
Dla własnego bezpieczeństwaDla własnego bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy koniecznie przeczytać poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
• Należy dopilnować, aby aparat był obsługiwany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać 

niniejsze uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika.

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

Informacje o symbolach
Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszko-

dzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE
To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

w przypadku zignorowania informacji.

PRZESTROGAPRZESTROGA
To 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”).

Symbole na produkcie (włącznie z akcesoriami) oznaczają, co następuje:

Prąd przemienny

Prąd stały

Urządzenie klasy II (konstrukcja produktu jest podwójnie izolowana).

 OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE

Odłączyć od 
gniazda zasilania

W przypadku wystąpieW przypadku wystąpienia problemu, należynia problemu, należy wyłączyć aparat, wy wyłączyć aparat, wyjąć akumulator, odłąjąć akumulator, odłączyć kabel USB i odłczyć kabel USB i odłączyć zasilacz ączyć zasilacz 
siecisieciowy od zasilania.owy od zasilania. Jeśli z aparatu wydostaje się dym lub dziwny zapach, lub jeśli aparat jest w innym nietypo-

wym stanie, jego dalsze użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować 

się ze sprzedawcą fi rmy Fujifi lm.

Należy uważać, abyNależy uważać, aby do aparatu lub kabl do aparatu lub kabli połączeniowych niei połączeniowych nie dostała się ciecz a dostała się ciecz ani ciała obce.ni ciała obce. Nie używać aparatu ani 

kabli połączeniowych, jeśli przedostanie się do nich woda słona lub słodka, mleko, napój, detergent lub inne 

ciecze. Jeśli do aparatu lub do kabli połączeniowych dostanie się ciecz, należy wyłączyć aparat, wyjąć akumu-

lator, odłączyć kabel USB i odłączyć zasilacz sieciowy od aparatu i zasilania. Dalsze użytkowanie aparatu może 

spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą fi rmy Fujifi lm.

Nie wolno używać 
w łazience lub pod 

prysznicem

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

Nie wolno 
demontować

Nigdy nie Nigdy nie podejmować prób modypodejmować prób modyfi kacji lub rozmontofi kacji lub rozmontowania aparatu (nigdywania aparatu (nigdy nie otwierać obudow nie otwierać obudowy).y). Nieprzestrzeganie 

tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować porażenie prądem.

Nie dotykać części 
wewnętrznych

W przypadkW przypadku gdy obudowa pęknieu gdy obudowa pęknie, na przykład w wyni, na przykład w wyniku upadku, nie dotykku upadku, nie dotykać odkrytych części.ać odkrytych części. Nieprzestrzeganie 

tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem 

uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia 

porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.

Nie należy wyNie należy wymieniać, nagrzewać, mieniać, nagrzewać, zbytnio zawijać lub zbytnio zawijać lub ciągnąć przewodu zasciągnąć przewodu zasilania, ani umieszczilania, ani umieszczać na nim ciężkich ać na nim ciężkich 
pprzedmiotów.rzedmiotów. Czynności te mogą spowodować uszkodzenie przewodu i pożar lub porażenie prądem. Jeśli 

przewód uległ uszkodzeniu, proszę skontaktować się ze sprzedawcą fi rmy Fujifi lm. Nie używać kabli ze 

zgiętymi złączami.

NiNie stawiać aparatu nae stawiać aparatu na niestabilnej powier niestabilnej powierzchni.zchni. W przeciwnym razie aparat może spaść lub przewrócić się 

i spowodować obrażenia.

Nigdy nie próNigdy nie próbować robić zdjęć, bbować robić zdjęć, będąc w ruchu.ędąc w ruchu. Nie używać aparatu podczas chodzenia ani prowadzenia pojazdu. 

Może to spowodować upadek użytkownika lub wypadek drogowy.

Nie wNie wolno dotykać metalowolno dotykać metalowych części aparatu wych części aparatu w czasie burzy. czasie burzy. Może to spowodować porażenie prądem wywołane 

przez ładunek elektryczny pioruna.

