
Turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä

Turvallisuustietoja
•	 Varmista,	että	käytät	kameraa	oikein.	Lue	nämä	turvallisuusohjeet	ja	Käyttöohje	huolellisesti	ennen	käyttöä.
•	 Säilytä	turvallisuusohjeita	tämän	jälkeen	turvallisessa	paikassa.

Tietoja kuvakkeista
Seuraavat	tässä	asiakirjassa	käytetyt	kuvakkeet	osoittavat	henkilövahinkojen	ja	aineellisten	vahinkojen	vakavuuden,	jos	ku-
vakkeen	osoittamia	tietoja	ei	oteta	huomioon	ja	laitetta	käytetään	virheellisesti.

VAROITUS Tämä	kuvake	osoittaa,	että	tietojen	huomiotta	jättäminen	voi	johtaa	kuolemaan	tai	vakaviin	henkilö-
vahinkoihin.

HUOMIO Tämä	kuvake	osoittaa,	että	tietojen	huomiotta	jättäminen	voi	johtaa	henkilövahinkoihin	tai	aineellisiin	
vahinkoihin.

Alla	olevat	kuvakkeet	osoittavat	huomioitavien	tietojen	luonteen.

Kolmiomaiset	kuvakkeet	osoittavat,	että	tiedot	vaativat	huomiota	(”Tärkeä”).

Poikittaisella	viivalla	ylivedetyt	pyöreät	kuvakkeet	osoittavat,	että	kyseinen	toiminto	on	kielletty	(”Kielletty”).

Huutomerkillä	varustetut	täytetyt	ympyrät	osoittavat,	että	kyseinen	toiminto	on	suoritettava	(”Pakollinen”).

	VAROITUS

Irrota laite pistorasiasta.

Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke sen virta pois päältä, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistora-
siasta.	Kameran	käytön	 jatkaminen,	kun	siitä	nousee	savua,	 se	käryää	 tai	 toimii	 jotenkin	muuten	taval-
lisuudesta	poikkeavasti,	voi	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.	Ota	yhteyttä	FUJIFILM-jälleenmyyjääsi.
Älä päästä vettä tai vieraita esineitä kameran sisälle.	 Jos	 kameran	 sisälle	pääsee	vettä	 tai	 vieraita	esineitä,	
kytke	sen	virta	pois	päältä,	poista	akku	ja	irrota	verkkovirtalaite	pistorasiasta.	Kameran	käytön	jatkaminen	
voi	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.	Ota	yhteyttä	FUJIFILM-jälleenmyyjääsi.

Älä käytä kylpyhuoneessa 
tai suihkussa.

Älä käytä kameraa kylpyhuoneessa tai suihkussa.	Tämä	voi	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.

Älä pura osiin.

Älä koskaan yritä muuttaa tai purkaa kameraa (älä koskaan avaa kameran kuorta).	Tämän	 turvamääräyksen	
huomiotta	jättäminen	voi	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.

Älä kosketa sisäisiin osiin

Jos kameran kuori rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin.	
Seurauksena	saattaa	olla	sähköisku	tai	loukkaantuminen.	Poista	akku	välittömästi,	mutta	varo	loukkaantu-
mista	ja	sähköiskua.	Vie	tuote	sen	ostopaikkaan,	josta	saat	jatko-ohjeita.
Älä muuta tai lämmitä virtajohtoa, kierrä tai vedä sitä liian voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä.	
Tämä	 voi	 vahingoittaa	 johtoa	 ja	 aiheuttaa	 tulipalon	 tai	 sähköiskun.	 Jos	 johto	 on	 vahingoittunut,	 ota	
yhteyttä	FUJIFILM	jälleenmyyjääsi.

Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle.	Kamera	voi	pudota	tai	keikahtaa	nurin	ja	aiheuttaa	vahinkoja.

Älä koskaan yritä ottaa kuvia, kun olet liikkeessä.	Älä	käytä	kameraa	silloin,	kun	kävelet	 tai	ajat	autoa.	Voit	
kaatua	tai	joutua	liikenneonnettomuuteen.

