
Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство 
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на 
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото 
разрешение на NIKON CORPORATION.

Nikon D6

AMA17116
Отпечатано в Европа

SB0C01(YE)
6MB469YE-01

• Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
използвате фотоапарата.

• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата, 
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“ 
(страница xviii).

• След като прочетете това ръководство, го приберете 
на леснодостъпно място за бъдещи справки.

ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

Ръководство на потребителя 
(с информация за гаранцията)

BgB
g



ii Съдържание на опаковката

Проверете дали всички елементи, описани тук, са включени 
в комплекта на вашия фотоапарат.

Картите с памет се продават отделно.

D6 Model Name: N1823

Съдържание на опаковката

❏ Фотоапарат

❏ BF-1B капачка на тялото 
на фотоапарата

❏ BS-3 капаче на гнездото 
за аксесоари (0 204)

❏ EN-EL18c акумулаторна 
литиево-йонна батерия с 
капачка за контактните 
пластини

❏ MH-26a зарядно 
устройство за батерии 
със захранващ кабел и 
два протектора за 
контактите (формата на 
захранващия кабел 
зависи от държавата или 
региона на продажба)

❏ Щипка за HDMI/USB кабел 
(0 206)

❏ UC-E24 USB кабел
❏ AN-DC22 лента за носене
❏ Гаранция (отпечатана на 

задната корица на това 
ръководство)

❏ Ръководство на 
потребителя
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D Центърът за изтегляния на Nikon
PDF версия на това ръководство е достъпна от центъра 
за изтегляния на Nikon заедно със справочно 
ръководство на английски език с подробни инструкции 
за работа, които могат да бъдат изтеглени в PDF формат 
или да бъдат разгледани онлайн в HTML. Посетете 
центъра за изтегляния на Nikon, за да изтеглите актуализации на 
фърмуера, ViewNX-i и друг компютърен софтуер на Nikon, както и 
ръководства за други продукти на Nikon, в това число фотоапарати, 
обективи NIKKOR и светкавици.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/



iv За това ръководство

❚❚ Символи
В това ръководство са използвани следните символи и 
условни обозначения. Използвайте ги, за да откриете 
информацията, която ви е необходима.

❚❚ Условни обозначения
• Този фотоапарат използва карти с памет CFexpress (тип B) и 

XQD. В това ръководство картите с памет CFexpress и XQD 
обикновено се наричат „карти с памет“. Термините „карти 
CFexpress“ и „карти XQD“ се използват, където е 
необходимо да се разграничат двата типа.

• В това ръководство зарядните устройства за батерии са 
под общото име „зарядни устройства за батерии“ или 
„зарядни“.

• В това ръководство смартфоните и таблетите са под 
общото име „смарт устройства“.

• Терминът „настройки по подразбиране“ в това 
ръководство се използва за настройките, активни при 
доставката на продукта. Обясненията в това ръководство 
предполагат, че се използват настройките по 
подразбиране.

За това ръководство

D Тази икона маркира забележки, информация, която трябва да 
бъде прочетена, преди да използвате този продукт.

A
Тази икона маркира съвети, допълнителна информация, 
която може да ви е от полза при използването на този 
продукт.

0 Тази икона маркира препратки към други раздели от това 
ръководство.



vЗа това ръководство

AЗа вашата безопасност
„За вашата безопасност“ съдържа важни инструкции за безопасност. 
Прочетете ги преди да използвате фотоапарата. За повече 
информация, вижте „За вашата безопасност“ (0 xviii).

❚❚ Nikon Поддръжка за потребителя
Посетете сайта по-долу, за да регистрирате своя фотоапарат 
и да се информирате за най-актуалната информация за 
продукта. Ще откриете отговори на често задавани въпроси 
(ЧЗВ) и ще можете да се свържете с нас за техническа помощ.
https://www.europe-nikon.com/support
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xii Списък с менюта

Фотоапаратът предлага следните менюта. Някои елементи 
не могат да бъдат показвани в зависимост от настройките на 
фотоапарата или от вида на обектива, светкавицата или друг 
прикрепен аксесоар.

Списък с менюта

МЕНЮ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Изтриване
Папка с изобрж. за възпроиз.
Опции за показв. при възпроизв.
Изтр. на изобр. и от двата слота
PB слот за запис. в дв. формат
Критерии за филтр.възпр.
Преглед на изображението
След изтриване
След серия снимки, показв.
Вертикално завъртане
Копиране на изображение(я)
Скриване на изображение
Слайдшоу

МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ
Набор настр. меню снимки
Наб. разш. менюта снимки
Папка за съхранение
Наименуване на файловете
Роля на картата в слот 2
Зона на изобрж. във визьора
Качество на изображението
Размер на изображението
NEF (RAW) запис
Настр. на ISO чувствителност
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
Управление на Picture Control
Цветово пространство
Активен D-Lighting
Нам. шум при дълга експозиция
Висока ISO NR
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Контрол на винетирането
Компенсация на дифракцията
Автомат. контрол изкривяване
Намаляване на трептенето
Управл. на светкавицата
Автоматичен клин
Многократна експозиция
HDR (висок динам. диапазон)
Сн. през задад. инт. от време
Таймлапс филм
Сним. с преместване на фокуса
Безш. снимане с live view

МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕО
Нулир. меню заснемане на видео
Наименуване на файловете
Местоназначение
Зона на изобрж. във визьора
Размер кадър/кадрова честота
Качество на филмите
Тип файл с филм
Настр. на ISO чувствителност
Баланс на бялото
Задаване на Picture Control
Управление на Picture Control
Активен D-Lighting
Висока ISO NR
Компенсация на дифракцията
Намаляване на трептенето
Електр. намал. на вибр. (VR)
Чувствителност на микрофона
Атенюатор
Честотен обхват
Нам. на шума от вятъра
Сила на звука на слушалките
Код за време



xiv Списък с менюта

МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ

Набор от потрeбит. настройки
a Автоматично фокусиране

a1 Избор на приоритет AF-C
a2 Избор на приоритет AF-S

a3
Прослед. фокус с 
заключване

a4 Изп. точки за фокусиране

a5
Съхр. на точки по 
ориентация

a6 Активиране на АФ

a7
Зона гледане на АФ с ед. 
точка

a8 Детекция лица с 3D просл.

a9
АФ с груп. зона с дет. на 
лица

a10
Персонал. групирания 
(C1/C2)

a11
АФ с авт. зона с детек. на 
лица

a12
Нач. точка при АФ с авт. 
зона

a13
Вр. на зад. на точ. за 
фокус.

a14
Огр.избор реж. за изб. АФ 
зона

a15
Огр. на режим авт. 
фокусиране

a16
Ограждане точка 
фокусиране

a17 Опции точка фокусиране

a18
Пръстен ръч. фокус. в АФ 
реж.

b Измерване/експозиция

b1
Стойност стъпки ISO 
чувствит.

b2
EV стъпки за контрол на 
експ.

b3
Стъпка при комп на експ/
свет.

b4
Лесна компенс. 
експозиция

b5 Матрично измерване

b6
Зона цент.претегл. 
измерване

b7
Фина настр. оптим. 
експозиция

c Таймери/Заключване AE
c1 Спусък AE-L
c2 Таймер за готовност
c3 Самоснимачка

c4
Време автомат. изкл. 
дисплей

МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ
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d Снимане/показване

d1
Скорост непрекъсн. 
снимане

d2
Макс. непрекъснато 
освобожд.

d3 Oгр. избор реж. на освоб.

d4
Опции режим синхр. 
освоб.

d5
Режим Забавяне 
експозиция

d6
Eлектр. затвор предно 
перде

d7
Раз. скорости на затвора 
(M)

d8
Огр. изб. зона на изобр. 
виз.

d9
Последов. номер. 
файлове

d10 Маркиране на „Пикинг“

d11
Показване кадрираща 
мрежа

d12 Заден контролен панел
d13 LCD осветяване

d14
Live view в непрекъснат 
режим

d15 Опт. нам. на вибр. (VR)

МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ

e Клин/светкавица

e1
Скорост синхр. 
светкавица

e2
Скорост затвор при 
светкавица

e3
Компенс. експоз. 
светкавица

e4 Авт. настр. N ISO чувств.

e5
Приор. светк. сер. 
снимане

e6 Пилотна светкавица

e7
Автоматичен клин (режим 
M)

e8 Ред на клина
e9 Оп. за серия от сн. с клин

МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ
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f Контроли
f1 Персонализ. на меню i
f2 Персонал. на меню i (Lv)
f3 Потребителски контрол

f4
Централ. бутон 
мултиселектор

f5
Скор. затвор и закл. 
диафраг.

f6
Персонлз. дискове 
управление

f7 Мултиселектор

f8
Освобожд. бутон използв. 
диск

f9
Обръщане посока 
индикатори

f10
Опции на бутона за live 
view

f11 D превключване

f12
Прок. пръст възпр. на цял 
екр.

g Филм
g1 Персонализ. на меню i
g2 Потребителски контрол

g3
Централ. бутон 
мултиселектор

g4 Маркирано показване

МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ

МЕНЮ С НАСТРОЙКИ
Форматиране на картата с памет
Език (Language)
Часова зона и дата
Яркост на дисплея
Баланс на цветовете на дисплея
Виртуален хоризонт
Екран с информация
Опции за фина настройка на АФ
Данни за обектив без процесор
Изчистване сензор изображения
Заклч. огледало нагоре за 
почист.
Реф снимка изтриване следи 
прах
Пренареждане на пиксели
Коментар за изображение
Информация за авторски права
IPTC
Опции за гласови бележки
Опции за звуков сигнал
Контроли чрез докосване
HDMI
Данни за местоп. (вградени)
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Опции безж. дист. упр. (WR)
Присв. на отдал. (WR) бутон Fn
Самолетен режим
Свързване със смарт устр.
Свързв. към комп. (вгр. Wi-Fi)
Кабелна локална мрежа/WT
Маркировка за съответствие
Информация за батериите
Снимане при празен слот
Запазване/зареждане настр. 
меню
Нулиране всички настр.
Версия на фърмуера

МЕНЮ С НАСТРОЙКИ МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ
NEF (RAW) обработване
Изрязване
Преоразмеряване
D-Lighting
Корекция „червени очи“
Изправяне
Контрол на изкривяването
Контрол на перспективата
Монохромно изображение
Наслагване на изображения
Изрязване на филм

МОЕТО МЕНЮ
Добавяне на елементи
Премахване на елементи
Подреждане на елементи
Избор на раздел
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За да предотвратите повреждане на имущество или нараняване на 
вас или други хора, прочетете „За вашата безопасност“ изцяло преди 
да използвате този продукт.
Дръжте тези инструкции за безопасност на място, на което всички, 
които използват продукта, ще ги прочетат.

За вашата безопасност

A ОПАСНОСТ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с 
тази икона, крие висок риск от сериозни наранявания или смърт.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, 
обозначени с тази икона, може да доведе до сериозни наранявания 
или смърт.
A ВНИМАНИЕ: Неспазването на предпазните мерки, обозначени с 
тази икона, може да доведе до наранявания или имуществена вреда.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не използвайте, докато ходите или управлявате превозно 
средство.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
инциденти или други наранявания.

Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт. Не 
докосвайте вътрешните части, които се оголват в резултат на 
падане или друг инцидент.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до токов 
удар или други наранявания.

Ако забележите нещо неестествено, като например дим от 
продукта, топлина или необичайни миризми, незабавно 
изключете батерията или източника на захранване.
Продължителната работа може да доведе до пожар, изгаряния или 
други наранявания.
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Дръжте сух. Не използвайте с мокри ръце. Не докосвайте 
щепсела с мокри ръце.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар 
или токов удар.

Не оставяйте продукта в продължителен контакт с кожата ви, 
докато продуктът е включен или свързан.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
нискотемпературни изгаряния.

Не използвайте този продукт при наличието на възпламеним 
прах или газ като пропан, бензин или аерозоли.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до експлозия 
или пожар.

Не гледайте директно към слънцето или други източници на 
ярка светлина през обектива на фотоапарата.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
увреждане на зрението.

Не насочвайте светкавицата или лъча за подпомагане на АФ 
към водача на моторното превозно средство.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
злополуки.

Дръжте този продукт на място, недостъпно за деца.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
нараняване или повреда на продукта. Освен това имайте предвид, 
че малките части представляват опасност от задавяне. Ако дете 
погълне някоя част от този продукт, потърсете незабавна 
медицинска помощ.

Не впримчвайте, не увивайте и не усуквайте лентите около 
врата си.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
злополуки.
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Не използвайте батерии, зарядни устройства или захранващи 
адаптери, които не са специално предназначени за употреба с 
този продукт. Когато използвате батерии, зарядни устройства и 
захранващи адаптери, предназначени за употреба с този 
продукт, не:
• Повреждайте, не променяйте, не дърпайте насилствено и не 

огъвайте връзките или кабелите, не ги поставяйте под тежки 
предмети и не ги излагайте на топлина или пламък.

• Използвайте туристически конвертори или адаптери, 
предназначени да преобразуват от едно напрежение в друго 
или с преобразуватели от прав към променлив ток.

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до пожар 
или токов удар.

Не докосвайте щепсела при зареждане на продукта и не 
използвайте захранващия адаптер по време на гръмотевични 
бури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до токов 
удар.

Не използвайте с голи ръце в места, изложени на много високи 
или ниски температури.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
изгаряния или измръзвания.

A ВНИМАНИЕ
Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други 
силни източници на светлина.
Светлината, фокусирана от обектива, може да причини пожар или 
повреда на вътрешните части на продукта. Когато снимате обекти в 
контражур, дръжте слънцето далеч от кадъра. Слънчевата светлина, 
фокусирана във фотоапарата, когато слънцето е близо до кадъра, 
може да предизвика пожар.
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Изключете този продукт, когато употребата му е забранена. 
Деактивирайте безжичните функции, когато употребата на 
безжични устройства е забранена.
Радиочестотните емисии, произвеждани от този продукт, могат да 
попречат оборудването на борда на самолет или в болници или 
други медицински учреждения.

Извадете батерията и разкачете захранващия адаптер, ако този 
продукт няма да се използва дълго време.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар 
или повреда на продукта.

Не включвайте светкавицата в контакт или непосредствена 
близост до кожата или други предмети.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
изгаряния или пожар.

Не оставяйте продукта на място, където ще бъде изложен на 
изключително високи температури, за продължителен период 
от време като, например, в затворен автомобил или на пряка 
слънчева светлина.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар 
или повреда на продукта.

Не гледайте директно към лъча за подпомагане на АФ.
Неспазването на тази предпазна мярка може да има неблагоприятен 
ефект върху зрението.

Не транспортирайте фотоапарати или обективи с прикрепени 
стативи или други сходни аксесоари.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
нараняване или повреда на продукта.
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A ОПАСНОСТ (Батерии)
Не изпускайте батериите.
Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на 
батериите:
• Използвайте само акумулаторни батерии, одобрени за употреба с 

този продукт.
• Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
• Не разглобявайте.
• Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби 

или други метални предмети.
• Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на 

силни удари.
• Не стъпвайте върху батериите, не ги пробивайте с пирони и не ги 

удряйте с чукове.

Зареждайте само както е посочено.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на 
батериите.

Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с 
обилно количество чиста вода и потърсете незабавна 
медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.
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A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Батерии)
Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.
Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

Дръжте батериите извън обсега на домашни любимци и други 
животни.
Батериите могат да изтекат, прегреят, да се пръснат или да се 
запалят, ако бъдат захапани, сдъвкани или по друг начин повредени 
от животните.

Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар 
или повреда на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го 
подсушете с кърпа или подобен предмет.

Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви 
промени в батериите, като например обезцветяване или 
деформация. Прекратете зареждането на акумулаторните 
EN-EL18c батерии, ако не се заредят в посочения период от 
време.
Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на 
батериите.

Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с 
тиксо.
При контакт на метални предмети с клемите може да възникне 
прегряване, пръсване или пожар.

Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или 
дрехи, незабавно измийте засегнатата област с обилно 
количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
раздразнение на кожата.
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A ОПАСНОСТ (литиеви батерии за часовник 
CR1616)

Не изпускайте батериите.
Неспазването на следните предпазни мерки може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията:
• Не се опитвайте да презаредите батерията.
• Не излагайте батериите на пламък или прекомерна топлина.
• Не разглобявайте.
• Не свързвайте клемите накъсо чрез докосване до колиета, фиби 

или други метални предмети.
• Не излагайте батериите или продуктите, в които са поставени, на 

силни удари.

Ако течност от батерията влезе в контакт с очите, изплакнете с 
обилно количество чиста вода и потърсете незабавна 
медицинска помощ.
Забавените действия могат да доведат до наранявания на очите.
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A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (литиеви батерии за часовник 
CR1616)

Дръжте батериите на място, недостъпно за деца.
Ако дете погълне батерия, потърсете незабавна медицинска помощ.

Не потапяйте батериите във вода и не ги излагайте на дъжд.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до пожар 
или повреда на продукта. Ако продуктът се намокри, незабавно го 
подсушете с кърпа или подобен предмет.

Незабавно прекратете работа, ако забележите някакви 
промени в батерията като например обезцветяване или 
деформация.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията.

Поставете батерията в правилното положение.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
протичане, прегряване, пръсване или възпламеняване на батерията.

Когато батериите вече не са необходими, изолирайте клемите с 
тиксо.
При контакт на метални предмети с клемите може да възникне 
прегряване, пръсване или пожар.

Ако течност от батерията влезе в контакт с човешка кожа или 
дрехи, незабавно измийте засегнатата област с обилно 
количество чиста вода.
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
раздразнение на кожата.
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• Никоя част от ръководствата, предоставени заедно с този продукт, 
не може да бъде възпроизвеждана, предавана, записвана или 
превеждана на друг език под каквато и да е форма и по какъвто и да 
е начин, без писменото съгласие на Nikon.

• Nikon си запазва правото да променя външния вид и 
спецификациите на хардуера и софтуера, описани в тези 
ръководства, по всяко време и без предизвестие.

• Nikon не носи отговорност за щети в резултат от използването на 
този продукт.

• Въпреки че сме положили всички усилия, за да гарантираме, че 
информацията в тези ръководства е точна и пълна, ще ви бъдем 
благодарни, ако уведомите представителите на Nikon във вашия 
регион (адресите са предоставени отделно) за евентуални грешки 
или пропуски.

Забележки
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● Бележка относно забраната за копиране или 
възпроизвеждане

Имайте предвид, че самото притежаване на материали, които са 
копирани в цифров вид или са размножени чрез скенер, цифров 
фотоапарат или друго устройство, може да бъде наказуемо от закона.
• Забранени със закон за копиране и размножаване

Не копирайте и не размножавайте банкноти, монети, ценни книжа 
или правителствени или местни облигации, дори ако тези копия са 
маркирани с текст „Образец“.
Забранено е копирането и размножаването на банкноти, монети 
или ценни книжа, които са в обращение в чужда страна.
Освен ако не е получено предварително разрешение от 
правителството, копирането и размножаването на неизползвани 
пощенски марки или картички, издавани от държавата, е забранено.
Забранено е копирането и размножаването на марки, издавани от 
правителството, и на заверени документи, определени със закон.

• Предупреждения относно определени копия и репродукции
Правителството е издало предупреждение относно копирането и 
размножаването на ценни книжа, издавани от частни компании 
(акции, банкноти, чекове, ваучери за подарък и др.), абонаментни 
карти за пътуване или купонни билети, освен когато необходимият 
минимален брой копия трябва да бъде осигурен за нуждите на 
компанията. Също така не копирайте и не размножавайте паспорти, 
издадени от правителството, лицензи, издадени от публични 
агенции и частни организации, лични карти и билети, например 
пропуски и купони за храна.

• Спазвайте бележките за авторските права
Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на 
произведения с авторски права, направени с фотоапарата, не могат 
да се използват без разрешението на притежателя на авторските 
права. Изключенията са приложими за лична употреба, но обърнете 
внимание, че дори личната употреба може да бъде ограничена в 
случай на представяне на снимките или записите на изложби или 
изпълнения на живо.
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● Използвайте само електронни аксесоари с марката Nikon
Фотоапаратите Nikon са проектирани по най-високите стандарти и 
включват сложна електронна схема. Само електронните аксесоари на 
марката Nikon (включително обективи, зарядни устройства, батерии, 
захранващи адаптери и аксесоари за светкавица), сертифицирани от 
Nikon специално за използване с този цифров фотоапарат Nikon, са 
проектирани и доказано работят в съответствие с изискванията за 
експлоатация и безопасност на това електронно устройство.
Използването на електронни аксесоари, различни от 
Nikon, може да доведе до повреда на фотоапарата и да 
направи невалидна гаранцията ви в Nikon. Използването 
на акумулаторни литиево-йонни батерии на други 
производители, които не са обозначени с холограмния стикер Nikon, 
поставен вдясно, може да попречи на нормалната работа на 
фотоапарата или да доведе то прегряване, запалване, нарушаване на 
целостта или протичане на батерията.
За повече информация за аксесоарите с марката Nikon се свържете с 
местния оторизиран дилър на Nikon.
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D Преди на направите важни снимки
Преди да направите снимки на важни събития (например сватби или 
екскурзии), направете пробна снимка, за да се уверите, че 
фотоапаратът работи нормално. Nikon не носи отговорност за щети 
или пропуснати ползи в резултат от неизправност в продукта.

D Обучение за цял живот
Като част от ангажимента на Nikon за постоянна поддръжка и 
„Обучение за цял живот“, ние непрекъснато обновяваме 
информацията, която е достъпна за вас онлайн в следните уеб 
сайтове:
• За потребителите в САЩ: https://www.nikonusa.com/
• За потребителите в Европа и Африка: 

https://www.europe-nikon.com/support/
• За потребителите в Азия, Океания и Близкия Изток: 

https://www.nikon-asia.com/
Посещавайте тези сайтове, за да сте в час с най-новата информация за 
продуктите, полезни съвети, отговори на често задавани въпроси 
(ЧЗВ) и общи съвети за цифровите изображения и снимането. 
Допълнителна информация може да получите от представителя на 
Nikon във вашия регион. Вижте следния URL адрес за информация за 
контакт: https://imaging.nikon.com/



xxx Забележки



1Части на фотоапарата

Запознаване с фотоапарата

Тяло на фотоапарата

Части на фотоапарата

2
1

3

4

5

6

7

4

1 GNSS антена

2 Бутон I (0 108)

3 Освобождаване на 
заключването на 
превключвателя на диска за 
избор на режим на снимане 
(0 109)

4 Ухо за лентата за носене на 
фотоапарата (0 27)

5 Бутон BKT (0 113)

6 Диск за избор на режим на 
снимане (0 109)

7 Бутон Y (0 111)



2 Части на фотоапарата

2
1

3
4
5

6
7
8
9
10

1 Бутон за запис на филм 
(0 63)

2 Превключвател на 
захранването (0 8)

3 Спусък (0 50)

4 Бутон E (0 117)

5 Бутон S (Q) (0 114)

6 Горен контролен панел (0 9, 
171)

7 E (маркировка за 
фокалната равнина)

8 Регулатор за настройване на 
диоптъра (0 14)

9 Гнездо за аксесоари (за 
светкавица, предлагана като 
опция)

10 Капаче на гнездото за 
аксесоари (0 204)



3Части на фотоапарата

2

1

3

24

4
5
6

7
8
9

10

11

1415
12
13

16

19

20

21

23

22

18

17

1 Стерео микрофон (за филми; 
0 63)

2 Лостче за свързване на 
вградения експонометър 
към обектива

3 Огледало (0 63, 216)

4 Лампа на самоснимачката

5 Капачка за контактните 
пластини на извода на 
светкавицата

6 Капаче на универсалния 
конектор с десет пина

7 Капак на USB конектора

8 Капак на периферните 
конектори

9 Капак на HDMI конекторите

10 Капак за конекторите за 
микрофон, слушалки и 
Ethernet

11 Бутон за освобождаване на 
обектива (0 37)

12 Ключалка на капака на 
гнездото за батерията (0 32)

13 Капак на гнездото за 
батерията (0 32)

14 Бутон за АФ режим (0 98)

15 Селектор на режима на 
фокусиране (0 97)

16 Извод за синхр. светкавица

17 Универсален конектор с 
десет пина

18 Периферен конектор

19 USB конектор

20 HDMI конектор

21 Конектор за външен 
микрофон

22 Конектор за слушалки

23 Ethernet конектор

24 Капачка на тялото на 
фотоапарата (0 35)
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1

2

3

4

5

8

7

6

11

10

9

12

13

1 Бутон Pv (0 62, 134)

2 Диск за подкоманди

3 Бутон Fn1 (0 135)

4 Бутон Fn2 (0 135)

5 Диск за подкоманди за 
вертикално снимане

6 Спусък за вертикално 
снимане

7 Бутон Fn (вертикално; 0 135)

8 Слот за заключване (за кабел 
против кражба; 0 7)

9 Маркировка за монтиране 
на обектива (0 35)

10 Байонет за монтиране на 
обектива (0 35)

11 Контактни пластини за 
обективи с процесор

12 Гнездо за статив

13 Заключване на спусъка за 
вертикално снимане (0 54)



5Части на фотоапарата

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1211 15

18

19

17

16

13 14

1 Бутон O (Q) (0 76)

2 Бутон K (0 71)

3 Дисплей (0 18, 55, 63)

4 Бутон G (0 80)

5 Бутон g (h/Q) (0 87, 125)

6 Бутон X (0 61)

7 Бутон W (M) (0 61, 131)

8 Бутон J (OK) (0 81)

9 Индикатор за мрежата

10 Бутон Fn3 ((C) (0 135)

11 Заден контролен панел 
(0 11, 174)

12 Бутон S (0 109)

13 Бутон T (0 118)

14 Бутон U (0 121)

15 Бутон R (0 94)

16 Визьор (0 14)

17 Ключе за заключване на 
фокуса

18 Индикатор за достъп до 
картата с памет (0 38)

19 Бутон i (0 88)
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2

1

3

4

87
9

11

12

13

14

16

15

10

65

1 Окуляр на визьора (0 205)

2 Адаптер за окуляра (0 205)

3 Лостче за спусъка на окуляра 
(0 13)

4 Фиксатор на адаптера за 
окуляра (0 205)

5 Бутон a (0 55, 63)

6 Селектор за live view (0 55, 
63)

7 Спомагателен селектор

8 Бутон AF-ON (0 107)

9 Главен диск за управление

10 Мултиселектор (0 81)

11 Капак на слота за картата с 
памет (0 38)

12 Капак на бутона за 
освобождаване на слота за 
картата (0 38)
Капак на бутона за 
освобождаване на слота на 
картата (покрит; 0 38)

13 Бутон C (0 107)

14 Мултиселектор (вертикален)

15 Главен диск за управление 
(вертикален)
Високоговорител

16 Микрофон (за гласови 
бележки)
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D GNSS антена
Ако е възможно, останете на открито, когато използвате услуги за 
данни за местоположение. Дръжте антената насочена към небето за 
най-добро приемане.

D Капачета на конекторите
Не забравяйте да затворите капачетата, когато конекторите не се 
използват. Чужди тела в конекторите могат да причинят 
неизправност.

D Високоговорителят
Близостта до високоговорителя може да повреди данните, 
съхранявани на карти с магнитна лента или други подобни магнитни 
устройства за съхранение. Дръжте магнитните устройства за 
съхранение далеч от високоговорителя.

A Слот за заключване
Слотът за заключване служи като място за 
закрепване на кабели против кражба на 
други производители. Той е съвместим и 
предназначен за използване със 
заключващи кабели Kensington. За повече 
информация вижте документацията, 
предоставена със заключващия кабел.
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Превключвателят на захранването
Завъртете превключвателя 
на захранването на позиция 
„ВКЛ.“, както е показано, за 
да включите фотоапарата. 
Връщането на 
превключвателя на позиция 
„ИЗКЛ.“ изключва фотоапарата.

D LCD осветяване
Въртенето на превключвателя на 
захранването на D активира 
подсветките за бутоните и 
контролните панели (LCD 
осветяване). Подсветките ще 
останат включени за няколко 
секунди след освобождаване на 
превключвателя на захранването. Подсветките се изключват, когато 
превключвателят се завърти на D втори път или затворът се 
освободи. Активирането на подсветката на бутона прави употребата 
на фотоапарата на тъмно по-лесна.
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Горният контролен панел
Следните индикатори се показват в горния контролен панел 
при настройки по подразбиране. За пълен списък на 
показваните индикатори вижте „Дисплеи на фотоапарата“ 
(0 171) в „Технически бележки“.

7

1

2

3

5
4
6

13

10

12
11

15
169

8

14

1 Скорост на затвора

2 Режим на експозиция 
(0 108)

3 Индикатор за режим за 
избор на АФ зона (0 101)

4 Измерване (0 111)

5 Набор настр. меню снимки

6 Набор от потрeбит. 
настройки

7 Режим автом. фокусиране 
(0 98)

8 Индикатор за ISO 
чувствителност (0 114)

9 ISO чувствителност (0 114)

10 Диафрагма (f-число)

11 Индикатор на експозицията
Експозиция
Компенсация на 
експозицията (0 117)

12 Икона на карта с памет 
(слот 2; 0 41, 48)

13 Индикатор за батерията 
(0 47)

14 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции; 0 48)

15 Брой на оставащите 
експозиции за запис (0 48, 
258)

16 Икона на карта с памет 
(слот 1; 0 41, 48)
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D Дисплей при изключен фотоапарат
Ако фотоапаратът е изключен с поставена 
батерия и карта с памет, иконата на картата 
с памет, броят на снимките в текущата 
папка (q) и броят на оставащите 
експозиции за запис (w) ще бъдат показани 
в горния контролен панел. В зависимост от 
картата с памет, фотоапаратът може в 
редки случаи да не показва тази информация, когато е поставена 
карта. Това може да бъде разрешено чрез включването на 
фотоапарата.
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Задният контролен панел
Следните индикатори се показват в задния контролен панел 
при настройки по подразбиране. За пълен списък на 
показваните индикатори вижте „Дисплеи на фотоапарата“ 
(0 174) в „Технически бележки“.

4

31 2

5
1 Режим на снимане (0 109)

2 Размер (JPEG изображения; 
0 120)

3 Качество на изображението 
(0 118)

4 Баланс на бялото (0 121)

5 Роля на картата с памет в 
слот 2
Качество на изображението 
(0 118)
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Визьорът
Следните индикатори се показват във визьора при 
настройки по подразбиране. За пълен списък на 
показваните индикатори вижте „Дисплеи на фотоапарата“ 
(0 159) в „Технически бележки“.

1

3
2

4 5 6 7 8 9 10 12 1311

1 Референтен кръг с диаметър 
12 мм за централно 
претеглено измерване 
(0 111)

2 Точки за фокусиране

3 Конзоли на АФ зона (0 50)

4 Индикатор за фокусиране 
(0 50)

5 Измерване (0 111)

6 Режим на експозиция 
(0 108)

7 Скорост на затвора
Режим автом. фокусиране 
(0 98)

8 Диафрагма (f-число)

9 Индикатор за ISO 
чувствителност (0 114)

10 ISO чувствителност (0 114)
Режим за избор на АФ зона 
(0 101)

11 Индикатор за батерията 
(0 47)

12 Брой на оставащите 
експозиции за запис (0 48, 
258)
Брой на оставащите снимки 
за запис преди запълване на 
буфера на паметта

13 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции; 0 48)
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D Визьорът
Когато батерията е изтощена или няма поставена батерия, дисплеят 
във визьора ще се затъмни. Дисплеят ще се върне в нормално 
състояние, когато бъде поставена заредена батерия.

D Температурни крайности
Яркостта на дисплеите на контролния панел и във визьора варира 
според температурата, а времето за реакция може да спадне, когато 
температурата е ниска; дисплеите ще се върнат в нормално 
състояние при стайна температура.

D Затворът на окуляра на визьора
За да не позволите на светлината, навлизаща 
през визьора, да пречи на снимките или 
експозицията, повдигнете лостчето за 
спусъка на окуляра на визьора, за да 
затворите затвора на окуляра на визьора, 
когато правите снимки без окото ви към 
визьора.



14 Части на фотоапарата

A Регулаторът за настройване на диоптъра
Визьорът може да се фокусира чрез 
повдигане и завъртане на регулатора за 
настройване на диоптъра. Поставете окото 
си на визьора и завъртете диоптричния 
контрол, докато дисплеят във визьорът не 
застане на ясен фокус.
• Коригиращи лещи (предлагат се отделно) 

могат да се използват за допълнително регулиране на диоптъра на 
визьора.

• След като регулирате диоптъра, натиснете обратно регулатора за 
настройване на диоптъра в първоначалното му положение.

Визьорът не е на фокус Визьорът е на фокус
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Дисплеите на Live view (прегл. в реално вр.) 
(снимки/филми)
Натиснете бутона a, за да се покаже изгледът през обектива 
в дисплея. Завъртете селектора за live view (преглед в 
реално време) на C, за да направите снимки, или на 1, за да 
запишете филми.

❚❚ Снимане с Live view (прегл. в реално вр.)
Следните индикатори се показват в дисплея при настройки 
по подразбиране. За пълен списък на показваните 
индикатори вижте „Дисплеи на фотоапарата“ (0 167) в 
„Технически бележки“.