Nie uNie używać akumulatora w żywać akumulatora w sposób niezgodny z psposób niezgodny z przeznaczeniem.rzeznaczeniem. Wkładać akumulator, dostosowując oznaczenia na 

akumulatorze do odpowiednich oznaczeń w aparacie.

Nie demoNie demontować, nie modyfi kontować, nie modyfi kować ani nie podgrzewwać ani nie podgrzewać baterii. Nie upusać baterii. Nie upuszczać, nie uderzać, zczać, nie uderzać, nie rzucać bateriaminie rzucać bateriami, ani nie , ani nie 
narażać icnarażać ich na silne uderzeniah na silne uderzenia w inny sposób. Nie  w inny sposób. Nie należy używać baterinależy używać baterii, które wykazują ozi, które wykazują oznaki wycieku, deformnaki wycieku, deformacji, acji, 
odbarwienia luodbarwienia lub innych nieprawidłob innych nieprawidłowości. Do ładowania wości. Do ładowania akumulatorów należy akumulatorów należy używać tylko ładowarużywać tylko ładowarek do tego ek do tego 
przeznaczprzeznaczonych i nie należy ponych i nie należy próbować ładować bateróbować ładować baterii litowo-jonowych rii litowo-jonowych ani baterii alkaliczani baterii alkalicznych. Nie wolno doprnych. Nie wolno doprowa-owa-
dzać do zwarcia bdzać do zwarcia baterii ani przechowyaterii ani przechowywać ich z metalowymiwać ich z metalowymi przedmiotami. przedmiotami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 

spowodować przegrzanie, zapłon, rozerwanie baterii lub wyciek elektrolitu, powodując pożar, poparzenia lub 

inne obrażenia ciała.

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

JeślJeśli dojdzie do wyciekui dojdzie do wycieku elektrolitu z akumu elektrolitu z akumulatora, a ciecz dostlatora, a ciecz dostanie się do oczu lubanie się do oczu lub zetknie ze skórą lu zetknie ze skórą lub ubraniem, b ubraniem, 
przemyć przemyć obszar styczności czobszar styczności czystą wodą i uzyskać ystą wodą i uzyskać pomoc lekarską lub npomoc lekarską lub natychmiast zadzwonićatychmiast zadzwonić na numer alarmowy. na numer alarmowy.

Do ładowania akumulaDo ładowania akumulatora nie używać innytora nie używać innych ładowarek niż podch ładowarek niż podane w tym dokumencieane w tym dokumencie.. Dołączona do aparatu 

ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku z akumulatorami typu dołączonego do aparatu. Używanie 

ładowarki do ładowania zwykłych baterii lub akumulatorów innych typów może spowodować wyciek z aku-

mulatora/baterii, jego/jej przegrzanie lub wybuch.

UżywanUżywanie lampy błyskowej zie lampy błyskowej zbyt blisko oczu fotobyt blisko oczu fotografowanej osoby możgrafowanej osoby może spowodować pogorsze spowodować pogorszenie widzenia.enie widzenia. Podczas 

robienia zdjęć niemowlętom i małym dzieciom należy zachować szczególną ostrożność.

Nie dotykać goNie dotykać gorących powierzchni prących powierzchni przez długi okres.rzez długi okres. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do 

poparzeń niskotemperaturowych, zwłaszcza przy wysokich temperaturach otoczenia lub w przypadku 

użytkowników cierpiących na słabe krążenie lub ograniczone czucia, a w przypadku takich osób zalecane jest 

korzystanie ze statywu lub podobnych środków ostrożności.

Nie dotykNie dotykaj produktu tą samą aj produktu tą samą częścią ciała przez częścią ciała przez długi czas, kiedy prdługi czas, kiedy produkt jest włączony.odukt jest włączony.  Nieprzestrzeganie tego 

zalecenia może doprowadzić do poparzeń niskotemperaturowych, zwłaszcza podczas długiego użytkowania, 

przy wysokich temperaturach otoczenia lub w przypadku użytkowników cierpiących na słabe krążenie lub 

ograniczone czucie, przy czym w przypadku takich osób zalecane jest korzystanie ze statywu lub podobnych 

środków ostrożności.

