For din sikkerheds skyld
Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet

FORSIGTIG

Bemærkninger om sikkerhed

Anvend ikke dette kamera på steder med oliedampe, dampe, fugtighed eller støv. Dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.

• Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning
omhyggeligt før anvendelse.
• Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Efterlad ikke dette kamera på steder med ekstremt høje temperaturer. Efterlad ikke kameraet på steder såsom i
et lukket køretøj eller i direkte sollys. Dette kan medføre brand.
Læg ikke tunge genstande på kameraet. Dette kan få den tunge genstand til at tippe eller vælte ned og
medføre personskade.

Om ikonerne
Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan
være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.
ADVARSEL

Flyt ikke kameraet, mens lysnetadapteren stadig er tilsluttet. Træk ikke i forbindelseskablet for at frakoble lysnetadapteren. Dette kan beskadige netledningen eller kablerne og medføre brand eller elektrisk stød.
Tildæk ikke kameraet eller lysnetadapteren, og pak dem ikke ind i en klud eller et tæppe. Dette kan medføre
varmeophobning og gøre kamerahuset deformt eller forårsage brand.
Når du rengør kameraet, eller hvis du ikke skal anvende kameraet i længere tid, skal du tage batteriet ud, frakoble
lysnetadapteren og tage den ud af stikkontakten. Manglende overholdelse heraf kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Efter endt opladning skal du tage opladeren ud af stikkontakten. Hvis du lader opladeren sidde i stikkontakten,
kan det medføre brand.
Når et hukommelseskort fjernes, kan kortet komme for hurtigt ud af hukommelseskortpladsen. Anvend din finger
til at holde kortet, og tag det forsigtigt ud. Hvis det udskubbede kort rammer personer, kan de komme til
skade.
Anmod om regelmæssig test af kameraets indvendige dele og rengøring af dit kamera. Ophobning af støv
kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler for at anmode om indvendﬁg
rengøring af kameraet hvert andet år. Bemærk, at denne service ikke er gratis.

Dette ikon indikerer, at der kan indtræﬀe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer
oplysningerne.

FORSIGTIG Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.
Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed (“Vigtigt”).
Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt (“Forbudt”).
Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres (“Påkrævet”).

ADVARSEL
Hvis der opstår problemer, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den ud
af stikkontakten. Hvis du bliver ved med at anvende kameraet, når der kommer røg eller usædvanlig lugt
Træk stikket ud af fra det, eller hvis kameraet på anden vis er i en unormal tilstand, kan det medføre brand eller elektrisk
stød. Kontakt din FUJIFILM-forhandler.
stikkontakten
Lad ikke vand eller fremmedlegemer trænge ind i kameraet. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer
ind i kameraet, skal du slukke for kameraet, tage batteriet ud, frakoble lysnetadapteren og tage den
ud af stikkontakten. Fortsat anvendelse af kameraet kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din
FUJIFILM-forhandler.

Anvend det ikke i
badeværelset eller
under bruseren

Skil ikke
kameraet ad

Rør ikke ved de
indvendige dele

Anvend ikke kameraet i badeværelset eller under bruseren. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun batteriet med samme eller tilsvarende type.

Batteriet og strømforsyningen
Bemærk: Kontrollér den anvendte batteritype i kameraet, og læs de relevante afsnit.
Følgende beskriver korrekt anvendelse af batterier samt forlængelse af deres levetid. Forkert anvendelse kan
forkorte batteriets levetid eller medføre lækage, overophedning, brand eller eksplosion.

Li-ion-batterier
Læs dette afsnit, hvis dit kamera anvender et genopladeligt Li-ion-batteri.
Batteriet er ikke ladet op ved levering. Oplad batteriet før anvendelse. Opbevar batteriet i dets etui, når det ikke
anvendes.