1 2 843 5 6 7

1 Режим на експозиция 
(0 108)

2 Точка за фокусиране

3 Режим автом. фокусиране 
(0 98)

4 Режим за избор на АФ зона 
(0 101)

5 Активен D-Lighting

6 Picture Control (0 125)

7 Баланс на бялото (0 121)

8 Зона на изобрж. във визьора
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10

1 2

368 79 45
1 Снимане с докосване (0 18)

2 Икона i (0 88)

3 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции; 0 48)

4 Брой на оставащите 
експозиции за запис (0 48, 
258)

5 ISO чувствителност (0 114)

6 Индикатор за ISO 
чувствителност (0 114)

7 Диафрагма

8 Скорост на затвора

9 Измерване (0 111)

10 Индикатор за батерията 
(0 47)



17Части на фотоапарата

❚❚ Филми
1 2

3

4

5
6
7

1 Индикатор за запис (0 63)
Индикатор „Няма филм“

2 Разм.кад. и кадр.чест./к-во 
избж.

3 Оставащо време (0 63)

4 Режим на снимане 
(неподвижно изображение; 
0 70)

5 Ниво на звука (0 66)

6 Чувствителност на 
микрофона

7 Честотен обхват
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Контроли чрез докосване
• Чувствителният на допир дисплей 

разполага с разнообразие от 
контроли, които могат да бъдат 
управлявани чрез докосване на 
екрана с пръсти.

• Контролите чрез докосване могат 
да се използват за:
- Фокусиране и освобождаване на затвора (0 19)
- Регулиране на настройките (0 20)
- Разглеждане на снимки (0 21)
- Гледане на филми (0 23)
- Достъп до меню i (0 23)
- Въвеждане на текст (0 24)
- Навигиране в менютата (0 25)
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❚❚ Фокусиране и освобождаване на затвора
• Докоснете дисплея по време на live 

view (преглед в реално време), за да 
фокусирате върху избраната точка 
(АФ с докосване).

• При снимане на неподвижни 
изображения затворът ще се 
освободи, когато вдигнете пръста си 
от дисплея (спусък с докосване).

• Настройките за АФ с докосване 
може да се регулират чрез 
натискане на иконата W.
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❚❚ Регулиране на настройките
• Натиснете маркираните настройки 

на дисплея.
• След това можете да изберете 

желаната опция, като натиснете 
икони или плъзгачи.

• Докоснете Z или натиснете J, за да 
изберете избраната опция и да се 
върнете към предишния дисплей.
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❚❚ Възпроизвеждане
• Прокарайте пръст наляво или 

надясно, за да видите други снимки 
по време на възпроизвеждане на 
снимки на цял екран.

• При възпроизвеждане на снимки на 
цял екран, докосването на долната 
част на дисплея показва лента за 
превъртане напред. Плъзнете пръста 
си наляво или надясно над лентата, 
за да превъртите бързо до други 
изображения.
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• За да увеличите изображение, 
показвано във възпроизвеждане на 
снимки на цял екран, използвайте 
жест за увеличаване или натиснете 
дисплея бързо два пъти. След 
увеличаване можете да коригирате 
съотношението на увеличение, като използвате жест за 
увеличаване, за да увеличите мащаба, и жест за 
намаляване, за да го намалите.

• Използвайте жестове на плъзгане, за да видите други части 
на изображението по време на увеличение.

• Ако натиснете дисплея бързо два пъти, докато 
увеличението е в сила, увеличението ще се отмени.

• За да „намалите“ до преглед на 
миниатюри, използвайте жест за 
намаляване във възпроизвеждане на 
снимки на цял екран. Използвайте 
жестове за намаляване и 
увеличаване, за да изберете броя 
показвани изображения от 4, 9 и 72 кадъра.
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❚❚ Гледане на филми
• Филмите са обозначени с икона 1; за 

да започнете възпроизвеждане, 
натиснете водача на екрана.

• Натиснете дисплея, за да поставите 
на пауза. Натиснете отново, за да 
продължите.

• Натиснете Z, за да излезете към възпроизвеждане на 
снимки на цял екран.

❚❚ Менюто i
Когато менюто i (0 88) е показано, 
можете да натиснете елементи, за да 
видите опциите.
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❚❚ Въвеждане на текст
• Когато се показва клавиатура, можете да въвеждате текст 

чрез натискане на клавишите.

• За да позиционирате курсора, натиснете e или f, или 
натиснете директно в областта за показване на текста.

• За да преминете през клавиатурите за главни, малки букви 
и символи, натиснете бутона за избор на клавиатура.

3

2

1
1 Зона за показване на текста

2 Зона на клавиатурата

3 Избор на клавиатура
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❚❚ Навигиране в менютата
• След натискане на бутона G за 

показване на менютата, можете да 
плъзнете нагоре или надолу, за да 
превъртите.

• Докоснете икони за меню, за да 
изберете меню. 

• Натиснете елементи от менюто, за 
да видите опциите. След това можете 
да изберете желаната опция, като 
натиснете икони или плъзгачи.

• За да излезете без промяна на 
настройките, натиснете Z.
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D Сензорният екран
• Сензорният екран реагира на статично електричество. Може да не 

реагира при докосване с нокти или ръкавици. За подобрен отговор 
при използване на сензорния екран с ръкавици, изберете 
[Активиран] за [Контроли чрез докосване] > [Режим за 
ръкавица] в менюто с настройка.

• Не докосвайте екрана с остри предмети.
• Не използвайте прекомерна сила.
• Екранът може да не реагира, когато е покрит със защитни филми на 

други производители.
• Екранът може да не реагира, когато се докосва едновременно на 

няколко места.

A Активиране или деактивиране на контролите чрез 
докосване

Контролите чрез докосване могат да бъдат активирани или 
деактивирани с помощта на елемента [Контроли чрез докосване] в 
менюто с настройки.
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Първи стъпки

Поставяне на лентата за носене
За да поставите лента за носене (тази от комплекта или 
закупена отделно):

Подгответе фотоапарата
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Зареждане на батерията
Заредете батерията EN-EL18c от комплекта със зарядно 
устройство за батерии MH-26a от комплекта преди 
употреба. Изтощената батерия ще се зареди напълно след 
около два часа и 35 минути.

D Батерията и зарядното
Прочетете и следвайте предупрежденията и предпазните мерки в „За 
вашата безопасност“ (0 xviii) и „Грижа за фотоапарата и батерията: 
Предпазни мерки“ (0 223).

1 Свържете захранващия 
кабел към зарядното 
устройство.

2 Включете зарядното.

3 Свалете капачката за 
контактните пластини на 
батерията.
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4 Свалете протектора на 
контактите.
Плъзнете протектора на 
контактите от зарядното, както е 
показано.

5 Заредете батерията.

1 Контакти

2 Водач

3 Лампи на гнездото

4 Лампи за зареждане (зелени)
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• Поставете батерията (първо клемите), като подравните 
края на батерията с водача и след това плъзнете 
батерията в посочената ориентация, докато щракне на 
мястото си.

• Лампата за отделението на батерията („L“ или „R“) ще 
започне да мига, когато започне зареждането.

• Зареждането е завършено, когато лампата на 
фотоапарата спре да мига и лампите за зареждането се 
изключат.

• Състоянието на батерията се показва от лампите на 
гнездото и зареждането:

Състояние на зареждане

<50% ≥50%, 
<80%

≥80%, 
<100% 100%

Лампа на гнездото H (мига) H (мига) H (мига) K (вкл.)

Лампи 
Charge 

(зареждане)

100% I (изкл.) I (изкл.) H (мига) I (изкл.)
80% I (изкл.) H (мига) K (вкл.) I (изкл.)
50% H (мига) K (вкл.) K (вкл.) I (изкл.)
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6 Извадете батерията и изключете зарядното 
устройство, когато зареждането приключи.

D Калибриране
За информация относно калибрирането на батериите, за да сте 
сигурни в точността на дисплея на нивото на батерията, вижте 
„Калибриране на батериите“ (0 252).

D Предупредителни индикатори
Ако лампите на гнездото и за зареждането на MH-26a светват и 
угасват последователно, извършете стъпките, описани по-долу.
• Ако няма поставена батерия: Има проблем със зарядното 

устройство. Изключете зарядното и се консултирайте със сервизен 
представител, оторизиран от Nikon.

• Ако е поставена батерия: По време на зареждането е възникнал 
проблем с батерията или зарядното устройство. Извадете 
батерията, изключете зарядното устройство и се консултирайте със 
сервизен представител, оторизиран от Nikon.
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Поставяне на батерията
Изключете фотоапарата преди да поставите или извадите 
батерията.

1 Свалете капака на гнездото 
за батерията на BL-6.
Повдигнете ключалката на капака 
на гнездото за батерията, 
завъртете я в отворено (A) 
положение (q) и махнете капака на 
гнездото за батерията (w).

2 Поставете капака към 
батерията.
• Ако освобождаването на 

батерията е разположено така, че 
да се вижда стрелката (H), 
плъзнете освобождаването на 
батерията така, че да покрие стрелката (H).

• Поставете двете издатини на 
батерията в съответните слотове 
в капака, както е показано. 
Освобождаването на батерията 
ще се плъзне встрани, за да 
разкрие напълно стрелката (H).
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3 Поставете батерията.
Поставете батерията докрай, както 
е показано.

4 Затворете капака.
• Завъртете резето в затворено положение (q) и го 

обърнете надолу, както е показано (w).

• Уверете се, че капакът е здраво затворен, за да 
предотвратите изпадане на батерията по време на 
работа.
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❚❚ Изваждане на батерията
Преди да извадите батерията, 
изключете фотоапарата, повдигнете 
ключалката на капака на гнездото за 
батерията и я завъртете в отворено (A) 
положение.

D Сваляне на капака на гнездото за батерията
За да откачите капака на гнездото за батерията, така че да може да 
бъде свален от батерията, плъзнете освобождаването на батерията в 
посоката, указана със стрелката (H), докато спре.

D Капакът на гнездото за батерията
• Използвайте само капаци BL-6 на гнездото за батерията; с този 

фотоапарат не могат да се използват други капаци на гнездото за 
батерията.

• Батерията може да се зарежда с поставения капак.
• За да не позволите натрупването на прах в гнездото за батерия, 

поставете капака на гнездото за батерията на фотоапарата, когато 
батерията не е поставена.
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Поставяне на обектив
• Обективът, използван стандартно в това ръководство с 

илюстративна цел, е AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G.
• Внимавайте да не допуснете попадане на прах във 

фотоапарата.
• Уверете се, че фотоапаратът е изключен преди да 

поставите обектива.
- Свалете капачката на тялото на фотоапарата (q, w) и 

задната капачка на обектива (e, r).

- Подравнете маркировките за монтиране на фотоапарата 
(t) и на обектива (y).
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- Завъртете обектива, както е показано, докато щракне на 
място (u, i).

• Свалете капачката на обектива преди да правите снимки.

D Обективи с процесор с пръстени за диафрагмата
Когато използвате обективи с процесор с пръстен за диафрагмата 
(0 182), заключете диафрагмата на минималната настройка (най-
високото f-число).

D Режим на фокусиране на обектива
Ако обективът е снабден с превключвател за 
режим на фокусиране, изберете режим на 
автоматично фокусиране (A, M/A или A/M).

D Зона на изобрж. във визьора
Когато се постави DX обектив, автоматично 
се избира зона на изображението във 
визьора в DX формат.
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❚❚ Сваляне на обективите
• След като изключите фотоапарата, 

натиснете и задръжте бутона за 
освобождаване на обектива (q) и 
същевременно въртете обектива в 
показаната посока (w).

• След като сте свалили обектива, 
сложете капачката на обектива и капачката на тялото на 
фотоапарата.
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Поставяне на карти с памет
Фотоапаратът е оборудван с два слота 
за карта с памет: слот 1 (q) и слот 2 (w), 
което позволява едновременно 
използване на две карти с памет.

• Изключете фотоапарата преди да 
поставите или извадите картите с памет.

• Не натискайте картата с памет, докато натискате бутона за 
изваждане. Неспазването на тази предпазна мярка може да 
доведе до повреда на фотоапарата или на картата с памет.

1 Отворете капака на слота за 
карта.
Отворете вратичката, защитаваща 
бутона за освобождаване на капака 
на слота за картата (q) и натиснете 
бутона за освобождаване (w), за да 
отворите слота за картата (e).
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2 Поставете картата с памет.
Поставянето на карта наопаки или наобратно може да 
повреди фотоапарата или картата. Проверете дали 
картата е в правилната ориентация.
Като държите картата със задния 
етикет към дисплея, я плъзнете 
докрай в слота. Когато картата с 
памет е напълно поставена, 
бутонът за изваждане (q) ще се 
появи и ще светне за кратко 
зеленият индикатор за достъп до 
картата с памет (w).

3 Затворете капака на слота за 
карта.
Ако това е първият път, в който 
картата с памет ще бъде 
използвана след използване или 
форматиране на друго устройство, 
форматирайте картата във фотоапарата, преди да 
продължите.
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A Две карти с памет
Когато се поставят две карти с памет (по една за слот 1 и слот 2), 
ролята, която играе картата в слот 2, може да бъде избрана с помощта 
на [Роля на картата в слот 2] в менюто за правене на снимки.
• [Препълване]: Снимките ще бъдат записани на картата в слот 2 

само когато картата в слот 1 е пълна.
• [Архивиране]: Записват се две еднакви копия, по едно на всяка 

карта с памет и всяко със същото качество и размер на 
изображението.

• [RAW слот 1 - JPEG слот 2]: NEF (RAW) копия на снимки, направени с 
настройки на NEF (RAW) + JPEG, се записват само на картата в слот 1, 
JPEG копията се записват само на картата в слот 2.

• [JPEG слот 1 - JPEG слот 2]: Записват се две JPEG копия, по едно на 
всяка карта с памет, но с различни размери.

❚❚ Изваждане на картите с памет
След като се уверите, че индикаторът 
за достъп до картата с памет е 
изключен, изключете фотоапарата и 
отворете капака на слота за картата с 
памет. Натиснете бутона за изваждане 
(q), за да извадите частично картата 
(w); след това картата с памет може да бъде извадена на 
ръка.
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D Карти с памет
• Картите с памет може да са горещи след използване. Внимавайте, 

когато изваждате картите с памет от фотоапарата.
• Не извършвайте следните операции по време на форматиране или 

когато данните се записват, изтриват или копират на компютър или 
друго устройство. Неспазването на тези предпазни мерки може да 
доведе до загуба на данни или до повреда на фотоапарата или 
картата.
- Не изваждайте и не поставяйте карти с памет
- Не изключвайте фотоапарата
- Не изваждайте батерията
- Не изключвайте захранващия адаптер

• Не докосвайте контактните пластини на картата с пръсти или с 
метални предмети.

• Не използвайте прекомерна сила, когато работите с картите с 
памет. Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
повреда на картата.

• Не огъвайте, не изпускайте и не подлагайте картите с памет на 
силни удари.

• Не излагайте картите с памет на вода, топлина, висока влажност или 
пряка слънчева светлина.

• Не форматирайте картите с памет в компютър.

D Икони на картите с памет
Иконите на картите с памет в горния 
контролен панел светват, когато са 
поставени карти с памет (примерът на 
илюстрацията показва дисплея, когато са 
поставени две карти с памет).
Ако картата с памет е пълна или е 
възникнала грешка с картата, иконата на 
засегнатата карта ще мига.
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D Няма поставена карта с памет
Ако няма поставена карта с памет, броят на експозиции ще се покаже 
във визьора, а горният контролен панел ще показва S. Ако 
фотоапаратът бъде изключен с поставени батерия и без карта с 
памет, в горния контролен панел ще се покаже S.
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Настройка на фотоапарата
Опцията за език в менюто с настройки се маркира 
автоматично, когато менютата се покажат за първи път. 
Изберете език и настройте часовника на фотоапарата.

1 Включете фотоапарата.

2 Маркирайте [Език 
(Language)] в менюто с 
настройки и натиснете 2.

• Елементът [Език (Language)] се 
маркира автоматично в менюто с 
настройки при първото 
натискане на бутона G след 
покупката.

• За информация относно 
използването на менютата, вижте „Използване на 
менютата“ (0 81).
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3 Изберете език.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате желания език, и 
натиснете J (наличните езици варират в зависимост от 
държавата или региона, в който е бил закупен 
фотоапаратът).

4 Маркирайте [Часова зона и 
дата] и натиснете 2.

5 Изберете часова зона.
• Изберете [Часова зона] в 

дисплея [Часова зона и дата].
• Маркирайте часова зона в 

дисплея [Часова зона] и 
натиснете J.

• Дисплеят показва карта с часовите зони, посочващ 
избраните градове в избраната зона и разликата между 
времето в избраната зона и UTC.
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6 Включете или изключете 
лятното часово време.
• Изберете [Лятно часово време] в 

дисплея [Часова зона и дата].
• Маркирайте [Вкл.] (включено 

лятно часово време) или [Изкл.] 
(изключено лятно часово време) и натиснете J.

• Избирането на [Вкл.] премества часовника с един час 
напред; за да отмените ефекта, изберете [Изкл.].

7 Сверете часовника.
• Изберете [Дата и час] в дисплея 

[Часова зона и дата].
• Натиснете J след като 

използвате мултиселектора, за да 
настроите часовника на датата и 
часа в избраната часова зона (обърнете внимание, че 
фотоапаратът използва часовник с 24-часов формат).

8 Изберете формат на датата.
• Изберете [Формат на датата] в 

дисплея [Часова зона и дата].
• Маркирайте желания ред на 

показване на датата (година, 
месец и ден) и натиснете J.
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9 Изход от менютата.
Леко натиснете спусъка 
наполовина, за да излезете от 
режима на снимане.

D Батерията на часовника
Часовникът на фотоапарата се захранва от отделна литиева батерия 
CR1616 без възможност за зареждане, с живот около две години. 
Когато тази батерия е изтощена, в горния контролен панел ще се 
появи икона B, докато таймерът за готовност е включен, което 
показва, че е време да закупите нова батерия. За информация 
относно смяната на батерията на часовника, вижте „Смяна на 
батерията на часовника“ (0 221).

A Настройка на часовника чрез GNSS
За да запишете вашето местоположение и текущото UTC 
(координирано универсално време), изберете [Вкл.] за [Данни за 
местоп. (вградени)] > [Запис на данни за местополож.]. За да 
настроите часовника на фотоапарата според времето, посочено от 
вградения GNSS приемник, изберете [Да] за [Данни за местоп. 
(вградени)] > [Настр. час от сателит].

A SnapBridge
Използвайте приложението SnapBridge, за да сверите 
часовника на фотоапарата спрямо часа от смартфон или 
таблет (смарт устройство). Разгледайте онлайн помощта 
за SnapBridge за повече подробности.



47Ниво на батерията и брой на оставащите експозиции за запис

Преди да направите снимки, проверете нивото на батерията 
и броя на оставащите експозиции за запис.

Ниво на батерията
Проверете нивото на батерията преди да правите снимки. 
Нивото на батерията е показано в горния контролен панел и 
визьора.

Ниво на батерията и брой на 
оставащите експозиции за запис

Горен 
контролен 

панел
Визьор Описание

L — Батерията е напълно заредена.
K —

Батерията е частично разредена.J —
I —

H d
Ниско ниво на батерията. Заредете 
батерията или подгответе 
резервна батерия.

H

(мига)
d

(мига)

Освобождаването на затвора е 
деактивирано. Заредете или 
сменете батерията.
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Индикатори за картата с памет и брой на 
оставащите експозиции за запис
Горният контролен панел и визьорът показват броя на 
допълнителните снимки, които могат да бъдат направени 
при текущите настройки (т.е. броя на оставащите 
експозиции за запис).

• Горният контролен панел показва 
слота или слотовете, в които в 
момента има карта с памет 
(примерът по-долу показва иконите, 
които се показват, когато в двата слота има поставени 
карти).

• При настройки по подразбиране [Препълване] е избрано 
за [Роля на картата в слот 2] в менюто за правене на 
снимки. Когато има поставени две карти с памет, снимките 
първо ще бъдат записани на картата в слот 1 и след това ще 
се записват в слот 2, когато картата в слот 1 се запълни.
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• Ако има поставени две карти с памет, фотоапаратът ще 
показва броя на допълнителните снимки, които може да се 
запишат на картата в слот 1. Когато картата в слот 1 е 
пълна, дисплеят ще показва броя на оставащите 
експозиции за запис на картата в слот 2.

• Стойностите над 1000 се закръглят надолу до най-близката 
стотица. Например стойности около 1400 се показват като 
1.4 k.

• Ако картата с памет е пълна или е възникнала грешка с 
картата, иконата на засегнатия слот ще мига.
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Накратко за снимането и 
възпроизвеждането

Снимките могат да бъдат кадрирани във визьора (снимане 
през визьор) или в дисплея (снимане live view (преглед в 
реално време)).

Кадриране на снимки във визьора (снимане 
през визьора)

1 Подгответе фотоапарата.
Като държите ръкохватката с дясната си ръка, а с лявата - 
тялото на фотоапарата или обектива, приберете лакти 
отстрани до гърдите си.

Правене на снимки



51Правене на снимки

2 Кадрирайте снимката.
• Кадрирайте снимка във визьора.
• Позиционирайте основния обект 

в конзолите на АФ зоната.

3 Натиснете спусъка 
наполовина, за да 
фокусирате.
• Индикаторът за фокус (I) ще се 

появи във визьора, когато 
фокусирането приключи.

• Можете също да фокусирате, като натиснете бутона 
AF-ON.

Дисплей във 
визьора Описание

(свети)
Обектът е на фокус.

(свети)
Точката за фокусиране е пред обекта.

(свети)
Точката за фокусиране е зад обекта.

(мига)
Фотоапаратът не може да фокусира с 
автоматичното фокусиране.
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4 Плавно натиснете спусъка 
докрай, за да направите 
снимката.
Индикаторът за достъп до картата с 
памет ще свети, докато снимката се 
записва. Не изваждайте картата с 
памет, не разкачвайте и не 
изключвайте източника на 
захранване, докато индикаторът 
не угасне и записът не приключи.
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A Таймерът за готовност (Снимане през визьора)
Фотоапаратът използва таймер за готовност, за да намали 
изразходването на батерията. Таймерът се включва, когато спусъкът 
бъде натиснат наполовина, и спира, ако не бъдат извършени 
операции в продължение на 6 секунди. Дисплеят във визьора и 
индикаторите за скоростта на затвора и диафрагмата в горния 
контролен панел се изключват, когато таймерът изтече. За да 
рестартирате таймера и да възстановите дисплеите, натиснете 
отново спусъка наполовина. Времето преди таймерът за готовност да 
се изключи автоматично може да бъде избрано от Потребителска 
настройка c2 [Таймер за готовност].

Таймерът за готовност е 
включен

Таймерът за готовност е 
изключен
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A Правене на снимки в портретна („висока“) ориентация
Фотоапаратът е снабден с контроли за 
използване в портретна („висока“) 
ориентация, включително вертикално 
освобождаване на затвора, бутони Fn и 
AF-ON, главни и дискове за подкоманди и 
мултиселектор.

• Завъртете заключването на 
спусъка за вертикално снимане 
на L, за да избегнете 
случайното натискане на тези 
контроли, когато фотоапаратът 
е в пейзажна („широка“) 
ориентация.
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Кадриране на снимки в дисплея (live view 
(преглед в реално време))

1 Завъртете селектора за live 
view (преглед в реално 
време) на C (снимане с live 
view (преглед в реално 
време)).

2 Натиснете бутона a.
• Огледалото ще се повдигне и live 

view (преглед в реално време) ще 
започне. Визьорът ще потъмнее и 
изгледът през обектива ще се 
покаже на дисплея.

• Експозициите за филми и снимки могат да бъдат видени 
предварително в дисплея по време на снимане live view 
(преглед в реално време).
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3 Подгответе фотоапарата.
Дръжте стабилно ръкохватката с дясната си ръка, а с 
лявата - тялото на фотоапарата или обектива.

4 Кадрирайте снимката.
Позиционирайте обекта близо до 
центъра на кадъра.
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5 Натиснете спусъка 
наполовина, за да 
фокусирате.
• Фокусът се заключва, докато 

бутонът за освобождаване на затвора е натиснат 
наполовина.

• Ако фотоапаратът може да фокусира, точката за 
фокусиране ще се покаже в зелено. Ако фотоапаратът 
не може да фокусира например защото обектът е 
твърде близо до фотоапарата, точката за фокусиране 
ще мига в червено.

• За да прегледате експозицията на 
дисплея, както е показано на 
илюстрацията (преглед на 
експозицията), натиснете бутона 
J. Можете да прегледате как 
избраните настройки за скорост 
на затвора, диафрагмата и ISO чувствителността влияят 
на експозицията по време на снимане. Компенсацията 
на експозицията може да се регулира с ± 5 EV, въпреки 
че в екрана за преглед се отразяват само стойности 
между −3 и +3 EV.
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6 Натиснете спусъка докрай, за 
да направите снимката.
Дисплеят се изключва по време на 
снимане.

7 Натиснете бутона a за изход 
от live view (преглед в реално 
време).
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D Снимане с live view (преглед в реално време)
• Въпреки че тези ефекти не са видими във финалната снимка, по 

време на live view (преглед в реално време) можете да забележите 
следното в дисплея:
- Движещите се обекти изглеждат изкривени в дисплея (отделните 

обекти като например влакове или коли, движещи се на висока 
скорост през кадъра, може да бъдат изкривени или целият кадър 
може да изглежда изкривен, когато фотоапаратът е завъртян 
хоризонтално)

- В дисплея може да се появяват назъбени краища, цветни кантове, 
ефект „моаре“, както и ярки петна

- Възможно е да се появят ярки области или ивици в сцени, 
осветени от мигащи знаци и други непостоянни източници на 
светлина, или когато обектът е за кратко осветен от светлинен 
ефект или други ярки моментни източници на светлина

• Трептенето и ивиците, видими в дисплея при флуоресцентно 
осветление, живачни изпарения или натриеви лампи, може да се 
намали чрез опцията [Намаляване на трептенето] в менюто за 
заснемане на видео, въпреки че все още може да са видими на 
снимки, направени при някои скорости на затвора.

• За да не позволите на светлината, навлизаща през визьора, да 
пречи на снимките или експозицията, повдигнете лостчето за 
спусъка на окуляра на визьора, за да затворите затвора на окуляра 
на визьора.

• Когато снимате в live view (преглед в реално време), избягвайте да 
насочвате фотоапарата към слънцето или към други източници на 
ярка светлина. Неспазването на тази предпазна мярка може да 
доведе до повреда във вътрешните електрически схеми на 
фотоапарата.

• Независимо от опцията, избрана за Потребителска настройка c2 
[Таймер за готовност], таймерът за готовност няма да изтече по 
време на live view (преглед в реално време).
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D Дисплеят за обратно отброяване
Обратното отброяване ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея 
около 30 сек преди live view (преглед в реално време) автоматично да 
приключи.
• Ако таймерът е бил зададен от Потребителска настройка c4 [Време 

автомат. изкл. дисплей], обратното отброяване ще се покаже в 
черно, започвайки 30 сек преди таймерът да изтече, и ще стане 
червено, когато остават само 5 сек. Ако за [Време автомат. изкл. 
дисплей] > [Live view] е избрано [Без ограничение], въпреки това 
фотоапаратът може да прекрати live view (преглед в реално време), 
ако е необходимо да предпази вътрешните си схеми от висока 
температура и други подобни.

• Обратното отброяване ще се покаже в червено, започвайки 30 сек 
преди фотоапаратът да се изключи, за да предпази вътрешните си 
схеми. В зависимост от условията на снимане, таймерът може да се 
появи веднага след избирането на live view (преглед в реално 
време).

D Преглед на експозицията
• Прегледът на експозицията не е наличен, когато за скорост на 

затвора е избрано A (Bulb (продължителна ръчна експозиция, 
докато е натиснат спусъкът)) или % (продължителна ръчна 
експозиция за зададен период от време). Прегледът може да не 
отразява точно крайните резултати, когато:
- е използвана светкавица
- е активиран [Активен D-Lighting] или [HDR (висок динам. 

диапазон)]
- [A] (автоматично) е избрано за параметъра Picture Control 

[Контраст] (0 128)
- p е избрано за скорост на затвора
- е активиран клин

• Ако обектът е много ярък или много тъмен, индикаторите на 
експозицията ще мигат, за да предупредят, че прегледът може да не 
отразява точно експозицията.



61Правене на снимки

A Контроли чрез докосване
Контролите чрез докосване могат да се използват вместо спусъка за 
фокусиране и правене на снимки по време на снимане live view 
(преглед в реално време) (0 19).

A Увеличение на прегледа в Live view
Натиснете бутона X, за да увеличите изгледа в монитора до максимум 
около 11 ×.
• Натиснете X, за да увеличите, W (M), за да намалите мащаба.
• Ще се появи навигационен прозорец в сива рамка в долния десен 

ъгъл на дисплея.
• Използвайте мултиселектора, за да превъртите до области от 

кадъра, които не се виждат в дисплея.
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A Преглед на фокуса по време на Live view
За да изберете временно максимална диафрагма за подобрен 
преглед на фокуса по време на live view (преглед в реално време), 
натиснете бутона Pv. За да върнете диафрагмата до първоначалната й 
стойност, натиснете отново бутона Pv или фокусирайте с помощта на 
автоматичното фокусиране. Ако спусъкът е натиснат докрай, за да 
направите снимка по време на преглед на фокуса, диафрагмата ще се 
върне към първоначалната си стойност, преди да бъде направена 
снимката. Докато е избрана максималнa диафрагма, се показва 
иконата за максималнa диафрагма (t).
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Live view може да се използва за запис на филми.

A „Снимане на филми“ в сравнение със „Запис“
В това ръководство термините „снимане на филми“ и „запис“ се 
използват, както следва: „снимане на филми“ се използва, ако 
селекторът за live view се завърти на 1, докато „запис“ се отнася до 
акта на заснемане на видео клип с помощта на бутона за запис на 
филм.

1 Завъртете селектора за live 
view (преглед в реално 
време) на 1 (филм live view).

2 Натиснете бутона a.
• Огледалото ще се повдигне и live 

view (преглед в реално време) ще 
започне. Визьорът ще потъмнее и 
изгледът през обектива ще се 
покаже на дисплея.

• Експозициите за филми и снимки могат да бъдат видени 
предварително в дисплея по време на снимане live view 
(преглед в реално време).

Записване на филми
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3 Натиснете бутона AF-ON, за 
да фокусирате.
• Фокусирайте преди да започнете 

запис.
• Фокусът може да се регулира 

чрез натискане на обекта в 
дисплея.

4 Натиснете бутона за запис на 
филм, за да започне записът.
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• В дисплея ще се покаже индикатор за запис. Дисплеят 
показва и оставащото време или с други думи - 
приблизителната дължина на новия видео клип, който 
може да бъде записан на картата с памет.

• Фотоапаратът може да се фокусира повторно по време 
на запис чрез натискане на бутона AF-ON или чрез 
натискане на обекта в дисплея.

• Звукът се записва чрез вградения микрофон за запис на 
филм. Не покривайте микрофона по време на записа.

• Експозицията може да се промени до ±3 EV с помощта 
на компенсация на експозицията.

2

1 1 Индикатор за запис

2 Оставащо време
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5 Натиснете отново бутона за 
запис на филм, за да спрете 
записа.

6 Натиснете бутона a за изход 
от live view (преглед в реално 
време).

D Записване на филми
• Когато снимате филми, може да забележите следното на дисплея. 

Тези явления ще бъдат видими и във всеки видео клип, записан с 
фотоапарата.
- Трептене или ивици в сцени, осветени от флуоресцентно 

осветление, живачни изпарения или натриеви лампи
- Изкривяване, породено от движение (отделните обекти като 

например влакове или коли, движещи се на висока скорост през 
кадъра, може да бъдат изкривени или целият кадър може да 
изглежда изкривен, когато фотоапаратът е завъртян 
хоризонтално)
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- Назъбени краища, цветни кантове, ефект „моаре“, както и ярки 
петна в дисплея

- Ярки области или ивици в сцени, осветени от мигащи знаци и 
други непостоянни източници на светлина, или когато обектът е 
за кратко осветен от светлинен ефект или други ярки моментни 
източници на светлина

- Трептене при използване на диафрагма с електрическо 
задвижване

• Имайте предвид, че може да се появи шум (произволно 
разположени ярки пиксели, мъгла или линии) и непредвидени 
цветове, ако използвате бутон X, за да увеличите изгледа през 
обектива (0 69) по време на снимане на филм.

• Записът на филм ще приключи автоматично, ако:
- Бъде достигната максималната дължина
- Селекторът на live view (преглед в реално време) бъде завъртян 

на друга настройка
- Обективът бъде свален

• Когато записвате филми, избягвайте да насочвате фотоапарата към 
слънцето или към други източници на силна светлина. 
Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до повреда 
във вътрешните електрически схеми на фотоапарата.

• Шумът от фотоапарата може да се чува в записания видео клип:
- По време на автоматично фокусиране
- При използване на диафрагма с електрическо задвижване 
- При настройване на диафрагмата
- При активирано намаляване на вибрациите на обективи с VR 

(намаляване на вибрациите)
• Ако нивото на звука се показва в червено, силата на звука е твърде 

висока. Настройте чувствителността на микрофона.
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D Дисплеят за обратно отброяване
Обратното отброяване ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея 
около 30 сек преди live view (преглед в реално време) автоматично да 
приключи.
• Ако таймерът е бил зададен от Потребителска настройка c4 [Време 

автомат. изкл. дисплей], обратното отброяване ще се покаже в 
черно, започвайки 30 сек преди таймерът да изтече, и ще стане 
червено, когато остават само 5 сек. Ако за [Време автомат. изкл. 
дисплей] > [Live view] е избрано [Без ограничение], въпреки това 
фотоапаратът може да прекрати live view (преглед в реално време), 
ако е необходимо да предпази вътрешните си схеми от висока 
температура и други подобни.

