
Voor uw veiligheidVoor uw veiligheid

Lees deze opmerkingen voordat u de camera gebruikt

Veiligheidsopmerkingen
• Zorg ervoor dat u uw camera goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en uw Gebruikershandlei-

ding zorgvuldig door.

• Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

Informatie over pictogrammen
De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om de ernst aan te geven van letsels 

of schade die kan ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en het product ten gevolge 

daarvan onjuist wordt gebruikt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING
Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ernstig of fataal 

letsel.

ATTENTIEATTENTIE
Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel 

of materiële schade.

De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevolgen aan als de instructies niet worden nageleefd.

Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aandacht behoeft (“Belangrijk”).

Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan dat die handeling verboden is (“Verboden”).

Opgevulde cirkels met een uitroepteken geven aan dat er een handeling moet worden verricht (“Vereist”).

De symbolen op dit product (inclusief de accessoires) geven het volgende weer:

AC

DC

Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel geïsoleerd.)

 WAARSCHUWING WAARSCHUWING

Verwijder uit het 
stopcontact

AAls er een probleem ols er een probleem ontstaat, schakel de ntstaat, schakel de camera dan uit, verwcamera dan uit, verwijder de batterij, kijder de batterij, koppel de USB-kabel loppel de USB-kabel los en haal de os en haal de 
AC-adaAC-adapter uit het stopconpter uit het stopcontact.tact. Het blijven gebruiken van de camera als deze rook of een ongewone geur 

verspreidt of wanneer de camera een ander gebrek vertoont, kan brand of een elektrische schok tot gevolg 

hebben. Neem contact op met uw Fujifi lm-dealer.

Laat geen Laat geen water of andere vreewater of andere vreemde voorwerpen de camde voorwerpen de camera of de aansluitkmera of de aansluitkabels binnendringen.abels binnendringen. Gebruik de camera 

of aansluitkabels niet na binnendringen van zoet of zout water, melk, dranken, schoonmaakmiddelen 

of andere vloeistoff en. Mocht er vloeistof in de camera of aansluitkabels komen, zet dan de camera uit, 

verwijder de batterij, koppel de USB-kabel los, koppel de AC-adapter los en haal deze uit het stopcontact. Het 

blijven gebruiken van de camera kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Neem contact op met uw 

Fujifi lm-dealer.

Niet in de badkamer 
of douche gebruiken

Gebruik dGebruik de camera niet in de e camera niet in de badkamer of douche.badkamer of douche. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Haal het apparaat 
niet uit elkaar

Probeer nooit dProbeer nooit de camera te demontere camera te demonteren of te modifi cerenen of te modifi ceren (open nooit de behu (open nooit de behuizing).izing). Het niet in acht nemen van 

deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Raak geen interne 
onderdelen aan

Mocht de behuiMocht de behuizing openbreken doorzing openbreken door een val of ander on een val of ander ongeluk, raak de blootgeluk, raak de blootliggende onderdelen liggende onderdelen dan niet aan.dan niet aan. Het 

niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of letsel door het aanraken van 

beschadigde onderdelen tot gevolg hebben. Verwijder onmiddellijk de batterij en pas op voor letsel of een 

elektrische schok. Breng het product naar het verkooppunt voor advies.

Het verbindingssnoer mag niet wHet verbindingssnoer mag niet worden aangepast, verorden aangepast, verwarmd, overmatig gedwarmd, overmatig gedraaid of uitgerekt eraaid of uitgerekt en er mogen geen n er mogen geen 
zwarzware voorwerpen op worde voorwerpen op worden geplaatst.en geplaatst. Deze handelingen zouden het snoer kunnen beschadigen en brand of 

een elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met uw Fujifi lm-dealer als het snoer bescha-

digd is. Gebruik geen kabels met verbogen stekkers.

Plaats dPlaats de camera niet op eene camera niet op een onstabiele ondergro onstabiele ondergrond.nd. Hierdoor kan de camera vallen of kantelen en letsel 

veroorzaken.

Probeer nooProbeer nooit foto's te maken ait foto's te maken als u in beweging benls u in beweging bent.t. Gebruik de camera niet tijdens het wandelen of als u in een 

auto rijdt. Dit kan leiden tot een val of een verkeersongeluk.

Raak tijdens oRaak tijdens onweer de metalen ondnweer de metalen onderdelen van de camererdelen van de camera niet aan.a niet aan. Dit kan tot een elektrische schok leiden door 

de ladingsoverdracht van een blikseminslag.

Gebruik de batteriGebruik de batterij niet voor andere dj niet voor andere doeleinden dan waarvooeleinden dan waarvoor deze bedoeld is.or deze bedoeld is. Plaats de batterij zoals aangeduid 

door de merktekens.

