DIGITALE CAMERA

D3500 Model Name: N1718

A Objectieven met intrekbare objectiefcilinderknoppen

Nikon gebruikersondersteuning
Bezoek de volgende website om
uw camera te registreren en op
de hoogte te blijven van de meest
recente productinformatie. U vindt
hier antwoorden op veelgestelde
vragen (FAQ’s) en u kunt contact
met ons opnemen voor technische
bijstand.
http://www.europe-nikon.com/support

Ontgrendel en verleng het objectief alvorens de camera in gebruik te
nemen. Houd de knop voor de intrekbare objectiefcilinder ingedrukt
(q) en draai aan de zoomring zoals aangeduid (w).

Gebruikshandleiding (met garantie)

AMA16876
Gedrukt in Europa
SB8H01(1F)/6MB4451F-01
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❚❚ De Gebruikershandleiding
De Gebruikershandleiding (deze handleiding) geeft uitleg over
basisfotografie en -weergave.

Nikon D3500 online handleiding
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Knop intrekbare
objectiefcilinder
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Er kunnen geen foto’s worden gemaakt
wanneer het objectief ingetrokken is; als een
foutbericht wordt weergegeven doordat
de camera met ingetrokken objectief werd
ingeschakeld, draai dan aan de zoomring
totdat het bericht niet langer wordt
weergegeven.
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❏ Camera D3500
❏ AN-DC3 riem
❏ DK-25 rubberen oogschelp (wordt ❏ Gebruikershandleiding
bevestigd aan camera geleverd)
(dit blad)
❏ BF-1B bodydop
❏ Garantie (zie links)
❏ EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij (met afdekkapje)
❏ MH-24 batterijlader (stekkeradapter meegeleverd in landen of
regio’s waar vereist; vorm afhankelijk van land van verkoop)
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Bevestig de camerariem
Een riem is meegeleverd met de camera; extra draagriemen
zijn apart verkrijgbaar. Bevestig de riem stevig aan de twee
cameraoogjes.
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Geheugenkaarten worden afzonderlijk verkocht. Kopers van
objectiefsets dienen te controleren of het pakket een objectief
bevat (handleidingen voor het objectief kunnen ook meegeleverd
zijn).
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Beste Nikon-klant,
Hartelijk bedankt voor uw aanschaf van dit Nikon-product. In het geval dat uw
Nikon-product onder garantie moet worden gerepareerd, dient u contact op te
nemen met de leverancier waar u het product hebt gekocht of een lid van ons
servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon Europe B.V. (bijv. Europa/
Rusland/overige). Ga voor meer informatie naar:
http://www.europe-nikon.com/support
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1. De garantie is slechts geldig wanneer het ingevulde garantiebewijs en de
originele factuur of bon waarop aankoopdatum, type van het product en
naam van de verkoper vermeld zijn, samen met het product getoond kunnen
worden. Nikon behoudt zich het recht voor gratis reparatie te weigeren
wanneer bovenstaande documenten niet getoond kunnen worden of wanneer
de informatie erin incompleet of onleesbaar is.
2. Onder de garantie vallen niet:
• noodzakelijk onderhoud of reparatie dan wel vervanging van delen als
gevolg van normale slijtage;
• modificaties om de gebruiksmogelijkheden van het product, als beschreven
in de gebruiksaanwijzing, uit te breiden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Nikon;
• vervoerskosten en elk risico van het vervoer dat direct of indirect is
verbonden aan de garantie van de producten;
• alle schade als gevolg van veranderingen of aanpassingen van het product,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon, om te voldoen
aan de locale of nationale normen die gelden in elk ander land dan dat
waarvoor het product oorspronkelijk was ontworpen en/of gefabriceerd;
3. De garantie zal niet van toepassing zijn in het geval van:
• schade als een gevolg van foutief gebruik waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot het niet gebruiken van het product voor de gebruikelijke
doeleinden of volgens de gebruiksaanwijzing voor juist gebruik en
onderhoud, en de installatie of het gebruik van het product waarbij de
veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product wordt
gebruikt niet worden gehanteerd;
• schade als een gevolg van ongelukken waarbij inbegrepen maar niet
beperkt tot bliksem, water, vuur, misbruik of verwaarlozing;
• verandering, uitwissing, onleesbaarheid of verwijdering van model- of
serienummer op het product;
• schade als een gevolg van reparaties of aanpassingen uitgevoerd door niet
erkende serviceorganisaties of personen;
• defecten in het systeem waarin het product is ingebouwd of waarmee het
wordt gebruikt;
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G Cameramenu’s
De meeste opname-, weergave- en instellingenopties zijn toegankelijk
via de cameramenu’s. Druk op de G-knop om de menu’s te bekijken.
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Hoofdschakelaar
Ontspanknop
E/N-knop
Filmopnameknop
Livebeeldschakelaar
Standknop
Ingebouwde flitser
Microfoon (mono)
Bevestigingsmarkering
Objectiefontgrendeling
Spiegel
Objectiefvatting
CPU-contacten
AF-hulpverlichting
Zelfontspannerlampje
Lampje rode-ogenreductie
Bodydop
Accessoireschoen (voor
optionele flitsers)
Instelschijf
A/L-knop
R (informatie)-knop
Deksel aansluitingen
M/Y-knop
Oogjes voor camerariem
Luidspreker
Filmvlakmarkering (E)

25 USB-aansluiting
26 HDMI-aansluiting
27 Rubberen oogschelp (wordt
bevestigd aan camera geleverd)
28 Zoekeroculair
29 Dioptrieregelaar
30 K-knop
31 G-knop
32 P-knop
33 J (OK)-knop
34 Multi-selector
35 s/E-knop
36 Deksel geheugenkaartsleuf
37 Toegangslampje geheugenkaart
38 Ontgrendeling deksel
batterijvak
39 Deksel van het batterijvak
40 O-knop
41 W/Q-knop
42 X-knop
43 Statiefaansluiting
44 Monitor
45 Batterijvergrendeling
46 Afdekking van de
stroomaansluiting voor
optionele stroomaansluiting

Huidige instellingen worden
aangegeven met pictogrammen.