Älä kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana.	 Tämä	 voi	 aiheuttaa	 salaman	 sähkönpurkauksesta	
johtuvan	sähköiskun.

Älä käytä akkua ohjeiden vastaisesti.	Lataa	akku	ohjeen	mukaisella	tavalla.

Älä lämmitä akkua, muuta sitä tai pura sitä osiin. Älä pudota akkua tai altista sitä iskuille. Älä säilytä akkua metal-
lista valmistettujen tuotteiden kanssa.	Tämä	voi	saada	akun	räjähtämään	tai	vuotamaan,	mikä	voi	aiheuttaa	
tulipalon	tai	henkilövahinkoja.

Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja tai verkkovirtalaitteita. Älä käytä 
muuta kuin tyyppikilvessä osoitettua jännitettä.	Muiden	virtalähteiden	käyttäminen	voi	aiheuttaa	tulipalon.

Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele alue puhtaalla vedellä ja hakeudu 
välittömästi lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon.
Älä lataa laturilla muita kuin tässä määritettyjä akkuja.	 Mukana	 tullut	 laturi	 on	 tarkoitettu	 vain	 kameran	
mukana	 olevien	 akkutyyppien	 lataamiseen.	 Tavallisten	 paristojen	 tai	 muunlaisten	 ladattavien	 akkujen	
lataaminen	laturilla	voi	saada	akun	vuotamaan,	ylikuumenemaan	tai	räjähtämään.

Salaman käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa näkövammoja.	Noudata	 erityistä	 varovaisu-
utta,	kun	kuvaat	vauvoja	ja	pikkulapsia.

Älä käytä helposti syttyvien esineiden, räjähtävien kaasujen tai pölyn läheisyydessä.

Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Säilytä akkua kotelossa. Kun hävität 
akun, peitä akun navat eristysteipillä.	Jos	akku	pääsee	koskettamaan	muita	metalliesineitä	tai	akkuja,	se	voi	
syttyä	palamaan	tai	räjähtää.
Pidä muistikortit, salamakengät ja muut pienet osat poissa pienten lasten ulottuvilta.	Lapset	voivat	niellä	pi-
eniä	osia;	pidä	poissa	lasten	ulottuvilta.	Jos	lapsi	nielee	jonkin	pienen	osan,	ota	yhteyttä	lääkäriin	tai	soita	
hätäkeskukseen.

Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.	Vammoja	voivat	aiheuttaa	myös	hihna,	joka	voi	kiertyä	lapsen	kaulan	
ympärille	aiheuttaen	kuristumisen,	ja	salama,	joka	voi	aiheuttaa	näkövamman.

Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan antamia ohjeita.	 Tämä	 tuote	 synnyttää	 radiotaajuisia	
päästöjä,	jotka	voivat	häiritä	navigointi-	tai	lääkinnällisiä	laitteita.

	HUOMIO
Älä käytä kameraa paikoissa, joissa on öljynkatkua, höyryä, kosteutta tai pölyä.	Tämä	voi	aiheuttaa	tulipalon	
tai	sähköiskun.

Älä jätä kameraa erittäin kuumiin paikkoihin.	Älä	jätä	kameraa	esimerkiksi	suljettuun	ajoneuvoon	tai	suoraan	
auringonvaloon.	Tämä	voi	aiheuttaa	tulipalon.

Älä aseta raskaita esineitä kameran päälle.	Raskas	esine	voi	keikahtaa	nurin	tai	pudota	ja	aiheuttaa	vahinkoja.

Älä siirrä kameraa, kun verkkovirtalaite on edelleen kytkettynä pistorasiaan. Älä irrota verkkovirtalaitetta pis-
torasiasta vetämällä virtajohdosta.	Tämä	voi	vahingoittaa	virtajohtoa	ja	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.

Älä peitä tai kiedo kameraa tai verkkovirtalaitetta kankaalla tai peitolla.	Tämä	voi	aiheuttaa	kuumuutta,	mikä	
voi	vääntää	koteloa	tai	aiheuttaa	tulipalon.