• Обратното отброяване ще се покаже в червено, започвайки 30 сек 
преди фотоапаратът да се изключи, за да предпази вътрешните си 
схеми. В зависимост от условията на снимане, таймерът може да се 
появи веднага след избирането на live view (преглед в реално 
време).

• Имайте предвид, че независимо от наличното време (показано в 
горния десен ъгъл на дисплея), live view (преглед в реално време) и 
записът на филм ще спре автоматично, когато таймерът за обратно 
отброяване изтече.

D Регулиране на настройките по време на запис на филм
• Силата на звука на слушалките не може да се регулира по време на 

запис на филм.
• Ако в момента е избрана опция, различна от I (изключен 

микрофон), чувствителността на микрофона може да се промени, 
докато записът се изпълнява. I не може да се избира.
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A Фокусиране по време на запис на филм
Фокусирането също може да се регулира чрез натискане на спусъка 
наполовина.

A Увеличение на прегледа в Live view
Натиснете бутона X, за да увеличите изгледа през обектива в дисплея 
(0 61). За съотношение на увеличение от 100% по време на запис 
натиснете бутона X. Натиснете W (M), за да възстановите предишното 
съотношение на увеличение.
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Правене на снимки по време на снимане на 
филм
Докато снимате филм, можете да 
направите снимки като натиснете 
спусъка докрай. Получената снимка 
ще има съотношение 16:9.
• Когато се направи снимка, на 

дисплея ще мига икона C.
• Докато записът се изпълнява, могат 

да се правят снимки. Правенето на 
снимки не прекъсва записа на филм.

D Правене на снимки по време на снимане на филм
• Обърнете внимание, че снимките могат да се правят дори когато 

обектът не е на фокус.
• Снимките се записват в размерите, текущо избрани за размера на 

кадъра на филма.
• Снимките се записват във формат [JPEG finec], независимо от 

опцията, избрана за качество на изображението.
• Снимките се записват на картата в слота, избран за 

[Местоназначение] в менюто за заснемане на видео.
• Скоростта на превъртане напред за режимите на непрекъснато 

снимане варира в зависимост от избраната опция за [Размер 
кадър/кадрова честота]. Докато записът се изпълнява, ще се 
прави само една снимка при всяко натискане на спусъка.

• С всеки филм могат да се правят до 50 снимки.
• Снимките, направени докато снимате филм, няма да се покажат 

автоматично след заснемането им, дори ако в менюто за 
възпроизвеждане е било избрано [Вкл.] за [Преглед на 
изображението].
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Натиснете бутона K, за да видите снимки и филми, записани 
с фотоапарата.

1 Натиснете бутона K.
• В дисплея ще се покаже 

изображение.

• Картата с памет, съдържаща 
текущо показаното изображение, 
е показана от икона.

2 Натиснете 4 или 2, за да 
видите още снимки.
• Можете да разгледате още 

снимки чрез прокарване на пръст 
наляво или надясно по дисплея 
(0 21).

• За да излезете от 
възпроизвеждането и да се върнете към режима на 
снимане, натиснете спусъка наполовина.

Възпроизвеждане
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A Преглед на изображението
Когато [Вкл.] е избрано за [Преглед на изображението] в менюто за 
възпроизвеждане, изображенията се показват автоматично в 
дисплея след заснемане, без потребителят да натиска бутона K.



73Възпроизвеждане

Гледане на филми
Филмите се означават с икона 1. Докоснете иконата a на 
дисплея или натиснете центъра на мултиселектора, за да 
започнете възпроизвеждане (лента на напредъка показва 
приблизителната ви позиция във филма).

1 Икона 1

2 Дължина

3 Икона a

4 Текуща позиция/обща 
дължина

5 Лента на напредъка

6 Сила на звука

7 Водач
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❚❚ Операции при възпроизвеждане на филми
За Описание

Пауза Натиснете 3, за да поставите възпроизвеждането 
на пауза.

Възобновяване

Натиснете центъра на мултиселектора, за да 
възобновите възпроизвеждането, когато 
възпроизвеждането е поставено на пауза или по 
време на превъртане назад/напред.

Превъртане 
назад/напред

• Натиснете 4, за да 
превъртите назад, 2, за да 
превъртите напред. 
Скоростта се увеличава с всяко натискане от 2× до 
4×, 8× и 16×.

• Задръжте 4 или 2 натиснати, за да прескочите 
съответно до първия или последния кадър.

• Първият кадър е обозначен с 
h в горния десен ъгъл на 
дисплея, последния кадър - с 
i.

Стартиране на 
възпроизвеж-
дането на 
забавени 
движения

Натиснете 3, докато филмът е на пауза, за да 
стартирате възпроизвеждане на забавени 
движения.

Превъртане 
назад/напред 
кадър по 
кадър

• Натиснете 4 или 2, докато филмът е поставен на 
пауза, за да превъртите назад или напред кадър 
по кадър.

• Задръжте 4 или 2, за да превъртите назад или 
напред поредица от кадри.

Пропускане 
на 10 сек

Завъртете главния диск за управление с едно 
деление, за да превъртите 10 сек напред или назад.

Превъртане 
до последния 
или първия 
кадър

Ако филмът не съдържа индекси, можете 
прескочите до първия или последния кадър като 
завъртите диска за подкоманди.



75Възпроизвеждане

A Индекси
Индексите могат да се добавят, когато 
възпроизвеждането е поставено на пауза 
чрез натискане на бутона i и избиране на 
[Добавяне на индекс]. По време на 
възпроизвеждане и редактиране можете 
бързо да прескочите до местоположенията, 
отбелязани с индекс. Наличието на индекси 
е обозначено с икона p в дисплея при възпроизвеждане на снимки 
на цял екран.

Пропускане 
до индекс

Ако филмът съдържа индекси, завъртането на 
диска за подкоманди ще ви заведе до предишния 
или следващия индекс.
• Индексите могат да се добавят или премахват от 

менюто [РЕДАКТИРАНЕ НА ФИЛМ], което може 
да се покаже чрез поставяне на 
възпроизвеждането на пауза и натискането на 
бутона i.

Настройване 
на звука

Натиснете X, за да увеличите силата на звука, W (M), 
за да я намалите.

Изрязване на 
филм

За да се покаже менюто [РЕДАКТИРАНЕ НА ФИЛМ], 
поставете възпроизвеждането на пауза и натиснете 
бутона i.

Изход Натиснете 1 или K за изход към възпроизвеждане 
на снимки на цял екран.

Изход към 
режим на 
снимане

Натиснете спусъка наполовина за изход от 
възпроизвеждането и връщане към режима на 
снимане.

За Описание
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Изтриване на нежеланите снимки
Изображенията могат да се изтриват, както е описано по-
долу. Обърнете внимание, че щом веднъж бъдат изтрити, 
изображенията не могат да бъдат възстановени.

1 Покажете изображението.
• Натиснете бутона K, за да 

започнете възпроизвеждане и 
натиснете 4 или 2, докато се 
покаже желаното изображение.

• Местоположението на текущото 
изображение е показано от икона 
в долния ляв ъгъл на дисплея.

2 Изтрийте изображението.
• Натиснете бутона O (Q); ще се 

покаже диалогов прозорец за 
потвърждение. Натиснете бутона 
O (Q) отново за изтриване на 
изображението и връщане към 
възпроизвеждането.

• За изход без изтриване на 
снимката, натиснете K.
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Можете да качвате вашите снимки на смартфони или 
таблети (смарт устройства) или компютри. Опциите за това 
са изброени по-долу. За повече информация вижте следното 
в Справочното ръководство: „Свързване към компютри и 
телевизори“, „Вградена безжична връзка“ и „Ethernet/WT-6“.

Качване на снимки на смарт устройства
Използвайте приложението SnapBridge, за да 
качвате снимки, като използвате вградения Wi-Fi 
или Bluetooth на фотоапарата.

Качване на снимки на компютър 
или FTP сървър
Предлагат се няколко опции за качване на снимки на 
компютри.

❚❚ Вграден Wi-Fi
Използвайте вградения Wi-Fi на 
фотоапарата, за да качвате снимки на 
компютър чрез безжична връзка.

Качване на снимки
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❚❚ Безжичният предавател WT-6
Използвайте опционалния безжичен 
предавател WT-6, за да се свържете с 
безжични мрежи и да качите снимки 
на компютри или ftp сървъри. WT-6 
предлага по-надеждни безжични 
връзки от вградения във фотоапарата 
Wi-Fi.

❚❚ Ethernet
Свържете се с мрежи с помощта на 
Ethernet кабел, свързан към Ethernet 
конектора на фотоапарата, и качете 
снимки на компютри или ftp сървъри.

❚❚ USB
Свържете фотоапарата към компютър 
с помощта USB кабел и прехвърлете 
снимки с помощта на приложението за 
компютър ViewNX-i.

Type-C



79Качване на снимки

D Wireless Transmitter Utility
Ще ви е необходим компютърен софтуер Wireless Transmitter Utility, 
когато качвате снимки на компютър чрез вградения Wi-Fi на 
фотоапарата, WT-6 или Ethernet връзка.

D Приложението SnapBridge и компютърни приложения
• Приложението SnapBridge може да бъде изтеглено от Apple App 

Store® и от Google Play™.
• Компютърният софтуер на Nikon се предлага в центъра за изтегляне 

на Nikon. Проверете версията и системните изисквания и изтеглете 
последната версия.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/
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Контроли на фотоапарата

Натиснете бутона G, за да 
разгледате менютата.

* Можете да изберете показаното меню. По подразбиране е [МОЕТО 
МЕНЮ].

Бутонът G

9

1
2
3
4
5
6
7
8

1 D [МЕНЮ 
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ]

2 C [МЕНЮ ПРАВЕНЕ НА 
СНИМКИ]

3 1 [МЕНЮ ЗАСНЕМАНЕ НА 
ВИДЕО]

4 A [МЕНЮ С ПОТРЕБИТ. 
НАСТРОЙКИ]

5 B [МЕНЮ С НАСТРОЙКИ]

6 N [МЕНЮ РЕТУШИРАНЕ]

7 O [МОЕТО МЕНЮ] /m 
[ПОСЛЕДНИ НАСТРОЙКИ] *

8 d Икона за помощ

9 Текущи настройки
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Използване на менютата
Можете да се придвижвате в менютата с помощта на 
мултиселектора и бутона J.

1 Маркирайте иконата за текущото меню.
Натиснете 4, за да маркирате иконата за текущото меню.

1 Преместете курсора нагоре

2 Център на мултиселектора: 
изберете маркиран елемент

3 Покажете подменюто, 
изберете маркирания 
елемент или преместете 
курсора надясно

4 Преместете курсора надолу

5 Откажете и се върнете в 
предходното меню или 
преместете курсора наляво

6 Бутон J: изберете маркиран 
елемент
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2 Изберете меню.
Натиснете 1 или 3, за да изберете желаното меню.

3 Позиционирайте курсора върху избраното 
меню.
Натиснете 2, за да позиционирате курсора върху 
избраното меню.
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4 Маркирайте елемент от менюто.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате елемент от менюто.

5 Покажете опциите.
Натиснете 2, за да се покажат опциите на избрания 
елемент от менюто.
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6 Маркирайте опция.
Натиснете 1 или 3, за да маркирате опция.

7 Изберете маркираната 
опция.
• Натиснете J.
• За изход без да правите избор, 

натиснете бутона G.
• За да излезете от менютата и да се 

върнете към режима на снимане, натиснете спусъка 
наполовина.
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D Бутонът J
Докато натискането на 2 или центъра на мултиселектора 
обикновено има същия ефект като натискането на J, има някои 
елементи, за които селекцията може да се извърши само чрез 
натискане на J.

D Маркирани в сиво елементи
• Някои елементи и опции на менюто може 

да не са налични, в зависимост от 
състоянието на фотоапарата. 
Недостъпните елементи се показват в 
сиво.

• В някои случаи при натискане на J, 
когато се маркира сив елемент, ще се 
появи съобщение, обясняващо защо 
елементът е недостъпен.
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D Въвеждане на текст
Когато е необходимо въвеждане на текст, се показва клавиатура. 
Въведете текст, както е описано по-долу.

• Въведете знаци в текущата позиция на курсора, като ги маркирате 
със стрелките на мултиселектора и след това натиснете центъра на 
мултиселектора.

• За да преместите курсора наляво или надясно в зоната за показване 
на текста, завъртете главния диск за управление.

• За да преминете през главни и малки букви и символи, маркирайте 
иконата за избор на клавиатура и натиснете центъра на 
мултиселектора. Иконата за избор на клавиатура може да не е 
налична в някои случаи.

• Ако бъде въведен знак, когато зоната за показване на текста е 
пълна, най-десният знак ще бъде изтрит.

• За да изтриете знака под курсора, натиснете бутона O (Q).
• За да завършите записа, натиснете J.
• За изход без завършване на записа на текст, натиснете G.

3

2

1
1 Зона за показване на текста

2 Зона на клавиатурата

3 Избор на клавиатура
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A Иконата d (помощ)
• Където е налично, може да видите описание на текущо избрания 

елемент чрез натискане на бутона g (h/Q).

• Натиснете 1 или 3, за да превъртите.
• Натиснете g (h/Q) отново, за да се върнете към менютата.

A Контроли чрез докосване
Можете също така да се придвижвате в менютата с помощта на 
контролите чрез докосване (0 25).



88 Бутонът i (менюто i)

За бърз достъп до често използвани настройки, натиснете 
бутона i или докоснете иконата i на live-view дисплея, за 
да видите менюто i.

• Маркирайте елементи с помощта на мултиселектора и 
натиснете центъра на мултиселектора, за да видите 
опциите. Маркирайте желаната опция и натиснете центъра 
на мултиселектора за избор и връщане към менюто i.

• За отмяна и връщане към предишния дисплей, натиснете 
бутона i.

• По време на снимане във визьора, live view (преглед в 
реално време) и запис на филм се показват различни 
менюта.

Бутонът i (менюто i)
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D Маркирани в сиво елементи
Някои елементи и опции на менюто може да 
не са налични, в зависимост от състоянието 
на фотоапарата. Елементите, които не са 
налични, са показани в сиво и не могат да 
бъдат избрани.

A Дисковете за управление
• Главният диск за управление може да се 

използва за избор на настройката за 
елемента, който в момента е маркиран в 
менюто i. Опции за избраната настройка, 
ако има такава, могат да бъдат избрани 
чрез завъртане на диска за подкоманди. 

• Някои елементи могат да бъдат 
коригирани чрез завъртане на който и да е от дисковете.

• Натиснете J, за да запазите промените. Можете също да запазите 
промените, като натиснете спусъка наполовина или маркирате друг 
елемент.
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Менюто за неподвижни изображения i
Натискането на бутона i по време на снимане на 
неподвижни изображения показва елементите, изброени 
по-долу. Маркирайте желания елемент с помощта на 
мултиселектора и натиснете J, за да видите опциите.

1 Показва се само по време на снимане през визьора.
2 Показва се само по време на снимане с live view (преглед в реално 

време).

Снимане през визьора
Снимане с Live view (прегл. в 

реално вр.)

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12

13 14

15

1 Задаване на Picture Control

2 Набор настр. меню снимки1

3 Режим на светкавицата

4 Кабелна локална мрежа/WT

5 Режим автом. фокусиране

6 Прослед. фокус с 
заключване1

7 Цветово пространство

8 Изберете набор от 
потребителски настройки1

9 Измерване

10 Активен D-Lighting

11 Режим за избор на АФ зона

12 Потребителски контрол

13 Маркиране на „Пикинг“2

14 Показване на снимки live 
view WB2

15 Увеличение при разделен 
екран на дисплея2
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A Персонализиране на менюто i
Изберете елементите, показани в менютата i. Използвайте 
Потребителска настройка f1 [Персонализ. на меню i] и f2 
[Персонал. на меню  i (Lv)], за да изберете елементите, показани 
във визьора и снимането с live view (преглед в реално време).
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Менюто за филми i
Натискането на бутона i по време на запис на филм показва 
елементите, изброени по-долу. Маркирайте желания 
елемент с помощта на мултиселектора и натиснете J, за да 
видите опциите.

A Персонализиране на менюто i
Използвайте Потребителска настройка g1 [Персонализ. на меню i], 
за да изберете елементите, показвани в менюто за филми i.

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12
1 Задаване на Picture Control

2 Разм.кад. и кадр.чест./к-во 
избж.

3 Нам. на шума от вятъра

4 Кабелна локална мрежа/WT

5 Режим автом. фокусиране

6 Местоназначение

7 Баланс на бялото

8 Чувствителност на 
микрофона

9 Измерване

10 Електр. намал. на вибр. (VR)

11 Режим за избор на АФ зона

12 Потребителски контрол
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Меню Възпроизвеждане i
Натискането на бутона i по време на възпроизвеждане 
показва зависещото от контекста меню i на често 
използвани опции за възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на 
снимки

Възпроизвеждане на 
филми

Възпроизвеждането на 
филми е поставено на 

пауза
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Използвайте бутона R, за да видите 
информация за снимането или да 
изберете показаните индикатори.

Снимане през визьора
По време на снимането през визьора 
можете да натиснете бутона R, за да 
видите екран с информация в дисплея. 
Дисплеят изброява данни като скорост 
на затвора, диафрагма, брой на 
оставащите експозиции за запис и 
режим за избор на АФ зона.

Бутонът R
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Снимане с Live view (прегл. в реално вр.)
Използвайте бутона R, за да преминете през следните 
дисплеи:

❚❚ Селекторът за live view, завъртян на C

* Показва се само по време на преглед на експозицията.

1 Включени индикатори

2 Опростен дисплей

3 Хистограма*

4 Виртуален хоризонт
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❚❚ Селекторът за live view, завъртян на 1

1 Включени индикатори

2 Опростен дисплей

3 Хистограма

4 Виртуален хоризонт
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Изберете АФ за 
автоматично фокусиране, M 
за ръчно фокусиране.

Селекторът на режима на 
фокусиране
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Изберете АФ и режим за избор на АФ зона. Режимът на АФ 
определя как фокусира фотоапаратът в режим на 
автоматично фокусиране, а режимът за избор на АФ зона - 
как фотоапаратът избира точката за автоматично 
фокусиране.

Избор на АФ режим
Задръжте бутона за режим на АФ натиснат и завъртете 
главния диск за управление. Наличните опции варират в 
зависимост от настройките на фотоапарата.

Бутон за АФ режим
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❚❚ Снимане през визьора
По време на снимането през визьора избраният режим на 
АФ се показва в горния контролен панел и визьора.

Опция Описание

AF-S [Единичен АФ]

Използвайте с неподвижни обекти. Фокусът 
се заключва, докато бутонът за 
освобождаване на затвора е натиснат 
наполовина.

AF-C [Непрекъснат 
АФ]

За движещи се обекти. Фотоапаратът 
регулира фокуса непрекъснато в отговор на 
промените в разстоянието до обекта, докато 
спусъкът е натиснат наполовина.
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❚❚ Снимане с Live view (прегл. в реално вр.) и 
снимане на филми

По време на снимане live view 
(преглед в реално време) и снимане на 
филми, на дисплея се показва 
избраният режим на АФ.

Опция Описание

AF-S [Единичен 
АФ]

Използвайте с неподвижни обекти. Фокусът 
се заключва, докато бутонът за 
освобождаване на затвора е натиснат 
наполовина.

AF-F [Постоянен 
АФ]

За движещи се обекти. Фотоапаратът 
регулира фокуса непрекъснато в отговор на 
промените в разстоянието до обекта, докато 
спусъкът е натиснат наполовина. Фокусът се 
заключва, докато бутонът за освобождаване 
на затвора е натиснат наполовина.
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Избор на режим за избор на АФ зона
Задръжте бутона за режим на АФ натиснат и завъртете диска 
за подкоманди. Наличните опции варират в зависимост от 
режима на АФ.
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❚❚ Снимане през визьора
Избраният режим за избор на АФ зона се показва в горния 
контролен панел и визьора по време на снимане през 
визьора.

Опция Описание

[АФ с единична 
точка]

Фотоапаратът фокусира върху точка, избрана от 
потребителя.
• Използвайте с неподвижни обекти.

[АФ с динамична 
зона (9 т.)]/[АФ с 
динамична зона 
(25 т.)]/[АФ с 
динамична зона 
(49 т.)]/[АФ с 
динамична зона 
(105 т.)]

Фотоапаратът фокусира върху точка, избрана от 
потребителя; ако обектът за кратко напусне 
избраната точка, фотоапаратът ще фокусира въз 
основа на информация от заобикалящите точки 
за фокусиране. АФ с динамична зона е налично, 
когато за режим на автоматично фокусиране е 
избран AF-C.
• Изберете за обекти, които се движат 

непредвидимо. Колкото по-голям е броят на 
точките за фокусиране, толкова по-широка е 
зоната, използвана за фокусиране.

[3D 
проследяване]

Потребителят избира точката за фокусиране; 
докато спусъкът е натиснат наполовина, 
фотоапаратът ще проследява обектите, които 
напускат избраната точка за фокусиране, и 
избира нови точки за фокусиране според 
нуждите. 3D проследяване е налично, когато за 
режим на автоматично фокусиране е избран 
AF-C.
• Използвайте за обекти, които се движат 

хаотично.
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[АФ с групирана 
зона]/[АФ с 
групирана зона 
(C1)]/[АФ с 
групирана зона 
(C2)]

Фотоапаратът фокусира с помощта на група 
точки за фокусиране, избрани от потребителя.
• Изберете за моментни снимки, обекти, които 

са в движение, и други обекти, които е трудно 
да се снимат с помощта на [АФ с единична 
точка].

• Използвайте [АФ с групирана зона (C1)] и [АФ 
с групирана зона (C2)], за да създадете 
персонализирани групи, в които броят на 
точките за фокусиране във всяко измерение 
може да бъде избран с помощта на 
мултиселектора. Това може да се използва 
например, ако размерът и формата на зоната, 
използвана за фокусиране, могат да се 
определят предварително с голяма доза 
точност.

[АФ с 
автоматична 
зона]

Фотоапаратът 
автоматично 
разпознава обекта и 
избира точката за 
фокусиране. Ако е 
открито лице, 
фотоапаратът ще даде 
приоритет на портретния обект.

Опция Описание
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A Персонализирани групи за фокусиране: [АФ с групирана 
зона (C1)]/[АФ с групирана зона (C2)]

• Когато се маркира [АФ с групирана зона (C1)] или [АФ с групирана 
зона (C2)], можете да регулирате ширината на персонализираната 
група за фокусиране, като задържите бутона за АФ режим и 
натиснете 4 или 2. Натиснете 1 или 3, за да изберете височината. 
Височината и ширината са показани в горния контролен панел.

• Ако държите окото си върху визьора, 
докато избирате броя точки за 
фокусиране, можете да прегледате 
формата на избраната персонализирана 
група за фокусиране.

• Броят точки за фокусиране може да бъде избран и с помощта на 
Потребителска настройка a10 [Персонал. групирания (C1/C2)].

1 Ширина (брой точки за 
фокусиране)

2 Височина (брой точки за 
фокусиране)
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❚❚ Снимане с Live view (прегл. в реално вр.)/Запис 
на филм

Избраният режим за избор на АФ зона 
се показва на дисплея по време 
снимане live view (преглед в реално 
време) и снимане на филми.

Опция Описание

!

[АФ с 
приоритет на 
лица]

Фотоапаратът автоматично разпознава и 
фокусира върху портретни обекти; избраният 
обект е обозначен с жълта рамка. Ако са 
открити няколко лица (не повече от 16), 
можете да изберете обект с помощта на 
мултиселектора.
• Използвайте за портрети.

5
[АФ с широка 
зона]

Същото както и при [АФ с нормална зона], с 
изключение на това, че фотоапаратът 
фокусира върху по-широка зона.

6

[АФ с 
нормална 
зона]

Фотоапаратът фокусира върху точка, избрана 
от потребителя.

n

[АФ с 
проследяване 
на обекта]

Позиционирайте точката за фокусиране 
върху обекта и натиснете центъра на 
мултиселектора; точката за фокусиране ще 
проследи избрания обект, докато се движи 
през кадъра. За да прекратите 
проследяването, натиснете отново центъра 
на мултиселектора.
• Използвайте, за да фокусирате върху 

избрания обект.
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❚❚ Ръчно избиране на точката за фокусиране
Когато опция, различна от [АФ с 
автоматична зона], [АФ с приоритет 
на лица] или [АФ с проследяване на 
обекта] е избрана за режим за избор 
на АФ зона, можете да изберете 
точката за фокусиране ръчно. 
Натиснете мултиселектора нагоре, надолу, наляво или 
надясно (1342) или по диагонал, за да изберете точката 
за фокусиране.

A Заключване на избора на точката за фокусиране
Изборът на точката за 
фокусиране може да се заключи 
чрез завъртане на ключето за 
заключване на фокуса в 
положение „L“. Изборът на точка 
за фокусиране може да бъде 
активиран отново чрез 
завъртане на ключето на I.
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Бутонът AF-ON може да се използва за 
фокусиране в режим на автоматично 
фокусиране.
• Можете да изберете ролята, 

зададена на бутона AF-ON. 
Използвайте Потребителски 
настройки f3 [Потребителски контрол] и g2 
[Потребителски контрол] в менюто с потребителски 
настройки, за да изберете съответно ролите, изпълнявани 
от бутона по време на правене на снимки и запис на 
филми.

A Бутонът AF-ON за вертикално снимане
Бутонът AF-ON изпълнява същата функция, но може да се използва 
само когато заключването на спусъка за вертикално снимане е 
отключено.

Бутонът AF-ON
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Изберете режим на експозиция.

Избор на режим на експозиция
Задръжте бутона I и завъртете главния диск за 
управление.

Бутонът I

Режим Описание

P
Режим с 
автоматична 
програма

Фотоапаратът задава скорост на затвора и 
диафрагма за оптимална експозиция.

S
Авт. режим с 
приор. 
затвор

Вие избирате скоростта на затвора; 
фотоапаратът избира диафрагмата за най-
добри резултати.

A
Авт. режим с 
приор. 
диафраг.

Вие избирате диафрагмата; фотоапаратът 
избира скоростта на затвора за най-добри 
резултати.

M Ръчен режим

Вие контролирате както скоростта на 
затвора, така и диафрагмата. Задайте 
скоростта на затвора на „Bulb“ 
(продължителна ръчна експозиция, докато е 
натиснат спусъкът) или „Time“ 
(продължителна ръчна експозиция за 
зададен период от време) за продължителни 
експозиции.
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Завъртете диска за избор на режим на снимане, за да 
изберете операцията, извършвана при освобождаване на 
затвора.

Избор на режим на снимане
Натиснете освобождаването на 
заключването на превключвателя на 
диска за избор на режим на снимане в 
горната част на фотоапарата и 
завъртете диска за избор на режим на 
снимане.

Дискът за избор на режим на 
снимане и бутон S

Режим Описание

S Единична 
снимка

Фотоапаратът прави една снимка всеки 
път, когато се натисне спусъкът.

CL
Серия от 
снимки с ниска 
скорост

Фотоапаратът прави снимки с избрана 
скорост, докато спусъкът е натиснат. 
Кадровата честота може да бъде избрана 
от стойности между 1 и 10 кадъра/сек.

CH
Серия от 
снимки с висока 
скорост

Фотоапаратът прави снимки с избрана 
скорост, докато спусъкът е натиснат. 
Кадровата честота може да бъде избрана 
от стойности между 10 и 14 кадъра/сек.



110 Дискът за избор на режим на снимане и бутон S

Q
Тихо 
освобождаване 
на затвора

Правете снимки по-тихо, отколкото в 
режим на единична снимка. Поддържа се 
и снимане на серия от снимки със скорост 
от 1 до 5 кадъра/сек.

E Самоснимачка Правете снимки със самоснимачката.

MUP
Вдигнато 
огледало

Огледалото е повдигнато преди 
заснемане, за да се сведе до минимум 
размазването, причинено от заклащането 
на фотоапарата.

S
Бърз избор на 
режим на 
снимане

Режимът на снимане може да бъде избран 
чрез задържане на бутона S и завъртане 
на главния диск за управление.

Режим Описание
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Използвайте бутона Y, за да изберете как фотоапаратът 
измерва светлината при настройка на експозицията.

Избор на опция за измерване
Задръжте бутона Y и завъртете главния диск за управление.

Бутонът Y

Опция Описание

L
[Матрично 
измерване]

Матричното измерване е приспособено за 
широк спектър от обекти. То дава резултати с 
естествен вид.

M

[Центр. 
претеглено 
измерване]

Фотоапаратът задава най-голяма тежест на 
центъра на кадъра. Може да се използва с 
обекти, които доминират в композицията 
например.
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N
[Точково 
измерване]

Фотоапаратът измерва кръг с диаметър 4 мм 
(приблизително 1,5% от кадъра). Използвайте 
например за измерване на определена област 
от кадъра, когато обектът е в контражур или има 
рязко контрастиращи зони.

t

[Измер. с 
претегл. на 
св. участъ.]

Фотоапаратът задава най-голяма тежест на 
силно осветените елементи. Използвайте тази 
опция, за да намалите загубата на детайлност в 
светлите зони, например при снимане на 
изпълнители на сцената.

Опция Описание
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Използвайте бутона BKT, за да 
изберете стъпката на клина и броя 
снимки в програмата за клина. Клинът 
се използва за промяна на 
експозицията, нивото на светкавицата, 
баланса на бялото или Активния 
D-Lighting (ADL) в серия от снимки.
• Ролята, изпълнявана от бутона BKT, може да бъде избрана 

чрез Потребителска настройка f3 [Потребителски 
контрол].

Бутонът BKT
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Използвайте бутона S (Q), за да настроите 
чувствителността на фотоапарата към светлината (ISO 
чувствителност). Колкото по-висока е ISO чувствителността, 
толкова по-малко светлина е необходима за извършване на 
експозицията, което позволява по-бърза скорост на затвора 
или по-малка диафрагма. Освен това имате възможност да 
активирате автоматична настройка на ISO чувствителността, 
която автоматично настройва чувствителността, ако не 
може да бъде постигната оптимална експозиция при 
избраната от потребителя настройка.

Регулиране на ISO чувствителността
Задръжте бутона S (Q) и завъртете главния диск за 
управление.

Изберете стойност от ISO 100 до 102400. Налични са и 
настройки от около 0,3 до 1 EV под ISO 100 и 0,3 до 5 EV над 
ISO 102400.

Бутонът S (Q)
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D Висока ISO чувствителност
Колкото по-висока е ISO чувствителността, толкова по-малко 
светлина е необходима за извършване на експозицията, което 
позволява да се правят снимки, когато осветлението е слабо и помага 
за предотвратяване на размазването, когато обектът е в движение. 
Имайте предвид обаче, че колкото по-висока е чувствителността, 
толкова по-голяма е вероятността изображението да бъде засегнато 
от „шум“ под формата на произволно разположени ярки пиксели, 
мъгла или линии.
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Активиране на автоматична настройка за 
ISO чувствителност
Задръжте бутона S (Q) и завъртете диска за подкоманди, 
за да изберете дали фотоапаратът автоматично да регулира 
ISO чувствителността, ако желаната експозиция не може да 
бъде постигната при избраната от потребителя стойност.
• Когато функцията за автоматична настройка на ISO 

чувствителността е активирана, в горния контролен панел 
и визьора ще се появят индикатори ISO AUTO. Когато тези 
индикатори светят (не мигат), ще се правят снимки с 
чувствителността, избрана за [ISO чувствителност]. Когато 
чувствителността се промени от избраната от потребителя 
стойност, индикаторите ISO AUTO ще мигат и променената 
стойност ще бъде показана на дисплеите.

A Макс. чувствителност
Можете да изберете горна граница за автоматична настройка на ISO 
чувствителността, за да предотвратите твърде високото увеличаване 
на ISO чувствителността. Максималната ISO чувствителност може да 
бъде избрана с помощта на елемента [Настр. на ISO чувствителност] 
> [Авт. настр. ISO чувствит.] > [Макс. чувствителност] в менюто за 
правене на снимки.
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Използвайте бутона E (компенсация на експозицията), за да 
промените експозицията от стойността, предложена от 
фотоапарата. Компенсацията на експозицията може да се 
използва за по-ярки или по-тъмни снимки.

Регулиране на компенсацията на 
експозицията
Задръжте бутона E и завъртете главния диск за управление.

• По-високите стойности правят обекта по-ярък, а по-
ниските - по-тъмен.

• Нормалната експозиция може да бъде възстановена чрез 
задаване на компенсация на експозицията на ±0,0. 
Компенсацията на експозицията не се нулира, когато 
фотоапаратът е изключен.

Бутонът E

−1 EV Без компенсация на 
експозицията

+1 EV
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Бутонът T се използва за регулиране на качеството на 
изображението и избор на размер на JPEG изображения.

Регулиране на качеството на 
изображението
Задръжте бутона T и завъртете главния диск за 
управление.

Бутонът T

Опция Описание
[NEF (RAW) + JPEG finec] Записвате две копия на всяка снимка: 

NEF (RAW) изображение и JPEG копие. 
За JPEG копието можете да избирате от 
опции, които дават приоритет на 
качеството на изображението или 
размера на файла. Опциите със звезда 
(„c“) дават приоритет на качеството на 
изображението, а тези без звезда („c“) 
- на размера на файла.

[NEF (RAW) + JPEG fine]
[NEF (RAW) + JPEG 
normalc]
[NEF (RAW) + JPEG normal]
[NEF (RAW) + JPEG basicc]

[NEF (RAW) + JPEG basic]

[NEF (RAW)] Записвайте снимки във формат NEF 
(RAW).
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A Двуформатен запис
• Ако изберете [RAW слот 1 - JPEG слот 2] за [Роля на картата в слот 

2] в менюто за правене на снимки, когато правите снимки с опцията 
NEF (RAW) + JPEG, избрана за качество на изображението, NEF (RAW) 
копията ще бъдат записани на картата в слот 1, а JPEG копията - на 
картата в слот 2.

