
Dla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania koniecznie przeczytaj poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
•	 Upewnij	się,	że	aparat	jest	obsługiwany	poprawnie.	Przed	rozpoczęciem	użytkowania	przeczytaj	uważnie	niniejsze	uwagi	
dotyczące	bezpieczeństwa	oraz	Podręcznik użytkownika.

•	 Po	przeczytaniu	niniejszych	uwag	dotyczących	bezpieczeństwa	przechowuj	je	w bezpiecznym	miejscu.

Informacje o symbolach
Przedstawione	poniżej	oznaczenia	są	używane	w niniejszym	dokumencie	do	wskazania	stopnia	obrażeń	 lub	uszkodzeń,	
które	mogą	wynikać	ze	zignorowania	towarzyszących	im	informacji	i niepoprawnego	użycia	urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Oznaczenie	wskazuje	 prawdopodobieństwo	wystąpienia	 śmierci	 lub	 poważnych	 obrażeń	w przy-
padku	zignorowania	informacji.

PRZESTROGA
Oznaczenie	 wskazuje	 prawdopodobieństwo	 wystąpienia	 obrażeń	 ciała	 lub	 uszkodzenia	 mienia	
w przypadku	zignorowania	informacji.

Przedstawione	poniżej	oznaczenia	są	używane	do	wskazania	rodzaju	instrukcji,	których	należy	przestrzegać.

Trójkątne	oznaczenia	informują	o konieczności	zwrócenia	uwagi	na	daną	informację	(„Ważne”).

Okrągłe	oznaczenia	z przekreśleniem	informują	o zakazie	wykonywania	danej	czynności	(„Zabronione”).

Wypełnione	koła	ze	znakiem	wykrzyknika	informują	o konieczności	wykonania	danej	czynności	(„Wymagane”).

	OSTRZEŻENIE

Odłączyć od gniazda 
zasilania

W  przypadku wystąpienia problemu, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator i  odłączyć zasilacz sieciowy od 
aparatu i gniazda zasilania.	Jeśli	z aparatu	wydostaje	się	dym	lub	dziwny	zapach,	lub	jeśli	aparat	jest	w innym	
nietypowym	stanie,	jego	dalsze	użytkowanie	może	spowodować	pożar	lub	porażenie	prądem.	Skontaktuj	
się	ze	sprzedawcą	firmy	FUJIFILM.
Należy uważać, aby do aparatu nie dostała się ciecz ani ciała obce.	W przypadku	dostania	się	cieczy	 lub	ciała	
obcego	do	aparatu,	należy	wyłączyć	aparat,	wyjąć	akumulator	i odłączyć	zasilacz	sieciowy	od	aparatu	i gni-
azda	zasilania.	Dalsze	używanie	aparatu	może	spowodować	pożar	 lub	porażenie	prądem.	Skontaktuj	się	
ze	sprzedawcą	firmy	FUJIFILM.

Nie wolno używać 
w łazience lub pod 

prysznicem

Nie wolno używać aparatu w łazience ani pod prysznicem.	Może	to	spowodować	pożar	lub	porażenie	prądem.

Nie wolno demontować

Nigdy nie podejmować prób modyfikacji lub rozmontowania aparatu (nigdy nie otwierać obudowy).	Nieprzestrze-
ganie	tego	zalecenia	może	prowadzić	do	pożaru	lub	porażenia	prądem.

Nie dotykać części 
wewnętrznych

W przypadku gdy obudowa pęknie, na przykład w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych części.	Nieprzestrzeganie	
tego	zalecenia	może	prowadzić	do	porażenia	prądem	lub	uszkodzenia	ciała	spowodowanych	dotknięciem	
uszkodzonych	części.	Natychmiast	wyjąć	akumulator,	zachowując	ostrożność	w celu	uniknięcia	porażenia	
prądem	lub	zranienia,	a następnie	zanieść	produkt	do	miejsca	zakupu	po	poradę.
Nie należy wymieniać, nagrzewać, zbytnio zawijać lub ciągnąć przewodu zasilania, ani umieszczać na nim ciężkich 
przedmiotów.	Czynności	te	mogą	spowodować	uszkodzenie	przewodu	i pożar	lub	porażenie	prądem.	Jeśli	
przewód	uległ	uszkodzeniu,	skontaktuj	się	ze	sprzedawcą	firmy	FUJIFILM.

