
For din sikkerhetFor din sikkerhet
Sørg for å lese disse merknadene før bruk

Sikkerhetsmerknader

• Se til at du bruker kameraet riktig. Les nøye gjennom disse sikkerhetsmerknadene 

og brukerveiledningen før bruk.

• Etter å ha lest disse sikkerhetsmerknadene, skal de oppbevares på et trygt sted.

Om ikonene

Ikonene som vises nedenfor brukes i dette dokumentet for å indikere alvorlighets-

graden på skaden eller ødeleggelsen som kan oppstå hvis informasjonen som 

indikeres av ikonet og produktet brukes feil som resultat.

ADVARSEL
Dette ikonet indikerer at døden eller alvorlig skade kan være resultatet 

hvis informasjonen ignoreres.

FORSIKTIG
Dette ikonet indikerer at personlig skade eller materialskade kan oppstå 

hvis informasjonen ignoreres.

Ikonene som vises nedenfor brukes for å indikere typen instruksjoner som skal 

følges.

Trekantikoner forteller deg at denne informasjonen krever oppmerksomhet 

(“Viktig”).

Sirkelikoner med en diagonal strek forteller deg at handlingen som er indikert 

er forbudt (“Forbudt”).

Fylte sirkler med utropstegn indikerer en handling som må utføres (“Obli-

gatorisk”).

  ADVARSELADVARSEL

Koble fra 
strømuttaket.

Hvis det oppstår et problem, slå av kameraet, fj ern batteriet, og koble fra og trekk ut 

vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet når det slipper ut røyk, slip-

per ut uvanlig lukt eller befi nner seg i en annen unormal tilstand kan forårsake 

brann eller elektrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.

Ikke la vann eller fremmedlegemer komme i kameraet. Hvis vann eller fremmedle-

gemer kommer inn i kameraet, slå det av, fj ern batteriet, og koble fra og trekk 

ut vekselstrømsadapteren. Fortsatt bruk av kameraet kan forårsake brann eller 

elekrisk sjokk. Ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.

Skal ikke 
brukes på 

badet eller i 
dusjen

Ikke bruk kameraet på badet eller i dusjen. Dette kan forårsake brann eller 

elektrisk sjokk.

  ADVARSELADVARSEL

Skal ikke 
demonteres.

Aldri prøv å endre på eller ta fra hverandre kameraet (aldri åpne kamerahuset) 

Dersom denne foranstaltningen ikke følges, kan det føre til brann eller 

elektrisk støt.

Interne 
deler må ikke 

berøres

Skulle kamerahuset åpne seg som følge av et fall eller et annet uhell, må de interne 

delene ikke berøres. Hvis denne forholdsregelen ikke følges kan det medføre 

elektriske støt eller skader som følge av å skadde deler berøres. Fjern batteriet 

med en gang, pass på å unngå skader eller elektriske støt, og ta produktet 

med til kjøpsstedet for konsultasjon.

Strømledningen må ikke endres, varmes opp, eller vris eller trekkes i mer enn 

nødvendig, og ikke plasser tunge gjenstander oppå strømledningen. Disse handli-

gene kan skade strømledningen og forårsake brann eller elekrisk sjokk. Hvis 

strømledningen er skadet, ta kontakt med din FUJIFILM- forhandler.

Ikke plasser kameraet på en ustabil overfl ate. Dette kan gjøre at kameraet faller 

eller velter og forårsaker skade.

Gjør aldri forsøk på å ta bilder mens du beveger deg. Ikke bruk kameraet mens 

du går eller kjører. Dette kan føre til at du faller eller at du blir involvert i en 

trafi kkulykke.

Ikke berør noen metalldeler av kameraet under tordenvær. Dette kan forårsake 

elektrisk sjokk pga. indusert strøm fra lynutladning.

Ikke bruk batteriet unntatt slik det er spesifi sert. Legg inn batteriet som vist av 

indikatoren.

Ikke varm opp, skift ut eller demonter batteriet. Ikke slipp eller utsett batteriet for 

støt. Ikke lagre batteriet med metallprodukter. En hvilken som helst av disse 

handlingene kan gjøre at batteriet sprekker eller lekker og føre til brann eller 

skade.

Bruk kun batterier og vekselstrømsadaptere som er spesifi sert for bruk med dette 

kameraet. Ikke bruk andre spenninger enn den strømforsyningsspenningen som er 

vist. Bruk av andre strømkilder kan forårsake brann.

