Turvallisuustietoja
Muista lukea nämä huomautukset ennen käyttöä
Turvallisuusohjeita

• Varmista, että käytät kameraa oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja Omistajan opas huolellisesti ennen käyttöä.
• Säilytä turvallisuusohjeet tämän jälkeen turvallisessa paikassa.
Tietoja kuvakkeista
Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos
kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään sen takia virheellisesti.

HUOMIO
Älä käytä kameraa
kameraa paikoissa, joissa on öljynkatkua, höyryä,
höyryä, kosteutta tai pölyä.
pölyä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
Älä jätä kameraa erittäin kuu
kuumiin
miin paikkoihin. Älä jätä kameraa esimerkiksi suljettuun ajoneuvoon tai suoraan
auringonvaloon. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
Älä aseta rask
raskaita
aita esineitä kamera
kamerann päälle. Raskas esine voi keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja.

VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
henkilövahinkoihin.

Älää siirrä kameraa, kun
Äl
kun vaihtovirtasovitin on edelleen kytkettynä
kytkettynä pistorasiaan. Älä irrota vaihtovirtasovitinta
pistorasiasta vetämällä liitäntäjohdosta. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa tai kaapeleita ja aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.

HUOMIO

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

Älä peitä tai kiedo kameraa tai vaihtovirtasovitint
vaihtovirtasovitintaa kankaaseen tai pei
peittoon.
ttoon. Tämä voi aiheuttaa kuumentumista,
mikä voi vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.
Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota (“Tärkeä”).

Älä käytä pistoketta, jos se on vahingoittunut tai
tai jos se ei mahdu kunnolla
kunnolla pistorasiaan. Tämän varotoimen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Kun puhdistat kameraa
kameraa,, tai et aio käyttää sitä pidempään aika
aikaan,
an, poista akku ja iirrota
rrota vaihtovirtasovitin
vaihtovirtasovitin pistorasiasta.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty (“Kielletty”).
Irrota
Ir
rota laturi latauksen
latauksen päätyttyä pistorasiasta.
pistorasiasta. Laturin jättäminen kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon.
Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava (“Pakollinen”).
Tuotteen symbolit (mukaan lukien tarvikkeet) tarkoittavat seuraavaa:

Kun m
muistikortti
uistikortti poistetaan
poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa uulos
los korttipaikasta liian
liian nopeasti. Pidä sormeasi
kevyesti korttia
korttia vasten ja vapauta
vapauta kortti varovasti
varovasti.. Ulos sinkoava kortti voi aiheuttaa vammoja.

Tasavirta

Testauta ja pu
puhdistuta
hdistuta kamerasi säännöllisesti.
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.

Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)

Akun asettaminen väärin aiheuttaa räjähdysva
räjähdysvaaran.
aran. Vaihda ainoastaan
ainoastaan samaan tai saman tyyppiseen akkuun.

Vaihtovirta

VAROITUS

Irrota laite
pistorasiasta

Jos kameran
kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke se pois päältä, irrota akku ja USB-johto sekä
sekä poista verkkolait
verkkolaitee pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen, kun siitä nousee savua, se käryää tai toimii jotenkin muuten tavallisuudesta
poikkeavasti, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä Fujiﬁlm-jälleenmyyjääsi.
Suojaa kamera ja liitäntäjohdot
liitäntäjohdot vedeltä ja vie
vierailta
railta esineiltä. Kameraa tai liitäntäjohtoja ei saa käyttää, jos niiden
sisään on päässyt suolatonta tai suolaista vettä, maitoa, juomia, pesuaineita tai muita nesteitä. Jos kameraan
tai liitäntäjohtoihin pääsee nestettä, kytke kamera pois päältä, irrota akku ja USB-johto sekä poista verkkolaite
pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä Fujiﬁlmjälleenmyyjääsi.