ProbeProbeer de batterijen nieer de batterijen niet te demonteren, aant te demonteren, aan te passen of te ver te passen of te verhitten. Laat de batthitten. Laat de batterijen niet vallen, erijen niet vallen, sla niet tegen ze sla niet tegen ze 
aaaan, gooi ze niet en sn, gooi ze niet en stel ze niet op een atel ze niet op een andere manier bloot andere manier bloot aan hevige schokken. an hevige schokken. Gebruik geen batteriGebruik geen batterijen die tekenen jen die tekenen 
van van lekkage, vervorming,lekkage, vervorming, verkleuring of ande verkleuring of andere onregelmatighedenre onregelmatigheden vertonen. Gebruik a vertonen. Gebruik alleen aangewezen ladlleen aangewezen laders om ers om 
oplaadbare baoplaadbare batterijen op te ladentterijen op te laden en probeer niet om  en probeer niet om niet-oplaadbare Li-iniet-oplaadbare Li-ion of alkaline batteon of alkaline batterijen op te laden. Lrijen op te laden. Laat aat 
de batterijen nide batterijen niet kortsluiten en beet kortsluiten en bewaar ze niet samen mwaar ze niet samen met metalen objecten.et metalen objecten.  Het niet in acht nemen van deze 

voorzorgsmaatregelen kan ertoe leiden dat de batterijen oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan 

lekken, wat kan leiden tot brand, brandwonden of ander letsel.

Gebruik uitsluitend battGebruik uitsluitend batterijen of netstroomaerijen of netstroomadapters die voor gebdapters die voor gebruik met deze cameraruik met deze camera goedgekeurd zijn. G goedgekeurd zijn. Gebruik geen ebruik geen 
andere sandere spanning dan de vermepanning dan de vermelde voedingsspanninglde voedingsspanning.. Het gebruik van andere spanningsbronnen kan tot brand 

leiden.

Als de batterij Als de batterij lekt en vloeistof inlekt en vloeistof in contact komt met uw contact komt met uw ogen, huid of kledi ogen, huid of kleding, spoelt u het betng, spoelt u het betreff ende gebied onmireff ende gebied onmiddel-ddel-
lijk met schoon lijk met schoon stromend water af enstromend water af en zoekt u medische hu zoekt u medische hulp of belt u onmiddelp of belt u onmiddellijk het alarmnummellijk het alarmnummer.r.

Gebruik de lader Gebruik de lader niet om andere batteniet om andere batterijen dan hier vermerijen dan hier vermeld op te laden.ld op te laden. De meegeleverde lader is uitsluitend voor 

gebruik met het type batterij dat met de camera wordt meegeleverd. Als u de lader gebruikt om gewone 

batterijen of andere types oplaadbare batterijen op te laden, dan kan dit leiden tot lekkage, oververhitting 

of een explosie.

Het gebruik vanHet gebruik van een fl itser te dich een fl itser te dicht bij de ogen van eet bij de ogen van een persoon kan visueln persoon kan visuele beperking veroorzae beperking veroorzaken.ken. Let bijzonder 

goed op bij het fotograferen van baby's en kleine kinderen.

VVermijd langdurig conermijd langdurig contact met warme oppertact met warme oppervlakken.vlakken. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot 

brandwonden door lage temperaturen, met name bij hoge omgevingstemperaturen of bij gebruikers die 

last hebben van een slechte bloedsomloop of verminderd gevoel, in welk geval het gebruik van een statief of 

dergelijke voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen.

ZoZorg ervoor dat terwijrg ervoor dat terwijl het product aan isl het product aan is, geen enkel deel va, geen enkel deel van het lichaam in conn het lichaam in contact blijft met het tact blijft met het product gedurende product gedurende 
lalangere periodes.ngere periodes. Als u deze waarschuwing negeert, kan dit leiden tot brandwonden door lage temperaturen, 

met name tijdens langdurig gebruik, bij hoge omgevingstemperaturen, of bij gebruikers die last hebben 

van een slechte bloedsomloop of verminderd gevoel, in welk geval het gebruik van een statief of dergelijke 

voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen.

Niet geNiet gebruiken in de aanwezbruiken in de aanwezigheid van ontvlambaigheid van ontvlambare voorwerpen, explore voorwerpen, explosieve gassen of stofsieve gassen of stof..

Als u de batterij Als u de batterij bij u draagt, plaatsbij u draagt, plaatst u deze in de digitt u deze in de digitale camera of bewaarale camera of bewaart u de batterij in dt u de batterij in de harde tas. Als u de harde tas. Als u de e 
batterij wilt opbebatterij wilt opbergen, bergt u deze orgen, bergt u deze op in de harde tas. Ap in de harde tas. Als u de batterijen wls u de batterijen wegbrengt voor recyclegbrengt voor recycling, bedekt u de poling, bedekt u de polen en 
met isolatietape.met isolatietape. Door contact met andere batterijen of metalen voorwerpen kan de batterij in brand vliegen 

of ontploff en.