Nie stawiać aparatu na niestabilnej powierzchni.	W przeciwnym	razie	aparat	może	spaść	 lub	przechylić	 się	
i spowodować	obrażenia.

Nigdy nie próbować robić zdjęć, będąc w ruchu.	Nie	używać	aparatu	podczas	chodzenia	ani	prowadzenia	po-
jazdu.	Może	to	spowodować	upadek	użytkownika	lub	wypadek	drogowy.

Nie wolno dotykać metalowych części aparatu w  czasie burzy.	 Może	 to	 spowodować	 porażenie	 prądem	
wywołane	przez	ładunek	elektryczny	pioruna.

Nie używać akumulatora w sposób niezgodny z przeznaczeniem.	Wkładać	akumulator,	dostosowując	oznaczenia	
na	akumulatorze	do	odpowiednich	oznaczeń	w aparacie.

Nie ogrzewać, nie modyfikować ani nie demontować akumulatora. Nie upuszczać akumulatora ani nie narażać go na 
wstrząsy. Nie przechowywać akumulatora z metalowymi przedmiotami.	Każde	z tych	działań	może	spowodować	
wybuch	akumulatora	lub	wyciek	elektrolitu,	co	może	prowadzić	do	pożaru	i obrażeń	ciała.

Używać tylko akumulatorów i zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego aparatu. Nie używać napięć innych niż 
wskazane.	Używanie	innych	źródeł	zasilania	może	doprowadzić	do	pożaru.

Jeśli dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora, a ciecz dostanie się do oczu lub zetknie ze skórą lub ubraniem, 
przemyć określony obszar czystą wodą i uzyskać pomoc lekarską lub natychmiast zadzwonić na numer alarmowy.
Do ładowania akumulatora nie używać innych ładowarek niż tutaj określone.	Dołączona	do	aparatu	ładowarka	jest	
przeznaczona	wyłącznie	do	użytku	z akumulatorami	typu	zgodnego	z dołączonym	do	aparatu.	Używanie	
ładowarki	do	ładowania	zwykłych	baterii	lub	akumulatorów	innych	typów	może	spowodować	wyciek	z aku-
mulatora/baterii,	przegrzanie	lub	wybuch.

Używanie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby może spowodować pogorszenie widzenia.	Podc-
zas	robienia	zdjęć	niemowlętom	i dzieciom	należy	zachować	szczególną	ostrożność.

Nie używać w obecności przedmiotów łatwopalnych, gazów wybuchowych lub pyłu.

Akumulator należy przenosić w  aparacie cyfrowym lub w  sztywnym opakowaniu. Przechowywać akumulator 
w  twardym opakowaniu. Przed wyrzuceniem akumulatora zakleić jego styki taśmą izolacyjną.	 Zetknięcie	 aku-
mulatora	z  innymi	metalowymi	przedmiotami	 lub	innym	akumulatorem	może	spowodować	zapłon	lub	
wybuch.
Karty pamięci, „gorącą stopkę” i inne małe części trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.	Dzieci	mogą	połknąć	
małe	 części.	 Przechowuj	 je	 w	 miejscu	 niedostępnym	 dla	 dzieci.	 Jeśli	 dziecko	 połknie	 małe	 elementy,	
niezwłocznie	uzyskaj	pomoc	lekarską	lub	zadzwoń	na	telefon	alarmowy.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.	 Wśród	 elementów,	 które	 mogą	 spowodować	
obrażenia	ciała	 jest	pasek,	który	może	owinąć	się	wokół	szyi	dziecka,	powodując	uduszenie	oraz	 lampa	
błyskowa,	która	może	spowodować	uszkodzenie	wzroku.

Postępuj zgodnie z poleceniami pracowników szpitali i linii lotniczych.	Ten	produkt	emituje	fale	radiowe,	które	
mogą	zakłócać	sprzęt	nawigacyjny	i	medyczny.

	PRZESTROGA
Nie używać aparatu w miejscach, w których znajdują się opary benzyny, para, wilgoć lub kurz.	Może	to	spowodować	
pożar	lub	porażenie	prądem.

Nie pozostawiać aparatu w miejscach narażonych na działanie bardzo wysokiej temperatury.	Nie	zostawiać	aparatu	
w miejscach,	takich	jak	wnętrze	zamkniętego	pojazdu,	ani	nie	wystawiać	go	na	działanie	bezpośredniego	
światła	słonecznego.	Może	to	spowodować	pożar.