Älä käytä
kylpyhuoneessa tai
suihkussa

Älä pura osiin

Älä koske
sisäisiin osiin

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

Älä koskaan yritä
yritä muuttaa tai purka
purkaaa kameraa osiin (älä koskaan avaa koteloa).
koteloa). Tämän varotoimen laiminlyönti voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Jos kameran kotelo rikkoutuu
rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena,
seurauksena, älä koske
kosketa
ta esiin tulleisiin osiin. Tämän
varotoimen laiminlyönti ja vaurioituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.
Poista akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat
jatko-ohjeita.
Älä muuta tai lä
lämmitä
mmitä liitäntäjohtoa
liitäntäjohtoa,, kierrä tai vedä si
sitä
tä liian voimakkaast
voimakkaastii tai aseta sen pääl
päälle
le raskaita esineitä.
esineitä.
Nämä toimet voivat vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota
yhteyttä Fujiﬁlm-jälleenmyyjääsi. Älä käytä johtoja, joiden liittimet ovat taipuneita.
Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle. Kamera voi pudota tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja.
Älä koskaan
koskaan yritä ottaa kuv
kuvia,
ia, kun olet liikkeessä.
liikkeessä. Älä käytä kameraa silloin, kun kävelet tai ajat autoa. Voit kaatua
tai joutua liikenneonnettomuuteen.
Älä kosketa kameran
kameran metalliosia ukkosmyrskyn
ukkosmyrskyn aikana. Tämä voi aiheuttaa salaman sähköpurkauksesta johtuvan
sähköiskun.
Älä käytä akkua
akkua ohjeiden vastaisesti.
vastaisesti. Lataa akku ohjeen mukaisella tavalla.
Älä pura osiin tai tee muutoksia akkui
akkuihin
hin äläkä kuumenna niitä.
niitä. Älä pudota, is
iske
ke tai heitä akkuja tai muuten altista
niitä voimakkaille iskuille.
iskuille. Älä käytä akkuja,
akkuja, jotka osoittavat
osoittavat merkkejä vuodosta,
vuodosta, epämuodostumista, värin muutoksista
taii muista poikkeavuuk
ta
poikkeavuuksista.
sista. Käytä vain ni
nimettyjä
mettyjä latureita akkujen
akkujen lataamiseksi äläkä
äläkä yritä ladata ei
ei-ladattavia
-ladattavia
litiumioniakkuja
litiumio
niakkuja tai alkalip
alkaliparistoja.
aristoja. Älä laita paristoja oikosulkuun
oikosulkuun tai säilytä niitä metalliesineiden kanssa.
kanssa. Näiden
varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymisen, halkeamista tai
vuotamista ja aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
Käytä ainoastaan
ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväks
käytettäväksii tarkoitettuja akku
akkuja
ja tai vaihtovirtasovittimia.
vaihtovirtasovittimia. Älä käytä muuta
kuin tyyppikilvessä
tyyppikilvessä osoitettua jän
jännitettä.
nitettä. Muiden virtalähteiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
Jos akku vuotaa
vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi
ihollesi tai vaatteille
vaatteillesi,
si, huuhtele alue pu
puhtaalla
htaalla vedellä ja hakeudu
hakeudu
välittömästi lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon.
Älä lataa laturilla muita kui
kuinn tässä määritettyjä akkuja. Mukana tullut laturi on tarkoitettu vain kameran mukana
olevien akkutyyppien lataamiseen. Tavallisten paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen
laturilla voi saada pariston/akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai räjähtämään.
Salaman käyttäminen
käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa näkövammoj
näkövammoja.
a. Noudata erityistä varovaisuutta, kun
kuvaat vauvoja ja pikkulapsia.
Älä jätä laitetta pitkäaikais
pitkäaikaiseen
een kosketukseen kuumien
kuumien pintojen kanssa.
kanssa. Jos tätä varotoimea ei huomioida, lieviä
palovammoja saattaa syntyä, etenkin korkeissa ympäristön lämpötiloissa tai käyttäjille, jotka kärsivät huonosta
verenkierrosta tai alentuneesta tuntokyvystä. Tällöin jalustan käyttöä tai vastaavia varotoimia suositellaan.
Älä jätä mitään ruumiinosaa kosketu
kosketuksiin
ksiin tuotteen kanssa
kanssa pitkäksi ajaksi tuotteen
tuotteen ollessa pääll
päällä.
ä. Jos tätä varotoimea
ei huomioida, lieviä palovammoja saattaa syntyä etenkin pitkäjaksoisen käytön aikana, korkeissa ympäristön
lämpötiloissa tai käyttäjille, jotka kärsivät huonosta verenkierrosta tai alentuneesta tuntokyvystä. Tällöin
jalustan käyttöä tai vastaavia varotoimia suositellaan.