HouHoud geheugenkaarten, fl d geheugenkaarten, fl itsschoenen en andeitsschoenen en andere kleine onderdelenre kleine onderdelen buiten het bereik v buiten het bereik van kleine kinderen.an kleine kinderen. Kinderen 

kunnen kleine onderdelen inslikken; buiten het bereik van kinderen bewaren. Mocht een kind een klein 

onderdeel inslikken, raadpleeg dan een arts of bel het alarmnummer.

 WAARSCHUWING WAARSCHUWING
BeBewaar buiten het berewaar buiten het bereik van kleine kinderik van kleine kinderen.en. Onder de onderdelen die letsel kunnen veroorzaken zijn de 

draagriem, die verstrikt rond de nek van een kind kan raken, wat verstikking tot gevolg kan hebben, en de 

fl itser, die een visuele beperking kan veroorzaken.

Volg de instructies Volg de instructies van luchtvaart- en zvan luchtvaart- en ziekenhuispersoneel oiekenhuispersoneel op.p. Dit product genereert radiofrequentie-emissies die 

kunnen interfereren met navigatie- of medische apparatuur.

 ATTENTIE ATTENTIE
Gebruik de cameGebruik de camera niet op plaatsen ra niet op plaatsen met oliedampen, stoomet oliedampen, stoom, vochtigheid of stm, vochtigheid of stof.of. Dit kan brand of een elektrische 

schok veroorzaken.

LaatLaat de camera niet acht de camera niet achter op plaatsen die aer op plaatsen die aan extreem hoge tempan extreem hoge temperaturen zijn blootgeraturen zijn blootgesteld.esteld. Laat de camera niet 

achter in afgesloten ruimtes zoals in een afgesloten voertuig of in direct zonlicht. Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen zware voorwerpen op Plaats geen zware voorwerpen op de camera.de camera. Hierdoor kan het zware voorwerp vallen of kantelen en letsel 

veroorzaken.

Verplaats de caVerplaats de camera niet terwijl demera niet terwijl deze nog steeds met heze nog steeds met het netsnoer verbondent netsnoer verbonden is. is. Trek niet aan het snoer om de 

netstroomadapter te verwijderen. Dit kan het netsnoer of de kabels beschadigen en brand of een elektrische 

schok veroorzaken.

Bedek de camera en Bedek de camera en de netstroomadapter de netstroomadapter niet en wikkel deze niet en wikkel deze niet in een doek of niet in een doek of deken.deken. Hierdoor kan de tempera-

tuur te hoog oplopen waardoor de behuizing vervormt of waardoor er brand ontstaat.

GebruikGebruik de stekker niet als de stekker niet als deze beschadigd is  deze beschadigd is of niet goed in het of niet goed in het stopcontact past.stopcontact past. Het niet in acht nemen van deze 

voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Als u de camera rAls u de camera reinigt of u de camereinigt of u de camera voor langere tijd a voor langere tijd niet van plan bent tniet van plan bent te gebruiken, verwijde gebruiken, verwijdert u de batterij enert u de batterij en  
koppelt u de netstrkoppelt u de netstroomadapter los.oomadapter los. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.

Na het opladNa het opladen dient u de lader en dient u de lader uit het stopcontact uit het stopcontact te verwijderen.te verwijderen. Er kan brand ontstaan als u de lader in het 

stopcontact laat zitten.

Bij het verwijdBij het verwijderen van een geheugeeren van een geheugenkaart kan de kaart nkaart kan de kaart te snel uit de sleufte snel uit de sleuf schieten. Gebruik u schieten. Gebruik uw vinger om deze tegw vinger om deze tegen en 
te houden en laatte houden en laat de kaart zachtjes l de kaart zachtjes los.os. Bij het eruit schieten van de kaart kan letsel ontstaan.

Laat uw camera van binnen regelmatiLaat uw camera van binnen regelmatig nakijken en schoong nakijken en schoonmaken.maken. Een ophoping van stof in uw camera kan tot brand of 

een elektrische schok leiden. Neem contact op met uw Fujifi lm-dealer om de camera om de twee jaar van binnen te 

laten reinigen. Dit is echter niet gratis.

ExplosExplosiegevaar wanneer de iegevaar wanneer de batterij op onjuistebatterij op onjuiste wijze vervangen wor wijze vervangen wordt. Vervang de battedt. Vervang de batterij alleen met hetzerij alleen met hetzelfde of een lfde of een 
soortgelsoortgelijk type.ijk type.

BatterijenBatterijen (accu of geïnstalle (accu of geïnstalleerde batterijen) mogerde batterijen) mogen niet worden blooten niet worden blootgesteld aan overmatigesteld aan overmatige warmte, zoals zonge warmte, zoals zonlicht, licht, 
vuur of dergevuur of dergelijke.lijke.

De batterij en voedingsbron
Opmerking: Controleer welk type batterijen in uw camera wordt gebruikt en lees de relevante paragrafen aandachtig door.