Zoeker niet scherp in beeld

Opladen voltooid

Plaats de accu en een geheugenkaart
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H Verbinden met smartapparaten via
SnapBridge
Kadreer de foto.
Installeer de SnapBridge-app op uw smartapparaat om foto’s
vanaf de camera te downloaden of bedien de camera op afstand.
Zie voor meer informatie de online camerahandleiding.
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A g Stand
Wanneer de standknop naar g wordt
gedraaid, kunt u foto’s vastleggen,
bekijken, retoucheren en verwijderen en
de camera instellen met behulp van een
handige gids op het scherm. Zie de online
camerahandleiding voor meer informatie.

❚❚ Opname (Alle standen)
Ontspanknop uitgeschakeld:
• Geheugenkaart is vergrendeld, vol of niet geplaatst.
• Camera is niet scherpgesteld.
Foto’s zijn niet scherp: De camera kan mogelijk niet scherpstellen op
onderwerpen met weinig contrast, gedomineerd door regelmatige
geometrische patronen of klein gemaakt door objecten in de
achtergrond, of objecten op verschillende afstanden van de camera,
gebieden met sterk contrasterende helderheid of veel fijne details.

❚❚ Weergave
Kan geen foto’s bekijken die met andere camera’s zijn gemaakt: Foto’s die met
andere merken camera’s zijn gemaakt, worden mogelijk onjuist
weergegeven.
Sommige foto’s worden niet weergegeven tijdens weergave: Selecteer Alle voor
Weergavemap.
Foto kan niet worden gewist: Geheugenkaart is vergrendeld.

Druk de ontspanknop half in om scherp te
stellen.

Bevestigingsmarkering (objectief)
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Druk de ontspanknop op soepele wijze
helemaal in om de sluiter te ontspannen en
de foto vast te leggen.
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Draai het objectief zoals aangeduid
totdat deze op zijn plaats klikt.

Het smartapparaat gereedmaken
Maak, voordat u verbinding maakt, eerst uw smartapparaat
gereed door de SnapBridge-app te installeren en Bluetooth in te
schakelen.
Zoek naar “snapbridge” in de Apple App Store®
(iOS) of Google Play™ (Android™) en installeer de
SnapBridge-app.

Draai aan de livebeeldschakelaar.
Het beeld door het objectief zal in de
monitor worden weergegeven.

Informatie over ondersteunde besturingssystemen is
beschikbaar via de downloadsite. Deze camera is niet
compatibel met de SnapBridge 360/170-app.

Livebeeldschakelaar
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❚❚ Nikon D3500 digitale camera
Type
Type
Objectiefvatting
Effectieve beeldhoek
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D Films opnemen

1: Druk op de multi-selector omhoog
3: Druk op de multi-selector omlaag
4: Druk op de multi-selector links
2: Druk op de multi-selector rechts
J-knop: Selecteer gemarkeerd item

De camera is aan, maar reageert niet: Wacht totdat de opname is beëindigd.
Zet de camera uit als het probleem zich blijft voordoen. Als de camera
niet uitschakelt, verwijder dan de accu en plaats hem terug.
Zoeker is onscherp: Stel de zoeker scherp met behulp van de
dioptrieregelaar.

Specificaties

In deze handleiding worden bedieningen, die gebruik maken van de
multi-selector, vertegenwoordigd door de pictogrammen 1, 3, 4 en
2.
•
•
•
•
•

Helppictogram
Als het pictogram Help wordt weergegeven, kunt u op de
W (Q)-knop drukken om help voor het huidige geselecteerde
item weer te geven.

Draai de standknop naar i of j.

Bevestig een objectief

A De multi-selector

J

Menuopties
Opties in huidig menu.

Zoeker scherp in beeld

C “Richten-en-maken”-standen (i en j)
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Bevestigingsmarkering (camera)

Problemen oplossen
❚❚ Accu/weergave

Het CHARGE (OPLADEN)-lampje zal knipperen terwijl de accu wordt
opgeladen.

Accu laadt op

N Retoucheren
m Recente Instellingen

Camerabody
Gebruik een blaasbalgje om stof en vuil te verwijderen en veeg
vervolgens voorzichtig schoon met een zachte, droge doek. Verwijder na
gebruik van de camera op het strand of aan zee eventueel zand of zout
met een doek die licht bevochtigd is in gedistilleerd water.
Belangrijk: Stof of ander vuil in de camera kan schade veroorzaken die niet
door de garantie wordt gedekt.
Objectief, spiegel en zoeker
Deze glaselementen raken gemakkelijk beschadigd. Verwijder stof en
pluisjes met een blaasbalgje. Als u een luchtspuitbus gebruikt, houd
de bus dan verticaal om te voorkomen dat er vloeistof uit de bus
lekt. Verwijder vingerafdrukken en andere vlekken door een beetje
lensreiniger op een zachte doek aan te brengen en het glas voorzichtig
schoon te vegen.
Monitor
Verwijder stof en pluisjes met een blaasbalgje. Voor het weghalen van
vingerafdrukken en andere vlekken, veeg het oppervlak voorzichtig
schoon met een zachte doek of zeem. Duw hierbij niet te hard, aangezien
dit kan leiden tot schade of storing.