Akut (akkupakkaus tai asennetut akut)
akut) on suojattava liialliselta
liialliselta kuumuudelta,
kuumuudelta, kuten mm. aurin
auringonpaisteelta
gonpaisteelta ja
avotulelta.
avo
tulelta.
Akku ja virtalähde
Huomaa: Tarkista, minkä tyyppinen akku kameraasi sopii, ja lue aiheeseen liittyvät osiot.
VAROITUS: akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukaisesta käytöstä ja niiden käyttöiän pidentämisestä. Väärä käyttö voi lyhentää akun
käyttöikää tai aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
Li-ion-akut (litiumioniakut)
Lue tämä osio, jos kamerassasi käytetään uudelleenladattavaa Li-ion-akkua.
Akku ei ole ladattu toimitushetkellä. Lataa akku ennen käyttöä. Säilytä akkua kotelossaan, kun et käytä sitä.
■ Huomioitavaa akusta
Akun lataus purkautuu hiljalleen, kun akkua ei käytetä. Lataa akku päivää tai kahta ennen käyttöä.
Akun käyttöikää voidaan pidentää sammuttamalla kamera, 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 aseta se kameraan vasta kun aloitat kuvaamisen. Älä aseta akkua suoraan kosketukseen käsienlämmittimien tai
muiden lämmityslaitteiden kanssa.
■ Akun lataaminen
Akku voidaan ladata BC-W126S-akkulaturilla. Latausajat pidentyvät, jos ympäristön lämpötila on alle +10 °C tai yli +35 °C.
Älä yritä ladata akkua yli +40 °C:een lämpötiloissa; alle +5 °C:een lämpötiloissa akku ei lataudu.
Älä lataa jo täyteen ladattua akkua. Akun ei tosin tarvitse olla täysin tyhjä ennen lataamista.
Akku saattaa tuntua lämpimältä välittömästi lataamisen tai käytön jälkeen. Tämä on normaalia.
■ Akun käyttöikä
Kun akun varausaika pienenee huomattavasti, tarkoittaa se akun käyttöiän päättyneen. Akku on tällöin vaihdettava uuteen.
■ Säilytys
Ellei kameraa käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä huoneenlämpötilassa niin, että akun kapasiteetista on ladattu noin ⁄.
Jos kameraa ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista akku ja säilytä sitä kuivassa paikassa, jonka lämpötila on välillä
+15 °C – +25 °C. Älä säilytä akkua paikoissa, jotka voivat altistua äärimmäisille lämpötiloille.
■ Varoituksia: akun käsittely
• Älä säilytä tai kuljeta metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa.
• Älä altista liekeille tai kuumuudelle.
• Älä pura osiin tai tee muutoksia.
• Laitetta ei saa altistaa matalalle ilmanpaineelle.
• Käytä ainoastaan nimettyjen latureiden kanssa.
• Hävitä käytetyt akut saman tien.
• 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.
■ Huomio: hävittäminen
Hävitä käytetyt akut paikallisten säädösten mukaisesti. Kiinnitä huomiota ympäristönäkökohtiin akun hävittämisessä. Käytä
laitetta leudossa ilmastossa.
Akkuja ei saa murskata tai halkaista mekaanisesti.
Vaihtovirtasovittimet
• Käytä vaihtovirtasovitinta vain sisätiloissa.
• Varmista, että kaapeli on kytketty lujasti kameraan.
• Sammuta kamera ennen sovittimen irrottamista. Irrota sovitin pistokkeesta, älä kaapelista.
• Älä pura osiin.
• Älä altista korkealle kuumuudelle tai kosteudelle.
• Älä altista voimakkaille iskuille.
• Sovitin saattaa humista tai tuntua kuumalta käytön aikana. Tämä on normaalia.
• Jos sovitin aiheuttaa radiohäirintää, suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
Kameran käyttäminen