 Waarschuwing: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

Dit gedeelte beschrijft hoe u de batterijen moet hanteren zodat ze zo lang mogelijk meegaan. Verkeerd gebruik kan de 

levensduur verkorten of lekkage, oververhitting en ontploffi  ng van de batterij tot gevolg hebben.

Li-ionbatterijenLi-ionbatterijen
Dit gedeelte is van toepassing als in uw camera een oplaadbare Li-ionbatterij wordt gebruikt.

De batterij is bij verscheping uit de fabriek niet opgeladen. Laad de batterij vóór gebruik op. Laat de batterij in het compar-

timent zitten wanneer u de camera niet gebruikt.

  ■■ Opmerkingen over de batterijOpmerkingen over de batterij
Een batterij die niet wordt gebruikt, verliest langzaam haar lading. Laad de batterij een of twee dagen vóór gebruik op.

De levensduur van de batterij kan worden verlengd door de camera uit te schakelen wanneer hij niet wordt gebruikt.

De capaciteit van de batterij neemt bij lage temperaturen af; een lege batterij werkt vaak niet wanneer het koud is. Bewaar 

een volledig opgeladen reservebatterij op een warme plaats en verwissel de batterij wanneer dat nodig is; of bewaar de 

batterij in een van uw zakken en plaats de batterij pas vlak voordat u gaat fotograferen in de camera. Voorkom dat de 

batterij in direct contact komt met handenwarmers of andere verwarmingsapparaten.

  ■■ De batterij opladenDe batterij opladen
De batterij kan worden opgeladen met gebruik van een BC-W126S-batterijlader. De laadtijd neemt toe wanneer de 

omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C of hoger is dan +35 °C. Probeer de batterij nooit op te laden bij temperaturen 

boven +40 °C; opladen is niet mogelijk bij temperaturen onder +5 °C.

Probeer nooit een volledig opgeladen batterij op te laden. De batterij hoeft echter ook niet volledig ontladen te zijn om te 

worden opgeladen.

De batterij kan onmiddellijk na het opladen en tijdens gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is normaal.

  ■■ Levensduur van de batterijLevensduur van de batterij
Wanneer de batterij steeds minder lang haar lading kan vasthouden, is dat een indicatie dat het einde van de levensduur 

van de batterij is bereikt en dat de batterij moet worden vervangen.

  ■■ OpslagOpslag
Als de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar hem dan bij kamertemperatuur met de batterij voor 

ongeveer de helft tot ⁄ opgeladen.

Wanneer de camera gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, neem dan de batterij uit de camera en bewaar de 

batterij op een droge plaats met een omgevingstemperatuur van +15 °C tot +25 °C. Bewaar de batterij niet op plaatsen 

waar de batterij wordt blootgesteld aan extreme temperaturen.

  ■■ Attentie: De batterij hanterenAttentie: De batterij hanteren

• Bewaar of vervoer de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals kettinkjes of haarspelden.

• Stel de batterij niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.

• Probeer de batterij niet te demonteren of te modifi ceren.

• Niet blootstellen aan lage atmosferische druk.

• Laad de batterij alleen op met de voorgeschreven batterijladers.

• Verwijder een versleten batterij onmiddellijk.

• Laat de batterij niet vallen en stel deze niet bloot aan schokken.

• Stel de batterij niet bloot aan water.

• Houd de polen van de batterij altijd schoon.

• De batterij en de camera kunnen onmiddellijk na het opladen en tijdens gebruik enigszins warm aanvoelen. Dit is 

normaal.

  ■■ Attentie: AfvalverwijderingAttentie: Afvalverwijdering
Lever lege batterijen in volgens de plaatselijke regels voor klein chemisch afval. Er moet gelet worden op milieu-aspecten 

bij het weggooien van batterijen. Gebruik het apparaat bij een gematigde temperatuur.

Batterijen niet mechanisch pletten of splijten.

NetstroomadaptersNetstroomadapters

• Gebruik de netstroomadapter uitsluitend binnenshuis.

• Zorg ervoor dat de kabel goed met de camera is verbonden.

• Schakel de camera uit voordat u de netstroomadapter afkoppelt. Koppel de adapter af door aan de stekker te trekken 

i.p.v. aan het snoer.

• Haal het apparaat niet uit elkaar.

• Stel de adapter niet bloot aan hoge temperaturen en vocht.

• Stel de adapter niet bloot aan sterke schokken.

• Tijdens gebruik kan de netstroomadapter warm aanvoelen. Dit is normaal.

• Wanneer de netstroomadapter de radio-ontvangst verstoort, moet de antenne opnieuw gericht of verplaatst worden.



Voor uw veiligheid

De camera gebruiken

• Richt de camera niet op extreem heldere lichtbronnen, waaronder kunstmatige lichtbronnen of natuurlijke lichtbron-

nen zoals de zon bij een onbewolkte lucht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan schade aan de 

beeldsensor van de camera toebrengen.

