Ghid de reţea

• Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a folosi aparatul
foto.
• După ce aţi citit acest manual, păstraţi-l într-un loc uşor
accesibil pentru a-l putea consulta pe viitor.

Ro

Alegeți dintre 3 manuale diferite.

 Pentru informații privind conexiunile fără fir, citiți:
Ghidul de reţea (acest manual)
Aflați cum să utilizați funcția Wi-Fi sau Bluetooth pentru a
conecta aparatul foto la un computer sau la un dispozitiv
inteligent, cum ar fi un smartphone sau o tabletă.
•
•

De asemenea, sunt incluse informații privind subiecte precum sarcinile care pot
fi realizate utilizând un transmițător fără fir WT-7.

 Pentru un ghid privind fotografierea de bază și redarea, citiți:
Manualul utilizatorului (inclus)
Operații de bază ale aparatului foto, precum și funcții
specifice pentru acest aparat foto.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cuprins
Familiarizarea cu aparatul foto
Primii pași
Fotografiere de bază și redare
Setări de bază
Comenzi fotografiere
Butonul i
Localizarea defectelor

 Pentru un ghid privind toate aspectele operării
aparatului foto, citiți:

Manualul de referinţă (pdf)
În plus față de materialul inclus în Manualul utilizatorului
furnizat împreună cu aparatul foto, Manual de referinţă
prezintă în detaliu opțiunile disponibile în meniurile
aparatului foto și include subiecte precum conectarea
aparatului foto la alte dispozitive.

Printre subiectele abordate în Manualul de referinţă pot fi menționate:
• Operații de bază privind fotografierea și
redarea
• Opțiuni avansate de fotografiere
• Meniurile aparatului foto
• Conectarea la computere, imprimante și
dispozitive HDMI
• Fotografierea cu bliț folosind unități de
bliț opționale

Manualul de referință (pdf) este disponibil în Centrul de descărcare Nikon.

nikon centru de descărcare Z 7

Z6

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/ro/products/493/Z_6.html

Manualul de referinţă poate fi vizualizat și online în format HTML.

nikon manual online Z 7

Z6

https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/ro/
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Despre acest ghid
Prezentul ghid este dedicat în principal descrierii modului de conectare la o rețea locală
fără fir (LAN) utilizând funcția Wi-Fi încorporată a aparatului foto și, după conectare, a
modului de utilizare a funcțiilor de rețea. Asigurați-vă că citiți în întregime acest ghid și
manualul aparatului foto și păstrați-le într-un loc unde vor putea fi citite de către toți cei
care utilizează produsul. În cazul în care acest ghid se deteriorează și nu mai este lizibil, o
copie de înlocuire (pdf) poate fi descărcată din Centrul de descărcare Nikon.

Simboluri și convenții
Pentru a vă fi mai ușor să găsiți informațiile de care aveți nevoie, sunt utilizate
următoarele simboluri și convenții:

D

Această pictogramă indică notele; informații care trebuie citite înainte de a
utiliza acest produs.

A

Această pictogramă indică sfaturi, informații suplimentare care vă pot fi de
ajutor atunci când folosiți acest produs.

0 Această pictogramă indică referințele la alte secțiuni din acest manual.
Elementele din meniu, opțiunile și mesajele afișate pe monitorul aparatului foto sunt
afișate în caractere bold.
În cuprinsul acestui manual, smartphone-urile și tabletele sunt numite „dispozitive
inteligente”, iar cardurile de memorie XQD utilizate de aparatul foto sunt numite „carduri
de memorie”.

Setările aparatului foto
Explicațiile din acest manual presupun că se folosesc setările implicite.

Ilustrații
Aspectul și conținutul software-ului și ale casetelor de dialog, mesajelor și afișajelor
sistemului de operare prezentate în acest ghid pot diferi în funcție de sistemul de operare
folosit. Pentru informații privind operațiile de bază ale computerului, consultați
documentația furnizată cu computerul sau cu sistemul de operare.
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Reprezentarea grafică a sistemului aparat
foto-rețea
Tipurile de conexiuni la rețea disponibile cu aparatul foto și accesoriile
opționale sunt prezentate mai jos. Prezentul ghid pune accent pe
conectarea la computere; pentru informații privind conectarea la rețele
folosind un transmițător fără fir WT-7, consultați manualul furnizat cu
WT-7.

Computer

Dispozitiv inteligent

Transmițător fără fir WT-7 (disponibil separat)

Server FTP

Computer

Dispozitiv inteligent
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Ce pot face rețelele pentru dumneavoastră
Aparatul foto acceptă conexiuni prin rețea la computere, smartphoneuri, tablete și la alte dispozitive. Odată conectat, puteți încărca fotografii
sau puteți controla aparatul foto de la distanță.

 Doriți să încărcați fotografii pe un computer?
 …atunci conectați-vă prin intermediul Wi-Fi (0 1)
Utilizând funcția LAN fără fir (Wi-Fi) încorporată a aparatului
foto, vă puteți conecta la computere pentru a încărca
fotografii și filme.

Conectarea la un computer
Aparatul foto se poate conecta:
• prin conexiune directă fără fir (mod punct de acces, 0 3) sau
• prin intermediul unui router fără fir dintr-o rețea existentă, inclusiv
rețele de domiciliu (mod infrastructură, 0 7).

Mod punct de acces
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Mod infrastructură

 Doriți să descărcați fotografii pe un dispozitiv inteligent
sau

 să controlați aparatul foto de pe un astfel de dispozitiv?
 …atunci conectați-vă folosind aplicația SnapBridge
(0 18)
Instalați aplicația SnapBridge pe smartphone sau pe tabletă
(dispozitiv inteligent) și conectați-vă la aparatul foto prin
intermediul Wi-Fi sau Bluetooth.