Schuifregelaar toont positie in
huidig menu.
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Als de camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel de
camera uit en verwijder de accu. Bewaar niet op plaatsen die:
• slecht geventileerd zijn of waar de luchtvochtigheid hoger is dan 60%
• zich in de nabijheid van apparaten bevinden die sterke
elektromagnetische velden genereren, zoals televisie- of radiotoestellen
• worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 50 °C of lager dan –10 °C

* Gebruik geen alcohol, thinner of andere vluchtige vloeistoffen.

In sommige landen of regio’s wordt
de lader met aangesloten adapter
geleverd.
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Volg de instructies die worden weergegeven op de camera
en in de SnapBridge-app om de instellingen te voltooien.
Zie de online helpfunctie van SnapBridge voor
gedetailleerde instelinformatie (extra informatie is
ook beschikbaar in de online camerahandleiding).
Voor informatie over de online helpfunctie van
SnapBridge, ga naar:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/nl/index.html

❚❚ Reinigen

O-knop

Draai, na het verwijderen van de
objectiefdop, aan de dioptrieregelaar totdat
de scherpstelpunten scherp in beeld zijn.
Let op dat u niet uw vingers of vingernagels
in uw oog steekt wanneer u de regelaar
bedient met uw oog tegen de zoeker.
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K-knop

Tabs
Kies uit de volgende menu’s:
D Weergave
C Opname
B Instellingen
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Markeer Verbinden met smartapparaat in het setup-menu
en druk op 2.

❚❚ Opslag

• Druk, om af te sluiten zonder de foto te wissen, op K.

Stel de cameraklok in.
Gebruik, na het instellen van de opties
tijdzone, datumnotatie en zomertijd,
de multi-selector en J-knop om de
cameraklok in te stellen.
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Behandeling van uw camera

Merk op dat eenmaal gewiste foto’s niet
kunnen worden hersteld.
• Druk op de O-knop. Er wordt een
bevestigingsvenster weergegeven; druk
nogmaals op de O-knop om het beeld te
wissen en terug te keren naar weergave.

Zet de camera aan.
Een taalselectievenster wordt
weergegeven; druk op 1 en 3 om
een taal te markeren en druk op J om
te selecteren. De beschikbare talen
verschillen afhankelijk van het land of
de regio van verkoop.

Stel de zoeker scherp
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4. Dit garantiebewijs heeft geen betrekking op de wettelijke rechten van de
consument volgens de toepasselijke nationale wetten die van kracht zijn, noch
op het wettelijk recht van de consument tegenover de verkoper voortkomend
uit zijn/haar koop/aanschaf-contract.
Mededeling: Een overzicht van alle erkende Nikon onderhoudsdiensten vindt u
online via deze koppeling (URL = http://www.europe-nikon.com/service/).

Laad de accu op
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We raden u aan om de gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat
u contact opneemt met de leverancier of ons servicenetwerk om onnodig
ongemak te voorkomen.
De garantie van uw Nikon-apparatuur dekt productiefouten gedurende één vol
jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Als het product gedurende
deze garantieperiode defect blijkt te zijn vanwegeondeugdelijk materiaal of
een productiefout, zal ons servicenetwerk binnen de verkoopregio van Nikon
Europe B.V. het product repareren volgens de hieronder beschreven voorwaarden
en bepalingen, zonder dat hiervoor kosten voor arbeid of onderdelen in
rekening worden gebracht. Nikon behoudt zich het recht voor om (naar eigen
goeddunken) het product te vervangen of te repareren.
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Films worden aangeduid door een
1-pictogram. Druk op J om het afspelen
te starten.

F Ongewenste foto’s wissen

A De camerabody
Garantievoorwaarden - Nikon Europees garantiebewijs

Draai aan de livebeeldschakelaar om livebeeld af te sluiten.

Het indrukken van K geeft een foto in de
monitor weer.

Camera instellen

B Snelhandleiding

Druk opnieuw op de filmopnameknop om het opnemen te
beëindigen.

E Foto’s bekijken

A Objectieven verwijderen

Koppelen en verbinding maken
Controleer, voordat u koppelt, of er voldoende ruimte beschikbaar
is op de geheugenkaart van de camera. Om onverwachte
onderbrekingen te voorkomen, dient u ook te controleren of de
accu van de camera volledig is opgeladen.

Opnameaanduiding

Schakel, om het objectief te verwijderen, de camera uit en houd de
objectiefontgrendeling aan de voorkant van de camera ingedrukt
terwijl u volgens bovenstaande afbeelding in tegengestelde richting
aan het objectief draait.

Inhoud verpakking

Nikon D3500

De volgende handleidingen zijn beschikbaar voor uw Nikoncamera:

http://onlinemanual.nikonimglib.com/d3500/nl/

Deze handleiding mag op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk (behalve voor korte citaten
in kritische artikelen of besprekingen) worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming
van NIKON CORPORATION.

Resterende tijd

Camerahandleidingen

❚❚ Online handleidingen
Meer gedetailleerde instructies zijn beschikbaar
op de Nikon-website.