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

• Älä suuntaa kameraa erittäin kirkkaisiin valonlähteisiin, kuten keinotekoisiin valonlähteisiin tai pilvettömältä taivaalta

Aseta akku kuljetuk
kuljetuksen
sen ajaksi digitaali
digitaalikameraan
kameraan tai säilytä sitä kotelossa. Säi
Säilytä
lytä akkua kovassa kotelossa.
kotelossa. Kun hävitä
hävitätt
akun, peitä akun nnavat
avat eristysteipillä.
eristysteipillä. Jos akku pääsee koskettamaan muita metalliesineitä tai akkuja, se voi
syttyä palamaan tai räjähtää.

• Etsimen läpi tuleva voimakas auringonvalo saattaa vahingoittaa elektronisen etsimen (EVF) paneelia. Älä suuntaa

paistavaan aurinkoon. Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti saattaa vahingoittaa kameran kuvasensoria.

Pidä muistikortit, salamakengät ja muut
muut pienet osat poissa pienten lasten ulottuvilta.
ulottuvilta. Lapset voivat niellä pieniä osia;
pidä poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee jonkin pienen osan, ota yhteyttä lääkäriin tai soita hätäkeskukseen.
Pidä poissa pienten lasten
lasten ulottuvilta. Vammoja voivat aiheuttaa myös hihna, joka voi kiertyä lapsen kaulan
ympärille aiheuttaen kuristumisen, ja salama, joka voi aiheuttaa näkövamman.
Noudata lentoyhti
lentoyhtiön
ön ja sairaalan henk
henkilökunnan
ilökunnan antamia ohjeita.
ohjeita. Tämä tuote synnyttää radiotaajuisia päästöjä,
jotka voivat häiritä navigointi- tai lääkinnällisiä laitteita.

elektronista 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
menetetyistä 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 valokuvaamiseen liittyy erityisiä rajoituksia, vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan käyttöön. Käyttäjiä pyydetään myös huomaamaan, että tekijänoikeuslakien suojaamia kuvia tai tietoja sisältävän muistikortin siirtäminen toiselle henkilölle on sallittua
vain ottamalla kyseisten tekijänoikeuslakien rajoitukset huomioon.

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

Kameran hoito
Noudata seuraavia varotoimia voidaksesi nauttia kameran käytöstä myös jatkossa.

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
juoksevalla 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
valaisevat aina tai eivät syty. Tässä ei ole kyse toimintaviasta, ja tallennettuihin kuviin tällä ei ole vaikutusta.

Säilytys ja käyttö
Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja muistikortti. Älä säilytä tai käytä kameraa paikoissa, jotka ovat:
• alttiina sateelle, höyrylle tai savulle
• erittäin kosteita tai pölyisiä
• alttiina suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille, esim. suljetussa autossa aurinkoisena päivänä
• erittäin kylmiä
• alttiina voimakkaalle värähtelylle
• alttiina voimakkaille magneettikentille, esim. radioantenneille, voimalinjoille, tutkalähettimille, moottoreille, muuntajille
tai magneeteille
• kosketuksessa tulenarkojen kemikaalien, esim. hyönteismyrkkyjen, kanssa
• kumi- tai vinyylituotteiden vieressä

Tavaramerkkeihin liittyviä tietoja
Digital Split Image on FUJIFILM Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Digital Micro Prism on FUJIFILM
Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Tässä mainitut kirjasintyypit ovat DynaComware Taiwan Inc:n
yksinomaan kehittämiä. Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google LLC. Adobe,
Adobe-logo, Photoshop ja Lightroom ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi® ja Wi-Fi Protected Setup® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Fujiﬁlm käyttää
lisenssillä. SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI-logo on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki,
jonka omistaa HDMI Licensing LLC. Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta olevia
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät laitteet: tärkeitä huomautuksia
Tämä tuote noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:
• RoHS-direktiivi 2011/65/EU
• RE-direktiivi 2014/53/EU
FUJIFILM Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi FF180003 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t3/pdf/fujifilm_x_t3_cod.pdf
Tämä yhteensopivuus on osoitettu seuraavalla yhdenmukaisuusmerkinnällä, joka on asetettu tuotteeseen:

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

Tämä merkintä on voimassa muilla kuin televiestintätuotteilla ja EU:n harmonisoimilla televiestintätuotteilla (esim.
Bluetooth®).
• Suurin radiotaajuusteho (EIRP):
Väritelevisiojärjestelmät
Langaton lähiverkko: 8,66 dBm
NTSC (National Television System Committee) on lähinnä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa käytettävä väritelevisioBluetooth: 1,13 dBm
lähetysten määritys. PAL (Phase Alternation by Line) on lähinnä Euroopan maissa ja Kiinassa käytettävä väritelevisiojärjesTÄRKEÄÄ: lue seuraavat huomautukset, ennen kuin käytät kameran sisäänrakennettua langatonta lähetintä.
telmä.
Q Tämä tuote sisältää Yhdysvalloissa tuotetun salaustoiminnon ja on siten Yhdysvaltojen vientiviraston sääntelyn alainen,
Exif Print (Exif-versio 2.3)
eikä tuotetta saa viedä tai jälleenviedä sellaisiin valtioihin, jotka Yhdysvallat on julistanut taloussaartoon.
Exif Print on vastikään uudistettu digitaalisten kameroiden tiedostomuoto, jossa valokuvien kanssa tallennettuja tietoja
Käytää vain langatonta verkkoa
Käyt
verkkoa tai BluetoothBluetooth-yhteyttä
yhteyttä käyttävää laitetta
laitetta.. Fujiﬁlm ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheu•
käytetään optimaalisen värintoiston aikaansaamiseksi tulostuksessa.
tuneet 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. KäyTÄRKEÄ HUOMAUTUS: lue tämä, ennen kuin käytät ohjelmistoa
tettäessä laitetta tietokoneessa tai muissa järjestelmissä, jotka vaativat suurempaa luotettavuutta kuin mitä langattomia
Lisensoidun ohjelmiston suora tai epäsuora vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on kielletty ilman asianomaisten
verkkoja tai Bluetooth-yhteyttä käyttävät laitteet edustavat, varmista turvallisuus ja estä toimintahäiriöt tarkistamalla, että
hallintoelinten lupaa.
kaikki tarvittavat varotoimet on suoritettu.
ainoastaan laitteen ostoma
ostomaassa.
assa. Tämä laite on ostomaansa langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä
Objektiivit ja muut lisävarusteet
• Käytä ainoastaan
laitteita koskevien säädösten mukainen. Ota huomioon kaikki sijaintiin liittyvät säädökset laitetta käyttäessäsi. Fujiﬁlm ei
• Käytä jalustan kiinnittämiseen enintään 4,5 mm:n ruuvia.
ota vastuuta ongelmista, jotka syntyvät, kun laitetta käytetään muilla hallintoalueilla.
• Fujiﬁlm ei ole vastuussa suorituskykyyn liittyvistä ongelmista tai vahingoista, jotka aiheutuvat muiden valmistajien
paikoissa, joissa on magneettikenttiä, staattista
staattista sähköä tai radiohäiriötä. Älä käytä lähetintä mikroaaltouuni• Älä käytä laitetta paikoissa,
lisävarusteiden käytöstä.
en läheisyydessä tai muissa magneettikentille, staattiselle sähkölle tai radiohäiriöille alttiissa paikoissa, jotka voivat estää
langattomien signaalien vastaanoton. Molemminpuolisia häiriöitä voi ilmetä, kun lähetintä käytetään muiden 2,4 GHz:n
HUOMAUTUKSIA
taajuusalueella toimivien langattomien laitteiden läheisyydessä.
Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella
taajuusalueella käyttäen DSSS-,
DSSS-, OFDM- ja GFSK-modulointia.
GFSK-modulointia.
• Langaton lähetin toimii
Lue kohta ”Turvallisuusohjeita” ja varmista, että ymmärrät siinä esitetyt tiedot ennen kameran käyttämistä.
• Turvallisuus: langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät laitteet lähettävät radiotaajuista dataa, joten niiden
käyttö
edellyttää
langallisiin
verkkoihin
nähden
suurempaa
huomiota
turvallisuuteen.
Asiakkaille Kanadassa
- Älä muodosta yhteyttä tuntemattomiin verkkoihin tai verkkoihin, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta, vaikka ne näkyvät
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
laitteen luettelossa, sillä sellainen käyttö voidaan katsoa luvattomaksi. Muodosta yhteys vain verkkoihin, joihin sinulla
HUOMIO: tämä B-luokan digitaalinen laite on kanadalaisten ICES-003-vaatimusten mukainen.