■Bemærkninger om batteriet
Forsøg aldrig at ændre eller skille kameraet ad (åbn aldrig kamerahuset). Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de dele,
der kommer til syne. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller personskade ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt batteriet ud - pas på, at du ikke kommer til
skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til eftersyn på købsstedet.
Du må ikke ændre, opvarme eller unødigt vride eller trække i forbindelseskablet, og du må ikke sætte tunge
genstande på det. Disse handlinger kan beskadige kablet og medføre brand eller elektrisk stød. Hvis kablet
er beskadiget, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler.
Sæt ikke kameraet på en ustabil overflade. Dette kan få kameraet til at vælte eller tippe ned og medføre
personskade.
Forsøg aldrig at tage billeder, mens du bevæger dig. Anvend ikke kameraet, mens du går eller kører. Dette kan
gøre, at du falder eller bliver involveret i en traﬁkulykke.
Rør ikke ved nogen af kameraets metaldele, når det er tordenvejr. Dette kan medføre elektrisk stød som følge
af induceret strøm fra lynnedslag.
Anvend kun batteriet på angivne vis. Isæt batteriet som vist af indikatoren.
Du må ikke opvarme, ændre eller skille batteriet ad. Du må ikke tabe batteriet eller udsætte det for stød. Du må
ikke opbevare batteriet sammen med metalgenstande. En vilkårlig af disse handlinger kan få batteriet til at
sprænges eller lække og medføre brand eller personskade.
Anvend kun batterier eller lysnetadaptere, der er beregnet til anvendelse med dette kamera. Anvend kun den viste
forsyningsspænding. Anvendelse af andre strømkilder kan medføre brand.
Hvis batteriet lækker, og du får væske i øjnene, på huden eller på dit tøj, skal du skylle det pågældende område
med rent vand og omgående søge lægehjælp eller foretage et nødopkald.
Anvend kun opladeren til opladning af de batterier, der angives her. Den medfølgende oplader er kun
beregnet til anvendelse med den batteritype, der leveres med kameraet. Hvis du anvender opladeren
til opladning af almindelige batterier eller andre typer genopladelige batterier, kan det få batteriet til at
lække, blive overophedet eller sprænges.
Hvis du anvender en blitz for tæt på en persons øjne, kan det medføre skader på synet. Vær særligt forsigtig, når
du fotograferer babyer og små børn.
Du må ikke være i berøring med varme overflader i længere tid ad gangen. Manglende overholdelse af denne
anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, især ved høje omgivende temperaturer eller
hos brugere med dårlig blodomløb eller nedsat føleevne. I disse tilfælde anbefales det at anvende stativ
eller træﬀe lignende foranstaltninger.
Lad ikke en kropsdel være i kontakt med produktet i længere tid, når produktet er tændt. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, især ved længere tids anvendelse,
ved høje omgivende temperaturer eller hos brugere med dårlig blodomløb eller nedsat føleevne. I disse
tilfælde anbefales det at anvende stativ eller træﬀe lignende foranstaltninger.
Må ikke anvendes i nærheden af brændbare genstande, eksplosive gasser eller støv.
Ved transport af batteriet skal du sætte det i et digitalkamera eller opbevare i et hårdt etui. Du skal opbevare
batteriet i det hårde etui. Ved bortskaffelse skal du sætte isoleringstape på batteripolerne. Kontakt med andre
metalgenstande eller batterier kan medføre antændelse eller sprængning af batteriet.
Opbevar hukommelseskort, hotshoes og andre små dele utilgængeligt for børn. Børn kan sluge små dele;
opbevar dem utilgængeligt for børn. Hvis et barn sluger små dele, skal du søge lægehjælp eller foretage
nødopkald.
Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Blandt de elementer, der kan forvolde skade, er remmen, der kan
vikle sig rundt om halsen på et barn og føre til kvælning, samt blitzen, der kan give skader på synet.
Følg anvisningerne fra luftfarts- og hospitalspersonale. Dette produkt udsender radiofrekvenser, der kan
forstyrre navigationsudstyr eller medicinsk udstyr.

Batteriet mister gradvist sin ladning, når det ikke anvendes. Oplad batteriet én til to dage før anvendelse.
Du kan forlænge batteriets levetid ved at slukke kameraet, når det ikke anvendes.
Batterikapaciteten falder ved lave temperaturer; et aﬂadet batteri fungerer muligvis ikke, når det er koldt. Opbevar
et fuldt opladet batteri på et varmt sted, og skift det efter behov, eller hav batteriet i lommen eller på et andet
varmt sted, og sæt det kun i kameraet ved fotografering. Lad ikke batteriet komme i direkte kontakt med håndvarmere eller andet varmegenererende udstyr.

