For din sikkerhet
Sørg for å lese disse merknadene før bruk

FORSIKTIG

Sikkerhetsmerknader

Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljeavgasser, damp, fuktighet eller støv. Dette kan forårsake
brann eller elektrisk sjokk.

• Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og brukerveiledningen før
bruk.
• Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Ikke la kameraet ligge på steder
som f.eks. en lukket bil eller i direkte sollys. Dette kan forårsake brann.
Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet. Dette kan gjøre at den tunge gjenstanden velter eller faller og
forårsaker skade.

Om ikonene
Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.

Ikke flytt kameraet mens strømadapteren er tilkoplet. Ikke trekk i ledningen for å kople fra strømadapteren.
Dette kan skade strømledningen eller kablene og forårsake brann eller elekrisk sjokk.

ADVARSEL Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.

Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og misforme huset eller forårsake brann.

FORSIKTIG Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Når du rengjør kameraet, eller du ikke har planer om å bruke kameraet over lang tid, fjern batteriet og koble fra
og trekk ut strømadapteren. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det forårsake brann eller elektrisk sjokk.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.

Når ladingen er ferdig, kobl laderen fra strømuttaket. Hvis du lar laderen være tilkoplet strømuttaket, kan
dette forårsake brann.

Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet (“Viktig”).

Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fingeren til å holde det igjen og slipp
så kortet forsiktig ut. Skader kan oppstå dersom noen treﬀes av det utsendte kortet.
Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet. Støvoppsamling i kameraet kan forårsake
brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler for å be om innvendig rengjøring
hvert andre år. Vennligst merk at dette ikke er en gratis tjeneste.

Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt (“Forbudt”).
Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres (“Obligatorisk”).

Eksplosjonsfare hvis batteriet settes inn feil. Byttes kun med samme eller tilsvarende type.

ADVARSEL
Koble fra
strømuttaket.

Hvis det oppstår et problem, slå av kameraet, fjern batteriet, og koble fra og trekk ut vekselstrømsadapteren.
Fortsatt bruk av kameraet når det slipper ut røyk, slipper ut uvanlig lukt eller beﬁnner seg i en annen
unormal tilstand kan forårsake brann eller elektrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.
Ikke la vann eller fremmedlegemer komme i kameraet. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i
kameraet, slå det av, fjern batteriet, og koble fra og trekk ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av
kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.

Skal ikke brukes på
badet eller i dusjen

Skal ikke demonteres.

Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk.

Batteriet og strømtilførselen
Merk: Sjekk typen batteri som brukes i ditt kamera, og les de gjeldende avsnittene.
Følgende forklarer riktig bruk av batterier, og hvordan du forlenger batteriets levetid. Feilaktig bruk kan korte ned
batteriets levetid, eller forårsake lekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjon.

Li-ion-batterier
Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker et oppladbart Li-ion-batteri.
Batteriet er ikke ladet ved forsendelse. Lad batteriet før bruk. Oppbevar batteriet i holderen sin når det ikke er i
bruk.