Nie stosNie stosować w obecności łatować w obecności łatwopalnych przedmiotówopalnych przedmiotów, gazów wybuchowychw, gazów wybuchowych lub wybuchowego pył lub wybuchowego pyłu.u.

Akumulator przenoAkumulator przenosić w aparacie cyfrosić w aparacie cyfrowym lub w sztywnym fwym lub w sztywnym futerale. Przechowywauterale. Przechowywać akumulator w sztywć akumulator w sztywnym futerale. nym futerale. 
Przed Przed wyrzuceniem akumulatwyrzuceniem akumulatora zakleić jego styora zakleić jego styki taśmą izolacyjną.ki taśmą izolacyjną. Zetknięcie akumulatora z innymi metalowymi 

przedmiotami lub innym akumulatorem może spowodować zapłon lub wybuch.

Karty pamięKarty pamięci, „gorącą stopkę” ci, „gorącą stopkę” i inne małe części pi inne małe części przechowywać w miejscrzechowywać w miejscu niedostępnym dla du niedostępnym dla dzieci.zieci. Dzieci mogą po-

łknąć małe części. Przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko połknie małe elementy, 

niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską lub zadzwonić na telefon alarmowy.

 OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE
PPrzechowywać w miejscrzechowywać w miejscu niedostępnym dla mu niedostępnym dla małych dzieci.ałych dzieci. Do elementów, które mogą spowodować obrażenia 

ciała, należy pasek, który może owinąć się wokół szyi dziecka, powodując uduszenie oraz lampa błyskowa, 

która może spowodować uszkodzenie wzroku.

Postępować zgoPostępować zgodnie z poleceniami pdnie z poleceniami pracowników szpitali racowników szpitali i linii lotniczych.i linii lotniczych. Ten produkt emituje fale radiowe, które 

mogą zakłócać sprzęt nawigacyjny i medyczny.

 PRZESTROGA PRZESTROGA
NieNie używać tego aparatu używać tego aparatu w miejscach, w któr w miejscach, w których znajdują się opaych znajdują się opary benzyny, para, wiry benzyny, para, wilgoć lub kurz.lgoć lub kurz. Może to spowodo-

wać pożar lub porażenie prądem.

Nie pozostawiać apNie pozostawiać aparatu w miejscach naaratu w miejscach narażonych na działanirażonych na działanie bardzo wysokiej tee bardzo wysokiej temperatury.mperatury. 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 Nie umieszczać na aparacie ciężkich praparacie ciężkich przedmiotów.zedmiotów. W przeciwnym razie ciężki przedmiot może spaść lub przewró-

cić się i spowodować obrażenia.

Nie przenosić aparatu z podłączoNie przenosić aparatu z podłączonym zasilaczem siecinym zasilaczem sieciowym.owym. 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 przykrywaNie przykrywać ani nie owijać apać ani nie owijać aparatu ani zasilacza sratu ani zasilacza sieciowego ścierką luieciowego ścierką lub kocem.b kocem. Może to spowodować nagrzanie 

aparatu oraz odkształcenie jego obudowy i grozi pożarem.

Nie uNie używać, jeśli wtyczkażywać, jeśli wtyczka jest uszkodzona lub jest uszkodzona lub jeśli nie pasuje do jeśli nie pasuje do gniazdka. gniazdka. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności 

może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Podczas czyszczenia Podczas czyszczenia aparatu lub gdy planaparatu lub gdy planuje się nie używać guje się nie używać go przez dłuższy czaso przez dłuższy czas, należy wyjąć akumu, należy wyjąć akumulator oraz odłączyć lator oraz odłączyć 
zasilacz sieciowy odzasilacz sieciowy od aparatu i gniazdka  aparatu i gniazdka sieciowego.sieciowego. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia 

prądem.

