hälytys
Ongelma/ratkaisu

Näyttö Yläosan 
ohjauspaneeli
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Tätä tiedostoa ei 
voi näyttää.

—

Tiedostoa on muokattu 
tietokoneohjelmalla tai se ei ole 
DCF-tiedostostandardin mukainen.
Älä kirjoita kuvien päälle 
tietokoneohjelmilla.
Tiedosto on korruptoitunut.
Älä kirjoita kuvien päälle 
tietokoneohjelmilla.

Tätä tiedostoa ei 
voi valita.

—

Valittua kuvaa ei voi muokata.
Muokkausasetukset ovat käytettävissä 
vain kuvissa, jotka on otettu tai joita on 
muokattu kameralla aiemmin.

Tätä elokuvaa ei 
voi muokata.

—

Valittua elokuvaa ei voi muokata.
• Muilla laitteilla luotuja elokuvia ei voi 

muokata.
• Alle kahden sekunnin pituisia 

elokuvia ei voi muokata.

Hälytys
Ongelma/ratkaisu

Näyttö Yläosan 
ohjauspaneeli



158 Hälytykset ja virheilmoitukset

Tätä tiedostoa ei voi 
tallentaa 

kohdemuistikorttiin. 
Katso lisätietoja 

kameran 
käyttöohjeesta.

—

4 Gt:n tai sitä suuremmat tiedostot 
voidaan tallentaa vain 
muistikorteille, jotka on alustettu 
exFAT-muotoon. Niitä ei voi 
tallentaa korteille, jotka on alustettu 
muita tiedostojärjestelmiä, kuten 
FAT32:sta, varten.
Käytä muistikorttia, jonka kapasiteetti 
on yli 32 Gt ja jotka on alustettu 
kamerassa, tai pidä tiedostokoko alle 
4 Gt:ssä.

Hälytys
Ongelma/ratkaisu

Näyttö Yläosan 
ohjauspaneeli
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Tekniset huomautukset

Näytöt näytetään merkkivalojen palaessa 
havainnollistamistarkoituksissa.

Etsin

Kameran näytöt

4 5 83 761 2

1 Sivuttaiskallistuksen 
ilmaisin1, 2

2 Rajausruudukko3

3 Tarkennusalueen merkit

4 12 mm:n viiteympyrä 
keskustapainotteiselle 
mittaukselle

5 Tarkennuspisteet
Pistemittauksen kohteet
Tarkennusaluetilan ilmaisin

6 Välkynnän havaitsin

7 Telejatkeen ilmaisin4

8 Pystysuuntaisen kallistuksen 
ilmaisin1, 5
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1 Näytetään painamalla painiketta, jolle asetus [Etsimen 
näennäishorisontti] on määritetty käyttämällä mukautettua asetusta 
f3 ([Mukaut. säädöt]).

2 Toimii pystysuuntaisen kallistuksen ilmaisimena, kun kamera 
käännetään kuvien ottamiseksi ”pystyssä” eli muotokuvasuunnassa.

3 Näytetään, kun [Päällä] on valittu mukautettuun asetukseen d11 
[Rajausruudukon näyttö].

4 Näytetään vain silloin, kun yhdysrakenteinen telejatke on kiinnitettynä 
ja käytössä.

5 Toimii sivuttaiskallistuksen ilmaisimena, kun kamera käännetään 
kuvien ottamiseksi ”pystyssä” eli muotokuvasuunnassa.
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1

3
4

2

1 Valotusilmaisin
Valotus
Valotuksen korjaus
Valotuksen ja salaman 
haarukoinnin edistymisen 
ilmaisin

2 Salaman korjauksen ilmaisin

3 Valotuksen korjauksen 
ilmaisin

4 Haarukoinnin ilmaisin
Valotuksen ja salaman 
haarukointi
Valkotasapainon 
haarukointi
ADL-haarukointi
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1

18 17 16 15

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

1 Tarkennuksen ilmaisin

2 Mittaus

3 Valotuksen lukitus

4 Valotuksen korjaus

5 Suljinajan lukituksen kuvake

6 Suljinaika
Automaattitarkennustila

7 Aukon lukituksen kuvake

8 Aukkoalue (aukkoarvo)
Aukko (pykälien määrä)

9 ISO-herkkyyden ilmaisin
Automaattisen ISO-
herkkyyden ilmaisin

10 ISO-herkkyys
Aktiivisen D-Lightingin määrä
Tarkennusaluetila

11 Verkon näyttö
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* Näytetään, kun lisävarusteena saatava salamalaite on kiinnitettynä. 
Salaman valmiusilmaisin syttyy, kun salama on latautunut.

D Etsin
Kun akku on loppu tai kamerassa ei ole akkua, etsimen näyttö himmenee. 
Näyttö palaa normaaliksi, kun kameraan asetetaan ladattu akku.

D Äärilämpötilat
Ohjauspaneelin ja etsimen näyttöjen kirkkaus vaihtelee lämpötilan 
mukaan. Vasteajat voivat pidentyä lämpötilan ollessa matala. Näytöt 
palaavat normaaleiksi huoneenlämmössä.

12 Jäljellä olevien kuvien määrä
Jäljellä olevien kuvien määrä 
ennen kuin puskurimuisti 
täyttyy
Esiasetetun valkotasapainon 
tallennuksen ilmaisin
Valotuksen korjausarvo
Salaman korjausarvo
PC-tilan ilmaisin

13 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvan)

14 Salaman valmiusilmaisin *

15 Akun vähäisen varaustason 
varoitus

16 Aukon pykälän ilmaisin

17 Salamatäsmäysnopeuden 
ilmaisin

18 Salamavalon lukituksen 
ilmaisin
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Tietonäyttö

13 9
10
1112

5 831 6 742

1 Valotuksen korjaus

2 Joustavan ohjelman ilmaisin

3 Suljinajan lukituksen kuvake

4 Salamatäsmäysnopeuden 
ilmaisin

5 Suljinaika

6 Aukon pykälän ilmaisin

7 Aukon lukituksen kuvake

8 Aukkoalue (aukkoarvo)
Aukko (pykälien määrä)

9 Valotuksen ja salaman 
haarukoinnin ilmaisin
Valkotasapainon haarukoinnin 
ilmaisin
ADL-haarukoinnin ilmaisin
HDR-ilmaisin
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin

10 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvan)

11 Jäljellä olevien kuvien määrä

12 Valotusilmaisin
Valotus
Valotuksen korjaus
Valotuksen ja salaman 
haarukointi
Valkotasapainon 
haarukointi
ADL-haarukointi

13 Valotuksen korjauksen 
ilmaisin
Valotuksen korjausarvo
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1112 1321 3 4 6 8 9 105 7

15

14

19
18

20

16
17

1 Bluetooth-yhteyden ilmaisin
Lentokonetila

2 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin

3 Reittilokin ilmaisin

4 Satelliittisignaalin ilmaisin

5 Pitkän valotusajan kohinan 
vähennyksen ilmaisin

6 Vinjetoinnin korjauksen 
ilmaisin

7 Elektroninen etuverhosuljin

8 Valotuksen viivetila

9 Ajastetun kuvauksen ilmaisin
! (”Kelloa ei asetettu”) 
-ilmaisin

10 Salaman ohjaustila

11 FP-ilmaisin

12 Äänimerkki-ilmaisin

13 Akun ilmaisin

14 i-valikon näyttöalue

15 Opas

16 Valotuksen lukitus

17 Salaman korjauksen ilmaisin

18 Salamavalon lukituksen 
ilmaisin

19 ISO-herkkyyden ilmaisin
Automaattisen ISO-
herkkyyden ilmaisin

20 ISO-herkkyys
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D ! -kuvake
Vilkkuva !-kuvake ilmaisee, että kameran kello on asetettu uudelleen. 
Kuvien kanssa tallennettu päivämäärä ja aika on tällöin virheellinen. Aseta 
kello oikeaan aikaan ja päiväykseen asetusvalikon asetuksella 
[Aikavyöhyke ja päivämäärä] > [Päivämäärä ja aika].

A i-valikon käyttö
Pääset i-valikkoon painamalla i-painiketta tai 
koskettamalla opasta tietonäytössä. Paina i-
painiketta uudelleen tai paina R-painiketta 
palataksesi tietonäyttöön, kun asetukset ovat 
valmiit.
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Reaaliaikanäkymä (valokuvaus/elokuvat)
❚❚ Valokuvaus

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 Valotustila

2 Joustavan ohjelman ilmaisin

3 ”Ei muistikorttia” -ilmaisin

4 Kohteen seuranta AF

5 Tarkennuspiste

6 Automaattitarkennustila

7 Tarkennusaluetila

8 Aktiivinen D-Lighting

9 Picture Control

10 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin

11 Valkotasapaino

12 ”Automaattisen 
valkotasapainon lukitus” 
-ilmaisin
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13 Kuva-ala

14 Valotuksen ja salaman 
haarukoinnin ilmaisin
Valkotasapainon haarukoinnin 
ilmaisin
ADL-haarukoinnin ilmaisin
HDR-ilmaisin
Päällekkäisvalotuksen ilmaisin

15 Nykyisen kuvan sijainti 
valotuksen/salaman 
haarukoinnissa
Nykyisen kuvan sijainti 
valkotasapainon 
haarukoinnissa
ADL-haarukoinnin määrä
HDR-valotusero
Kuvien määrä 
(päällekkäisvalotus)

16 i-kuvake

17 Valotusilmaisin

18 Bluetooth-yhteyden ilmaisin
Lentokonetila

19 Salaman valmiusilmaisin

20 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvan)

21 Jäljellä olevien kuvien määrä

22 Satelliittisignaalin ilmaisin

23 ISO-herkkyys

24 ISO-herkkyyden ilmaisin
Automaattisen ISO-
herkkyyden ilmaisin

25 Valotuksen korjauksen 
ilmaisin

26 Salaman korjauksen ilmaisin

27 Aukko

28 Aukon lukituksen kuvake

29 Suljinaika

30 Salamatäsmäysnopeuden 
ilmaisin

31 Suljinajan lukituksen kuvake

32 Salamavalon lukituksen 
ilmaisin

33 Mittaus

34 Valotuksen lukitus

35 Akun ilmaisin

36 Suurimman aukon ilmaisin

37 Äänetön valokuvaus
Elektroninen etuverhosuljin

38 Valotuksen viivetila
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D Lämpötilan varoitukset
• Jos kameran lämpötila kohoaa, näytetään lämpötilan varoitus ja laskuri. 

Kun ajastin saavuttaa nollan, näyttö sammuu.
• Ajastin muuttuu punaiseksi, kun 30 sekunnin merkki saavutetaan. 

Joissakin tapauksissa ajastin voidaan näyttää heti kameran 
käynnistyttyä.

39 Kosketuskuvaus

40 Valokuvien 
reaaliaikanäkymänäytön 
valkotasapaino

41 Jäljellä oleva aika
Lämpötilan varoitus
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❚❚ Elokuvaus

9
10
11
12

1 2 3

4
5

6
7

8
1 Tallennuksen ilmaisin

”Ei elokuvaa” -ilmaisin
2 Ulkoisen nauhoituksen 

hallinta
3 Kuvakoko ja -taajuus/

Kuvanlaatu
4 Jäljellä oleva aika

5 Aikakoodi

6 Tuulikohinan vähennys

7 Kuulokkeiden 
äänenvoimakkuus

8 Kuvanottotapa (valokuvaus)

9 Äänitaso

10 Mikrofonin herkkyys

11 Taajuusvaste

12 Elektroninen VR -ilmaisin



171Kameran näytöt

Yläosan ohjauspaneeli

7

1
2
3

4

5
6

8

9
10
11
12

1 Suljinaika
Tarkennusaluetila
Valotuksen korjausarvo
Salaman korjausarvo
Valotuksen ja salaman 
haarukoinnin kuvien määrä
Valkotasapainon haarukoinnin 
kuvien määrä
Sulautustila
Ajastetun kuvauksen 
aikavälien määrä
Polttoväli (ei-
mikroprosessoriohjatut 
objektiivit)

2 Joustavan ohjelman ilmaisin

3 Valotustila

4 Tarkennusaluetilan ilmaisin

5 Valokuvausvalikon 
muistipaikka

6 Mukautettujen asetusten 
muistipaikka

7 Automaattitarkennustila

8 Bluetooth-yhteyden ilmaisin

9 Muistikortin kuvake (paikka 2)

10 Muistikortin kuvake (paikka 1)

11 HDR-ilmaisin

12 Ajastetun kuvauksen ilmaisin
Ajastettu kuvaus päällä 
-ilmaisin
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7

6

8
9

5

4
3

1

2

1 Suljinajan lukitus -kuvake

2 Salamatäsmäysnopeuden 
ilmaisin

3 Valotusilmaisin
Valotus
Valotuksen korjaus
Valotuksen ja salaman 
haarukointi
Valkotasapainon 
haarukointi
ADL-haarukointi

4 ISO-herkkyyden ilmaisin
Automaattisen ISO-
herkkyyden ilmaisin

5 Aukon pykälän ilmaisin

6 Aukkoalue (aukkoarvo)
Aukko (pykälien määrä)
Haarukoinnin porrastus 
(valotuksen ja salaman 
haarukointi)
Haarukoinnin porrastus 
(valkotasapainon haarukointi)
ADL-haarukoinnin kuvien 
määrä
Välikohtainen kuvien määrä
HDR-valotusero
Kuvien määrä 
(päällekkäisvalotus)
Suurin aukko (ei-
mikroprosessoriohjatut 
objektiivit)
PC-tilan ilmaisin

7 Satelliittisignaalin ilmaisin

8 Wi-Fi-yhteyden ilmaisin

9 Akun ilmaisin
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1

2
3

4

5

9
8

6
7

11

10

1 Haarukoinnin ilmaisin
Valotuksen ja salaman 
haarukointi
Valkotasapainon 
haarukointi
ADL-haarukointi

2 Salamatila

3 Mittaus

4 Kuvien määrä
ISO-herkkyys
Valkotasapainon esiasetettu 
arvo

5 Salaman korjauksen ilmaisin

6 Päällekkäisvalotuksen ilmaisin

7 Aukon lukituksen kuvake

8 Valotuksen korjauksen 
ilmaisin

9 Kellon pariston ilmaisin

10 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvan)

11 Jäljellä olevien kuvien määrä
Jäljellä olevien kuvien määrä 
ennen kuin puskurimuisti 
täyttyy
Esiasetetun valkotasapainon 
tallennuksen ilmaisin
Aktiivisen D-Lightingin määrä
HDR-tila
Päällekkäisvalotustila
Käsisäätöisen objektiivin 
numero
Ajastetun tallennuksen 
ilmaisin
Kameran ohjaustila
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Takakannen ohjauspaneeli

1

3
2

4

5 10

9
8
7

6 11
1 Kuvakoko (NEF/RAW)

Paikan 2 kortille tallennettujen 
JPEG-kuvien koko

2 Kuvanottotapa

3 Äänimuistion tilan ilmaisin

4 Äänimuistion tallennustila

5 Kuvanottotapa
Sarjakuvausnopeus
Itselaukaisimen laskuri/viive
Jäljellä olevien kuvien määrä
Kuvien määrä
Äänimuistion pituus
Kohtaan [Automaattinen] tai 
[Loisteputkivalo] 
valkotasapainolle valittu 
aliasetus
Valkotasapainon esiasetettu 
arvo
Värilämpötila
PC-tilan ilmaisin

6 ”k” (näkyy, kun muistia riittää 
yli 1 000 kuvan)
Värilämpötilan ilmaisin
Sekuntien lisänäyttö

7 ”Jäljellä”-ilmaisin

8 Kuvakoko (JPEG)

9 Kuvanlaatu

10 Valkotasapaino
Valkotasapainon hienosäädön 
ilmaisin
”Automaattisen 
valkotasapainon lukitus” 
-ilmaisin
Valkotasapainon esiasetuksen 
suojauksen ilmaisin

11 Paikassa 2 olevan muistikortin 
käyttö
Kuvanlaatu
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Mikroprosessoriohjattuja objektiiveja suositellaan (huomaa 
kuitenkin, että IX-NIKKOR-objektiiveja ei voida käyttää). 
Käytettäväksi suositellaan erityisesti tyyppejä G, E ja D, jotka 
mahdollistavat kameran kaikkien ominaisuuksien käytön.

Mikroprosessoriohjatut objektiivit

Yhteensopivat F-kiinnitteiset 
objektiivit

Objektiivi 1/lisävaruste
Auto-

maattitar-
kennus 2

Valotustila Mittaus

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

Tyyppi G, E tai D 3; AF-S, 
AF-P, AF-I 4 4 4 4 — 44 4

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

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

PC Micro 85 mm f/2.8D 5, 7 — — 48 46 — 44, 6 46

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

Muu AF NIKKOR -objektiivi 
(paitsi F3AF-objektiivit) 410 4 4 — 4 44 —

AI-P NIKKOR — 4 4 — 4 44 —
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1 IX-NIKKOR-objektiiveja ei voi käyttää.
2 M (käsitarkennus) on käytettävissä kaikilla objektiiveilla.
3 Tärinänvaimennusta (VR) tuetaan VR-objektiiveilla.
4 [Pistemittaus] mittaa valitun tarkennuspisteen.
5 Utua, viivoja ja muita kuvan häiriöitä (”kohina”) voi esiintyä 

valokuvissa, jotka on otettu elektronisella etuverhosulkimella. Tämä 
voidaan estää valitsemalla [Ei käytössä] mukautettuun asetukseen 
d6 [Elektroninen etuverhosuljin].

6 Ei voi käyttää siirron tai kallistuksen yhteydessä.
7 Kameran valotusmittari ja salaman ohjaus eivät toimi odotetulla 

tavalla, kun objektiivia siirretään ja/tai kallistetaan tai kun käytetään 
muuta kuin suurinta aukkoa.

8 Vain tila M (käsisäätö).
9 Katso lisätietoa automaattitarkennuksessa ja elektronisella 

etäisyysmittarilla käytössä olevista tarkennuspisteistä kohdasta 
”AF-S/AF-I-telejatkeet ja käytettävissä olevat tarkennuspisteet” 
(0 180).