 Doriți să încărcați fotografii pe un computer sau pe un
server FTP,

 să controlați aparatul foto de pe un computer sau
 să controlați aparatul foto dintr-un browser?
 …atunci conectați-vă folosind WT-7 (0 37)
Conectarea la o rețea folosind un transmițător fără fir WT-7
opțional vă oferă acces la o gamă variată de funcții.
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Note
• Nicio parte din acest ghid nu poate fi
• Nikon nu se face responsabil pentru
reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată
niciun prejudiciu rezultat din utilizarea
într-un sistem de recuperare sau tradusă
acestui produs.
într-o altă limbă sub nicio formă, prin
• Deși am depus toate eforturile pentru a ne
niciun mijloc, fără aprobarea prealabilă
asigura că informațiile cuprinse în acest
scrisă a Nikon.
ghid sunt corecte și complete, am fi
• Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica
recunoscători dacă ați semnala erorile sau
oricând aspectul şi specificaţiile hardware omisiunile reprezentantului Nikon din
şi software descrise în aceste manuale fără zona dumneavoastră (adresa este
vreun avertisment prealabil.
furnizată separat).
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Notă privind interzicerea copierii şi reproducerii
Reţineţi că simpla posesie a materialului copiat sau reprodus digital prin intermediul unui
scaner, aparat foto digital sau al altor dispozitive poate fi sancţionată prin lege.
• Elementele a căror copiere sau reproducere este
interzisă prin lege
Nu copiaţi sau nu reproduceţi bancnote
de hârtie, monede, elemente de
siguranţă, obligaţiuni guvernamentale,
obligaţiuni municipale, nici măcar dacă
acele copii sau reproduceri sunt
ştampilate ca „Mostre”.

• Precauţii legate de anumite copii şi reproduceri
Guvernul a emis atenţionări referitoare la
copierea şi reproducerea elementelor de
siguranţă emise de companii private
(acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valorice
etc.), permise pentru navetişti sau
cupoane cu excepţia cazurilor în care este
necesar un număr minim de exemplare
pentru a fi utilizate în scop de afaceri de
Copierea sau reproducerea bancnotelor,
către o companie. De asemenea, nu
monedelor sau elementelor de securitate
copiaţi şi nu reproduceţi paşapoartele
aflate în circulaţie într-un alt stat este
emise de guvern, atestate emise de
interzisă.
agenţii publice şi grupuri private, carduri
În lipsa unui acord prealabil al guvernului, de identificare şi tichete, precum permise
copierea sau reproducerea unor timbre
şi bonuri de masă.
poştale sau cărţi poştale neutilizate emise
• Respectaţi notele referitoare la proprietatea
de guvern este interzisă.
intelectuală
Copierea sau reproducerea timbrelor
În temeiul legii privind drepturile de autor,
guvernamentale sau a altor documente
fotografiile sau înregistrările lucrărilor
oficiale stipulate prin lege este interzisă.
care intră sub incidenţa drepturilor de
autor, realizate cu aparatul foto, nu pot fi
folosite fără permisiunea deţinătorului
drepturilor de autor. Se aplică excepţii
pentru folosirea în scop personal însă
reţineţi că este posibil ca şi folosirea în
scop personal să fie restricţionată în cazul
fotografiilor şi înregistrărilor realizate la
expoziţii şi spectacole în direct.
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D Învăţarea continuă
Ca parte din angajamentul pentru „Învăţare continuă” pentru sprijin continuu şi
educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe
următoarele situri:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: https://www.nikonusa.com/
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: https://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: https://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste situri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii legate de
produs, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale
referitoare la imaginea şi fotografierea digitală. Informaţii suplimentare sunt
disponibile la reprezentanţa Nikon din zona dumneavoastră. Consultaţi
următorul URL pentru informaţii de contact: https://imaging.nikon.com/

D Cunoștințe de bază
Acest ghid presupune cunoștințe de bază privind rețelele locale fără fir (LAN).
Pentru informații suplimentare privind instalarea, configurarea și utilizarea
dispozitivelor în rețea, contactați producătorul sau administratorul de rețea.
Informații privind configurarea computerelor pentru conectarea la rețele fără fir
pot fi găsite în ajutorul on-line pentru Wireless Transmitter Utility.
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Conectarea la computere prin
intermediul Wi-Fi
Acest capitol descrie modul de conectare la un computer utilizând
funcția Wi-Fi încorporată a aparatului foto.

Ce poate face Wi-Fi pentru dumneavoastră
Conectați-vă prin intermediul Wi-Fi
pentru a încărca fotografii selectate
pe un computer.

Utilitarul Wireless Transmitter Utility
După configurarea aparatului foto pentru conectare, va trebui să îl
împerecheați cu computerul folosind Wireless Transmitter Utility înainte
de a putea să încărcați sau să descărcați imagini prin intermediul Wi-Fi.
După împerecherea dispozitivelor, vă veți putea conecta la computer de
pe aparatul foto.
Wireless Transmitter Utility este o aplicație pentru computer disponibilă
pentru descărcare din Centrul de descărcare Nikon:
https://downloadcenter.nikonimglib.com
Asigurați-vă că descărcați cea mai recentă versiune după ce citiți notele
privind versiunea și cerințele de sistem.

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi
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Modurile infrastructură și punct de acces
Aparatul foto se poate conecta fie printr-un router fără fir dintr-o rețea
existentă (mod infrastructură), fie printr-o conexiune directă fără fir
(mod punct de acces).

Mod punct de acces
Aparatul foto și computerul se
conectează prin intermediul unei
conexiuni directe fără fir, aparatul
foto funcționând ca punct de acces
Mod punct de acces (0 3)
LAN fără fir și fără a fi necesare
ajustări complicate ale setărilor.
Alegeți această opțiune când lucrați în exterior sau în alte situații în care
calculatorul nu este deja conectat la o rețea fără fir.

Mod infrastructură
Aparatul foto se conectează la un
computer dintr-o rețea existentă
(inclusiv rețele de domiciliu) prin
intermediul unui router fără fir.
Computerul se poate conecta în
continuare la internet în timp ce
aparatul foto este conectat.

Mod infrastructură (0 7)

D Mod infrastructură
Acest ghid presupune că vă conectați prin intermediul unei rețele fără fir.
Conectarea la computere din afara rețelei locale nu este acceptată.
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Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi

Conectarea în modul punct de acces
Urmați pașii de mai jos pentru a crea o conexiune directă fără fir la un
computer în modul punct de acces.

1 Afișați setările pentru rețea.
Selectați Conectare la PC din meniul
setare al aparatului foto, apoi evidențiați
Setări rețea și apăsați 2.