• Ако е избрана опция JPEG за качество на изображението и [JPEG 
слот 1 - JPEG слот 2] е избрано за [Роля на картата в слот 2], 
фотоапаратът ще запише две копия на всяко изображение, по едно 
на всяка карта с памет и всяко с различни размери.

[JPEG finec] Записвайте снимки в JPEG формат. 
Качество на изображението се 
увеличава с увеличаването на 
качеството от основно през нормално 
до фино. Опциите със звезда („c“) 
дават приоритет на качеството на 
изображението, а тези без звезда („c“) 
- на размера на файла.

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

[JPEG basic]

Опция Описание
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Избор на размер на изображението
Задръжте бутона T натиснат и завъртете диска за 
подкоманди.

• Избор от [Голямо], [Средно] и [Малко]; избраните опции 
са приложими към JPEG снимки. Физическите размери на 
снимките в пиксели варират в зависимост от зоната на 
изображението във визьора.

• Размерът на NEF (RAW) изображенията може да бъде 
избран с помощта на елемента [Размер на 
изображението] > [NEF (RAW)] в менюто за правене на 
снимки.

Зона на 
изобрж. във 

визьора

Размер на изображението

[Голямо] [Средно] [Малко]

[FX (36×24)] 5568×3712 4176×2784 2784×1856
[1,2× (30×20)] 4640×3088 3472×2312 2320×1544
[DX (24×16)] 3648×2432 2736×1824 1824×1216
[5:4 (30×24)] 4640×3712 3472×2784 2320×1856
[1:1 (24×24)] 3712×3712 2784×2784 1856×1856

[16:9 (36×20)] 5568×3128 4176×2344 2784×1560
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Бутонът U може да се използва за регулиране на баланса 
на бялото. Балансът на бялото осигурява естествени цветове 
с източници на светлина с различни нюанси.

Регулиране на баланса на бялото
Задръжте бутона U и завъртете главния диск за 
управление.

Опциите за избраната настройка, ако има такава, могат да 
бъдат избрани чрез задържане на бутона U и завъртане на 
диска за подкоманди.

Бутонът U
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Опция Описание

v [Автоматичен]
Балансът на бялото се настройва 
автоматично за оптимални резултати 
при повечето източници на светлина.

v0 [Запаз. на бяло 
(ред. топл. цв.)]

Елиминирайте топлия цвят, излъчван 
чрез осветление от лампа с нажежаема 
жичка.

v1 [Запазв. на 
цялостн. атмосфера]

Запазете частично топлия цвят, 
излъчван чрез осветление от лампа с 
нажежаема жичка.

v2 [Запазв. топли 
цветове освет.]

Запазете топлия цвят, излъчван чрез 
осветление от лампа с нажежаема 
жичка.

D [Aвтом. естествена 
светлина]

Когато се използва при естествена 
светлина вместо [Автоматичен], тази 
опция създава цветове по-близо до 
тези, които се виждат с просто око.

H [Пряка слънчева 
светлина]

Използвайте с обекти, осветени от 
пряка слънчева светлина.

G [Облачно небе]
Използвайте на дневна светлина при 
облачно небе.

M [Сянка]
Използвайте на дневна светлина с 
обекти на сянка.

J [Осв. от лампа наж. 
жичка]

Използвайте при осветление от лампа с 
нажежаема жичка.
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I [Флуоресцентно 
осветление]

Използвайте при флуоресцентно 
осветление; изберете типа крушка 
според източника на светлина.

[Натриеви лампи]
[Топло бяло флуоресц. 
осв.]
[Бяло флуоресцентно 
осв.]
[Хладно бяло 
флуоресц. осв.]
[Дневно бяло 
флуоресц. осв.]
[Дневно 
флуоресцентно осв.]
[Високотемп. живачна 
лампа]

N [Светкавица]
Използвайте за снимане със 
светкавица.

K [Избор на цветна 
температура]

Изберете директно цветната 
температура.

L [Ръчна потребит. 
настройка]

Измерете баланса на бялото за обекта 
или източника на светлина или 
копирайте баланса на бялото от 
съществуваща снимка.

Опция Описание
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A Фина настройка на баланса на бялото
За фина настройка на баланса на бялото използвайте мултиселектора, 
докато държите бутона U.
• Когато е избрана опция, различна от [Избор на цветна 

температура] или [Ръчна потребит. настройка], можете да 
настроите фино баланса на бялото по оста кехлибарено-синьо като 
натиснете 4 или 2 и по оста зелено-пурпурно като натиснете 1 
или 3.

• Когато е избрано [Избор на цветна температура], можете да 
натиснете 4 или 2, за да маркирате цифра. Натиснете 1 или 3, за 
да промените.

• Пуснете бутона U, за да се върнете в режим на снимане.
• При настройки, различни от 0, в задния 

контролен панел се появява звездичка 
(„U“).

• За да видите текущата стойност, натиснете 
бутона U, докато се извежда 
информация за снимането.



125Бутонът g (h/Q)

Използвайте бутон g (h/Q), за да изберете опции за 
обработка на изображения („Picture Control“) за нови снимки 
в зависимост от сцената или вашето творческо намерение.

Избор на Picture Control
Натискането на бутона g (h/Q) 
показва опции за Picture Control. 
Маркирайте опция с помощта на 4 
или 2 и натиснете J за избор.

Бутонът g (h/Q)

Опция Описание

n [Автоматично]
Фотоапаратът автоматично настройва 
нюанси и тонове въз основа на Picture 
Control [Стандартна обработка].

Q
[Стандартна 
обработка]

Стандартна обработка за балансирани 
резултати. Препоръчва се за повечето 
ситуации.

R [Неутрален]

Минимална обработка за естествени 
резултати. Изберете за снимки, които по-
късно ще бъдат обработени или 
ретуширани.

S [Ярък]
Снимките са подобрени за ярък, 
фотопечатен ефект. Изберете за снимки, 
които подчертават основните цветове.

T
[Монохромно 
изображение]

Правете монохромни снимки.
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o [Портрет] Мек цвят на кожата за естествени портрети.
p [Пейзаж] Снимайте живи пейзажи и градски изгледи.

q [Равни]

Подробностите са запазени в широк 
диапазон от тониране, от силно осветените 
елементи до сенките. Изберете за снимки, 
които по-късно ще бъдат силно обработени 
или ретуширани.

l01 
- 

l20

Creative Picture 
Control 
(Креативен 
Picture Control)

Creative Picture Control (Креативен Picture 
Control) предлага уникални комбинации от 
нюанс, тониране, наситеност и други 
настройки, настроени за конкретни ефекти. 
Изберете от общо 20 опции, включително 
[Мечта] и [Сутрин].

Опция Описание
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❚❚ Промяна на Picture Control
За да промените настройките за 
Picture Control, маркирайте Picture 
Control и натиснете 3.
• Натиснете 1 или 3, за да маркирате 

настройка. Натиснете 4 или 2, за да 
изберете стойност в стъпки от 1, или 
завъртете диска за подкоманди, за да изберете стойност в 
стъпки от 0,25.

• Наличните опции варират в зависимост от избрания 
Picture Control.

• Настройките по подразбиране могат да бъдат 
възстановени чрез натискане на бутона O (Q).

• Натиснете J, за да запазите промените.
• Picture Controls, които са променени 

от настройките по подразбиране, се 
обозначават със звездичка („U“).
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❚❚ Настройки на Picture Control
Опция Описание

[Ниво на 
ефекта]

Изключете или увеличете ефекта от Creative Picture 
Control (Креативен Picture Control).

[Бързо увел. 
на рязкостта]

Бързо регулирайте нивата за балансирана 
[Рязкост], [Рязкост в ср. диапазон] и [Яснота]. 
Тези параметри могат да се настройват и 
индивидуално.

[Рязкост]
Контролирайте остротата на детайлите и 
очертанията.

[Рязкост в ср. 
диапазон]

Регулирайте остротата на шарките и линиите в 
диапазона между [Рязкост] и [Яснота].

[Яснота]
Регулирайте общата острота и остротата на по-
дебелите очертания, без да влияете на яркостта 
или динамичния диапазон.

[Контраст] Регулирайте контраста.

[Яркост]
Увеличете или намалете яркостта без загуба на 
детайлност в светлите зони или сенките.

[Наситеност] Контролирайте яркостта на цветовете.
[Нюанс] Настройте нюанса.
[Филтърни 
ефекти]

Симулирайте ефекта на цветните филтри върху 
монохромни изображения.

[Тониране]

Изберете нюанса, използван при монохромни 
изображения. Натискането на 2, когато е избрана 
опция, различна от [B&W] (черно-бяла), показва 
опциите за наситеност.

[Тониране] 
(Creative Picture 
Control)

Изберете сянка на цвета, използван за Creative 
Picture Control (Креативен Picture Control).
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D Индикаторът j
Индикаторът j под дисплея със стойност в 
менюто за настройка на Picture Control 
показва предишната стойност за 
настройката.

D [A] (Автоматично)
• Избирането на опцията [A] (автоматично), налична за някои 

настройки, позволява на фотоапарата да регулира настройката 
автоматично.

• Резултатите варират в зависимост от експозицията и позицията на 
обекта в кадъра.

D [Филтърни ефекти]
Изберете от следните [Филтърни ефекти]:

* Терминът в скоби е името на съответния цветен филтър на други 
производители за черно-бели снимки.

Опция Описание
[Y] (жълто) * Тези опции подобряват контраста и могат да бъдат 

използвани, за да намалите яркостта на небето в 
пейзажни снимки. Оранжевото [O] създава повече 
контраст от жълтото [Y], червеното [R]- повече 
контраст от оранжевото.

[O] (оранжево) *

[R] (червено) *

[G] (зелено) *
Зеленото омекотява тоновете на кожата. 
Използвайте за портрети и други подобни.
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A [Автоматично] Picture Control
Настройките могат да се настройват в 
диапазона [A−2] до [A+2].

A Защита на снимки от изтриване
По време на възпроизвеждане бутонът g 
(h/Q) може да се използва за защита на 
снимки. Защитата на снимки помага да се 
предотврати случайното изтриване.

A Преглед на помощта
Натиснете бутон g (h/Q), за да видите помощ за текущия елемент, 
когато е налична (0 87).
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По време на снимане бутонът W (N) може да се използва за 
избор на режим на светкавица и регулиране на 
компенсацията на светкавицата за светкавици, предлагани 
като опция. Режимът на светкавицата определя ефекта от 
светкавицата, компенсацията на светкавицата определя 
нивото на светкавицата.

Избор на режим на светкавица
Задръжте бутона W (N) и завъртете главния диск за 
управление.

Бутон W (N)

Опция Описание
[Запълваща 
светкавица] 
(синхронизация 
по предно перде)

Този режим се препоръчва в повечето 
ситуации.

[Намал. на еф. 
„черв. очи“] 
(намаляване на 
ефекта „червени 
очи“)

Светкавицата се задейства преди 
заснемането на снимката, като намалява 
„червените очи“.

[Бавна 
синхронизация] 
(бавна 
синхронизация)

Същото като при „запълваща светкавица“ 
с тази разлика, че бавните скорости на 
затвора се използват за улавяне на 
фоновото осветление през нощта или при 
слаба светлина.
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[Бав. синхр. + 
„черв. очи“] 
(намаляване на 
ефекта „червени 
очи“ с бавна 
синхронизация)

Същото като при „намаляване на ефекта 
„червени очи““ с тази разлика, че бавните 
скорости на затвора се използват за 
улавяне на фоновото осветление през 
нощта или при слаба светлина.

[Синхр. по задно 
перде] 
(синхронизация 
по задно перде)

Светкавица се задейства точно преди 
затварянето на затвора.

s
[Изкл. на 
светкавицата]

Светкавица не се задейства.

Опция Описание
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Компенсация на светкавицата
Задръжте бутона W (N) натиснат и завъртете диска за 
подкоманди.

• Изберете положителни стойности за по-ярка светлина или 
отрицателни стойности, за да сте сигурни, че обектът не е 
твърде ярко осветен.

• Нормалната мощност на светкавицата може да бъде 
възстановена чрез задаване на компенсация на 
светкавицата на ± 0,0. Компенсацията на светкавицата не 
се нулира, когато фотоапаратът е изключен.
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Натискането на бутона Pv по време на 
снимане през визьора спира 
диафрагмата на обектива до текущата 
стойност, което позволява преглед на 
дълбочината на рязкост, докато 
бутонът се държи натиснат.
• Светкавиците, предлагани като опция, съвместими с Nikon 

Creative Lighting System (система за креативно осветяване 
на Nikon), ще излъчват пилотна светкавица. Пилотната 
светкавица може да бъде деактивирана, като изберете 
[Изкл.] за Потребителска настройка e6 [Пилотна 
светкавица].

• Можете да изберете ролята, зададена на бутона Pv. 
Използвайте Потребителски настройки f3 [Потребителски 
контрол] и g2 [Потребителски контрол] в менюто с 
потребителски настройки, за да изберете съответно 
ролите, изпълнявани от бутона по време на правене на 
снимки и снимане на филми.

Бутонът Pv
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Използвайте Fn1, Fn2, Fn3 (C), или вертикалния бутон Fn за 
бърз достъп до избрани настройки.

• Зададената настройка може да се регулира чрез 
задържане на съответния бутон и завъртане на дисковете 
за управление. В някои случаи може да се извършат 
настройки, като се използват както главните, така и 
дисковете за подкоманди.

• Използвайте Потребителски настройки f3 [Потребителски 
контрол] и g2 [Потребителски контрол] в менюто с 
потребителски настройки, за да изберете съответно 
ролите, изпълнявани от тези бутони по време на правене 
на снимки и запис на филми.

Бутоните Fn1, Fn2, Fn3 (C) и Fn 
(вертикален)
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Отстраняване на 
неизправности

Възможно е да успеете да разрешите всички проблеми с 
фотоапарата, като следвате стъпките по-долу. Проверете 
този списък, преди да се консултирате с вашия търговец или 
сервизен представител, оторизиран от Nikon.

Преди да се свържете с поддръжката 
на клиенти

СТЪПКА1 Проверете често срещаните проблеми, изброени в 
следните раздели:
• „Проблеми и решения“ (0 138)
• „Сигнали и съобщения за грешка“ (0 150)

СТЪПКА2 Изключете фотоапарата и извадете батерията, 
след което изчакайте около минута, поставете 
отново батерията и включете фотоапарата.
D Фотоапаратът може да продължи да записва данни 

на картата с памет след заснемане. Изчакайте поне 
минута, преди да извадите батерията.

СТЪПКА3 Търсете в уебсайтовете на Nikon. 
• За информация за поддръжка и отговори на често 

задавани въпроси посетете уебсайта за вашата 
държава или регион (0 xxix).

• За да изтеглите най-новия фърмуер за вашия 
фотоапарат, посетете: 
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

СТЪПКА4 Консултирайте се със сервизен представител, 
оторизиран от Nikon.
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D Възстановяване на настройките по подразбиране
• В зависимост от текущите настройки някои елементи от менюто и 

други функции може да не са достъпни. За достъп до елементите от 
менюто, които са оцветени в сиво, или до функции, които иначе не 
са достъпни, опитайте да възстановите настройките по 
подразбиране, като използвате елемента [Нулиране всички 
настр.] в менюто с настройки.

• Имайте предвид обаче, че профилите на безжичната мрежа, 
информация за авторски права и други генерирани от потребителя 
записи също ще бъдат нулирани. След като бъдат нулирани, 
настройките не могат да бъдат възстановени.
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Решенията на някои често срещани проблеми са изброени 
по-долу.

Батерия/дисплей

Проблеми и решения

● Фотоапаратът е включен, но не реагира:
• Изчакайте да приключат записването и другите операции.
• Ако проблемът продължава, изключете фотоапарата.
• Ако фотоапаратът не се изключва, извадете и поставете отново 

батерията.
• Ако използвате захранващ адаптер, изключете и свържете 

отново захранващия адаптер.
- Всички данни, които се записват в момента, ще бъдат загубени.
- Данните, които вече са записани, не се влияят от премахването 

или изключването на източника на захранване.
● Визьорът не е на фокус:

• Завъртете регулатора за настройване на диоптъра, за да 
регулирате фокуса на визьора.

• Ако настройката на фокуса на визьора не коригира проблема, 
задайте режима на автоматично фокусиране на AF-S, а режима 
за избор на АФ зона - на [АФ с единична точка]. След това 
изберете централната точка за фокусиране, изберете 
висококонтрастен обект и фокусирайте с помощта на 
автоматичното фокусиране. Докато фотоапаратът е на фокус, 
използвайте регулатора за настройване на диоптъра, за да 
приведете обекта в ясен фокус във визьора.

• Ако е необходимо, фокусът на визьора може да бъде 
допълнително регулиран с помощта на опционалните 
коригиращи лещи.
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● Визьорът е тъмен:
Заредена ли е батерията? Визьорът може да е замъглен, ако 
батерията е изтощена или не е поставена (0 28, 47).

● Дисплеят във визьора, контролния панел или монитора се 
изключва без предупреждение:

Изберете по-дълги закъснения за Потребителска настройка c2 
[Таймер за готовност] или c4 [Време автомат. изкл. дисплей].

● Дисплеят в контролния панел или визьора е замъглен и не 
реагира:

Времето за реакция и яркостта на тези дисплеи варират в 
зависимост от температурата.

● Във визьора се появяват шарки:
Дисплеят във визьора може да стане червен, когато се маркира 
точка за фокусиране, но това е нормално за този тип визьор и не 
означава неизправност.
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Снимане
● Фотоапаратът не се включва веднага:

Ще бъде необходимо повече време за намиране на файлове, ако 
картата с памет съдържа голям брой файлове или папки.

● Затворът не може да се освободи:
• Поставена ли е карта с памет и ако е така, има ли място?
• Когато е прикрепен обектив с процесор, различен от тип G или 

E, затворът не може да се освободи, освен ако пръстенът за 
диафрагмата не бъде заключен на минимална диафрагма (най-
голямо f-число). Ако в горния контролен панел се покаже B, 
изберете [Пръстен за диафрагмата] за Потребителска 
настройка f6 [Персонлз. дискове управление] > [Настройване 
на диафрагма] и регулирайте диафрагмата, като използвате 
пръстена за диафрагмата на обектива.

• Ако сте избрали режим S, след като сте избрали скорост на 
затвора A (Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато 
е натиснат спусъкът)) или % (продължителна ръчна експозиция 
за зададен период от време) в режим M, изберете различна 
скорост на затвора.

• Избрано ли е [Заключен спусък] за [Снимане при празен слот] 
в менюто с настройки?

● Фотоапаратът реагира бавно на спусъка:
Изберете [Изкл.] за Потребителска настройка d5 [Режим 
Забавяне експозиция].

● Снимането на серия от снимки не е налично:
Снимането на серия от снимки не може да се използва заедно с 
HDR.
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● Снимките не са на фокус:
• Фотоапаратът в режим на ръчно фокусиране ли е? За да 

активирате автоматичното фокусиране, завъртете селектора на 
режима на фокусиране на АФ.

• Автоматичното фокусиране не работи добре при следните 
условия. В тези случаи използвайте ръчно фокусиране или 
заключване на фокуса. Автоматичното фокусиране не работи 
добре, ако: има малък или никакъв контраст между обекта и 
фона, точката за фокусиране съдържа обекти на различни 
разстояния от фотоапарата, обектът е доминиран от правилни 
геометрични форми, точката за фокусиране съдържа области с 
рязко контрастираща яркост, фоновите обекти изглеждат по-
големи от обекта или обектът съдържа много фини детайли.

● Звуковият сигнал не звучи:
• Звуковият сигнал не се чува, когато фотоапаратът фокусира с 

AF-C, избрано за режим на автоматично фокусиране.
• Изберете опция, различна от [Изкл.] за [Опции за звуков 

сигнал] > [Звуков сигнал вкл./изкл.] в менюто с настройки.
● Не е налице пълният диапазон на скоростта на затвора:

Използването на светкавица ограничава наличните скорости на 
затвора. Скоростта на синхронизация на светкавицата може да се 
настрои на стойност от 1/250–1/60 сек чрез Потребителска 
настройка e1 [Скорост синхр. светкавица]. Когато използвате 
светкавици, които поддържат автоматично FP високоскоростна 
синхронизация, изберете [1/250 сек (Автоматична FP)] за пълен 
диапазон от скорости на затвора.
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● Фокусът не се заключва, когато спусъкът се натисне 
наполовина:

Ако AF-C е избран за режим на автоматично фокусиране, фокусът 
може да се заключи чрез натискане на центъра на спомагателния 
селектор.

● Изборът на точка за фокусиране не е наличен:
• Заключено ли е ключето за заключване на фокуса в положение L 

(заключване)?
• Изборът на точка за фокусиране не е наличен, когато е избран 

[АФ с автоматична зона] за режим за избор на АФ зона.
• Изборът на точка за фокусиране не е наличен в режим на 

възпроизвеждане или когато се използват менютата.
• Изтекъл ли е таймерът за готовност? За да активирате избора на 

точка за фокусиране, натиснете спусъка наполовина.
● Изборът на АФ режим не е наличен:

Изберете [Без ограничения] за Потребителска настройка a15 
[Огр. на режим авт. фокусиране].

● Фотоапаратът записва снимки бавно:
Избрано ли е [Вкл.] за [Нам. шум при дълга експозиция] в 
менюто за правене на снимки?
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● На снимките се появява „шум“ (ярки петна, произволно 
разположени ярки пиксели, мъгла или линии):
• За да намалите шума, регулирайте настройки като ISO 

чувствителност, скорост на затвора или Активен D-Lighting.
• При висока ISO чувствителност шумът може да стане по-

забележим при дълги експозиции или в снимки, записани, 
когато температурата на фотоапарата е повишена.
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● Изглежда, че снимките и филмите имат различна експозиция 
спрямо предварителния преглед, показан в дисплея по 
време на live view (преглед в реално време):

Промените в яркостта на дисплея по време на live view (преглед в 
реално време) нямат ефект върху изображения, записани с 
фотоапарата.

● По време на запис на филм се появява трептене или ивици в 
дисплея:

Изберете [Намаляване на трептенето] в менюто за заснемане на 
видео и изберете опция, която съответства на честотата на 
местното електрозахранване.

● В live view (преглед в реално време) се появяват ярки области 
или ивици:

Ярките области или ивици могат да се появят, ако по време на live 
view (преглед в реално време) се използва светещ знак, 
светкавица или друг източник на светлина с кратка 
продължителност.

● На снимките се появяват петна:
• Има ли петна върху предните или задните (откъм посоката за 

монтиране) елементи на обектива?
• Има ли чуждо тяло върху нискочестотния филтър? Почистете 

сензора за изображения.
● Live view (преглед в реално време) спира внезапно или не се 

стартира:
• Live view (преглед в реално време) може да завърши 

автоматично, за да се предотврати повреда на вътрешните 
схеми на фотоапарата, например ако:
- Температурата на околната среда е висока
- Фотоапаратът е използван продължително време в live view 

(преглед в реално време) или за запис на филми
- Фотоапаратът е използван продължително време в режим на 

непрекъснато снимане
• Ако фотоапаратът стане горещ и live view (преглед в реално 

време) не се стартира, изчакайте вътрешните схеми да се 
охладят и опитайте отново. Имайте предвид, че фотоапаратът 
може да е топъл при допир, но това не означава неизправност.
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● По време на live view (преглед в реално време) се появява 
„шум“ (ярки петна, произволно разположени ярки пиксели, 
мъгла или линии):
• В резултат на повишената температура на вътрешните схеми на 

фотоапарата по време на live view (преглед в реално време) 
могат да се появят произволно разположени ярки пиксели, 
мъгла или ярки петна. Излезте от live view (преглед в реално 
време), когато фотоапаратът не се използва.

• Може да се появят произволно разположени ярки пиксели, 
мъгла, линии или неочаквани цветове, ако натиснете бутона X, 
за да увеличите изгледа през обектива по време на live view 
(преглед в реално време).

• Във филмите количеството и разпределението на произволно 
разположените ярки пиксели, мъгла и светли петна се влияят от 
опцията, избрана за [Размер кадър/кадрова честота] в менюто 
за заснемане на видео.

• Обърнете внимание, че разпределението на шума в дисплея 
може да се различава от това в крайната снимка.

● Нюансът на дисплея се променя рязко по време на live view 
(преглед в реално време):

Нюансът на дисплея може да се промени рязко при високи 
чувствителности (Hi 0,3 до Hi 5) по време на серия от снимки или 
непосредствено след освобождаването на затвора; това не 
означава неизправност. Дисплеят скоро ще се върне в нормално 
състояние. Изображенията, направени с фотоапарата, не са 
засегнати.

● Фотоапаратът не може да измери стойността за ръчна 
потребителска настройка за баланс на бялото:

Обектът е твърде тъмен или твърде ярък.
● Определени снимки не могат да бъдат избрани като 

източници за потребителска настройка за баланс на бялото:
Снимките, създадени с фотоапарат от друг тип, не могат да служат 
като източници за ръчна потребителска настройка за баланс на 
бялото.



146 Проблеми и решения

● Клинът на баланса на бялото (WB) не е наличен:
• Клинът на баланса на бялото не е наличен, когато за качество на 

изображението е избрана опция NEF (RAW) или NEF + JPEG.
• Клинът на баланса на бялото не може да се използва в режими 

на многократна експозиция и HDR.
● Ефектите от [Задаване на Picture Control] се различават в 

различните изображения:
[Автоматично] е избрано за [Задаване на Picture Control] или 
като основа за потребителски Picture Control, създаден с помощта 
на [Управление на Picture Control], или [A] (автоматично) е 
избрано за [Бързо увел. на рязкостта], [Контраст] или 
[Наситеност]. За последователни резултати при поредица от 
снимки изберете настройка, различна от [A] (автоматично).

● Избраната опция за измерване не може да бъде променена:
Избраната опция за измерване не може да бъде променена по 
време на заключване на експозицията.

● Компенсацията на експозицията не е налична:
Промените в компенсацията на експозицията в режим M се 
отнасят само за индикатора на експозицията и не оказват влияние 
върху скоростта на затвора или диафрагмата.

● При дълги експозиции може да се появят неравномерни 
сенки:

При дълги експозиции, заснети със скорост на затвора A 
(Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат 
спусъкът)) или % (продължителна ръчна експозиция за зададен 
период от време) може да се появят неравномерни сенки. 
Ефектът може да бъде смекчен, като изберете [Вкл.] за [Нам. шум 
при дълга експозиция] в менюто за правене на снимки.

● С филмите не се записва звук:
Избран ли е [Изключен микрофон] за [Чувствителност на 
микрофона] в менюто за заснемане на видео?
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Възпроизвеждане
● NEF (RAW) снимки не се виждат по време на 

възпроизвеждане:
Фотоапаратът показва само JPEG копия на снимки, направени с 
[NEF (RAW) + JPEG finec], [NEF (RAW) + JPEG fine], [NEF (RAW) + 
JPEG normalc], [NEF (RAW) + JPEG normal], [NEF (RAW) + JPEG 
basicc] или [NEF (RAW) + JPEG basic] избрано за [Качество на 
изображението].

● Снимките, направени с други фотоапарати, не се показват:
Снимките, записани с други видове фотоапарати, може да не се 
показват правилно.

● Не всички снимки са видими по време на възпроизвеждане:
Изберете [Всички] за [Папка с изобрж. за възпроиз.] в менюто 
за възпроизвеждане.

● Снимките с „висока“ (портретна) ориентация се показват в 
„широка“ (пейзажна) ориентация:
• Избрано ли е [Изкл.] за [Вертикално завъртане] в менюто за 

възпроизвеждане?
• Автоматично завъртане на изображението не е достъпно по 

време на преглед на изображението.
• Ориентацията на фотоапарата може да не е правилно записана 

в снимки, направени с фотоапарата, насочен нагоре или надолу.
● Снимките не могат да бъдат изтрити:

Защитени ли са снимките?
● Снимките не могат да бъдат ретуширани:

• Снимките не могат да бъдат редактирани допълнително с този 
фотоапарат.

• Няма достатъчно място на картата с памет за запис на 
ретушираното копие.

● Фотоапаратът показва съобщението [Папката не съдържа 
изображения.]:

Изберете [Всички] за [Папка с изобрж. за възпроиз.] в менюто 
за възпроизвеждане.

● Снимките не се показват на устройства с HDMI:
Проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.
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● Опцията за изтриване на следи от прах от изображението в 
Capture NX-D няма желания ефект:

Почистването на сензора за изображение променя позицията на 
праха върху нискочестотния филтър и няма да има желания 
ефект, ако:
• Референтните данни за изтриване на следи от прах, записани 

след почистването на сензора за изображения, се използват със 
снимки, направени преди почистването на сензора за 
изображения

• Референтните данни за изтриване на следи от прах, записани 
преди почистването на сензора за изображения, се използват 
със снимки, направени след почистването на сензора за 
изображения

● Ефектите от [Задаване на Picture Control], [Активен D-Lighting] 
или [Контрол на винетирането] не се виждат:

В случай на NEF (RAW) изображения ефектът може да се види само 
с помощта на софтуер на Nikon. Преглеждайте NEF (RAW) 
изображения с помощта на Capture NX-D или ViewNX-i.

● Снимките не могат да бъдат копирани на компютър:
В зависимост от операционната система, може да не успеете да 
качвате снимки, когато фотоапаратът е свързан към компютър. 
Копирайте снимки от картата с памет на компютър с помощта на 
четец на карти или друго устройство.
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Bluetooth и Wi-Fi (безжични мрежи)

Разни

● Смарт устройствата не показват SSID на фотоапарата (името 
на мрежата):
• Отворете менюто с настройки и се уверете, че за [Самолетен 

режим] е избрано [Деактивиране] и че за [Свързване със 
смарт устр.] > [Сдвояване (Bluetooth)] > [Bluetooth връзка] е 
избрано [Активиране].

• Уверете се, че [Свързване със смарт устр.] > [Wi-Fi връзка] е 
активирано в менюто с настройки. 

• Опитайте да деактивирате и да активирате функциите на 
безжичната мрежа на смарт устройството.

● Фотоапаратът не може да се свърже с принтери и други 
безжични устройства:

Фотоапаратът не може да установи безжични връзки с 
устройства, различни от смартфони, таблети и компютри.

● Датата на запис не е правилна:
Правилно ли е настроен часовникът на фотоапарата? Часовникът 
не е толкова точен колкото повечето ръчни часовници и 
домакински часовници; проверявайте го редовно с по-точни 
часовници и сверявайте при необходимост.

● Елементи от менюто не могат да бъдат избрани:
• Някои елементи не са налични при определени комбинации от 

настройки.
• Елементът [Информация за батериите] в менюто с настройки 

не е достъпен, когато фотоапаратът се захранва от 
допълнителен конектор за захранването и захранващ адаптер.
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Този раздел изброява сигналите и съобщенията за грешки, 
които се появяват във визьора, горния контролен панел и 
дисплея.

Сигнали
Следните сигнали се показват в горния контролен панел и 
визьора:

Сигнали и съобщения за грешка

Сигнал

Проблем/решениеГорен 
контролен 

панел
Визьор

B (мига) B
(мига)

Пръстенът за диафрагмата на обектива не 
е настроен на минимална диафрагма.
Настройте пръстена за диафрагмата на 
обектива на минимална диафрагма (най-
голямо f-число).

H d
Ниско ниво на батерията.
Подгответе резервна батерия.



151Сигнали и съобщения за грешка

H

 (мига)
d

 (мига)

Батерията е изтощена.
• Сменете с резервна батерия.
• Заредете батерията.
Информация за батерията не е налична.
• Батерията не може да се използва. Свържете 

се със сервизен представител, оторизиран 
от Nikon.

• Нивото на батерията е изключително ниско; 
заредете батерията.

Батерията не може да предостави данни на 
фотоапарата.
Сменете батериите на други производители с 
оригинални батерии на Nikon.
Висока температура на батерията.
Извадете батерията и изчакайте да изстине.

B (мига) —
Часовникът на фотоапарата не е настроен.
Сверете часовника на фотоапарата.

F F

Диафрагмата е показана на стъпки от 
максималната диафрагма. Няма 
прикрепен обектив или е прикрепен 
обектив без процесор, без да е посочена 
максималната диафрагма.
Стойността на диафрагмата ще бъде показана, 
ако е зададена максимална диафрагма.

Сигнал

Проблем/решениеГорен 
контролен 

панел
Визьор



152 Сигнали и съобщения за грешка

—
F H

 (мига)

Фотоапаратът не може да фокусира с 
автоматичното фокусиране.
Променете композицията или фокусирайте 
ръчно.

A

(мига)
A

(мига)

A(Bulb (продължителна ръчна 
експозиция, докато е натиснат спусъкът)), 
избрана в режим S.
• Променете скоростта на затвора.
• Изберете режим M.

%

(мига)
%

(мига)

%(продължителна ръчна експозиция за 
зададен период от време), избрана в 
режим S.
• Променете скоростта на затвора.
• Изберете режим M.

1

(мига)
k

(мига)
В процес на обработка.
Изчакайте обработката да завърши.

— N
(мига)

Светкавица е задействана при пълна 
мощност.
Снимката може да е недостатъчно 
експонирана. Проверете разстоянието до 
обекта и настройките като диафрагма, обхват 
на светкавицата и ISO чувствителност.