10 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm 
f/3.5–4.5 <Uusi> tai AF 28–85 mm f/3.5–4.5-objektiivi on tarkennettu 
lyhimpään tarkennusetäisyyteen suurimmalla zoomilla, 
tarkentumisen ilmaisin saattaa näkyä, kun etsimen mattalasissa 
oleva kuva ei ole tarkennettuna. Säädä tarkennusta käsin, kunnes 
etsimen kuva on tarkennettu.

• ”Kohinaa” voi esiintyä viivojen muodossa automaattitarkennuksen 
aikana suurilla ISO-herkkyyksillä. Käytä käsitarkennusta tai 
tarkennuksen lukitusta. Viivoja voi näkyä myös suurilla ISO-
herkkyyksillä, kun aukkoa säädetään elokuvan tallennuksen aikana tai 
kuvatessa reaaliaikanäkymässä.
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D Objektiivin aukkoarvo
Aukkoarvo on objektiivin ”nopeuden” mitta ja objektiivin suurin (levein) 
aukko. Se ilmoitetaan objektiivin nimen lopussa: esimerkiksi ”f/2.8” tai 
”f/3.5–5.6”.

D VR-objektiivit
Alla lueteltuja objektiiveja ei suositella käytettäväksi pitkiin valotuksiin tai 
kuviin, jotka on otettu suurilla ISO-herkkyyksillä, koska niiden 
tärinänvaimennuksen (VR) ohjausjärjestelmän rakenteen vuoksi kuviin voi 
tulla utua.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 mm f/4.5–5.6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3.5–5.6G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
Suosittelemme tärinänvaimennuksen kytkemistä pois, kun käytetään 
muita VR-objektiiveja.
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D Tehollisen kuvakulman laskeminen
Kameraa voidaan käyttää 35 mm muodon kameroille tarkoitetuilla Nikon-
objektiiveilla. Jos kiinnitettynä on 35 mm:n kokoinen objektiivi tai 
objektiivi, joka tukee FX-muotoa, kuvakulma on sama kuin 35 mm:n filmin 
kuvassa.
• Voit myös ottaa kuvia nykyisestä objektiivista poikkeavilla kuvakulmilla 

valitsemalla valokuvausvalikossa eri asetuksia kohtaan [Kuva-ala] > 
[Valitse kuva-ala]. Jos kiinnitettynä on esimerkiksi 35 mm:n kokoinen 
objektiivi, joka tukee FX-muotoa, voit pienentää kuvakulmaa 
valitsemalla asetuksen [DX (24×16)].

• Kuvan lävistäjä 35 mm:n koossa on noin 1,5-kertainen [DX (24×16)]-
kuvaan nähden. [DX (24×16)]-asetuksen valitseminen kertoo siis 
kameraan kiinnitettyjen 35 mm:n objektiivien näennäisen polttovälin 
noin 1,5-kertaisena. Esimerkiksi asetuksen [DX (24×16)] valitseminen, 
kun kiinnitettynä on 50 mm:n polttovälin objektiivi, kasvattaa 
näennäistä polttoväliä noin 75 mm:iin.

1

2
3

4

5
6

1 Objektiivi

2 [FX (36×24)]-kuvakoko (35,9 × 
23,9 mm, vastaa 35 mm:n 
kokoista kameraa)

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

4 Kuvan lävistäjä

5 [FX (36×24)]-kuvakulma (35 
mm:n muoto)

6 [DX (24×16)]-kuvakulma
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D Ristikkäisanturit
Ristikkäisanturin tarkennuspisteiden käytettävyys vaihtelee objektiivin 
mukaan.

1 Suurimmalla zoomauksella käytettäessä zoom-objektiiveja.
2 Muut tarkennuspisteet käyttävät antureita, jotka tunnistavat 

vaakasuuntaisia viivoja.

Objektiivi

Ristikkäisanturit 
(ristikkäisanturin 

tarkennuspisteet on 
korostettu harmaalla2)

Muut kuin alla luetellut AF-S- ja AF-P-
objektiivit, joiden suurin aukko on f/4 tai 
suurempi1

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

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

91 ristikkäisanturia

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

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

IF-ED
• AF-S- ja AF-P-objektiivit, joiden suurin 

aukko on pienempi kuin f/41

• Ei-AF-S-, ei-AF-P-objektiivit 35 ristikkäisanturia
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D AF-S/AF-I-telejatkeet ja käytettävissä olevat 
tarkennuspisteet

Kun AF-S- tai AF-I-telejatke on kiinnitettynä, kuvissa näkyviä 
tarkennuspisteitä voidaan käyttää kuvattaessa etsimen avulla 
automaattitarkennuksessa ja elektronisen etäisyysmittarin kanssa 
(huomaa, että kun suurimmat yhdistelmäaukot ovat pienempiä kuin f/5.6, 
kamera ei ehkä pysty tarkentamaan tummiin ja vähäisen kontrastin 
kohteisiin).

Telejatke
Objektiivin 

suurin 
aukko1

Käytettävissä olevat 
tarkennuspisteet 
(ristikkäisanturin 

tarkennuspisteet on 
korostettu harmaalla2)

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

f/2

• 105 tarkennuspistettä
• 105 ristikkäisanturia

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 tarkennuspistettä
• 35 ristikkäisanturia

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
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1 Suurimmalla zoomauksella käytettäessä zoom-objektiiveja.
2 Muut tarkennuspisteet käyttävät antureita, jotka tunnistavat 

vaakasuuntaisia viivoja.
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä, kun telejatkeita käytetään AF-S 
VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED -objektiivien kanssa.

TC-17E II f/4

• 23 tarkennuspistettä
• 9 ristikkäisanturia

TC-800-1.25E ED f/5.6

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

• 15 tarkennuspistettä
• 1 ristikkäisanturi

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

Telejatke
Objektiivin 

suurin 
aukko1

Käytettävissä olevat 
tarkennuspisteet 
(ristikkäisanturin 

tarkennuspisteet on 
korostettu harmaalla2)
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A Mikroprosessoriohjatun ja tyypin G, E ja D objektiivien 
tunnistaminen

Mikroprosessoriohjatun objektiivin tunnistaa CPU-liitännöistä (q). Tyypin 
G objektiiveissa on merkintä ”G”, E-tyypin objektiiveissa ”E” ja D-tyypin 
objektiiveissa ”D”. Tyypin G ja E objektiiveissa ei ole objektiivin 
himmenninrengasta (w).

Mikroprosessoriohjattu 
objektiivi

Tyypin G tai R objektiivi Tyypin D objektiivi
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Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit ja muut 
lisälaitteet

1 Joitain objektiiveja ei voi käyttää (0 185).
2 Kameran runko rajoittaa AI 80–200 mm f/2.8 ED -jalustakiinnikkeen 

pyörimisaluetta. Suodattimia ei voi vaihtaa, kun AI 200–400 mm f/4 
ED on kiinnitetty kameraan.

3 Jos suurin aukko on määritetty asetusvalikon kohdassa [Ei-CPU-
objektiivin tiedot], aukon arvo näkyy etsimessä ja 
ohjauspaneelissa.

Objektiivi1/lisävaruste

Valotustila Mittaus

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

AI-, AI-muokatut NIKKOR- tai Nikonin 
E-sarjan objektiivit 2

— 43 — 44 45 —

Medical-NIKKOR 120 mm f/4 — 46 — — — —
Reflex-NIKKOR — 43 — — 45 —
PC-NIKKOR — 47 — — 4 —
AI-tyypin telejatke 8 — 43 — 44 45 —
Automaattipalje PB-6 9 — 410 — — 4 —
Automaattinen loittorengas (PK-sarja 
11A, 12 tai 13; PN-11)

— 43 — — 4 —
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4 Voidaan käyttää vain, jos objektiivin polttoväli ja suurin aukko on 
määritetty asetusvalikon kohdassa [Ei-CPU-objektiivin tiedot]. 
Jotkut objektiivit eivät kuitenkaan välttämättä tuota toivottuja 
tuloksia, vaikka polttoväli ja suurin aukko olisi annettu. Käytä 
asetusta [Pistemittaus] tai [Keskustapainotteinen], jos haluttuja 
tuloksia ei saavuteta.

5 Määritä objektiivin polttoväli ja suurin aukko on asetusvalikon 
kohdassa [Ei-CPU-objektiivin tiedot] tarkkuuden parantamiseksi.

6 Voidaan käyttää tilassa M suljinajoilla, jotka ovat vähintään yhden 
askelen pienempiä kuin salamatäsmäysnopeus.

7 Käytä himmennysmittausta. Pienennä aukkoa tilassa A objektiivin 
säätimillä ja lukitse valotus ennen objektiivin siirtämistä. Pienennä 
aukkoa objektiivin säätimillä ja mittaa valotus ennen objektiivin 
siirtämistä tilassa M.

8 Objektiivien AI 28–85 mm f/3.5–4.5, AI 35–105 mm f/3.5–4.5, 
AI 35–135 mm f/3.5–4.5 tai AF-S 80–200 mm f/2.8D edellyttämä 
valotuksen korjaus.

9 Edellyttää automaattista loittorengasta A PK-12 tai PK-13. A PB-6D 
voi olla tarpeen riippuen kameran asennosta.

10 Voidaan käyttää himmennyksen mittauksella. Pienennä aukkoa 
tilassa A automaattipalkeen säätimillä ja mittaa valotus ennen 
valokuvien ottamista.

• Viivoja voi näkyä suurilla ISO-herkkyyksillä, kun aukkoa säädetään 
elokuvan tallennuksen aikana tai kuvatessa reaaliaikanäkymässä.
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D Yhteensopimattomat objektiivit ja lisälaitteet
Seuraavia ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja ja lisälaitteita ei voida 
käyttää. Jos yrität kiinnittää niitä kameraan, kamera tai objektiivi voi 
vahingoittua.
• AF-telejatkeet TC-16A
• Ei-AI-objektiivit (objektiivit, joissa on esi-AI-liitännät)
• Objektiivit, jotka edellyttävät tarkennuslaitetta AU-1 (400 mm f/4.5, 

600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
• Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• Loittorenkaat K2
• 180–600 mm f/8 ED -objektiivit (sarjanumerot 174041–174180)
• 360–1 200 mm f/11 ED -objektiivit (sarjanumerot 174031–174127)
• 200–600 mm f/9.5 -objektiivit (sarjanumerot 280001–300490)
• AF-objektiivit F3AF:lle (AF 80 mm f/2.8, AF 200 mm f/3.5 ED, 

AF-telejatkeet TC-16)
• PC 28 mm f/4 -objektiivit (sarjanumerot 180900 tai aikaisemmat)
• PC 35 mm f/2.8 -objektiivit (sarjanumerot 851001–906200)
• PC 35 mm f/3.5 -objektiivit (vanha tyyppi)
• Reflex 1 000 mm f/6.3 -objektiivit (vanha tyyppi)
• Reflex 1 000 mm f/11 -objektiivit (sarjanumerot 142361–143000)
• Reflex 2 000 mm f/11 -objektiivit (sarjanumerot 200111–200310)
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A Yhteensopivat ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit
• Kun määrität objektiivin polttovälin ja suurimman aukon käyttämällä 

asetusvalikon asetusta [Ei-CPU-objektiivin tiedot], voit käyttää monia 
mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla käytettävissä olevia 
ominaisuuksia, mukaan lukien aukon arvon näyttö ja 
värimatriisimittaus, muilla kuin mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla. 
Jos polttoväliä ja suurinta aukkoa ei ole annettu ja [Matriisimittaus] on 
valittu mittauksen asetukseksi, käytetään sen sijaan asetusta 
[Keskustapainotteinen].

• Aukko on asetettava objektiivin himmenninrenkaalla. Jos suurinta 
aukkoa ei anneta käyttämällä asetusta [Ei-CPU-objektiivin tiedot], 
kameran yläosan ohjauspaneelin ja etsimen aukon näytöt näyttävät 
pykälien määrän suurimmasta aukosta alkaen ja aukon todellinen arvo 
on luettava objektiivin himmenninrenkaasta.
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Elektroninen etäisyysmittari
Olosuhteet, joissa elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää, 
vaihtelevat objektiivin mukaan.

❚❚ Mikroprosessoriohjatut objektiivit

1 Ei voi käyttää siirron tai kallistuksen yhteydessä.
2 Kun AF 80–200 mm f/2.8-, AF 35–70 mm f/2.8-, AF 28–85 mm f/3.5–4.5- 

<Uusi> tai AF 28–85 mm f/3.5–4.5-objektiivi on tarkennettu 
lyhimpään tarkennusetäisyyteen suurimmalla zoomilla, 
tarkentumisen ilmaisin saattaa näkyä, kun etsimen mattalasissa oleva 
kuva ei ole tarkennettuna. Säädä tarkennusta käsin, kunnes etsimen 
kuva on tarkennettu.

3 Jossa suurin aukko on vähintään f/5.6.

Objektiivi/lisävaruste Kuvaus etsimen 
avulla Reaaliaikanäkymä

Tyyppi G, E tai D; AF-S, AF-P, AF-I 4 —
PC NIKKOR 19 mm f/4E ED 41 —
PC-E NIKKOR -sarja 41 —
PC Micro 85 mm f/2.8D 41 —
AF-S/AF-I-telejatke 4 —
Muu AF NIKKOR -objektiivi (paitsi 
F3AF-objektiivit) 42 —

AI-P NIKKOR 43 —
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❚❚ Ei-CPU-objektiivit ja muut lisävarusteet

1 Jossa suurin aukko on vähintään f/5.6.
2 Ei voi käyttää siirron tai kallistuksen yhteydessä.
3 Jossa suurin tehollinen aukko on vähintään f/5.6.

Objektiivi/lisävaruste Kuvaus etsimen 
avulla Reaaliaikanäkymä

AI-, AI-muokatut NIKKOR- tai 
Nikonin E-sarjan objektiivit 41 —

Medical-NIKKOR 120 mm f/4 4 —
Reflex-NIKKOR — —
PC-NIKKOR 42 —
AI-tyyppinen telejatke 43 —
Automaattipalje PB-6 43 —
Automaattinen loittorengas 
(PK-sarja 11A, 12 tai 13; PN-11) 43 —
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Nikonin luova valaistusjärjestelmä (CLS)
Nikonin kehittynyt luova valaistusjärjestelmä (CLS) tukee 
erilaisia ominaisuuksia kameran ja yhteensopivien 
salamalaitteiden välisen tiedonsiirron kehittymisen ansiosta.

❚❚ CLS-yhteensopivien salamalaitteiden kanssa 
käytettävissä olevat ominaisuudet

Yhteensopivat salamalaitteet

Tuetut ominaisuudet

Salamalaite

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Yksi salam
a

i-TTL

Digitaalijärjes-
telmäkameran 
tasapainotettu 
i-TTL-
täytesalama1

4 4 4 4 4 — — 4 4

Digitaalijärjes-
telmäkameran 
vakio-i-TTL-
täytesalama

42 42 4 42 4 — — 4 4

qA Automaattinen 
aukko 4 43 — — — — — — —

A Automaattinen 
ei-TTL

— 43 — — — — — — —

GN
Etäisyyden 
ensisijaisuus 
käsisäätönä

4 4 4 — — — — — —

M Käsisäätö 4 4 4 4 44 — — 44 44

RPT Sarjasalama 4 4 — — — — — — —
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O
ptinen kehittynyt langaton valaistus

Päälaite

Salaman etäohjaus 4 4 4 — 44 4 — — —
i-TTL i-TTL 4 4 4 — 44 — — — —

[A : B]

Nopea 
langaton 
salaman 
ohjaus

4 — 4 — — 45 — — —

qA Automaattinen 
aukko 4 4 — — — — — — —

A Automaattinen 
ei-TTL

— — — — — — — — —

M Käsisäätö 4 4 4 — 44 — — — —
RPT Sarjasalama 4 4 — — — — — — —

Etä

i-TTL i-TTL 4 4 4 4 4 — 4 — —

[A : B]

Nopea 
langaton 
salaman 
ohjaus

4 4 4 4 4 — 4 — —

qA/A

Automaattinen 
aukko / 
automaattinen 
ei-TTL

46 46 — — — — — — —

M Käsisäätö 4 4 4 4 4 — 4 — —
RPT Sarjasalama 4 4 4 4 4 — — — —

Tuetut ominaisuudet

Salamalaite

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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Radio-ohjattu kehittynyt 
langaton valaistus 47 — — — — — — — —

Väritietojen välitys (salama) 4 4 4 4 4 — — 4 4

Väritietojen välitys (LED-
valo)

— — — — 4 — — — —

Automaattinen nopea FP-
täsmäys 8 4 4 4 4 4 4 4 — —

Salamavalon lukitus 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Punasilmäisyyden 
vähennys 4 4 4 4 4 — — 4 —

Kameran muotoiluvalo 4 4 4 4 4 4 4 — —
Yhtenäistetty salaman 
ohjaus 4 — — — 4 — — 4 4

Kameran salamalaitteen 
laiteohjelmiston päivitys 4 410 4 — 4 — — — 4

Tuetut ominaisuudet

Salamalaite

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 Ei saatavana pistemittauksella.
2 Voidaan valita myös salamalaitteen kautta.
3 qA/A-tila valitaan salamalaitteella mukautettujen asetusten avulla.
4 Voidaan valita käyttämällä kameran valikoiden kohtaa [Salaman 

ohjaus].
5 Käytettävissä vain lähivalokuvauksen aikana.
6 Asetuksien qA ja A valinta riippuu pääsalamalla valitusta 

asetuksesta.
7 Tukee samoja ominaisuuksia kuin etäsalamalaitteet, joissa on 

optinen AWL.
8 Saatavana vain salaman ohjaustiloissa i-TTL, qA, A, GN ja M.
9 Käytettävissä vain salaman ohjaustilassa i-TTL, tai kun salama on 

määritetty käyttämään näytön esisalamaa salaman ohjaustilassa qA 
tai A.

10 SB-910- ja SB-900-laitteiston ohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa 
kameralla.
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❚❚ Langaton salamanohjain SU-800
SU-800 voidaan käyttää salamalaitteiden SB-5000, SB-910, 
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 tai SB-R200 ohjaukseen, 
kun se on kiinnitetty CLS-yhteensopivaan kameraan. 
Ryhmäsalaman ohjausta tuetaan enintään kolmelle ryhmälle. 
SU-800 ei ole varustettu salamalla.

D Muut salamalaitteet
Seuraavia salamalaitteita voidaan käyttää automaattisessa ei-TTL- (A) ja 
käsisäätötiloissa. Käytettävissä olevat asetukset eivät vaihtele käytettävän 
objektiivin mukaan.