■Opladning af batteriet
Oplad batteriet i den medfølgende batterioplader. Opladningstiderne forlænges ved omgivende temperaturer på
under +10 °C eller over +35 °C. Forsøg ikke at oplade batteriet ved temperaturer på over 40 °C; ved temperaturer
på under 0 °C lades batteriet ikke op.
Forsøg ikke at genoplade et fuldt opladet batteri. Batteriet behøver dog ikke at være aﬂadet fuldstændigt, før det
lades op.
Batteriet kan være varmt at røre ved umiddelbart efter opladning eller anvendelse. Dette er normalt.

■Batteriets levetid
Ved normale temperaturer kan batteriet genoplades omtrent 300 gange. Et mærkbart fald i den tid, et batteri kan
holde, angiver, at det har nået slutningen af dets levetid og bør udskiftes.

■Opbevaring
Ydeevnen kan forringes, hvis batteriet efterlades ubrugt i længere tid, når det er fuldt opladet. Aﬂad batteriet helt,
før du lægger det til opbevaring.
Hvis kameraet ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare det på et tørt sted med
en omgivende temperatur på mellem +15 °C og +25 °C. Du må ikke opbevare batteriet på steder med ekstreme
temperaturer.

■Forholdsregler: Håndtering af batteriet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportér og opbevar ikke batteriet sammen med metalgenstande såsom halskæder eller hårnåle.
Udsæt ikke batteriet for åben ild eller varme.
Skil ikke batteriet ad, og foretag ikke ændringer af det.
Anvend kun batteriet med udpegede opladere.
Bortskaf brugte batterier korrekt.
Tab ikke batteriet, og udsæt det ikke for kraftige, fysiske stød.
Udsæt ikke batteriet for vand.
Hold polerne rene.
Batteriet og kamerahuset kan blive varmt at røre ved efter længere tids anvendelse. Dette er normalt.

■Bortskaffelse
Bortskaf brugte batterier i henhold til lokal lovgivning.

Lysnetadaptere (forhandles separat)
Anvend kun FUJIFILM-lysnetadaptere, der er udpeget til anvendelse med dette kamera. Andre adaptere kan
beskadige kameraet.
• Lysnetadapteren er kun til indendørs brug.
• Sørg for, at jævnstrømsstikket er tilsluttet sikkert til kameraet.
• Sluk kameraet, før du frakobler adapteren. Frakobl adapteren ved at tage fat i stikket, ikke i kablet.
• Må ikke anvendes med andre enheder.
• Skil ikke adapteren ad.
• Udsæt ikke adapteren for høj varme og fugtighed.
• Udsæt ikke adapteren for kraftige, fysiske stød.
• Adapteren kan summe eller blive varm at røre ved under anvendelse. Dette er normalt.
• Hvis adapteren forårsager radiointerferens, skal du dreje eller ﬂytte modtagerantennen.
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Anvendelse af kameraet

BEMÆRKNINGER

• Ret ikke kameraet mod meget stærke lyskilder, såsom solen på en skyfri himmel. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan beskadige kameraets billedsensor.
• Kraftigt sollys, der fokuseres gennem søgeren, kan skade den elektroniske søgers (EVF) panel. Ret ikke den
elektroniske søger mod solen.

For at undgå brand eller fare for elektrisk stød må du ikke udsætte enheden for regn eller fugt.

Tag prøvebilleder

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
FORSIGTIG: Dette klasse B digitale apparat overholder Canadas ICES-003.

Læs “Bemærkninger om sikkerhed”, og sørg for at sætte dig ind i disse, før du anvender kameraet.

Til kunder i Canada

Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom til bryllupper, eller før du tager kameraet med på rejse), skal
du tage et prøvebillede og få vist resultaterne for at sikre dig, at kameraet fungerer normalt. FUJIFILM Corporation Industry Canada-erklæring: Denne enhed overholder Industry Canadas licens-fritagede RSS´er. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal
påtager sig intet ansvar for skader eller tabt fortjeneste som følge af funktionsfejl ved produktet.
acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift af enheden.