• Lees deze handleiding grondig door voordat u de camera gebruikt.
• Om correct gebruik van de camera te verzekeren, vergeet niet “Voor uw veiligheid” te lezen (zoz).
• Bewaar deze handleiding na het lezen op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor later gebruik.

Een opnameaanduiding en de
beschikbare tijd worden in de monitor
weergegeven.

Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen.
Druk op de filmopnameknop om het
opnemen te starten.
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Schakel Bluetooth in op het smartapparaat. Merk op dat
de werkelijke verbinding met de camera tot stand wordt
gebracht met behulp van de SnapBridge-app; probeer geen
verbinding te maken met behulp van de Instellingen-app op
uw apparaat.

Effectieve pixels
Effectieve pixels
Beeldsensor
Beeldsensor
Totaal aantal pixels
Stofreductiesysteem
Opslag
Beeldformaat (pixels)

Bestandsindeling

Digitale spiegelreflexcamera
Nikon F-vatting (met AF-contacten)
Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand equivalent aan
ca. 1,5× de brandpuntsafstand van objectieven met
FX-formaat beeldhoek
24,2 miljoen
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
24,78 miljoen
Stofverwijderingsreferentiegegevens (Capture NX-D
software vereist)
• 6.000 × 4.000 (Groot: 24,0 M)
• 4.496 × 3.000 (Middel: 13,5 M)
• 2.992 × 2.000 (Klein: 6,0 M)
• NEF (RAW): 12-bits, gecomprimeerd
• JPEG: JPEG-Baseline compatibel met fijn (ca. 1 : 4),
normaal (ca. 1 : 8) of basis (ca. 1 : 16) compressie
• NEF (RAW) + JPEG: Enkele foto vastgelegd in zowel
NEF (RAW)- als JPEG-formaten

Filmopnameknop

Vervolg zoz

Opslag
Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret,
Landschap, Gelijkmatig; geselecteerde Picture Control
kan worden aangepast
Media
SD (Secure Digital) en UHS-I compatibel SDHC- en SDXCgeheugenkaarten
Bestandssysteem
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Zoeker
Zoeker
Beelddekking
Vergroting
Oogafstand
Dioptrieregelaar
Scherpstelscherm
Reflexspiegel
Objectiefdiafragma

Spiegelreflexzoeker met pentaspiegel op ooghoogte
Ca. 95% horizontaal en 95% verticaal
Ca. 0,85× (50 mm f/1.4 objectief op oneindig, –1,0 m–1)
18 mm (–1,0 m–1; vanuit het middenoppervlak van het
zoekeroculairobjectief )
–1,7–+0,5 m–1
B-type BriteView Clear Matte Mark VII matglas
Snel terugkerend
Direct terugkerend, elektronisch gestuurd

Objectief
Autofocusondersteuning

Autofocus is beschikbaar met AF-P en E- en G AF-Sobjectieven.

Sluiter
Type
Snelheid
Flitssynchronisatiesnelheid

Elektronisch gestuurde verticaal aflopende filmvlaksluiter
1/4.000–30 sec. in stappen van 1/3 LW; Bulb; Tijd
X = 1/200 sec.; synchroniseert met sluiter bij 1/200 sec. of
langer

Ontspannen
Ontspanstand
Beeldsnelheid

Zelfontspanner
Belichting
Lichtmeetstand
Lichtmeetmethode

Bereik (ISO 100, f/1.4
objectief, 20 °C)
Lichtmeterkoppeling
Stand

Belichtingscorrectie
Belichtingsvergrendeling
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen
belichtingsindex)
Actieve D-Lighting

8 (enkel beeld), s (continu), J (stil ontspannen),
E (zelfontspanner)
Maximaal 5 bps
Opmerking: Beeldsnelheden gaan uit van handmatige
scherpstelling, handmatig of sluitertijdvoorkeuze
automatische belichting, een sluitertijd van 1/250 sec. of
korter en andere instellingen bij standaardwaarden.
2 sec., 5 sec., 10 sec., 20 sec.; 1–9 opnamen
DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 420 pixels
• Matrixmeting: 3D-kleurenmatrixmeting II
• Centrumgerichte meting: 75% van het beeld wordt
gemeten in een cirkel van 8-mm in het midden van het
beeld
• Spotmeting: Meet een cirkel van 3,5-mm (circa 2,5%
van het beeld) gecentreerd op het geselecteerde
scherpstelpunt
• Matrix- of centrumgerichte meting: 0–20 LW
• Spotmeting: 2–20 LW
CPU
Automatische standen (i automatisch;
j automatisch, flitser uit); automatisch programma
met flexibel programma (P); sluitertijdvoorkeuze (S);
diafragmavoorkeuze (A); handmatig (M);
onderwerpstanden (k portret; m sport; n closeup; o nachtportret); standen met speciale effecten
(% nachtzicht; S superlevendig; T pop; U fotoillustratie; ' speelgoedcamera-effect; ( miniatuureffect;
3 selectieve kleur; 1 silhouet; 2 high-key; 3 low-key)
Kan worden aangepast met – 5–+5 LW in stappen van
1/3 LW in standen P, S, A, M, scene en %
Gemeten lichtwaarde vergrendeld bij gedetecteerde
waarde met A (L)-knop
ISO 100–25600 in stappen van 1 LW. Autom inst ISOgevoeligheid beschikbaar
Aan, uit