Kun puhdistat kameraa, tai et aio käyttää sitä pidempään aikaan, poista akku ja irrota verkkovirtalaite pistorasia-
sta.	Tämän	ohjeen	noudattamatta	jättäminen	voi	aiheuttaa	tulipalon	tai	sähköiskun.

Irrota laturi latauksen päätyttyä pistorasiasta.	Laturin	jättäminen	kytkettynä	pistorasiaan	voi	aiheuttaa	tu-
lipalon.

Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos korttipaikasta. Kun vapautat kortin, tue 
sitä sormellasi ja vapauta hitaasti.	Ulos	sinkoava	kortti	voi	aiheuttaa	vammoja.
Testauta ja puhdistuta kamerasi säännöllisesti.	Pölyn	kerääntyminen	kameran	sisälle	voi	aiheuttaa	tulipalon	
tai	 sähköiskun.	Pyydä	FUJIFILM-jälleenmyyjääsi	puhdistuttamaan	kamera	sisältä	kahden	vuoden	välein.	
Huomaa,	että	tämä	on	maksullinen	palvelu.

Räjähdysvaara mikäli akku on vaihdettu väärin. Vaihda ainoastaan samaan tai saman tyyppiseen akkuun.

Akku ja virtalähde
Huomaa:	Tarkista, minkä tyyppinen akku kameraasi sopii, ja lue aiheeseen liittyvät osiot.

Seuraavassa	kerrotaan	akkujen	asianmukaisesta	käytöstä	ja	niiden	käyttöiän	pidentämisestä.	Väärä	käyttö	voi	lyhentää	akun	
käyttöikää	tai	aiheuttaa	vuodon,	tulipalon	tai	räjähdyksen.

Li-ion-akut
Lue tämä osio jos kamerasi käyttää uudelleenladattavaa Li-ion-akkua.

Akku	ei	ole	ladattu	laitteen	toimittamisen	yhteydessä.	Lataa	akku	ennen	käyttöä.	Säilytä	akkua	kotelossaan	kun	et	käytä	sitä.

 ■ Huomioitavaa akusta
Akku	menettää	ajan	myötä	varaustaan,	kun	sitä	ei	käytetä.	Lataa	akku	päivää	tai	kahta	ennen	käyttöä.

Akun	käyttöikää	voidaan	pidentää	sammuttamalla	kameran	virta	kun	sitä	ei	käytetä.

Akun	kapasiteetti	pienenee	alhaisissa	lämpötiloissa;	loppuun	kulutettu	akku	ei	välttämättä	toimi	kylmässä.	Pidä	ylimääräinen	
täyteen	ladattu	akku	lämpimässä	paikassa	ja	vaihda	tarvittaessa,	tai	pidä	akku	taskussasi	tai	muussa	lämpimässä	paikassa	
ja	asenna	se	kameraan	vasta	kun	aloitat	kuvaamisen.	Älä	 tuo	akkua	suoraan	kosketukseen	käsienlämmittimen	 tai	muun	
lämmönlähteen	kanssa.

 ■ Akun lataaminen
Lataa	akku	mukana	toimitettavassa	laturissa.	Latausaika	kasvaa,	jos	ympäristön	lämpötila	on	alle	+10	°C	tai	yli	+35	°C.	Älä	
yritä	ladata	akkua	yli	40	°C	lämpötilassa;	alle	0	°C	lämpötilassa	akku	ei	lataudu.

Älä	lataa	jo	täyteen	ladattua	akkua.	Akun	ei	tosin	tarvitse	olla	täysin	tyhjä	ennen	lataamista.

Akku	saattaa	tuntua	lämpimältä	välittömästi	kamerasta	poistamisen	jälkeen.	Tämä	on	normaalia.

 ■ Akun käyttöikä
Normaalilämpötiloissa	akku	voidaan	ladata	ainakin	300	kertaa.	Kun	akun	varausaika	pienenee	huomattavasti,	tarkoittaa	se	
akun	käyttöiän	päättyneen.	Akku	on	tällöin	vaihdettava	uuteen.