1 SB-27:n kiinnittäminen kameraan asettaa salamatilan automaattisesti 
asetukseen TTL, mutta salamatilan asettaminen asetukseen TTL estää 
sulkimen laukaisun. Aseta SB-27 tilaan A.

2 Käytettävissä, kun salamatila valitaan kameralla.

Tuetut ominaisuudet

Salamalaite

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

Salam
atila

A Automaattinen 
ei-TTL 4 — 4 4 —

M Käsisäätö 4 4 4 4 4

G Sarjasalama 4 — 4 — —

TAKAOSA2 Jälkiverhon 
täsmäys 4 4 4 4 4
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D Salamavalon lukituksen mittausalueet
Kun salamavalon lukitusta käytetään lisävarusteena saatavilla 
salamalaitteilla, mitatut alueet ovat seuraavat:

D Lisävarusteena saatavia salamalaitteita koskevia 
huomautuksia

• Katso yksityiskohtaiset ohjeet salamalaitteen käyttöoppaasta.
• Jos laite tukee (Nikonin) luovaa valaistusjärjestelmää CLS:ää, katso 

tietoja CLS-yhteensopivia digitaalijärjestelmäkameroita koskevasta 
osiosta. Tämä kamera ei kuulu luokkaan ”digitaalijärjestelmäkamerat” 
SB-80DX:n, SB-28DX:n ja SB-50DX:n käyttöoppaissa.

• Jos salaman valmiusilmaisin (N) vilkkuu noin kolme sekuntia sen jälkeen, 
kun valokuva on otettu i-TTL- tai automaattisessa ei-TTL-tilassa, salama 
on välähtänyt täydellä teholla ja valokuva voi olla alivalottunut (vain 
CLS-yhteensopivat salamalaitteet).

• i-TTL- salaman ohjausta voidaan käyttää ISO-herkkyyksillä 100–12800.

Kuvanottolaite Salaman ohjaustila Mitattu alue

Erillinen salamalaite

i-TTL
6 mm:n ympyrä kuvan 

keskellä

Automaattinen aukko 
(qA)

Salaman 
valotusmittarin 
mittaama alue

Kehittyneellä 
langattomalla 

valaistuksella ohjatut 
etäsalamalaitteet

i-TTL Koko kuva
Automaattinen aukko 

(qA) Salaman 
valotusmittarin 
mittaama alueAutomaattinen ei-TTL 

(A)
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• Jos käytetään yli arvon 12800 olevia ISO-herkkyyksiä, haluttuja tuloksia 
ei ehkä saavuteta joillakin kantamilla tai aukon asetuksilla.

• Suurin aukko (pienin aukkoarvo) rajautuu ISO-herkkyyden mukaan 
tilassa P alla esitetyllä tavalla:

* Jos objektiivin suurin aukko on pienempi kuin yllä annettu arvo, suurin 
aukkoarvo on objektiivin suurin aukko.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ja SB-400 
mahdollistavat punasilmäisyyden vähennyksen tiloissa 
punasilmäisyyden vähennys ja punasilmäisyyden vähennys pitkien 
suljinaikojen täsmäyksellä.

• ”Kohinaa” voi esiintyä viivojen muodossa valokuvissa, jotka on otettu, 
kun lisävirtalähde SD-9 tai SD-8A on kiinnitetty suoraan kameraan. 
Vähennä ISO-herkkyyttä tai suurenna kameran ja akkuperän välistä 
etäisyyttä.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ja SU-800 tuottavat 
tarkennusapuvaloa tarvittaessa.

Suurin aukko (aukkoarvo) ISO-vastaavuudella:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 5 5.6 7.1 8 10 11 13
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• Valokuvattaessa etsimen avulla tarkennuspisteet, joille AF-valaistus on 
käytettävissä, vaihtelevat polttovälin mukaan.

• Käytettävästä objektiivista ja kuvaustilasta riippuen tarkentumisen 
ilmaisin (I) saattaa näkyä, kun kohde ei ole tarkennettuna, tai kamera ei 
ehkä pysty tarkentamaan ja laukaisin poistetaan käytöstä.

Salamalaite Esimerkkejä tarkennuspisteistä, joissa 
tarkennusapuvalo on käytettävissä

SB-5000

Polttoväli 24 mm Polttoväli 135 mm

SB-910/
SB-900

Polttoväli 17 mm Polttoväli 135 mm

Langaton 
salamanohjain 

SB-800/
SB-600/
SU-800

Polttoväli 24 mm Polttoväli 105 mm

SB-700

Polttoväli 24 mm Polttoväli 135 mm
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• Kun SC-sarjan täsmäysjohtoa 17, 28 tai 29 käytetään kuvaukseen 
kamerasta erillään olevalla salamalla, oikeaa valotusta ei ehkä saavuteta 
i-TTL-tilassa. Suosittelemme valitsemaan vakio-i-TTL-täytesalaman. Ota 
testikuva ja tarkastele tuloksia näytöllä.

• Älä käytä i-TTL:ssä muita salamapaneeleja (valonhajottimia) kuin 
salamalaitteen yhdysrakenteista salamapaneelia tai salamalaitteen 
mukana toimitettuja heijastuslevyjä. Muiden paneelien käyttö voi 
aiheuttaa väärän valotuksen.

D Lisävarusteena saatavien salamalaitteiden salaman korjaus
Salaman ohjaustiloissa i-TTL ja automaattinen aukko (qA) lisävarusteena 
saatavalla salamalaitteella valittu salaman korjaus tai valokuvausvalikossa 
oleva kohta [Salaman ohjaus] lisätään salaman korjaukseen, joka valitaan 
W (M) -painikeella.

A Muotoiluvalo
• Lisävarusteena saatavat CLS-yhteensopivat salamalaitteet käyttävät 

muotoilusalamaa, kun kameran Pv-painiketta painetaan.
• Tätä ominaisuutta voidaan käyttää kehittyneen langattoman 

valaistuksen kanssa useiden salamalaitteiden avulla saavutettua 
kokonaisvalaistusta.

• Muotoiluvalo voidaan poistaa käytöstä valitsemalla [Pois] 
mukautettuun asetukseen e6 [Muotoilusalama].
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Nikon-kameralle on saatavilla monenlaisia lisävarusteita.

● Virtalähteet
• EN-EL18c-litiumioniakku: EN-EL18c-akkuja voidaan käyttää Nikon D6 
-digitaalikameroiden kanssa. EN-EL18c-akut voidaan ladata ja kalibroida 
MH-26a-akkulatureilla.
- Myös akkuja EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 voidaan käyttää. Huomaa 

kuitenkin, että EN-EL18:lla voidaan ottaa vähemmän kuvia yhdellä 
latauksella kuin EN-EL18c:llä/EN-EL18b:llä/EN-EL18a:lla (0 263).

• Akkulaturi MH-26a: MH-26:lla voidaan ladata EN-EL18c-/EN-EL18b-/
EN-EL18a-/EN-EL18-akkuja. MH-26a:ta voidaan käyttää myös akkujen 
kalibrointiin.
- MH-26-akkulatureita voi käyttää MH-26a:n sijasta.

• Virtaliitin EP-6, verkkolaite EH-6c: käytä verkkolaitteita, kun kamera 
tarvitsee virtaa pitkiä aikoja.
- EH-6c:n kytkeminen kameraan edellyttää EP-6:ta. Katso lisätietoja 

kohdasta ”Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen” (0 207).
- Verkkolaitteita EH-6b, EH-6a ja EH-6 voi käyttää EH-6c:n sijasta.

Muut yhteensopivat lisävarusteet
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● Varusteluistin suojukset
Varusteluistin suojukset BS-3/BS-1: Varusteluistin suojukset suojaavat 
varusteluistia, kun salamalaitetta ei ole kiinnitetty (0 204).

● Rungon suojukset
Rungon suojus BF-1B / rungon suojus BF-1A: rungon suojukset estävät 
pölyn pääsyn kameraan, kun objektiivi ei ole paikallaan.

● Etsimen okulaarin lisävarusteet
• Kuminen silmäsuppilo DK-19: Kuminen silmäsuppilo, joka voidaan 

kiinnittää kameran etsimeen. DK-19 helpottaa kuvan näkemistä 
etsimessä ja estää silmien väsymystä.

• Etsimen diopterin säätölinssi DK-17C: Nämä linssit voidaan asettaa 
etsimen okulaariin liki- ja kaukonäköisten valokuvaajien toiminnan 
helpottamiseksi. Valitse objektiiveista, joiden diopterit ovat −3, −2, 0, +1 
ja +2 m−1. Kokeile objektiivia kaupassa ennen ostamista, koska tulokset 
voivat vaihdella suuresti henkilöstä toiseen. Diopterinsäätöobjektiiveja 
(0 205) voi käyttää dioptereihin, joiden kantama on kameran 
diopterisäätöalueen ulkopuolella (−3 – +1 m−1).

• Suurentava okulaari DK-17M: DK-17M vahvistaa suurennosta noin 
1,2-kertaiseksi ollessaan kiinnitettynä kameraan.

• Suurentava okulaari DG-2: DG-2 suurentaa näkymää etsimen keskellä. 
Käytä sitä tilanteissa, jotka vaativat erityisen tarkkaa keskittymistä.

• Okulaarisovitin DK-18: sovitin, jota käytetään kiinnitettäessä 
suurennuslasia DG-2 tai kulmatähtäintä DR-3 (0 205).

• Okulaarisovitin DK-27: kameran mukana toimitetaan DK-27.
• Huurtumaton okulaari DK-14/DK-17A: nämä etsimen okulaarit 

estävät huurtumisen kosteissa tai kylmissä olosuhteissa.
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• Fluoripinnoitettu etsimen okulaari DK-17F: DK-17F toimitetaan 
kameran mukana. Suojalasin molemmilla pinnoilla on Nikonin 
ainutlaatuinen helposti puhdistettava fluoripinnoite.

• Kulmatähtäin DR-5: DR-5 kiinnitetään etsimen okulaariin suorassa 
kulmassa, jolloin etsimen kuvaa voidaan katsella ylhäältä, kun kameralla 
otetaan kuvia vaakatasossa eli maisemasuunnassa. Valitse 
suurennuksista 1× tai 2× *. Edellinen näyttää koko kuvan ja 
jälkimmäinen tarkentaa tarkennusta. Myös diopterin säätöä tuetaan.
* Kuvan reunat eivät ole näkyvissä, kun näkymää suurennetaan.

• Kulmatähtäin DR-4: DR-4 kiinnitetään etsimen okulaariin suorassa 
kulmassa, jolloin etsimen kuvaa voidaan katsella ylhäältä, kun kameralla 
otetaan kuvia vaakatasossa eli maisemasuunnassa.

● Suotimet
• Neutraalivärisuotimia (NC) voidaan käyttää objektiivin suojaamiseen.
• Kameraa ei voi käyttää lineaaripolarisaatiosuotimien kanssa. Käytä sen 

sijaan pyöröpolarisaatiosuodattimia C-PL tai C-PLII.
• Suotimet voivat aiheuttaa haamukuvia, kun kohde rajataan kirkasta 

taustaa vasten tai kun kirkas valonlähde valaisee kuvaa. Suotimet voi 
poistaa, jos haamukuvia esiintyy.

• RGB- ja 3D-RGB-matriisimittaus ei ehkä tuota toivottuja tuloksia 
suotimilla, joiden valotuskertoimet (suodinkertoimet) ovat yli 1× (Y44, 
Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, 
A2, A12, B2, B8, B12). Suosittelemme valitsemaan sen sijaan asetuksen 
[Keskustapainotteinen]. Katso lisätietoja suotimen käyttöoppaasta.

• Erikoistehostevalokuvaukseen tarkoitetut suotimet voivat häiritä 
automaattitarkennusta tai elektronista etäisyysmittaria.
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● Langattomat lähettimet1, 2

Langattomat lähettimet WT-6: Käytä langatonta lähetintä lähettääksesi 
kuvia langattoman verkon kautta tai ohjataksesi kameraa tietokoneelta, 
jossa on Camera Control Pro 2 (saatavana erikseen). Voit myös ottaa ja 
selata kuvia etänä tietokoneelta tai älylaitteelta.
1 Edellyttää langatonta verkkoa ja perustietoja verkon käytöstä. Muista 

päivittää langattoman lähettimen ohjelmisto uusimpaan versioon.
2 Langattomia lähettimiä WT-5 ei voi käyttää.

● Langattomat kauko-ohjaimet
• Langattomat kauko-ohjaimet WR-R10/WR-T10: Kun WR-R10 on 

liitetty 10-napaiseen kauko-ohjausliitäntään WR-A10-sovittimen avulla, 
kameraa voidaan etäohjata langattoman kauko-ohjaimen WR-T10 
avulla.
- Radio-ohjattuja salamalaitteita voidaan ohjata myös WR-R10:n avulla.
- Valmistele useampi kamera, joihin on liitetty pariliitetyt WR-R10-

yksiköt, useamman kuin yhden kameran synkronoitua laukaisua 
varten.

• Langaton kauko-ohjain WR-1: WR-1-yksiköitä käytetään langattomien 
kauko-ohjaimien WR-R10 tai WR-T10 kanssa tai muiden WR-1-kauko-
ohjaimien kanssa, jolloin WR-1-yksiköt toimivat joko lähettiminä tai 
vastaanottimina. Kun vastaanottimeksi määritetty WR-R10 tai WR-1 on 
kytketty 10-napaiseen kauko-ohjausliitäntään, WR-T10:tä tai toista 
lähettimeksi määritettyä WR-1:tä voi käyttää kuvien ottamiseen etänä. 
Kameran asetuksia voidaan säätää myös käyttämällä lähettimeksi 
määritettyä WR-1:tä.

* Varmista, että WR-R10:n ja WR-1:n laiteohjelmistot on päivitetty 
uusimpiin versioihin (WR-R10:n laiteohjelmaversio 3.0 tai uudempi ja 
WR-1:n laiteohjelmaversio 1.0.1 tai uudempi). Katso tietoja 
laiteohjelmistopäivityksistä alueesi Nikonin verkkosivuilta. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan, kun päivität WR-R10:n 
laiteohjelmiston, joka on vanhempi kuin versio 2.0, versioon 3.0 tai 
uudempaan.
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● Etäliittimen lisävarusteet
Kamera on varustettu 10-napaisella kauko-ohjausliitännällä etäohjausta ja 
automaattista valokuvausta varten.
Muista asettaa liitinsuojus paikalleen, kun päätelaitetta ei käytetä. 
Liittimen koskettimiin kerääntynyt pöly tai muu vieras aines voi aiheuttaa 
kameran toimintahäiriön.
• Langalliset kauko-ohjaimet MC-22/MC-22A (pituus noin 1 m): 

Langattomat etälaukaisimet, joissa sininen, keltainen ja musta liitin 
liitettäväksi etälaukaisulaitteisiin, mikä mahdollistaa ohjauksen äänen 
tai elektronisten signaalien avulla.

• Langalliset kauko-ohjaimet MC-30/MC-30A (pituus noin 80 cm): 
Etälaukaisimet, joilla voi vähentää kameran tärähtämistä.

• Langalliset kauko-ohjaimet MC-36/MC-36A (pituus noin 85 cm): 
Etälaukaisimet, joissa ajastimet ajastettua valokuvausta varten.

• Jatkojohdot MC-21/MC-21A (pituus noin 3 m): Voidaan kytkeä 
ML-3:een tai MC-sarjaan 20, 22, 22A, 23, 23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 tai 36A, 
mutta huomaa, että kahta tai useampaa jatkojohtoa ei voida kytkeä 
toisiinsa.

• Yhdysjohdot MC-23/MC-23A (pituus noin 40 cm): Käytä MC-23:a tai 
23A:ta liittääksesi yhteen kaksi kameraa 10-napaisten liitäntöjensä 
kautta samanaikaista käyttöä varten.

• Sovitinjohdot MC-25/MC-25A (pituus noin 20 cm): Sovitinjohto 10-
napaisesta 2-napaiseen liitäntään kaksinapaisiin laitteisiin, kuten radio-
ohjaussarjaan MW-2, peittosäätimeen MT-2 ja modulaarisen 
ohjaussarjaan ML-2, liittämistä varten.

• WR-sovitin WR-A10: Sovitin, jota käytetään langattoman kauko-
ohjaimien WR-R10 yhdistämiseksi kameroihin, joissa on 10-napaiset 
kauko-ohjausliitännät.

• Modulaarinen kauko-ohjaussarja ML-3: Mahdollistaa 
infrapunakauko-ohjauksen enintään 8 metrin etäisyydeltä.
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● USB-kaapelit
• USB-kaapeli UC-E24: USB-kaapeli, jossa on C-tyypin liitin kameraan 

kytkemistä varten ja A-tyypin liitin USB-laitteeseen kytkemistä varten.
• USB-kaapeli UC-E25: USB-kaapeli, jossa on kaksi C-tyypin liitintä.

● HDMI-kaapelit
HDMI-kaapeli HC-E1: HDMI-kaapeli, jossa on C-tyypin liitin kameraan 
kytkemistä varten ja A-tyypin liitin HDMI-laitteisiin kytkemistä varten.

● Mikrofonit
• Stereomikrofoni ME-1: Kytke ME-1 kameran mikrofoniliitäntään 

stereoäänen nauhoittamiseksi. Ulkoisen mikrofonin käyttö vähentää 
myös laitteistoäänten, kuten objektiivin automaattitarkennuksen 
tuottaman äänen, tallentumisen mahdollisuutta.

• Langaton mikrofoni ME-W1: Langaton Bluetooth-mikrofoni. Käytä 
ME-W1:tä muulla kuin kameralla tallennukseen.

● Liitännän suojukset
Liitännän suojus UF-6 miniliitäntäkaapelille: Estää ME-1-
stereomikrofonien lisävarusteena saatavien miniliitäntäkaapeleiden 
vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
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D Yhteensopivat lisävarusteet
• Saatavuus voi vaihdella maan tai alueen mukaan.
• Katso viimeisimmät tiedot verkkosivuiltamme tai esitteistämme.