■Merknader om batteriet
Aldri prøv å endre på eller ta fra hverandre kameraet (aldri åpne kamerahuset). Dersom denne foranstaltningen ikke følges, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis
denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av å skadde
Interne deler må ikke deler berøres. Fjern batteriet med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet
berøres
med til kjøpsstedet for konsultasjon.
Strømledningen må ikke endres, varmes opp, eller vris eller trekkes i mer enn nødvendig, og ikke plasser tunge
gjenstander oppå strømledningen. Disse handligene kan skade strømledningen og forårsake brann eller
elekrisk sjokk. Hvis strømledningen er skadet, ta kontakt med din FUJIFILM- forhandler.
Ikke plasser kameraet på en ustabil overflate. Dette kan gjøre at kameraet faller eller velter og forårsaker
skade.
Gjør aldri forsøk på å ta bilder mens du beveger deg. Ikke bruk kameraet mens du går eller kjører. Dette kan
føre til at du faller eller at du blir involvert i en traﬁkkulykke.
Ikke berør noen metalldeler av kameraet under tordenvær. Dette kan forårsake elektrisk sjokk pga. indusert
strøm fra lynutladning.
Ikke bruk batteriet unntatt slik det er spesifisert. Legg inn batteriet som vist av indikatoren.
Ikke varm opp, skift ut eller demonter batteriet. Ikke slipp eller utsett batteriet for støt. Ikke lagre batteriet med
metallprodukter. En hvilken som helst av disse handlingene kan gjøre at batteriet sprekker eller lekker og
føre til brann eller skade.
Bruk kun batterier og vekselstrømsadaptere som er spesifisert for bruk med dette kameraet. Ikke bruk andre
spenninger enn den strømforsyningsspenningen som er vist. Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann.
Dersom batteriet lekker, og væsken kommer i kontakt med øynene, huden eller klærne dine, skyll området med
rent vann, og oppsøk legehjelp eller ring et nødnummer umiddelbart.
Ikke bruk laderen til å lade andre batterier enn de som er spesifisert her. Den medfølgende laderen skal kun
brukes til batterier av den typen som fulgte med kameraet. Bruk av laderen til å lade opp konvensjonelle
batterier eller andre typer oppladbare batterier kan gjøre at batteriet lekker, overopphetes eller sprekker.
Hvis du bruker blitsen for nært øynene til en person kan vedkommendes syn bli svekket.
Vær spesielt forsiktig ved fotografering av spedbarn og unge barn.
Ikke vær i langvarig kontakt med varme overflater. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det føre til
forbrenninger ved lave temperaturer, særlig ved høye omgivelsestemperaturer eller med brukere som
lider av dårlig sirkulasjon eller redusert følelse, i så fall anbefales bruk av stativ eller tilsvarende.
Ikke la en del av kroppen i kontakt med produktet over lengre tid mens produktet er på. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det føre til forbrenninger ved lave temperaturer, særlig ved langvarig bruk, ved
høye omgivelsestemperaturer eller med brukere som lider av dårlig sirkulasjon eller redusert følelse, i så
fall anbefales bruk av stativ eller tilsvarende.
Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv.
Ved bæring av batteriet skal det installeres i et digitalt kamera eller beholdes i den harde esken. Ved oppbevaring
av batteriet skal det beholdes i den harde esken. Ved kassering skal batteriterminalene tildekkes med isolasjonstape. Kontakt med andre metalliske gjenstander eller batterier kan føre til at batteriet antennes eller
eksploderer.
Oppbevar minnekort, varme sko, og andre små deler utilgjengelig for små barn. Barn kan svelge små deler;
oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis et barn skulle komme til å svelge en del, må du oppsøke
medisinsk hjelp eller ringe et nødnummer.
Oppbevares utilgjengelig for små barn. Blant de elementene som kan forårsake skade er stroppen, som kan
sette seg fast rundt halsen til barnet og forårsake kvelning, og blitsen, som kan føre gi synsskader.
Følg anvisningene fra flyselskapet og sykehuspersonellet. Dette produktet sender ut radiobølger som kan
forstyrre navigasjons- og medisinsk utstyr.

Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to dager før bruk.
Batteriets levetid kan forlenges ved å slå kameraet av når det ikke er i bruk.
Batterikapasiteten minsker ved lave temperaturer; et nær utladet batteri kan slutte å fungere når det er kaldt.
Oppbevar et fulladet reservebatteri på et varmt sted og skift batteri etter behov, eller oppbevar batteriet i lomma
eller på et annet varmt sted, og sett det i kameraet først idet du skal ta bilder. Ikke plasser batteriet i direkte
kontakt med håndvarmere eller andre oppvarmingsenheter.

■Lade batteriet
Lad batteriet i den medfølgende batteriladeren. Ladetiden øker ved lufttemperaturer under +10 °C eller over
+35 °C. Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over +40 °C, ved temperaturer under 0 °C vil ikke batteriet
lade.
Ikke forsøk å lade opp et fulladet batteri. Derimot behøver ikke batteriet å være helt utladet før lading.
Batteriet kan være varmt å ta på umiddelbart etter lading eller bruk. Dette er normalt.

■Batteriets levetid
Ved normale temperaturer kan batteriet lades omtrent 300 ganger. En merkbar nedgang i tiden batteriet vil
holde på ladning indikerer at det har nådd slutten på sitt funksjonelle liv, og bør skiftes ut.

■Lagring
Ytelsen kan bli dårligere dersom batteriet blir liggende ubrukt over lengre tid når det er fulladet. Utlad batteriet til
det er ﬂatt før du lagrer det.
Dersom kameraet ikke skal brukes over en lengre periode, fjern batteriet og lagre det på et tørt sted med lufttemperatur mellom +15 °C og +25 °C. Ikke lagre batteriet på steder som er utsatt for ekstreme temperaturer.

■Forsiktighetsregler: Håndtere batteriet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker eller hårnåler.
Ikke utsett for ﬂammer eller varme.
Skal ikke demonteres eller endres.
Brukes kun sammen med angitte ladere.
Kast brukte batterier med en gang.
Ikke mist, eller utsett for harde fysiske støt.
Ikke utsett for vann.
Hold terminalene rene.
Batteriet og kamerahuset kan føles varme etter ekstensiv bruk. Dette er normalt.