• Fel zonlicht gefocust door de zoeker kan het paneel van de elektronische zoeker (EVF) beschadigen. Richt de elektroni-

sche zoeker niet op de zon.

Maak proefopnamenMaak proefopnamen
Voordat u foto’s gaat maken van belangrijke gebeurtenissen (zoals een huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopna-

men maken en bekijken zodat u zeker weet dat de camera goed werkt. FUJIFILM Corporation aanvaardt geen aansprake-

lijkheid voor schade of inkomstenderving voortkomend uit het niet goed functioneren van het product.

Opmerkingen over auteursrechtenOpmerkingen over auteursrechten
Opnamen gemaakt met uw digitale camerasysteem mogen zonder toestemming van de eigenaar niet worden gebruikt 

op een manier die de copyrightwetten overtreedt, tenzij deze uitsluitend voor privégebruik bedoeld zijn. Er zijn bepaalde 

beperkingen van toepassing bij het fotograferen van optredens op podia, evenementen en tentoonstellingen, zelfs 

wanneer de foto’s alleen voor privégebruik bestemd zijn. De gebruiker wordt er ook op gewezen dat het overdragen van 

een geheugenkaart die foto’s of gegevens bevat die onder de copyrightwetten vallen, uitsluitend toegestaan is binnen de 

beperkingen opgelegd door de regelgeving in het kader van deze auteursrechten.

HanteringHantering
Stel de camera tijdens het maken en opslaan van foto’s niet bloot aan schokken om correcte opnames te garanderen.

Vloeibare kristallenVloeibare kristallen
In geval van beschadiging van het scherm moet de uiterste zorg worden betracht en ieder contact met de vloeibare 

kristallen worden vermeden. Neem onmiddellijk maatregelen als een van de volgende situaties zich voordoet:

• Als vloeibare kristallen met uw huid in aanraking komen, moet de betreff ende plek onmiddellijk met een doek worden 

schoongemaakt en vervolgens met veel stromend water en zeep worden gewassen.

• Als vloeibare kristallen in contact komen met de ogen, moeten de ogen onmiddellijk gedurende minimaal 15 minuten met 

schoon stromend water worden uitgespoeld en moet medische hulp worden ingeroepen.

• Als vloeibare kristallen worden ingeslikt, moet de mond met veel schoon stromend water worden gespoeld. Drink grote 

hoeveelheden water en probeer over te geven, raadpleeg daarna een arts.

Hoewel het LCD-scherm met geavanceerde precisietechnologie is gefabriceerd, kan het scherm pixels bevatten die altijd 

zijn verlicht of nooit zijn verlicht. Dit is geen defect. Beelden opgenomen met dit product worden niet beïnvloed.

Informatie over handelsmerkenInformatie over handelsmerken
Digital Split Image is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van FUJIFILM Corporation. Digital Micro Prism is een 

handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van FUJIFILM Corporation. De hierin gebruikte lettertypen zijn uitsluitend 

ontwikkeld door DynaComware Taiwan Inc. Android is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Google LLC. 

Adobe, het Adobe-logo, Photoshop en Lightroom zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe 

Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® en Wi-Fi Protected Setup® zijn geregistreerde 

handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in bezit 

van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van zulke merken door Fujifi lm is onder licentie. De SDHC- en SDXC-logo’s zijn 

handelsmerken van SD-3C, LLC. Het HDMI-logo is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing LLC. 

Alle andere handelsnamen genoemd in deze handleiding zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van 

hun respectieve eigenaars.

Elektrische interferentieElektrische interferentie
Deze camera kan medische en luchtvaartapparatuur verstoren. Vraag in het ziekenhuis of bij de luchtvaartmaatschappij 

om toestemming voordat u uw camera in een ziekenhuis of vliegtuig gebruikt.

KleurentelevisiesystemenKleurentelevisiesystemen
NTSC (National Television System Committee) is een kleurentelevisiesysteem dat vooral in de Verenigde Staten, Canada en 

Japan wordt gebruikt. PAL (Phase Alternation by Line) is een kleurentelevisiesysteem dat vooral in Europa en China wordt 

gebruikt.

Exif Print (Exif Versie. 2.3)Exif Print (Exif Versie. 2.3)
Exif Print is een recentelijk herzien bestandsformaat voor digitale camera’s waarin samen met de foto informatie wordt 

opgeslagen over de manier waarop tijdens het afdrukken de optimale kleurenreproductie kan worden bereikt.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Lezen alvorens de software te gebruiken
Direct of indirect exporteren, in zijn geheel of gedeeltelijk, van software met een licentie zonder de toestemming van de 

van toepassing zijnde bestuursorganen is verboden.