Po zakPo zakończeniu ładowania oończeniu ładowania odłączyć ładowarkę oddłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego gniazdka sieciowego.. Pozostawienie podłączonej ładowarki może 

spowodować pożar.

Wyjmowana karta pamWyjmowana karta pamięci może za szybko ięci może za szybko wysunąć się z gniazdwysunąć się z gniazda. Należy ją przytrza. Należy ją przytrzymywać palcem, a nasymywać palcem, a następnie delikat-tępnie delikat-
nie wynie wyjąć z gniazda.jąć z gniazda. Osoby uderzone wyjmowaną kartą mogą odnieść obrażenia.

Aparat nalAparat należy oddawać do okreseży oddawać do okresowej kontroli wewnętowej kontroli wewnętrznej i czyszczenia.rznej i czyszczenia. Kurz zgromadzony w aparacie może 

spowodować pożar lub porażenie prądem. Proszę skontaktować się ze sprzedawcą fi rmy Fujifi lm, aby zamówić 

czyszczenie wnętrza aparatu raz na dwa lata. Należy pamiętać, że nie jest to darmowa usługa.

Jeśli akumulator Jeśli akumulator zostanie wymieniony zostanie wymieniony na nieodpowiedni, wyna nieodpowiedni, występuje ryzyko jego stępuje ryzyko jego wybuchu. Akumulator wybuchu. Akumulator należy wymie-należy wymie-
niać wyłniać wyłącznie na identycznyącznie na identyczny lub zamiennik. lub zamiennik.

BateBaterii (pakietu bateriirii (pakietu baterii lub zamontowanych b lub zamontowanych baterii) nie wolno naaterii) nie wolno narażać na nadmierne crażać na nadmierne ciepło, np. promienieiepło, np. promienie słoneczne,  słoneczne, 
ogień itogień itp.p.

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

 OSTRZEŻENIE: akumulatora nie wolno narażać na wpływ nadmiernego gorąca, np. w wyniku działania bezpośredniego 
nasłonecznienia lub ognia itp.

Poniżej opisano prawidłowe użytkowanie akumulatorów i metody zwiększania ich trwałości. Błędne użytkowanie może 

skrócić żywotność akumulatora lub spowodować wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.

Akumulatory litowo-jonoweAkumulatory litowo-jonowe
Przeczytaj ten rozdział, jeśli aparat jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym.

Nowy akumulator nie jest naładowany. Naładuj akumulator przed użyciem. Kiedy nie używasz akumulatora, przechowuj 

go w jego futerale.

  ■■ Uwagi dotyczące akumulatoraUwagi 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 niskiej temperaturze. Przechowuj całkowicie naładowany zapasowy akumulator w ciepłym miejscu i wymień go w razie 

potrzeby lub trzymaj akumulator w kieszeni bądź innym ciepłym miejscu i wkładaj go do aparatu tylko na czas fotografo-

wania. Nie pozwól, by akumulator dotykał bezpośrednio ogrzewaczy rąk lub innych urządzeń grzewczych.

  ■■ Ładowanie akumulatoraŁadowanie akumulatora
Akumulator można ładować za pomocą ładowarki BC-W126S. 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 +5 °C akumulator nie będzie się ładować.

Nie próbuj ładować w pełni naładowanego akumulatora. Jednakże nie ma potrzeby całkowitego rozładowania akumula-

tora przed ładowaniem.

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

  ■■ Żywotność akumulatoraŻywotność akumulatora
Zauważalne skrócenie okresu utrzymywania ładunku przez akumulator oznacza, że akumulator osiągnął koniec okresu 

użytkowania i należy go wymienić.

  ■■ PrzechowywaniePrzechowywanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez długi okres, przechowuj go w temperaturze pokojowej z akumulatorem naładowa-

nym do poziomu od około połowy do ⁄ pojemności.