D Varusteluistin suojus BS-3
Mukana toimitettua varusteluistin suojusta voi käyttää varusteluistin 
suojaamiseen tai estämään valon heijastumista varusteluistin metallisista 
osista valokuviin. Suojus liukuu varusteluistiin kuvan osoittamalla tavalla. 
Poista suojus pitelemällä kameraa tukevasti, painamalla kantta alas 
peukalolla ja työntämällä sitä osoitettuun suuntaan.
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D Etsimen diopterin säätölinssin kiinnittäminen
Poista etsimen okulaari DK-17F ennen etsimen 
diopterin säätölinssin kiinnittämistä. Paina 
okulaarisovittimen molemmin puolin olevia 
salpoja samanaikaisesti vapauttaaksesi 
okulaarin lukon (q) ja kierrä okulaari sitten auki 
kuvan osoittamalla tavalla (w).

D Okulaarisovittimen irrottaminen
Paina ja nosta molemmin puolin olevia salpoja 
samanaikaisesti (q) ja poista sovitin kuvan 
osoittamalla tavalla (w).
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D HDMI-/USB-kaapelin pidike
Liitä mukana toimitettu pidike HDMI-kaapeleihin tai mukana toimitettuun 
USB-kaapeliin kuvan osoittamalla tavalla estääksesi tahatonta irtoamista 
(huomaa, että pidike ei välttämättä sovi kaikkiin HDMI-kaapeleihin). 
Kuvissa on USB-kaapeli.

USB-kaapeli HDMI-kaapeli HDMI- ja 
USB-kaapeleita 

käytetään 
samanaikaisesti
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Virtaliitännän ja verkkolaitteen kiinnittäminen
Sammuta kamera ennen lisälaitteena saatavan virtaliitännän ja 
verkkolaitteen kiinnittämistä.

1 Irrota BL-6-akkutilan kansi.
Nosta akkutilan kannen salpaa, 
käännä se auki (A)-asentoon (q) ja 
irrota akkutilan kansi BL-6 (w).

2 Kytke verkkolaite EH-6c virtaliitäntään EP-6.
• Vie DC-kaapeli virtaliitännän 

kaapelinohjaimen yli (q) ja liu’uta 
sitä alaspäin, kunnes se on aukon 
alaosassa.

• Kytke tasavirtapistoke tasavirran 
tuloliittimeen (w).
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3 Asenna virtaliitäntä.
Asenna virtaliitäntä kokonaan 
akkutilaan kuvan osoittamalla tavalla.

4 Salpaa virtaliitäntä.
• Kierrä salpa suljettuun asentoon (q) ja taita se alas kuvan 

osoittamalla tavalla (w).

• Varmista, ettei virtaliitäntä irtoa käytön aikana 
varmistamalla, että se on lukittu kunnolla.

• Akun varaustaso ei näy yläosan ohjauspaneelissa, kun 
kamera saa virtaa verkkolaitteesta ja virtaliitännästä.
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Seuraavaa Nikon-ohjelmistoa voi käyttää kameran kanssa:

● Tietokoneohjelmisto
Nikonin tietokoneohjelmisto on saatavana Nikonin latauskeskuksesta. 
Tarkista versio sekä järjestelmävaatimukset ja lataa viimeisin versio.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

• Camera Control Pro 2 (ostettava erikseen): Ohjaa kameraa etäältä 
tietokoneesta ja tallenna valokuvat suoraan tietokoneen kiintolevylle. 
PC-yhteyden ilmaisin (c) näkyy kameran yläosan ohjauspaneelissa, jos 
Camera Control Pro 2 käynnistetään kameran ollessa kytkettynä 
tietokoneeseen.

• ViewNX-i*: ViewNX-i on enemmän kuin työkalu Nikon-
digitaalikameroilla otettujen valokuvien ja elokuvien katselemiseen ja 
muokkaamiseen – sitä voidaan käyttää yhdessä muiden Nikon-
kuvankäsittelysovellusten kanssa, jotta saat kaiken hyödyn kuvistasi. 
Sen kautta pääset sujuvasti myös verkkopalveluihin.
* Nykyisten käyttäjien tulee ladata uusin versio, koska aiemmat versiot 

eivät ehkä tue kameraa.
• Capture NX-D: Hienosäädä valokuvia, jotka on otettu Nikonin 

ainutlaatuisissa NEF/NRW (RAW) -muodoissa, tai muunna ne JPEG- tai 
TIFF-muotoon (NEF/RAW-käsittely). Capture NX-D:llä voi käsitellä paitsi 
NEF/NRW (RAW) -kuvia myös JPEG- ja TIFF-kuvia, jotka on kuvattu 
Nikon-digikameroilla. Ohjelmalla voi muokata muun muassa sävykäyrää 
sekä parantaa kirkkautta ja kontrastia.

Ohjelmisto
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• Wireless Transmitter Utility: Wireless Transmitter Utility -apuohjelmaa 
tarvitaan, jos kamera on tarkoitus kytkeä verkkoon. Pariliitä kamera 
tietokoneen kanssa ja lataa kuvia Wi-Fi-yhteydellä.

● Älypuhelin- (tabletti) -sovellukset
Älypuhelinsovelluksia voi ladata Applen App Store® -kaupasta tai Google 
Play™ -kaupasta. Uusimmat tiedot saat Nikonin verkkosivustolta.

SnapBridge: Lataa valokuvia ja elokuvia kamerasta älylaitteeseesi 
langattoman yhteyden kautta.
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Tallennus
Jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku. Ennen kuin 
poistat akun, varmista että kamera on pois päältä.
Älä säilytä kameraa paikoissa, jotka:
• ovat huonosti ilmastoituja tai joissa ilmankosteus on yli 60 %
• ovat voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien 

laitteiden, kuten televisioiden tai radioiden, vieressä
• ovat alttiina yli 50 °C:een tai alle −10 °C:een lämpötiloille.

Puhdistus
Menettely vaihtelee puhdistusta vaativan osan mukaan. 
Menettelyt on kuvattu alla.
• Älä käytä alkoholia, ohenteita tai muita haihtuvia kemikaaleja.

Kameran hoitaminen
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❚❚ Kameran runko
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti 
pehmeällä, kuivalla kankaalla. Kun kameraa on käytetty rannalla 
tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois suodatettuun 
veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera 
huolellisesti.
Tärkeää: Kameran sisällä oleva pöly tai muut vieraat aineet voivat 
aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Takuu ei kata kameran sisälle 
päässeen vieraan aineksen aiheuttamia vaurioita.

❚❚ Objektiivi, peili ja etsin
Nämä lasielementit vaurioituvat herkästi. Poista pöly ja nukka 
puhaltimella. Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo 
pystyasennossa estääksesi nesteen vuotamisen, mikä saattaisi 
vahingoittaa lasielementtejä. Poista sormenjäljet ja muut tahrat 
kostuttamalla pehmeä liina pieneen määrään 
linssinpuhdistusainetta ja puhdistamalla objektiivi varovasti.

❚❚ Näyttö
Poista pöly ja nukka puhaltimella. Kun poistat sormenjälkiä ja 
muita tahroja, pyyhi pinta kevyesti pehmeällä liinalla tai 
säämiskällä. Älä käytä liikaa painetta, koska se voi aiheuttaa 
vaurioita tai toimintahäiriöitä.



213Kameran hoitaminen

Alipäästösuodin
Lika tai pöly, joka pääsee kameraan, kun objektiiveja vaihdetaan 
tai rungon suojus poistetaan, voi tarttua alipäästösuotimeen ja 
vaikuttaa valokuviin. ”Puhdista kuvakenno” -asetus saa 
suotimen värähtelemään pölyn poistamiseksi.
Suodin voidaan puhdistaa milloin tahansa käyttäen valikoita, tai 
puhdistus voidaan suorittaa automaattisesti, kun kamera 
kytketään päälle tai pois päältä.

❚❚ Valikoiden käyttö
• Saat parhaan tuloksen, kun pitelet 

kameraa normaalissa suunnassa (pohja 
alaspäin).

• Valitse asetusvalikosta asetus 
[Puhdista kuvakenno] ja korosta 
sitten [Puhdista nyt] ja aloita 
puhdistus painamalla J-näppäintä.

• Kameran painikkeita ei voi käyttää 
puhdistuksen ollessa käynnissä. Älä irrota tai poista 
virtalähdettä.

• Asetusvalikko tulee näkyviin, kun puhdistus on valmis.
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❚❚ Kuvakennon puhdistus käynnistettäessä ja/tai 
sammuttaessa

1 Valitse [Puhdista käynn./
samm.] kohtaan [Puhdista 
kuvakenno].
Kun painat 2, kun asetus [Puhdista 
käynn./samm.] on korostettu, 
näyttöön ilmestyy asetus [Puhdista 
käynn./samm.].

2 Korosta asetus.
Valitse korostettu asetus painamalla 
J.

Asetus Kuvaus

5
[Puhdista 
käynnistäessä]

Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti 
aina, kun kameraan kytketään virta.

6
[Puhdista 
sammuttaessa]

Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti 
aina sammutettaessa, kun kameran 
kytketään pois päältä.

7
[Puhdista käynn. 
ja samm.]

Kuvakenno puhdistetaan automaattisesti 
käynnistyksen yhteydessä ja 
sammutettaessa.

[Ei puhdistusta]
Kuvakennon automaattinen puhdistus pois 
käytöstä.
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D Kuvakennon puhdistus
• Kameran painikkeiden käyttäminen keskeyttää kuvakennon 

puhdistuksen, joka on käynnistynyt virtakytkimen käytön vuoksi.
• Kuvakennon puhdistus ei välttämättä poista kaikkia vieraita aineita 

suotimesta. Puhdista suodin käsin (0 216) tai ota yhteyttä 
valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

• Jos kuvakennon puhdistus suoritetaan useita kertoja peräkkäin, 
kuvakennon puhdistus saattaa kytkeytyä väliaikaisesti pois käytöstä 
kameran sisäisten piirien suojaamiseksi. Puhdistus voidaan suorittaa 
uudelleen hetken päästä.
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❚❚ Puhdistus käsin
Jos alipäästösuotimeen päässyttä vierasta ainetta ei voi poistaa 
asetuksella ”puhdista kuvakenno” (0 213), suodin voidaan 
puhdistaa käsin alla kuvatulla tavalla. Huomaa kuitenkin, että 
koska suodin on äärimmäisen herkkä ja vaurioituu helposti, 
suosittelemme, että puhdistuksen suorittaa käsin vain 
valtuutettu Nikon-huoltoedustaja.
• Estä tehon häviäminen toiminnan aikana käyttämällä täysin 

ladattua akkua tai kytkemällä lisävarusteena saatava 
verkkolaite ja virtaliitäntä.

• Puhdistus käsin edellyttää asetusvalikon asetuksen [Peilin 
nosto puhdistusta varten] käyttöä. Kohta [Peilin nosto 
puhdistusta varten] ei ole käytettävissä akun varaustasolla, 
joka on alle J, tai jos kamera on yhdistetty älylaitteeseen 
Bluetooth-yhteydellä tai muihin laitteisiin USB-yhteydellä.

1 Sammuta kamera ja irrota objektiivi.
Kun olet irrottanut objektiivin, kytke kamera päälle.

2 Korosta asetusvalikon asetus 
[Peilin nosto puhdistusta 
varten] ja paina 2.
Kamera valmistautuu lukitsemaan 
peilin ylös.
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3 Paina J.
• Peili nostetaan ja suljinverho aukeaa.
• Yläosan ohjauspaneelin näyttö 

välähtää. Etsimen ja takakannen 
ohjauspaneelin näytöt sammuvat.

• Palauta normaali toiminta 
tarkastamatta alipäästösuodinta 
sammuttamalla kamera.

4 Pidä kameraa niin, että valo 
pääsee kameraan, ja tarkista 
suodin pölyn tai nukan varalta.
Jos vierasta ainesta ei ole, siirry 
vaiheeseen 6.
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5 Poista pöly ja nukka 
alipäästösuotimesta 
puhaltimella.
• Älä käytä puhallinharjaa. Harjakset 

voivat vaurioittaa suodinta.
• Lika, jota ei voi poistaa puhaltimella, 

voidaan poistaa vain valtuutetun Nikon-huoltohenkilöstön 
toimesta. Älä missään tapauksessa kosketa tai pyyhi 
suodinta.

6 Sammuta kamera ja aseta objektiivi takaisin.
Peili palaa ala-asentoon ja suljinverho sulkeutuu.



219Kameran hoitaminen

D Käytä luotettavaa virtalähdettä
Suljinverho on herkkä ja vaurioituu helposti. Jos kamera sammuu, kun 
peiliä nostetaan, suljinverho sulkeutuu automaattisesti. Noudata 
seuraavia varotoimenpiteitä, jotta verho ei vaurioidu, jos suljin sulkeutuu 
tahattomasti toiminnan aikana:
• Älä sammuta kameraa, kun peili on nostettu.
• Älä irrota tai poista virtalähdettä peilin ollessa nostettuna.
• Jos akku tyhjenee peilin ollessa nostettuna, kuuluu äänimerkki ja 

itselaukaisimen merkkivalo välähtää. Suljinverho sulkeutuu ja peili 
laskeutuu noin kahden minuutin kuluttua. Lopeta puhdistus tai 
tarkastus heti.

D Vieras aines alipäästösuotimessa
Alipäästösuotimeen voi tarttua vierasta ainesta objektiivien tai rungon 
suojusten poistamisen tai vaihtamisen yhteydessä (tai harvoissa 
tapauksissa voiteluaineesta tai kamerasta irtoavista hiukkasista), jolloin 
sitä voi ilmestyä tietyissä olosuhteissa otettuihin valokuviin. Vältä vieraan 
aineksen pääsy rungon suojusta kiinnitettäessä tai objektiiveja 
vaihtaessasi välttämällä pölyisiä ympäristöjä. Poista pöly ja muu vieras 
aines, joka voi tarttua kameran jalustaan, objektiivin kiinnikkeeseen tai 
rungon suojukseen. Suojaa kamera, kun objektiivi ei ole paikallaan. Muista 
käyttää mukana toimitettua rungon suojusta. Jos kuvakennossa on 
vierasta ainesta, jota ei voi poistaa kuvakennon puhdistusasetuksella 
(0 213), puhdista alipäästösuodin kohdassa ”Puhdistus käsin” (0 216) 
kuvatulla tavalla tai vie suodin puhdistettavaksi valtuutetulle Nikon-
huoltohenkilölle. Valokuvia, joihin kuvakennon vieras aine on vaikuttanut, 
voi muokata kuvan puhdistusasetuksilla, joita ovat saatavana joissain 
kuvantamissovelluksissa.
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D Kameran ja lisävarusteiden huolto
Kamera on tarkkuuslaite, ja sitä on huollettava säännöllisesti. Nikon 
suosittelee, että kamera tarkistetaan kerran kahdessa vuodessa ja että se 
huolletaan kolmen tai viiden vuoden välein (huomioi, että nämä palvelut 
ovat maksullisia).
• Suosittelemme säännöllistä tarkastusta ja huoltoa erityisesti, jos 

kameraa käytetään ammattimaisesti.
• Kaikkien kameran kanssa säännöllisesti käytettävien lisävarusteiden, 

kuten objektiivien ja lisävarusteena saatavien salamalaitteiden, tulee 
olla mukana, kun kamera viedään tarkistukseen tai huoltoon.
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Kellon pariston vaihtaminen
Kameran kello käyttää CR1616-litiumparistoa. CR1616-
paristojen käyttöikä on noin kaksi vuotta. Jos B-kuvake näkyy 
yläosan ohjauspaneelissa, kun valmiustila-ajastin on päällä, 
paristo on tyhjenemässä, ja se on vaihdettava. Kun paristo on 
tyhjä, B-kuvake vilkkuu, kun valmiustila-ajastin on päällä. 
Tämä osoittaa, että vaikka valokuvia voidaan vielä ottaa, niihin 
ei tallenneta oikeaa kellonaikaa ja päiväystä.

❚❚ Kellon pariston vaihtaminen

1 Kytke kamera pois päältä ja irrota pääakku.

2 Liu’uta kellon paristotilan kantta, joka sijaitsee 
pääakkutilan päällä, kohti pääakkutilan etuosaa.

3 Poista kellon akku.
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4 Aseta uusi CR1616-
litiumparisto siten, että 
positiivinen puoli (sisältää 
merkinnän ”+” ja akun nimen) 
on näkyvissä.

5 Liu’uta kellon paristotilan 
kantta kohti pääakkutilan 
takaosaa.
Pysäytä, kun kansi napsahtaa 
paikalleen.

6 Aseta pääakku takaisin paikalleen.

7 Aseta kameran kello.
B-kuvake vilkkuu yläosan 
ohjauspaneelissa, kunnes kello on 
asetettu.

D Kellon pariston asettaminen paikalleen
Aseta kellon paristo oikeaan suuntaan. Pariston asettaminen väärin estää 
kelloa toimimasta ja voi vahingoittaa kameraa.
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Kameran hoito
● Älä pudota
Älä pudota kameraa tai objektiivia äläkä kohdista niihin voimakkaita 
iskuja. Tuote saattaa mennä epäkuntoon, jos se altistuu voimakkaille 
iskuille tai tärinälle.

● Pidä kuivana
Pidä kamera kuivana. Jos kameran sisään pääsee vettä ja sen sisäinen 
mekanismi ruostuu, voi kameran korjaus olla kallista, minkä lisäksi tästä 
voi aiheutua vaurioita, jotka eivät ole korjattavissa.

● Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia
Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä kylmänä päivänä 
lämpimään rakennukseen tai sieltä ulos, saattavat aiheuttaa kosteuden 
tiivistymistä laitteen sisälle. Estä kosteuden tiivistyminen panemalla laite 
kantolaukkuun tai muovipussiin, ennen kuin se altistetaan äkillisille 
lämpötilan muutoksille.

● Pidä kaukana vahvoista magneettisista kentistä
Esimerkiksi radiolähettimien tuottama staattinen sähkövaraus tai 
magneettikenttä voi häiritä näytön toimintaa, vahingoittaa muistikortille 
tallennettuja tietoja tai vaikuttaa tuotteen sisäisiin virtapiireihin.

Kameran ja akun hoito: varoitukset
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● Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon
Älä jätä objektiivia suunnatuksi aurinkoon tai muuhun voimakkaaseen 
valonlähteeseen pitkäksi aikaa. Voimakas valo voi vahingoittaa 
kuvakennoa tai aiheuttaa valokuvien haalistumista tai ”palamista”. 
Kameralla otetuissa kuvissa voi näkyä valkoista liike-epäterävyyttä.