Nie umieszczać na aparacie ciężkich przedmiotów.	 W  przeciwnym	 razie	 ciężki	 przedmiot	 może	 spaść	 lub	
przewrócić	się	i spowodować	obrażenia.

Nie przenosić aparatu z  podłączonym zasilaczem sieciowym. Nie ciągnąć za przewód zasilający w  celu odłączenia 
zasilacza sieciowego.	Może	 to	 spowodować	 uszkodzenie	 przewodu	 zasilania	 lub	 kabli	 i  doprowadzić	 do	
pożaru	bądź	porażenia	prądem.

Nie przykrywać ani nie owijać aparatu, ani zasilacza sieciowego ścierką lub kocem.	Może	to	spowodować	nagrza-
nie	aparatu,	odkształcenie	jego	obudowy	i grozi	pożarem.

Podczas czyszczenia aparatu lub gdy planujesz nie używać go dłuższy czas, należy wyjąć akumulator oraz odłączyć 
zasilacz sieciowy od aparatu i gniazdka sieciowego.	W przeciwnym	razie	może	dojść	do	pożaru	lub	porażenia	
prądem.

Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego.	Pozostawienie	podłączonej	 ładowarki	
może	spowodować	pożar.

Wyjmowana karta pamięci może za szybko wysunąć się z  gniazda. Należy ją przytrzymywać palcem, a  następnie 
delikatnie wyjąć z gniazda.	Osoby	uderzone	wyjmowaną	kartą	mogą	odnieść	obrażenia.
Aparat należy oddawać do okresowej kontroli wewnętrznej i czyszczenia.	Kurz	zgromadzony	w aparacie	może	
spowodować	pożar	 lub	porażenie	prądem.	 Skontaktuj	 się	 ze	 sprzedawcą	 firmy	 FUJIFILM,	 aby	 zamówić	
czyszczenie	wnętrza	aparatu	raz	na	dwa	lata.	Należy	pamiętać,	że	nie	jest	to	darmowa	usługa.
Jeśli akumulator zostanie wymieniony na nieodpowiedni, występuje ryzyko eksplozji. Akumulator należy 
wymieniać wyłącznie na identyczny lub zamiennik.

Akumulator i zasilanie
Uwaga:	Sprawdź rodzaj akumulatora stosowany w tym aparacie i przeczytaj odpowiednie rozdziały.

Poniżej	opisano	prawidłowe	użytkowanie	 akumulatorów	 i metody	 zwiększania	 ich	 trwałości.	 Błędne	użytkowanie	może	
skrócić	żywotność	akumulatora	lub	spowodować	wyciek,	przegrzanie,	pożar	lub	wybuch.

Akumulatory jonowo-litowe
Przeczytaj ten rozdział, jeśli aparat jest zasilany akumulatorem jonowo-litowym.

W momencie	dostawy	akumulator	nie	jest	naładowany.	Naładuj	akumulator	przed	użyciem.	Kiedy	nie	używasz	akumulatora,	
przechowuj	go	w opakowaniu.

 ■ Uwagi dotyczące akumulatora
Kiedy	akumulator	nie	jest	używany,	poziom	jego	naładowania	zmniejsza	się	stopniowo.	Naładuj	akumulator	dzień	lub	dwa	
przed	użyciem.

Żywotność	akumulatora	można	wydłużyć,	wyłączając	aparat,	gdy	się	z niego	nie	korzysta.

Pojemność	akumulatora	spada	w niskiej	temperaturze.	Prawie	całkowicie	rozładowany	akumulator	może	nie	działać	w ni-
skiej	temperaturze.	Przechowuj	całkowicie	naładowany	zapasowy	akumulator	w ciepłym	miejscu	i wymień	w razie	potrzeby	
lub	trzymaj	akumulator	w kieszeni	bądź	innym	ciepłym	miejscu	i wkładaj	go	do	aparatu	tylko	na	czas	fotografowania.	Nie	
pozwól,	by	akumulator	dotykał	bezpośrednio	ogrzewaczy	rąk	lub	innych	urządzeń	grzewczych.