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 

temperatury.

  ■■ Przestrogi: Obchodzenie się z akumulatoremPrzestrogi: 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 modyfi kować.

• Nie narażać na działanie niskiego ciśnienia atmosferycznego.

• 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.

  ■■ Przestroga: UtylizacjaPrzestroga: Utylizacja
Oddawaj zużyte akumulatory/baterie do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami. Pamiętać o przeprowadzeniu utylizacji 

akumulatora zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Korzystać z urządzenia w klimacie umiarkowanym.

Nie miażdżyć mechanicznie ani nie rozcinać akumulatorów.

Zasilacze siecioweZasilacze sieciowe

• Zasilacz sieciowy jest przeznaczony do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

• Dopilnuj, aby wtyczka kabla była dobrze podłączona do aparatu.

• Przed odłączeniem zasilacza wyłącz aparat. Odłączając zasilacz, trzymać za wtyczkę, a nie za kabel.

• 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.
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Używanie aparatu

• Nie kieruj aparatu na źródła skrajnie jasnego światła, takie jak sztuczne źródła światła lub naturalne źródła światła, np. 

słońce na bezchmurnym niebie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie czujnika obrazu 

aparatu.

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

wizjera elektronicznego na słońce.

Zrób zdjęcia próbneZrób 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 autorskichUwagi dotyczące praw autorskich
Obrazy wykonane za pomocą aparatu cyfrowego nie mogą być używane w sposób naruszający prawa autorskie bez 

uzyskania 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 zawierają-

cych obrazy lub dane chronione prawami autorskimi jest możliwe tylko w zakresie określonym przez te prawa.

Obchodzenie się z aparatemObchodzenie się z aparatem
Aby zdjęcia były poprawnie zapisywane, podczas ich rejestracji nie należy narażać aparatu na uderzenia bądź wstrząsy.

Ciekłe kryształyCiekłe kryształy
W przypadku uszkodzenia wyświetlacza należy zachować ostrożność, aby uniknąć styczności z ciekłymi kryształami. 

W przypadku 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 

uzyskaj pomoc lekarską.

Mimo tego, że ekran został wyprodukowany z użyciem niezwykle precyzyjnej i zaawansowanej technologii, może on 

zawierać piksele, które świecą zawsze lub nie świecą wcale. Nie świadczy to o usterce i nie ma wpływu na obrazy rejestro-

wane przez aparat.

Informacje o znakach towarowychInformacje o znakach towarowych
Digital Split Image jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym FUJIFILM Corporation. Digital Micro 

Prism to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy fi rmy FUJIFILM Corporation. Kroje pisma zawarte w niniejszym do-

kumencie zostały opracowane wyłącznie przez fi rmę DynaComware Taiwan Inc. Android to znak towarowy lub zastrzeżony 

znak towarowy Google LLC. Adobe, logotyp Adobe, Photoshop i Lightroom są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 

znakami towarowymi fi rmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wi-Fi® oraz Wi-Fi 

Protected Setup® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Znak słowny Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi 

znakami towarowymi fi rmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Fujifi lm odbywa się na mocy licencji. 

Logotypy SDHC oraz SDXC są znakami towarowymi SD-3C, LLC. Logo HDMI to znak towarowy lub zastrzeżony znak towa-

rowy HDMI Licensing LLC. Wszelkie pozostałe nazwy handlowe użyte w niniejszym podręczniku są znakami towarowymi 

lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Zakłócenia elektryczneZakłócenia 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 telewizyjnychSystemy kodowania kolorów telewizyjnych
NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfi kacja 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 w wersji 2.3)Exif Print (Exif w wersji 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.

Obiektywy oraz inne akcesoria

• Do zamocowania statywu użyj śruby 4,5 mm lub krótszej.

• Fujifi lm nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z jakością działania lub szkody spowodowane użyciem 

akcesoriów innych fi rm.