2 Selectați Creare profil.
Evidențiați Creare profil și apăsați J.

3 Selectați Conexiune directă la PC.
Evidențiați Conexiune directă la PC și
apăsați J.

Vor fi afișate SSID-ul aparatului foto și cheia
de criptare.

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi
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4 Conectați-vă de pe computer.
Windows: Dați clic pe pictograma
LAN fără fir din bara de activități
și selectați SSID-ul afișat de
aparatul foto la pasul 3. Dacă vi
se solicită să introduceți cheia
de securitate în rețea,
introduceți cheia de criptare
afișată de aparatul foto la
pasul 3.

macOS/OS X: Dați clic pe
pictograma LAN fără fir din bara
de meniu și selectați SSID-ul
afișat de aparatul foto la pasul 3.
Dacă vi se solicită să introduceți
o parolă, introduceți cheia de
criptare afișată de aparatul foto
la pasul 3.

5 Lansați Wireless Transmitter Utility.
Când vi se solicită, lansați Wireless
Transmitter Utility pe computer.

4
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6 Selectați aparatul foto.
În Wireless Transmitter Utility
selectați numele aparatului foto
afișat la pasul 5 și dați clic pe
Next (Următorul).

7 Introduceți codul de autentificare.
Aparatul foto va afișa un cod de
autentificare.

Introduceți codul de
autentificare în caseta de dialog
afișată de Wireless Transmitter
Utility și dați clic pe Next
(Următorul).

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi

5

8 Finalizați procesul de împerechere.
Când aparatul foto afișează un mesaj care
informează că împerecherea s-a finalizat,
apăsați J.

Dați clic pe Next (Următorul) în
Wireless Transmitter Utility.
Aplicația se va închide automat.

În acest moment va fi stabilită o conexiune între aparatul foto și
computer.

9 Verificați conexiunea.
Când se stabilește o conexiune, SSID-ul
rețelei va fi afișat în culoarea verde în
meniul Conectare la PC al aparatului foto.

În acest moment, fiind stabilită o conexiune fără fir, puteți încărca
imagini pe computer așa cum este descris în „Încărcarea fotografiilor”
(0 14).
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Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi

Conectarea în modul Infrastructură
Urmați pașii de mai jos pentru a vă conecta la un computer dintr-o rețea
existentă în modul infrastructură.

1 Afișați setările pentru rețea.
Selectați Conectare la PC din meniul
setare al aparatului foto, apoi evidențiați
Setări rețea și apăsați 2.

2 Selectați Creare profil.
Evidențiați Creare profil și apăsați J.

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi
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3 Căutați rețelele existente.
Evidențiați Căutare rețea Wi-Fi și apăsați
J. Aparatul foto va căuta rețelele din
apropiere active în acel moment și le va
enumera în funcție de nume (SSID).

D „Conectare simplă”
Pentru a vă conecta fără a introduce un SSID
sau cheia de criptare, apăsați X în pasul 3, apoi
apăsați J și alegeți dintre următoarele opțiuni:
• Buton de comandă WPS: Pentru routerele care
acceptă butonul de comandă WPS. Apăsați
butonul J al aparatului foto pentru a vă
conecta.
• Intrare PIN WPS: Aparatul foto va afișa un cod
PIN; pentru a vă conecta, utilizați un computer pentru a introduce codul PIN
în router (pentru informații suplimentare, consultați documentația
furnizată cu routerul).
După conectare, treceți la pasul 6.

8
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4 Alegeți o rețea.
Evidențiați SSID-ul unei rețele și apăsați J
(dacă rețeaua dorită nu este afișată, apăsați
X pentru a căuta din nou). Rețelele criptate
sunt indicate printr-o pictogramă h; dacă
rețeaua selectată este criptată, vi se va
solicita să introduceți cheia de criptare,
conform descrierii de la pasul 5. Dacă
rețeaua nu este criptată, treceți la pasul 6.

D SSID-uri ascunse
Rețelele cu SSID-uri ascunse sunt indicate prin
câmpuri goale în lista de rețele. Dacă
evidențiați un câmp gol și apăsați J, vi se va
solicita să furnizați numele rețelei; apăsați J,
introduceți un nume și apoi apăsați X. Apăsați
X din nou pentru a trece la pasul 5.

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi
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5 Introduceți cheia de criptare.
Dacă vi se solicită să introduceți cheia de
criptare pentru routerul fără fir, apăsați
J…

…și introduceți cheia conform descrierii
de mai jos. Pentru informații privind cheia
de criptare, consultați documentația
routerului fără fir. Apăsați X când
introducerea este finalizată.
Apăsați X pentru a iniția conexiunea din
nou. Mesajul din dreapta va fi afișat timp
de câteva secunde după stabilirea
conexiunii.

D Introducere text
Când este necesară introducerea unui text va fi afișată o tastatură. Atingeți ușor
literele de pe ecran (pentru a comuta între tastaturile cu litere mari, litere mici și
simboluri, atingeți butonul de selectare al tastaturii) sau folosiți selectorul
multiplu pentru a evidenția caractere și apăsați J pentru a le introduce la poziția
curentă a cursorului.
Zonă afișare text

Zonă tastatură

Selectare tastatură
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6 Obțineți sau selectați o adresă IP.
Evidențiați una dintre următoarele opțiuni
și apăsați J.
• Obținere automată: Selectați această
opțiune dacă rețeaua este configurată
pentru a furniza automat adresa IP.
• Introducere manuală: Când vi se solicită,
introduceți o adresă IP prin rotirea
selectorului principal de comandă pentru a evidenția segmente,
apăsând 4 și 2 pentru a modifica și apăsând J pentru a accepta.
Apăsați X pentru a ieși în caseta de dialog „IP address configuration
complete” (Configurare adresă IP finalizată) după ce ați finalizat
introducerea. Apăsarea X încă o dată afișează masca de subrețea,
pe care o puteți edita apăsând 1 și 3 și apăsând J pentru a ieși
după ce ați finalizat introducerea.
Verificați adresa IP și apăsați J pentru a continua.

7 Lansați Wireless Transmitter Utility.
Când vi se solicită, lansați Wireless
Transmitter Utility pe computer.

Conectarea la computere prin intermediul Wi-Fi 11

8 Selectați aparatul foto.
În Wireless Transmitter Utility
selectați numele aparatului foto
afișat la pasul 7 și dați clic pe
Next (Următorul).