Сигнал

Проблем/решениеГорен 
контролен 

панел
Визьор
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(Индикаторите на 
експозицията и 

скоростта на затвора 
или дисплея на 

диафрагмата мигат)

Обектът е твърде ярък; надвишени са 
границите на системата за измерване на 
експозицията на фотоапарата.
• Понижете ISO чувствителността.
• Режим P: Използвайте ND филтър (с 

неутрална плътност) на други 
производители (филтърът може да се 
използва и ако сигналът продължава да се 
показва след регулиране на следните 
настройки в режим S или A).

• Режим S: Изберете по-бърза скорост на 
затвора.

• Режим A: Изберете по-малка диафрагма (по-
голямо f-число).

Обектът е твърде тъмен; надвишени са 
границите на системата за измерване на 
експозицията на фотоапарата.
• Увеличете ISO чувствителността.
• Режим P: Използвайте светкавица, 

предлагана като опция (светкавицата може 
да се използва и ако сигналът продължава 
да се показва след регулиране на следните 
настройки в режим S или A).

• Режим S: Изберете по-бавна скорост на 
затвора.

• Режим A: Изберете по-голяма диафрагма 
(по-ниско f-число).

Сигнал

Проблем/решениеГорен 
контролен 

панел
Визьор
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Y

(мига)
—

Прикрепена е светкавица, която не 
поддържа намаляване на ефекта „червени 
очи“ и режим на светкавицата, зададен на 
намаляване на ефекта „червени очи“ и 
намаляване на ефекта „червени очи“ с 
бавна синхронизация.
• Използвайте светкавица, която поддържа 

намаляване на ефекта „червени очи“.
• Сменете режима на светкавицата.

n

(мига)
j

(мига)

Недостатъчна памет за записване на 
допълнителни снимки.
• Изтрийте снимки от картата с памет, докато 

не се освободи място за записване на 
допълнителни снимки. Копирайте снимки, 
които искате да запазите на компютъра или 
друго устройство, преди да продължите.

• Поставете нова карта с памет.
Фотоапаратът е изчерпал номерата на 
файловете.
• Изтрийте снимки от картата с памет, докато 

не се освободи място за записване на 
допълнителни снимки. Копирайте снимки, 
които искате да запазите на компютъра или 
друго устройство, преди да продължите.

• Поставете нова карта с памет.

O

(мига)
O

(мига)

Неизправност на фотоапарата.
Натиснете спусъка отново. Ако грешката 
продължава или се появява често, 
консултирайте се със сервизен представител, 
оторизиран от Nikon.

Сигнал

Проблем/решениеГорен 
контролен 

панел
Визьор
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Съобщения за грешки
Следните сигнали се появяват в дисплея и горния контролен 
панел:

Сигнал

Проблем/решение
Дисплей

Горен 
контролен 

панел

Няма карта с 
памет. S

Картата с памет не е поставена или 
е поставена неправилно.
Проверете дали картата е поставена 
правилно.

Няма достъп до 
тази карта с 

памет. 
Поставете друга 

карта.

W, 
R

(мига)

Грешка при достъпа до картата с 
памет.
• Проверете дали фотоапаратът 

поддържа картата с памет.
• Ако грешката продължава след като 

картата многократно е извадена и 
поставена отново, картата може да 
е повредена. Свържете се с 
търговец или сервизен 
представител, оторизиран от Nikon.

Не може да се създаде нова папка.
• Изтрийте снимки от картата с памет, 

докато не се освободи място за 
записване на допълнителни 
снимки. Копирайте снимки, които 
искате да запазите на компютъра 
или друго устройство, преди да 
продължите.

• Поставете нова карта с памет.
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Тази карта не е 
форматирана. 
Форматирайте 

картата.

T

(мига)

Картата с памет не е форматирана 
правилно.
• Форматирайте картата с памет.
• Сменете с правилно форматирана 

карта с памет.
Невъзможно е 

стартирането на 
live view 

(преглед в 
реално време). 

Моля, изчакайте.

—

Вътрешната температура на 
фотоапарата е повишена.
Прекратете снимането, докато 
фотоапаратът не се охлади.

Папката не 
съдържа 

изображения.
—

Папката не съдържа снимки.
Поставете карта с памет, която 
съдържа снимки.
В папката за възпроизвеждане 
няма изображения.
Използвайте елемента [Папка с 
изобрж. за възпроиз.] в менюто за 
възпроизвеждане, за да изберете 
папка, която съдържа изображения.

Всички 
изображения са 

скрити.
—

Всички изображения в текущата 
папка са скрити.
Използвайте елемента [Скриване на 
изображение] в менюто за 
възпроизвеждане, за да разкриете 
снимки.

Сигнал

Проблем/решение
Дисплей

Горен 
контролен 

панел
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Този файл не 
може да бъде 

показан.
—

Файлът е модифициран с помощта 
на компютърно приложение или 
не съответства на стандарта за DCF 
файл.
Не презаписвайте изображения с 
помощта на компютърни 
приложения.
Файлът е повреден.
Не презаписвайте изображения с 
помощта на компютърни 
приложения.

Този файл не 
може да бъде 

избран.
—

Избраното изображение не може 
да бъде ретуширано.
Опциите за ретуширане са достъпни 
само със снимки, направени със или 
предварително ретуширани във 
фотоапарата.

Този филм не 
може да бъде 
редактиран.

—

Избраният филм не може да бъде 
редактиран.
• Филми, създадени с други 

устройства, не могат да бъдат 
редактирани.

• Филми с продължителност под две 
секунди не могат да бъдат 
редактирани.

Сигнал

Проблем/решение
Дисплей

Горен 
контролен 

панел



158 Сигнали и съобщения за грешка

Този файл не 
може да се 
запамети в 

избраната карта 
с памет. За 

подробности 
вижте 

ръководството 
на потреб. за 
фотоапарата.

—

Файлове от 4 GB или по-големи 
могат да бъдат запазвани само на 
карти с памет, форматирани за 
exFAT. Те не могат да бъдат 
записани на карти, форматирани 
за други файлови системи, 
например FAT32.
Използвайте карта с памет с 
капацитет над 32 GB, форматирана 
във фотоапарата, или запазете 
размера на файла под 4 GB.

Сигнал

Проблем/решение
Дисплей

Горен 
контролен 

панел
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Технически бележки

За илюстративни цели дисплеите са показани с включени 
всички индикатори.

Визьорът

Дисплеи на фотоапарата

4 5 83 761 2

1 Индикатор за ролка 1, 2

2 Кадрираща мрежа3

3 Конзоли на АФ зона

4 Референтен кръг с диаметър 
12 мм за централно 
претеглено измерване

5 Точки за фокусиране
Цели на точковото 
измерване
Индикатор за режима за 
избор на АФ зона

6 Детекция на трептенето

7 Индикатор на 
телеконвертора4

8 Индикатор за наклона1, 5
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1 Показва се чрез натискане на бутон, на който е зададен 
[Виртуален хоризонт визьор] с помощта на Потребителска 
настройка f3 ([Потребителски контрол]).

2 Функционира като индикатор за наклона, когато фотоапаратът се 
завърти, за да прави снимки във „висока“ (портретна) ориентация.

3 Показва се, когато е избрано [Вкл.] за Потребителска настройка 
d11 [Показване кадрираща мрежа].

4 Показва се само, когато е свързан обектив с вградена 
телеконвертор и телеконверторът е в употреба.

5 Функционира като индикатор за завъртане, когато фотоапаратът 
се завърти, за да прави снимки във „висока“ (портретна) 
ориентация.
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1

3
4

2

1 Индикатор на експозицията
Експозиция
Компенсация на 
експозицията
Индикатор на напредъка 
на клина на експозицията 
и на светкавицата

2 Индикатор за компенсация 
на светкавицата

3 Индикатор за компенсация 
на експозицията

4 Индикатор за клина
Клин на експозицията и на 
светкавицата
Клин на баланса на бялото
ADL клин
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1

18 17 16 15

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

1 Индикатор за фокусиране

2 Измерване

3 Заключване на 
автоматичната експозиция 
(АЕ)

4 Режим на експозиция

5 Икона за заключване на 
скоростта на затвора

6 Скорост на затвора
Режим на автоматично 
фокусиране

7 Икона за заключване на 
диафрагмата

8 Диафрагма (f-число)
Диафрагма (брой стъпки)

9 Индикатор за ISO 
чувствителност
Индикатор за автоматична 
ISO чувствителност

10 ISO чувствителност
Количество Активен 
D-Lighting
Режим за избор на АФ зона

11 Дисплей на мрежата
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* Показва се, когато е прикрепена светкавица, предлагана като 
опция. Индикаторът за готовност на светкавицата свети, когато 
светкавицата е заредена.

D Визьорът
Когато батерията е изтощена или няма поставена батерия, дисплеят 
във визьора ще се затъмни. Дисплеят ще се върне в нормално 
състояние, когато бъде поставена заредена батерия.

D Температурни крайности
Яркостта на дисплеите на контролния панел и във визьора варира 
според температурата, а времето за реакция може да спадне, когато 
температурата е ниска; дисплеите ще се върнат в нормално 
състояние при стайна температура.

12 Брой на оставащите 
експозиции за запис
Брой на оставащите снимки 
за запис преди запълване на 
буфера на паметта
Индикатор за запис на 
потребителска настройка за 
баланс на бялото
Стойност на компенсацията 
на експозицията
Стойност на компенсацията 
на светкавицата
Индикатор за режим на 
управление от компютър

13 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции)

14 Индикатор за готовност на 
светкавицата *

15 Предупреждение за ниска 
батерия

16 Индикатор за отвор на 
диафрагмата

17 Индикатор за 
синхронизация на 
светкавицата

18 Индикатор за заключване на 
стойността на светкавицата
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Екранът с информация

13 9
10
1112

5 831 6 742

1 Режим на експозиция

2 Индикатор за гъвкава 
програма

3 Икона за заключване на 
скоростта на затвора

4 Индикатор за 
синхронизация на 
светкавицата

5 Скорост на затвора

6 Индикатор за отвор на 
диафрагмата

7 Икона за заключване на 
диафрагмата

8 Диафрагма (f-число)
Диафрагма (брой стъпки)

9 Индикатор за клин на 
експозицията и на 
светкавицата
Индикатор за клин на баланс 
на бялото
Индикатор за ADL клин
Индикатор за HDR
Индикатор за многократна 
експозиция

10 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции)

11 Брой на оставащите 
експозиции за запис

12 Индикатор на експозицията
Експозиция
Компенсация на 
експозицията
Клин на експозицията и на 
светкавицата
Клин на баланса на бялото
ADL клин

13 Индикатор за компенсация 
на експозицията
Стойност на компенсацията 
на експозицията
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1112 1321 3 4 6 8 9 105 7

15

14

19
18

20

16
17

1 Индикатор за Bluetooth 
връзка
Самолетен режим

2 Индикатор за Wi-Fi връзка

3 Индикатор на данни за 
проследяване

4 Индикатор за спътников 
сигнал

5 Индикатор за намаляване на 
шума при дълга експозиция

6 Индикатор за контрола на 
винетирането

7 Електронен затвор с предно 
перде

8 Режим Забавяне експозиция

9 Индикатор за снимане през 
зададен интервал от време
! Индикатор („часовникът 
не е сверен“)

10 Режим на управление на 
светкавицата

11 Индикатор за FP

12 Индикатор за „звуков 
сигнал“

13 Индикатор за батерията

14 Зона на показване на 
менюто i

15 Водач

16 Заключване на 
автоматичната експозиция 
(АЕ)

17 Индикатор за компенсация 
на светкавицата

18 Индикатор за заключване на 
стойността на светкавицата

19 Индикатор за ISO 
чувствителност
Индикатор за автоматична 
ISO чувствителност

20 ISO чувствителност
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D Иконата !
Мигаща икона ! показва, че часовникът на фотоапарата е нулиран. 
Датата и часът, записани с новите снимки, няма да са правилни; 
използвайте опцията [Часова зона и дата] > [Дата и час] в менюто с 
настройки, за да настроите часовника към правилните час и дата.

A Използване на менюто i
За достъп до менюто i натиснете бутона i 
или докоснете водача на екрана с 
информация. Натиснете отново бутона i или 
натиснете бутона R, за да се върнете към 
екрана с информация, когато настройките са 
завършени.
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Live View (неподвижни изображения/
филми)
❚❚ Неподвижни изображения

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 Режим на експозиция

2 Индикатор за гъвкава 
програма

3 Индикатор „Няма поставена 
карта с памет“

4 АФ с проследяване на обекта

5 Точка за фокусиране

6 Режим автом. фокусиране

7 Режим за избор на АФ зона

8 Активен D-Lighting

9 Picture Control

10 Индикатор за Wi-Fi връзка

11 Баланс на бялото

12 Индикатор „Заключен 
автоматичен баланс на 
бялото“
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13 Зона на изобрж. във визьора

14 Индикатор за клин на 
експозицията и на 
светкавицата
Индикатор за клин на баланс 
на бялото
Индикатор за ADL клин
Индикатор за HDR
Индикатор за многократна 
експозиция

15 Положение на текущия 
кадър в последователността 
на клина на експозицията/
светкавицата
Положение на текущия 
кадър в последователността 
на клина на баланса на 
бялото
Количество ADL клин
HDR разлика в експозицията
Брой на експозициите 
(многократна експозиция)

16 Икона i

17 Индикатор на експозицията

18 Индикатор за Bluetooth 
връзка
Самолетен режим

19 Индикатор за готовност на 
светкавицата

20 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции)

21 Брой на оставащите 
експозиции за запис

22 Индикатор за спътников 
сигнал

23 ISO чувствителност

24 Индикатор за ISO 
чувствителност
Индикатор за автоматична 
ISO чувствителност

25 Индикатор за компенсация 
на експозицията

26 Индикатор за компенсация 
на светкавицата

27 Диафрагма

28 Икона за заключване на 
диафрагмата

29 Скорост на затвора

30 Индикатор за 
синхронизация на 
светкавицата

31 Икона за заключване на 
скоростта на затвора

32 Индикатор за заключване на 
стойността на светкавицата

33 Измерване

34 Заключване на 
автоматичната експозиция 
(АЕ)

35 Индикатор за батерията

36 Индикатор за максималнa 
диафрагма

37 Безшумно снимане
Електронен затвор с предно 
перде

38 Режим Забавяне експозиция
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D Предупреждения за температурата
• Ако температурата на фотоапарата се повиши, ще се покаже 

предупреждение за температурата и таймер за обратно 
отброяване. Когато таймерът достигне нула, дисплеят ще се 
изключи.

• Таймерът става червен, когато достигне тридесет секунди. В някои 
случаи таймерът може да се покаже веднага след включване на 
фотоапарата.

39 Снимане с докосване

40 Дисплей на баланса на 
бялото за снимане live view 
(преглед в реално време)

41 Оставащо време
Предупреждение за 
температурата
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❚❚ Снимане на филми

9
10
11
12

1 2 3

4
5

6
7

8
1 Индикатор за запис

Индикатор „Няма филм“
2 Външен контрол на записа

3 Разм.кад. и кадр.чест./к-во 
избж.

4 Оставащо време

5 Код за време

6 Нам. на шума от вятъра

7 Сила на звука на слушалките

8 Режим на снимане 
(неподвижно изображение)

9 Ниво на звука

10 Чувствителност на 
микрофона

11 Честотен обхват

12 Електр. намал. на вибр. (VR)
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Горният контролен панел

7

1
2
3

4

5
6

8

9
10
11
12

1 Скорост на затвора
Режим за избор на АФ зона
Стойност на компенсацията 
на експозицията
Стойност на компенсацията 
на светкавицата
Брой снимки в 
последователността на 
клина на експозицията и на 
светкавицата
Брой снимки в 
последователността на 
клина на баланса на бялото
Режим на наслагване
Брой интервали за снимане 
през зададен интервал от 
време
Фокусно разстояние 
(обективи без процесор)

2 Индикатор за гъвкава 
програма

3 Режим на експозиция

4 Индикатор за режима за 
избор на АФ зона

5 Набор настр. меню снимки

6 Набор от потрeбит. 
настройки

7 Режим автом. фокусиране

8 Индикатор за Bluetooth 
връзка

9 Икона на карта с памет (Слот 
2)

10 Икона на карта с памет (Слот 
1)

11 Индикатор за HDR

12 Индикатор за снимане през 
зададен интервал от време
Индикатор за таймлапс
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7

6

8
9

5

4
3

1

2

1 Икона за заключване на 
скоростта на затвора

2 Индикатор за 
синхронизация на 
светкавицата

3 Индикатор на експозицията
Експозиция
Компенсация на 
експозицията
Клин на експозицията и на 
светкавицата
Клин на баланса на бялото
ADL клин

4 Индикатор за ISO 
чувствителност
Индикатор за автоматична 
ISO чувствителност

5 Индикатор за спиране на 
диафрагмата

6 Диафрагма (f-число)
Диафрагма (брой стъпки)
Стъпка на клина (клин на 
експозицията и на 
светкавицата)
Стъпка на клина (клин на 
баланса на бялото)
Брой снимки в 
последователността на ADL 
клина
Брой снимки на интервал
HDR разлика в експозицията
Брой на експозициите 
(многократна експозиция)
Максималнa диафрагма 
(обективи без процесор)
Индикатор за режим на 
управление от компютър

7 Индикатор за спътников 
сигнал

8 Индикатор за Wi-Fi връзка

9 Индикатор за батерията
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1

2
3

4

5

9
8

6
7

11

10

1 Индикатор за клина
Клин на експозицията и на 
светкавицата
Клин на баланса на бялото
ADL клин

2 Режим на светкавицата

3 Измерване

4 Брой на кадрите
ISO чувствителност
Потребителска настройка за 
число на баланса на бялото

5 Индикатор за компенсация 
на светкавицата

6 Индикатор за многократна 
експозиция

7 Икона за заключване на 
диафрагмата

8 Индикатор за компенсация 
на експозицията

9 Индикатор за батерията на 
часовника

10 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции)

11 Брой на оставащите 
експозиции за запис
Брой на оставащите снимки 
за запис преди запълване на 
буфера на паметта
Индикатор за запис на 
потребителска настройка за 
баланс на бялото
Количество Активен 
D-Lighting
HDR режим
Режим Многократна 
експозиция
Номер на ръчен обектив
Индикатор за таймлапс 
запис
Режим на управление на 
фотоапарата
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Заден контролен панел

1

3
2

4

5 10

9
8
7

6 11
1 Размер на изображението 

(NEF/RAW)
Размер за JPEG 
изображения, записани на 
картата в слот 2

2 Режим на снимане

3 Индикатор за състоянието 
на гласовите бележки

4 Режим на запис на гласови 
бележки

5 Режим на снимане
Скорост непрекъсн. снимане
Брой снимки на 
самоснимачката/забавяне на 
самоснимачката
Брой на оставащите 
експозиции за запис
Брой на кадрите
Дължина на гласовата бележка
Допълнителна опция, избрана 
за баланс на бялото 
[Автоматичен] или I 
[Флуоресцентно осветление]
Потребителска настройка за 
число на баланса на бялото
Цветна температура
Индикатор за режим на 
управление от компютър

6 „k“ (появява се, когато 
оставащата памет е за над 
1000 експозиции)
Индикатор за цветна 
температура
Дисплей за допълнителни 
секунди

7 „Оставащ“ индикатор

8 Размер на изображението 
(JPEG)

9 Качество на изображението

10 Баланс на бялото
Индикатор за фина 
настройка на баланса на 
бялото
Индикатор „Заключен 
автоматичен баланс на 
бялото“
Индикатор за защита на 
потребителската настройка 
за баланс на бялото

11 Роля на картата с памет в 
Слот 2
Качество на изображението
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Препоръчват се обективи с процесор (но имайте предвид, 
че обективите IX-NIKKOR не могат да се използват). Видове G, 
E и D, които предоставят достъп до пълна гама от функции 
на фотоапарата, са особено препоръчителни.

Обективи с процесор

Съвместими обективи с байонет F

Обектив 1/
аксесоар

Автоматично 
фокусиране 2

Режим на 
експозиция Измерване

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

Тип G, E или D 3; 
AF-S, AF-P, AF-I 4 4 4 4 — 44 4

PC NIKKOR 19 мм 
f/4E ED 5

— 46 46 46 — 44, 

6 46

PC-E NIKKOR 
серия 5

— 46 46 46 — 44, 

6 46

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

6 46

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

Други AF NIKKOR (с 
изключение на 
обективи за F3AF)

410 4 4 — 4 44 —

AI-P NIKKOR — 4 4 — 4 44 —
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1 Обективи IX-NIKKOR не могат да се използват.
2 M (ръчно фокусиране) се предлага с всички обективи.
3 Намаляването на вибрациите (VR) се поддържа с VR обективи.
4 [Точково измерване] измерва избраната точка за фокусиране.
5 Мъгла, линии и други артефакти на изображения („шум“) може 

да се появят на снимки, направени с електронен затвор с предно 
перде. Това може да бъде предотвратено, като изберете 
[Деактивиране] за Потребителска настройка d6 [Eлектр. 
затвор предно перде].

6 Не може да се използва с изместване или накланяне.
7 Системите за измерване на експозицията на фотоапарата и 

управлението на светкавицата няма да функционират според 
очакванията, когато обективът е изместен и/или наклонен или 
когато се използва диафрагма, различна от максималната.

8 Само режим M (ръчен режим).
9 За информация относно точките за фокусиране, налични за 

автоматично фокусиране и електронен далекомер, вижте 
„Телеконвертори AF-S/AF-I и налични точки за фокусиране“ 
(0 180).

10 Когато обектив AF 80–200 мм f/2,8, AF 35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм 
f/3,5–4,5 <нов> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 е фокусиран на 
минимално разстояние при максимално увеличение, 
индикаторът за фокусиране може да се покаже, когато 
изображението на екрана във визьора не е на фокус. 
Регулирайте фокуса ръчно, докато изображението във визьора 
не застане на фокус.

• По време на автоматично фокусиране при висока ISO 
чувствителност може да се появи „шум“ под формата на линии. 
Използвайте ръчно фокусиране или заключване на фокуса. 
Линиите също могат да се появяват при висока ISO чувствителност 
когато диафрагмата се регулира по време на запис на филм или 
снимане с live view (преглед в реално време).
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D f-число на обектива
f-числото е мярка за „скоростта“ на обектива, неговата максимална 
(най-широка) диафрагма. Той се появява в края на името на обектива, 
например като „f/2,8“ или „f/3,5–5,6“.

D VR обективи
Изброените по-долу обективи не се препоръчват за дълги 
експозиции или снимки, направени при висока ISO чувствителност, 
тъй като поради дизайна на системата за намаляване на вибрациите 
(VR), получените снимки могат да бъдат влошени от мъгла.
• AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–300 мм f/4,5–5,6G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 200 мм f/2G IF-ED
• AF-S VR Nikkor 300 мм f/2,8G IF-ED
• AF-S NIKKOR 16–35 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 24–120 мм f/4G ED VR
• AF-S NIKKOR 28–300 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S NIKKOR 400 мм f/2,8G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 мм f/4G ED VR
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 мм f/3,5–5,6G IF-ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85 мм f/3,5–5,6G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 18–200 мм f/3,5–5,6G ED VR II
• AF-S DX Micro NIKKOR 85 мм f/3,5G ED VR
• AF-S DX NIKKOR 55–300 мм f/4,5–5,6G ED VR
Препоръчваме да изключите намаляването на вибрациите, когато 
използвате други VR обективи.
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D Изчисляване на зрителния ъгъл
Фотоапаратът може да се използва с обективи на Nikon за 35-
милиметрови фотоапарати. Ако е прикрепен обектив с формат 35 мм 
или обектив, който поддържа FX формат, зрителният ъгъл ще бъде 
същият като кадър от 35-милиметров филм.
• Можете също така да правите снимки под зрителни ъгли, които се 

различават от този на текущия обектив, като изберете различни 
опции за [Зона на изобрж. във визьора] > [Избор зона изобрж. 
във визьор] в менюто за правене на снимки. Например, ако е 
прикрепен обектив с формат 35 мм или обектив, който поддържа FX 
формат, можете да намалите зрителния ъгъл, като изберете [DX 
(24×16)].

• Диагоналът на изображението за формат 35 мм е около 1,5 пъти по-
голям от този на изрязване [DX (24×16)]. Следователно изборът на 
[DX (24×16)] умножава видимото фокусно разстояние от обективи с 
формат 35 мм, прикрепени към фотоапарата, с около 1,5×. 
Например избирането на [DX (24×16)], когато е прикрепен обектив 
с фокусно разстояние 50 мм, увеличава видимото фокусно 
разстояние до около 75 мм.

1

2
3

4

5
6

1 Обектив

2 [FX (36×24)] размер на 
изображението 
(35,9×23,9 мм, еквивалентен 
на фотоапарат с формат 
35 мм)

3 [DX (24×16)] размер на 
изображението 
(23,5×15,7 мм)

4 Диагонал на изображението

5 [FX (36×24)] зрителен ъгъл 
(формат 35 мм)

6 [DX (24×16)] зрителен ъгъл
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D Сензори от кръстосан тип
Наличието на точки за фокусиране на сензори от кръстосан тип 
варира в зависимост от използвания обектив.

1 При максимално увеличение при вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни сензори, които 

разпознават хоризонтални линии.

Обектив

Сензори от кръстосан 
тип (точки за 

фокусиране на сензори 
от кръстосан тип, 

маркирани в сиво2)

Обективи AF-S и AF-P, различни от 
изброените по-долу, с максимални 
диафрагми f/4 или по-бързи1

105 сензора от кръстосан 
тип

• AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 мм f/4G 
IF-ED

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

91 сензора от кръстосан 
тип

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

77 сензора от кръстосан 
тип

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

IF-ED
• Обективи AF-S и AF-P с максимална 

диафрагма по-бавна от f/41

• Обективи, различни от AF-S и AF-P
35 сензора от кръстосан 

тип
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D Телеконвертори AF-S/AF-I и налични точки за фокусиране
Когато е прикрепен телеконвертор AF-S или AF-I, точките за 
фокусиране, показани на илюстрациите, могат да се използват по 
време на снимане през визьора за автоматично фокусиране и 
електронен далекомер (обърнете внимание, че при максимално 
комбинирани диафрагми, по-бавни от f/5,6, фотоапаратът може да не 
е в състояние да фокусира върху тъмни или нискоконтрастни обекти).

Телеконвертор
Макс. 

диафрагма 
на обектива1

Налични точки за 
фокусиране (точки за 

фокусиране на сензори 
от кръстосан тип, 

маркирани в сиво2)
TC-14E, TC-14E II, TC-14E III
TC-17E II
TC-20E, TC-20E II, TC-20E III

f/2

• 105 точки за фокусиране
• 105 сензора от кръстосан 

тип

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 точки за фокусиране
• 35 сензора от кръстосан 

тип

TC-14E, TC-14E II, TC-14E III f/4
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1 При максимално увеличение при вариообективи.
2 Други точки за фокусиране използват линейни сензори, които 

разпознават хоризонтални линии.
Автоматичното фокусиране не е налице, когато се използват 
телеконвертори с AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED обективи.

TC-17E II f/4

• 23 точки за фокусиране
• 9 сензора от кръстосан 

тип

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

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

• 15 точки за фокусиране
• 1 сензор от кръстосан 

тип

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

Телеконвертор
Макс. 

диафрагма 
на обектива1

Налични точки за 
фокусиране (точки за 

фокусиране на сензори 
от кръстосан тип, 

маркирани в сиво2)
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A Разпознаване на обективи с процесор тип G, E и D
Обективите с процесор се разпознават по контактните пластини за 
обективи с процесор (q). Обективите тип G са маркирани с G, 
обективите тип E - с E, а обективите тип D - с D. Обективите тип G и E 
нямат пръстен за диафрагмата на обектива (w).

Обектив с процесор Обектив тип G или E Обектив тип D
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Обективи без процесор и други аксесоари

1 Някои обективи не могат да се използват (0 185).
2 Обхватът на въртене на петата за монтиране на статив на AI 80–

200 мм f/2,8 ED е ограничен от тялото на фотоапарата. Филтрите 
не могат да се сменят, докато AI 200–400 мм f/4 ED е монтиран на 
фотоапарата.

3 Ако максималната диафрагма е зададена с помощта на елемента 
[Данни за обектив без процесор] в менюто с настройки, 
стойността на диафрагмата ще бъде показана във визьора и 
контролния панел.

Обектив1/аксесоар

Режим на 
експозиция Измерване

P 
S

A 
M

L
M

N
t3D-

RGB RGB

AI-, AI-модифицирани обективи 
NIKKOR или Nikon серия E 2

— 43 — 44 45 —

Medical-NIKKOR 120 мм f/4 — 46 — — — —
Reflex-NIKKOR — 43 — — 45 —
PC-NIKKOR — 47 — — 4 —
Телеконвертор тип AI 8 — 43 — 44 45 —
Приставка (мях) за фокусиране 
PB-6 9

— 410 — — 4 —

Удължителни пръстени за 
обективи без процесор (PK-серия 
11A, 12 или 13; PN-11)

— 43 — — 4 —
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4 Може да се използва само ако фокусното разстояние на 
обектива и максималната диафрагма са посочени с помощта на 
елемента [Данни за обектив без процесор] в менюто с 
настройки. Някои обективи обаче може да не дадат желаните 
резултати, дори ако се предоставят фокусното разстояние и 
максималната диафрагма. Използвайте [Точково измерване] 
или [Центр. претеглено измерване], ако желаните резултати не 
са постигнати.

5 За повече прецизност посочете фокусното разстояние на 
обектива и максималната диафрагма с помощта на елемента 
[Данни за обектив без процесор] в менюто с настройки.

6 Може да се използва в режим M при скорости на затвора с една 
или повече стъпки по-бавни от максималната скорост за 
синхронизация на светкавицата.

7 Използвайте измерване със спиране. В режим A спрете 
диафрагмата надолу, като използвате контролите на обектива и 
заключете експозицията, преди да изместите обектива. В режим 
M спрете диафрагмата надолу, като използвате контролите на 
обектива и измерете експозицията, преди да изместите 
обектива.

8 Необходима е компенсация на експозицията с обективи AI 28–
85 мм f/3,5–4,5, AI 35–105 мм f/3,5–4,5, AI 35–135 мм f/3,5–4,5 или 
AF-S 80–200 мм f/2,8D.

9 Изисква удължителен пръстен за обективи без процесор PK-12 
или PK-13. Може да се изисква PB-6D в зависимост от 
ориентацията на фотоапарата.

10 Може да се използва с измерване със спиране; в режим A спрете 
диафрагмата надолу, като използвате контролите на 
приставката (мяха) и измерете експозицията, преди да 
направите снимки.

• Могат да се появяват линии при висока ISO чувствителност, когато 
диафрагмата се регулира по време на запис на филм или снимане с 
live view (преглед в реално време).
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D Несъвместими обективи и аксесоари
Следните обективи без процесор и аксесоари не могат да се 
използват. Опитът да ги монтирате върху фотоапарата може да 
повреди фотоапарата или обектива.
• Телеконвертори TC-16A AF
• Обективи, които не са AI (обективи с конектори за предварителна AI 

експозиция)
• Обективи, които изискват модул за фокусиране AU-1 (400 мм f/4,5, 

600 мм f/5,6, 800 мм f/8, 1200 мм f/11)
• „Рибешко око“ (6 мм f/5,6, 7,5 мм f/5,6, 8 мм f/8, OP 10 мм f/5,6)
• 2,1 см f/4
• K2 удължителни пръстени
• Обективи 180–600 мм f/8 ED (серийни номера 174041–174180)
• Обективи 360–1200 мм f/11 ED (серийни номера 174031–174127)
• Обективи 200–600 мм f/9,5 (серийни номера 280001–300490)
• АФ обективи за F3AF (телеконвертори AF 80 мм f/2,8, AF 200 мм f/3,5 

ED, TC-16 AF)
• Обективи PC 28 мм f/4 (серийни номера 180900 или по-стари)
• PC обективи 35 мм f/2,8 (серийни номера 851001–906200)
• Обективи PC 35 мм f/3,5 (стар тип)
• Обективи Reflex 1000 мм f/6,3 (стар тип)
• Обективи Reflex 1000 мм f/11 (серийни номера 142361–143000)
• Обективи Reflex 2000 мм f/11 (серийни номера 200111–200310)
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A Съвместими обективи без процесор
• Определянето на фокусното разстояние на обектива и 

максималната диафрагма с помощта на елемента [Данни за 
обектив без процесор] в менюто с настройки позволява много от 
функциите, налични с обективи с процесор, включително дисплей 
на стойността на диафрагмата и матрично измерване на цвета, да се 
използват с обективи без процесор. Ако фокусното разстояние и 
максималната диафрагма не са посочени и за измерване е избрано 
[Матрично измерване], вместо това ще се използва [Центр. 
претеглено измерване].

• Диафрагмата трябва да бъде настроена с помощта на пръстен за 
диафрагмата на обектив. Ако максималната диафрагма не е 
посочена с помощта на [Данни за обектив без процесор], 
диафрагмата ще се покаже в горния контролен панел на 
фотоапарата и визьорът ще покаже броя спирания от максималната 
диафрагма и действителната стойност на диафрагмата трябва да 
бъде прочетена от пръстена за диафрагмата на обектива.
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Електронният далекомер
Условията, при които може да се използва електронният 
далекомер, варират в зависимост от обектива.