 ■ Ładowanie akumulatora
Ładuj	 akumulator	 w  dołączonej	 ładowarce.	 Czas	 ładowania	 wydłuża	 się	 w  temperaturze	 otoczenia	 poniżej	 +10	°C	 lub	
powyżej	+35	°C.	Nie	próbuj	ładować	akumulatora	w temperaturze	powyżej	40	°C.	W temperaturze	poniżej	0	°C	akumulator	
nie	będzie	się	ładować.

Nie	próbuj	ładować	w pełni	naładowanego	akumulatora.	Jednakże	nie	ma	potrzeby	całkowitego	rozładowania	akumulatora	
przed	ładowaniem.

Akumulator	może	być	ciepły	w dotyku	zaraz	po	ładowaniu	lub	użyciu.	To	normalne	zjawisko.

 ■ Żywotność akumulatora
W	normalnych	temperaturach	akumulator	można	rozładować	i ponownie	naładować	około	300	razy.	Zauważalne	skrócenie	
okresu	utrzymywania	ładunku	przez	akumulator	oznacza,	że	akumulator	osiągnął	koniec	okresu	użytkowania	 i należy	go	
wymienić.

 ■ Przechowywanie
Jeśli	 całkowicie	 naładowany	 akumulator	 pozostawi	 się	 nieużywany	 na	 długi	 czas,	 jego	 wydajność	 może	 spaść.	 Przed	
rozpoczęciem	przechowywania	akumulatora	rozładuj	go	całkowicie.

Jeśli	aparat	nie	będzie	używany	przez	długi	czas,	należy	wyjąć	z niego	akumulator	i przechowywać	go	w suchym	miejscu	
w temperaturze	otoczenia	od	+15	°C	do	+25	°C.	Nie	przechowuj	akumulatora	w miejscach	narażonych	na	skrajne	temper-
atury.

 ■ Przestrogi: Obchodzenie się z akumulatorem
•	 Nie	przenosić	ani	nie	przechowywać	z metalowymi	przedmiotami,	takimi	jak	naszyjniki	czy	spinki	do	włosów.
•	 Nie	narażać	na	działanie	otwartych	płomieni	ani	ciepła.
•	 Nie	demontować	ani	nie	modyfikować.
•	 Ładować	jedynie	w wyznaczonych	ładowarkach.
•	 Zużyte	akumulatory	należy	niezwłocznie	oddać	do	utylizacji.
•	 Nie	upuszczać	ani	nie	narażać	na	silne	wstrząsy.
•	 Nie	narażać	na	działanie	wody.
•	 Utrzymywać	styki	w czystości.
•	 Akumulator	i korpus	aparatu	mogą	być	ciepłe	w dotyku	po	długim	okresie	użytkowania.	To	normalne	zjawisko.

 ■ Utylizacja
Oddawaj	zużyte	akumulatory/baterie	do	utylizacji	zgodnie	z lokalnymi	przepisami.

Zasilacze sieciowe (dostępne osobno)
Używaj	tylko	zasilaczy	sieciowych	FUJIFILM	przeznaczonych	do	użytku	z tym	aparatem. Inne	zasilacze	mogą	spowodować	
uszkodzenie	aparatu.
•	 Zasilacz	sieciowy	jest	przeznaczony	do	użytku	tylko	w pomieszczeniach	zamkniętych.
•	 Dopilnuj	by	wtyczka	prądu	stałego	była	dobrze	podłączona	do	aparatu.
•	 Przed	odłączeniem	zasilacza	wyłącz	aparat.	Odłączając	zasilacz,	trzymać	za	wtyczkę,	a nie	za	kabel.
•	 Nie	używać	z innymi	urządzeniami.
•	 Nie	wolno	demontować.
•	 Nie	narażać	na	działanie	wilgotności	ani	gorąca.
•	 Nie	narażać	na	silne	wstrząsy.
•	 Podczas	pracy	zasilacz	sieciowy	może	buczeć	lub	być	gorący	w dotyku.	To	normalne	zjawisko.
•	 Jeśli	zasilacz	powoduje	zakłócenia	radiowe,	zmień	ustawienie	lub	położenie	anteny	odbiorczej.



Dla własnego bezpieczeństwa

Korzystanie z aparatu
•	 Nie	kieruj	aparatu	na	źródła	jasnego	światła,	takie	jak	słońce	na	bezchmurnym	niebie.	Nieprzestrzeganie	tego	zalecenia	
może	spowodować	uszkodzenie	czujnika	obrazu	aparatu.