9 Introduceți codul de autentificare.
Aparatul foto va afișa un cod de
autentificare.

Introduceți codul de
autentificare în caseta de dialog
afișată de Wireless Transmitter
Utility și dați clic pe Next
(Următorul).
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10 Finalizați procesul de împerechere.
Când aparatul foto afișează un mesaj care
informează că împerecherea s-a finalizat,
apăsați J.

Dați clic pe Next (Următorul) în
Wireless Transmitter Utility.
Aplicația se va închide automat.

În acest moment va fi stabilită o conexiune între aparatul foto și
computer.

11 Verificați conexiunea.
Când se stabilește o conexiune, SSID-ul
rețelei va fi afișat în culoarea verde în
meniul Conectare la PC al aparatului foto.

În acest moment, fiind stabilită o conexiune fără fir, puteți încărca
imagini pe computer așa cum este descris în „Încărcarea fotografiilor”
(0 14).
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Încărcarea fotografiilor
Puteți selecta fotografii pentru încărcare pe afișajul redare al aparatului
foto sau puteți încărca fotografiile pe măsură ce sunt realizate.

D Foldere de destinație
Implicit, imaginile sunt încărcate în următoarele foldere:
• Windows: \Users\(nume utilizator)\Pictures\Wireless Transmitter Utility
• Mac: /Users/(nume utilizator)/Pictures/Wireless Transmitter Utility
Folderul de destinație poate fi selectat folosind Wireless Transmitter Utility.
Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul online al utilitarului.

Selectarea fotografiilor pentru încărcare
Urmați pașii de mai jos pentru a selecta fotografii pentru încărcare.

1 Porniți redarea.
Apăsați butonul K de pe aparatul foto și selectați redare cadru întreg
sau redare miniaturi.

2 Apăsați butonul i.
Selectați o fotografie și apăsați butonul i
pentru a afișa meniul i redare.
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3 Alegeți Selectare pt. trimitere/deselectare (PC).
Evidențiați Selectare pt. trimitere/
deselectare (PC) și apăsați J. Pe
fotografie va apărea o pictogramă albă de
transfer. Dacă aparatul foto este conectat
în acel moment la o rețea, încărcarea va
începe imediat; în caz contrar, încărcarea
va începe după stabilirea unei conexiuni.
Pictograma de transfer devine verde în timpul încărcării.

D Deselectarea fotografiilor
Pentru a șterge marcajul de transfer de pe fotografia curentă, evidențiați
Selectare pt. trimitere/deselectare (PC) și apăsați J. Pentru a șterge marcajul
de transfer de pe toate fotografiile, selectați Conectare la PC > Opțiuni >
Deselectare totală? din meniul setare.

Încărcarea fotografiilor pe măsură ce sunt realizate
Pentru a încărca fotografii noi pe măsură ce
sunt realizate, selectați Activată pentru
Conectare la PC > Opțiuni > Trimitere
automată. Încărcarea începe numai după ce
fotografia a fost înregistrată pe cardul de
memorie; asigurați-vă că este introdus un card
de memorie în aparatul foto. Filmele și
fotografiile făcute în modul film nu se încarcă automat după finalizarea
înregistrării, ci trebuie să fie încărcate de pe afișajul de redare.
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Pictograma de transfer
Starea încărcării este indicată de pictograma
de transfer.
• Y (alb): Transmitere. Fotografia a fost
selectată pentru încărcare, dar încărcarea nu
a început încă.
• X (verde): Se transmite. Încărcare în curs.
• Y (albastru): Transmisă. Încărcare finalizată.

Afișajul de stare „Conectare la PC”
Afișajul Conectare la PC prezintă următoarele informații:
Stare: Starea conexiunii la gazdă. Numele gazdei
este afișat în verde când se stabilește o conexiune.
În timp ce fișierele sunt transferate, afișajul de stare
arată „Se trimite” precedat de numele fișierului care
este transmis. De asemenea, aici se afișează orice
eroare care apare în timpul transferului.

Intensitate semnal: Intensitatea semnalului fără fir.
Fotografii/timp rămas: Timpul estimat necesar pentru
a transmite fotografiile rămase.

D Pierderea semnalului
Este posibil ca transmisia fără fir să se întrerupă dacă se pierde semnalul, dar
poate fi reluată oprind aparatul foto și repornindu-l.
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Deconectarea și reconectarea
Conexiunea aparatului foto la o rețea existentă poate fi întreruptă sau
reluată conform descrierii de mai jos.

Deconectarea
Puteți deconecta prin oprirea aparatului foto, prin selectarea
Dezactivare pentru Conectare la PC > Conexiune Wi-Fi din meniul
setare sau prin selectarea Conexiune Wi-Fi > Închidere conexiune
Wi-Fi din meniul i pentru modul fotografiere. Conectarea la computer
se va opri și dacă se utilizează funcția Wi-Fi pentru a vă conecta la un
dispozitiv inteligent.

D Mod punct de acces
Va apărea o eroare în cazul în care conexiunea fără fir a computerului este
dezactivată înainte de cea a aparatului foto. Dezactivați mai întâi funcția Wi-Fi a
aparatului foto.

Reconectarea
Pentru a vă reconecta la o rețea existentă:
• selectați Activare pentru Conectare la PC > Conexiune Wi-Fi din
meniul setare sau
• alegeți Conexiune Wi-Fi > Stabilire
conexiune Wi-Fi cu PC-ul din meniul i
pentru modul fotografiere.

D Mod punct de acces
Activați funcția Wi-Fi a aparatului foto înainte de conectare.

D Profiluri de rețea multiple
Dacă aparatul foto are profiluri pentru mai mult de o rețea, acesta se va reconecta
la ultima rețea utilizată. Pot fi selectate alte rețele folosind opțiunea Conectare la
PC > Setări rețea din meniul setare.
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Conectarea la dispozitive inteligente
Pentru a vă conecta la aparatul foto de pe un smartphone sau tabletă
(numite mai jos „dispozitiv inteligent”), descărcați aplicația SnapBridge.

Aplicația SnapBridge
Folosiți aplicația SnapBridge pentru conexiuni fără fir între
aparatul foto și dispozitivele inteligente.