❚❚ Обективи с процесор

1 Не може да се използва с изместване или накланяне.
2 Когато обектив AF 80–200 мм f/2,8, AF 35–70 мм f/2,8, AF 28–85 мм 

f/3,5–4,5 <нов> или AF 28–85 мм f/3,5–4,5 е фокусиран на 
минимално разстояние при максимално увеличение, индикаторът 
за фокусиране може да се покаже, когато изображението на 
екрана във визьора не е на фокус. Регулирайте фокуса ръчно, 
докато изображението във визьора не застане на фокус.

3 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.

Обектив/аксесоар Снимане през 
визьора

Live view 
(преглед в 

реално 
време)

Тип G, E или D; AF-S, AF-P, AF-I 4 —
PC NIKKOR 19 мм f/4E ED 41 —
Серия PC-E NIKKOR 41 —
PC Micro 85 мм f/2,8D 41 —
Телеконвертор AF-S/AF-I 4 —
Други AF NIKKOR (с изключение на 
обективи за F3AF) 42 —

AI-P NIKKOR 43 —
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❚❚ Обективи без процесор и други аксесоари

1 С максимална диафрагма f/5,6 или по-бърза.
2 Не може да се използва с изместване или накланяне.
3 С максимална ефективна диафрагма f/5,6 или по-бърза.

Обектив/аксесоар Снимане през 
визьора

Live view 
(преглед в 

реално 
време)

AI-, AI-модифицирани обективи 
NIKKOR или Nikon серия E 41 —

Medical-NIKKOR 120 мм f/4 4 —
Reflex-NIKKOR — —
PC-NIKKOR 42 —
Телеконвертор тип AI 43 —
Приставка (мях) за фокусиране 
PB-6 43 —

Удължителни пръстени за 
обективи без процесор (PK-серия 
11A, 12 или 13; PN-11)

43 —
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Системата за креативно осветяване на Nikon 
(CLS)
Усъвършенстваната система за креативно осветяване на 
Nikon (CLS) поддържа разнообразие от функции, 
благодарение на подобрената комуникация между 
фотоапарата и съвместими светкавици.

❚❚ Функции, налични със CLS-съвместими 
светкавици

Съвместими светкавици

Поддържани функции

Светкавица

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU
-800

SB-R200

SB-400

SB-300

Единична светкавица

i-TTL

i-TTL 
балансирана 
запълваща 
светкавица за 
цифров SLR1

4 4 4 4 4 — — 4 4

Стандартна 
i-TTL 
светкавица за 
цифров SLR

42 42 4 42 4 — — 4 4

qA Автоматична 
диафрагма 4 43 — — — — — — —

A Автоматичен 
без TTL

— 43 — — — — — — —

GN
Ръчен режим с 
приоритет на 
разстоянието

4 4 4 — — — — — —

M Ръчен режим 4 4 4 4 44 — — 44 44

RPT
Поредица от 
импулси на 
светкавицата

4 4 — — — — — — —



190 Съвместими светкавици

Усъвърш
енствано безж

ично управление на осветяването
Главна

Дистанционно 
управление на 
светкавицата

4 4 4 — 44 4 — — —

i-TTL i-TTL 4 4 4 — 44 — — — —

[A : B]

Бързо 
безжично 
управление на 
светкавицата

4 — 4 — — 45 — — —

qA Автоматична 
диафрагма 4 4 — — — — — — —

A Автоматичен 
без TTL

— — — — — — — — —

M Ръчен режим 4 4 4 — 44 — — — —

RPT
Поредица от 
импулси на 
светкавицата

4 4 — — — — — — —

О
тдалечена

i-TTL i-TTL 4 4 4 4 4 — 4 — —

[A : B]

Бързо 
безжично 
управление на 
светкавицата

4 4 4 4 4 — 4 — —

qA/A

Автоматична 
диафрагма/
автоматичен 
без TTL

46 46 — — — — — — —

M Ръчен режим 4 4 4 4 4 — 4 — —

RPT
Поредица от 
импулси на 
светкавицата

4 4 4 4 4 — — — —

Поддържани функции

Светкавица

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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Радиоконтролирано 
усъвършенствано 
безжично управление на 
осветяването

47 — — — — — — — —

Предаване на информация 
за цветната температура 
(светкавица)

4 4 4 4 4 — — 4 4

Предаване на информация 
за цветната температура 
(LED светлина)

— — — — 4 — — — —

Поддържа се автоматична 
FP високоскоростна 
синхронизация 8

4 4 4 4 4 4 4 — —

Заключване на стойността 
на светкавицата 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Намаляване на ефекта 
„червени очи“ 4 4 4 4 4 — — 4 —

Пилотно осветяване на 
фотоапарата 4 4 4 4 4 4 4 — —

Унифицирано управление 
на светкавицата 4 — — — 4 — — 4 4

Актуализация на фърмуера 
на светкавицата на 
фотоапарата

4 410 4 — 4 — — — 4

Поддържани функции

Светкавица

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 Не се предлага с точково измерване.
2 Може да се избира и чрез светкавицата.
3 qИзборът на режим A/A се извършва на светкавицата с 

помощта на потребителските настройки.
4 Може да бъде избран с помощта на елемента [Управл. на 

светкавицата] в менютата на фотоапарата.
5 Налично е само по време на снимане в близък план.
6 Изборът на qA и A зависи от опцията, избрана с главната 

светкавица.
7 Поддържа същите функции като отдалечените светкавици с 

оптичен AWL.
8 Предлага се само в режими за управление на светкавицата i-TTL, 

qA, A, GN и M.
9 Предлага се само в режим на управление на светкавицата i-TTL 

или когато светкавицата е конфигурирана да излъчва 
предварителни светкавици на дисплея в режим на управление 
на светкавицата qA или A.

10 Актуализациите на фърмуера за SB-910 и SB-900 могат да се 
извършват от фотоапарата.
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❚❚ Команден модул за безжично управление на 
светкавици Speedlight SU-800

Когато е монтиран върху CLS-съвместим фотоапарат, SU-800 
може да се използва както команден модул на светкавици 
SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 или 
SB-R200. Груповото управление на светкавицата поддържа 
до три групи. Самият SU-800 не е оборудван със светкавица.

D Други светкавици
Следните светкавици могат да се използват в автоматичен без TTL (A) 
и ръчен режим. Наличните опции не се променят в зависимост от 
използвания обектив.

1 Монтирането на SB-27 върху фотоапарата автоматично задава 
режима на светкавицата на TTL, но настройването на режима на 
светкавицата на TTL деактивира освобождаването на затвора. 
Задайте SB-27 на A.

2 Наличен, когато фотоапаратът се използва за избор на режим на 
светкавицата.

Поддържани функции

Светкавица

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

Реж
им

 на светкавицата

A Автоматичен 
без TTL 4 — 4 4 —

M Ръчен режим 4 4 4 4 4

G
Поредица от 
импулси на 
светкавицата

4 — 4 — —

ЗАДНО2
Синхрониза-
ция по задно 
перде

4 4 4 4 4
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D Зони на измерване на заключването на стойността на 
светкавицата

Зоните, измерени при използване на заключването на стойността на 
светкавицата със светкавици, предлагани като опция, са както следва:

D Забележки за светкавици, предлагана като опция
• Вижте ръководството на светкавицата за подробни инструкции.
• Ако устройството поддържа CLS, вижте раздела за CLS-съвместими 

цифрови SLR фотоапарати. Този фотоапарат не е включен в 
категорията „цифров SLR“ в ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и 
SB-50DX.

• Ако индикаторът за готовност на светкавицата (N) мига за около три 
секунди, след като снимката е направена в i-TTL или различен от TTL 
автоматичен режим, светкавицата е задействана при пълна 
мощност и снимката може да бъде недостатъчно експонирана (само 
за CLS-съвместими светкавици).

• Управлението на i-TTL светкавицата може да се използва при ISO 
чувствителност между 100 и 12800.

Снимка, направена 
с(ъс)

Режим на 
управление на 
светкавицата

Зона на измерване

Самостоятелна 
светкавица

i-TTL
6-мм кръг в центъра 

на кадъра

Автоматична 
диафрагма (qA)

Зона, измерена чрез 
измерване на 

експозицията на 
светкавицата

Отдалечени 
светкавици, 

управлявани чрез 
усъвършенствано 

безжично управление 
на осветяването

i-TTL Целия кадър
Автоматична 

диафрагма (qA)
Зона, измерена чрез 

измерване на 
експозицията на 

светкавицата
Автоматичен без TTL 

(А)
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• При ISO чувствителност над 12800 желаните резултати може да не 
бъдат постигнати в някои диапазони или настройки на 
диафрагмата.

• В режим P максималната диафрагма (минимално f-число) е 
ограничена според ISO чувствителността, както е показано по-долу:

* Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената 
по-горе, максималната стойност на диафрагмата ще бъде 
максималната диафрагма на обектива.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 имат 
намаляване на ефекта „червени очи“ в режими на светкавицата за 
намаляване на ефекта „червени очи“ и бавна синхронизация с 
намаляване на ефекта „червени очи“.

• „Шум“ под формата на линии може да се появи на снимки със 
светкавица, направени с високопроизводителен батериен пакет SD-
9 или SD-8A, прикрепен директно към фотоапарата. Намалете ISO 
чувствителността или увеличете разстоянието между фотоапарата и 
батерийния пакет.

• SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 и SU-800 осигуряват 
осветяване с лъч за подпомагане на АФ при необходимост.

Максимална диафрагма (f-число) при ISO еквивалент на:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800

4 5 5,6 7,1 8 10 11 13
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• По време на снимането през визьора точките за фокусиране, за 
които е налице АФ осветление, варират в зависимост от фокусното 
разстояние.

• В зависимост от използвания обектив и записаната сцена, 
индикаторът за фокусиране (I) може да се покаже, когато обектът 
не е на фокус или фотоапаратът може да не успее да фокусира и 
освобождаването на затвора ще бъде деактивирано.

Светкавица Примери за точки за фокусиране, за които е 
налично осветяване с лъч за подпомагане на АФ

SB-5000

Фокусно разстояние 
24 мм

Фокусно разстояние 
135 мм

SB-910/
SB-900

Фокусно разстояние 
17 мм

Фокусно разстояние 
135 мм

Команден 
модул за 

безжично 
управление 

на светкавици 
Speedlight 

SB-800/
SB-600/SU-800

Фокусно разстояние 
24 мм

Фокусно разстояние 
105 мм

SB-700

Фокусно разстояние 
24 мм

Фокусно разстояние 
135 мм
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• Когато се използва кабел за синхронизация серия SC 17, 28 или 29 за 
снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици, в i-TTL режим 
може да не бъде постигната правилна експозиция. Препоръчваме 
ви да изберете стандартна i-TTL запълваща светкавица. Направете 
пробна снимка и вижте резултатите в дисплея.

• В i-TTL не използвайте никакъв отразяващ рефлектор (дифузионен 
панел), различен от отразяващия рефлектор на вградената 
светкавица, или дифузионните адаптери за светкавица, 
предоставени със светкавицата. Използването на други панели 
може да доведе до неправилна експозиция.

D Компенсация на светкавицата за светкавици, предлагани 
като опция

В режимите на управление на светкавицата i-TTL и автоматична 
диафрагма (qA) компенсацията на светкавицата, избрана със 
светкавица, предлагана като опция, или елемента [Управл. на 
светкавицата] в менюто за правене на снимки, се добавя към 
компенсацията на светкавицата, избрана с бутон W (M).

A Пилотно осветяване
• Опционалните светкавици, съвместими със CLS, излъчват пилотна 

светкавица, когато се натисне бутонът Pv на фотоапарата.
• Тази функция може да се използва с усъвършенствано безжично 

управление на осветяването за преглед на общия ефект на 
осветление, постигнат с множество светкавици.

• Пилотното осветяване може да бъде изключено, като изберете 
[Изкл.] за Потребителска настройка e6 [Пилотна светкавица].
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За вашия фотоапарат Nikon се предлагат различни 
аксесоари.

● Източници на захранване
• Акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL18c: батериите 

EN-EL18c може да се използват с цифрови фотоапарати Nikon D6. 
Батериите EN-EL18c може да се зареждат и калибрират с помощта на 
зарядно устройство за батерии MH-26a.
- Може да се използват и батерии EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18. 

Имайте предвид обаче, че може да се направят по-малко снимки с 
едно зареждане с EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a (0 263).

• Зарядно устройство за батерии MH-26a: MH-26a може да се 
използва за презареждане на батерии EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18. MH-26a може да се използва и за калибриране на батерии.
- Зарядното устройство за батерии MH-26 може да се използва 

вместо MH-26a.
• Конектор за захранването EP-6, захранващ адаптер EH-6c: 

Използвайте захранващи адаптери за захранване на фотоапарата за 
продължителни периоди.
- EP-6 е необходим за свързване на EH-6c към фотоапарата. Вижте 

„Поставяне на конектор за захранването и захранващ адаптер“ 
(0 207) за подробности.

- Захранващи адаптери EH-6b, EH-6a и EH-6 може да се използват 
вместо EH-6c.

Други съвместими аксесоари
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● Капаче на гнездото за аксесоари
Капачета на гнездото за аксесоари BS-3/BS-1: Капачетата на 
гнездото за аксесоари предпазват гнездото за аксесоари, когато не е 
поставена светкавица (0 204).

● Капачки на тялото на фотоапарата
Капачка на тялото на фотоапарата BF-1B/BF-1A: Капачките на 
тялото на фотоапарата предотвратяват навлизането на прах във 
фотоапарата, когато няма поставен обектив.

● Аксесоари за окуляр на визьор
• Гумен наочник DK-19: Гумен наочник, който може да се постави на 

визьора на фотоапарата. DK-19 прави изображението във визьора 
по-лесно видимо, предотвратявайки умората на очите.

• Лещи за регулиране на диоптъра на визьора DK-17C: Тези лещи 
могат да бъдат поставени в окуляра на визьора, за да подпомогнат 
снимането на фотографи с далекогледство и късогледство. 
Изберете от лещи с диоптри от −3, −2, 0, +1 и +2 м−1. Не забравяйте 
да изпробвате лещите в магазина преди покупка, тъй като 
резултатите могат да варират в широки граници от човек до човек. 
Лещите за регулиране на диоптъра (0 205) могат да се използват за 
диоптри извън обхвата на регулатора за настройване на диоптъра 
на фотоапарата (−3 до +1 м−1).

• Увеличителен окуляр DK-17M: Когато е монтиран към визьора на 
фотоапарата, DK-17M увеличава увеличението с приблизително 
1,2×.

• Приставка за увеличаване DG-2: DG-2 увеличава сцената в 
центъра на визьора. Използвайте я в ситуации, изискващи особено 
прецизен фокус.

• Адаптер за окуляра DK-18: Адаптер, използван при свързване на 
приставка за увеличаване DG-2 или приставка към окуляра на 
визьора за гледане под прав ъгъл DR-3 (0 205).

• Адаптер за окуляра DK-27: Към фотоапарата е включен DK-27.
• Окуляр против замъгляване DK-14/DK-17A: Тези окуляри на 

визьора предотвратяват замъгляването във влажни или студени 
условия.
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• Окуляр с флуорно покритие DK-17F: Към фотоапарата е включен 
DK-17F. Защитното стъкло се отличава с уникално, лесно 
почистващо се флуорно покритие на Nikon върху двете 
повърхности.

• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл 
DR-5: DR-5 се прикрепя към окуляра на визьора под прав ъгъл, 
което позволява изображението във визьора да се гледа отгоре, 
когато фотоапаратът се използва за правене на снимки в „широка“ 
(пейзажна) ориентация. Изберете от увеличения от 1 × и 2× *, 
първото е за преглед на целия кадър, а второто - за по-голяма 
точност при фокусиране. Поддържа се и регулиране на диоптъра.
* Краищата на кадъра не се виждат, когато изгледът е увеличен.

• Приставка към окуляра на визьора за гледане под прав ъгъл 
DR-4: DR-4 се прикрепя към окуляра на визьора под прав ъгъл, 
което позволява изображението във визьора да се гледа отгоре, 
когато фотоапаратът се използва за правене на снимки в „широка“ 
(пейзажна) ориентация.

● Филтри
• За защита на обектива може да се използват филтри с неутрален 

цвят (NC).
• Фотоапаратът не може да се използва с линейни поляризационни 

филтри. Вместо това използвайте кръгъл поляризационен филтър 
C-PL или C-PLII.

• Филтрите може да причинят фантоми, когато обектът е кадриран 
срещу ярка светлина или когато в кадъра има източник на ярка 
светлина. Филтрите могат да бъдат премахнати, ако се появят 
фантоми.

• RGB и 3D-RGB матричното измерване може да не доведе до 
желаните резултати с филтри с фактори за компенсация на 
експозицията (филтриращи фактори) над 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, 
X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12); 
предлагаме вместо това да бъде избрано [Центр. претеглено 
измерване]. Вижте ръководството на филтъра за подробности.

• Филтрите, предназначени за снимане със специални ефекти, могат 
да възпрепятстват автоматичното фокусиране или електронния 
далекомер.
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● Безжични предаватели1, 2

Безжични предаватели WT-6: Използвайте безжичен предавател, за 
да качвате снимки през безжична мрежа или контролирайте 
фотоапарата от компютър, работещ с Camera Control Pro 2 (предлага 
се отделно). Можете също така да правите и да разглеждате снимки 
дистанционно от компютър или смарт устройство.
1 Изисква безжична мрежа и някои основни познания за мрежата. 

Не забравяйте да актуализирате софтуера на безжичния 
предавател до най-новата версия.

2 Безжични предаватели WT-5 не може да се използват.

● Безжични дистанционни управления
• Безжични дистанционни управления WR-R10/WR-T10: Когато 

WR-R10 е свързан към универсален конектор с десет пина с 
помощта на адаптер WR-A10, фотоапаратът може да се управлява 
дистанционно с помощта на безжично дистанционно управление 
WR-T10.
- WR-R10 може да се използва и за управление на радиоуправляеми 

светкавици.
- За синхронизирано снимане, включващо повече от един 

фотоапарат, подгответе множество фотоапарати със сдвоени и 
прикрепени WR-R10.

• Безжично дистанционно управление WR-1: Устройствата WR-1 се 
използват с безжични дистанционни управления WR-R10 или 
WR-T10 или с други дистанционни управления WR-1, като 
устройствата WR-1 функционират като предаватели или приемници. 
Когато WR-R10 или WR-1, конфигуриран като приемник, е свързан 
към универсален конектор с десет пина, WR-T10 или втори WR-1, 
конфигуриран като предавател, може да се използва за снимане от 
разстояние. Настройките на фотоапарата може да се регулират с 
помощта на WR-1, конфигуриран като предавател.

* Уверете се, че фърмуерът за WR-R10 и WR-1 е актуализиран до най-
новите версии (версия на фърмуера 3.0 или по-нова на WR-R10 и 
версия на фърмуера 1.0.1 или по-нова на WR-1). За информация 
относно актуализациите на фърмуера вижте уебсайта на Nikon за 
вашия регион. Консултирайте се със сервизен представител, 
оторизиран от Nikon, при обновяване на фърмуера за WR-R10 от 
версии преди версия 2.0 до версия 3.0 или по-нова.
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● Аксесоари за универсален конектор
Фотоапаратът е снабден с универсален конектор с десет пина за 
дистанционно управление и автоматично снимане.
Не забравяйте да поставите капачката на конектора, когато 
конекторът не се използва. Прахът или други чужди тела, натрупани в 
клемите на конектора, може да причинят неизправност на 
фотоапарата.
• Кабел за дистанционно управление MC-22/MC-22A (дължина 

приблизително 1 м): Дистанционно освобождаване на затвора със 
сини, жълти и черни клеми за връзка с устройства за отдалечено 
освобождаване на затвора позволява управление чрез звукови или 
електронни сигнали.

• Кабели за дистанционно управление MC-30/MC-30A (дължина 
приблизително 80 см): Дистанционно освобождаване на затвора; 
може да се използва за намаляване на заклащането на фотоапарата.

• Кабели за дистанционно управление MC-36/MC-36A (дължина 
приблизително 85 см): Дистанционно освобождаване на затвора с 
таймери за снимане през интервал.

• Удължителни кабели MC-21/MC-21A (дължина приблизително 
3 м): Могат да бъдат свързани към ML-3 или MC серии 20, 22, 22A, 23, 
23A, 25, 25A, 30, 30A, 36 или 36A, но имайте предвид, че два или 
повече удължителни кабела не могат да бъдат свързани заедно.

• Свързващи кабели MC-23/MC-23A (дължина приблизително 
40 см): Използвайте MC-23 или 23A, за да свържете два фотоапарата 
чрез конекторите с десет пина за едновременна работа.

• Адаптерни кабели MC-25/MC-25A (дължина приблизително 
20 см): Адаптерни кабели с десет или два пина за свързване към 
устройства с конектори с два пина, включително комплект за 
радиоуправление MW-2, интервалометър MT-2 и комплект за 
управление ML-2.

• WR адаптер за свързване на безжичен приемник WR-A10: 
Адаптер, използван за свързване на безжично дистанционно 
управление WR-R10 към фотоапарати с универсален конектор с 
десет пина.

• Комплект за дистанционно управление ML-3: Позволява 
инфрачервено дистанционно управление в диапазони до 8 м.
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● USB кабели
• USB кабел UC-E24: USB кабел с конектор тип C за връзка с 

фотоапарата и конектор тип A за връзка с USB устройството.
• USB кабел UC-E25: USB кабел с два конектора тип C.

● HDMI кабели
HDMI кабел HC-E1: HDMI кабел с конектор тип C за връзка с 
фотоапарата и конектор тип A за връзка с HDMI устройства.

● Микрофони
• Стерео микрофон ME-1: Свържете ME-1 към жака за микрофон на 

фотоапарата, за да запишете стерео звук. Използването на външен 
микрофон също намалява вероятността от улавяне на шум от 
оборудването, като например звуците, произвеждани от обектива 
по време на автоматично фокусиране.

• Безжичен микрофон ME-W1: Безжичен Bluetooth микрофон. 
Използвайте ME-W1 за запис, без да е поставен на фотоапарата.

● Капак на конекторите
Капак на конекторите UF-6 за стерео кабели за мини-щепселни 
кабели: Предотвратява случайното изключване на мини-щепселни 
кабели за опционални стерео микрофони ME-1.
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D Съвместими аксесоари
• Наличността може да варира в зависимост от държавата или 

региона.
• Вижте нашия уебсайт или брошури за най-новата информация.

D Капаче на гнездото за аксесоари BS-3
Предоставеното капаче на гнездото за аксесоари може да се 
използва за защита на гнездото за аксесоари или за да не се допусне 
светлината, отразена от металните части на гнездото, да се появи на 
снимките. Капачето се плъзга в гнездото, както е показано. За да 
свалите капачето, дръжте здраво фотоапарата, натиснете капачето 
надолу с палец и го плъзнете в показаната посока.
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D Поставяне на лещи за коригиране на диоптъра на 
визьора

Извадете окуляра на визьора DK-17F преди 
да поставите леща за коригиране на 
диоптъра на визьора. Натиснете ключалките 
от двете страни на адаптера за окуляра 
едновременно, за да освободите ключалката 
на окуляра (q) и след това развийте окуляра, 
както е показано (w).

D Сваляне на адаптера за окуляр
Натиснете и повдигнете ключалките от двете 
страни едновременно (q) и свалете 
адаптера, както е показано (w).
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D Щипка за HDMI/USB кабел
За да предотвратите случайно прекъсване, прикрепете щипката от 
комплекта към HDMI кабелите или към USB кабела от комплекта, 
както е показано (имайте предвид, че щипката може да не пасва на 
всички HDMI кабели на други производители). Илюстрациите 
показват USB кабела.

USB кабел HDMI кабел HDMI и USB кабел, 
използвани 

едновременно
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Поставяне на конектора за захранването и 
захранващия адаптер
Изключете фотоапарата преди да поставите опционалния 
конектор за захранването и захранващия адаптер.

1 Свалете капака на гнездото 
за батерията BL-6.
Повдигнете ключалката на капака 
на гнездото за батерията, 
завъртете я в отворено (A) 
положение (q) и махнете капака на 
гнездото за батерията BL-6 (w).

2 Свържете захранващия адаптер EH-6c към 
конектора за захранването EP-6.
• Прекарайте кабела през водача 

на кабела на конектора за 
захранването (q) и го плъзнете 
надолу, докато стигне долната 
част на слота.

• Поставете щепсела в конектора 
(w).
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3 Поставете конектора за 
захранването.
Поставете докрай конектора за 
захранването в гнездото за 
батерията, както е показано.

4 Заключете конектора за захранването.
• Завъртете резето в затворено положение (q) и го 

обърнете надолу, както е показано (w).

• За да предотвратите изпадане на конектора за 
захранването по време на работа, уверете се, че той е 
здраво закрепен.

• Нивото на батерията не се показва в горния контролен 
панел, докато фотоапаратът се захранва от 
захранващия адаптер и конектора за захранването.
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Следният софтуер на Nikon може да се използва с 
фотоапарата:

● Компютърен софтуер
Компютърният софтуер на Nikon се предлага в центъра за изтегляне 
на Nikon. Проверете версията и системните изисквания и изтеглете 
последната версия.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

• Camera Control Pro 2 (предлага се за закупуване): Управлявайте 
фотоапарата дистанционно от компютър и запазвайте снимки 
директно на твърдия диск на компютъра. Индикаторът за връзка с 
компютър (c) ще се покаже в горния контролен панел на 
фотоапарата, ако Camera Control Pro 2 стартира, докато 
фотоапаратът е свързан към компютъра.

• ViewNX-i*: Повече от инструмент за гледане и редактиране на 
снимки и филми, заснети с цифрови фотоапарати на Nikon, ViewNX-i 
може да се използва в комбинация с други приложения за 
изображения на Nikon, за да ви помогне да извлечете максимума от 
снимките си. Той също така предлага лесен достъп до онлайн 
услуги.
* Съществуващите потребители трябва да са сигурни, че изтеглят 

най-новата версия, тъй като по-старите версии може да не 
поддържат фотоапарата.

• Capture NX-D: Настройвайте фино снимки, заснети в уникалните 
NEF/NRW (RAW) формати на Nikon или ги конвертирайте в JPEG или 
TIFF (NEF/RAW обработка). Capture NX-D може да се използва не 
само с NEF/NRW (RAW) снимки, но и с JPEG и TIFF снимки, заснети с 
цифрови фотоапарати на Nikon, за задачи като редактиране на 
криви на тониране и повишаване на яркостта и контраста.

Софтуер
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• Wireless Transmitter Utility: Wireless Transmitter Utility е 
необходима, ако фотоапаратът трябва да бъде свързан към мрежа. 
Сдвоете фотоапарата с компютъра и изтеглете снимки чрез Wi-Fi.

● Приложения за смартфон (таблет)
Приложенията за смартфони могат да бъдат изтеглени от Apple App 
Store® или от Google Play™. Посетете уебсайта на Nikon за най-новата 
информация.

SnapBridge: Изтеглете снимки и филми от фотоапарата на вашето 
смарт устройство чрез безжична връзка.
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Съхранение
Когато фотоапаратът няма да се използва за продължителен 
период от време, извадете батерията. Преди да извадите 
батерията, се уверете, че фотоапаратът е изключен.
Не съхранявайте фотоапарата на места, които:
• са с лоша вентилация или са подложени на влажност над 

60%
• са до оборудване, което произвежда силни 

електромагнитни полета, като телевизори или 
радиостанции

• са изложени на температури над 50 °C или под −10 °C

Почистване
Процедурата варира в зависимост от частта, за която е 
необходимо почистване. Процедурите са подробно описани 
по-долу.
• Не използвайте алкохол, разредители или други летливи 

химикали.

Грижа за фотоапарата
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❚❚ Тяло на фотоапарата
Използвайте гумена круша за отстраняване на прах и мъх, 
след това избършете внимателно с мека, суха кърпа. След 
използване на фотоапарата на плажа или на брега, 
почистете пясъка или солта с кърпа, леко напоена в 
дестилирана вода и подсушете щателно фотоапарата.
Важно: Прахът или други чужди тела във фотоапарата 
могат да причинят неизправност на продукта. Повредите 
от наличието на чужди тела във фотоапарата не се 
покриват от гаранцията.

❚❚ Обектив, огледало и визьор
Тези стъклени елементи се повреждат лесно: отстранете 
праха и власинките с гумена круша. Ако използвате гумена 
круша, дръжте флакона във вертикално положение, за да 
предотвратите изпускането на течности, които могат да 
повредят стъклените елементи. За да премахнете следите от 
пръсти и другите петна, сложете малко количество 
почистващ препарат за обектив върху мека кърпа и 
почистете внимателно.

❚❚ Дисплей
Премахнете прах и мъх с гумена круша. При почистване на 
пръстови отпечатъци и други петна, избършете 
повърхността леко с мека кърпа или велур. Не прилагайте 
натиск, тъй като това може да доведе до повреда или 
неизправност.
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Нискочестотният филтър
Замърсявания или прах, навлизащи във фотоапарата при 
смяна на обективи или отстраняване на капачката на тялото 
на фотоапарата, могат да се прикрепят към нискочестотния 
филтър и да повлияят на вашите снимки. Опцията 
„Изчистване сензор изображения“ вибрира филтъра, за да 
премахне праха.
Филтърът може да се почисти по всяко време от менютата 
или почистването може да се извърши автоматично, когато 
фотоапаратът се включва или изключва.

❚❚ Използване на менютата
• За максимален ефект дръжте 

фотоапарата в нормална ориентация 
(с основата надолу).

• Изберете [Изчистване сензор 
изображения] в менюто с 
настройки, след това маркирайте 
[Изчистване сега] и натиснете J, за 
да започне изчистването.

• Контролите на фотоапарата не могат да се 
използват по време на изчистването. Не отстранявайте и 
не изключвайте източника на захранване.

• Менюто с настройки ще се покаже, когато изчистването 
приключи.
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❚❚ Изчистване на сензора за изображения при 
включване и изключване

1 Изберете [Изчистване при 
старт./изкл.] за [Изчистване 
сензор изображения].
Натискането на 2, когато се 
маркира [Изчистване при старт./
изкл.], показва опциите за 
[Изчистване при старт./изкл.].

2 Маркирайте опция.
Натиснете J, за да изберете 
маркираната опция.

Опция Описание

5
[Изчистване при 
стартиране]

Сензорът за изображения се почиства 
автоматично всеки път, когато 
фотоапаратът е включен.

6
[Изчистване при 
изключване]

Сензорът за изображения се почиства 
автоматично при изключване всеки път, 
когато фотоапаратът се изключва.

7
[Изчист. при 
старт. и изкл.]

Сензорът за изображение се почиства 
автоматично при стартиране и при 
изключване.

[Изключв. на 
изчистването]

Изключване на автоматичното изчистване 
на сензора за изображения.
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D Изчистване на сензора за изображения
• Използването на контролите на фотоапарата прекъсва всяко 

изчистване на сензора за изображение в отговор на работата на 
превключвателя на захранването.

• Изчистването на сензора за изображение може да не премахне 
напълно всички чужди тела от филтъра. Изчистете филтъра ръчно 
(0 216) или се консултирайте със сервизен представител, 
оторизиран от Nikon.

• Ако изчистването на сензора за изображение се извършва няколко 
пъти последователно, изчистването на сензора за изображения 
може да бъде временно деактивирано, за да предпази вътрешните 
схеми на фотоапарата. Почистването може да се извърши отново 
след кратко изчакване.
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❚❚ Ръчно почистване
Ако чуждите тела не могат да бъдат премахнати от 
нискочестотния филтър с помощта на опцията „Изчистване 
сензор изображения“ (0 213), филтърът може да бъде 
почистен ръчно, както е описано по-долу. Имайте предвид 
обаче, че тъй като филтърът е изключително деликатен и 
лесно се поврежда, препоръчваме ръчното почистване да 
се извършва само от сервизен представител, оторизиран от 
Nikon.
• За да се предотврати загуба на мощност по време на 

работа, използвайте напълно заредена батерия или 
свържете опционален захранващ адаптер и конектор за 
захранването.

• Ръчното почистване изисква използването на [Заклч. 
огледало нагоре за почист.] в менюто с настройки. 
Елементът [Заклч. огледало нагоре за почист.] не е 
наличен при нива на батерията от J или по-ниски или 
ако фотоапаратът е свързан към смарт устройство чрез 
Bluetooth или други устройства чрез USB.

1 Изключете фотоапарата и свалете обектива.
Включете фотоапарата след като свалите обектива.

2 Маркирайте [Заклч. огледало 
нагоре за почист.] в менюто с 
настройки и натиснете 2.
Фотоапаратът ще се подготви за 
заключване на вдигнатото 
огледало.
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3 Натиснете J.
• Огледалото ще бъде повдигнато и пердето на затвора 

ще се отвори.
• Дисплеят в горния контролен 

панел ще светне. Дисплеите във 
визьора и задния контролен 
панел ще се изключат.

• За възстановяване на 
нормалната работа без проверка на нискочестотния 
филтър, изключете фотоапарата.

4 Задръжте фотоапарата, така 
че светлината да може да 
влезе в него, и прегледайте 
филтъра за прах или мъх.
Ако няма чужди тела, преминете 
към стъпка 6.
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5 Премахнете прах и мъх от 
нискочестотния филтър с 
гумена круша.
• Не използвайте гумена круша с 

четка. Косъмчетата могат да 
повредят филтъра.

• Замърсявания, които не могат да бъдат отстранени с 
гумена круша, могат да бъдат отстранен само от 
сервизен персонал, оторизиран от Nikon. В никакъв 
случай не трябва да докосвате или бършете филтъра.