Dersom batteriet lekker, og væsken kommer i kontakt med øynene, huden eller 

klærne dine, skyll området med rent vann, og oppsøk legehjelp eller ring et nødnum-

mer umiddelbart.

Ikke bruk laderen til å lade andre batterier enn de som er spesifi sert her. Den 

medfølgende laderen skal kun brukes til batterier av den typen som fulgte med 

kameraet. Bruk av laderen til å lade opp konvensjonelle batterier eller andre typer 

oppladbare batterier kan gjøre at batteriet lekker, overopphetes eller sprekker.

Ikke bruk i nærheten av brennbare objekter, eksplosive gasser eller støv.
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  ADVARSELADVARSEL
Ved bæring av batteriet skal det installeres i et digitalt kamera eller beholdes i den 

harde esken. Ved oppbevaring av batteriet skal det beholdes i den harde esken. 

Ved kassering skal batteriterminalene tildekkes med isolasjonstape. Kontakt med 

andre metalliske gjenstander eller batterier kan føre til at batteriet antennes 

eller eksploderer.

Minnekortene skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Siden minnekortene er 

små, kan de svelges av barn. Sørg for at minnekortene oppbevares utilgjenge-

lig for små barn. Hvis et barn svelger et minnekort, må lege oppsøkes eller 

ring et nødnummer.

Skru av kameraet i folkemengder. Kameraet sender ut radiofrekvent stråling som 

kan forstyrre pacemakere. 

Skru av kameraet i nærheten av automatiske dører, PA-systemer og andre automa-

tisk kontrollerte enheter. Kameraet sender ut radiofrekvent stråling som kan 

føre til funksjonsfeil hos disse enhetene. 

Hold kameraet minst 22 cm unna folk med pacemakere. Kameraet sender ut 

radiofrekvent stråling som kan forstyrre pacemakere.

  FORSIKTIGFORSIKTIG
Ikke bruk dette kameraet på steder som påvirkes av oljeavgasser, damp, fuktighet 

eller støv. Dette kan forårsake brann eller elektrisk sjokk.

Ikke la kameraet ligge på steder som utsettes for ekstremt høye temperaturer. Ikke 

la kameraet ligge på steder som f.eks. en lukket bil eller i direkte sollys. Dette 

kan forårsake brann.

Skal oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade 

ved håndtering av et barn.

Ikke plasser tunge gjenstander på kameraet. Dette kan gjøre at den tunge 

gjenstanden velter eller faller og forårsaker skade.

Ikke fl ytt kameraet mens strømadapteren er tilkoplet. Ikke trekk i ledningen for å 

kople fra strømadapteren. Dette kan skade strømledningen eller kablene og 

forårsake brann eller elekrisk sjokk.

Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. 

Dette kan forårsake varmedannelse og misforme huset eller forårsake brann.

Når du rengjør kameraet, eller du ikke har planer om å bruke kameraet over lang tid, 

fj ern batteriet og koble fra og trekk ut strømadapteren. Hvis du unnlater å gjøre 

dette, kan det forårsake brann eller elektrisk sjokk.

Når ladingen er ferdig, kobl laderen fra strømuttaket. Hvis du lar laderen være 

tilkoplet strømuttaket, kan dette forårsake brann.

Bruk av blits for nært øynene til en person kan påvirke synet til vedkommende 

midlertidig. Vær spesielt forsiktig ved fotografering av spedbarn og unge barn.

Når du tar ut et minnekort, kan kortet komme meget raskt ut av sporet. Bruk fi nge-

ren til å holde det igjen og slipp så kortet forsiktig ut. Skader kan oppstå dersom 

noen treff es av det utsendte kortet.

Be om regelmessig innvendig testing og rengjøring av kameraet. Støvoppsam-

ling i kameraet kan forårsake brann eller elekrisk sjokk. Ta kontakt med 

din FUJIFILM-forhandler for å be om innvendig rengjøring hvert andre år. 

Vennligst merk at dette ikke er en gratis tjeneste.

Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke blir byttet korrekt.  Bytt kun med batterier av 

samme type.

Ta fi ngrene dine bort fra blitsen før blitsen går av. Å ikke etterfølge denne 

forholdsregelen kan føre til brannskader.