on käyttöoikeus.
Kanadan teollisuusministeriön (Industry Canada) lausunto: Tämä laite noudattaa Kanadan teollisuusministeriön lisenssi- Huomioi, että langattomat lähetykset voivat olla kolmansien osapuolten seurattavissa.
vapautta koskevaa RSS-säännöstä. Käyttö riippuu seuraavasta kahdesta ehdosta: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
- Tätä laitetta ei voi liittää suoraan televiestintäverkkoihin (mukaan lukien julkiset langattomat lähiverkot), joita tarjoajat
häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen
tai matkapuhelimet, kiinteät yhteydet, Internet tai muut televiestintäpalvelut käyttävät.
ei-toivottua toimintaa.
rangaistavia:
istavia:
• Seuraavat voivat olollala lain mukaan ranga
Tämä laite ja sen antenni(t) eivät saa sijaita samassa paikassa eikä niitä saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai
- laitteen purkaminen tai muuttaminen
lähettimen kanssa testattuja, sisäänrakennettuja radioita lukuun ottamatta. Maakuntakoodin valintatoiminto on poistettu
- laitteen sertiﬁointimerkkien poistaminen
käytöstä tuotteista, jotka myydään USA:ssa/Kanadassa.
toimii samalla taajuudella
taajuudella kuin kaupalliset,
kaupalliset, koulutukseen liit
liittyvät
tyvät ja lääketieteelliset
lääketieteelliset laitteet ja langattomat
langattomat lähettimet.
lähettimet.
• Tämä laite toimii
Se toimii myös samalla taajuudella kuin lisensoidut lähettimet ja erityiset lisensoimattomat alhaisen jännitteen lähettiSäteilyaltistuslausunto: Saatavilla olevat tieteelliset todisteet eivät osoita, että mitään terveysongelmia liittyisi pienitehoismet, joita käytetään kokoomalinjojen ja vastaavien sovellusten RFID-seurantajärjestelmissä.
ten langattomien laitteiden käyttämiseen. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että nämä matalan tehon langattomat laitteet
Noudata
ta seuraavia varotoi
varotoimia
mia estääksesi häiri
häiriön
ön edellä mainittujen
mainittujen laitteiden kanssa. Varmista, että RFID-lähetin ei ole toiminolisivat täysin vaarattomia. Matalatehoiset langattomat laitteet lähettävät käytön aikana pieniä määriä radiotaajuusenergiaa • Nouda
nassa, ennen kuin käytät tätä laitetta. Jos huomaat, että laite aiheuttaa häiriötä RFID-seurantaan käytettyjen lisensoitujen
(RF) mikroaaltoalueella. Suuret määrät radiotaajuusenergiaa saattavat aiheuttaa terveysriskejä (lämmittämällä kudoksia),
lähettimien
toiminnassa,
lopeta
kyseisen
taajuuden
käyttö välittömästi tai siirrä laite toiseen paikkaan. Jos huomaat, että
mutta altistuminen matalan tason radiotaajuusenergialle, jolla ei ole lämmittävää vaikutusta, ei aiheuta mitään tunnettuja
laite aiheuttaa häiriötä alhaisen jännitteen RFID-seurantajärjestelmissä, ota yhteyttä Fujiﬁlmin edustajaan.
terveysriskejä. Monissa matalan tason radiotaajuusenergiasta tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu mitään biologisia
vaikutuksia. Joissain tutkimuksissa on näkynyt viitteitä siitä, että joitain biologisia vaikutuksia saattaisi olla, mutta lisätut• Älä käytä laitetta ilma-aluksessa. Huomaa, että Bluetooth voi olla käytössä, vaikka kamera on pois päältä. Bluetooth voidaan poistaa käytöstä valitsemalla kohdan D YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > Bluetooth PÄÄLLÄ/
kimukset eivät ole vahvistaneet näitä tuloksia. X-T3 on testattu, ja sen on todettu olevan sekä IC:n kontrolloimattoman
POIS asetukseksi POIS.
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 käyttöoppaassa ja takuussa ja/
tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote tulee
toimittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haittavaikutuksia
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi muuten olla seurauksena tuotteen epäasianmukaisesta
hävittämisestä.
Tämä symboli paristoissa tai akuissa tarkoittaa, että kyseisiä paristoja tai akkuja ei voi käsitellä kotitalousjätteenä.