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

Oświadczenie Industry Canada: To urządzenie spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. 
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) urzą-

dzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie 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 wy-

jątkiem przetestowanego wbudowanego radia. Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona dla produktów sprzedawanych 

w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie: Dostępne dowody naukowe nie wykazują, aby jakiekolwiek problemy 

zdrowotne były związane z używaniem urządzeń bezprzewodowych oniskiej mocy. Jednak nie ma żadnych dowodów, że 

te urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy są całkowicie bezpieczne. Urządzenia bezprzewodowe o niskiej mocy pod-

czas używania emitują niskie poziomy 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 negatywnego wpływu na zdrowie. W wielu badaniach narażenia na niskie poziomy promieniowania o częstotli-

wości radiowej nie wykryto żadnych efektów biologicznych. Niektóre badania sugerowały, że mogą występować pewne 

efekty biologiczne, ale takie ustalenia nie zostały potwierdzone przez dalsze badania. X-T3 został przetestowany i uznany 

za zgodny z limitami ekspozycji promieniowania IC ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wymogi 

RSS-102 zasad ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej (RF) IC.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowychUtylizacja 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 

odpadu 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 środowi-

ska 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 gospodarstw 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, fi rmą 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 lub akumulatora oznacza, że należy utylizować je oddzielnie.

Obchodzenie się z aparatem
Aby móc bez przeszkód korzystać z tego produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Przechowywanie i użytkowaniePrzechowywanie i użytkowanie
Jeśli aparat nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij akumulator i kartę pamięci. Nie przechowuj ani nie używaj 

aparatu w miejscach, które są:

• narażone na działanie deszczu, pary lub dymu

• bardzo wilgotne lub skrajnie zapylone

• narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub bardzo wysokiej temperatury, np. w zamkniętym 

pojeździe w słoneczny dzień

• bardzo zimne

• narażone na silne drgania

• narażone na działanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu anteny nadawczej, linii elektroenergetycznej, nadajni-

ka radaru, silnika, transformatora lub magnesu

• narażone na kontakt z lotnymi chemikaliami, takimi jak pestycydy

• obok produktów gumowych lub winylowych

Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth: Przestrogi
Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE:

• Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

• Dyrektywa RE 2014/53/UE

FUJIFILM Corporation niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego FF180003 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t3/pdf/fujifilm_x_t3_cod.pdf
O tej zgodności informuje następujące oznakowanie zgodności umieszczone na produkcie:

To oznaczenie obowiązuje dla produktów innych niż telekomunikacyjne i produktów telekomunikacyjnych UE objętych 
normami zharmonizowanymi (np. Bluetooth®).

• Maksymalna moc częstotliwości radiowej (EIRP): 
 Bezprzewodowa sieć LAN: 8,66 dBm
 Bluetooth: 1,13 dBm

WAŻNE: Przeczytaj następujące uwagi prze rozpoczęciem korzystania z wbudowanego przekaźnika bezprzewodowego 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 USA dotyczącym towarów.

• KorzyKorzystaj tylko z sieci bstaj tylko z sieci bezprzewodowej lub urezprzewodowej lub urządzenia Bluetoothządzenia Bluetooth.. Firma Fujifi lm nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wynikające z nieuprawnionego 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. Podczas korzystania z urządzenia w systemach komputerowych i innych wymagających wyższego 
stopnia niezawodności niż zapewniany przez sieci bezprzewodowe i urządzenia Bluetooth, podejmij wszelkie wymagane 
środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec nieprawidłowej pracy.

• UżyUżywaj tylko w kraju, wwaj tylko w kraju, w którym zakupiono ur którym zakupiono urządzenie.ządzenie. To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi urządzeń 
pracujących w sieciach bezprzewodowych i urządzeń Bluetooth obowiązującymi w kraju zakupu. Przestrzegaj wszystkich 
lokalnych przepisów podczas korzystania z urządzenia. Firma Fujifi lm nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynika-
jące z jego użytkowania w innych jurysdykcjach.