Hold blitsvinduet rent og ikke bruk blitsen hvis vinduet er tildekket. Å ikke etter-

følge denne forholdsregelen kan føre til røyk eller misfarging.
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Batteriet og strømtilførselen

Merk: Sjekk typen batteri som brukes i ditt kamera, og les de gjeldende 
avsnittene.

Følgende forklarer riktig bruk av batterier, og hvordan du forlenger batteriets levetid. 

Feilaktig bruk kan korte ned batteriets levetid, eller forårsake lekkasje, overopphe-

ting, brann eller eksplosjon.

Li-ion-batterierLi-ion-batterier
Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker et oppladbart Li-ion-batteri.

Batteriet er ikke ladet ved forsendelse. Lad batteriet før bruk. Oppbevar batteriet i 

holderen sin når det ikke er i bruk.

 ■Merknader om batteriet
Batteriet taper gradvis ladningen når det ikke er i bruk. Lad batteriet i en eller to 

dager før bruk.

Batteriets levetid kan forlenges ved å slå kameraet av når det ikke er i bruk.

Batterikapasiteten minsker ved lave temperaturer; et nær utladet batteri kan slutte å 

fungere når det er kaldt. Oppbevar et fulladet reservebatteri på et varmt sted og skift 

batteri etter behov, eller oppbevar batteriet i lomma eller på et annet varmt sted, og 

sett det i kameraet først idet du skal ta bilder. Ikke plasser batteriet i direkte kontakt 

med håndvarmere eller andre oppvarmingsenheter.

 ■Lade batteriet
Ladetiden øker ved lufttemperaturer under +10 °C eller over +35 °C. Ikke forsøk å 

lade batteriet ved temperaturer over +40 °C, ved temperaturer under 0 °C vil ikke 

batteriet lade.

Ikke forsøk å lade opp et fulladet batteri. Derimot behøver ikke batteriet å være helt 

utladet før lading.

Batteriet kan være varmt å ta på umiddelbart etter lading eller bruk. Dette er 

normalt.

 ■Batteriets levetid
Ved normale temperaturer kan batteriet lades omtrent 300 ganger. En merkbar 

nedgang i tiden batteriet vil holde på ladning indikerer at det har nådd slutten på 

sitt funksjonelle liv, og bør skiftes ut.

 ■Lagring
Ytelsen kan bli dårligere dersom batteriet blir liggende ubrukt over lengre tid når det 

er fulladet. Utlad batteriet til det er fl att før du lagrer det.

Dersom kameraet ikke skal brukes over en lengre periode, fj ern batteriet og lagre 

det på et tørt sted med lufttemperatur mellom +15 °C og +25 °C. Ikke lagre batteriet 

på steder som er utsatt for ekstreme temperaturer.

 ■Forsiktighetsregler: Håndtere batteriet
• Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker 

eller hårnåler.

• Ikke utsett for fl ammer eller varme.

• Skal ikke demonteres eller endres.

• Brukes kun sammen med angitte ladere.

• Kast brukte batterier med en gang.

• Ikke mist, eller utsett for harde fysiske støt.

• Ikke utsett for vann.

• Hold terminalene rene.

• Batteriet og kamerahuset kan føles varme etter ekstensiv bruk. Dette er normalt.

Alkaliske AA-/Oppladbare Ni-MH-batterierAlkaliske AA-/Oppladbare Ni-MH-batterier
Les dette avsnittet dersom kameraet ditt bruker alkaliske AA- eller opplad-
bare AA Ni-MH-batterier. Informasjon om kompatible batterityper kan fi nnes 

andre steder i kameraveiledningen.

 ■Forsiktighetsregler: Håndtere batteriene
• Ikke utsett for vann, fl amme eller varme, eller lagre i varme eller fuktige omgivelser.
• Ikke transporter eller oppbevar batteriet med metallgjenstander slik som smykker 

eller hårnåler.
• Ikke demonter eller endre på batteriene eller batterikassen.
• Ikke utsett for harde fysiske støt.
• Ikke bruk batterier som lekker, er deformerte eller misfargede.
• Oppbevares utilgjengelig for spedbarn og små barn.
• Sett inn batteriene i riktig retning.
• Ikke bland gamle og nye batterier, batterier med forskjellige ladenivåer, eller bat-

terier av forskjellige typer.
• Dersom dette kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, bør batteriene fj ernes. 