 ■ Säilytys
Akun	teho	voi	heikentyä,	jos	se	on	ollut	täyteen	ladattuna	käyttämättä	pitkiä	aikoja.	Käytä	akku	tyhjäksi	ennen	säilytystä.

Jos	kameraa	ei	aiota	käyttää	pitkään	aikaan,	poista	akku	ja	säilytä	sitä	kuivassa	paikassa,	jonka	lämpötila	on	+15	°C	ja	+25	°C	
välillä.	Älä	säilytä	akkua	paikoissa,	jotka	voivat	altistua	äärimmäisille	lämpötiloille.

 ■ Varoituksia: Akkujen ja paristojen käsittely
•	 Älä	säilytä	tai	kuljeta	metalliesineiden,	kuten	kaulakorujen	tai	hiussolkien,	kanssa.
•	 Älä	altista	liekeille	tai	kuumuudelle.
•	 Älä	pura	osiin	tai	tee	muutoksia.
•	 Käytä	ainoastaan	osoitettujen	latureiden	kanssa.
•	 Hävitä	käytetyt	akut	ja	paristot	asianmukaisesti.
•	 Älä	pudota	tai	altista	voimakkaille	iskuille.
•	 Älä	altista	vedelle.
•	 Pidä	liittimet	puhtaina.
•	 Akku	ja	kameran	runko	saattavat	tuntua	lämpimiltä	pitkän	käytön	jälkeen.	Tämä	on	normaalia.

 ■ Hävittäminen
Hävitä	akut	ja	paristot	paikallisten	säädösten	mukaisesti.

Verkkolaitteet (saatavilla erikseen)
Käytä	ainoastaan	tämän	kameran	kanssa	käytettäväksi	tarkoitettuja	FUJIFILM-verkkolaitteita. Muut	verkkolaitteet	saattavat	
vahingoittaa	kameraa.
•	 Käytä	verkkolaitetta	vain	sisätiloissa.
•	 Varmista,	että	tasavirtapistoke	on	kytketty	kameraan	kunnolla.
•	 Sammuta	kamera	ennen	verkkolaitteen	irrottamista.	Irrota	verkkolaite	pistokkeesta,	älä	kaapelista.
•	 Älä	käytä	muiden	laitteiden	kanssa.
•	 Älä	pura	osiin.
•	 Älä	altista	korkealle	kuumuudelle	tai	kosteudelle.
•	 Älä	altista	voimakkaille	iskuille.
•	 Verkkolaite	saattaa	humista	tai	tuntua	kuumalta	käytön	aikana.	Tämä	on	normaalia.
•	 Jos	verkkolaite	aiheuttaa	radiohäiriötä,	suuntaa	tai	sijoita	vastaanottava	antenni	uudelleen.

Kameran käyttö
•	 Älä	suuntaa	kameraa	äärimmäisen	kirkkaita	valonlähteitä	kohti.	Tällainen	on	esimerkiksi	pilvettömältä	taivaalta	paistava	
aurinko.	Tämän	varotoimenpiteen	laiminlyönti	saattaa	vahingoittaa	kameran	kuvasensoria.

•	 Etsimen	 läpi	 tuleva	voimakas	auringonvalo	saattaa	vahingoittaa	elektronisen	etsimen	 (EVF)	paneelia.	Älä	suuntaa	elek-
tronista	etsintä	aurinkoa	kohti.

Ota testikuvia
Ennen	kuin	otat	kuvia	tärkeissä	tilaisuuksissa	(kuten	häissä	tai	ennen	kuin	otat	kameran	mukaan	matkalle)	ota	testikuva	ja	
tarkastele	tulosta	varmistaaksesi	kameran	normaalin	toiminnan.	FUJIFILM	Corporation	ei	ota	vastuuta	vahingoista	tai	mene-
tetyistä	tuloista,	jotka	aiheutuvat	tuotteen	toimintahäiriöstä.