● Laserit ja muut kirkkaat valonlähteet
Älä ohjaa lasereita tai muita erittäin kirkkaita valonlähteitä kohti 
objektiivia, koska tämä voi vahingoittaa kameran kuva-kennoa.

● Puhdistus
Kun puhdistat kameran runkoa, poista pöly ja nukka varovasti 
puhaltimella ja pyyhi sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Kun 
kameraa on käytetty rannalla tai meren äärellä, pyyhi hiekka tai suola pois 
puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kamera 
huolellisesti. Staattinen sähkö voi joskus harvoin saada nestekidenäytöt 
kirkastumaan tai tummumaan. Tämä ei ole merkki viasta. Näyttö palaa 
pian normaaliksi.

● Objektiivin ja peilin puhdistus
Nämä elementit vaurioituvat herkästi. Poista pöly ja nukka puhaltimella. 
Jos käytät paineilmapuhallinta, pidä pullo pystyasennossa estääksesi 
nesteen vuotamisen, mikä saattaisi vahingoittaa lasielementtejä. Poista 
sormenjäljet ja muut tahrat objektiivista kostuttamalla pehmeä liina 
pieneen määrään linssinpuhdistusainetta ja pyyhkimällä objektiivi 
varovasti.

● Alipäästösuotimen puhdistaminen
Katso tietoa alipäästösuotimen puhdistamisesta kohdasta 
”Alipäästösuodin” (0 213) ja ”Puhdistus käsin” (0 216).
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● Objektiivin liittimet
Pidä objektiivin liittimet puhtaana.

● Älä koske suljinverhoon
• Suljinverho on erittäin ohut, ja se vaurioituu helposti. Älä missään 

tapauksessa paina suljinverhoa, koske siihen puhdistusvälineillä tai 
suuntaa siihen voimakasta ilmavirtaa puhaltimella. Muuten suljinverho 
saattaa naarmuuntua, vääntyä tai repeytyä.

• Suljinverhon väri saattaa näyttää epätasaiselta. Tämä ei ole merkki 
viasta. Tämä ei myöskään vaikuta kuviin.

● Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa
Estä homeen muodostuminen säilyttämällä kameraa kuivassa, hyvin 
ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä kameraa naftaleeni- tai 
kamferipohjaisten koipallojen kanssa, lähellä voimakasta 
sähkömagneettista säteilyä tuottavien laitteiden lähellä tai erittäin 
korkeissa lämpötiloissa, kuten lämmityslaitteen lähellä tai suljetussa 
ajoneuvossa kuumana päivänä. Näiden varotoimien noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

● Pitkäaikainen säilytys
Irrota akku esimerkiksi akkunesteen vuotamisen aiheuttamien vaurioiden 
välttämiseksi, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Säilytä kamera 
muovipussissa, jossa on kuivausainetta. Älä kuitenkaan säilytä nahkaista 
kameralaukkua muovipussissa, sillä se voi vahingoittaa laukun 
materiaalia. Säilytä akkua kuivassa, viileässä paikassa. Huomaa, että ajan 
mittaan kuivatusaine menettää kykynsä sitoa kosteutta, joten se on 
vaihdettava säännöllisesti. Ota kamera pois säilytyspaikasta ainakin kerran 
kuussa, laita akku paikalleen ja laukaise suljin muutaman kerran, jottei 
kameraan kehity hometta.
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● Sammuta kamera, ennen kuin irrotat tai kytket irti virtalähteen.
Virtalähteen irrottaminen tai kytkeminen irti kameran ollessa päällä voi 
vaurioittaa laitetta. Kiinnitä huomiota siihen, ettet irrota tai kytke irti 
virtalähdettä, kun kuvia tallennetaan tai poistetaan.

● Näyttöä koskevia huomautuksia
• Nämä näytöt on valmistettu erittäin tarkasti; vähintään 99,99 % 

kuvapisteistä on tehollisia ja enintään 0,01 % puuttuu tai on viallisia. 
Siten, vaikka näytöissä voi olla kuvapisteitä, jotka ovat aina päällä 
(valkoinen, punainen, sininen tai vihreä) tai aina pois päältä (musta), 
kyse ei ole viasta. Tämä ei vaikuta laitteella tallennettuihin kuviin. 
Pyydämme ottamaan tämän huomioon.

• Näytön kuvaa voi olla vaikea nähdä kirkkaassa valossa.
• Älä paina näyttöä. Näyttöön voi tulla toimintahäiriö tai se voi vaurioitua. 

Näytössä oleva pöly tai nukka voidaan poistaa puhaltimella. Tahrat voi 
poistaa pyyhkimällä näyttöä kevyesti pehmeällä liinalla tai säämiskällä. 
Jos näyttö menee rikki, varo vahingoittamasta itseäsi rikkoutuneeseen 
lasiin. Varo, etteivät näytön kiteet kosketa ihoa ja ettei niitä joudu silmiin 
tai suuhun.

● Kuivaa varusteluistin suojus
Jos kameraa käytetään sateessa, vettä voi tunkeutua mukana 
toimitettuun varusteluistin suojukseen. Poista ja kuivaa varusteluistin 
suojus, kun olet käyttänyt kameraa sateessa.
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Akun hoito
● Käyttöä koskevat varotoimet
• Jos akkuja käsitellään väärin, ne voivat repeytyä tai vuotaa ja aiheuttaa 

laitteen syöpymistä. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä käsitellessäsi 
akkuja:
- Sammuta laite, ennen kuin vaihdat akun.
- Akut voivat olla pitkän käytön jälkeen kuumia.
- Pidä akun liittimet puhtaana.
- Käytä vain tähän laitteeseen hyväksyttyjä akkuja.
- Älä aseta akkuja oikosulkuun, pura niitä tai altista niitä liekeille tai 

voimakkaalle kuumuudelle.
- Laita liitinsuojus paikalleen, kun akku ei ole kamerassa tai laturissa.

• Jos akku on kuuma esimerkiksi heti käytön jälkeen, odota sen 
viilentyvän ennen latausta. Jos akkua yritetään ladata sen sisäisen 
lämpötilan ollessa koholla, akun suorituskyky heikentyy ja akku voi 
jäädä latautumatta tai latautua vain osittain.

• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää vähään aikaan, aseta se kameraan ja 
käytä tyhjäksi ennen kuin poistat sen kamerasta varastointia varten. 
Säilytä akkua viileässä paikassa, jonka lämpötila on 15 °C – 25 °C. Vältä 
kuumia tai erittäin kylmiä paikkoja.

• Akkut pitää ladata kuuden kuukauden sisällä käytöstä. Jos kameraa ei 
käytetä pitkään aikaan, lataa akku ja käytä kameraa tyhjentääksesi akun 
puolen vuoden välein ennen kuin asetat kameran jälleen säilöön 
viileään paikkaan.

• Poista akku kamerasta tai laturista, kun laite ei ole käytössä. Kamera ja 
laturi kuluttavat varausta vähitellen myös ollessaan pois päältä ja voivat 
tyhjentää akun niin, että se ei enää toimi.
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• Älä käytä akkua alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. Jos tätä 
varotoimea ei noudateta, akku voi vahingoittua tai sen suorituskyky voi 
heikentyä. Lataa akku sisätiloissa tai 5–35 °C:een lämpötilassa. Akku ei 
lataudu, jos sen lämpötila on alle 0 °C tai yli 60 °C.

• Kapasiteetti saattaa heikentyä ja latausajat saattavat pidentyä, jos akun 
lämpötila on 0 °C – 15 °C tai 45 °C – 60 °C.

• Akkujen varaustalo yleensä laskee matalissa lämpötiloissa. Jopa uudet 
akut, jotka on ladattu alle 5 °C:een lämpötilassa voivat näyttää 
asetusvalikon kohdassa [Akkutiedot] väliaikaisesti lukemasta ”0” 
lukemaan ”1”, mutta näyttö palaa normaaliksi, kun akku on ladattu 
vähintään noin 20 °C:een lämpötilassa.

• Akun kapasiteetti laskee matalissa lämpötiloissa. Lämpötilan 
aiheuttama kapasiteetin muutos näkyy kameran akkutason näytössä. 
Tämän vuoksi akun näytössä voi ilmetä kapasiteetin laskua lämpötilan 
laskiessa, vaikka akku olisi täyteen ladattu.

• Akut voivat olla käytön jälkeen kuumia. Ole varovainen poistaessasi 
akkuja kamerasta.

● Lataa akut ennen käyttöä
Lataa akku ennen käyttöä. Mukana toimitettu akku ei ole täyteen ladattu 
toimitettaessa.

● Valmistele vara-akut
Kun otat valokuvia, pidä saatavilla täyteen ladattu vara-akku. Paikasta 
riippuen vara-akkuja voi olla vaikeaa hankkia lyhyellä varoitusajalla.



229Kameran ja akun hoito: varoitukset

● Pidä täyteen ladattuja vara-akkuja mukana kylminä päivinä
Osittain ladatut vara-akut eivät välttämättä toimi kylminä päivinä. Lataa 
yksi akku ennen käyttöä ja pidä toinen lämpimässä paikassa valmiina 
käyttöön tarpeen mukaan, kun ilma on kylmä. Kun kylmä akku lämpenee, 
osa sen varauksesta voi palautua.

● Akun varaustaso
• Jos kamera käynnistetään ja sammutetaan monta kertaa peräkkäin, kun 

akku on täysin tyhjä, akun kesto lyhenee. Jos akku on täysin tyhjä, se 
täytyy ladata ennen käyttöä.

• Jos täyteen ladatun akun kesto lyhenee huomattavasti 
huoneenlämpötilassa käytettynä, akku on vaihdettava. Osta uusi akku.

● Älä lataa täyteen ladattuja akkuja.
Akun suorituskyky voi heikentyä, jos sen lataamista jatketaan vielä senkin 
jälkeen, kun akku on täyteen latautunut.

● Käytettyjen akkujen kierrättäminen
Kierrätä akut paikallisten määräysten mukaisesti varmistaen ensin, että 
liittimet on eristetty teipillä.
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Laturin käyttäminen
• Älä aseta laturin liittimiä oikosulkuun. Jos tätä varotoimea ei noudateta, 

laturi voi ylikuumentua ja vahingoittua.
• Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
• Käytä MH-26a-laturia ainoastaan siihen sopivien akkujen kanssa.
• Älä käytä vaurioituneita latureita, joiden sisäosat ovat paljaana tai jotka 

päästävät epätavallisia ääniä käytettäessä.
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Seuraava kaavio näyttää valotusohjelman tilassa P (ISO 100, 
objektiivin suurin aukko f/1.4):

• EV:n enimmäis- ja vähimmäisarvot vaihtelevat mittausalueen 
mukaan.

• Kun matriisimittausta käytetään, yli 17 1/3 EV:tä olevat arvot 
pienennetään arvoon 17 1/3 EV:tä.

Valotusohjelma

1 2 3

f/1.4

f/1

f/2

f/2.8

f/4

f/5.6

f/8

f/11

f/16

f/22

f/32

[EV
]

5

-3 12 14-2-4 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30" 15" 8" 4" 2" 1" 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000

13

1/16000

4

6

23

22
21

20

19

18

17
16
15

24

17
1 /3

1 F (objektiivin polttoväli) ≤ 55 mm

2 55 mm < F ≤ 135 mm

3 135 mm < F

4 Mittausalue: −3 – 20 EV:tä

5 Aukko

6 Sekuntia (suljinaika)
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Nikon D6 -digitaalikamera

Tekniset tiedot

Tyyppi
Tyyppi Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera

Objektiivin kiinnike Nikonin F-bajonetti (jossa AF-kytkentä ja 
AF-koskettimet)

Tehollinen 
kuvakulma Nikonin FX-muoto

Teholliset kuvapisteet
Teholliset 
kuvapisteet 20,8 miljoonaa

Kuvakenno
Tyyppi 35,9 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteitä 
yhteensä 21,33 miljoonaa

Pölynpoistojärjestelmä Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot 
(edellyttää Capture NX-D -ohjelmistoa)
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Tallennus

Kuvakoko 
(kuvapisteinä)

• [FX (36 × 24)] valittu kuva-alaksi:
- 5 568 × 3 712 (suuri: 20,7 M)
- 4 176 × 2 784 (keskikoko: 11,6 M)
- 2 784 × 1 856 (pieni: 5,2 M)

• [1,2 × (30 × 20)] valittu kuva-alaksi:
- 4 640 × 3 088 (suuri: 14,3 M)
- 3 472 × 2 312 (keskikoko: 8,0 M)
- 2 320 × 1 544 (pieni: 3,6 M)

• [DX (24 × 16)] valittu kuva-alaksi:
- 3 648 × 2 432 (suuri: 8,9 M)
- 2 736 × 1 824 (keskikoko: 5,0 M)
- 1 824 × 1 216 (pieni: 2,2 M)

• [5:4 (30 × 24)] valittu kuva-alaksi:
- 4 640 × 3 712 (suuri: 17,2 M)
- 3 472 × 2 784 (keskikoko: 9,7 M)
- 2 320 × 1 856 (pieni: 4,3 M)

• [1:1 (24 × 24)] valittu kuva-alaksi:
- 3 712 × 3 712 (suuri: 13,8 M)
- 2 784 × 2 784 (keskikoko: 7,8 M)
- 1 856 × 1 856 (pieni: 3,4 M)

• [16:9 (36 × 20)] valittu kuva-alaksi:
- 5 568 × 3 128 (suuri: 17,4 M)
- 4 176 × 2 344 (keskikoko: 9,8 M)
- 2 784 × 1 560 (pieni: 4,3 M)

• Kuvakoolla 3 840 × 2 160 kuvattujen 
elokuvien aikana otetut valokuvat: 3 840 × 
2 160

• Kuvakoolla 1 920 × 1 080 kuvattujen 
elokuvien aikana otetut valokuvat: 1 920 × 
1 080

• Kuvakoolla 1 280 × 720 kuvattujen elokuvien 
aikana otetut valokuvat: 1 280 × 720
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Tiedostomuoto 
(kuvanlaatu)

• NEF (RAW): 12 tai 14 bittiä (häviöttömästi 
pakattu, pakattu tai pakkaamaton); käytettävissä 
asetukset suuri, keskikokoinen ja pieni 
(keskikokoiset ja pienet kuvat tallennetaan 
bittisyvyydellä 12 käyttäen häviötöntä pakkausta)

• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva 
pakkaussuhteella hieno (noin 1:4), normaali (noin 
1:8) tai perus (noin 1:16); kokoa priorisoiva ja 
parhaan laadun tuottava pakkaus käytettävissä

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

Picture Control 
-järjestelmä

Automaattinen, Vakio, Neutraali, Värikäs, 
Yksivärinen, Muotokuva, Maisema, Tasainen, 
Creative Picture Control (Luova Picture Control) 
(Unelma, Aamunkoitto, Pop, Sunnuntai, Synkeä, 
Dramaattinen, Hiljainen, Valkaistu, Melankolinen, 
Puhdas, Denim, Leikittely, Seepia, Sininen, 
Punainen, Pinkki, Pehmennetty, Terävä, 
Kaksisävyinen, Hiilenmusta); valittua Picture 
Control -säädintä voi muokata; mukautettujen 
Picture Control -säätimien tallennus.

Tallennusväline CFexpress- (tyyppi B) ja XQD-muistikortit

Kaksi 
korttipaikkaa

Paikassa 2 olevaa korttia voi käyttää ylivuoto- tai 
varmuuskopiointipaikkana, NEF (RAW) + JPEG 
-kuvanlaadulla otettujen valokuvien NEF (RAW)- ja 
JPEG-kopioiden erilliseen tallentamiseen tai JPEG-
valokuvien erillisten kopioiden tallentamiseen 
erilaisilla kuvakoon ja pakkaussuhteen asetuksilla; 
kuvia voi kopioida kortilta toiselle

Tiedostojärjestelmä DCF 2.0, Exif 2.31

Tallennus
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Etsin

Etsin Silmän tasolla oleva yksisilmäinen 
pentaprismapeiliheijastusetsin

Kuva-ala

• FX: Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % 
pystysuunnassa

• 1,2×: Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % 
pystysuunnassa

• DX: Noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % 
pystysuunnassa

• 5:4: Noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 % 
pystysuunnassa

• 1:1: Noin 95 % vaakasuunnassa ja 100 % 
pystysuunnassa

• 16:9: Noin 100 % vaakasuunnassa ja 96 % 
pystysuunnassa

Suurennus Noin 0,72× (50 mm f/1.4 -objektiivi kohdassa ääretön, 
−1,0 m−1)

Katselupiste 17 mm (−1,0 m−1; etsimen okulaarin keskipinnalta)
Diopterin säätö −3–+1 m−1

Tähyslasi
B-tyypin BriteView Clear Matte Mark X -tähyslasi 
(jossa AF-alueen merkit; rajausruudukko näkyy 
tarvittaessa)

Peili Pikapalautus

Syväterävyyden 
esikatselu

Pv-painikkeen painaminen himmentää objektiivin 
aukon käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (P- ja S-
tilat) valitsemaan arvoon

Objektiivin 
aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
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Objektiivi

Yhteensopivat 
objektiivit

• Tyypit G, E ja D (tietyt rajoitukset koskevat PC-
objektiiveja)

• Muut AF NIKKOR -objektiivit (mukaan 
lukematta IX NIKKOR -objektiiveja ja F3AF:n 
objektiiveja)

• AI-P NIKKOR -objektiivit
• DX-objektiivit (käytettäessä kuva-alaa [DX (24 

× 16)])
• Ei-mikroprosessoriohjatut AI-objektiivit 

(vain tilat A ja M)
• Kuvatessa etsimen avulla elektronista 

etäisyysmittaria voi käyttää vain sellaisten 
objektiivien kanssa, joiden suurin aukko on 
vähintään f/5.6. Elektroninen etäisyysmittari 
tukee 15 tarkennuspistettä sellaisten 
objektiivien kanssa, joiden suurin aukko on 
vähintään f/8.