Aplicația SnapBridge este disponibilă
gratuit în Apple App Store® și pe
Google Play™. Vizitați site-ul Nikon
pentru cele mai recente informații
despre SnapBridge.

Ce poate face SnapBridge pentru
dumneavoastră
Utilizând aplicația SnapBridge, puteți:
• Descărca fotografii de pe aparatul foto
Descărcați fotografii existente sau descărcați fotografii noi pe măsură
ce sunt realizate.
• Controla aparatul foto de la distanță (fotografiere de la distanță)
Controlați aparatul foto și faceți fotografii de pe un dispozitiv
inteligent.
Pentru detalii, consultați ajutorul online al aplicației SnapBridge:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
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Conexiuni fără fir
Utilizând aplicația SnapBridge, vă puteți conecta prin intermediul Wi-Fi
(0 20) sau Bluetooth (0 26). Conectarea prin intermediul Bluetooth vă
permite să setați ceasul intern al aparatului foto și să actualizați datele de
locație folosind informațiile furnizate de dispozitivul inteligent.

Wi-Fi

Bluetooth

Conectarea la dispozitive inteligente 19

Conectarea prin intermediul Wi-Fi (modul Wi-Fi)
Urmați pașii de mai jos pentru a vă conecta la aparatul foto prin
intermediul Wi-Fi.

D Înainte de conectare
Înainte de a vă conecta, activați funcția Wi-Fi pe dispozitivul inteligent (pentru
detalii, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul), verificați
dacă există spațiu disponibil pe cardul de memorie al aparatului foto și asigurațivă că acumulatorii din aparatul foto și din dispozitivul inteligent sunt complet
încărcați pentru a evita oprirea neașteptată a dispozitivelor.

1 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația SnapBridge.
Dacă este prima dată când lansați aplicația,
apăsați Connect to camera (Conectare la
aparatul foto) și treceți la pasul 2.
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Dacă ați mai lansat aplicația înainte, deschideți fila și atingeți
Wi-Fi mode (Mod Wi-Fi) înainte de a trece la pasul 3.

>

2 Dispozitiv inteligent: Selectați tipul de aparat foto și tipul conexiunii.
Când vi se solicită să alegeți tipul de aparat foto, atingeți mirrorless
camera (aparat foto mirrorless) și apoi atingeți Wi-Fi connection
(Conexiune Wi-Fi).
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3 Aparat foto: Porniți aparatul foto.
Dispozitivul inteligent vă va oferi
informații despre cum să pregătiți aparatul
foto. Porniți aparatul foto. NU atingeți Next
(Următorul) înainte de a finaliza pasul 4.

4 Aparat foto: Activați funcția Wi-Fi.
Selectați Conectare la dispozitiv
inteligent > Conexiune Wi-Fi în meniul
setare, apoi evidențiați Stabilire
conexiune Wi-Fi și apăsați J.

Vor fi afișate SSID-ul și parola aparatului
foto.

D Activarea funcției Wi-Fi
Puteți activa funcția Wi-Fi și prin selectarea
Conexiune Wi-Fi > Stabilire conexiune Wi-Fi
cu disp. intel. din meniul i pentru modul
fotografiere.
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5 Dispozitiv inteligent: Atingeți Next (Următorul).
Atingeți Next (Următorul) după ce ați
activat funcția Wi-Fi pe aparatul foto
conform descrierii de la pasul precedent.

6 Dispozitiv inteligent: Atingeți View options (Vizualizare opțiuni).
După ce citiți instrucțiunile afișate de
dispozitivul inteligent, atingeți View
options (Vizualizare opțiuni).
• Dispozitive Android: Vor fi afișate setările
Wi-Fi.
• Dispozitive iOS: Va fi lansată aplicația
„Setări”. Atingeți < Settings (Setări)
pentru a deschide aplicația „Setări”. Apoi,
derulați în sus și atingeți Wi-Fi, pe care o
veți găsi aproape de partea de sus a listei
de setări.
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7 Dispozitiv inteligent: Introduceți SSID-ul și parola aparatului foto.
Introduceți SSID-ul și parola afișate de aparatul foto la pasul 4.
Dispozitiv Android
(afișajele reale pot fi
diferite)

Dispozitiv iOS
(afișajele reale pot fi
diferite)

La următoarea conectare la aparatul foto nu vi se va mai solicita să
introduceți parola.
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8 Dispozitiv inteligent: Reveniți la aplicația SnapBridge.
După stabilirea unei conexiuni Wi-Fi, vor fi
afișate opțiunile modului Wi-Fi. Pentru
informații privind utilizarea aplicației
SnapBridge, consultați ajutorul online.

D Terminarea conexiunilor Wi-Fi
Pentru a termina o conexiune Wi-Fi, atingeți .
Când pictograma se schimbă la , atingeți
și
selectați Exit Wi-Fi mode (Ieșire mod Wi-Fi).
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Conectarea prin intermediul Bluetooth
Pentru informații privind împerecherea aparatului foto și a dispozitivului
inteligent atunci când se conectează pentru prima dată, consultați
„Conectarea pentru prima dată: Împerechere” de mai jos. Pentru
informații privind conectarea după finalizarea împerecherii, consultați
„Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (0 36).

❚❚ Conectarea pentru prima dată: Împerechere
Înainte de conectarea prin intermediul Bluetooth pentru prima dată, va
trebui să împerecheați aparatul foto și dispozitivul inteligent conform
descrierii de mai jos. Consultați „Android” de mai jos, în cazul în care
utilizați un dispozitiv cu Android, sau „iOS” (0 31) pentru informații
privind împerecherea cu dispozitive iOS.

D Înainte de împerechere
Înainte de a începe împerecherea, activați funcția Bluetooth pe dispozitivul
inteligent (pentru detalii, consultați documentația furnizată cu dispozitivul),
verificați dacă există spațiu disponibil pe cardul de memorie al aparatului foto și
asigurați-vă că acumulatorii din aparatul foto și din dispozitivul inteligent sunt
complet încărcați pentru a evita oprirea neașteptată a dispozitivelor.

Android
Urmați pașii de mai jos pentru a împerechea aparatul foto cu un
dispozitiv Android.