6 Изключете фотоапарата и поставете обектива.
Огледалото ще се върне в положение надолу и пердето 
на затвора ще се затвори.
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D Използвайте надежден източник на захранване
Пердето на затвора е деликатно и лесно се поврежда. Ако 
фотоапаратът се изключи, докато огледалото е повдигнато, пердето 
ще се затвори автоматично. За да предотвратите повреда на пердето, 
причинена от неволно затваряне на затвора по време на работа, 
спазвайте следните предпазни мерки:
• Не изключвайте фотоапарата, докато огледалото е повдигнато.
• Не изваждайте и не изключвайте източника на захранване, докато 

огледалото е повдигнато.
• Ако батерията се изтощи, докато огледалото е повдигнато, ще 

прозвучи звуков сигнал и лампата на самоснимачката ще започне да 
мига. Пердето на затвора ще се затвори и огледалото ще се спусне 
след около две минути; незабавно завършете почистването или 
инспекцията.

D Чужди тела върху нискочестотния филтър
Чужди тела, навлизащи във фотоапарата, когато обективът или 
капачката на тялото на фотоапарата са отстранени или сменени (или в 
редки случаи смазка или фини частици от самия фотоапарат), могат 
да залепнат към нискочестотния филтър, където може да се появят на 
снимки, направени при определени условия. За да предотвратите 
навлизането на чужди тела при закрепване на капачката на тялото на 
фотоапарата или при смяна на обективи, избягвайте прашни среди и 
не забравяйте да премахнете праха и други чужди тела, които може 
да залепнат към стойката на фотоапарата, байонета за монтиране на 
обектива или капачката на тялото на фотоапарата. За да защитите 
фотоапарата, когато няма поставен обектив, не забравяйте да 
поставите обратно капачката на тялото на фотоапарата от комплекта. 
Ако откриете чуждо тяло, което не може да се премахне с опцията за 
почистване на сензора за изображения (0 213), почистете 
нискочестотния филтър, както е описано в „Ръчно почистване“ 
(0 216) или занесете фотоапарата за почистване на филтъра при 
сервизен представител, оторизиран от Nikon. Снимките, засегнати от 
наличието на чужди тела върху сензора, могат да бъдат ретуширани с 
помощта на опциите за почистване на изображението, налични в 
някои приложения за изображения. 
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D Обслужване на фотоапарата и аксесоарите
Фотоапаратът е прецизно устройство и изисква редовна поддръжка; 
Nikon препоръчва фотоапаратът да се проверява веднъж на една до 
две години и да се обслужва веднъж на всеки три до пет години 
(имайте предвид, че тези услуги се заплащат).
• Честите проверки и обслужване са особено препоръчителни, ако 

фотоапаратът се използва професионално.
• Всички аксесоари, които редовно се използват с фотоапарата, като 

например обективи или светкавици, предлагани като опция, трябва 
да бъдат включени, когато фотоапаратът се инспектира или 
обслужва.
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Смяна на батерията на часовника
Часовникът на фотоапарата се захранва от литиева батерия 
CR1616. Батериите CR1616 имат около две години живот. 
Ако иконата B се покаже в горния контролен панел, 
докато таймерът за готовност е включен, батерията е 
изтощена и трябва да бъде сменена. Когато батерията е 
изтощена, иконата B ще мига, докато таймерът за 
готовност е включен, което показва, че въпреки че все още 
могат да се правят снимки, те няма да бъдат с точния час и 
дата.

❚❚ Смяна на батерията на часовника

1 Изключете фотоапарата и извадете главната 
батерия.

2 Плъзнете капачето на гнездото за батерията, 
което се намира в горната част на гнездото за 
главната батерия, към предната част на 
гнездото за главната батерия.

3 Извадете батерията на 
часовника.
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4 Поставете нова литиева 
батерия CR1616, така че 
положителната страна 
(страната, маркирана с „+“, и 
името на батерията) да се 
вижда.

5 Плъзнете капачето на 
гнездото за батерията на 
часовника към гърба на 
гнездото за главната 
батерия.
Спрете, когато капачето щракне на 
мястото си.

6 Поставете отново главната батерия.

7 Настройте часовника на 
фотоапарата.
Иконата B ще мига в горния 
контролен панел, докато 
часовникът не бъде настроен.

D Поставяне на батерията на часовника
Поставете батерията на часовника в правилната ориентация. 
Поставянето на батерията неправилно може не само да попречи на 
функционирането на часовника, но и да повреди фотоапарата.
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Грижа за фотоапарата
● Не изпускайте
Не изпускайте фотоапарата или обектива и не ги подлагайте на удари. 
Продуктът може да се повреди, ако бъде подложен на силни удари 
или вибрация.

● Дръжте сух
Дръжте фотоапарата сух. Ръждясването на вътрешните механизми, 
причинено от вода във фотоапарата, може не само да бъде скъпо за 
ремонтиране, но да причини и непоправими щети.

● Избягвайте резки промени в температурата
Резките температурни промени, като тези, които възникват при 
влизане или напускане на отоплена сграда в студен ден, могат да 
причинят кондензация в устройството. За да предотвратите 
кондензацията, поставете устройството в калъф за носене на 
фотоапарата или найлонова торбичка, преди да го изложите на резки 
температурни промени.

● Дръжте далеч от силни магнитни полета
Статични заряди или магнитни полета, генерирани от оборудвания 
като радио предаватели, могат да взаимодействат с дисплея, да 
повредят данните, съхранявани на картата с памет, или да повлияят 
на вътрешните ел. схеми на продукта.

Грижа за фотоапарата и батерията: 
Предпазни мерки
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● Не оставяйте обектива насочен към слънцето
Не оставяйте обектива насочен към слънцето или към други силни 
източници на светлина за дълго време. Силната светлина може да 
повреди сензора за изображения или да причини избледняване или 
„изгаряне“. Снимките, заснети с фотоапарата, може да имат ефект на 
бяло замъгляване.

● Лазери и други източници на ярка светлина
Не насочвайте лазери или други изключително ярки източници на 
светлина към обектива, тъй като това може да повреди сензора за 
изображения на фотоапарата.

● Почистване
При почистване на тялото на фотоапарата използвайте гумена круша, 
за да премахнете праха и власинките, след което избършете 
внимателно с мека, суха кърпа. След използване на фотоапарата на 
плажа или на брега, почистете пясъка или солта с кърпа, леко 
напоена в прясна вода и след това подсушете щателно фотоапарата. В 
редки случаи статичното електричество може да изсветли или 
потъмни LCD дисплеите; това не означава неизправност. Дисплеят 
скоро ще се върне в нормално състояние.

● Почистване на обектива и огледалото
Тези елементи се повреждат лесно: отстранете праха и власинките с 
гумена круша. Ако използвате гумена круша, дръжте флакона във 
вертикално положение, за да предотвратите изпускането на 
течности, които могат да повредят стъклените елементи. За да 
премахнете следите от пръсти и другите петна от обектива, сложете 
малко количество почистващ препарат за обектив върху мека кърпа 
и почистете обектива внимателно.

● Почистване на нискочестотния филтър
За информация относно почистването на нискочестотния филтър, 
вижте „Нискочестотният филтър“ (0 213) и „Ръчно почистване“ 
(0 216).
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● Контактните пластини на обектива
Поддържайте контактните пластини на обектива чисти.

● Не докосвайте пердето на затвора
• Пердето на затвора е изключително тънко и лесно се поврежда: при 

никакви обстоятелства не упражнявайте натиск върху пердето, не 
го ръчкайте с почистващи инструменти и не го излагайте на силни 
въздушни потоци от гумена круша. Подобни действия могат да 
надраскат, деформират или разкъсат пердето.

• Пердето на затвора може да изглежда неравномерно оцветено; 
това не означава неизправност. Също така, това няма ефект върху 
изображенията.

● Съхранявайте на проветриво място
За да предотвратите мухъл или плесен, съхранявайте фотоапарата на 
сухо и проветриво място. Не съхранявайте фотоапарата с 
нафталинови или камфорови топчета против молци, в близост до 
оборудване, което създава силно електромагнитно поле или където 
ще бъде изложен на изключително високи температури, например в 
близост до отоплителен уред или в затворено превозно средство в 
горещ ден. Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до 
неизправност на продукта.

● Продължително съхранение
За да предотвратите повреди, причинени от протекла течност на 
батерия например, извадете батерията, ако продуктът няма да се 
използва за продължителен период. Съхранявайте фотоапарата в 
найлонова торбичка, съдържаща изсушител. Не съхранявайте обаче 
кожения калъф на фотоапарата в найлонова торбичка, тъй като това 
може да предизвика повреди в материала. Съхранявайте батерията 
на хладно и сухо място. Обърнете внимание, че изсушителят 
постепенно губи капацитета си да поема влага и трябва да се подменя 
редовно. За да избегнете появата на мухъл или плесен, вадете 
фотоапарата от мястото му на съхранение най-малко веднъж 
месечно, поставете батерията и освободете затвора няколко пъти.
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● Изключете продукта преди да изваждате или изключвате 
източника на захранване

Изваждането или изключването на източника на захранване, докато 
фотоапаратът е включен, може да повреди продукта. Бъдете особено 
внимателни да не извадите или изключите източника на захранване, 
докато се записват или изтриват изображения.

● Бележки за дисплея
• Дисплеят е изработен с изключително висока прецизност; поне 

99,99% от пикселите са ефективни, като не повече от 0,01% липсват 
или са дефектни. Следователно, тези дисплеи могат да съдържат 
пиксели, които винаги са осветени (в бяло, червено, синьо или 
зелено) или са винаги изключени (черни), но това не е 
неизправност. Изображенията, записани с устройството, не се 
повлияват. Необходимо е вашето разбиране.

• Изображенията на дисплея може да се виждат трудно при ярка 
светлина.

• Не прилагайте натиск върху дисплея. Дисплеят може да се повреди. 
Прахът или власинките на дисплея могат да бъдат премахнати 
нежно с гумена круша. Можете да почиствате петната, като бършете 
дисплея леко с мека кърпа или велур. В случай че дисплеят се счупи, 
вземете мерки да избегнете наранявания поради счупеното стъкло. 
Внимавайте, за да предотвратите контакт между течния кристал от 
дисплея и кожата, очите или устата ви.

● Изсушете капачето на гнездото за аксесоари
Ако фотоапаратът се използва при дъжд, водата може да проникне в 
капачето на гнездото за аксесоари от комплекта. Извадете и изсушете 
капачето на гнездото за аксесоари, след като използвате фотоапарата 
при дъжд.
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Грижа за батерията
● Предпазни мерки при употреба
• Ако се използват неправилно, батериите може да се пръснат или 

протекат и да причинят ръждясване на продукта. Спазвайте 
следните предпазни мерки при работа с батериите:
- Изключвайте продукта, преди да смените батерията.
- Батериите може да са горещи след продължителна употреба.
- Поддържайте клемите на батерията чисти.
- Използвайте само батерии, одобрени за употреба с това 

устройство.
- Не свързвайте на късо и не разглобявайте батериите и не ги 

излагайте на огън или прекомерна топлина.
- Поставете капачката за контактните пластини, когато батерията не 

е поставена във фотоапарата или зарядното.
• Ако батерията е гореща, например веднага след употреба, 

изчакайте да се охлади преди да я заредите. Опитите да се зареди 
батерията, когато вътрешната й температура е повишена, ще 
влошат работата й и е възможно тя да не се зареди или да се зареди 
само частично.

• Ако батерията няма да се използва за известно време, поставете я 
във фотоапарата и я изтощете напълно, преди да я извадите от 
фотоапарата и да я приберете за съхранение. Батерията трябва да 
се съхранява на хладно място с температура на околната среда 
между 15 °C и 25 °C. Избягвайте горещи и много студени места.

• Батериите трябва да се заредят в рамките на шест месеца употреба. 
По време на дълги периоди без употреба заредете батерията и 
използвайте фотоапарата, за да я изтощите веднъж на всеки шест 
месеца, преди да я върнете на хладно място за съхранение.

• Изваждайте батерията от фотоапарата или зарядното устройство, 
когато не ги използвате. Фотоапаратът и зарядното използват 
малко количества ток, дори когато са изключени, и могат да 
изчерпят батерията до такава степен, че тя да не може да 
функционира.
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• Не използвайте батерията при температура на околната среда под 
0 °C или над 40 °C. Неспазването на тази предпазна мярка може да 
доведе до повреда на батерията или до проблеми в нейната работа. 
Зареждайте батерията на закрито при температура на околната 
среда от 5 °C–35 °C. Батерията няма да се зареди, ако температурата 
й е под 0 °C или над 60 °C.

• Капацитетът може да се намали и времето за зареждане да се 
увеличи при температури на батерията от 0 °C до 15 °C и от 45 °C до 
60 °C.

• Капацитетът на батериите като цяло спада при ниски околни 
температури. Дори батериите, които са току-що заредени при 
температура под 5 °C може да покажат временно увеличение от „0“ 
до „1“ в показването на възрастта в менюто с настройка 
[Информация за батериите], но дисплеят ще се върне към 
нормалното си състояние, когато батерията бъде заредена при 
температури от около 20 °C или по-високи.

• Капацитетът на батерията спада при ниски температури. Промяната 
в капацитета според температурата се отразява на показваното 
ниво на батерията на фотоапарата. В резултат на това дисплеят на 
батерията може да показва спад в капацитета при спад на 
температурата, дори ако батерията е напълно заредена.

• Батериите може да са горещи след употреба. Внимавайте, когато 
изваждате батериите от фотоапарата.

● Заредете батериите преди употреба
Заредете батерията преди употреба. Батерията от комплекта не е 
напълно заредена при изпращането на продукта.

● Подгответе резервни батерии
Преди да снимате, предвидете резервна батерия и я дръжте напълно 
заредена. В зависимост от местоположението ви, може да бъде 
трудно да закупите батерии за подмяна в кратък срок.
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● Подгответе напълно заредени резервни батерии в студени 
дни

Частично заредените батерии може да не функционират в студени 
дни. В студено време заредете едната батерия преди употреба и 
дръжте другата на топло място и имайте готовност да ги смените, ако 
е необходимо. След като бъде затоплена, студената батерия може да 
възвърне част от заряда си.

● Ниво на батерията
• Многократното включване и изключване на фотоапарата, когато 

батерията е напълно разредена, ще съкрати живота й. Батериите, 
които са напълно разредени, трябва да бъдат заредени преди 
употреба.

• Явен спад на времето, в което напълно заредена батерия запазва 
заряда си при употреба на стайна температура, означава, че 
батерията трябва да се подмени. Закупете нова акумулаторна 
батерия.

● Не се опитвайте да заредите напълно заредени батерии
Продължаването на зареждането, дори и след като батерията е 
пълна, може да влоши работата й.

● Рециклиране на използвани батерии
Рециклирайте батериите в съответствие с местните разпоредби, като 
не забравяте първо да изолирате клемите с тиксо.
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Използване на зарядното
• Не свързвайте на късо клемите на зарядното устройство. 

Неспазването на тази предпазна мярка може да доведе до 
прегряване и повреда на зарядното устройство.

• Изключете зарядното, когато то не се използва.
• Използвайте MH-26a само със съвместими батерии.
• Не използвайте повредени зарядни с открита вътрешна част или 

такива, които издават необичайни звуци при употреба.
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Следващата графика показва програмата на експозицията за 
режим P (ISO 100, максимална диафрагма на обектива f/1,4):

• Максималните и минималните стойности за EV варират в 
зависимост от обхвата на измерване.

• Когато се използва матрично измерване, стойности над 
17 1/3 EV се редуцират до 17 1/3 EV.

Програма на експозицията

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 (фокусно разстояние на 
обектива) ≤ 55 мм

2 55 мм <F ≤ 135 мм

3 135 мм <F

4 Диапазон на измерване: от 
−3 до 20 EV

5 Диафрагма

6 Секунди (скорост на затвора)
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Цифров фотоапарат Nikon D6

Спецификации

Тип
Тип Цифров огледално-рефлексен фотоапарат
Байонет за 
монтиране на 
обектива

Байонет F на Nikon (с АФ съединение и АФ 
контакти)

Ефективен 
зрителен ъгъл FX формат на Nikon

Ефективни пиксели
Ефективни 
пиксели 20,8 милиона

Сензор за изображения
Тип 35,9 × 23,9 мм CMOS сензор
Общо пиксели 21,33 милиона

Система за 
намаляване на 
праха

Почистване на сензора за изображения, 
справочни данни за изтриване на следи от прах 
от изображението (изисква се софтуер 
Capture NX-D)
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Съхранение

Размер на 
изображението 
(пиксели)

• [FX (36×24)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 5568 × 3712 (Голямо: 20,7 M)
- 4176 × 2784 (Средно: 11,6 M)
- 2784 × 1856 (Малко: 5,2 M)

• [1,2× (30×20)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 4640 × 3088 (Голямо: 14,3 M)
- 3472 × 2312 (Средно: 8,0 M)
- 2320 × 1544 (Малко: 3,6 M)

• [DX (24×16)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 3648 × 2432 (Голямо: 8,9 M)
- 2736 × 1824 (Средно: 5,0 M)
- 1824 × 1216 (Малко: 2,2 M)

• [5:4 (30×24)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 4640 × 3712 (Голямо: 17,2 M)
- 3472 × 2784 (Средно: 9,7 M)
- 2320 × 1856 (Малко: 4,3 M)

• [1:1 (24×24)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 3712 × 3712 (Голямо: 13,8 M)
- 2784 × 2784 (Средно: 7,8 M)
- 1856 × 1856 (Малко: 3,4 M)

• [16:9 (36×20)] избрано за зона на 
изображението във визьора:
- 5568 × 3128 (Голямо: 17,4 M)
- 4176 × 2344 (Средно: 9,8 M)
- 2784 × 1560 (Малко: 4,3 M)

• Снимки, направени при заснемане на филми 
с размер на кадъра 3840 × 2160: 3840 × 2160

• Снимки, направени при заснемане на филми 
с размер на кадъра 1920 × 1080: 1920 × 1080

• Снимки, направени при заснемане на филми 
с размер на кадъра 1280 × 720: 1280 × 720
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Файлов формат 
(качество на 
изображението)

• NEF (RAW): 12 или 14 бита (компресиран без 
загуби, компресиран или некомпресиран); 
големи, средни и малки (средните и малките 
изображения се записват с дълбочина в битове 
от 12 бита с помощта на компресиране без 
загуби)

• JPEG: JPEG-Baseline, съвместим с фино (прибл. 
1:4), нормално (прибл. 1:8) или основно (прибл. 
1:16) компресиране; наличен е приоритет на 
размера и оптимално качество на 
компресирането

• NEF (RAW) + JPEG: Една снимка, записана както 
в NEF (RAW), така и в JPEG формат

Система Picture 
Control

Автоматичен, Стандартна обработка, Неутрален, 
Ярък, Монохромно изображение, Портрет, 
Пейзаж, Равни, Creative Picture Control 
(Креативен Picture Control) (Мечта, Сутрин, Поп, 
Неделя, Мрачен, Драматичен, Тишина, Избелен, 
Меланхоличен, Чист, Деним, Играчка, Сепия, Син, 
Червен, Розов, Въглен, Графит, Двоичен, 
Карбонов); избраният Picture Control може да се 
променя; съхранение на потребителски Picture 
Controls

Носител CFexpress (тип B) и XQD карти с памет

Двойни слотове 
за карти

Картата в слот 2 може да се използва за 
съхранение при препълване или архивиране, за 
отделно съхранение на NEF (RAW) и JPEG копия 
на снимки, направени при настройки за качество 
на изображението NEF (RAW) + JPEG, или за 
съхраняване на отделни копия на JPEG снимки в 
различни размери и коефициенти на компресия; 
снимките могат да се копират между картите

Файлова 
система DCF 2.0, Exif 2.31

Съхранение
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Визьор

Визьор Оптичен пентапризмен огледално-рефлексен 
визьор

Покритие на 
кадъра

• FX: Прибл. 100 % хоризонтално и 100 % 
вертикално

• 1,2×: Прибл. 97% хоризонтално и 97% 
вертикално

• DX: Прибл. 97% хоризонтално и 97% 
вертикално

• 5:4: Прибл. 97% хоризонтално и 100% 
вертикално

• 1:1: Прибл. 95% хоризонтално и 100% 
вертикално

• 16:9: Прибл. 100% хоризонтално и 96% 
вертикално

Увеличение Прибл. 0,72× (50 мм f/1,4 обектив на безкрайност, 
−1,0 м−1)

Зрителна точка 17 мм (−1,0 м−1; от центъра на повърхността на 
обектива на окуляра на визьора)

Настройване на 
диоптъра −3 – +1 м−1

Фокусен екран
Екран тип B BriteView Clear Matte Mark X (с клин 
на АФ зона; кадриращата мрежа може да бъде 
показана)

Рефлексно 
огледало Бързо връщане

Преглед на 
дълбочината на 
рязкостта

Натискането на бутона Pv намалява диафрагмата 
на обектива надолу до стойност, избрана от 
потребителя (режими A и M) или от фотоапарата 
(режими P и S)

Диафрагма на 
обектива Мигновено връщане, управлявано електронно
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Обектив

Съвместими 
обективи

• Тип G, E и D (някои ограничения са приложими 
към PC обективите)

• Други обективи AF NIKKOR (с изключение на 
обективи IX NIKKOR и обективи за F3AF)

• Обективи AI-P NIKKOR
• DX обективи (използване на [DX (24×16)] зона 

на изображението във визьора)
• Обективи без процесор AI (само режими A и 

M)
• По време на снимане през визьора 

електронният далекомер може да се използва с 
обективи с максимална диафрагма f/5,6 или по-
бърза. С обективи, които имат максимална 
диафрагма f/8 или по-висока, електронният 
далекомер поддържа 15 точки за фокусиране.

Затвор

Тип

Механичен затвор с електронно контролиран 
вертикален ход на фокалната равнина; 
електронен затвор с предно перде; електронен 
затвор

Скорост

1/8000–30 сек (изберете от размер на стъпката от 
1/3, 1/2 и 1 EV, с възможност до 900 сек в режим M), 
Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато 
е натиснат спусъкът); продължителна ръчна 
експозиция за зададен период от време; X250

Скорост синхр. 
светкавица

X=1/250 сек; синхронизира се със затвор при 
1/250 сек или по-бавна
• Поддържа се автоматична FP високоскоростна 

синхронизация
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Освобождаване

Режим на 
снимане

S (единична снимка), CL (серия от снимки с ниска 
скорост), CH (серия от снимки с висока скорост), 
Q (тихо освобождаване на затвора), 
E (самоснимачка), MUP (вдигнато огледало)

Приблизителна 
скорост при 
превъртане 
напред

• CL: 1–10 кадъра/сек.
• CH: 10–14 кадъра/сек.
• Q: 1–5 кадъра/сек.

Самоснимачка 2 сек, 5 сек, 10 сек, 20 сек; 1–9 експозиции на 
интервали от 0,5, 1, 2 или 3 сек

Експозиция

Система за 
измерване

• Снимане през визьора: TTL експонометър, 
използващ RGB сензор с приблизително 180 K 
(180 000) пиксела

• Live view (прегл. в реално вр.): TTL измерване 
на експозицията, изпълнявано от сензора за 
изображения
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Режим на 
измерване

• Матрично: 3D цветно матрично измерване III 
(обективи тип G, E и D); цветно матрично 
измерване III (други обективи с процесор); 
цветно матрично измерване, налично с 
обективи без процесор, ако потребителят 
предостави данни за обектива

• Централно претеглено: Тежест от 75%, дадена 
на кръга от 12 мм от центъра на кадъра; 
диаметърът на кръга може да бъде променян 
на 8, 15 или 20 мм или претеглянето може да 
бъде базирано на средно за целия кадър 
(обективите без процесор и AF-S NIKKOR тип 
„рибешко око“ 8–15 мм f/3,5–4,5E ED използват 
12-мм кръг)

• Точково: Измерва кръг с диаметър 
приблизително 4 мм (около 1,5% от кадъра), 
центриран върху избраната точка за 
фокусиране (върху централната точка за 
фокусиране, когато се използва обектив без 
процесор или AF-S NIKKOR тип „рибешко око“ 
8–15 мм f/3,5–4,5E ED)

• Претегляне на светлите участъци: Налично с 
обективи тип G, E и D

Обхват *

• Матрично или централно-претеглено 
измерване: −3–+20 EV

• Точково измерване: 2–20 EV
• Измер. с претегл. на св. участ.: 0–20 EV
* Стойностите са за обектив ISO 100 и f/1,4 при 

20 °C
Конектор за 
свързване на 
експонометъра

Комбиниран процесор и AI

Експозиция
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Режим

P (режим с автоматична гъвкава програма); 
S (автоматичен с приоритет на затвора); 
A (автоматичен режим с приоритет на 
диафрагмата); M (ръчен режим)

Компенсация на 
експозицията

–5 – +5 EV; −3 – +3 EV при заснемане на филми 
(избирайте между размер на стъпките от 1/3, 1/2 и 
1 EV)

Заключване на 
експозицията

Осветеността, заключена при измерената 
стойност

ISO 
чувствителност 
(Препоръчан 
Индекс на 
експозицията)

ISO 100–102400 (избирайте между размер на 
стъпките от 1/3, 1/2 и 1 EV); също може да бъде 
настроен на ок. 0,3, 0,5, 0,7 или 1 EV (еквивалент 
на ISO 50) под ISO 100 или до прибл. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 
2, 3, 4 или 5 EV (еквивалент на ISO 3280000) над 
ISO 102400; наличен е автоматичен контрол на 
ISO чувствителността

Активен 
D-Lighting

Може да се избира от Автоматично, Свръхвисоко 
+2, Свръхвисоко +1, Високо, Нормално, Ниско и 
Изкл.

Автоматично фокусиране

Тип

• Снимане през визьора: детекция на TTL 
фазата; 105 точки за фокусиране, като всички са 
сензори от кръстосан тип и 15 от които 
поддържат f/8; детекция, извършвана от сензор 
за автоматично фокусиране Multi-CAM 37K; 
поддържа се фино настройване на 
автоматичното фокусиране

• Live view: АФ с детекция на контраст, налично 
във всички точки на кадъра; точка за 
фокусиране, избрана от фотоапарата, когато се 
използва разпознаване на лица или 
проследяване на обекта

Експозиция
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Диапазон на 
детекция −4,5 – +20 EV (ISO 100, 20 °C)

Сервоуправление 
на обектива

• Автоматично фокусиране (AF): Единично 
автоматично фокусиране (AF-S); АФ с 
непрекъснато следене (AF-C; само снимане 
през визьора; проследяването с предвиждащо 
фокусиране се активира автоматично според 
статуса на обекта); Постоянен АФ (AF-F; 
наличен само по време на live view (преглед в 
реално време) и запис на филми)

• Ръчно фокусиране (M): Може да се използва 
електронният далекомер

Точки за 
фокусиране

105 точки за фокусиране (номерът за избор при 
снимане през визьора може да се избере от 105, 
27 и 15)

Режим за избор 
на АФ зона

• Снимане през визьора: АФ с единична точка; 
9-, 25-, 49- или 105-точков АФ с динамична зона; 
3D проследяване; АФ с групирана зона; АФ с 
групирана зона (C1); АФ с групирана зона (C2); 
АФ с автоматична зона

• Live view: АФ с детекция на лица, АФ с широка 
зона, АФ с нормална зона, АФ с проследяване 
на обекта

Заключване на 
фокусa

Фокусът може да се заключи чрез натискане на 
спусъка наполовина (единично автоматично 
фокусиране/AF-S) или чрез натискане на 
центъра на спомагателния селектор

Автоматично фокусиране
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Светкавица

Управление на 
светкавицата

TTL управление на светкавицата с помощта на 
RGB сензор с приблизително 180K (180 000) 
пиксела: i-TTL управление на светкавицата; i-TTL 
балансирана запълваща светкавица за цифров 
SLR се използва с матрично, централно 
претеглено и измерване с претегляне на 
светлите участъци, стандартна i-TTL балансирана 
запълваща светкавица за цифров SLR с точково 
измерване

Режим на 
светкавицата

Поддържат се синхронизация по предно перде, 
намаляване на ефекта „червени очи“, бавна 
синхронизация, намаляване на ефекта „червени 
очи“ с бавна синхронизация, бавна 
синхронизация по задно перде, изкл.

Компенсация на 
светкавицата

–3 – +1 EV (избирайте между размер на стъпките 
от 1/3, 1/2 и 1 EV)

Индикатор за 
готовност на 
светкавицата

Светва, когато светкавица, предлагана като 
опция, е напълно заредена; мига, след като 
светкавицата е задействана при пълна мощност

Гнездо за 
аксесоари

ISO 518 гнездо за аксесоари с контакти за 
синхронизиране и данни и защитно заключване

Система за 
креативно 
осветяване на 
Nikon (CLS)

i-TTL управление на светкавицата, 
радиоуправляемо усъвършенствано безжично 
управление на осветяването, оптично 
усъвършенствано безжично управление на 
осветяването, пилотно осветяване, заключване 
на стойността на светкавицата, предаване на 
информация за цветната температура, 
автоматична FP високоскоростна 
синхронизация, функция за подпомагане на АФ 
за АФ с множество зони (снимане през визьора), 
унифицирано управление на светкавицата

Извод за 
синхронизация

ISO 519 извод за синхронизация със заключваща 
нишка
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Баланс на бялото

Баланс на 
бялото

Автоматично (3 вида), автоматична естествена 
светлина, пряка слънчева светлина, облачно 
небе, сянка, осветление от лампа с нажежаема 
жичка, флуоресцентно осветление (7 вида), 
светкавица, избор на цветната температура 
(2500 K - 10 000 K), ръчна потребителска 
настройка (могат да се запазят до 6 стойности, 
измерването на точковия баланс на бялото е 
налично по време на live view (преглед в реално 
време)), всичко с фина настройка

Клин

Клин Експозиция и/или светкавица, баланс на бялото и 
ADL

Live view (преглед в реално време)
Режим C (снимки live view), 1 (филм live view)

Филм
Система за 
измерване

Измерване на TTL с помощта на сензора за 
изображения на фотоапарата

Режим на 
измерване

Матрица, централно претеглено или претегляне 
на светлите участъци
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Размер на 
кадъра 
(пиксели) и 
кадрова честота

• 3840 × 2160 (4 K UHD): 30p (последователна 
развивка), 25p, 24p

• 1920 × 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720: 60p, 50p
• 1920 × 1080 изрязване: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
* Действителната кадрова честота за 60p, 50p, 

30p, 25p и 24p е съответно 59,94, 50, 29,97, 25 и 
23,976 кадъра/сек.

* Избор на качество е наличен във всички 
размери, с изключение на 3840 × 2160, когато 
качеството е фиксирано на c (високо)

Файлов формат MOV, MP4
Видео 
компресиране H.264/MPEG-4 усъвършенствано видео кодиране

Формат за 
записване на 
аудио

Линеен PCM (за филми, записани във формат 
MOV) или AAC (за филми, записани във формат 
MP4)

Аудио 
записващо 
устройство

Вграден стерео или външен микрофон с опция за 
атенюатор; регулируема чувствителност

ISO 
чувствителност 
(Препоръчан 
Индекс на 
експозицията)

• Режим M: Ръчен избор (ISO 100 до 102400; 
изберете от размер на стъпката от 1/3, 1/2 и 1 EV) 
с налични допълнителни опции, еквивалентни 
приблизително на 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 или 5 EV 
(еквивалент на ISO 3280000) над ISO 102400; 
автоматичен контрол на ISO чувствителността 
(ISO 100 до Hi 5) се предлага с избираема горна 
граница

• Режими P, S и A: Автом. настр. ISO чувствит. 
(ISO 100 до Hi 5) с избираема горна граница

Филм
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Активен 
D-Lighting

Може да бъде избрано от Свръхвисоко, Високо, 
Нормално, Ниско или Изкл.

Други опции Запис на таймлапс филм, електронно намаляване 
на вибрациите, кодове за време

Дисплей

Дисплей

8 см/3,2- инч., прибл. 2 359 000 точки (XGA) TFT 
сензорен LCD дисплей със 170° ъгъл на виждане, 
приблизително 100% покритие на кадъра, 11-
степенно ръчно регулиране на яркостта и 
управление на балансa на цветовете

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на цял екран и миниатюра (4, 9 
или 72 изображения) с увеличаване при 
възпроизвеждане, изрязване при увеличаване 
при възпроизвеждане, възпроизвеждане на 
филми, слайдшоу на снимки и/или филми, 
показване на хистограма, силно осветени 
елементи, информация за снимката, показване 
на данните за местоположението, оценка на 
снимки, автоматично завъртане на снимката, 
добавяне на индексни знаци, запис и 
възпроизвеждане на гласови бележки, 
вграждане и показване на IPTC информация

Филм
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Интерфейс

USB USB конектор тип C (SuperSpeed USB); 
препоръчва се свързване към вграден USB порт

HDMI изход HDMI конектор тип C

Аудио вход Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър; 
поддържа модулно захранване)

Аудио изход Стерео минищифтов жак (3,5 мм диаметър)
Универсален 
конектор с десет 
пина

Вграден (може да се използва с кабели за 
дистанционно управление MC-30A/MC-36A и 
други допълнителни аксесоари)

Ethernet

Конектор RJ-45
• Стандарти: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 

802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Скорост на данни *: 10/100/1000 Mbps с 

автоматично откриване
• Порт: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-

MDIX)
* Максимална скорост на логически данни 

съгласно стандарта IEEE; действителната 
скорост може да се различава.