• Nie używaj Nie używaj urządzenia w miejscaurządzenia w miejscach narażonych na dzich narażonych na działanie pól magnetyczałanie pól magnetycznych, ładunków elektnych, ładunków elektrostatycznych lub zarostatycznych lub zakłóceń kłóceń 
radiowych.radiowych. 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 
bezprzewodowych. Wzajemne zakłócenia mogą występować podczas korzystania z przekaźnika w pobliżu innych 
urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie 2,4 GHz.

• PrzekaźnPrzekaźnik bezprzewodowy praik bezprzewodowy pracuje w paśmie 2,4 GHcuje w paśmie 2,4 GHz i wykorzystuje modz i wykorzystuje modulację DSSS, OFDM i ulację DSSS, OFDM i GFSK.GFSK.
• Bezpieczeństwo: Bezprzewodowe urządzenia sieciowe i urządzenia Bluetooth transmitują dane poprzez fale radiowe, a tym 

samym ich zastosowanie wymaga zwrócenia większej uwagi na bezpieczeństwo, niż w przypadku sieci przewodowych.

 - Nie podłączaj do nieznanych sieci lub sieci, do których nie masz prawa dostępu, nawet jeśli są one wyświetlane na 
urządzeniu, ponieważ dostęp ten może zostać uznany za nieupoważniony. Łącz się jedynie z sieciami, do których 
masz uprawnienia dostępu.

 - Pamiętaj, że transmisje bezprzewodowe mogą być narażone na przechwytywanie przez osoby trzecie.

 - Tego urządzenia nie można bezpośrednio podłączać do sieci telekomunikacyjnych (w tym publicznych sieci bezprze-
wodowych LAN) obsługiwanych przez operatorów ani do telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, Internetu lub 
innych usług telekomunikacyjnych.

• Poniższe czynPoniższe czynności mogą być karalności mogą być karalne:ne:
 - Demontaż lub modyfi kacja tego urządzenia

 - Usuwanie etykiet certyfi kujących urządzenie

• To urządzenTo urządzenie pracuje z taką saie pracuje z taką samą częstotliwością, mą częstotliwością, co urządzenia handloco urządzenia handlowe, edukacyjne i medwe, edukacyjne i medyczne oraz przekaźniyczne oraz przekaźniki bezprzewodo-ki bezprzewodo-
we.we. Pracuje również z taką samą częstotliwością, co licencjonowane przekaźniki i specjalne nielicencjonowane niskona-
pięciowe nadajniki stosowane w układach śledzenia RFID dla linii montażowych i w podobnych zastosowaniach.

• AbyAby uniknąć zakłócania  uniknąć zakłócania powyższych urządzeń,powyższych urządzeń, przestrzegaj następ przestrzegaj następujących środków ostrujących środków ostrożności.ożności. Przed rozpoczęciem korzystania 
z tego urządzenia sprawdź, czy przekaźnik RFID nie pracuje. W przypadku zauważenia, że urządzenie zakłóca licencjo-
nowane 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 fi rmy Fujifi lm.

• Nie należy używaćNie należy używać tego urządzenia na  tego urządzenia na pokładzie samolotu.pokładzie samolotu. Zwróć uwagę, że Bluetooth może pozostawać włączony, nawet 
gdy aparat jest wyłączony. Bluetooth można wyłączyć, wybierając WYŁ. dla D USTAWIENIA POŁĄCZENIA > 
USTAWIENIA Bluetooth > Bluetooth WŁ./WYŁ..
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Przed rozpoczęciem użytkowania obiektywu koniecznie przeczytaj poniższe uwagi

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
• Dopilnuj, aby obiektyw był użytkowany poprawnie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejsze uwagi 

dotyczące bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika aparatu.