■Kassering
Kasser brukte batterier i henhold til lokale retningslinjer.

Vekselstrømsadaptere (selges separat)
Bruk kun FUJIFILM-vekselstrømsadaptere som er spesiﬁsert for bruk med dette kameraet. Andre adaptere kan
skade kameraet.
• Vekselstrømsadapteren er kun for innendørs bruk.
• Sørg for at likestrømspluggen er festet ordentlig i kameraet.
• Skru kameraet av før du kobler fra adapteren. Koble fra adapteren med pluggen, ikke kabelen.
• Må ikke brukes sammen med andre enheter.
• Skal ikke demonteres.
• Må ikke utsettes for høy varme eller fuktighet.
• Ikke utsett for harde fysiske støt.
• Adapteren kan summe eller bli varm å ta på under bruk. Dette er normalt.
• Dersom adapteren forårsaker radiointerferens, snu eller ﬂytt på mottakerantennen.
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Bruke kameraet

MERKNADER

• Rett ikke kameraet mot ekstremt lyssterke kilder, slik som solen på en skyfri himmel. Hvis denne forholdsregelen For å forebygge fare for brann eller elektriske støt må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet.
ikke overholdes kan kameraets bildesensor bli skadet.
Vennligst les “Sikkerhetsmerknader”, og vær sikker på at du forstår dem før du tar i bruk kameraet.
• Dersom det fokuseres på sterkt sollys gjennom søkeren, kan dette skade panelet til den elektroniske søkeren
(EVF). Ikke rett den elektroniske søkeren mot solen.
For kunder i Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Ta testbilder
FORSIKTIG: Dette klasse B digitale apparatet er i overensstemmelse med kanadisk ICES-003.
Før du tar fotograﬁer ved viktige anledninger (slik som bryllup, eller før du tar med kameraet på tur), ta et testErklæring fra Industry Canada: Denne enheten tilfredsstiller Industry Canada (det kanadiske næringsdepartbilde og se på resultatet for å forsikre deg om at kameraet fungerer som normalt. FUJIFILM Corporation tar ikke
mentet) sine spesiﬁkasjoner for radioapparater fritatt for lisens. Bruken av enheten er underlagt følgende to
erstatningsansvar for skade eller tap av proﬁtt som skyldes funksjonsfeil ved produktet.
betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta alle forstyrrelser,
Merknader om opphavsrett
inkludert forstyrrelser som negativt kan påvirke enhetens funksjon.
Med mindre det er kun til personlig bruk, kan bilder tatt opp med ditt digitale kamerasystem ikke brukes på
Denne enheten og antennene skal ikke være samlokalisert eller brukes sammen med andre antenner eller
måter som bryter opphavsrettslige lover uten eierens samtykke. Merk at visse restriksjoner gjelder for fotografesendere, bortsett fra utprøvde innebygde radioer. Funksjonen for valg av landkode er deaktivert i produkter som
ring av sceneopptredener, underholdning og utstillinger, selv hvis det er ment kun til personlig bruk. Brukerne
markedsføres i USA/Canada.
bes også om å være oppmerksomme på at overføringen av minnekort som inneholder bilder eller data som er
beskyttet under opphavsrettslige lover kun er tillatt innenfor de begrensningene som er satt ved disse lovene om Erklæring om stråling: Det tilgjengelige forskningsmaterialet har ikke dokumentert helseproblemer som er foropphavsrett.
bundet med bruken av lavstrøms trådløse enheter. Det ﬁnnes imidlertid ingen bevis for at slike trådløse enheter
er fullstendig trygge. Lavstrøms trådløse enheter sender ut små mengder radiofrekvensbasert energi (RF) i mikroHåndtering
bølgeområdet når de brukes. Mens høye nivåer av RF kan utgjøre en helserisiko (grunnet oppvarming av vev), har
For å sikre at bilder tas opp riktig, må du ikke utsette kameraet for støt eller slag mens det tas et bilde.
lave nivåer av RF som ikke varmer opp kroppsvev ingen kjent negativ helseeﬀekt. Mange studier på eksponering
Flytende krystall
til lave nivåer av RF har ikke funnet noen biologiske eﬀekter. Noen studier har antydet noen biologiske eﬀekter
Dersom visningsskjermen skulle ta skade, sørg for å unngå kontakt med ﬂytende krystall. Utfør indikert nødprose- kan forekomme, men disse funnene har ikke blitt bekreftet av videre forskning. X-A3 har blitt testet og vurdert å
dyre dersom noen av følgende situasjoner oppstår:
oppfylle grenseverdiene for strålingseksponering i et ukontrollert miljø slik de er fastsatt av Industry Canada (IC),
• Dersom flytende krystall kommer i kontakt med huden din, rengjør området med en klut, og vask så grundig med samt RSS-102 i IC sitt regelverk for eksponering til radiofrekvens (RF).
såpe og rennende vann.
Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger
• Dersom flytende krystall kommer i øynene, skyll det aktuelle øyet med rent vann i minst 15 minutter, og oppsøk
I den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisderetter legehjelp.
ningen og i garantien og/eller på emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som
• Dersom flytende krystall svelges, skyll munnen nøye med vann. Drikk store mengder vann og fremkall oppkast,
husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
oppsøk så legehjelp.
og elektronisk utstyr.
Selv om visningsskjermen er produsert med teknologi av ekstremt høy presisjon, kan den inneholde piksler som
Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelper du til med å forhindre potensielle negative konsekvenser
alltid lyser, eller som ikke lyser. Dette er ikke en funksjonsfeil, og bilder tatt med produktet påvirkes ikke av dette.
for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Informasjon om varemerker

Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene indikerer at disse batteriene ikke må håndteres
xD-Picture Card og E er varemerker som tilhører FUJIFILM Corporation. Skrifttypene her er utelukkende
som husholdningsavfall.
utviklet av DynaComware Taiwan Inc. Macintosh og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og andre
land. Windows-logoen er et varemerke som tilhører Microsoft-konsernet. Wi-Fi® og Wi-Fi Protected Setup® er
registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Logoene SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LCC. Dersom ditt utstyr inneholder lett fjernbare batterier eller akkumulatorer, vennligst deponer dem atskilt i samsvar
Logoen HDMI er et varemerke. Alle andre varemerker som nevnes i denne brukerveiledningen er varemerker eller med lokale krav.
registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer detaljert informasjon om
Elektrisk interferens
resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering
Dette kameraet kan påvirke utstyr på sykehus eller i ﬂy. Konsulter ansatte på sykehuset eller luftselskapet før du
av husholdningsavfall eller med butikken hvor du kjøpte produktet.
bruker kameraet i et sykehus eller på et ﬂy.
I land utenfor Den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dersom du ønsker å kassere dette produktet,
Fargefjernsyns-systemer
inkludert batterier eller akkumulatorer, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode
NTSC (National Television System Committee) er spesiﬁkasjoner for sending av farge-TV, som brukes hovedsakelig for kassering.
i USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et fargefjernsynssystem som hovedsakelig brukes av
I Japan: Dette symbolet på batteriene indikerer at de skal kasseres separat.
europeiske land og Kina.

Exif Print (Exif versjon 2.3)
Exif Print er et nylig endret digitalkamera-ﬁlformat der informasjon som lagres med bildene brukes til optimal
farge-reproduksjon under utskrift.

VIKTIG MERKNAD: Les før programvaren benyttes
Direkte eller indirekte eksport, i sin helhet eller delvis, av lisensiert programvare er forbudt uten tillatelse fra
gjeldende styrende organ.
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Informasjon om EU-bestemmelser

Dette produktet følger følgende EU-direktiver:
Sikkerhetsmerknader
• RoHS-direktivet 2011/65/EU
Takk for at du kjøpte dette produktet. Kontakt din FUJIFILM forhandler for reparasjon, inspeksjon og intern testing. • R & TTE-direktiv 1999/5/EC
• Se til at du bruker objektivet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene og kameraets BrukerveiledOverensstemmelse med disse direktivene innebærer konformitet til gjeldende harmoniserende europeiske
ning før bruk.
standarder (europeiske normer) som er oppgitt på EUs konformitetserklæring utstedt av FUJIFILM-selskapet for
• Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.
dette produktet eller dets produktfamilie.

Om ikonene

Denne overensstemmelsen indikeres ved følgende konformitetsmerke plassert på produktet:

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighetsgraden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.
ADVARSEL Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet hvis informasjonen ignoreres.
FORSIKTIG Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal følges.
Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet (“Viktig”).
Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert er forbudt (“Forbudt”).
Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres (“Obligatorisk”).

ADVARSEL
Skal ikke brukes på
badet eller i dusjen

Skal ikke
demonteres

Må ikke senkes i eller utsettes for vann. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann
eller elektrisk støt.

Skal ikke demonteres (ikke åpne dekselet). Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre brann,
elektriske støt eller skader som følge av funksjonsfeil på produktet.