Tekijänoikeuteen liittyviä huomautuksia
Pelkästään	 henkilökohtaista	 käyttöä	 lukuun	 ottamatta	 digitaalisella	 kamerallasi	 tallennettuja	 kuvia	 ei	 voi	 käyttää	 ilman	
omistajan	 lupaa	 tavalla,	 joka	 rikkoo	 tekijänoikeuslakeja.	 Huomaa,	 että	 lavaesitysten,	 näytäntöjen	 ja	 näyttelyiden	 valoku-
vaamiseen	liittyy	erityisiä	rajoituksia,	vaikka	kuvat	olisi	tarkoitettu	vain	omaan	käyttöön.	Käyttäjiä	pyydetään	myös	huomaa-
maan,	että	tekijänoikeuslakien	suojaamia	kuvia	tai	tietoja	sisältävän	muistikortin	siirtäminen	toiselle	henkilölle	on	sallittua	
vain	ottamalla	kyseisten	tekijänoikeuslakien	rajoitukset	huomioon.

Käsittely
Varmista	kuvien	tallentuminen	oikein	suojaamalla	kamera	iskuilta	ja	tärähdyksiltä	kuvien	tallennuksen	aikana.

Nestekidenäyttö (LCD)
Jos	näyttö	vaurioituu,	huolehdi,	että	nestekiteiden	koskettamiselta	vältytään.	Suorita	alla	esitettyjen	tilanteiden	sattuessa	
ilmoitetut	kiireelliset	toimet:
•	 Jos nestekide pääsee kosketuksiin ihosi kanssa,	puhdista	alue	kankaalla	ja	pese	sen	jälkeen	huolellisesti	saippualla	ja	juok-
sevalla	vedellä.

•	 Jos nestekidettä pääsee silmään,	 huuhtele	 silmää	puhtaalla	 vedellä	 vähintään	15	minuutin	ajan	 ja	hakeudu	 sen	 jälkeen	
lääkärin	hoitoon.

•	 Jos nestekidettä nielaistaan,	huuhtele	suu	huolellisesti	vedellä. Juo	runsaasti	vettä	 ja	oksennuta,	 ja	hakeudu	sen	 jälkeen	
lääkärin	hoitoon.

Vaikka	näyttö	on	valmistettu	käyttäen	erittäin	korkeatarkkuuksista	teknologiaa,	se	saattaa	sisältää	kuvapisteitä,	 jotka	eivät	
syty	tai	eivät	koskaan	sammu.	Tässä	ei	ole	kyse	toimintaviasta,	ja	tallennettuihin	kuviin	tällä	ei	ole	vaikutusta.

Tavaramerkkeihin liittyviä tietoja
Digitaalinen	jaettu	kuva	on	FUJIFILM	Corporationin	tavaramerkki	tai	rekisteröity	tavaramerkki.	xD-Picture Card	ja	E	ovat	
FUJIFILM	Corporationin	tavaramerkkejä.	Tässä	käytetyt	fontit	ovat	DynaComware	Taiwan	Inc:n	yksin	kehittämiä.	Macintosh,	
QuickTime	ja	Mac	OS	ovat	Apple	Inc:n	tavaramerkkejä	Yhdysvalloissa	ja	muissa	maissa.	Windows-logo	on	Microsoft-yritys-
ryhmän	tavaramerkki.	Wi-Fi®	ja	Wi-Fi	Protected	Setup®	ovat	Wi-Fi	Alliancen	rekisteröityjä	tavaramerkkejä.	Adobe	ja	Adobe	
Reader	 ovat	 Adobe	 Systems	 Incorporatedin	 tuotemerkkejä	 tai	 rekisteröityjä	 tavaramerkkejä	Yhdysvalloissa	 ja/tai	muissa	
maissa.	SDHC-	 ja	SDXC-logot	ovat	SD-3C,	LLC:n	tavaramerkkejä.	HDMI-logo	on	tavaramerkki.	Kaikki	muut	tässä	oppaassa	
mainitut	tuotenimet	ovat	omistajiensa	omaisuutta	olevia	tavaramerkkejä	tai	rekisteröityjä	tavaramerkkejä.