Lenzen en andere accessoires

• Gebruik een schroef van 4,5 mm of korter wanneer u een statief bevestigt.

• Fujifi lm kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prestatieproblemen of schade veroorzaakt door het gebruik van 

accessoires van derden.

OPMERKINGEN
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand en een schok te voorkomen.

Lees eerst de “Veiligheidsopmerkingen” en zorg dat u deze begrijpt voordat u de camera gebruikt.

Voor klanten in CanadaVoor klanten in Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ATTENTIE: Dit Klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Verklaring Industry Canada: Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor vergunningsvrije appara-

ten. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, 

en (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat 

kan veroorzaken.

Dit apparaat en zijn antenne(s) mogen niet samen geplaatst worden of worden opgesteld in combinatie met een andere 

antenne of zender, behalve geteste ingebouwde radio’s. De functie Landcodeselectie is uitgeschakeld voor producten die 

in de VS/Canada op de markt gebracht worden.

Verklaring over blootstelling aan straling: De beschikbare wetenschappelijke gegevens tonen niet aan dat eventuele ge-

zondheidsproblemen in verband worden gebracht met het gebruik van draadloze apparatuur met laag vermogen. Het is 

echter niet bewezen dat deze draadloze apparatuur met laag vermogen absoluut veilig is. Draadloze apparatuur met laag 

vermogen zenden lage niveaus van radiofrequentie-energie (RF) uit in het microgolfbereik tijdens gebruik. Terwijl hoge 

niveaus van RF gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid (door verhitting van celweefsel), veroorzaakt blootstelling 

aan lage RF-niveaus die geen verhittingseff ecten produceren, geen bekende nadelige gevolgen voor de gezondheid. 
Veel studies over blootstelling aan lage RF-niveaus hebben geen biologische eff ecten aangetoond. Sommige studies 

suggereerden dat er bepaalde biologische eff ecten kunnen optreden, maar dergelijke bevindingen zijn niet bevestigd 

door aanvullend onderzoek. X-T3 is getest en voldoet aan de IC stralingsblootstellingslimieten voor een ongecontroleerde 

omgeving en aan RSS-102 van de regels voor blootstelling aan IC radiofrequentie (RF).

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudensVerwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
In de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Dit symbool op het product of in de handleiding en 

in de garantievoorwaarden en/of op de verpakking duidt aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag 

worden behandeld. In plaats daarvan moet het apparaat bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en 

elektronische apparatuur worden ingeleverd.

Door dit product op de juiste wijze weg te gooien helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en 

de gezondheid van de mens voorkomen. Onjuiste verwerking van dit product kan het milieu schaden.

Dit symbool op de batterijen of accu’s duidt aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden 

behandeld.

Als uw apparaat eenvoudig verwijderbare batterijen of accu’s bevat, dient u deze overeenkomstig de lokale regels 

afzonderlijk in te leveren.

De recycling van materialen helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen. Neem contact op met uw gemeente, uw 

inzamelpunt voor het inleveren van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht voor meer gedetail-

leerde informatie over recycling van dit product.

In landen buiten de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Neem contact op met uw gemeente en vraag naar 

de juiste wijze waarop u dit product inclusief batterijen of accu’s dient weg te gooien.

In Japan: Dit symbool op de batterijen duidt aan dat ze afzonderlijk weggegooid moeten worden.

Onderhoud van de camera
Om langdurig van uw camera te kunnen genieten, moeten onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht worden 

genomen.

Opslag en gebruikOpslag en gebruik
Neem de batterij en de geheugenkaart uit de camera wanneer de camera gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. 

Bewaar en gebruik de camera niet op plaatsen waar de camera wordt blootgesteld aan, of in contact kan komen met:

• regen, stoom of rook

• vocht en vuil

• direct zonlicht of zeer hoge temperaturen, zoals in een auto op een zonnige dag

• extreme kou

• sterke trillingen

• sterke magnetische velden, zoals een zendmast, hoogspanningskabel, radarstation, motor, transformator of magneet

• vluchtige chemicaliën, zoals pesticiden

• rubber of vinyl

Apparaten met draadloos netwerk en Bluetooth: waarschuwingen
Dit product voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

• RoHS-richtlijn 2011/65/EU

• RE-richtlijn 2014/53/EU

Hierbij verklaar ik, FUJIFILM Corporation, dat het type radioapparatuur FF180003 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 

https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t3/pdf/fujifilm_x_t3_cod.pdf

Deze conformiteit wordt aangegeven door de volgende conformiteitsmarkering op het product:

Deze markering is geldig voor niet-Telecom-producten en EU-geharmoniseerde Telecom-producten (bijvoorbeeld Bluetooth®).

• Maximaal radiofrequentievermogen (EIRP): 
 Draadloze LAN: 8,66 dBm

 Bluetooth: 1,13 dBm

BELANGRIJK: Lees eerst de volgende mededelingen alvorens de ingebouwde draadloze zender van de camera te gebruiken.