Периферен 
конектор За WT-6
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Wi-Fi/Bluetooth

Wi-Fi

• Стандарти:
- IEEE 802.11b/g/n (Африка, Азия и Океания))
- IEEE 802.11b/g/n/a/ac (Европа, САЩ, Канада, 

Мексико)
- IEEE 802.11b/g/n/a (други страни в Северна и 

Южна Америка)
• Работна честота:

- 2412–2462 MHz (канал 11; Африка, Азия и 
Океания)

- 2412–2462 MHz (канал 11) и 5180–5825 MHz 
(САЩ, Канада, Мексико)

- 2412–2462 MHz (канал 11) и 5180–5805 MHz 
(други страни в Северна и Южна Америка)

- 2412–2462 MHz (канал 11) и 5745–5805 MHz 
(Грузия)

- 2412–2462 MHz (канал 11) и 5180–5320 MHz 
(други страни в Европа)

• Максимална изходна мощност (EIRP):
- 2,4 GHz честота: 6,8 dBm
- 5 GHz честота: 6,3 dBm (Грузия)
- 5 GHz честота: 9,3 dBm (други страни)

• Удостоверяване: Отворена система, WPA2-PSK
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Bluetooth

• Комуникационни протоколи: Bluetooth 
спецификация версия 4.2

• Работна честота:
- Bluetooth: 2402–2480 MHz
- Нискоенергиен Bluetooth: 2402–2480 MHz

• Максимална изходна мощност (EIRP):
- Bluetooth: 1,3 dBm
- Нискоенергиен Bluetooth: −0,2 dBm

Обхват (линия 
на видимост)

Приблизително 10 м*

* Без смущения. Обхватът може да варира 
според силата на сигнала и наличието или 
липсата на препятствия.

Данни за местоположението
Поддържани 
GNS системи GPS (САЩ), GLONASS (Русия), QZSS (Япония)

Придобити 
данни

Ширина, дължина, надморска височина, UTC 
(координирано универсално време)

Синхронизация на 
часовника

Часовникът на фотоапарата може да бъде 
настроен според времето, получено чрез GNSS

Данни за 
проследяване NMEA-съвместим

Интервал на 
проследяване 15 сек, 30 сек, 1 мин., 2 мин, 5 мин.

Wi-Fi/Bluetooth
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Максимално 
време за запис 
на 
проследяването

6, 12 или 24 часа

Изтриване на 
проследяването Поддържано

Източник на захранване

Батерия

Една акумулаторна литиево-йонна батерия 
EN-EL18c *
* Може да се използват и батерии EN-EL18b/

EN-EL18a/EN-EL18. Имайте предвид обаче, че 
може да се направят по-малко снимки с едно 
зареждане с EN-EL18, отколкото с EN-EL18c/
EN-EL18b/EN-EL18a.

Захранващ 
адаптер

Захранващ адаптер EH-6c; изисква конектор за 
захранването EP-6 (продава се отделно)

Гнездо за статив
Гнездо за статив 1/4 инча (ISO 1222)

Размери/тегло
Размери 
(Ш × В × Д) Прибл. 160 × 163 × 92 мм

Тегло

Прибл. 1450 г с батерия и две CFexpress карти с 
памет, но без капачката на тялото на 
фотоапарата и капачето на гнездото за 
аксесоари; прибл. 1270 г (само тялото на 
фотоапарата)

Данни за местоположението
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• Освен ако не е посочено друго, всички измервания са извършени 
съгласно стандартите или насоките на Camera and Imaging Products 
Association (CIPA).

• Всички стойности са за фотоапарат с напълно заредена батерия.
• Примерните изображения, показани на фотоапарата, и 

изображенията и илюстрациите в ръководството са само с 
обяснителни цели.

• Nikon си запазва правото да променя външния вид и 
спецификациите на хардуера и софтуера, описани в това 
ръководство, по всяко време и без предизвестие. Nikon не носи 
отговорност за щети, които могат да възникнат от която и да е 
грешка в това ръководство.

Работна среда
Температура 0 °C–40 °C
Влажност 85% или по-малко (без конденз)
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❚❚ Зарядно устройство за батерии MH-26a

Символите върху този продукт представляват следното:
m променлив ток, p прав ток, q клас оборудване II (конструкцията 
на продукта е двойно изолирана)

Номинално 
входно 
напрежение

Променлив ток от 100 до 240 V, 50/60 Hz

Номинално 
изходно 
напрежение

Прав ток 12,6 V/1,2 A

Поддържани 
батерии

Nikon EN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18 
акумулаторни литиево-йонни батерии

Време за 
зареждане на 
батерията

Прибл. 2 часа и 35 минути
* Време, необходимо за зареждане на батерията 

при температура на околната среда от 25 °C 
при напълно изразходен заряд

Работна 
температура 0 °C–40 °C

Размери 
(Ш × В × Д) Прибл. 160 × 85 × 50,5 мм 

Дължина на 
захранващия 
кабел

Прибл. 1,8 м (САЩ и Канада) или 1,5 м (други 
държави) 

Тегло

Прибл. 285 г, включително два протектора на 
контактите, но без захранващия кабел; прибл. 
265 г, с изключение на протекторите на 
контактите и захранващия кабел
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❚❚ Акумулаторна литиево-йонна батерия 
EN-EL18c

Тип Акумулаторна литиево-йонна батерия
Номинален 
капацитет 10,8 V/2500 mAh

Работна 
температура 0 °C–40 °C

Размери 
(Ш × В × Д) Прибл. 56,5 × 27 × 82,5 мм 

Тегло Прибл. 160 г, без капачката за контактните 
пластини
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Калибриране на батериите
Зарядното устройство за батерии MH-26a може да открие 
дали батериите се нуждаят от калибриране и да ги 
калибрира според нуждите, за да гарантира точността на 
показване на нивото на батерията. Състоянието и 
напредъкът на калибрирането се показват с лампи на 
зарядното устройство за батерии:

Ако лампата за калибриране на текущото гнездо за 
батерията мига, когато е поставена батерия, батерията 
трябва да се калибрира.
За да започнете калибрирането, натиснете бутона за 
калибриране за текущото гнездо за около секунда. Лампата 
на гнездото за текущото гнездо за батерията мига, докато се 
изпълнява калибрирането.
Дисплеят се разчита, както следва:

1 Лампи на гнездото (зелени)

2 Лампи за зареждане (зелени)

3 Лампи за калибриране 
(жълти)

4 Бутони за калибриране
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Въпреки че калибрирането се препоръчва за точно 
измерване на състоянието на заряда на батерията, 
калибрирането не е необходимо да се извършва, когато 
лампата за калибриране мига. След като започнете, може да 
прекъснете калибрирането по всяко време.
• Ако бутонът за калибриране не е натиснат, докато лампата 

за калибриране мига, нормалното зареждане ще започне 
след около десет секунди.

• За да прекъснете калибрирането, натиснете отново бутона 
за калибриране. Калибрирането ще приключи и ще 
започне зареждането.

Когато калибрирането приключи, лампите за калибриране и 
зареждане ще се изключат и зареждането ще започне 
незабавно.

Приблизително време, необходимо за 
калибриране на батерията

Под 2 часа 2–4 часа 4–6 часа Над 6 часа

Лампи за 
зареждане 

(зелени)

2 ч I (изкл.) K (вкл.) K (вкл.) K (вкл.)
4 ч I (изкл.) I (изкл.) K (вкл.) K (вкл.)
6 ч I (изкл.) I (изкл.) I (изкл.) K (вкл.)

Лампа за 
калибриране 

(КАЛ ВКЛ.) 
(жълта): L/R

K (вкл.) K (вкл.) K (вкл.) K (вкл.)
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D Предупредителни индикатори
• Ако лампите „L“ и „R“ на гнездото и за калибрирането светват и 

угасват последователно, когато няма поставена батерия… 
…има проблем със зарядното. Изключете зарядното и се 
консултирайте със сервизен представител, оторизиран от Nikon.

• Ако лампите „L“ и „R“ на гнездото и за калибрирането светват и 
угасват последователно, когато има поставена батерия…
…по време на зареждането е възникнал проблем с батерията или 
зарядното. Извадете батерията, изключете зарядното устройство и 
се консултирайте със сервизен представител, оторизиран от Nikon.

A Зареждане и калибриране на две батерии
Ако батериите са поставени в двете гнезда, те ще се зареждат в реда, 
в който са поставени. Ако бутонът за калибриране е натиснат, когато 
някоя от лампите за калибриране мига, зарядното устройство ще 
калибрира и след това ще зареди батерията, която е била поставена 
първа. Втората батерия не може да бъде калибрирана или заредена, 
докато процесът не завърши.
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D Изхвърляне на устройства за съхранение на данни
Имайте предвид, че изтриването на изображения или форматирането 
на карти с памет или на други устройства за съхранение на данни не 
заличава напълно данните за оригиналните изображения. Понякога 
файловете, изтрити от излезли от употреба устройства за съхранение 
на данни, могат да бъдат възстановени чрез достъпен в търговската 
мрежа софтуер и да бъдат използвани за злоупотреба с лични 
изображения. Гарантирането на поверителността на такива данни е 
отговорност на потребителя.
Преди да изхвърлите устройство за съхранение на данни или да го 
дадете на друг човек, изтрийте всички данни, като използвате 
наличен в търговската мрежа софтуер за изтриване, или 
форматирайте устройството и след това го запълнете изцяло с 
изображения, които не съдържат лична информация (например 
снимки на небе). Бъдете внимателни, за да избегнете наранявания 
при физическото унищожаване на устройства за съхранение на 
данни.
Преди да бракувате фотоапарата или да прехвърлите собствеността 
му на друго лице, вие трябва да използвате и елемента [Нулиране 
всички настр.] в менюто с настройки на фотоапарата, за да изтриете 
мрежовите настройки и друга лична информация.
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D Поддържани стандарти
• DCF версия 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) (стандарт за 

осигуряване на съвместимост между файловите системи на 
фотоапарати на различни производители) е стандарт, широко 
използван в отрасъла на цифровите фотоапарати, за да се 
гарантира съвместимостта между различните марки фотоапарати.

• Exif версия 2.31: Фотоапаратът поддържа Exif (Exchangeable Image 
File Format for Digital Still Cameras (универсален файлов формат за 
изображения на цифрови фотоапарати) версия 2.31, стандарт, 
използван с цел подобряване на оперативната съвместимост на 
принтери и цифрови фотоапарати, като прави по-лесно 
създаването на висококачествени разпечатки. Информацията, 
съхранявана със снимките, се използва за оптимална репродукция 
на цветовете, когато изображенията се разпечатват на принтери, 
съвместими с Exif. Вижте ръководството на принтера за 
подробности.

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс 
с висока разделителна способност) е стандарт за мултимедиен 
интерфейс, използван в потребителската електроника и 
аудиовизуалните устройства. Този стандарт гарантира, че 
аудиовизуалните данни и контролните сигнали могат да бъдат 
предавани към устройства, съвместими с HDMI, посредством 
свързване с един кабел.
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• Фотоапаратът може да се използва със CFexpress (тип B) и 
XQD карти с памет.

• За запис на филм и възпроизвеждане се препоръчват 
карти със скорост на запис от 45 MB/сек (300×) или по-
добри. По-бавните скорости могат да доведат до 
прекъсване на записа. Възпроизвеждането може също да 
бъде прекъснато или насечено, когато на фотоапарата се 
гледат филми.

• Свържете се с производителя за информация относно 
характеристиките, работата и ограниченията при 
използване.

Одобрени карти с памет
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Следващата таблица показва приблизителния брой снимки, 
които могат да се съхраняват на 128 GB 1 карта при различни 
настройки на зоната на изображението във визьора, 
качеството на изображението и размера на изображението. 
Реалният капацитет варира в зависимост от условията на 
снимане и вида на картата.

[FX (36×24)] избрано за зона на 
изображението във визьора
Тази категория включва също изображения, направени с 
обективи, различни от DX, когато е избрано [Вкл.] за [Зона 
на изобрж. във визьора] > [Автоматично DX изрязване].

Капацитет на картата с памет

Качество на 
изображението

Размер на 
изображе-

нието

Размер 
на 

файла

Брой на 
оставащите 
експозиции 

за запис2

Капацитет 
на буфера 

2, 3

NEF (RAW), 
Компресиране 

без загуба, 
12-битов

Голямо
Прибл. 
20,2 MB

3500 кадъра 184 кадъра

Средно
Прибл. 
14,6 MB

4700 кадъра 79 кадъра

Малко
Прибл. 
11,1 MB

6200 кадъра 84 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиране 

без загуба, 
14-битов

Голямо
Прибл. 
25,1 MB

3000 кадъра 146 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиран, 

12-битов
Голямо

Прибл. 
18,4 MB

4700 кадъра 186 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиран, 

14-битов
Голямо

Прибл. 
22,6 MB

3900 кадъра 152 кадъра
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NEF (RAW), 
Некомпресиран, 

12-битов
Голямо

Прибл. 
33,1 MB

3500 кадъра 133 кадъра

NEF (RAW), 
Некомпресиран, 

14-битов
Голямо

Прибл. 
38,0 MB

3000 кадъра 105 кадъра

JPEG fine4

Голямо
Прибл. 
10,8 MB

8400 кадъра 200 кадъра

Средно
Прибл. 
6,9 MB

13 900 
кадъра

200 кадъра

Малко
Прибл. 
3,8 MB

25 600 
кадъра

200 кадъра

JPEG normal4

Голямо
Прибл. 
5,7 MB

16 500 
кадъра

200 кадъра

Средно
Прибл. 
3,5 MB

27 000 
кадъра

200 кадъра

Малко
Прибл. 
2,0 MB

48 700 
кадъра

200 кадъра

JPEG basic4

Голямо
Прибл. 
2,6 MB

31 400 
кадъра

200 кадъра

Средно
Прибл. 
1,8 MB

51 300 
кадъра

200 кадъра

Малко
Прибл. 
1,1 MB

88 600 
кадъра

200 кадъра

Качество на 
изображението

Размер на 
изображе-

нието

Размер 
на 

файла

Брой на 
оставащите 
експозиции 

за запис2

Капацитет 
на буфера 

2, 3
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[DX (24×16)] избрано за зона на 
изображението във визьора
Тази категория включва също изображения, направени с DX 
обективи, когато е избрано [Вкл.] за [Зона на изобрж. във 
визьора] > [Автоматично DX изрязване].

Качество на 
изображението

Размер на 
изображе-

нието
Размер 

на файла

Брой на 
оставащите 
експозиции 

за запис2

Капацитет 
на буфера 

2, 3

NEF (RAW), 
Компресиране 

без загуба, 
12-битов

Голямо Прибл. 
9,8 MB 7600 кадъра 200 кадъра

Средно Прибл. 
7,2 MB

10 100 
кадъра 129 кадъра

Малко Прибл. 
5,6 MB

13 000 
кадъра 142 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиране 

без загуба, 
14-битов

Голямо Прибл. 
11,9 MB 6700 кадъра 200 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиран, 

12-битов
Голямо Прибл. 

9,0 MB
10 000 
кадъра 200 кадъра

NEF (RAW), 
Компресиран, 

14-битов
Голямо Прибл. 

10,8 MB 8500 кадъра 200 кадъра

NEF (RAW), 
Некомпресиран, 

12-битов
Голямо Прибл. 

15,1 MB 7600 кадъра 200 кадъра

NEF (RAW), 
Некомпресиран, 

14-битов
Голямо Прибл. 

17,2 MB 6700 кадъра 200 кадъра
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JPEG fine4

Голямо Прибл. 
5,6 MB

17 400 
кадъра 200 кадъра

Средно Прибл. 
3,7 MB

26 300 
кадъра 200 кадъра

Малко Прибл. 
2,3 MB

42 400 
кадъра 200 кадъра

JPEG normal4

Голямо Прибл. 
2,9 MB

33 600 
кадъра 200 кадъра

Средно Прибл. 
2,0 MB

48 700 
кадъра 200 кадъра

Малко Прибл. 
1,3 MB

75 000 
кадъра 200 кадъра

JPEG basic4

Голямо Прибл. 
1,6 MB

60 900 
кадъра 200 кадъра

Средно Прибл. 
1,1 MB

88 600 
кадъра 200 кадъра

Малко Прибл. 
0,8 MB

121 000 
кадъра 200 кадъра

Качество на 
изображението

Размер на 
изображе-

нието
Размер 

на файла

Брой на 
оставащите 
експозиции 

за запис2

Капацитет 
на буфера 

2, 3
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1 Стойностите са за карта с памет Sony CEB-G128 128 GB CFexpress 
(към декември 2019 г.).

2 Броят на снимките, които могат да бъдат запазени на картата с 
памет или съхранявани в буфера на паметта, варира в зависимост 
от записаната сцена.

3 Максималният брой експозиции, който може да се съхрани в 
буфера на паметта при ISO 100. Може да спадне в някои ситуации, 
включително когато:
• JPEG опция за оптимално компресиране (c) е избрана за 

[Качество на изображението]
• [Вкл.] е избрано за [Автомат. контрол изкривяване]

4 Стойностите предполагат, че опция за приоритет на размера 
(опция, която не е отбелязана с c), е избрана за [Качество на 
изображението]. Избирането на опция за оптимално 
компресиране (c) увеличава размера на файла; броят на 
изображенията и капацитетът на буфера съответно спадат.

D Максимален брой снимки за серия от снимки
Максималният брой снимки, който може да бъде направен при една 
серия от снимки, може да бъде зададен на произволна стойност 
между 1 и 200 с помощта на Потребителска настройка d2 [Макс. 
непрекъснато освобожд.].
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Дължината на видео клипа или броят снимки, които могат да 
бъдат записани с напълно заредена акумулаторна литиево-
йонна батерия EN-EL18c (2500 mAh) 1, са посочени по-долу. 
Действителната издръжливост варира според фактори като 
състоянието на батерията, интервала между снимките и 
опциите, избрани в менютата на фотоапарата.
• Снимки, режим на снимане „единична снимка“: 

Приблизително 3580 (CIPA стандарт2)
• Снимки, непрекъснат режим на снимане: Приблизително 

8670 (Nikon стандарт3)
• Филми: Приблизително 105 минути4

Следните действия могат да скъсят издръжливостта на 
батерията:
• Използване на дисплея например при снимане с live view
• Натискане на спусъка наполовина
• Повторени операции за автоматично фокусиране
• Правене на NEF (RAW) снимки
• Бавни скорости на затвора

Издръжливост на батерията
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• Използване на функциите Ethernet, Wi-Fi (безжична 
локална мрежа) и Bluetooth на фотоапарата

• Използване на вградения GNSS приемник
• Използване на фотоапарата със свързани опционални 

аксесоари
• Използване на VR (намаляване на вибрациите) с VR 

обективи
• Многократно приближаване и отдалечаване с обективи 

AF-P

За да се уверите, че постигате най-добрите резултати с 
акумулаторните батерии Nikon EN-EL18c:
• Поддържайте клемите на батерията чисти. Замърсените 

клеми могат да влошат работата на батерията.
• Използвайте батериите веднага след зареждането им. 

Батериите губят заряда си, ако не се използват.
• Редовно проверявайте състоянието на батерията, като 

използвате опцията [Информация за батериите] в 
менюто с настройки. Ако в полето [Калибриране] се появи 
икона j, калибрирайте батерията в зарядното 
устройство за батерии MH-26a (0 252). Ако батерията не е 
била използвана повече от шест месеца, презаредете 
батерията, когато калибрирането приключи.
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1 EN-EL18b/EN-EL18a/EN-Могат да се използват и батерии EL18. 
Имайте предвид обаче, че с EN-EL18 може да се направят по-малко 
снимки с едно зареждане в сравнение с EN-EL18c/EN-EL18b/
EN-EL18a.

2 Обективът е приближен от безкрайност до минимален обхват и 
една снимка е направена с настройки по подразбиране веднъж на 
всеки 30 сек. Не е използван live view (преглед в реално време). 
Измерва се при 23 °C (± 2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 24–70 мм f/2,8E 
ED VR.

3 Качеството на изображението е настроено на JPEG normal, 
размерът на изображението е зададен на голямо, скоростта на 
затвора е 1/250 сек, фокусът е приближен от безкрайност до 
минимален обхват три пъти след като спусъкът е бил натиснат 
наполовина за 3 сек; последователно са направени шест снимки и 
дисплеят е включен за 5 сек, след което е изключен; няма 
извършени операции до изтичането на таймера за готовност. След 
това цикълът е повторен. Измерва се при 23 °C (± 2 °C) с обектив 
AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8E FL ED VR (VR (намаляване на 
вибрациите) е изключено).

4 Действителната издръжливост на батерията се измерва според 
условията, посочени от Camera and Imaging Products Association 
(CIPA). Измерено при 23 °C (± 2 °C) с обектив AF-S NIKKOR 24–70 мм 
f/2,8E ED VR. Измерването е извършено при стойности по 
подразбиране.
• Всеки клип може да бъде с дължина до 29 минути и 59 секунди.
• Ако температурата на фотоапарата се повиши, записът може да 

приключи преди да бъде достигната максималната дължина или 
размер.
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● Данни за местоположение и данни за проследяване
• Ако е избрано [Вкл.] за [Данни за местоп. (вградени)] > [Запис на 

данни за местополож.] в менюто с настройки или се извършва 
проследяване, фотоапаратът ще продължи да получава данни за 
проследяването и/или местоположението, дори когато е изключен.

• Личната информация може да бъде изведена от данните за 
местоположението, съхранявани в данните за проследяване или 
вградени в снимки и филми. Бъдете внимателни, когато споделяте 
снимки, филми или данни за проследяване или когато ги 
публикувате в интернет или други места, където те могат да бъдат 
гледани от трети страни. Не забравяйте да прочетете и „Изхвърляне 
на устройства за съхранение на данни“ (0 255).

● Навигация
Този продукт е фотоапарат. Той не е предназначен за използване като 
навигация или устройство за проучване.
• Местоположението, отчетено от фотоапарата, е само 

приблизително. То не трябва да се използва за изследвания или 
навигация при пътувания по въздух, с кола, при придвижване пеша 
или с други средства.

● Използване в чужбина
• Преди да пътувате, консултирайте се с вашия туристически агент, 

посолството или туристическия съвет на страните, които ще 
посетите, за информация относно ограниченията, които могат да се 
прилагат при използването на фотоапарати, които поддържат 
записването на данни за местоположението. Китай например 
забранява неоторизираното записване на данни за 
местоположението. Изберете [Изкл.] за [Запис на данни за 
местополож.].

• Към декември 2019 г. функцията за данни за местоположението 
може да не работи според очакванията в Китай и в близост до 
китайската граница.

Данни за местоположение (GPS/
GLONASS)
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• CFexpress е търговска марка на Асоциацията CompactFlash 
в Съединените щати и други държави.

• NVM Express е търговска марка на NVM Express в 
Съединените щати и други държави.

• XQD е търговска марка на Sony Corporation.
• Windows е или търговска марка, или регистрирана 

търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или 
други страни.

• Apple®, App Store®, логата на Apple, iPhone®, iPad®, iPod 
touch®, Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., 
регистрирани в САЩ и/или други страни.

• Android, Google Play и логото на Google Play са търговски 
марки на Google LLC. Роботът на Android се възпроизвежда 
или променя от произведението, създадено и споделено 
от Google, и се използва съгласно условията, описани в 
лиценза за признание „Криейтив комънс“ 3.0.

• IOS е търговска марка или регистрирана марка на Cisco 
Systems, Inc., в САЩ и/или други страни и се използва по 
лиценз.

Търговски марки и лицензи
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• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са 
търговски марки или регистрирани търговски марки на 
HDMI Licensing LLC.

• Словната марка и логото на Bluetooth® са регистрирани 
търговски марки, притежание на Bluetooth SIG, Inc. и всяка 
употреба на тези маркировки от Nikon е по лиценз.

• Wi-Fi и логото на Wi-Fi са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

• Всички други търговски наименования, споменати в това 
ръководство или друга документация в комплект с вашия 
продукт Nikon, са търговски марки или регистрирани 
търговски марки на съответните им притежатели.

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 Лиценз (FreeType2)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The 
FreeType Project (https://www.freetype.org). Всички права запазени.

D MIT Лиценз (HarfBuzz)
Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The 
HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). 
Всички права запазени.

D Лиценз за база данни със символи на Unicode® (база 
данни със символи на Unicode®)

Този софтуер включва Unicode® базата данни със символи с отворен 
код. Лицензът за този отворен код е даден по-долу.
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 Лицензно патентно портфолио на AVC
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СПОРЕД ЛИЦЕНЗНОТО ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО НА 
AVC ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЗА ДА (i) КОДИРА 
ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА AVC („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРА 
AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И 
НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ДА 
ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО 
НА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C. 
ВИЖТЕ https://www.mpegla.com
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D BSD лиценз (драйвер на NVM Express)
Лицензът за софтуера с отворен код, включен в драйвера на NVM 
Express на фотоапарата, е следният:
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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Важно за клиентите в Европа

Този символ означава, 
че електрическото и 
електронно оборудване 
трябва да се събират 
разделно.

Следното важи само за 
потребителите в европейските 
страни:
• Този продукт е предназначен за 

разделно събиране в 
подходящите за това събирателни 
пунктове. Да не се изхвърля като 
битов отпадък.

• Разделното събиране и 
рециклирането помагат да се 
запазят природните ресурси и да 
се предотвратят негативните 
последици за човешкото здраве и 
природата, които могат да 
възникнат от неправилното 
изхвърляне на отпадъците.

• За повече информация се 
обърнете към магазина или към 
местните власти, отговорни за 
събиране на отпадъците.

Този символ на 
батерията указва, че тя 
трябва да се събира 
разделно.

Следното важи само за 
потребителите в европейските 
страни:
• Всички батерии, независимо дали 

са маркирани или не с този 
символ, трябва да се събират 
разделно в подходящите за това 
събирателни пунктове. Да не се 
изхвърлят като битов отпадък.

• За повече информация се 
обърнете към магазина или към 
местните власти, отговорни за 
събиране на отпадъците.

Забележки

ВНИМАНИЕ: СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ 
ЗАМЕНИ С ТАКАВА ОТ НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ 
ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ, СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
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Този продукт се контролира от Наредбите за администриране на износа 
(EAR) на САЩ. Позволението от страна на правителството на САЩ не е 
нужно за износ към страни различни от посочените, които към момента 
на публикуването на тази информация подлежат на ембарго или 
специален контрол: Куба, Иран, Северна Корея, Судан и Сирия (списъкът 
подлежи на промени).

Употребата на безжични устройства може да е забранена в някои 
държави или региони. Свържете се със сервизен представител, 
оторизиран от Nikon, преди да използвате безжичните функции на този 
продукт извън държавата на закупуване.

Bluetooth предавателят в това устройство работи в обхват 2,4 GHz.

Bluetooth и Wi-Fi (безжична локална 
мрежа)
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Забележка за клиенти в Европа и в страни, които отговарят 
на Директивата за радиосъоръженията
С настоящото Nikon Corporation декларира, че видът радио 
оборудване D6 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен 
на следния интернет адрес: 
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1823.pdf.
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Защита
Въпреки че едно от предимствата на този продукт е, че той дава 
възможност за свободно свързване за безжични обмен на данни, където 
и да сте, следното може да възникне, ако не е включена защита:
• Кражба на данни: злонамерено прихващане на безжично предавани 

данни от трети лица с цел кражба на потребителски имена, пароли и 
друга информация.

• Неоторизиран достъп: неоторизирани потребители могат да получат 
достъп до мрежата и да променят данни или да извършат други 
злонамерени действия. Обърнете внимание, че поради характера на 
безжичните мрежи, специализирани атаки могат да позволят 
неоторизиран достъп, дори когато защитата е включена.

• Незащитени мрежи: свързването към отворени мрежи може да доведе 
до нерегламентиран достъп. Използвайте само защитени мрежи.

A Маркировка за съответствие
Стандартите, на които отговаря фотоапаратът, могат да бъдат разгледани чрез 
опцията Маркировка за съответствие в менюто с настройки.
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A Сертификати

Oman-TRA
D090024

R/8569/19
AGREE PAR L’ANRT MAROC 
Numéro d’agrément : MR 21504 ANRT 2019
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Символи

P (Режим с автомат. програма) ......
108

S (Авт. режим с приор. затвор) ......
108

A (Авт. режим с приор. диафраг.)
108

M (Ръчен режим) ..................................108
S (Единична снимка) .......................109
CL (Серия от снимки с ниска 

скорост) ....................................................109
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Q (Тихо освобождаване на 
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E (Самоснимачка) .............................110
MUP (Вдигнато огледало)...........110
S (Бърз избор на режим на 

снимане) ..................................................110
d (АФ с единична точка) ..........102
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T (3D проследяване) ....................102
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обекта) .......................................................105
L (Матрично измерване) .........111
M (Центр. претеглено 

измерване)............................................111
N (Точково измерване) ..............112
t (Измер. с претегл. на св. 

участ.) ..........................................................112

d (Помощ)..................................................... 87

Цифри

3D проследяване................................102

A

AF-C....................................................................... 99
AF-F ....................................................................100
AF-S ...........................................................99, 100

B

Bluetooth.............................................77, 277

C

Creative Picture Control 
(Креативен Picture Control).126

H

H.264 .................................................................243

I

ISO чувствителност ..........................114

L

L (голямо) ....................................................120
LCD осветяване ...........................................8

M

M (средно) ..................................................120

Индекс
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Picture Controls ..................................... 125
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SnapBridge .....................................................77
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Бутон U ..................................................... 121
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122

Автоматично (Задаване на 
Picture Control) ................................. 125
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Безжична локална мрежа 77, 201
Безжично .................................................... 277
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Маркировка за съответствие279
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С
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Светкавица................................................ 189
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Уважаеми потребители на Nikon,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Nikon. Ако вашият 
продукт на Nikon се нуждае от гаранционно обслужване, моля 
свържете се с дилъра, от когото е закупен продуктът, или с член на 
нашата оторизирана сервизна мрежа в рамките на търговската 
територия на Nikon Europe B.V. (например, Европа/Русия/други). 
Вижте детайлите по-долу: 
https://www.europe-nikon.com/support

За да избегнете всякакви излишни неудобства, ви съветваме да 
прочетете внимателно ръководствата на потребителя, преди да се 
свържете с дилър или представител от нашата оторизирана 
сервизна мрежа.

Вашето оборудване на Nikon има гаранция срещу всякакви 
производствени дефекти за една цяла година, считано от датата на 
първоначалното закупуване. Ако през този период на гаранция 
продуктът се окаже дефектен по отношение на конструктивния 
материал или изработката, сервиз от нашата оторизирана сервизна 
мрежа в рамките на търговската територия на Nikon Europe B.V. ще 
поправи продукта, без такси за труд и резервни части, съгласно 
сроковете и условията, описани по-долу. Nikon си запазва правото 
(по свое собствено усмотрение) да подмени или поправи продукта.

1. Тази гаранция се предоставя само при представяне, заедно с 
продукта, на попълнена гаранционна карта и оригинална фактура 
или касов бон/квитанция за покупка, удостоверяващи датата на 
закупуване, типа на продукта и името на дилъра. Nikon си запазва 
правото да откаже безплатно гаранционно обслужване, ако 
описаните по-горе документи не могат да бъдат представени или 
ако информацията в тях е непълна или нечетлива.

Условия на гаранцията - Nikon 
Сервизна гаранция за Европа
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2. Тази гаранция не покрива:
• необходима поддръжка и ремонт или подмяна на части поради 

нормално износване.
• модификации за надграждане на продукта от нормалното му 

предназначение, както е описано в ръководствата на 
потребителя, без предварителното писмено съгласие на Nikon.

• транспортни разходи и всички транспортни рискове, свързани 
пряко или непряко с гаранцията на продуктите.

• всякакви щети в резултат от модификации или настройки, 
които може да са извършени върху продукта, без 
предварителното писмено съгласие на Nikon, с цел 
съответствие на действащите местни и национални технически 
стандарти в която и да е държава, различна от държавите, за 
които продуктът първоначално е проектиран и/или 
произведен.

3. Гаранцията няма да се прилага в случай на:
• повреда, причинена от неправилна употреба, включително, но 

не само, използване на продукта не по нормално 
предназначение или не съгласно инструкциите за потребителя 
относно правилната употреба и поддръжка, и инсталиране или 
използване на продукта по начин, който не съответства на 
действащите стандарти за безопасност в държавата, в която се 
използва.

• повреда, причинена от злополука, включително, но не само, 
гръмотевична буря, наводнение, пожар, неправилна употреба 
или небрежност.

• повреждане, нечетливост или отстраняване на номера на 
модела или серийния номер на продукта.

• повреда в резултат от ремонт или настройки, извършени от 
неоторизирани сервизни организации или лица.

• дефекти в каквато и да е система, в която продуктът е 
интегриран или с която продуктът се използва.
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4. Тази сервизна гаранция не засяга законовите права на 
потребителя съгласно действащото национално 
законодателство, нито правата на потребителя по отношение на 
дилъра, свързани с договора за покупко-продажба.

Бележка: Списък на всички сервизни представителства, оторизирани 
от Nikon, можете да намерите онлайн на следния адрес: 
(URL = https://www.europe-nikon.com/service/ ).



Не се разрешава възпроизвеждане на настоящото ръководство 
под каквато и да е форма, изцяло или частично (с изключение на 
кратки цитати в критични статии или рецензии), без писменото 
разрешение на NIKON CORPORATION.

Nikon D6

AMA17116
Отпечатано в Европа

SB0B01(YE)
6MB469YE-01

• Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
използвате фотоапарата.

• За да осигурите правилната употреба на фотоапарата, 
се уверете, че сте прочели „За вашата безопасност“ 
(страница xviii).

• След като прочетете това ръководство, го приберете 
на леснодостъпно място за бъдещи справки.

ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

Ръководство на потребителя 
(с информация за гаранцията)

BgB
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PLE
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