1 Aparat foto: Pregătiți aparatul foto.
Selectați Conectare la dispozitiv
inteligent > Împerechere (Bluetooth) în
meniul setare, apoi evidențiați Pornire
împerechere și apăsați J…

… pentru a afișa numele aparatului foto.
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2 Dispozitiv Android: Lansați aplicația SnapBridge.
Dacă este prima dată când lansați aplicația,
apăsați Connect to camera (Conectare la
aparatul foto) și treceți la pasul 3.

Dacă ați mai lansat aplicația înainte,
deschideți fila și atingeți Connect to
camera (Conectare la aparatul foto).
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3 Dispozitiv Android: Alegeți aparatul foto.
Atingeți numele aparatului foto.

4 Aparat foto/dispozitiv Android: Verificați codul de autentificare.
Asigurați-vă că aparatul foto și dispozitivul Android afișează același
cod de autentificare (încercuit în imagine).
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5 Aparat foto/dispozitiv Android: Inițiați împerecherea.
Aparat foto: Apăsați J.

Dispozitiv Android: Atingeți butonul indicat în
imagine (denumirea poate fi diferită în
funcție de versiunea Android pe care o
utilizați).

D Eroare de împerechere
Dacă așteptați prea mult între apăsarea butonului de pe aparatul foto și
atingerea butonului de pe dispozitivul Android, împerecherea nu va reuși și
va fi afișată o eroare.
• Aparat foto: Apăsați J și reveniți la pasul 1.
• Dispozitiv Android: Atingeți OK și reveniți la pasul 2.
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6 Aparat foto/dispozitiv Android: Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Aparat foto: Apăsați J. Aparatul foto va afișa
un mesaj care informează că dispozitivele
sunt conectate.

Dispozitiv Android: Împerecherea este finalizată. Apăsați OK pentru a
ieși în fila .

D Împerecherea pentru prima dată
Prima dată când împerecheați dispozitivul Android cu un aparat foto după
instalarea aplicației SnapBridge, vi se va solicita să selectați opțiunile pentru
conectarea automată (încărcare automată și sincronizare automată a
ceasului și a locației). Această solicitare nu va mai apărea, dar setările pentru
conectarea automată pot fi accesate în orice moment folosind Auto link
(Legare automată) din fila .

În acest moment împerecherea este finalizată. Data următoare când veți
utiliza aplicația SnapBridge, vă veți putea conecta conform descrierii de
la „Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (0 36).

D Terminarea conexiunilor Bluetooth
Pentru a termina conexiunea la dispozitivul inteligent, selectați Dezactivare
pentru Conectare la dispozitiv inteligent > Împerechere (Bluetooth) >
Conexiune Bluetooth din meniul setare al aparatului foto.
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iOS
Urmați pașii de mai jos pentru a împerechea aparatul foto cu un
dispozitiv iOS. Pentru informații despre dispozitivele Android, consultați
„Android” (0 26).

1 Aparat foto: Pregătiți aparatul foto.
Selectați Conectare la dispozitiv
inteligent > Împerechere (Bluetooth) în
meniul setare, apoi evidențiați Pornire
împerechere și apăsați J…

… pentru a afișa numele aparatului foto.

2 Dispozitiv iOS: Lansați aplicația SnapBridge.
Dacă este prima dată când lansați aplicația,
apăsați Connect to camera (Conectare la
aparatul foto) și treceți la pasul 3.
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Dacă ați mai lansat aplicația înainte,
deschideți fila și atingeți Connect to
camera (Conectare la aparatul foto).

3 Dispozitiv iOS: Alegeți aparatul foto.
Atingeți numele aparatului foto.
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4 Dispozitiv iOS: Citiți instrucțiunile.
Citiți cu atenție instrucțiunile privind
împerecherea și atingeți Understood (Am
înțeles).

5 Dispozitiv iOS: Selectați un accesoriu.
Când vi se solicită să selectați un accesoriu,
atingeți din nou numele aparatului foto.

Conectarea la dispozitive inteligente 33

6 Aparat foto/dispozitiv iOS: Inițiați împerecherea.
Aparat foto: Apăsați J.

Dispozitiv iOS: Atingeți butonul indicat în
imagine (denumirea poate fi diferită în
funcție de versiunea iOS pe care o utilizați).

D Eroare de împerechere
Dacă așteptați prea mult între apăsarea butonului de pe aparatul foto și
atingerea butonului de pe dispozitivul iOS, împerecherea nu va reuși și va fi
afișată o eroare.
• Aparat foto: Apăsați J și reveniți la pasul 1.
• Dispozitiv iOS: Închideți aplicația SnapBridge și verificați ca aceasta să nu
ruleze în fundal, apoi deschideți aplicația „Setări” din iOS și solicitați iOS să
„uite” aparatul foto, așa cum se arată în imagine, înainte de a reveni la
pasul 1.
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7 Aparat foto/dispozitiv iOS: Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Aparat foto: Apăsați J. Aparatul foto va afișa
un mesaj care informează că dispozitivele
sunt conectate.

Dispozitiv iOS: Împerecherea este finalizată. Apăsați OK pentru a ieși în
fila .

D Împerecherea pentru prima dată
Prima dată când împerecheați dispozitivul iOS cu un aparat foto după
instalarea aplicației SnapBridge, vi se va solicita să selectați opțiunile pentru
conectarea automată (încărcare automată și sincronizare automată a
ceasului și a locației). Această solicitare nu va mai apărea, dar setările pentru
conectarea automată pot fi accesate în orice moment folosind Auto link
(Legare automată) din fila .

În acest moment împerecherea este finalizată. Data următoare când veți
utiliza aplicația SnapBridge, vă veți putea conecta conform descrierii de
la „Conectarea la un dispozitiv împerecheat” (0 36).

D Terminarea conexiunilor Bluetooth
Pentru a termina conexiunea la dispozitivul inteligent, selectați Dezactivare
pentru Conectare la dispozitiv inteligent > Împerechere (Bluetooth) >
Conexiune Bluetooth din meniul setare al aparatului foto.
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❚❚ Conectarea la un dispozitiv împerecheat
Conectarea la un dispozitiv inteligent care a fost deja împerecheat cu
aparatul foto este rapidă și ușoară.

1 Aparat foto: Activați funcția Bluetooth.
În meniul setare, selectați Conectare la
dispozitiv inteligent > Împerechere
(Bluetooth) > Conexiune Bluetooth, apoi
evidențiați Activare și apăsați J.