Bemærkninger om ophavsret

Medmindre det udelukkende er til personlig brug må billeder optaget med dit eget digitale kamerasystem ikke
anvendes på måder, der er i strid med ophavsretlige love uden samtykke fra ejeren. Bemærk, at visse restriktioner
gælder for fotografering af sceneforestillinger, underholdning og udstillinger, selv når det udelukkende er til
personlig brug. Brugere bedes ligeledes bemærke, at overførsel af hukommelseskort med billeder eller data
beskyttet af ophavsretlige love kun er tilladt inden for restriktionerne pålagt af disse ophavsretlige love.

Håndtering
For at sikre, at billederne optages korrekt, må du ikke udsætte kameraet for tryk eller fysiske stød, mens der
optages billeder.

Flydende krystal
Hvis skærmen beskadiges, skal du passe på ikke at komme i kontakt med ﬂydende krystal. Træf omgående de
angivne foranstaltninger, hvis én af følgende situationer skulle opstå:
• Hvis du får flydende krystal på huden, skal du rense området med en klud og derefter vaske grundigt med sæbe
og rindende vand.
• Hvis du får flydende krystal i øjnene, skal du skylle pågældende øje med rent vand i mindst 15 minutter og
derefter søge lægehjælp.
• Hvis du sluger flydende krystal, skal du skylle din mund grundigt med vand. Drik store mængder vand, fremkald
opkastning, og søg derefter lægehjælp.
Selvom skærmen er produceret ved hjælp af ekstrem højpræcisionsteknologi, kan den indeholde pixels, der altid
lyser, eller som slet ikke lyser. Dette er ikke en funktionsfejl, og billeder optaget med dette produkt påvirkes ikke.

Varemærkeinformation
xD-Picture Card og E er varemærker tilhørende FUJIFILM Corporation. De heri inkluderede skriftsnit er udelukkende udviklet af DynaComware Taiwan Inc. Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc. i USA
og andre lande. Windows-logo er et varemærke tilhørende virksomheder i Microsoft-gruppen. Wi-Fi® og Wi-Fi
Protected Setup® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker
tilhørende SD-3C, LLC. HDMI-logoet er et varemærke. Alle øvrige navne på varemærker nævnt i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Elektrisk interferens
Dette kamera kan forstyrre hospitals- og luftfartsudstyr. Forhør dig på hospitalet eller hos ﬂyselskabets personale,
før du anvender kameraet på et hospital eller et ﬂy.

Farve-tv-systemer
NTSC (National Television System Committee) er en farve-tv-speciﬁkation til tv-udsendelser vedtaget i primært
USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et farve-tv-system vedtaget primært i europæiske
lande og Kina.

Exif Print (Exif version 2.3)
Exif Print er et nyligt revideret ﬁlformat til digitalkameraer, hvor oplysningerne lagret sammen med billeder
anvendes til optimal farvegengivelse ved udskrivning.

VIGTIG MEDDELELSE: Læses før anvendelse af softwaren
Direkte eller indirekte eksport, som et hele eller delvist, af licenseret software uden tilladelse fra de relevante
myndigheder, er forbudt.

Denne enhed og dens antenne(r) må ikke placeres samme sted som eller anvendes sammen med andre andre
antenner eller sendere, med undtagelse af testede, indbyggede radioer. Funktionen for valg af landekode er
deaktiveret for produkter, der markedsføres i USA/Canada.
Erklæring om strålingseksponering: Den foreliggende videnskabelige dokumentation, viser ikke, at der skulle være
sundhedsmæssige problemer forbundet med anvendelse af trådløse lavstrømsenheder. Der er imidlertid intet
bevis for. at disse trådløse lavstrømsenheder er fuldstændigt sikre. Trådløse lavstrømsenheder udsender lave
mængder radiofrekvensenergi (RF) i mikrobølgeområdet under anvendelse. Mens høje mængder radiofrekvensenergi kan give sundhedsmæssige påvirkninger (ved opvarmning af væv), har udsættelse for lave mængder
radiofrekvensenergi, der ikke afgiver varme, ingen kendte skadevirkninger. Mange undersøgelser af udsættelser
for lave mængder radiofrekvensenergi har ikke afsløret nogen biologiske virkninger. Visse undersøgelser har
antydet, at der kan opstå biologiske virkninger, men sådanne fund er ikke blevet underbygget af ekstra forskning.
X-A3 er blevet testet og fundet i overensstemmelse med eksponeringsgrænserne for IC-stråling fastsat for et
ukontrolleret miljø og opfylder RSS-102 i eksponeringsreglerne for IC-radiofrekvens (RF).