Scherpstelling
Autofocus

Nikon Multi-CAM 1000-autofocussensormodule met
DDL-fasedetectie, 11 scherpstelpunten (inclusief één
kruissensor) en AF-hulpverlichting (bereik ca. 0,5–3 m)
Detectiebereik
–1–+19 LW (ISO 100, 20 °C)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): Enkelvoudige servo-AF (AF-S); continue
servo-AF (AF-C); automatische AF-S/AF-C-selectie (AF-A);
anticiperende scherpstelling automatisch geactiveerd
overeenkomstig onderwerpstatus
• Handmatige scherpstelling (MF): Elektronische afstandsmeter
kan worden gebruikt
Scherpstelpunt
Kan worden geselecteerd uit 11 scherpstelpunten
AF-veldstand
Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF, automatisch veld-AF,
3D-tracking (11 punten)
Scherpstelvergrende- Scherpstelling kan worden vergrendeld door de
ling
ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige servo-AF)
of door op de A (L)-knop te drukken

Flitser
Ingebouwde flitser

i, k, n, o, S, T, U, ': Automatische flitsen met
automatische pop-up
P, S, A, M: Handmatige pop-up met knop ontspannen
Richtgetal
Ca. 7, 8 met handmatige flitser (m, ISO 100, 20 °C)
Flitserregeling
DDL: i-DDL-flitserregeling met behulp van RGB-sensor
met 420 pixels is beschikbaar voor ingebouwde flitser;
i-DDL-uitgebalanceerde invulflits voor digitale SLR wordt
gebruikt met matrixmeting en centrumgerichte meting,
standaard i-DDL-flitser voor digitale SLR met spotmeting
Flitsstand
Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie,
automatisch met lange sluitertijd, automatisch met
lange sluitertijd met rode-ogenreductie, invulflits,
rode-ogenreductie, synchronisatie met lange sluitertijd,
synchronisatie met lange sluitertijd met rodeogenreductie, synchronisatie op het tweede gordijn met
synchronisatie met lange sluitertijd, synchronisatie op
het tweede gordijn, uit
Flitscorrectie
Kan worden aangepast met –3–+1 LW in stappen van 1/3
in standen P, S, A, M en onderwerpstand
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer de ingebouwde flitser of optionele flitser
volledig opgeladen is; knippert nadat dat flitser heeft
geflitst op volle sterkte
Accessoireschoen
ISO 518 flitsschoencontact met synchronisatie en
vergrendeling
Nikon Creatief
i-DDL-flitserregeling, optische Geavanceerde draadloze
Verlichtingssysteem
flitssturing, Doorgave van kleurinformatie, AF-hulp voor
(CLS)
meervelds-AF
Synchronisatieflits
Synchronisatieflitsadapter AS-15 (apart verkrijgbaar)

Witbalans
Witbalans

Automatisch, gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), direct
zonlicht, flitslicht, bewolkt, schaduw, handmatige
voorinstelling, alle met fijnafstelling behalve handmatige
voorinstelling.

Livebeeld
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): Enkelvoudige servo-AF (AF-S); fulltime
servo-AF (AF-F)
• Handmatige scherpstelling (MF)
AF-veldstand
Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF
met meevolgende scherpstelling
Autofocus
Contrastdetectie-AF over het volledige beeld (camera
selecteert automatisch het scherpstelpunt wanneer
gezichtsprioriteit-AF of AF met meevolgende
scherpstelling is geselecteerd)
Automatische
Beschikbaar in standen i en j
onderwerpselectie
Film
Lichtmeting
Lichtmeetmethode
Beeldformaat (pixels)
en beeldsnelheid

Bestandsindeling
Videocompressie
Geluidsindeling
Geluidsrecorder
ISO-gevoeligheid
Monitor
Monitor

Weergave
Weergave

Interface
USB
HDMI-uitgang
Bluetooth
Communicatieprotocollen
Werkfrequentie
Maximale
stroomsterkte
Bereik (zichtlijn)

Voedingsbron
Accu
Lichtnetadapter
Statiefaansluiting
Statiefaansluiting

DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Matrix
• 1.920 × 1.080; 60p (progressief ), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1.280 × 720; 60p, 50p
Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en
24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps;
opties ondersteunen zowel ★ hoge als normale
beeldkwaliteit
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineair PCM
Ingebouwde microfoon met monogeluid; gevoeligheid
instelbaar
ISO 100–25600
7,5-cm (3-in.), ca. 921.000 punten (VGA) TFT LCD
met 170° kijkhoek, ca. 100% beelddekking en
helderheidsaanpassing
Schermvullende en miniatuurweergave (4, 9 of
72 beelden of kalender) met zoomweergave,
zoomweergave uitsnijden, weergave inzoomen op
gezichten, filmweergave, foto- en/of filmdiashows,
histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie,
locatiegegevensweergave, automatische beeldrotatie,
fotoscore en beeldcommentaar (maximaal 36 tekens)
Hi-Speed USB met micro-USB-aansluiting; aansluiting op
ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen
Type C HDMI-aansluiting
Bluetooth-specificatie versie 4.1
• Bluetooth: 2.402–2.480 MHz
• Bluetooth Low Energy: 2.402–2.480 MHz
• Bluetooth: 1,2 dBm (EIRP)
• Bluetooth Low Energy: 1,2 dBm (EIRP)
Circa 10 m zonder interferentie; bereik kan variëren
naargelang signaalsterkte en aanwezigheid of
afwezigheid van obstakels
Eén EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij
Lichtnetadapter EH-5c/EH-5b; vereist stroomaansluiting
EP-5A (apart verkrijgbaar)
1/4 in. (ISO 1222)