2 Dispozitiv inteligent: Lansați aplicația SnapBridge.
Se va stabili automat o conexiune
Bluetooth.
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Conectarea la rețele folosind WT-7
Când este atașat la aparatul foto, transmițătorul fără fir WT-7 opțional
poate fi utilizat pentru conectarea la computere, servere FTP sau la alte
dispozitive prin Ethernet sau rețele fără fir.

D Înainte de a conecta WT-7
Înainte de a conecta WT-7, asigurați-vă că firmware-ul pentru aparatul foto și cel
pentru WT-7 au fost actualizate la cele mai recente versiuni. Pentru informații
suplimentare, vizitați site-ul Nikon pentru regiunea dumneavoastră (0 xii).
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Ce poate face WT-7 pentru dumneavoastră
Utilizând WT-7, puteți:
• Să încărcați fotografii și filme existente pe un server FTP sau pe un computer
Nu numai că puteți copia
fotografii pe computere (modul
transfer imagine), dar le puteți
încărca și pe servere FTP (modul
încărcare FTP). Fotografiile pot fi
încărcate pe măsură ce sunt
realizate.
• Să controlați aparatul foto și să faceți fotografii de la distanță de pe un computer
Instalarea Camera Control Pro 2
(disponibil separat) pe un
computer din rețea vă oferă
controlul complet asupra setărilor
aparatului foto și vă permite să
faceți fotografii de la distanță și să
le salvați direct pe hard disk-ul
computerului (modul control
aparat foto).
• Să controlați aparatul foto și să faceți fotografii de la distanță dintr-un browser
Utilizând un browser, puteți
controla de la distanță aparatul
foto de pe computere și
dispozitive inteligente din rețea
fără a fi necesare aplicații sau
software dedicat (modul server
HTTP).

38 Conectarea la rețele folosind WT-7

Conectarea când se folosește WT-7
Conectați WT-7 folosind cablul USB furnizat împreună cu aparatul foto.

Porniți transmițătorul și selectați
Transmițător fără fir (WT-7) > Transmițător
fără fir > Se utilizează din meniul setare al
aparatului foto.

A Opțiunile meniului pentru WT-7
Toate opțiunile meniului pentru WT-7 sunt disponibile în meniul setare în
Transmițător fără fir (WT-7). Pentru informații suplimentare, consultați
manualul furnizat împreună cu WT-7.

Pentru informații suplimentare, consultați manualul furnizat cu WT-7.
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Ghid meniu
Citiți această secțiune pentru informații
privind elementele din meniu utilizate atunci
când aparatul foto este conectat la o rețea.
Toate elementele enumerate sunt disponibile
în meniul setare.

Conectare la dispozitiv inteligent
Conectați-vă la smartphone-uri sau tablete
(dispozitive inteligente) prin intermediul
Bluetooth sau Wi-Fi.

Împerechere (Bluetooth)
Împerecheați cu dispozitive inteligente sau conectați-vă la acestea
folosind funcția Bluetooth.
Opțiune
Pornire împerechere
Dispozitive împerecheate
Conexiune Bluetooth
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Descriere
Împerecheați aparatul foto cu un dispozitiv inteligent
(0 26).
Vedeți lista dispozitivelor împerecheate sau treceți de la
un dispozitiv la altul.
Selectați Activare pentru a activa funcția Bluetooth.

Selectare pt. trimitere (Bluetooth)
Selectați fotografii pentru a le încărca pe un dispozitiv inteligent sau
alegeți dacă marcați fotografii pentru încărcare pe măsură ce sunt
realizate. Încărcarea începe imediat după stabilirea unei conexiuni.
Opțiune

Selectare automată pt.
trimitere

Selectare manuală pt.
trimitere
Deselectare totală

Descriere
Dacă este selectat Activată, fotografiile vor fi marcate
pentru încărcare pe un dispozitiv inteligent pe măsură
ce sunt realizate (aceasta nu se aplică fotografiilor
făcute în modul film, care trebuie să fie selectate pentru
încărcare manual). Indiferent de opțiunea selectată cu
aparatul foto, fotografiile se încarcă în format JPEG cu
mărimea de 2 megapixeli.
Marcați fotografiile selectate pentru încărcare.
Îndepărtați marcajul de transfer de pe toate imaginile.
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Conexiune Wi-Fi
Conectați-vă la dispozitive inteligente prin intermediul Wi-Fi.

❚❚ Stabilire conexiune Wi-Fi
Inițiați o conexiune Wi-Fi la un dispozitiv inteligent. Pentru conectare,
selectați SSID-ul aparatului foto pe dispozitivul inteligent și introduceți
parola (0 20). După stabilirea conexiunii, această opțiune se va schimba
în Închidere conexiune Wi-Fi, care poate fi folosită pentru a termina
conexiunea atunci când se dorește.

❚❚ Setări conexiune Wi-Fi
Accesați următoarele setări Wi-Fi:
• SSID: Setați SSID-ul aparatului foto.
• Autentificare/criptare: Alegeți DESCHISĂ sau WPA2-PSK-AES.
• Parolă: Setați parola pentru aparatul foto.
• Canal: Selectați Automat pentru ca aparatul foto să aleagă automat
canalul sau selectați Manual și alegeți manual canalul.
• Setări curente: Vizualizați setările Wi-Fi curente.
• Resetare setări conexiune: Selectați Da pentru a reseta setările Wi-Fi la
valorile implicite.

Trimitere când este oprit
Dacă este selectat Activată, încărcarea imaginilor pe dispozitivele
inteligente conectate prin intermediul Bluetooth va continua chiar și
atunci când aparatul foto este oprit.
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Conectare la PC
Conectați-vă la computere prin intermediul
Wi-Fi.