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr i private husholdninger
I EU, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbol på produktet eller i brugervejledningen og i garantien og/eller på emballagen betyder, at dette produkt ikke bør behandles som husholdningsaﬀald.
Det bør i stedet aﬂeveres på et egnet indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du sikrer en korrekt bortskaﬀelse af dette produkt, bidrager du til at forebygge potentielle negative konsekvenser for miljø og folkesundhed, som ellers vil kunne opstå ved uhensigtsmæssig aﬀaldshåndtering af dette
produkt.
Dette symbol på batterier eller akkumulatorer betyder, at disse batterier ikke bør behandles som
husholdningsaﬀald.

Hvis dit udstyr indeholder let udtagelige batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaﬀe disse særskilt i
henhold til lokale regler.
Genbrug af materialet bidrager til at bevare naturens ressourcer. For mere detaljerede oplysninger om genbrug
af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationsﬁrma eller den forretning, hvor
du har købt produktet.
I lande uden for EU, Norge, Island og Liechtenstein: Hvis du ønsker at kassere dette produkt, herunder batterier eller
akkumulatorer, bedes du kontakte de lokale myndigheder og få anvist den korrekte bortskaﬀelsesprocedure.
I Japan: Dette symbol på batterierne indikerer, at de skal bortskaﬀes særskilt.
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Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet
Bemærkninger om sikkerhed
Tak, fordi du har købt dette produkt. For reparation, eftersyn og intern test, kontakt din FUJIFILM-forhandler.
• Sørg for at anvende objektivet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt Brugervejledning til
kameraet omhyggeligt før anvendelse.
• Når du har læst disse bemærkninger om sikkerhed, skal du opbevare dem på et sikkert sted.

Om ikonerne
Nedenfor viste ikoner anvendes i dette dokument som indikation af, hvor alvorlig en person- eller tingskade kan
være, hvis du ignorerer de oplysninger, som ikonet indikerer, og produktet som følge deraf anvendes forkert.
ADVARSEL

Bemærkning om EU-regulering
Dette produkt overholder følgende EU-direktiver:
• RoHS-direktiv 2011/65/EU
• RE-direktiv 2014/53/EU
Hermed erklærer FUJIFILM Corporation, at radioudstyrstypen FUJIFILM X-A3 er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan ﬁndes på følgende internetadresse:
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_a3/pdf/index/fujifilm_x_a3_cod.pdf
Denne overensstemmelse er angivet med følgende overensstemmelsesmærkning placeret på produktet:

Dette ikon indikerer, at der kan indtræﬀe dødsfald eller alvorlig tilskadekomst, hvis du ignorerer
oplysningerne.

FORSIGTIG Dette ikon indikerer, at der kan ske personskade eller materiel skade, hvis du ignorerer oplysningerne.

Denne mærkning er gyldig for ikke-Telecom-produkter og EU-harmoniserede Telecom-produkter (f.eks. Bluetooth).
VIGTIGT: Læs følgende bemærkninger før anvendelse af kameraets indbyggede trådløse sender.

Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.
Trekantede ikoner betyder, at disse oplysninger kræver din opmærksomhed (“Vigtigt”).
Cirkelformede ikoner med en diagonal streg over betyder, at den indikerede handling er forbudt (“Forbudt”).
Udfyldte cirkler med et udråbstegn indikerer en handling, som skal udføres (“Påkrævet”).

ADVARSEL
Anvend det ikke i
badeværelset eller
under bruseren

Skil ikke
kameraet ad

Må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre en
brand eller elektrisk stød.

Skil ikke kameraet ad (åbn ikke kamerahuset). Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre
brand, elektrisk stød eller personskade som følge af funktionsfejl ved produktet.

Hvis kameraet går i stykker som følge af, at du taber det, eller der sker et andet uheld, må du ikke røre ved de
dele, der kommer til syne. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød eller
Rør ikke ved de personskade ved berøring af de beskadigede dele. Tag øjeblikkeligt kameraets batteri ud - pas på, at du
indvendige dele ikke kommer til skade eller får elektrisk stød - og indlevér produktet til eftersyn på købsstedet.
Må ikke anbringes på ustabile overflader. Produktet kan falde ned og medføre tilskadekomst.
Se ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger. Manglende overholdelse af denne anvisning kan
medføre permanent skade på synet.