Merk at kameraklokken vil bli nullstilt.
• Batteriene kan være varme å ta på umiddelbart etter bruk. Slå av kameraet og vent 

til batteriene kjøler seg ned før du tar på dem.
• Batterikapasiteten blir gjerne dårligere ved lave temperaturer. Oppbevar reser-

vebatterier i lomma, eller et annet varmt sted, og skift dem ut etter behov. Kalde 

batterier kan få igjen noe av ladningen når de varmes opp.
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• Fingeravtrykk og andre fl ekker på batteriterminalene kan svekke batteriytel-

sen. Rens terminalene grundig med en myk, tørr klut før du setter batteriene i 

kameraet.

Dersom batteriene lekker, rengjør batterirommet grundig før du setter i nye 

batterier.

Dersom væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, skyll områ-

det med vann. Dersom væsken kommer inn i øynene, skyll umiddelbart med vann 

og oppsøk legehjelp. Ikke gni deg i øynene. Å ikke etterfølge denne forhåndsregelen 

kan føre til permanent nedsatt syn.

 ■Ni-MH-batterier
Kapasiteten til Ni-MH-batterier kan være midlertidig redusert når de er nye, etter 

lange perioder uten bruk, eller dersom de gjentatte ganger lades før de er fullt utla-

det. Dette er normalt og angir ikke en funksjonsfeil. Kapasiteten kan økes ved å fl ere 

ganger lade ut batteriene med utladings-alternativet i kameraets oppsettsmeny, og 

lade dem med en batterilader.

 Q FORSIKTIG: Ikke bruk utladings-funksjonen med alkaliske batterier.

Kameraet trekker litt strøm selv når det er slått av. Ni-MH-batterier som har blitt 

liggende i kameraet over lengre tid kan være utladet til et punkt der de ikke lenger 

holder på ladning. Batteriytelse kan også gå ned dersom batteriene blir kjørt ned i 

en enhet slik som en lommelykt. Bruk utladings-funksjonen i kameraets oppsetts-

meny for å lade ut Ni-MH-batterier. Batterier som ikke lenger holder på ladning, selv 

etter gjentatt utlading og opplading, har nådd slutten på sitt funksjonelle liv, og må 

byttes ut.

Ni-MH-batterier kan lades i en batterilader (selges separat). Batterier kan være varme å 

ta på etter lading. Se instruksjonene som følger med laderen for mer informasjon. Bruk 

laderen kun med kompatible batterier.

Ni-MH-batterier taper gradvis ladningen når de ikke er i bruk.

 ■Kassering
FORSIKTIG: Kasser brukte batterier i henhold til lokale retningslinjer.

Vekselstrømsadaptere (selges separat)Vekselstrømsadaptere (selges separat)
Dette avsnittet gjelder for alle kameramodeller. Bruk kun FUJIFILM-veksel-

strømsadaptere som er spesifi sert for bruk med dette kameraet. Andre adaptere kan 

skade kameraet.

• Vekselstrømsadapteren er kun for innendørs bruk.

• Sørg for at likestrømspluggen er festet ordentlig i kameraet.

• Skru kameraet av før du kobler fra adapteren. Koble fra adapteren med pluggen, 

ikke kabelen.

• Må ikke brukes sammen med andre enheter.

• Skal ikke demonteres.

• Må ikke utsettes for høy varme eller fuktighet.

• Ikke utsett for harde fysiske støt.

• Adapteren kan summe eller bli varm å ta på under bruk. Dette er normalt.

• Dersom adapteren forårsaker radiointerferens, snu eller fl ytt på mottakerantennen.
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Bruke kameraet

• Rett ikke kameraet mot ekstremt lyssterke kilder, slik som solen på en skyfri 

himmel. Hvis denne forholdsregelen ikke overholdes kan kameraets bildesensor 

bli skadet.

• Dersom det fokuseres på sterkt sollys gjennom søkeren, kan dette skade panelet til 

den elektroniske søkeren (EVF). Ikke rett den elektroniske søkeren mot solen.

Ta testbilderTa testbilder
Før du tar fotografi er ved viktige anledninger (slik som bryllup, eller før du tar med 

kameraet på tur), ta et testbilde og se på resultatet for å forsikre deg om at kameraet 

fungerer som normalt. FUJIFILM Corporation tar ikke erstatningsansvar for skade 

eller tap av profi tt som skyldes funksjonsfeil ved produktet.