Afmetingen/gewicht
Afmetingen (B × H × D) Ca. 124 × 97 × 69.5 mm
Gewicht
Ca. 415 g met accu en geheugenkaart, maar zonder
bodydop; ca. 365 g (alleen camerabody)
Gebruiksomgeving
Temperatuur
Luchtvochtigheid

AF-P DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR-objectieven
Type
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Objectiefopbouw
Beeldhoek
Schaal
brandpuntsafstand
Afstandsinformatie
Zoom
Scherpstellen

Vibratiereductie
Kortste
scherpstelafstand
Diafragmalamellen
Diafragma
Diafragmabereik

Lichtmeting
Maat voor filters/
voorzetlenzen
Afmetingen

Gewicht

0 °C–40 °C
85% of minder (geen condensatie)

Nominale invoer
Nominale uitvoer
Ondersteunde accu’s
Oplaadtijd

100–240 V wisselstroom, 50/60 Hz, maximaal 0,2 A
8,4 V gelijkstroom/0,9 A
EN-EL14a Nikon oplaadbare Li-ionbatterijen
Ca. 1 uur en 50 minuten bij een omgevingstemperatuur
van 25 °C wanneer de accu leeg is
Gebruikstemperatuur
0 °C–40 °C
Afmetingen (B × H × D) Ca. 70 × 26 × 97 mm, exclusief stekkeradapter
Gewicht
Ca. 96 g, exclusief stekkeradapter
De symbolen op dit product geven het volgende weer:
m AC, p DC, q Klasse II-apparatuur (De constructie van het product is dubbel
geïsoleerd.)

❚❚ EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij
Oplaadbare lithium-ionaccu
7,2 V/1.230 mAh
0 °C–40 °C
Ca. 38 × 53 × 14 mm
Ca. 49 g, exclusief afdekkapje

Recycle oplaadbare accu’s overeenkomstig de lokale voorschriften, waarbij niet
moet worden vergeten de aansluitingen met plakband te isoleren.

A Gebruiksduur van de accu
Het aantal filmopnamen of foto’s dat kan worden gemaakt met een
volledig opgeladen accu, varieert afhankelijk van de staat van de
accu, temperatuur, het interval tussen de opnamen en de tijdsduur
dat de menu’s worden weergegeven. Hieronder vindt u enkele
voorbeeldgetallen voor EN-EL14a-accu’s (1.230 mAh).
• Foto’s, enkel beeld ontspanstand (CIPA-norm): circa 1.550 opnamen
• Films: ca. 75 minuten bij 1.080/60p

G-type AF-P DX-objectief met ingebouwde CPU en
F-vatting
18–55 mm
f/3.5–5.6
12 elementen in 9 groepen (2 asferische lenselementen)
76°–28° 50´
Gradaties in millimeters (18, 24, 35, 45, 55)
Uitvoer naar camera
Handmatige zoom met onafhankelijke zoomring
Autofocus geregeld door een stappenmotor;
afzonderlijke scherpstelring voor handmatige
scherpstelling
Objectiefverschuiving met voice coil motors (VCMs)
0,25 m van filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
7 (ronde diafragmaopening)
Volautomatisch
• 18 mm brandpuntsafstand: f/3.5–22
• 55 mm brandpuntsafstand: f/5.6–38
Het kleinst weergegeven diafragma kan afwijken
afhankelijk van de grootte van de belichtingsstap die is
geselecteerd voor de camera.
Volledig diafragma
55 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 64,5 mm maximumdiameter × 62,5 mm (afstand
vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera met
ingetrokken objectief )
Ca. 205 g

AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR en
AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED-objectieven
Type
Brandpuntsafstand
Maximaal diafragma
Objectiefopbouw
Beeldhoek
Schaal
brandpuntsafstand
Afstandsinformatie
Zoom
Scherpstellen

Vibratiereductie
(alleen AF-P DX NIKKOR
70–300mm f/4.5–6.3G
ED VR)
Kortste
scherpstelafstand
Diafragmalamellen
Diafragma
Diafragmabereik

Lichtmeting
Maat voor filters/
voorzetlenzen
Afmetingen
Gewicht

❚❚ Batterijlader MH-24

Type
Nominale capaciteit
Gebruikstemperatuur
Afmetingen (B × H × D)
Gewicht

❚❚ Objectieven
Dit gedeelte bevat objectiefspecificaties voor kopers van
objectiefsets. Merk op dat sommige van de onderstaande
objectieven mogelijk niet beschikbaar zijn in alle landen of regio’s.

G-type AF-P DX-objectief met ingebouwde CPU en
F-vatting
70–300 mm
f/4.5–6.3
14 elementen in 10 groepen (inclusief 1 ED-lenselement)
22° 50´–5° 20´
Gradaties in millimeters (70, 100, 135, 200, 300)
Uitvoer naar camera
Handmatige zoom met onafhankelijke zoomring
Autofocus geregeld door een stappenmotor;
afzonderlijke scherpstelring voor handmatige
scherpstelling
Objectiefverschuiving met voice coil motors (VCMs)

1,1 m van filmvlakmarkering bij alle zoomstanden
7 (ronde diafragmaopening)
Volautomatisch
• 70 mm brandpuntsafstand: f/4.5–22
• 300 mm brandpuntsafstand: f/6.3–32
Het kleinst weergegeven diafragma kan afwijken
afhankelijk van de grootte van de belichtingsstap die is
geselecteerd voor de camera.
Volledig diafragma
58 mm (P = 0,75 mm)
Ca. 72 mm maximumdiameter × 125 mm (afstand vanaf
objectiefbevestigingsvlak van camera)
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED VR: ca. 415 g
• AF-P DX NIKKOR 70–300mm f/4.5–6.3G ED: ca. 400 g

• Tenzij anders vermeld, zijn alle metingen uitgevoerd conform de normen of
richtlijnen van de Camera and Imaging Products Association (CIPA).
• Alle getallen hebben betrekking op een camera met een volledig
opgeladen accu.
• De voorbeeldfoto’s die worden weergegeven op de camera en de
afbeeldingen en illustraties in de handleiding zijn uitsluitend bedoeld voor
verklarende doeleinden.
• Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de
hardware en software die in deze handleiding worden beschreven op
elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nikon kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit
eventuele fouten in deze handleiding.

