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No Funksjoner tilgjengelige med "C"
ﬁrmware-versjon 3.30
De nye funksjonene som er tilgjengelige med kamera "C" firmware-versjon 3.30 er beskrevet nedenfor.
For å vise kameraets firmware-versjon eller oppdatere kameraets firmware, velger du Firmware-versjon i oppsettsmenyen. Nyeste firmware
for Z 7 og Z 6 er tilgjengelig for nedlasting fra Nikons nedlastingssenter.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Lagre fokusposisjonen
Et alternativ for Lagre fokusposisjon har blitt lagt
til oppsettsmenyen. Hvis På er valgt, vil fokusposisjonen som brukes når kameraet slås av, gjenopprettes når kameraet slås på igjen.
• Fokusposisjonen kan endre seg ved zoom-justeringer eller variasjoner i omgivelsestemperaturen.
• Dette alternativet gjelder kun når kameraet brukes med autofokusobjektiver for Z-fatning.
• Kameraets oppstartstid kan øke når På velges.

Talebeskjed (kun Z 6)
Et alternativ for Talebeskjed har blitt lagt til funksjonene som kan tilordnes Filmopptaksknapp
via egendefinert innstilling f2 (Egendefinert kontrolltilordning). Hvis funksjonen Talebeskjed
er blitt tilordnet kan filmopptaksknappen brukes
for å spille inn og spille av talebeskjeder på opptil
60 sekunder samtidig som et bilde vises.
Spille inn en talebeskjed

1

Velg Talebeskjed for egendefinert innstilling
f2 (Egendeﬁnert kontrolltilordning) > Filmopptaksknapp.

2

Velg avspillingsmodus, og vis et bilde du ønsker at en talebeskjed skal legges til.

3

Trykk og hold filmopptaksknappen.
• Opptaket fortsetter så lenge knappen holdes inne.
• Et b-ikon vises under opptak.

4

Slipp filmopptaksknappen for å avslutte
opptaket.
• Bilder med talebeskjed indikeres med
h-ikoner.
• Opptaket slutter automatisk etter 60 sekunder.

D Forsiktig: Opptak av en talebeskjed
• Talebeskjeder kan ikke legges til bilder som allerede har beskjeder (indikert
med h-ikoner). Slett den eksisterende beskjeden før du forsøker å spille inn
en by beskjed.
• Du kan ikke vise andre bilder eller bruke berøringskontroller mens opptak
pågår.
• Opptaket vil avsluttes dersom du:
- trykker på knappen O,
- går ut av avspillingsmodus, eller
- slår av kameraet.
• Opptaket vil kanskje avsluttes dersom du trykker på utløseren eller betjener
andre kamerakontroller.

A Filnavn for talebeskjeder

Talebeskjeder har filnavn i form av "DSC_nnnn.WAV", der nnnn er et firesifret
nummer kopiert fra bildet som talebeskjeden hører til.
• Talebeskjeder for bilder tatt med Adobe RGB valgt for Fargerom i fotograferingsmenyen har filnavn i form av "_DSCnnnn.WAV".
• I stedet for "DSC", vil talebeskjeder for bilder som er navngitt via Filnavn i
fotograferingsmenyen ha den samme forstavelsen på tre bokstaver som bildene de tilhører.

Spille av talebeskjeder

1

Velg Talebeskjed for egendefinert innstilling
f2 (Egendeﬁnert kontrolltilordning) > Filmopptaksknapp.

2

Velg avspillingsmodus og vis et bilde med et
h-ikon.

3

Trykk på filmopptaksknappen.
• Avspilling av talebeskjeden vil starte.

4

Trykk på filmopptaksknappen igjen.
• Avspilling av talebeskjeden vil stanse.

D Forsiktig: Avspilling av talebeskjeder
• Avspillingszoom er deaktivert under avspilling av en talebeskjed.
• Avspillingen vil avsluttes dersom du:
- viser andre bilder,
- trykker på knappen O,
- går ut av avspillingsmodus, eller
- slår av kameraet.
• Avspilling vil kanskje avsluttes dersom du trykker på utløseren eller betjener
andre kamerakontroller.
• Ved å beskytte bilder beskyttes også eventuelle tilhørende talebeskjeder.
Beskyttelse kan ikke tilføres separat.
• Talebeskjeder inkluderes ikke med bilder som lastes opp til en datamaskin
eller en ftp-server ved hjelp av en WT-7. Talebeskjeder listeføres som separate filer når bilder vises i HTTP-servermodus.
Slette talebeskjeder
En bekreftelsesdialog vises dersom du trykker på
knappen O samtidig som et bilde med et h-ikon
vises.
• For å slette både bildet og talebeskjeden, markerer du Bilde- og talebeskjed og trykker på O.
• For å kun slette talebeskjeden markerer du Kun
talebeskjed, og trykker på O.
• For å gjenoppta avspilling uten å slette noen av filene trykker du på K.
• Hvis du sletter bilder, slettes også eventuelle tilhørende talebeskjeder.

Alternativer for talebeskjeder
Oppsettsmenyen tilbyr nå et punkt for Alternativer for talebeskjed som inneholder følgende
alternativer for opptak og avspilling av talebeskjeder.
• Talebeskjedkontroll styrer filmopptaksknappens funksjon under opptak av talebeskjeder.
- Trykk og hold (standard): Opptak skjer kun når
filmopptaksknappen trykkes inn, og avsluttes
når knappen slippes.
- Trykk for å starte/stoppe: Trykk på filmopptaksknappen én gang for å starte opptak, og en gang til for å avslutte
opptak.
• Lydutgang styrer volumet på avspilling av talebeskjed.
- Høyttaler/hodetelefoner: Velg volumet som talebeskjeder skal spilles
av med over kamerahøyttaleren eller hodetelefonene som er tilkoblet
kameraet.
- Av: Talebeskjeder spilles ikke av når filmopptaksknappen trykkes inn.
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