Merknader om opphavsrettMerknader om opphavsrett
Med mindre det er kun til personlig bruk, kan bilder tatt opp med ditt digitale 

kamerasystem ikke brukes på måter som bryter opphavsrettslige lover uten eierens 

samtykke. Merk at visse restriksjoner gjelder for fotografering av sceneopptredener, 

underholdning og utstillinger, selv hvis det er ment kun til personlig bruk. Brukerne 

bes også om å være oppmerksomme på at overføringen av minnekort som inne-

holder bilder eller data som er beskyttet under opphavsrettslige lover kun er tillatt 

innenfor de begrensningene som er satt ved disse lovene om opphavsrett.

HåndteringHåndtering
For å sikre at bilder tas opp riktig, må du ikke utsette kameraet for støt eller slag 

mens det tas et bilde.

Flytende krystallFlytende krystall
Dersom visningsskjermen skulle ta skade, sørg for å unngå kontakt med fl ytende 

krystall. Utfør indikert nødprosedyre dersom noen av følgende situasjoner oppstår:

• Dersom fl ytende krystall kommer i kontakt med huden din, rengjør området med en 

klut, og vask så grundig med såpe og rennende vann.

• Dersom fl ytende krystall kommer i øynene, skyll det aktuelle øyet med rent vann i 

minst 15 minutter, og oppsøk deretter legehjelp.

• Dersom fl ytende krystall svelges, skyll munnen nøye med vann. Drikk store meng-

der vann og fremkall oppkast, oppsøk så legehjelp.

Selv om visningsskjermen er produsert med teknologi av ekstremt høy presisjon, 

kan den inneholde piksler som alltid lyser, eller som ikke lyser. Dette er ikke en 

funksjonsfeil, og bilder tatt med produktet påvirkes ikke av dette.

Informasjon om varemerkerInformasjon om varemerker
Digitalt delt bilde er et varemerke eller registrert varemerke hos FUJIFILM Corporation. 

xD-Picture Card og E er varemerker for FUJIFILM Corporation. Skrifttypene 

her er utelukkende utviklet av DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime og 

Mac OS er varemerker for Apple Inc. i USA og andre land. Windows 8, Windows 7, 

Windows Vista og Windows-logoen er varemerker for Microsoft-gruppen. Wi-Fi® og 

Wi-Fi Protected Setup® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Adobe 

og Adobe Reader er enten varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems 

Incorporated i USA og/eller andre land. Logoene SDHC og SDXC er varemerker for 

SD-3C, LCC. Logoen HDMI er et varemerke. YouTube er et varemerke for Google Inc. 

Alle andre merkenavn som er nevnt i denne manualen er varemerker eller registrerte 

varemerker for sine respektive eiere.

Elektrisk interferensElektrisk interferens
Dette kameraet kan påvirke utstyr på sykehus eller i fl y. Konsulter ansatte på sykehu-

set eller luftselskapet før du bruker kameraet i et sykehus eller på et fl y.

Fargefj ernsyns-systemerFargefj ernsyns-systemer
NTSC (National Television System Committee) er spesifi kasjoner for sending av farge-TV, 

som brukes hovedsakelig i USA, Canada og Japan. PAL (Phase Alternation by Line) er et 

fargefj ernsynssystem som hovedsakelig brukes av europeiske land og Kina.

Exif Print (Exif versjon 2.3)Exif Print (Exif versjon 2.3)
Exif Print er et nylig endret digitalkamera-fi lformat der informasjon som lagres med 

bildene brukes til optimal farge-reproduksjon under utskrift.
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MERKNADER

For å forebygge fare for brann eller elektriske støt må ikke enheten utsettes 
for regn eller fuktighet.

Vennligst les “Sikkerhetsmerknader”, og vær sikker på at du forstår dem før du 
tar i bruk kameraet.

Deponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdningerDeponering av elektrisk og elektronisk utstyr fra private husholdninger
I den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dette symbolet på 

produktet eller i bruksanvisningen og i garantien og/eller på emballasjen 

indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. 

I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av 

elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sikre at dette produktet deponeres korrekt hjelper du til med å forhindre 

potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskelig helse, som ellers kan 

forårsakes av uegnet avfallshåndtering av dette produktet.

Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene indikerer at disse 

batteriene ikke må håndteres som husholdningsavfall.

Dersom ditt utstyr inneholder lett fj ernbare batterier eller akkumulatorer, vennligst 

deponer dem atskilt i samsvar med lokale krav. 