Conexiune Wi-Fi
Selectați Activare pentru a vă conecta folosind setările selectate în
momentul respectiv pentru Setări rețea.
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Setări rețea
Selectați Creare profil pentru a crea un nou profil de rețea (0 3, 7). Dacă
există deja mai mult de un singur profil, puteți apăsa J pentru a selecta
un profil dintr-o listă. Pentru a edita un profil existent, evidențiați-l și
apăsați 2. Vor fi afișate următoarele opțiuni:
• General: Numele și parola profilului. Selectați Nume profil pentru a
redenumi profilul (în mod implicit, numele profilului este același cu
SSID-ul rețelei). Pentru a se solicita introducerea unei parole înainte ca
profilul să poată fi modificat, selectați Activată pentru Protecție prin
parolă (pentru a schimba parola, evidențiați Activată și apăsați 2).
• Fără fir: Reglați setările pentru conectarea la o rețea prin intermediul
unui router (mod infrastructură) sau pentru conectarea directă fără fir
la aparatul foto (mod punct de acces).
- Mod infrastructură: Introduceți SSID-ul rețelei și parola și alegeți tipul de
autentificare/criptare utilizată în rețea (DESCHISĂ sau WPA2-PSKAES). Canalul este selectat automat.
- Mod punct de acces: Introduceți SSID-ul și alegeți un canal (selectați
Automat pentru selectarea automată a canalului sau Manual pentru
a alege manual canalul) și tipul de autentificare/criptare (DESCHISĂ
sau WPA2-PSK-AES) utilizate pentru conectarea la aparatul foto.
Dacă este selectat WPA2-PSK-AES pentru Autentificare/criptare,
puteți seta și parola pentru aparatul foto.
• TCP/IP: Dacă este selectat Activare pentru Obținere automată, adresa
IP și masca de subrețea pentru conexiunile în modul infrastructură se
vor obține prin intermediul unui server DHCP sau prin adresarea IP
automată. Selectați Dezactivare pentru a introduce manual adresa IP
(Adresă) și masca de subrețea (Mască). Rețineți că este necesară o
adresă IP pentru conexiunile în modul infrastructură.
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Opțiuni
Reglați setările pentru încărcare.

❚❚ Trimitere automată
Selectați Activată pentru a încărca fotografiile noi pe măsură ce sunt
realizate. Încărcarea începe numai după ce fotografia a fost înregistrată
pe cardul de memorie; asigurați-vă că este introdus un card de memorie
în aparatul foto. Filmele și fotografiile făcute în modul film nu se încarcă
automat după finalizarea înregistrării, ci trebuie să fie încărcate de pe
afișajul de redare (0 14).

❚❚ Ștergere după trimitere
Selectați Da pentru a șterge automat fotografiile de pe cardul de
memorie al aparatului foto după ce încărcarea este finalizată (fișierele
marcate pentru transfer înainte de selectarea acestei opțiuni nu sunt
șterse). Este posibil ca ștergerea să fie întreruptă în timpul anumitor
operații ale aparatului foto.

❚❚ Trimitere fișier ca
Când încărcați imagini NEF+JPEG, alegeți dacă încărcați atât fișierele NEF
(RAW), cât și fișierele JPEG sau numai copia JPEG.

❚❚ Deselectare totală?
Selectați Da pentru a îndepărta marcajul de transfer de pe toate
imaginile. Încărcarea imaginilor cu o pictogramă „se trimite” se va
încheia imediat.

Adresă MAC
Afișați adresa MAC a aparatului foto.
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Transmițător fără fir (WT-7)
Reglați setările pentru conectare când se
folosește un transmițător fără fir WT-7
opțional. Aceste setări se activează când WT-7
este conectat și pornit, situație în care
opțiunile selectate pentru Conectare la
dispozitiv inteligent și Conectare la PC se
dezactivează automat. Informațiile privind
opțiunea Transmițător fără fir sunt disponibile mai jos; pentru
informații privind opțiunile Alegere hardware, Setări rețea și Opțiuni,
consultați manualul furnizat cu WT-7.

Transmițător fără fir
Selectați Se utilizează pentru a activa WT-7 atunci când este conectat la
aparatul foto.
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Localizarea defectelor
Mai jos sunt enumerate o serie de soluții pentru problemele comune.
Informațiile privind localizarea defectelor pentru aplicația SnapBridge
sunt disponibile în ajutorul online al aplicației, care poate fi vizualizat la
adresa:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html
Pentru informații privind WT-7, consultați manualul furnizat cu
transmițătorul. Pentru informații privind Wireless Transmitter Utility sau
Camera Control Pro 2, consultați ajutorul online pentru aplicația
respectivă.
Problemă
Aparatul foto afișează o
eroare TCP/IP.
Aparatul foto afișează o
eroare „niciun card de
memorie”.
Încărcarea este întreruptă și
nu reîncepe.

Soluție
Verificați setările pentru computerul gazdă
sau pentru routerul fără fir și reglați setările
aparatului foto în mod corespunzător.
Asigurați-vă că este introdus corect cardul de
memorie.

0
44

15

Încărcarea va fi reluată dacă aparatul foto este
14
oprit și apoi repornit.
Dacă este selectat Automat pentru Canal,
42
alegeți Manual și selectați manual canalul.
Conexiunea nu este stabilă. Dacă aparatul foto este conectat la un
computer în modul infrastructură, verificați
44
dacă routerul este setat pe un canal între 1 și 8.
Conectare la dispozitiv
inteligent și Conectare la Aceste opțiuni nu sunt disponibile cât timp se
46
PC sunt colorate în gri și nu utilizează WT-7. Opriți WT-7.
sunt disponibile.
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Apendice
Licenţă de tip sursă publică Apple
Acest produs cuprinde codul sursă Apple mDNS care face obiectul termenilor
licenţei de tip sursă publică Apple de la adresa URL
https://developer.apple.com/opensource/.
Acest fişier conţine codul original şi/sau modificările codului original, conform
definiţiei din şi care fac obiectul licenţei de tip sursă publică Apple versiunea 2.0
(„Licenţa”). Nu puteţi folosi acest fişier decât în conformitate cu Licenţa. Vă rugăm
să obţineţi o copie a Licenţei la
https://opensource.apple.com/apsl şi să o citiţi înainte de a utiliza acest fişier.
Codul original şi tot software-ul distribuit în baza Licenţei sunt distribuite pe bază
„CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, ŞI PRIN URMARE APPLE DECLINĂ
ORICE ASTFEL DE GARANŢII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA ORICE GARANŢII DE VANDABILITATE,
ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, FOLOSINŢĂ LINIŞTITĂ SAU NEÎNCĂLCARE. Vă rugăm să
consultaţi Licenţa drepturi şi limitări care reglementează anumite limbaje în baza
Licenţei.
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