 QDit product, dat een coderingsfunctie bevat die in de Verenigde Staten is ontwikkeld, wordt gecontroleerd door de 

United States Export Administration Regulations en mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd 

naar landen waarvoor in de Verenigde Staten een handelsembargo geldt.

• Gebruik alleen een Gebruik alleen een apparaat met draadloapparaat met draadloos netwerk of Bluetoos netwerk of Bluetoothoth.. Fujifi lm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als 

gevolg van ongeoorloofd gebruik. Niet gebruiken in toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen, 

bijvoorbeeld in medische apparatuur of andere systemen die direct of indirect invloed hebben op een mensenleven. 

Wanneer u het apparaat in computer- en andere systemen gebruikt die een grotere mate van betrouwbaarheid eisen 

dan aangeboden door apparaten met een draadloos netwerk of Bluetooth, zorg er dan voor dat u alle benodigde 

voorzorgsmaatregelen neemt om te veiligheid te garanderen en storing te voorkomen.

• Alleen gebAlleen gebruiken in het land wruiken in het land waar het apparaat weraar het apparaat werd aangeschaft.d aangeschaft. Dit apparaat conformeert met voorschriften van apparaten met 

draadloos netwerk of Bluetooth in het land waarin het gekocht is. Neem alle lokale voorschriften in acht bij het gebruik van het 

apparaat. Fujifi lm aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik in andere rechtsgebieden.

• Gebruik hGebruik het apparaat niet op et apparaat niet op plaatsen die onderheplaatsen die onderhevig zijn aan magnetivig zijn aan magnetische velden, statiscsche velden, statische elektriciteit of he elektriciteit of radio-interferentie.radio-interferentie. Gebruik 

de zender niet in de nabijheid van magnetrons of op andere plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische 

elektriciteit of radio-interferentie, waardoor ontvangst van draadloze signalen mogelijk wordt voorkomen. Wederzijdse interfe-

rentie kan zich voordoen als de zender in de nabijheid van andere draadloze apparaten in de 2,4 GHz band wordt gebruikt.

• De draadloze zDe draadloze zender werkt in de 2,ender werkt in de 2,4 GHz-band met DSSS-4 GHz-band met DSSS-, OFDM- en GFSK-modu, OFDM- en GFSK-modulatie.latie.
• Veiligheid: Apparaten met draadloos netwerk of Bluetooth brengen gegevens over via de radio en hun gebruik heeft 

vervolgens meer aandacht nodig voor veiligheid dan geldt voor draadloze netwerken.

 - Maak geen verbinding met onbekende netwerken of netwerken waarvoor u geen toegangsrechten hebt, zelfs als 

ze worden weergegeven op uw apparaat, aangezien zulke toegang als ongeautoriseerd wordt gezien. Maak alleen 

verbinding met netwerken waarvoor u toegangsrechten hebt.

 - Let op dat draadloze transmissies kwetsbaar kunnen zijn voor onderschepping door derden.

 - Dit apparaat kan niet rechtstreeks worden verbonden met telecommunicatienetwerken (inclusief openbare draad-

loze LAN’s) die worden beheerd door aanbieders van mobiele, vaste lijn, internet of andere telecommunicatieservices.

• Het volgendeHet volgende kan strafbaar zijn: kan strafbaar zijn:
 - Demontage of modifi catie of dit apparaat

 - Verwijderen van apparaatcertifi catielabels

• Dit apparaat weDit apparaat werkt op dezelfde freqrkt op dezelfde frequentie als commerciëuentie als commerciële, educatieve en mele, educatieve en medische apparaten en dische apparaten en draadloze zenders.draadloze zenders. Het werkt 

tevens op dezelfde frequentie als zenders met een licentie en speciale laagspanningzenders zonder licentie die in RFID-

trackingsystemen voor lopende banden en in andere vergelijkbare toepassingen worden gebruikt.

• Om interferentie mOm interferentie met bovenstaande appaet bovenstaande apparaten te voorkomen, raten te voorkomen, moeten de volgende vmoeten de volgende voorzorgsmaatregelen oorzorgsmaatregelen in acht worden genomin acht worden genomen.en. 
Controleer of de RFID-zender niet in werking is, alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Merkt u dat het apparaat inter-

ferentie veroorzaakt in zenders met een licentie die voor RFID-tracking worden gebruikt, stop dan onmiddellijk met gebruik 

van de betreff ende frequentie of verplaats het apparaat naar een andere locatie. Indien u merkt dat dit apparaat interferen-

tie veroorzaakt in RFID-trackingsystemen met lage spanning, neem dan contact op met een Fujifi lm-vertegenwoordiger.