Suljin

Tyyppi
Elektronisesti ohjattu pystysuunnassa liikkuva 
mekaaninen verhosuljin; elektroninen 
etuverhosuljin; elektroninen suljin

Nopeus
1/8 000– 30 s (valitse porrastukseksi 1/3, 1/2 tai 
1 EV:tä, laajennettavissa arvoon 900 s tilassa M), 
Bulb-aikavalotus; Time-aikavalotus; X250

Salamatäsmäysnopeus
X=1/250 s; täsmäytyy sulkimen kanssa asetuksella 
1/250 s tai pidempi
• Automaattista nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
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Laukaisu

Kuvanottotapa
S (yksittäiskuva), CL (sarjakuvaus, hidas), 
CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu), 
E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)

Likimääräinen 
kuvausnopeus

• CL: 1–10 kuvaa/s
• CH: 10–14 kuvaa/s
• Q: 1–5 kuvaa/s

Itselaukaisin 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2, tai 3 s:n välein

Valotus

Mittausjärjestelmä

• Kuvaus etsimen avulla: TTL-valotusmittaus, jossa 
käytetään noin 180K:n (180 000) kuvapisteen RGB-
kennoa

• Reaaliaikanäkymä: TTl-valotusmittaus 
kuvakennolla
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Mittaustila

• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-, 
E- ja D-tyypin objektiivit); värimatriisimittaus III 
(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit); 
värimatriisimittausta voi käyttää ei-
mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos 
käyttäjä syöttää objektiivin tiedot

• Keskustapainotteinen: Kuvan keskellä olevalle 
12 mm:n ympyrälle annettu paino 75 %; ympyrän 
halkaisijaksi voi vaihtaa 8, 15 tai 20 mm, tai 
painotus voi perustua koko kuvan keskiarvoon (ei-
mikroprosessoriohjatuilla ja AF-S Fisheye NIKKOR 
8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiiveilla käytetään 
12 mm:n ympyrää)

• Piste: Mittaa 4 mm:n halkaisijan mittaisen 
ympyrän (noin 1,5 % kuvasta), joka keskitetään 
valittuun tarkennuspisteeseen 
(keskitarkennuspisteeseen, kun käytössä on ei-
mikroprosessoriohjattu tai AF-S Fisheye NIKKOR 
8–15 mm f/3.5–4.5E ED -objektiivi)

• Huippuvalopainotteinen: Käytettävissä G-, E- ja 
D-tyypin objektiiveilla

Kantama*

• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen 
mittaus: −3 – + 20 EV

• Pistemittaus: 2–20 EV
• Huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
* Luvut koskevat asetusta ISO 100 ja f/1.4-objektiivia 

lämpötilassa 20 °C
Valotusmittarin 
liitäntä Yhdistetty CPU ja AI

Valotus
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Tila
P (ohjelmoitu automatiikka, jossa joustava ohjelma); 
S (suljinajan esivalinta-automatiikka); A (aukon 
esivalinta-automatiikka); M (käsisäätö)

Valotuksen 
korjaus

–5 – +5 EV; −3 – +3 EV, kun elokuvaus on käynnissä 
(valitse porrastukseksi 1/3, 1/2 tai 1 EV:tä)

Valotuksen 
lukitus Valoisuus lukitaan havaittuun arvoon

ISO-herkkyys 
(suositeltu 
valotusindeksi)

ISO 100–102400 (valitse porrastukseksi 1/3, 1/2 tai 
1 EV:tä). Voidaan asettaa myös arvoon, joka on noin 
0,3; 0,5; 0,7 tai 1 EV:tä (vastaa arvoa ISO 50) alle 
ISO 100:n tai noin 0,3; 0,5; 0,7; 1, 2, 3, 4 tai 5 EV:tä 
(vastaa arvoa ISO 3280000) yli ISO 102400:n; 
automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä

Aktiivinen 
D-Lighting

Asetukseksi voi valita Automaattinen, Erittäin suuri 
+2, Erittäin suuri +1, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois

Automaattitarkennus

Tyyppi

• Kuvaus etsimen avulla: TTL-vaiheentunnistus; 
105 tarkennuspistettä, jotka kaikki ovat 
ristikkäistyyppisiä antureita ja joista 15 tukee 
f/8:aa; tunnistus suoritetaan Multi-CAM 37K 
-automaattitarkennusmoduulilla; 
automaattitarkennuksen hienosäätöä tuetaan

• Reaaliaikanäkymä: Kontrastin havaitseva 
automaattinen tarkennus on käytettävissä kuvan 
kaikissa kohdissa; kamera valitsee 
tarkennuspisteen, kun käytetään 
kasvojentunnistusta tai kohteen seurantaa

Valotus
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Herkkyysalue −4,5 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

Objektiivin 
moottori

• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus 
(AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C, vain valokuvaus 
etsimen avulla; ennakoiva tarkennuksen seuranta 
aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan); 
kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F; 
käytettävissä vain reaaliaikanäkymän ja elokuvan 
tallennuksen aikana)

• Käsitarkennus (M): Elektroninen etäisyysmittari 
on käytettävissä

Tarkennuspisteet
105 tarkennuspistettä (kuvattaessa etsimen avulla 
valittavissa oleva lukumäärä voidaan valita arvoista 
105, 27 ja 15)

Tarkennusaluetila

• Kuvaus etsimen avulla: Pistetarkennus; 9, 25, 49 
tai 105 pisteen dynaaminen tarkennus, 
kolmiulotteinen seuranta, valinta 
tarkennusalueryhmästä, valinta 
tarkennusalueryhmästä (C1), valinta 
tarkennusalueryhmästä (C2), automaattinen 
tarkennusalueen valinta

• Reaaliaikanäkymä: Kasvojentunnistus, leveä alue 
-tarkennus, normaali alue -tarkennus, kohteen 
seuranta -tarkennus

Tarkennuksen 
lukitus

Tarkennuksen voi lukita painamalla laukaisimen 
puoleenväliin (kertatarkennus/AF-S) tai painamalla 
sivuvalitsimen keskustaa.

Automaattitarkennus
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Salama

Salaman ohjaus

TTL-salamaohjaus käyttäen RGB-sensoria noin 
180 K (180 000) pikseliä: TTL-salamaohjaus; 
digitaalijärjestelmäkameroiden tasapainotettua 
i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksen 
kanssa, keskusta- ja huippuvalopainotteisen 
mittauksen kanssa ja digitaalijärjestelmäkameran 
vakio-i-TTL-täytesalamaa pistemittauksen kanssa)

Salamatila

Etuverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys, 
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, punasilmäisyyden 
vähennys pitkien suljinaikojen täsmäyksellä, 
jälkiverhon täsmäys, pois

Salaman 
korjaus –3 – +1 EV (valitse porrastukseksi 1/3, 1/2 tai 1 EV:tä)

Salaman 
valmiusilmaisin

Syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on 
kokonaan latautunut; vilkkuu, kun salama on 
välähtänyt täydellä teholla

Varusteluisti ISO 518 -luisti, jossa täsmäys- ja dataliitännät ja 
turvalukitus

Nikonin luova 
valaistusjärjes-
telmä (CLS)

i-TTL- salaman ohjaus, radio-ohjattu kehittynyt 
langaton valaistus, optinen kehittynyt langaton 
valaistus, muotoiluvalo, salamavalon lukitus, 
väritietojen välitys, automaattinen nopea FP-
täsmäys, monialuetarkennuksen apuvalo (kuvaus 
etsimen avulla), yhtenäistetty salaman ohjaus

Täsmäysliitäntä ISO 519 -täsmäysliitäntä lukituskierteellä
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Valkotasapaino

Valkotasapaino

Automaattinen (3 tyyppiä), automaattinen 
luonnonvalo, suora auringonvalo, pilvinen, varjo, 
hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), 
salama, valitse värilämpötila (2 500 K – 10 000 K), 
esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voidaan 
tallentaa, valkotasapainon pistemittaus 
käytettävissä reaaliaikanäkymän aikana), kaikissa 
asetuksissa hienosäätö

Haarukointi
Haarukointi Valotus ja/tai salama, valkotasapaino ja ADL

Reaaliaikanäkymä

Tila C (valokuvan reaaliaikanäkymä), 1 (elokuvan 
reaaliaikanäkymä)

Elokuva
Mittausjärjestelmä TTL-mittaus kameran kuvakennolla

Mittaustila Matriisi, keskustapainotteinen tai 
huippuvalopainotteinen
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Kuvakoko 
(kuvapisteinä) ja 
kuvataajuus

• 3 840 × 2 160 (4K UHD): 30p (progressiivinen), 
25p, 24p

• 1 920 × 1 080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 280 × 720: 60p, 50p
• 1 920 × 1 080 -rajaus: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
* Todelliset kuvausnopeudet asetuksille 60p, 

50p, 30p, 25p ja 24p ovat vastaavasti 59,94; 50; 
29,97; 25 ja 23,976 kuvaa/s

* Laadun valinta käytössä muiden kuvakokojen 
kanssa paitsi 3 840 × 2 160, kun laaduksi on 
asetettu c (suuri)

Tiedostomuoto MOV, MP4
Videopakkaus H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

Äänentallennusmuoto
Lineaarinen PCM (MOV-muodossa tallennetut 
elokuvat) tai AAC (MP4-muodossa tallennetut 
elokuvat)

Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni tai ulkoinen 
mikrofoni valinnaisella vaimentimella; herkkyys 
säädettävissä

ISO-herkkyys 
(suositeltu 
valotusindeksi)

• Tila M: Käsisäätö (ISO 100–102400; valitse 
porrastukseksi 1/3, 1/2 tai 1 EV:tä) käytettävissä 
lisäasetuksia, jotka vastaavat asetuksia 0,3; 0,5; 
0,7; 1, 2, 3, 4 tai 5 EV:tä (vastaa asetusta 
ISO 3280000) yli ISO 102400:n; automaattinen 
ISO-herkkyyden säätö (ISO 100 – Hi 5) 
käytettävissä valittavalla ylärajalla

• Tilat P, S ja A: Automaattinen ISO-
herkkyyssäätö (ISO 100 – Hi 5), jonka ylärajan 
voi valita

Elokuva
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Aktiivinen 
D-Lighting

Asetukseksi voi valita Erittäin suuri, Suuri, 
Normaali, Pieni tai Pois

Muut asetukset Ajastettu elokuvan tallennus, elektroninen 
tärinänvaimennus, aikakoodit

Näyttö

Näyttö

8 cm:n/3,2 tuuman, noin 2 359 000 pisteen (XGA) 
kosketusohjauksella toimiva TFT-
nestekidenäyttö, jossa 170°:n katselukulma, noin 
100 %:n kuva-ala ja 11-tasoinen kirkkauden 
käsisäätö ja väritasapainon säätö

Toisto

Toisto

Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien (4, 9 tai 72 kuvaa) 
toisto, jossa toiston zoomaus, toiston 
zoomauksen rajaus, elokuvien toisto, 
kuvaesitykset valokuvista ja/tai elokuvista, 
histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, 
sijaintitietojen näyttö, kuvien luokittelu, 
automaattinen kuvan kääntö, indeksimerkintä, 
äänimuistion syöttö ja toisto sekä 
sisäänrakennettu IPTC-tietonäyttö ja näyttö

Elokuva
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Liitännät

USB Tyypin C USB-liitäntä (SuperSpeed USB); suositellaan 
liitettäväksi sisäänrakennettuun USB-porttiin

HDMI-lähtö C-tyypin HDMI-liitäntä

Äänitulo Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm; tukee 
virransyöttöä liitännästä)

Äänilähtö Stereominiliitäntä (halkaisija 3,5 mm)
10-napainen 
kauko-
ohjausliitäntä

Sisäänrakennettu (voidaan käyttää langallisella kauko-
ohjaimella MC-30A/MC-36A ja muilla valinnaisilla 
lisävarusteilla)

Ethernet

RJ-45-liitin
• Standardit: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u 

(100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Tiedonsiirtonopeudet *: 10/100/1000 Mbps 

automaattisella tunnistuksella
• Portti: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-

MDIX)
* Suurin looginen tiedonsiirtonopeus IEEE-standardin 

mukaan; todelliset nopeudet voivat vaihdella.
Lisäliitin WT-6:lle
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Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi

• Standardit:
- IEEE 802.11b/g/n (Afrikka, Aasia ja Oseania)
- IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Eurooppa, Yhdysvallat, 

Kanada ja Meksiko)
- IEEE 802.11b/g/n/a (muut Amerikan mantereen 

maat)
• Toimintataajuus:

- 2 412 – 2 462 MHz (kanava 11; Afrikka, Aasia ja 
Oseania)

- 2 412 – 2 462 MHz (kanava 11) ja 5 180 – 5 825 MHz 
(Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko)

- 2 412 – 2 462 MHz (kanava 11) ja 5 180 – 5 805 MHz 
(muut Amerikan mantereen maat)

- 2 412 – 2 462 MHz (kanava 11) ja 5 745 – 5 805 MHz 
(Georgia)

- 2 412 – 2 462 MHz (kanava 11) ja 5 180 – 5 320 MHz 
(muut Euroopan maat)

• Enimmäislähtöteho (EIRP):
- 2,4 GHz:n taajuusalue: 6,8 dBm
- 5 GHz:n taajuusalue: 6,3 dBm (Georgia)
- 5 GHz:n taajuusalue: 9,3 dBm (muut maat)

• Todennus: Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
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Bluetooth

• Tietoliikenneprotokollat: Bluetooth-spesifikaation 
versio 4.2

• Toimintataajuus:
- Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
- Matalatehoinen Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

• Enimmäislähtöteho (EIRP):
- Bluetooth: 1,3 dBm
- Matalatehoinen Bluetooth: –0,2 dBm

Kantama 
(näköyhteys)

Noin 10 m*

* Ilman häiriöitä. Kantama saattaa vaihdella signaalin 
voimakkuuden mukaan ja sen mukaan, onko reitillä 
esteitä.

Sijaintitiedot
Tuetut GNS-
järjestelmät GPS (Yhdysvallat), GLONASS (Venäjä), QZSS (Japani)

Kerätyt tiedot Leveysaste, pituusaste, korkeus, UTC (koordinoitu 
maailmanaika)

Kellon 
synkronointi

Kameran kello voidaan asettaa GNSS:n hankkimaan 
aikaan

Reittilokit NMEA-yhteensopiva
Lokiväli 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min.

Wi-Fi/Bluetooth
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Suurin lokin 
tallennusaika 6, 12 tai 24 tuntia

Lokin poisto Tuetut

Virtalähde

Akku

Yksi Nikon EN-EL18c -litiumioniakku *
* Myös akkuja EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 voidaan 

käyttää. Huomaa kuitenkin, että EN-EL18:lla voidaan 
ottaa vähemmän kuvia yhdellä latauksella kuin 
EN-EL18c:llä/EN-EL18b:llä/EN-EL18a:lla.

Verkkolaite Verkkolaite EH-6c; vaatii virtaliitännän EP-6 (saatavilla 
erikseen)

Jalustakierre
Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)

Mitat/paino
Mitat 
(L × K × S) Noin 160 × 163 × 92 mm

Paino
Noin 1 450 g akun ja kahden CFexpress-muistikortin 
kanssa, mutta ilman rungon suojusta ja varusteluistin 
suojusta; noin 1 270 g (vain kameran runko)

Sijaintitiedot
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• Ellei toisin mainita, kaikki mittaukset on tehty kamera- ja kuvalaitealan 
järjestö CIPA:n (Camera and Imaging Products Association) standardien 
tai ohjeiden mukaisesti.

• Kaikki luvut koskevat kameraa, jota käytetään täyteen ladatulla akulla.
• Kamerassa näkyvät näytekuvat ja käyttöoppaassa olevat kuvat ja 

kuvitukset on tarkoitettu vain selventäviksi.
• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa kuvailtujen 

laitteistojen ja ohjelmistojen ulkonäköä ja teknisiä tietoja milloin 
tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa tässä käyttöoppaassa 
mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista vahingoista.

Käyttöympäristö
Lämpötila 0 °C – 40 °C
Kosteus 85 % tai alle (ei tiivistymistä)
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❚❚ Akkulaturi MH-26a

Tässä tuotteessa olevat symbolit tarkoittavat seuraavaa:
m AC, p DC, q luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen 
eristys)

Nimellinen 
tuloteho AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Nimellinen 
lähtöjännite DC 12,6 V / 1,2 A

Tuetut akut Nikon litiumioniakut EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18

Latausaika 
akkua kohden

Noin 2 tuntia ja 35 minuuttia
* Akun latausaika ympäristön lämpötilassa on 25 °C, 

kun akku on täysin tyhjä
Käyttölämpötila 0 °C – 40 °C
Mitat (L × K × S) Noin 160 × 85 × 50,5 mm
Virtajohdon 
pituus

Noin 1,8 m (Yhdysvallat ja Kanada) tai 1,5 m (muut 
maat)

Paino
Noin 285 g, mukaan lukien kaksi liitinsuojaa, mutta 
ilman virtajohtoa; noin 265 g, ilman liitinsuojuksia ja 
virtajohtoa
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❚❚ EN-EL18c-litiumioniakku
Tyyppi Litiumioniakku
Nimelliskapasiteetti 10,8 V / 2 500 mAh
Käyttölämpötila 0 °C – 40 °C
Mitat (L × K × S) Noin 56,5 × 27 × 82,5 mm
Paino Noin 160 g, ilman liitinsuojusta
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Akkujen kalibrointi
Akkulaturi MH-26a pystyy tunnistamaan, tarvitsevatko akut 
kalibrointia, ja kalibroimaan ne tarvittaessa akun varaustason 
näytön tarkkuuden varmistamiseksi. Akkulaturin merkkivalot 
ilmaisevat kalibrointitilaa ja kalibroinnin edistymistä:

Jos käytetyn akkutilan kalibroinnin merkkivalo välähtää 
asetettaessa akkua paikalleen, akku on kalibroitava.
Aloita kalibrointi painamalla käytettävän akkutilan 
kalibrointipainiketta noin sekunnin ajan. Käytettävän akkutilan 
latauksen merkkivalo vilkkuu, kun kalibrointi on käynnissä.
Näyttöä voidaan lukea seuraavasti:

1 Latauksen merkkivalo (vihreä)

2 Latauksen merkkivalot (vihreä)

3 Kalibroinnin merkkivalot 
(keltainen)

4 Kalibrointipainikkeet
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Vaikka kalibrointia suositellaan akun varaustason tarkan 
mittauksen varmistamiseksi, kalibrointia ei tarvitse suorittaa, 
kun kalibroinnin merkkivalo välähtää. Kalibrointi voidaan 
tarvittaessa keskeyttää sen alkamisen jälkeen.
• Jos kalibrointipainiketta ei paineta kalibroinnin merkkivalon 

vilkkuessa, normaali lataus alkaa noin kymmenen sekunnin 
kuluttua.