Jos laitteesi sisältää helposti poistettavia paristoja tai akkuja, hävitä ne erikseen paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: jos haluat heittää pois tämän tuotteen sekä sen
paristot tai akut, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja pyydä tarkempia neuvoja asianmukaisesta hävittämisestä.
Japani: tämä akuissa oleva symboli ilmaisee, että ne on hävitettävä erikseen.

Lue nämä ohjeet ennen objektiivin käyttöä
Turvallisuusohjeita

• Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran Omistajan opas huolellisesti ennen
käyttöä.

• Säilytä turvallisuusohjeet tämän jälkeen turvallisessa paikassa.
Tietoja kuvakkeista
Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos
kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään sen takia virheellisesti.
VAROITUS

Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin
henkilövahinkoihin.

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”).

Turvallisuustietoja
VAROITUS
Älä upota veteen tai alt
altista
ista vedelle. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä upota

Älä pura osiin

Älä koske
sisäisiin osiin

Älä pura (älä avaa koteloa).
koteloa). Tämän varotoimen laiminlyömisestä voi seurata tuotteen toimintahäiriön aiheuttama tulipalo. sähköisku tai loukkaantuminen.
Jos kameran kotelo rikkoutuu
rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena,
seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin.
osiin. Tämän
varotoimen laiminlyönti ja vaurioituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.
Poista akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat
jatko-ohjeita.
Älä aseta epävakail
epävakaille
le alustoille. Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.
Älä katsele aurinkoa ob
objektiivin
jektiivin tai kamera
kamerann etsimien läpi. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa pysyvän
näkövamman.

HUOMIO
Älä käytä tai
tai säilytä paikoissa,
paikoissa, jotka ovat alttiita
alttiita höyrylle tai savulle
savulle tai ovat erittäin kosteita tai pölyis
pölyisiä.
iä. Tämän
varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä jätä
jätä suoraan auringonv
auringonvaloon
aloon tai paikkoihin
paikkoihin,, jotka ovat alttiina
alttiina erittäin korkeille lämpötiloille, kuten
kuten suljettuun
ajoneuvoon
ajoneuv
oon aurinkoisena päivänä.
päivänä. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon.
Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Lapsen käsissä laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä käsittele
käsittele märin käsin. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun.
Pidä aurinko poissa kuva-alasta, kun kuvaat taustavalaistuja
taustavalaistuja kohteita. Auringonvalon tarkentuminen kameraan,
kun aurinko on kuva-alassa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
Kun tuotetta ei käytetä, aseta ob
objektiivin
jektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä
säilytä suoran auringonva
auringonvalon
lon ulottumattomissa.
ulottumattomissa.
Objektiivin kohdistama auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun
kun ne ovat kiinnitettyinä
kiinnitettyinä jalustaan. Tuote voi pudota tai osua muihin kohteisiin
aiheuttaen vahinkoa.