•	 Silne	światło	słoneczne	skupione	przez	wizjer	może	uszkodzić	matrycę	wizjera	elektronicznego	(EVF).	Nie	kieruj	wizjera	
elektronicznego	na	słońce.

Zrób zdjęcia próbne
Przed	 robieniem	zdjęć	podczas	ważnych	okazji	 (np.	na	 ślubie	 lub	przed	zabraniem	aparatu	na	wycieczkę)	należy	 zrobić	
zdjęcie	 próbne	 i  obejrzeć	 je,	 aby	mieć	 pewność,	 że	 aparat	 działa	 prawidłowo.	 Firma	 FUJIFILM	 Corporation	 nie	 ponosi	
odpowiedzialności	za	szkody	ani	utracone	korzyści	wynikające	z nieprawidłowego	działania	produktu.

Uwagi dotyczące praw autorskich
Obrazy	wykonane	za	pomocą	aparatu	cyfrowego	nie	mogą	być	używane	w sposób	naruszający	prawa	autorskie	bez	uzys-
kania	uprzedniej	zgody	ich	właściciela,	z wyjątkiem	ich	wykorzystywania	wyłącznie	do	użytku	prywatnego.	Należy	pamiętać,	
że	robienie	zdjęć	występów	scenicznych,	wydarzeń	rozrywkowych	i pokazów	jest	objęte	ograniczeniami,	nawet	jeśli	są	one	
przeznaczone	tylko	do	użytku	prywatnego.	Należy	także	pamiętać,	że	przekazywanie	kart	pamięci	zawierających	obrazy	lub	
dane	chronione	prawami	autorskimi	jest	możliwe	tylko	w zakresie	określonym	przez	te	prawa.

Ciekłe kryształy
Aby	obrazy	były	poprawnie	 zapisywane,	podczas	 zapisywania	obrazu	nie	należy	potrząsać	 aparatem	ani	narażać	go	na	
uderzenia	bądź	wstrząsy.

Obchodzenie się z aparatem
W przypadku	uszkodzenia	wyświetlacza	należy	zachować	ostrożność,	aby	uniknąć	styczności	z ciekłymi	kryształami.	W przy-
padku	wystąpienia	którejkolwiek	z poniższych	sytuacji	należy	podjąć	natychmiastowe	działanie,	opisane	poniżej:
•	 Jeśli dojdzie do styczności ciekłego kryształu ze skórą,	należy	oczyścić	to	miejsce	ściereczką,	a następnie	przemyć	je	dokładnie	
mydłem	i bieżącą	wodą.

•	 Jeśli ciekły kryształ dostanie się do oczu,	 należy	przemywać	oczy	 czystą	wodą	przez	 co	najmniej	 15 minut,	 a następnie	
uzyskać	pomoc	lekarską.

•	 Jeśli ciekłe kryształy zostaną połknięte,	wypłucz	usta	dokładnie	wodą. Wypij	dużo	wody	i wywołaj	wymioty,	po	czym	uzys-
kaj	pomoc	lekarską.

Mimo	 tego,	 że	 ekran	 został	 wyprodukowany	 z  użyciem	 niezwykle	 precyzyjnej	 i  zaawansowanej	 technologii,	 może	 on	
zawierać	piksele,	które	świecą	się	zawsze	lub	nie	świecą	się	wcale.	Nie	świadczy	to	o usterce	i nie	ma	wpływu	na	obrazy	
rejestrowane	przez	aparat.

Informacje o znakach handlowych
Digital	Split	Image	jest	zastrzeżonym	znakiem	towarowym	firmy	FUJIFILM	Corporation.	xD-Picture Card	i E	są	znakami	
handlowymi	firmy	FUJIFILM	Corporation.	Kroje	pisma	zawarte	w niniejszym	dokumencie	 zostały	opracowane	wyłącznie	
przez	firmę	DynaComware	Taiwan	Inc.	Macintosh,	QuickTime	i Mac	OS	to	znaki	handlowe	firmy	Apple	Inc.	w USA	i innych	
krajach.	Logo	Windows	jest	znakiem	towarowym	grupy	firm	Microsoft.	Wi-Fi®	oraz	Wi-Fi	Protected	Setup®	są	zastrzeżonymi	
znakami	towarowymi	Wi-Fi	Alliance.	Adobe	i Adobe	Reader	to	znaki	handlowe	lub	zarejestrowane	znaki	handlowe	firmy	
Adobe	Systems	 Incorporated	w USA	 i/lub	 innych	krajach.	Logo	SDHC	 i SDXC	są	znakami	handlowymi	SD-3C,	LLC.	Logo	
HDMI	to	znak	handlowy.	Wszelkie	pozostałe	nazwy	handlowe	użyte	w niniejszym	podręczniku	są	znakami	handlowymi	lub	
zarejestrowanymi	znakami	handlowymi	ich	właścicieli.