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne delene ikke berøres. Hvis denne
forholdsregelen ikke følges kan det medføre elektriske støt eller skader som følge av å berøre de skadde
Interne deler må delene. Fjern kameraets batteri med en gang, pass slik at du unngår skader eller elektriske støt, og ta
produktet med til kjøpsstedet for konsultasjon.
ikke berøres

Dette merket er gyldig for ikke-telekommunikasjonsprodukter og EU-harmoniserende telekommunikasjonsprodukter (f.eks. Bluetooth).
Med hensyn til samsvarserklæring, besøk http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x_a3/
pdf/index/fujifilm_x_a3_cod.pdf.
VIKTIG: Les de følgende merknadene før du bruker kameraets innebygde trådløse sender.
Q Dette produktet, som inneholder krypterings funksjon utviklet i USA, kontrolleres av USAs eksportadministrasjonsreguleringer, og det kan være at det ikke kan eksporteres eller reeksporteres til alle land der USA har lagt
embargo på varer.
• Bruk kun som del av et trådløst nettverk. FUJIFILM tar ikke ansvar for ødeleggelser som skyldes uautorisert bruk.
Ikke bruk i applikasjoner som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller i
andre systemer som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskelig liv. Når du bruker enheten i en
datamaskin og i andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn trådløse nettverk, pass på at du
tar alle nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.
• Bruk bare i det landet der enheten ble kjøpt. Denne enheten følger reguleringer gjeldende for trådløst nettverkenheter i landet der det ble kjøpt. Overhold alle lokale reguleringer ved bruk av enheten. FUJIFILM tar ikke
ansvar for problemer som oppstår etter bruk i andre jurisdiksjoner.
• Trådløs data (bilder) kan fanges opp av tredjeparter. Sikkerheten til data sendt over trådløse nettverk kan ikke
garanteres.
• Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radiofrekvensforstyrrelser. Ikke
bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet
eller radiofrekvensforstyrrelser som kan forhindre mottagelse av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndbredden.
• Den trådløse senderen opererer i 2,4 GHz-båndbredden og bruker DSSS- og OFDM-modulering.

Trådløse nettverks-enheter: Advarsler

Ikke plasser på ustabile overflater. Produktet kan falle og føre til skade.
Ikke se på sola gjennom objektivet eller kameraets søkere. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen kan føre til
permanent nedsatt syn.

FORSIKTIG
Må ikke brukes eller oppbevares på steder som er utsatt for damp eller røyk, eller som er veldig fuktig eller svært
støvete. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå brann eller elektrisk støt.
Må ikke legges i direkte sollys eller på steder som er utsatt for veldig høye temperaturer, som for eksempel i et lukket
kjøretøy på en solfylt dag. Hvis denne forholdsregelen ikke etterfølges kan det føre til brann.
Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade ved håndtering av et barn.
Må ikke håndteres med våte hender. Dersom denne forhåndsregelen ikke blir fulgt kan det oppstå elektrisk
støt.
Hold sola utenfor bildet når du tar bilde med bakgrunnsbelyst motiv. Sollys fokusert i kameraet når sola er i eller
nært bildet kan føre til brann eller brannskader.
Sett på objektivdekselet når produktet ikke er i bruk, og oppbevar det utenfor direkte sollys. Sollys fokusert av
objektivet kan føre til brann eller brannskader.
Ikke bær kameraet eller objektivet når de er festet til et stativ. Produktet kan falle eller slå borti andre gjenstander og føre til skade.

• Denne enheten opererer på samme frekvens som kommersielle, undervisnings- og medisinske enheter og trådløse
sendere. Den opererer også på samme frekvens som sendere med lisens og spesial-lavspenningssendere uten
lisens brukt i RFID-sporfølgingssystemer for samlebånd og i andre lignende applikasjoner.
• For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, se følgende forholdsregler. Bekreft at RFID-senderen ikke er i
drift før du bruker denne enheten. Hvis du merker at enheten forårsaker forstyrrelser for sendere med lisens som
brukes for RFID-sporing, avslutt bruken av den påvirkede frekvensen øyeblikkelig eller ﬂytt enheten til et annet
sted. Dersom du legger merke til at denne enheten forårsaker forstyrrelser i lavspennings-RFID-sporingssystemer, ta kontakt med en FUJIFILM-representant.

2.4DS/OF4

Dette klistremerket indikerer at denne enheten opererer i 2,4 GHz-båndbredden og
bruker DSSS- og OFDM-moduleringer og kan forårsake forstyrrelser på avstander opptil
40 m.