• Jos haluat keskeyttää kalibroinnin, paina kalibrointipainiketta 
uudelleen. Kalibrointi loppuu ja lataus alkaa.

Kun kalibrointi on valmis, kalibroinnin ja latauksen merkkivalot 
sammuvat, ja lataus alkaa heti.

Akun uudelleenkalibroinnin arvioitu kesto
Alle 2 
tuntia 2–4 tuntia 4–6 tuntia Yli 6 tuntia

Latauksen 
merkkivalot 

(vihreä)

2 t I (pois 
päältä) K (päällä) K (päällä) K (päällä)

4 t I (pois 
päältä)

I (pois 
päältä) K (päällä) K (päällä)

6 t I (pois 
päältä)

I (pois 
päältä)

I (pois 
päältä) K (päällä)

Kalibrointi (CAL 
ON) -merkkivalo 
(keltainen): V/O

K (päällä) K (päällä) K (päällä) K (päällä)
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D Varoitusilmaisimet
• Jos akkutilan ja kalibroinnin merkkivalot ”V” ja ”O” vilkkuvat 

päälle ja pois päältä, kun akkua ei ole asetettu paikalleen…
…laturi voi olla vioittunut. Irrota laturi ja ota yhteyttä valtuutettuun 
Nikon-huoltoedustajaan.

• Jos akkutilan ja kalibroinnin merkkivalot ”V” ja ”O” vilkkuvat 
päälle ja pois päältä, kun akku on asetettu paikalleen…
…akussa tai laturissa on ilmennyt ongelma latauksen aikana. Irrota akku 
ja laturi ja ota yhteyttä valtuutettuun Nikon-huoltoedustajaan.

A Kahden akun lataaminen ja kalibrointi
Jos molemmissa akkutiloissa on akku, ne ladataan siinä järjestyksessä, 
jossa ne on asetettu. Jos kalibrointipainiketta painetaan, kun jompikumpi 
kalibroinnin merkkivalo vilkkuu, laturi aloittaa kalibroinnin ja lataa sitten 
sen akun, joka asetettiin ensimmäisenä paikalleen. Toista akkua ei voi 
kalibrointi tai ladata, ennen kuin prosessi on valmis.
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D Tallennusvälineiden hävittäminen
Kuvien poistaminen tai muistikorttien tai muiden tallennusvälineiden 
alustaminen ei poista kuvatietoja täysin. Joissakin tapauksissa poistetut 
tiedostot voidaan palauttaa hävitetyistä tallennusvälineistä kaupallisten 
ohjelmistojen avulla. Tällöin on olemassa henkilökohtaisen 
kuvamateriaalin väärinkäytön mahdollisuus. Henkilökohtaisten tietojen 
suojaaminen on käyttäjän vastuulla.
Poista tallennusvälineestä tiedot pysyvästi käyttämällä jotain kaupallista 
poisto-ohjelmaa tai alusta tallennusväline ja täytä se kuvatiedostoilla, 
joissa ei ole henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi kuvilla, joissa on vain 
taivasta) ennen tallennusvälineen hävittämistä tai sen luovuttamista 
toiselle henkilölle. Varo vahingoittamasta itseäsi tai muita, jos hävität 
tallennusvälineen hajottamalla.
Ennen kuin hävität kameran tai luovutat sen toiselle henkilölle, käytä 
kameran asetusvalikon kohtaa [Palauta kaikki asetukset] poistaaksesi 
kaikki verkkotiedot ja muut henkilökohtaiset tiedot.
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D Tuetut standardit
• DCF-versio 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) on 

digitaalikameroissa yleisesti käytetty standardi, joka takaa eri 
valmistajien kameroiden yhteensopivuuden.

• Exif-versio 2.31: Kamera tukee Exif- (Exchangeable Image File Format 
for Digital Still Cameras) versiota 2.31, joka on tulostimen ja 
digitaalikameroiden välisen tiedonsiirron parantamiseksi kehitetty 
standardi, jonka avulla on entistä helpompi tuottaa korkealaatuisia 
tulosteita. Valokuvien kanssa tallennettuja tietoja käytetään 
optimaalisen värintoiston aikaansaamiseksi, kun kuvia lähetetään Exif-
yhteensopiviin tulostimiin. Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface on viihde-elektroniikan ja 
audiovisuaalisten laitteiden multimedialiitännöissä käytettävä 
standardi. Tämä standardi varmistaa, että HDMI-yhteensopivien 
laitteiden audiovisuaalinen tiedonsiirto ja ohjaussignaalit voidaan 
lähettää yhden kaapeliyhteyden kautta.
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• Kameraa voi käyttää (tyypin B) CFexpress- ja XQD-
muistikorttien kanssa.

• Elokuvan tallennuksessa ja toistossa suositellaan käytettäväksi 
kortteja, joiden kirjoitusnopeus on vähintään 45 Mt/s (300×). 
Hitaammat nopeudet voivat johtaa tallennuksen 
keskeytymiseen. Toisto voi myös keskeytyä tai hyppiä, kun 
elokuvia katsellaan kameralla.

• Kysy lisätietoja toiminnoista, käytöstä ja käytön rajoituksista 
valmistajalta.

Hyväksytyt muistikortit
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Seuraava taulukko näyttää arvion kuvien määrästä, joka voidaan 
tallentaa 128 Gt:n 1 kortille erilaisilla kuva-alan, kuvanlaadun ja 
kuvakoon asetuksilla. Todellinen kapasiteetti vaihtelee 
kuvausolosuhteiden ja korttityypin mukaan.

[FX (36 × 24)] valittu kuva-alaksi
Tähän luokkaan kuuluvat myös kuvat, jotka on otettu muilla 
kuin DX-objektiivilla, kun asetus [Päällä] on valittu kohtaan 
[Kuva-ala] > [Automaattinen DX-rajaus].

Muistikortin kapasiteetti

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedoston 
koko

Jäljellä 
olevien 
kuvien 
määrä2

Puskurin 
kapasiteetti 

2, 3

NEF (RAW), häviötön, 
pakattu, 12-bittinen

Suuri
Noin 

20,2 Mt
3 500 
kuvaa

184 kuvaa

Keskikoko
Noin 

14,6 Mt
4 700 
kuvaa

79 kuvaa

Pieni
Noin 

11,1 Mt
6 200 
kuvaa

84 kuvaa

NEF (RAW), häviötön, 
pakattu, 14-bittinen Suuri

Noin 
25,1 Mt

3 000 
kuvaa

146 kuvaa

NEF (RAW), pakattu, 
12-bittinen Suuri

Noin 
18,4 Mt

4 700 
kuvaa

186 kuvaa

NEF (RAW), pakattu, 
14-bittinen Suuri

Noin 
22,6 Mt

3 900 
kuvaa

152 kuvaa
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NEF (RAW), 
pakkaamaton, 

12-bittinen
Suuri

Noin 
33,1 Mt

3 500 
kuvaa

133 kuvaa

NEF (RAW), 
pakkaamaton, 

14-bittinen
Suuri

Noin 
38,0 Mt

3 000 
kuvaa

105 kuvaa

JPEG, hieno4

Suuri
Noin 

10,8 Mt
8 400 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

6,9 Mt
13 900 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

3,8 Mt
25 600 
kuvaa

200 kuvaa

JPEG, normaali4

Suuri
Noin 

5,7 Mt
16 500 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

3,5 Mt
27 000 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

2,0 Mt
48 700 
kuvaa

200 kuvaa

JPEG, perus4

Suuri
Noin 

2,6 Mt
31 400 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

1,8 Mt
51 300 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

1,1 Mt
88 600 
kuvaa

200 kuvaa

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedoston 
koko

Jäljellä 
olevien 
kuvien 
määrä2

Puskurin 
kapasiteetti 

2, 3
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[DX (24 × 16)] valittu kuva-alaksi
Tähän luokkaan kuuluvat myös kuvat, jotka on otettu DX-
objektiivilla, kun asetus [Päällä] on valittu kohtaan [Kuva-ala] > 
[Automaattinen DX-rajaus].

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedoston 
koko

Jäljellä 
olevien 
kuvien 
määrä2

Puskurin 
kapasiteetti 

2, 3

NEF (RAW), häviötön, 
pakattu, 12-bittinen

Suuri
Noin 

9,8 Mt
7 600 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

7,2 Mt
10 100 
kuvaa

129 kuvaa

Pieni
Noin 

5,6 Mt
13 000 
kuvaa

142 kuvaa

NEF (RAW), häviötön, 
pakattu, 14-bittinen Suuri

Noin 
11,9 Mt

6 700 
kuvaa

200 kuvaa

NEF (RAW), pakattu, 
12-bittinen Suuri

Noin 
9,0 Mt

10 000 
kuvaa

200 kuvaa

NEF (RAW), pakattu, 
14-bittinen Suuri

Noin 
10,8 Mt

8 500 
kuvaa

200 kuvaa

NEF (RAW), 
pakkaamaton, 

12-bittinen
Suuri

Noin 
15,1 Mt

7 600 
kuvaa

200 kuvaa

NEF (RAW), 
pakkaamaton, 

14-bittinen
Suuri

Noin 
17,2 Mt

6 700 
kuvaa

200 kuvaa
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JPEG, hieno4

Suuri
Noin 

5,6 Mt
17 400 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

3,7 Mt
26 300 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

2,3 Mt
42 400 
kuvaa

200 kuvaa

JPEG, normaali4

Suuri
Noin 

2,9 Mt
33 600 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

2,0 Mt
48 700 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

1,3 Mt
75 000 
kuvaa

200 kuvaa

JPEG, perus4

Suuri
Noin 

1,6 Mt
60 900 
kuvaa

200 kuvaa

Keskikoko
Noin 

1,1 Mt
88 600 
kuvaa

200 kuvaa

Pieni
Noin 

0,8 Mt
121 000 
kuvaa

200 kuvaa

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedoston 
koko

Jäljellä 
olevien 
kuvien 
määrä2

Puskurin 
kapasiteetti 

2, 3
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1 Luvut koskevat 128 Gt:n Sony CEB-G128 -CFexpress-muistikorttia 
(alkaen joulukuusta 2019).

2 Muistikortille tai puskurimuistiin tallennettavien kuvien lukumäärä 
vaihtelee tallennetun kuvaustilan mukaan.

3 Puskurimuistiin tallennettavissa olevien kuvien enimmäismäärä 
asetuksella ISO 100. Voi laskea joissakin tilanteissa, mukaan lukien:
• Optimaalinen pakkaus (c) JPEG-asetuksen ollessa valittuna 

asetukseen [Kuvanlaatu]
• [Päällä] ollessa valittuna kohtaan [Autom. vääristymien korjaus]

4 Luvuissa oletetaan, että koon ensisijaisuus (asetus, jota ei ole 
merkintää c) on valittuna asetukseen [Kuvanlaatu]. Optimaalisen 
pakkauksen (c) valitseminen lisää tiedoston kokoa; kuvien määrä ja 
puskurikapasiteetti vastaavasti vähenevät.

D Valokuvien enimmäismäärä sarjassa
Yhdessä sarjassa otettavien valokuvien enimmäismäärä voidaan asettaa 
välille 1–200 käyttämällä mukautettua asetusta d2 [Sarjakuvaus 
enintään].
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Täyteen ladatulla EN-EL18c-litiumioniakulla 1 (2 500 mAh) 
tallennettavissa olevien kuvien tai videoaineiston määrä 
annetaan alla. Todellinen kesto vaihtelee esimerkiksi akun 
kunnon, kuvien välisen aikavälin ja kameran valikossa valittujen 
asetusten mukaan.
• Valokuvat, kuvanottotapana yksittäiskuvaus: noin 3 580 (CIPA-

standardi2)
• Valokuvat, kuvanottotapana sarjakuvaus: noin 8 670 (Nikon-

standardi3)
• Elokuvat: noin 105 minuuttia4

Seuraavat toiminnot voivat lyhentää akun kestoa:
• Näytön käyttö esimerkiksi reaaliaikanäkymäkuvaukseen
• Laukaisimen pitäminen puoleenväliin painettuna
• Toistuva automaattitarkennuksen käyttäminen
• NEF (RAW) -valokuvien ottaminen
• Pitkät suljinajat

Akun kesto
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• Kameran Ethernet-, Wi-Fi- (langaton lähiverkko) ja Bluetooth-
toimintojen käyttäminen

• Sisäisen GNSS-vastaanottimen käyttö
• Kameran käyttäminen lisävarusteiden kanssa
• VR:n käyttö (tärinänvaimennus) VR-objektiiveilla
• Lähentäminen ja loitontaminen toistuvasti AF-P-objektiiveilla

Varmistaaksesi, että Nikonin EN-EL18c-akut kestävät 
mahdollisimman kauan:
• Pidä akun liittimet puhtaana. Likaiset liittimet voivat heikentää 

akun suorituskykyä.
• Ota akut käyttöön heti lataamisen jälkeen. Akut menettävät 

varaustaan, jos niitä ei käytetä.
• Tarkista akun kunto säännöllisesti käyttämällä asetusvalikon 

asetusta [Akkutiedot]. Jos j-kuvake ilmestyy 
[Kalibrointi]-kenttään, kalibroi akku MH-26a-akkulaturissa 
(0 252). Jos akkua ei ole käytetty yli kuuteen kuukauteen, 
lataa akku, kun kalibrointi on valmis.
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1 Myös akkuja EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 voidaan käyttää. Huomaa 
kuitenkin, että EN-EL18:lla voidaan ottaa vähemmän kuvia yhdellä 
latauksella kuin akulla EN--EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a.

2 Objektiivia kierretty äärettömästä lyhimmälle etäisyydelle ja yksi 
valokuva otettu oletusasetuksilla kerran 30 sekunnissa. 
Reaaliaikanäkymää ei ole käytetty. Mitattu 23 °C:n (± 2 °C) lämpötilassa 
AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8E ED VR -objektiivilla.

3 Kuvanlaatuna JPEG, normaali, kuvakokona suuri, suljinaikana 1/250 s, 
tarkennusta kierretty äärettömästä lyhimpään etäisyyteen kolme 
kertaa, ennen kun laukaisin on painettu puoleenväliin 3 sekunnin ajan, 
kuusi kuvaa otettu peräkkäin ja näyttö laitettu päälle 5 sekunnin ajaksi 
ja sammutettu; mitään toimintoja ei ole suoritettu, ennen kuin 
valmiustila-ajan ajastin on lauennut. Tämän jälkeen toiminnot on 
suoritettu uudelleen. Mitattu 23 °C:n (± 2 °C) lämpötilassa AF-S NIKKOR 
70–200 mm f/2.8E FL ED VR -objektiivilla (VR pois päältä).

4 Akun todellinen kesto on mitattu CIPA:n (Camera and Imaging 
Products Association) määrittämissä olosuhteissa. Mitattu 23 °C:n 
(± 2 °C) lämpötilassa AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8E ED VR 
-objektiivilla. Mittaus suoritettu oletusarvoilla.
• Jokaisen otoksen pituus voi olla korkeintaan 29 minuuttia 

59 sekuntia.
• Jos kameran lämpötila nousee, tallennus voi päättyä, ennen kuin 

enimmäispituus tai -koko saavutetaan.
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● Sijaintitiedot ja reittilokit
• Jos asetus [Päällä] on valittu asetusvalikon kohtaan [Sijaintitiedot 

(sisäiset)] > [Tallenna sijaintitiedot] tai lokin seuranta on käynnissä, 
kamera jatkaa lokin ja/tai sijainnin hankkimista jopa ollessaan pois 
päältä.

• Reittilokiin tallennetuista tai valokuviin ja elokuviin upotetuista 
sijaintitiedoista voidaan päätellä henkilökohtaisia tietoja. Ole 
varovainen, kun jaat valokuvia, elokuva tai reittilokeja tai julkaistessasi 
niitä internetissä tai muissa paikoissa, joissa ne ovat kolmansien 
osapuolten nähtävissä. Lue myös kohta ”Tallennusvälineiden 
hävittäminen” (0 255).

● Navigointi
Tämä tuote on kamera. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi navigointi- tai 
maanmittauslaitteena.
• Kameran ilmoittama sijainti on vain arvio. Sitä ei saa käyttää 

kartoitukseen tai lentoliikenteessä tai autolla, kävellessä tai muilla 
keinoin liikkuessa navigointiin.

● Käyttö ulkomailla
• Ennen kuin lähdet matkalle, tarkista matkatoimistosta tai kohdemaasi 

lähetystöstä tai matkailuvirastosta, mitä rajoituksia sijaintitietoja 
käyttävien kameroiden käyttöön voi liittyä. Esimerkiksi Kiina kieltää 
sijaintitietojen luvattoman tallentamisen. Valitse [Pois] kohtaan 
[Tallenna sijaintitiedot].

• Joulukuusta 2019 alkaen sijaintitiedot-toiminto ei ehkä toimi odotetulla 
tavalla Kiinassa ja Kiinan rajan läheisyydessä.

Sijaintitiedot (GPS/GLONASS)
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• CFexpress on CompactFlash Associationin tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• NVM Express on NVM Express Inc.:n tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• XQD on Sony Corporationin tavaramerkki.
• Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai 

rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Apple®, App Store®, Apple-logot, iPhone®, iPad®, iPod touch®, 

Mac ja macOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa 
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

• Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n 
tavaramerkkejä. Android-robotti on kopioitu tai muokattu 
Googlen luomasta ja jakamasta alkuperäistyöstä. Sen käyttö 
on Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssin mukaista.

• IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity 
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sitä 
käytetään lisenssillä.

Tavaramerkit ja lisenssit
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• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat 
HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

• Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc:n 
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Nikon käyttää niitä 
lisenssillä.

• Wi-Fi ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

• Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muussa Nikonin 
käyttäjälle toimittamassa dokumentaatiossa mainitut 
kauppanimet ovat vastaavien haltijoidensa tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been 
designed to connect 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-lisenssi (FreeType2)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2012 The FreeType 
Project (https://www.freetype.org). Kaikki oikeudet pidätetään.