❚❚ Handelsmerkinformatie
IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc.,
in de Verenigde Staten en/of andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation of een
handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, de Apple-logo’s, iPhone®, iPad®,
en iPod touch® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en/of andere landen. Android is een handelsmerk van Google Inc. De
Android-robot wordt gereproduceerd of aangepast op basis van materiaal dat
door Google is gemaakt en gedeeld, en wordt gebruikt volgens de voorwaarden
van de Creative Commons-licentie 3.0 Attribution License. Het PictBridge-logo
is een handelsmerk. De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van
SD-3C, LLC. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
Het Bluetooth®-woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde handelsmerken
die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke
merken door Nikon Cooperation is onder licentie.
Alle overige handelsmerken in deze handleiding of in de overige
documentatie die met uw Nikon product is meegeleverd, zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende
rechthebbenden.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been
designed to connect specifically to the Apple products identified in
the badge, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards. Apple is not responsible for the operation
of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
Please note that the use of this accessory with an Apple product may
affect wireless performance.

❚❚ Conformiteitsmarkering
De normen waaraan de camera voldoet, kunnen worden bekeken met
behulp van de optie Conformiteitsmarkering in het setup-menu.

❚❚ FreeType Licentie (FreeType2)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2012 The
FreeType Project (http://www.freetype.org). Alle rechten voorbehouden.

❚❚ MIT Licentie (HarfBuzz)
Delen van deze software zijn beschermd door het auteursrecht © 2018 The
HarfBuzz Project (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alle
rechten voorbehouden.

Voor uw veiligheid
Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees “Voor
uw veiligheid” in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.
Bewaar deze veiligheidsinstructies daar waar iedere gebruiker van dit product ze kan
lezen.
GEVAAR: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met
dit pictogram, zorgt voor groot gevaar voor de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen,
gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.
LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met
dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING
• Niet gebruiken tijdens het lopen of het bedienen van een voertuig.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken of ander
letsel veroorzaken.
• Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die
worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok
of ander letsel tot gevolg hebben.
• Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van
rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de accu of
voedingsbron.
Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
• Houd droog. Niet met natte handen vastpakken. Pak de stekker niet met natte
handen vast.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Laat uw huid niet langdurig in contact komen met dit product terwijl deze in en
uit het stopcontact wordt gehaald.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan lichte brandwonden tot
gevolg hebben.
• Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals
propaan, benzine of spuitbussen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot
gevolg hebben.
• Kijk niet rechtstreeks in de zon of andere felle lichtbronnen door middel van het
objectief of camera.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan beperkt
gezichtsvermogen tot gevolg hebben.
• Richt de flitser of AF-hulpverlichting niet op de bestuurder van een
motorvoertuig.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg
hebben.
• Houd dit product uit de buurt van kinderen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect
aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen
verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product
inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Wikkel, draai en raak niet verstrikt in de riemen om uw nek.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ongelukken tot gevolg
hebben.
• Gebruik geen accu’s, laders of lichtnetadapters die niet specifiek zijn
bedoeld voor gebruik met dit product. Bij het gebruik van accu’s, laders en
lichtnetadapters die bedoeld zijn voor gebruik met dit product, ga geen:
- Snoeren of kabels beschadigen, aanpassen, met overmatige kracht trekken
aan of buigen van kabels of ze onder zware voorwerpen plaatsen of ze
blootstellen aan hitte of vlammen.
- Reisadapters of adapters gebruiken die speciaal ontworpen zijn om van de
ene spanning naar een andere spanning over te schakelen, of met DC-naarAC-omvormers.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een
elektrische schok tot gevolg hebben.
• Pak de stekker niet vast tijdens het opladen van het product of gebruik van de
lichtnetadapter tijdens onweersbuien.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok tot
gevolg hebben.
• Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan
extreem hoge en lage temperaturen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of
bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

LET OP
• Laat het objectief niet naar de zon of andere sterke lichtbronnen gericht.
Licht dat wordt geconvergeerd door het objectief kan brand of schade aan de
interne onderdelen van het product veroorzaken. Houd de zon goed buiten beeld
bij het fotograferen van onderwerpen met tegenlicht. Zonlicht geconvergeerd
in de camera wanneer de zon zich dicht bij het beeld bevindt, kan brand
veroorzaken.
• Schakel dit product uit wanneer het gebruik ervan verboden is. Schakel
draadloze functies uit wanneer het gebruik van draadloze apparatuur verboden
is.
De radiofrequentie-emissies geproduceerd door dit product kunnen interfereren
met apparatuur aan boord van vliegtuigen of in ziekenhuizen of andere medische
faciliteiten.
• Verwijder de accu en ontkoppel de lichtnetadapter als voor langere tijd geen
gebruik wordt gemaakt van dit product.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan
het product tot gevolg hebben.
• Laat de flitser niet flitsen terwijl deze in contact is met of zich nabij de huid of
voorwerpen bevindt.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of brand
tot gevolg hebben.
• Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt
blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in
direct zonlicht.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan
het product tot gevolg hebben.
• Geen camera’s of lenzen vervoeren met bevestigde statieven of soortgelijke
accessoires.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan
het product tot gevolg hebben.