• Gebruik dit Gebruik dit apparaat niet aan boapparaat niet aan boord van een vliegtuiord van een vliegtuig.g. Houd er rekening mee dat Bluetooth actief kan blijven zelfs terwijl 

de camera uit is. Bluetooth kan uitgeschakeld worden door UIT te selecteren voor D VERBINDING INSTELLING > 

Bluetooth INSTELLINGEN > Bluetooth AAN/UIT.



Voor uw veiligheid

Lees eerst deze opmerkingen voordat u de lens gebruikt

Veiligheidsopmerkingen
• Zorg ervoor dat u de lens goed gebruikt. Lees voor gebruik deze veiligheidsopmerkingen en de Gebruikershandleiding 

van de camera zorgvuldig door.

• Bewaar deze veiligheidsopmerkingen na het lezen op een veilige plaats.

Informatie over pictogrammen
De hieronder afgebeelde pictogrammen worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt om de ernst aan te geven van letsels 

of schade die kan ontstaan als de betekenis van het pictogram niet in acht wordt genomen en het product ten gevolge 

daarvan onjuist wordt gebruikt.

WAARSCHUWINGWAARSCHUWING Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot ernstig of fataal letsel.

ATTENTIEATTENTIE
Dit pictogram geeft aan dat het niet opvolgen van instructies kan leiden tot persoonlijk letsel 

of materiële schade.

De hieronder afgebeelde pictogrammen geven de ernst van de gevolgen aan als de instructies niet worden nageleefd.

Driehoekige pictogrammen geven aan dat deze informatie uw aandacht behoeft (“Belangrijk”).

Cirkelvormige pictogrammen met een diagonale streep geven aan dat die handeling verboden is (“Verboden”).

Opgevulde cirkels met een uitroepteken geven aan dat er een handeling moet worden verricht (“Vereist”).

 WAARSCHUWING WAARSCHUWING

Niet onderdompelen

Niet onderdompeNiet onderdompelen in of blootstelllen in of blootstellen aan water.en aan water. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand 

of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Haal het apparaat 
niet uit elkaar

Haal heHaal het apparaat niet uit t apparaat niet uit elkaar (maak de behuelkaar (maak de behuizing niet open).izing niet open). Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaat-

regel kan brand, een elektrische schok of letsel door een defect product tot gevolg hebben.

Raak geen interne 
onderdelen aan

Mocht de behMocht de behuizing openbreken douizing openbreken door een val of ander or een val of ander ongeluk, raak de bloongeluk, raak de blootliggende onderdeleotliggende onderdelen dan niet aan.n dan niet aan. Het 

niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok of letsel door het aanraken van 

beschadigde onderdelen tot gevolg hebben. Verwijder onmiddellijk de batterij en pas op voor letsel of een 

elektrische schok. Breng het product naar het verkooppunt voor advies.

Plaats niet op onsPlaats niet op onstabiele oppervlakkentabiele oppervlakken.. Het product kan vallen, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Kijk niet in de zon door de zoekers vKijk niet in de zon door de zoekers van de lens of cameraan de lens of camera.. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan 

permanent oogletsel tot gevolg hebben.

 ATTENTIE ATTENTIE
Niet gebruiken of bewaren op plaNiet gebruiken of bewaren op plaatsen blootgesteld aatsen blootgesteld aan stoom of rook of an stoom of rook of zeer vochtige of uitzeer vochtige of uitermate stoffi  ge plaaermate stoffi  ge plaatsen.tsen. 
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Laat nietLaat niet in direct zonlicht  in direct zonlicht liggen of op plaatseliggen of op plaatsen die onderhevig zijn die onderhevig zijn aan zeer hoge tempn aan zeer hoge temperaturen, zoals in eeraturen, zoals in een afgesloten en afgesloten 
voertuvoertuig op een zonnige daig op een zonnige dag.g. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand tot gevolg hebben.

Houd buiten het bHoud buiten het bereik van kleine kinereik van kleine kinderen.deren. In de handen van kinderen kan dit product letsel veroorzaken.

Hanteer nieHanteer niet met natte handen.t met natte handen. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok 

tot gevolg hebben.

HoudHoud de zon uit het beel de zon uit het beeld bij het fotograferd bij het fotograferen van onderwerpen men van onderwerpen met tegenlicht.et tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de 

camera wanneer de zon zich in het beeld of vlakbij het beeld bevindt, kan brand of brandwonden veroorzaken.

Wanneer het producWanneer het product niet in gebruik ist niet in gebruik is, plaats de lensdopp, plaats de lensdoppen dan terug en bewaen dan terug en bewaar het product niet ar het product niet in direct zonlicht.in direct zonlicht. 
Zonlicht dat wordt scherpgesteld door de lens kan brand of brandwonden tot gevolg hebben.

Draag de cDraag de camera of lens niet tamera of lens niet terwijl deze op een serwijl deze op een statief is bevestigd.tatief is bevestigd. Het product kan vallen of andere voorwerpen 

raken, wat letsel tot gevolg kan hebben.