Zakłócenia elektryczne
Ten	aparat	może	zakłócać	pracę	urządzeń	szpitalnych	 lub	 lotniczych.	Przed	użyciem	aparatu	w szpitalu	 lub	w samolocie	
zapytaj	pracowników	szpitala	lub	linii	lotniczej	o zgodę.

Systemy kodowania kolorów telewizyjnych
NTSC	 (ang.	 National	 Television	 System	 Committee)	 to	 specyfikacja	 nadawania	 telewizji	 kolorowej	 stosowana	 głównie	
w USA,	Kanadzie	i Japonii.	PAL	(ang.	Phase	Alternation	by	Line)	to	system	telewizji	kolorowej	stosowany	głównie	w Europie	
i Chinach.

Exif Print (Exif wersja 2.3)
Exif	 Print	 to	 niedawno	 zmieniony	 format	 plików	 aparatów	 cyfrowych,	 w  którym	 informacje	 przechowywane	 wraz	 ze	
zdjęciem	są	wykorzystywane	do	optymalnej	reprodukcji	barw	podczas	drukowania.

WAŻNA UWAGA: Przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania
Eksport	bezpośredni	lub	pośredni	całości	lub	części	licencjonowanego	oprogramowania	bez	zezwolenia	odpowiednich	
instytucji	rządowych	jest	zabroniony.

UWAGI
Aby uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem, chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią.

Przeczytaj uważnie i  ze zrozumieniem „Uwagi dotyczące bezpieczeństwa” przed rozpoczęciem użytkowania 
aparatu.

Informacje dla klientów w Kanadzie
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
UWAGA:	To	urządzenie	cyfrowe	klasy	B	jest	zgodne	z	kanadyjskimi	przepisami	ICES-003.

Oświadczenie Industry Canada:	 urządzenie	 spełnia	 wymagania	 licencji	 Industry	 Canada	 z	 wyłączeniem	 standardów	 RSS.	
Działanie	podlega	następującym	dwóm	warunkom:	(1)	urządzenie	nie	może	powodować	zakłóceń	oraz	(2)	urządzenie	musi	
tolerować	zakłócenia,	łączenie	z	zakłóceniami,	które	mogą	powodować	niepożądane	działanie	urządzenia.

Urządzenie	 i	 jego	 antena	 nie	mogą	 się	 znajdować	 blisko	 lub	 pracować	w	połączeniu	 z	 inną	 anteną	 lub	 nadajnikiem,	 z	
wyjątkiem	przetestowanego	wbudowanego	radia.	Funkcja	wyboru	kodu	kraju	jest	wyłączona	dla	produktów	sprzedawa-
nych	w Stanach	Zjednoczonych/Kanadzie.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:	 dostępne	dowody	naukowe	nie	wykazują,	 aby	 jakiekolwiek	 problemy	 zdro-
wotne	były	związane	z	używaniem	urządzeń	bezprzewodowych	o	niskiej	mocy.	Jednak	nie	ma	żadnych	dowodów,	czy	te	
urządzenia	bezprzewodowe	o	niskiej	mocy	są	całkowicie	bezpieczne.	Urządzenia	bezprzewodowe	o	niskiej	mocy	podczas	
używania	emitują	niskie	poziomu	energii	o	częstotliwości	radiowej	(RF)	w	zakresie	mikrofal.	Mimo	tego,	że	wysokie	poziomy	
energii	o	częstotliwości	radiowej	mogą	mieć	wpływ	na	zdrowie	(poprzez	podgrzewanie	tkanki),	ekspozycja	na	niski	poziom	
promieniowania	o	częstotliwości	radiowej,	który	nie	powoduje	efektu	ogrzewania,	nie	powoduje	żadnego	znanego	negaty-
wnego	wpływu	na	zdrowie.	W	wielu	badaniach	narażenia	na	niskie	poziomy	promieniowania	o	częstotliwości	radiowej	nie	
wykryto	 żadnych	 efektów	biologicznych.	Niektóre	 badania	 sugerowały,	 że	mogą	występować	pewne	 efekty	 biologiczne,	
ale	 takie	ustalenia	nie	 zostały	potwierdzone	przez	dalsze	badania.	X70	zostało	przetestowane	 i	uznane	za	 zgodne	z	 limi-
tami	ekspozycji	promieniowania	 IC	ustanowionymi	dla	niekontrolowanego	środowiska	 i	spełnia	RSS-102	zasad	ekspozycji	
częstotliwości	radiowej	(RF)	IC.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych
W Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i  Liechtensteinie:	Ten	 symbol	umieszczony	na	produkcie	 lub	w  instrukcji	
obsługi	i gwarancji	oraz/lub	na	opakowaniu	oznacza,	że	tego	produktu	nie	należy	traktować	jak	zwykłego	od-
padu	z gospodarstw	domowych.	Należy	go	natomiast	oddać	do	odpowiedniego	punktu	 zbiórki	 i  recyklingu	
urządzeń	elektrycznych	i elektronicznych.