Turvallisuusohjeita

Sähköinen häiriö
Kamera	 saattaa	 aiheuttaa	 häiriötä	 sairaalan	 tai	 lentoliikenteen	 laitteistolle.	 Kysy	 neuvoa	 sairaalan	 tai	 lentoyhtiön	 hen-
kilökunnalta	ennen	kuin	käytät	kameraa	sairaalassa	tai	lentokoneessa.

Väritelevisiojärjestelmät
NTSC	(National	Television	System	Committee)	on	lähinnä	Yhdysvalloissa,	Kanadassa	ja	Japanissa	käytettävä	väritelevisiolähe-
tysten	määritys.	PAL	(Phase	Alternation	by	Line)	on	lähinnä	Euroopan	maissa	ja	Kiinassa	käytettävä	väritelevisiojärjestelmä.

Exif Print (Exif-versio 2.3)
Exif	 Print	 on	 vastikään	 uudistettu	 digitaalisten	 kameroiden	 tiedostomuoto,	 jossa	 valokuvien	 kanssa	 tallennettuja	 tietoja	
käytetään	optimaalisen	värintoiston	aikaansaamiseksi	tulostuksessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Lue tämä, ennen kuin käytät ohjelmistoa
Lisensoidun	ohjelmiston	suora	tai	epäsuora	vienti,	kokonaisuudessaan	tai	osittain,	on	kielletty	ilman	asianomaisten	osapuol-
ten	lupaa.

HUOMAUTUKSIA
Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä altista yksikköä sateelle tai kosteudelle.

Lue kohta Turvallisuustietoja ja varmista, että ymmärrät siinä esitetyt tiedot ennen kameran käyttämistä.

Asiakkaille Kanadassa
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
HUOMAUTUS:	tämä	B-luokan	digitaalinen	laite	on	kanadalaisen	ICES-003-standardin	mukainen.

Kanadan teollisuusministeriön lausunto:	 tämä	 laite	on	Kanadan	 teollisuusministeriön	 luvasta	vapauttamista	koskevien	RSS-
säännösten	mukainen.	Käytön	on	täytettävä	seuraavat	kaksi	ehtoa:	(1)	tämä	laite	ei	saa	aiheuttaa	häiriöitä	ja	(2)	tämän	laitteen	
on	hyväksyttävä	kaikki	vastaanotetut	häiriöt,	myös	sellaiset,	jotka	voivat	vaikuttaa	e-toivotulla	tavalla	laitteen	toimintaan.

Tämä	laite	ja	sen	antenni(t)	eivät	saa	sijaita	samassa	paikassa	eikä	niitä	saa	käyttää	yhdessä	minkään	muun	antennin	tai	lähet-
timen	kanssa	testattuja,	sisäänrakennettuja	radioita	lukuun	ottamatta.	Maakuntakoodin	valintatoiminto	on	poistettu	käytöstä	
tuotteista,	jotka	myydään	USA:ssa/Kanadassa.

Säteilyaltistuslausunto:	saatavilla	olevat	tieteelliset	todisteet	eivät	osoita,	että	mitään	terveysongelmia	liittyisi	pienitehoisten	
langattomien	laitteiden	käyttämiseen.	Ei	kuitenkaan	ole	näyttöä	siitä,	että	nämä	matalan	tehon	langattomat	laitteet	olisivat	
täysin	 vaarattomia.	Matalatehoiset	 langattomat	 laitteet	 lähettävät	 käytön	 aikana	 pieniä	määriä	 radiotaajuusenergiaa	 (RF)	
mikroaaltoalueella.	Suuret	määrät	 radiotaajuusenergiaa	saattavat	aiheuttaa	 terveysriskejä	 (lämmittämällä	kudoksia),	mutta	
altistuminen	matalan	 tason	 radiotaajuusenergialle,	 jolla	 ei	 ole	 lämmittävää	 vaikutusta,	 ei	 aiheuta	mitään	 tunnettuja	 ter-
veysriskejä.	Monissa	matalan	 tason	 radiotaajuusenergiasta	 tehdyissä	 tutkimuksissa	ei	 ole	 todettu	mitään	biologisia	 vaiku-
tuksia.	Joissain	tutkimuksissa	on	näkynyt	viitteitä	siitä,	että	joitain	biologisia	vaikutuksia	saattaisi	olla,	mutta	lisätutkimukset	
eivät	ole	vahvistaneet	näitä	 tuloksia.	X-70	on	 testattu,	 ja	 sen	on	 todettu	olevan	sekä	 IC:n	kontrolloimattoman	ympäristön	
säteilyaltistuksen	rajojen	että	IC:n	radiotaajuuspäästöjä	koskevien	sääntöjen	(RSS-102)	mukainen.

Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa
Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein:	Tämä	 symboli	 tuotteessa	 tai	 käyttöohjeessa	 ja	 takuussa	 ja/tai	
tuotteen	pakkauksessa	tarkoittaa,	että	tuotetta	ei	voi	pitää	kotitalousjätteenä.	Sen	sijaan	tuote	tulee	toimittaa	
soveltuvaan	sähköisten	ja	elektronisten	laitteiden	keräyspisteeseen.

Varmistamalla	 tämän	 tuotteen	asianmukaisen	hävittämisen	autat	estämään	mahdollisia	haittavaikutuksia	ympäristölle	 ja	
ihmisten	terveydelle,	joita	saattaisi	olla	seurauksena	tuotteen	epäasianmukaisesta	hävittämisestä.

Tämä	symboli	paristoissa	tai	akuissa	tarkoittaa	että	kyseisiä	paristoja	tai	akkuja	ei	voi	pitää	kotitalousjätteenä.

Jos	laitteesi	sisältää	helppoja	poistettavia	paristoja	tai	akkuja,	hävitä	ne	paikallisten	vaatimusten	mukaan.

Raaka-aineiden	kierrättäminen	auttaa	säästämään	 luonnonvaroja.	Lisätietoa	tuotteen	kierrättämisestä	saat	paikallisilta	vi-
ranomaisilta,	jätehuollosta	tai	liikkeestä,	josta	ostit	tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella:	Halutessasi	hävittää	tuotteen,	mukaan	lukien	paristot	
ja	akut,	ota	yhteyttä	paikalliseen	viranomaiseen	kysyäksesi	asianmukaisesta	hävittämisestä.

Japanissa:	Tämä	paristoissa	oleva	symboli	ilmaisee,	että	ne	on	hävitettävä	erillään.

Euroopan unionin säädösilmoitus
Tämä	tuote	on	seuraavien	EU-direktiivien	mukainen:
•	 RoHS-direktiivi	2011/65/EU
•	 R	&	TTE	-direktiivi	1999/5/EC

Näiden	direktiivien	mukaisuus	sisältää	soveltuvien	harmonisoitujen	eurooppalaisten	standardien	(eurooppalaisten	normien)	
vaatimustenmukaisuudet,	 jotka	on	 lueteltu	EU:n	vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa,	 jonka	FUJIFILM	on	 julkaissut	 tälle	
tuotteelle	tai	tuoteperheelle.

Vaatimustenmukaisuus	on	ilmaistu	seuraavalla	tuotteeseen	kiinnitetyllä	yhdenmukaisuusmerkinnällä:

Tämä	merkintä	on	voimassa	ei-telealan	tuotteissa	ja	EU-harmonisoiduilla	tuotteissa	(esim.	Bluetooth).

Vaatimustenmukaisuustodistus	 on	 osoitteessa	 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x70/pdf/
index/fujifilm_x70_cod.pdf.

TÄRKEÄÄ:	Lue seuraavat huomautukset ennen kuin käytät kameran sisäänrakennettua langatonta lähetintä.
	Q Tämä	tuote	sisältää	Yhdysvalloissa	tuotetun	salaustoiminnon	ja	on	siten	Yhdysvaltojen	vientiviraston	sääntelyn	alainen,	
eikä	tuotetta	saa	viedä	tai	jälleenviedä	sellaisiin	valtioihin,	jotka	Yhdysvallat	on	julistanut	taloussaartoon.