Resirkuleringen av materialene vil bidra med å bevare naturlige ressurser. For mer 

detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst ta kontakt med 

lokale myndigheter, din lokale tjeneste for håndtering av husholdningsavfall eller 

med butikken hvor du kjøpte produktet.

I land utenfor Den europeiske union, Norge, Island og Liechtenstein: Dersom du ønsker 

å kassere dette produktet, inkludert batterier eller akkumulatorer, vennligst ta 

kontakt med lokale myndigheter og spør om korrekt metode for kassering.

I Japan: Dette symbolet på batteriene indikerer at de skal kasseres 

separat.
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Informasjon om EU-bestemmelserInformasjon om EU-bestemmelser
Dette produktet følger følgende EU-direktiver: 

• Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC

• EMC-direktivet 2004/108/EC

• R & TTE-direktiv 1999/5/EC

Overensstemmelse med disse direktivene innebærer konformitet til gjeldende 

harmoniserende europeiske standarder (europeiske normer) som er oppgitt på EUs 

konformitetserklæring utstedt av FUJIFILM-selskapet for dette produktet eller dets 

produktfamilie. 

Denne overensstemmelsen indikeres ved følgende konformitetsmerke plassert på 

produktet: 

Dette merket er gyldig for ikke-telekommunikasjonsprodukter og EU-harmoniseren-

de telekommunikasjonsprodukter (f.eks. Bluetooth).

Med hensyn til samsvarserklæring, besøk http://www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/x/fujifilm_x30/pdf/index/fujifilm_x30_cod.pdf.

VIKTIG: Les de følgende merknadene før du bruker kameraets innebygde 
trådløse sender.

 Q Dette produktet, som inneholder krypterings funksjon utviklet i USA, kontrolleres 

av USAs eksportadministrasjonsreguleringer, og det kan være at det ikke kan 

eksporteres eller reeksporteres til alle land der USA har lagt embargo på varer. 

• Bruk kun som del av et trådløst nettverk. FUJIFILM tar ikke ansvar for ødeleggelser 

som skyldes uautorisert bruk. Ikke bruk i applikasjoner som krever en høy grad av 

pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller i andre systemer som direkte 

eller indirekte kan ha innvirkning på menneskelig liv. Når du bruker enheten i en 

datamaskin og i andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn 

trådløse nettverk, pass på at du tar alle nødvendige forholdsregler for å ivareta 

sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.

• Bruk bare i det landet der enheten ble kjøpt. Denne enheten følger reguleringer 

gjeldende for trådløst nettverk-enheter i landet der det ble kjøpt. Overhold alle 

lokale reguleringer ved bruk av enheten. FUJIFILM tar ikke ansvar for problemer 

som oppstår etter bruk i andre jurisdiksjoner.

• Trådløs data (bilder) kan fanges opp av tredjeparter. Sikkerheten til data sendt over 

trådløse nettverk kan ikke garanteres.

• Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller 

radiofrekvensforstyrrelser. Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller 

på andre steder utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radiofrekvensforstyr-

relser som kan forhindre mottagelse av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse 

kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som 

opererer i 2,4 GHz-båndbredden.

• Den trådløse senderen opererer i 2,4 GHz-båndbredden og bruker DSSS- og OFDM-

modulering. 

Trådløse nettverks-enheter: Advarsler

• Denne enheten opererer på samme frekvens som kommersielle, undervisnings- og 

medisinske enheter og trådløse sendere. Den opererer også på samme frekvens som 

sendere med lisens og spesial-lavspenningssendere uten lisens brukt i RFID-

sporfølgingssystemer for samlebånd og i andre lignende applikasjoner.

• For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, se følgende forholdsregler. 

Bekreft at RFID-senderen ikke er i drift før du bruker denne enheten. Skulle du 

oppdage at enheten forårsaker forstyrrelser for sendere med lisens brukt for RFID-

sporing, velg en ny driftsfrekvens for denne enheten øyeblikkelig for å forhindre 

ytterligere forstyrrelser. Dersom du legger merke til at denne enheten forårsaker 

forstyrrelser i lavspennings-RFID-sporingssystemer, ta kontakt med en FUJIFILM-

representant.

2.4DS/OF4 Dette klistremerket indikerer at denne enheten opererer 

i 2,4 GHz-båndbredden og bruker DSSS- og OFDM-

moduleringer og kan forårsake forstyrrelser på avstander 

opptil 40 m.