Dzięki	właściwej	utylizacji	tego	produktu	pomagasz	uniknąć	potencjalnie	negatywnych	skutków	dla	środowiska	i zdrowia	
ludzi,	na	które	mogłoby	mieć	wpływ	nieodpowiednie	pozbycie	się	tego	produktu.

Ten	symbol	na	bateriach	lub	akumulatorach	oznacza,	że	nie	można	ich	traktować	jak	zwykłych	odpadów	z gos-
podarstw	domowych.

Jeśli	urządzenie	zawiera	łatwo	wyjmowane	baterie	lub	akumulatory,	oddaj	je	po	wyjęciu	do	utylizacji	zgodnie	z lokalnymi	
przepisami.	

Recykling	materiałów	pomaga	oszczędzać	zasoby	naturalne.	Aby	uzyskać	bardziej	 szczegółowe	 informacje	na	 temat	 re-
cyklingu	tego	produktu,	skontaktuj	się	lokalnym	urzędem	miasta,	firmą	odpowiadającą	za	wywóz	odpadów	lub	miejscem	
sprzedaży	produktu.

W krajach poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem:	Jeśli	chcesz	pozbyć	się	tego	produktu	wraz	z bateriami	
lub	akumulatorami,	skontaktuj	się	z lokalnymi	władzami	i zapytaj	o właściwy	sposób	utylizacji.

W Japonii:	Ten	symbol	znajdujący	się	na	bateriach	oznacza,	że	należy	utylizować	je	oddzielnie.

Obwieszczenie o przepisach Unii Europejskiej
Ten	produkt	zgodny	jest	z	następującymi	Dyrektywami	UE:
•	 Dyrektywa	RoHS	2011/65/EU
•	 Dyrektywa	R	&	TTE	1999/5/WE

Zgodność	z	powyższymi	dyrektywami	oznacza	spełnianie	mających	zastosowanie	ujednoliconych	standardów	europejskich	
(norm	europejskich),	które	zostały	wyszczególnione	na	Deklaracji	zgodności	UE	wydanej	przez	firmę	FUJIFILM	Corporation	
dla	tego	produktu	lub	rodziny	produktów.

Zgodność	ta	wskazana	jest	następującym	znakiem	zgodności	na	produkcie:

Znak	ten	obowiązuje	dla	produktów	nietelekomunikacyjnych	oraz	produktów	telekomunikacyjnych	ujednoliconych	w	UE	
(np.	Bluetooth).

Odnośnie	 Deklaracji	 Zgodności,	 przejdź	 na	 http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/x/fujifilm_x70/pdf/
index/fujifilm_x70_cod.pdf.

WAŻNE: Przeczytaj następujące uwagi prze rozpoczęciem korzystania z  wbudowanego przekaźnika bezprze-
wodowego aparatu.
	Q Ten	produkt,	który	zawiera	funkcję	szyfrowania	opracowaną	w	USA,	podlega	przepisom	eksportowym	USA	i	nie	wolno	go	
eksportować	ani	reeksportować	do	krajów,	które	są	objęte	embargiem	dotyczącym	towarów	przez	USA.