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

Informacje o symbolach
Przedstawione poniżej oznaczenia są używane w niniejszym dokumencie do wskazania stopnia obrażeń ciała lub uszko-

dzeń, które mogą wynikać ze zignorowania towarzyszących im informacji i niepoprawnego użycia produktu.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE
To oznaczenie wskazuje prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci lub poważnych obrażeń ciała 

w przypadku zignorowania informacji.

PRZESTROGAPRZESTROGA
To 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 OSTRZEŻENIE

Nie zanurzać

Nie zanurzać wNie zanurzać w wodzie i chronić pr wodzie i chronić przed wodą.zed wodą. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub 

spowodować porażenie prądem.

Nie wolno 
demontować

Nie wolno demonNie wolno demontować urządzenia (nitować urządzenia (nie otwierać obudowy).e otwierać obudowy). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić 

do wybuchu pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych nieprawidłowym działaniem 

produktu.

Nie dotykać części 
wewnętrznych

W pW przypadku gdy obudowarzypadku gdy obudowa pęknie, na przykład pęknie, na przykład w wyniku upadku, ni w wyniku upadku, nie dotykać odkrytych e dotykać odkrytych części.części. Nieprzestrzeganie 

tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia ciała spowodowanych dotknięciem 

uszkodzonych części. Natychmiast wyjąć akumulator z aparatu, zachowując ostrożność w celu uniknięcia 

porażenia prądem lub zranienia, a następnie zanieść produkt do miejsca zakupu po poradę.

Nie stNie stawiać na niestabilnyawiać na niestabilnych powierzchniach.ch powierzchniach. Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.

Nie patrzeć Nie patrzeć na słońce przez obiena słońce przez obiektyw ani przez wizjektyw ani przez wizjery aparatu.ry aparatu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodo-

wać trwałe uszkodzenie wzroku.

 PRZESTROGA PRZESTROGA
Nie używać ani nie pNie używać ani nie przechowywać w miejscrzechowywać w miejscach narażonych na dzach narażonych na działanie pary lub dymiałanie pary lub dymu, ani w miejscach bu, ani w miejscach bardzo wilgot-ardzo wilgot-
nych lubnych lub skrajnie zapylonych skrajnie zapylonych.. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może wywołać pożar lub spowodować 

porażenie prądem.

Nie Nie pozostawiać w miejscpozostawiać w miejscach narażonych na beach narażonych na bezpośrednie działaniezpośrednie działanie promieni słonecznyc promieni słonecznych lub bardzo wysokieh lub bardzo wysokiej j 
temperatury, np. wtemperatury, np. w zamkniętym pojeździ zamkniętym pojeździe w słoneczny dzień.e w słoneczny dzień. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może 

wywołać pożar.

Przechowywać w miPrzechowywać w miejscu niedostępnym dejscu niedostępnym dla dzieci.la dzieci. Urządzenie może spowodować obrażenia, gdy znajdzie się 

w rękach dziecka.

Nie dotykać mokrNie dotykać mokrymi rękami.ymi rękami. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może spowodować porażenie prądem.

Podczas fotoPodczas fotografowania pod słońcgrafowania pod słońce nie umieszczać słoe nie umieszczać słońca w kadrze.ńca w kadrze. Światło słoneczne zogniskowane w aparacie, 

gdy słońce znajduje się w kadrze lub w pobliżu kadru, może spowodować pożar lub poparzenia.

Kiedy produKiedy produkt nie jest używany,kt nie jest używany, należy założyć pokr należy założyć pokrywki obiektywu na miywki obiektywu na miejsce i przechowywaćejsce i przechowywać obiektyw w miejscu  obiektyw w miejscu chro-chro-
nionym przed beznionym przed bezpośrednim nasłonecznpośrednim nasłonecznieniem.ieniem. Światło słoneczne zogniskowane przez obiektyw może wywołać 

pożar lub spowodować poparzenia.

Nie przenosić aparatu ani oNie przenosić aparatu ani obiektywu przymocowanbiektywu przymocowanych do statywu.ych do statywu. Produkt może spaść lub w coś uderzyć, 

powodując obrażenia ciała.