•	 Käytä ainoastaan osana langatonta verkkoa.	FUJIFILM	ei	ota	vastuuta	vahingoista,	jotka	ovat	aiheutuneet	käytöstä,	jolle	ei	ole	
valtuutusta.	Älä	käytä	sovelluksissa,	jotka	vaativat	korkeaa	luotettavuutta,	kuten	esimerkiksi	lääketieteellisissä	laitteissa	tai	
muissa	järjestelmissä,	jotka	saattavat	vaikuttaa	ihmishenkiin	suoraan	tai	epäsuorasti.	Kun	käytät	laitetta	tietokoneessa	tai	
muissa	järjestelmissä,	jotka	vaativat	suurempaa	luotettavuutta	kuin	langattomat	verkot,	tarkista,	että	olet	suorittanut	kaikki	
tarvittavat	varotoimet	varmistaaksesi	turvallisuuden	ja	estääksesi	toimintahäiriöt.

•	 Käytä ainoastaan laitteen ostomaassa.	Tämä	 laite	 on	 langattomia	 verkkoja	määrittävien	 säädösten	mukainen	 ostomaas-
saan.	Ota	huomioon	kaikki	säädökset	laitetta	käyttäessäsi.	FUJIFILM	ei	ota	vastuuta	ongelmista,	jotka	syntyvät,	kun	laitetta	
käytetään	muilla	hallintoalueilla.

•	 Langaton tieto (kuvat) voidaan siepata kolmansien osapuolten toimesta.	Langattomien	verkkojen	kautta	lähetettyjen	tietojen	
turvallisuutta	ei	voida	taata.

•	 Älä käytä laitetta paikoissa, joissa on magneettikenttiä, staattista sähköä tai radiohäiriötä.	Älä	käytä	lähetintä	mikroaaltouunien	
läheisyydessä	tai	muissa	magneettikentille,	staattiselle	sähkölle	tai	radiohäiriöille	alttiissa	paikoissa,	koska	nämä	voivat	es-
tää	langattoman	signaalin	vastaanoton.	Molemminpuolinen	häiriö	voi	ilmetä,	kun	lähetintä	käytetään	muiden	2,4	GHz:n	
taajuudella	toimivien	langattomien	laitteiden	läheisyydessä.

•	 Langaton lähetin toimii 2,4 GHz:n taajuudella käyttäen DSSS- ja OFDM-modulointia.

Langattomat verkkolaitteet: Varoituksia
•	 Tämä laite toimii samalla taajuudella kuin kaupalliset, koulutukseen liittyvät ja lääketieteelliset laitteet ja langattomat lähettimet.	
Se	toimii	myös	samalla	taajuudella	kuin	lisensoidut	lähettimet	ja	erityiset	lisensoimattomat	alhaisen	jännitteen	lähettimet,	
joita	käytetään	kokoomalinjojen	ja	vastaavien	sovellusten	RFID-seurantajärjestelmissä.

•	 Noudata seuraavia varotoimia estääksesi häiriön edellä mainittujen laitteiden kanssa.	Varmista,	että	RFID-lähetin	ei	ole	toimin-
nassa	ennen	kuin	käytät	tätä	laitetta.	Jos	huomaat,	että	laite	aiheuttaa	häiriötä	RFID-seurantaan	käytettyjen	lisensoitujen	
lähettimien	toiminnassa,	lopeta	kyseisen	taajuuden	käyttö	välittömästi	tai	siirrä	laite	toiseen	paikkaan.	Jos	huomaat,	että	
tämä	laite	aiheuttaa	häiriötä	alhaisen	jännitteen	RFID-seurantajärjestelmissä,	ota	yhteyttä	FUJIFILMin	edustajaan.

2.4DS/OF4 Tarrassa	ilmoitetaan,	että	laite	toimii	2,4	GHz:n	taajuudella	käyttäen	DSSS-	ja	OFDM-modulointia	
ja	se	saattaa	aiheuttaa	häiriötä	enintään	40	m:n	päähän.