•	 Używaj tylko jako elementu sieci bezprzewodowej.	Firma	FUJIFILM	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	szkody	wynikające	z	nieu-
prawnionego	użytkowania.	Nie	stosuj	urządzenia	do	zastosowań	wymagających	wysokiego	stopnia	niezawodności,	np.	w	
urządzeniach	medycznych	lub	innych	systemach	mogących	mieć	bezpośredni	lub	pośredni	wpływ	na	ludzkie	życie.	Pod-
czas	korzystania	z	urządzenia	w	systemach	komputerowych	i	innych	wymagających	wyższego	stopnia	niezawodności	niż	
zapewniany	przez	sieci	bezprzewodowe,	podejmij	wszelkie	wymagane	środki	ostrożności,	aby	zapewnić	bezpieczeństwo	
i	zapobiec	nieprawidłowej	pracy.

•	 Używaj tylko w kraju, w którym zakupiono urządzenie.	 To	 urządzenie	 jest	 zgodne	 z  przepisami	 dotyczącymi	 urządzeń	
pracujących	 w	 sieciach	 bezprzewodowych	 obowiązującymi	 w	 kraju	 zakupu.	 Przestrzegaj	 wszystkich	 lokalnych	 prz-
episów	podczas	korzystania	z	urządzenia.	Firma	FUJIFILM	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	problemy	wynikające	z	jego	
użytkowania	w	innych	jurysdykcjach.

•	 Dane przesyłane bezprzewodowo (zdjęcia) mogą zostać przechwycone przez osoby trzecie.	Nie	gwarantuje	się	bezpieczeństwa	danych	
przesyłanych	w	sieciach	bezprzewodowych.

•	 Nie używaj urządzenia w miejscach narażonych na działanie pól magnetycznych, ładunków elektrostatycznych ani zakłóceń radio-
wych.	Nie	używaj	przekaźnika	w pobliżu	kuchenek	mikrofalowych	ani	w	 innych	miejscach	narażonych	na	działanie	pól	
magnetycznych,	ładunków	elektrostatycznych	ani	zakłóceń	radiowych,	które	mogą	uniemożliwiać	odbiór	sygnałów	bez-
przewodowych.	Wzajemne	zakłócenia	mogą	występować	podczas	korzystania	z	przekaźnika	w	pobliżu	innych	urządzeń	
bezprzewodowych	pracujących	w	paśmie	2,4	GHz.

•	 Przekaźnik bezprzewodowy pracuje w paśmie 2,4 GHz i wykorzystuje modulację DSSS i OFDM.

Bezprzewodowe urządzenia sieciowe: Przestrogi
•	 To urządzenie pracuje z taką samą częstotliwością, co urządzenia handlowe, edukacyjne i medyczne oraz przekaźniki bezprze-

wodowe.	 Pracuje	 również	 z	 taką	 samą	 częstotliwością,	 co	 licencjonowane	 przekaźniki	 i	 specjalne	 nielicencjonowane	
niskonapięciowe	nadajniki	stosowane	w	układach	śledzenia	RFID	dla	linii	montażowych	i w podobnych	zastosowaniach.

•	 Aby uniknąć zakłócania powyższych urządzeń, przestrzegaj następujących środków ostrożności.	Przed	rozpoczęciem	korzystania	
z	 tego	 urządzenia	 sprawdź,	 czy	 przekaźnik	 RFID	 nie	 pracuje.	W	 przypadku	 zauważenia,	 że	 urządzenie	 zakłóca	 licenc-
jonowane	 przekaźniki	 służące	 do	 śledzenia	 RFID,	 niezwłocznie	 zaprzestań	 używania	 danej	 częstotliwość	 lub	 przenieś	
urządzenie	 w	 inne	miejsce.	 Jeśli	 zauważysz,	 że	 to	 urządzenie	 powoduje	 zakłócenia	 w	 niskonapięciowych	 systemach	
śledzenia	RFID,	skontaktuj	się	z	przedstawicielem	firmy	FUJIFILM.

2.4DS/OF4 Ta	naklejka	oznacza,	że	to	urządzenie	pracuje	w	paśmie	2,4	GHz	z	użyciem	modulacji	DSSS	oraz	
OFDM	i	może	powodować	zakłócenia	w	promieniu	do	40	m.