D MIT-lisenssi (HarfBuzz)
Osia tämän ohjelmiston tekijänoikeuksista omistaa © 2018 The HarfBuzz 
Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Kaikki 
oikeudet pidätetään.

D Unicode®-merkistötietokanta-lisenssi (Unicode® Character 
Database)

Tämä ohjelmisto sisältää Unicode®-merkistötietokannan avoimen 
lähdekoodin. Tämän avoimen lähdekoodin lisenssi on ilmoitettu alla.
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
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE -LISENSSIN ALAISENA 
KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. TUOTETTA VOI 
KÄYTTÄÄ (i) AVC-STANDARDIN MUKAISEN VIDEOKUVAN (”AVC-VIDEO”) KOODAUKSEEN 
JA/TAI (ii) AVC-VIDEON KOODAUKSEN PURKUUN, JOS VIDEON ON KOODANNUT 
KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI SE ON 
HANKITTU VIDEOIDEN TOIMITTAJALTA, JOLLA ON LUPA AVC-VIDEOIDEN LEVITTÄMISEEN. 
MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA VARTEN EI MYÖNNETÄ SUORAA TAI EPÄSUORAA LUPAA. 
LISÄTIETOJA SAA MPEG LA, L.L.C:LTÄ. KATSO 
https://www.mpegla.com
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D BSD-lisenssi (NVM Express -ohjain)
Kameran NVM Express -ohjaimeen sisältyvän avoimen lähdekoodin 
ohjelmiston lisenssi on seuraava:
ComponentName.c
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpress.c
Copyright (c) 2013 - 2017, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpress.h
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressBlockIo.c
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressBlockIo.h
Copyright (c) 2013 - 2016, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDiskInfo.c
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDiskInfo.h
Copyright (c) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressDxe.inf
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDxe.uni
Copyright (c) 2013 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressDxeExtra.uni
Copyright (c) 2014 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressHci.c
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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NvmExpressHci.h
(C) Copyright 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP 
Copyright (c) 2013 - 2015, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution. The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
NvmExpressPassthru.c
(C) Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
Copyright (c) 2013 - 2018, Intel Corporation. All rights reserved.
This program and the accompanying materials are licensed and made 
available under the terms and conditions of the BSD License which 
accompanies this distribution.  The full text of the license may be found at 
http://opensource.org/licenses/bsd-license.php.
THE PROGRAM IS DISTRIBUTED UNDER THE BSD LICENSE ON AN “AS IS” 
BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESS OR IMPLIED.
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Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille

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

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

erikseen asianmukaisessa 
keräyspisteessä. Älä hävitä sitä 
kotitalousjätteen mukana.

• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat 
säästämään luonnonvaroja ja 
estämään haittoja, joita voi aiheutua 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, 
jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.

• Lisätietoja saat myyjältä tai 
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta.

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

Seuraavat ilmoitukset 
koskevat vain Euroopan maissa olevia 
käyttäjiä:
• Kaikki akut/paristot, olipa niissä tämä 

symboli tai ei, on vietävä erikseen niille 
tarkoitettuun keräyspisteeseen. Älä 
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen 
mukana.

• Lisätietoja saat myyjältä tai 
jätehuollosta vastaavilta paikallisilta 
viranomaisilta.

Huomautuksia

VAROITUS: AKUN/PARISTON KORVAAMINEN VÄÄRÄNLAISELLA AKKU-/
PARISTOTYYPILLÄ SAATTAA JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT/
PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
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Tämä tuote on Yhdysvaltain maastavientiviranomaisten säännösten (EAR) alainen. 
Tämän tuotteen vientiin ei tarvita Yhdysvaltain hallituksen lupaa lukuun ottamatta 
vientiä seuraaviin maihin, jotka ovat tätä kirjoitettaessa kauppasaarrossa tai 
erityisen valvonnan alaisena: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria (luettelo 
voi muuttua).

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

Tämän laitteen Bluetooth-lähetin toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella.

Bluetooth ja Wi-Fi (langaton lähiverkko)
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Ilmoitus asiakkaille Euroopassa ja maissa, jotka noudattavat 
radiolaitteita koskevaa direktiiviä
Nikon Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi  noudattaa 
direktiiviä 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla kokonaisuudessaan 
seuraavasta internet-osoitteesta: 
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_.pdf
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Turvallisuus
Vaikka yksi tämän tuotteen eduista on, että muut voivat vapaasti hyödyntää 
langatonta tiedonsiirtoa sen kantoalueella, seuraavia ongelmia voi ilmetä, jos 
suojaus ei ole käytössä:
• Tietovarkaus: Ulkopuoliset haittaohjelmat saattavat kuunnella langattomia 

lähetyksiä ja varastaa käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita henkilökohtaisia 
tietoja.

• Luvaton käyttö: Luvattomat käyttäjät saattavat päästä verkkoon ja muuttaa 
tietoja tai tehdä muita haitallisia toimintoja. Huomaa, että langattomien 
verkkojen rakenteen takia erikoistuneet hyökkäykset voivat mahdollistaa 
luvattoman käytön silloinkin, kun suojaus on käytössä.

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

A Vaatimustenmukaisuusmerkintä
Standardit, joita kamera noudattaa, luetellaan asetusvalikon kohdassa 
Vaatimustenmukaisuusmerkintä.
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A Sertifikaatit

Oman-TRA
D090024

R/8569/19
AGREE PAR L’ANRT MAROC 
Numéro d’agrément : MR 21504 ANRT 2019
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Symbolit

P (Ohjelmoitu automatiikka)......108
S (Suljinajan esivalinta-

automatiikka) .......................................108
A (Aukon esivalinta-automatiikka) .

108
M (Käsisäätö) ..............................................108
S (Yksittäiskuva) .....................................109
CL (Sarjakuvaus, hidas) ....................109
CH (Sarjakuvaus, nopea) ................109
Q (Äänetön laukaisu).........................110
E (Itselaukaisin) .....................................110
MUP (Peilin nosto) ................................110
S (Pikalaukaisutavan valinta) .110
d (Pistetarkennus) .............................102
e (Dynaaminen tarkennus) ......102
T (3D-seuranta) ....................................102
g (Valinta 

tarkennusalueryhmästä) ...........103
h (Automaattinen alue) ...............103
! (Kasvotarkennus) ...........................105
5 (Leveä alue)..........................................105
6 (Normaali alue).................................105
n (Kohteen seuranta) ......................105
L (Matriisimittaus) ..............................111
M (Keskustapainotteinen) ...........111
N (Pistemittaus).....................................112
t (Huippuvalopainotteinen)..112
a (Reaaliaikanäkymä)-painike .55, 

63
i-painike .......................................................... 88
R-painike........................................................ 94
E (Valotuksen korjaus) -painike.......

117
Y-painike.....................................................111

g (h/Q) -painike ............................125
W (N) -painike........................................131
d (Ohje) ............................................................ 87
i-valikko........................................................... 88

Numerot

3D-seuranta ...............................................102

A

AF-C....................................................................... 99
AF-F ....................................................................100
AF-ON-painike .........................................107
AF-S ...........................................................99, 100
AF-tilan painike ......................................... 98
Aikavyöhyke ja päivämäärä........... 43
Akku ....................................................28, 32, 47
Akkulaturi ........................................................ 28
Alipäästösuodin .....................................213
Aukon esivalinta-automatiikka108
Autom. ISO-herkkyyssäätö ..........116
Automaattinen (aseta Picture 

Control)......................................................125
Automaattinen (valkotasapaino)....

122
Automaattinen haarukointi .......113
Automaattinen kasvotarkennus ......

105
Automaattinen luonnonvalo 

(valkotasapaino) ...............................122
Automaattinen tarkennusalueen 

valinta..........................................................103
Automaattitarkennustila.................. 98

Hakemisto
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B

BKT-painike................................................. 113
Bluetooth.............................................77, 277

C

CFexpress-kortti............................38, 257
CPU-liitännät ............................................. 182
Creative Picture Control (Luova 

Picture Control) ................................. 126

D

Diopterin säädin ........................................14
Dynaaminen tarkennus.................. 102

E

Ei salamaa .................................................... 132
Ei-mikroprosessoriohjattu 

objektiivi .......................................183, 186
Elektroninen etäisyysmittari...... 187
Elokuvat ................................................... 63, 73
Esiasetus käsin (valkotasapaino) .....

123

F

Fn-painike .................................................... 135

H

H.264 ................................................................. 243
Hehkulamppu (valkotasapaino) ......

122
Histogrammi ....................................... 95, 96
Huippuvalopainotteinen mittaus ..

112

I

S (Q) -painike ................................... 114
ISO-herkkyys ............................................. 114
Itselaukaisin ............................................... 110

J

Jatkuva tarkennus ...................................99
Jälkiverhon täsmäys .......................... 132

K

Kalibrointi .................................................... 252
Kellon paristo .................................. 46, 221
Kertatarkennus .............................. 99, 100
Keskialueen terävöitt. ...................... 128
Keskustapainotteinen...................... 111
Kirkkaus.......................................................... 128
Kohteen seuranta AF ........................ 105
Kokoaikainen 

automaattitarkennus................... 100
Kontrasti ........................................................ 128
Kosketusnäyttö ..........................................18
Kuvakoko...................................................... 120
Kuvakulma .................................................. 178
Kuvanlaatu .................................................. 118
Kuvanottotapa ........................................ 109
Kuvanottotavan valitsin ................ 109
Kuvaus etsimen avulla ........................50
Käsisäätö (valotustila) ...................... 108

L

L (suuri)........................................................... 120
Langallinen LAN ........................................78
Langaton ...................................................... 277
Langaton kauko-ohjain .................. 201
Langaton lähiverkko ................ 77, 201
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Laukaisin........................................................... 51
Leveä alue -tarkennus ......................105
Lisäliitin...........................................................245
Litiumioniakku............................................ 28
Loisteputkivalo (valkotasapaino)....

123

M

M (keskikoko) ............................................120
Maisema (aseta Picture Control)......

126
Matriisimittaus.........................................111
G-painike .................................................. 80
Mikrofoni..............................................65, 203
Mikroprosessoriohjattu objektiivi ..

175, 182
Mittaus ............................................................111
i-painike .......................................................108
Muistikortin kapasiteetti................258
Muistikortti................................38, 48, 257
Muotoilusalama .....................................134
Muotokuva (aseta Picture Control)

126

N

Neutraali (aseta Picture Control) .....
125

Normaali alue -tarkennus .............105
Näennäishorisontti........................95, 96
Näytön valaistus ...........................................8

O

Objektiivien irrottaminen................ 37
Objektiivin kiinnittäminen.............. 35
Ohjelmoitu automatiikka..............108
Okulaarin laukaisinvipu ..................... 13

P

Paina laukaisin pohjaan asti.......... 52
Peilin nosto puhdistusta varten .......

216
Peilin nosto -tila .....................................110
Picture Control -säätimet .............125
Pikalaukaisutavan valinta .............110
Pikaterävöittäminen ..........................128
Pilvinen (valkotasapaino) .............122
Pistemittaus ...............................................112
Pistetarkennus.........................................102
Poista ................................................................... 76
Puhdista kuvakenno..........................213
Punasilmäisyyden vähennys .....131
Pv-painike ....................................................134
Pölynpoiston viitekuva ...................148

Q

T-painike ...........................................118

R

Reaaliaikanäkymäkuvaus................. 55
Reaaliaikanäkymän valitsin .. 55, 63
Rungon suojus ........................................199

S

S (pieni)...........................................................120
Salama (valkotasapaino) ...............123
Salamalaite..................................................189
Salaman korjaus.....................................133
Salamatila.....................................................131
Salamatäsmäysnopeus ...................141
Sarjakuvaus, hidas ...............................109
Sarjakuvaus, nopea.............................109
Sijaintitiedot .....................................................7
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Sisäänrakennettu Wi-Fi.......................77
SnapBridge .....................................................77
Stereomikrofoni (elokuviin) ...........65
Suljinajan esivalinta-automatiikka

108
Suodintehosteet.................................... 128
Suora auringonvalo 

(valkotasapaino) ............................... 122
Suurin aukko ............................................. 177
Syväterävyys.............................................. 134
Sävytys ............................................................ 128

T

Tarkennusalueen lukitsin ............. 106
Tarkennusaluetila................................. 101
Tarkennuspiste ...........................................98
Tarkennustilan valitsin ........................97
Tasainen (aseta Picture Control) .....

126
Tehosteen voimakkuus .................. 128
Terävöinti ..................................................... 128
Toisto .......................................................... 71, 73
Turvaliitäntäpaikka ....................................7
Tyypin D objektiivi .............................. 182
Tyypin E objektiivi................................ 182
Tyypin G objektiivi............................... 182
Täsmäys pitkiin suljinaikoihin .. 131
Täytesalama ............................................... 131

U

Ulkoinen mikrofoni....................68, 203
USB ................................................................... ii, 78

V

Vaatimustenmukaisuusmerkintä....
279

Vakio (aseta Picture Control) .... 125
Valinta tarkennusalueryhmästä .......

103
Valitse värilämpötila 

(valkotasapaino) ............................... 123
Valkotasapaino ....................................... 121
Valmiustila-ajastin ...................................53
Valotuksen esikatselu .................57, 60
Valotuksen korjaus ............................. 117
Valotusohjelma ...................................... 231
Valotustila .................................................... 108
Varjo (valkotasapaino) .................... 122
Verkkolaite ......................................198, 207
ViewNX-i............................................................78
Virtaliitäntä .....................................198, 207
Värikylläisyys ............................................. 128
Värikäs (aseta Picture Control) 125
Värisävy .......................................................... 128

W

U-painike................................................. 121
Wi-Fi ......................................................... 77, 277
Wireless Transmitter Utility ............79
WT-6 ......................................................... 78, 201

X

XQD-kortti .......................................... 38, 257

Y

Yhteensopivat F-kiinnitteiset 
objektiivit ................................................ 175

Yksittäiskuva ............................................. 109
Yksityiskohtaisuus ............................... 128
Yksivärinen (aseta Picture Control)

125
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Ä

Äänetön laukaisu ..................................110
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Hyvä Nikonin asiakas, 
Kiitos, että hankit tämän Nikonin tuotteen. Jos Nikon-tuotteesi 
tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys tuotteen myyjään tai johonkin 
valtuutettujen huoltotoimipaikkojen verkostoon kuuluvaan 
yritykseen Nikon Europe B.V.:n myyntialueella (esim. Euroopassa/
Venäjällä/muualla). Katso tarkempia tietoja seuraavasta osoitteesta:
https://www.europe-nikon.com/support

Turhan vaivan välttämiseksi suosittelemme käyttöoppaiden 
huolellista lukemista ennen yhteydenottoa myyjään tai 
valtuutettuun huoltotoimipaikkaan.

Valmistaja myöntää Nikon-laitteelle valmistusvikoja koskevan 
takuun, jonka kesto on yksi vuosi tuotteen alkuperäisestä 
ostopäivästä lähtien. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana 
virheellisestä materiaalista tai työstä johtuvia vikoja, valtuutettu 
huoltotoimipaikkojen verkostomme Nikon Europe B.V.:n alueella 
korjaa tuotteen laskuttamatta työstä tai osista jäljempänä 
esitettyjen ehtojen mukaisesti. Nikon pidättää itsellään oikeuden 
vaihtaa tai korjata tuotteen.

1. Tämä takuu on voimassa vain, jos tuotteen mukana toimitetaan 
täytetty takuukortti sekä alkuperäinen ostotosite, josta käy ilmi 
ostopäivämäärä, tuotteen tyyppi sekä jälleenmyyjän nimi. Nikon 
pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä ilmaisesta takuuhuollosta, 
jos edellä mainittuja asiakirjoja ei esitetä tai jos niissä olevat tiedot 
ovat puutteellisia tai lukukelvottomia.

Takuuehdot - Nikonin Euroopan 
huoltotakuu
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2. Tämä takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Osien normaalin kulumisen edellyttämä huolto ja korjaus tai 

vaihto.
• Tuotteen muokkaaminen tai päivittäminen muuhun kuin 

käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen ilman Nikonin 
etukäteistä kirjallista lupaa.

• Tuotetakuuseen suoraan tai epäsuorasti liittyvät 
kuljetuskustannukset ja kuljetusriski.

• Tuotteeseen ilman Nikonin etukäteistä kirjallista lupaa 
tehdyistä sellaisista muokkauksista tai säädöistä aiheutuvat 
vahingot, joiden tarkoituksena on tehdä tuotteesta muun kuin 
alkuperäisen myynti- tai valmistusmaan paikallisten ja 
kansallisten määräysten mukainen.

3. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tilanteissa:
• Vahinko on aiheutunut virheellisestä käytöstä, mukaan lukien 

seuraavat tilanteet mutta ei rajoittuen niihin: tuotteen käyttö 
muuhun kuin tavanmukaiseen tarkoitukseen tai muuten kuin 
käyttöoppaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti sekä 
tuotteen asentaminen tai käyttö käyttömaassa voimassa 
olevien turvallisuusnormien vastaisesti.

• Vahinko on syntynyt onnettomuuden, esimerkiksi 
salamaniskun, veden tai tulen, tai väärinkäytösten tai 
huolimattomuuden vuoksi.

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

• Vahingot ovat aiheutuneet valtuuttamattoman 
huoltoyrityksen tai henkilön tekemistä korjauksista tai 
säädöistä.

• Tuote on liitetty puutteelliseen järjestelmään tai sitä on 
käytetty puutteellisen järjestelmän kanssa.
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4. Tämä huoltotakuu ei vaikuta kuluttajan kansallisten lakien 
mukaisiin oikeuksiin eikä kuluttajan ja jälleenmyyjän väliseen 
osto- tai myyntisopimukseen liittyviin kuluttajan oikeuksiin.

Huomautuksia: Kaikki valtuutetut Nikon-huollot löytyvät sivustosta 
(URL = https://www.europe-nikon.com/service/ ).



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

Nikon D6

AMA17096
Painettu Euroopassa

SB0B01(1C)
6MB4691C-01

• Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kameran 
käyttöä.

• Lue “Turvallisuudesta”-osio (sivu xviii), jotta osaat käyttää 
kameraa asianmukaisesti.

• Kun olet lukenut käyttöoppaan, säilytä sitä niin, että se on 
tarvittaessa helppo löytää.

DIGITAALIKAMERA
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