FORSIGTIG
Må ikke anvendes eller opbevares på steder med damp eller røg, eller som er meget fugtige eller ekstremt støvede.
Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.
Må ikke efterlades i direkte sollys eller på steder med meget høje temperaturer, såsom i et lukket køretøj på en solrig
dag. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand.
Opbevar kameraet utilgængeligt for små børn. Dette produkt kan medføre personskade, når det er i hænderne på børn.
Må ikke håndteres med våde hænder. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre elektrisk stød.
Hold sollyset væk fra billedet, når du tager billeder af motiver i modlys. Hvis sollyset fokuseres i kameraet, når
solen er i eller tæt på billedet kan medføre brand eller forbrændinger.
Når produktet ikke anvendes, skal du sætte objektivdækslerne på igen og opbevare det på et sted uden direkte sollys.
Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand eller forbrændinger.
Bær ikke kameraet eller objektivet, mens de er monteret på et stativ. Produktet kan falde ned eller ramme andre
genstande og medføre tilskadekomst.

Q Dette produkt, der indeholder funktionen kryptering udviklet i USA, kontrolleres af de amerikanske eksportbestemmelser og må ikke eksporteres eller eksporteres på ny til noget land, hvorfra USA forbyder varer.
• Må kun anvendes som del af et trådløst netværk. FUJIFILM påtager sig intet ansvar for skader, der hidrører fra
uautoriseret brug. Må ikke anvendes i programmer, der kræver en høj grad af pålidelighed, eksempelvis i
medicinsk udstyr eller i andre systemer, der direkte eller indirekte kan bringe menneskeliv i fare. Ved anvendelse
af enheden i computeren og i andre systemer, der kræver en højere grad af pålidelighed end trådløse netværk,
skal du sørge for at tage alle fornødne forholdsregler for at opretholde sikkerheden og undgå funktionsfejl.
• Må kun anvendes i det land, hvor enheden er købt. Denne enhed lever op til regulativerne om enheder i trådløse
netværk i det land, hvor enheden er købt. Overhold alle placeringsregulativer ved anvendelse af enheden.
FUJIFILM påtager sig intet ansvar for problemer, der hidrører fra anvendelse på andre retsområder.
• Trådløse data (billeder) kan opsnappes af tredjemænd. Der garanteres ikke for sikkerheden af data, der sendes via
trådløse netværk.
• Enheden må ikke anvendes på steder, der udsættes for magnetfelter, statisk elektricitet eller radiointerferens. Senderen
må ikke anvendes i nærheden af mikrobølgeovne eller på andre steder, der udsættes for magnetfelter, statisk
elektricitet eller radiointerferens, som kan hindre modtagelse af trådløse signaler. Der kan opstå gensidig
interferens, når senderen anvendes i nærheden af andre trådløse enheder på 2,4 GHz-båndet.
• Den trådløse sender kører på 2,4 GHz-båndet ved hjælp af DSSS- og OFDM-modulering.

Trådløse netværksenheder: Forholdsregler
• Denne enhed kører på samme frekvens som erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og medicinske enheder samt trådløse
sendere. Den kører også på samme frekvens som licenserede sendere og særlige ikke-licenserede sendere med
lav spænding, der anvendes i RFID-sporingssystemer på samlebånd og i andre lignende programmer.
• For at hindre interferens med ovenstående enheder skal du tage følgende forholdsregler. Bekræft, at RFID-senderen
ikke kører før anvendelse af denne enhed. Hvis du oplever, at enheden forårsager interferens i licenserede
sendere, der anvendes til RFID-sporing, skal du omgående indstille brugen af pågældende frekvens eller ﬂytte
enheden et andet sted hen. Hvis du oplever, at denne enhed forårsager interferens i RFID-systemer med lav
spænding, bedes du kontakte en FUJIFILM-repræsentant.

2.4DS/OF4

Dette mærkat indikerer, at denne enhed kører på 2,4 GHz-båndet ved hjælp af DSSS- og
OFDM-modulering og muligvis forårsager interferens på op til 40 meters afstand.