GEVAAR (Accu’s)
• Voorkom onjuist gebruik van accu’s.
Het niet in acht nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen
dat de accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
- Gebruik uitsluitend oplaadbare accu’s die zijn goedgekeurd voor gebruik in dit
product.
- Stel accu’s niet bloot aan vlammen of extreme hitte.
- Haal niet uit elkaar.
- Sluit de aansluitingen niet kort door ze in aanraking te laten komen met
kettingen, haarspelden of andere metalen voorwerpen.
- Stel accu’s of de producten waarin ze worden geplaatst, niet bloot aan krachtige
fysieke schokken.
• Laad alleen op zoals is aangegeven.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan ervoor zorgen dat de
accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, spoel dan met veel schoon
water en zoek onmiddellijk medische hulp.
Het uitstellen van deze handeling kan oogletsel tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING (Accu’s)
• Houd accu’s buiten bereik van kinderen.
Mocht een kind een accu inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
• Dompel accu’s niet onder in water en stel ze niet bloot aan regen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect
aan het product tot gevolg hebben. Droog het product onmiddellijk met een
handdoek of gelijkwaardig voorwerp, mocht deze nat worden.
• Stop het gebruik onmiddellijk indien u veranderingen aan de accu’s opmerkt,
zoals verkleuring en vervorming. Stop met het opladen van EN-EL14a
oplaadbare accu’s als ze niet binnen de opgegeven tijdsduur worden
opgeladen.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan ervoor zorgen dat de
accu’s lekken, oververhit raken, scheuren of vlam vatten.
• Als de accu’s niet langer nodig zijn, dient u de aansluitingen met plakband te
isoleren.
Oververhitting, scheuren of brand kan het gevolg zijn indien metalen voorwerpen
in aanraking komen met de aansluiting.
• Als accuvloeistof in aanraking komt met iemand zijn huid of kleding, spoel het
getroffen gebied dan onmiddellijk met veel schoon water.
Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan huidirritatie tot gevolg
hebben.

Kennisgevingen
• Niets uit de handleidingen die bij dit product horen, mag in enigerlei vorm of op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd, uitgezonden, overgezet of opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden vertaald in een andere taal
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikon.
• Nikon behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van de hardware
en software die in deze handleidingen worden beschreven op elk moment te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Nikon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van dit
product.
• Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de
informatie in deze handleidingen accuraat en volledig is, stellen we het ten zeerste
op prijs als u eventuele fouten of onvolkomenheden onder de aandacht wilt
brengen van de Nikon-vertegenwoordiger in uw land/regio (adres apart vermeld).

Kennisgevingen voor klanten in Europa
WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR EXPLOSIE ALS ACCU WORDT VERVANGEN VOOR EEN
ONJUIST TYPE. VOER ACCU’S AF VOLGENS DE INSTRUCTIES.
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via
gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd
bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi niet samen met het
huishoudelijk afval weg.
• Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke
bronnen en voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die
kunnen ontstaan door onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de
gemeentelijke reinigingsdienst.
Dit symbool op de batterij/accu duidt aan dat de batterij/accu afzonderlijk
moet worden ingezameld.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
• Alle batterijen/accu’s, al dan niet voorzien van dit symbool, moeten
afzonderlijk worden ingezameld op een geschikt inzamelpunt. Gooi dit
product niet weg als huishoudafval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de
gemeentelijke reinigingsdienst.

Mededeling betreﬀende het verbod op kopiëren en reproduceren
Let erop dat alleen al het bezit van materiaal dat digitaal is gekopieerd of
gereproduceerd door middel van een scanner, digitale camera of ander apparaat
wettelijk strafbaar kan zijn.
• Voorwerpen die volgens de wet niet mogen worden gekopieerd of gereproduceerd
Kopieer of reproduceer geen papiergeld, munten, waardepapieren of obligaties van
(plaatselijke) overheden, zelfs niet als dergelijke kopieën of reproducties worden
voorzien van een stempel “Voorbeeld” of “Specimen”.
Het kopiëren of reproduceren van papiergeld, munten of waardepapieren die in het
buitenland in omloop zijn, is verboden.
Tenzij vooraf toestemming is verleend, is het kopiëren of reproduceren van
ongebruikte door de overheid uitgegeven postzegels of briefkaarten verboden.
Het kopiëren of reproduceren van door de overheid uitgegeven postzegels en
gecertificeerde wettelijke documenten is verboden.
• Waarschuwingen met betrekking tot het kopiëren of reproduceren van bepaalde waardepapieren
De overheid heeft waarschuwingen uitgevaardigd met betrekking tot het kopiëren
of reproduceren van waardepapieren uitgegeven door commerciële instellingen
(aandelen, wissels, cheques, cadeaubonnen en dergelijke), vervoerspassen of
coupons, behalve als het gaat om een minimum aantal kopieën voor zakelijk
gebruik door een bedrijf. Het is eveneens niet toegestaan om door de overheid
uitgegeven paspoorten, vergunningen van overheidsinstellingen en andere
instanties, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, pasjes en maaltijdbonnen te
kopiëren of te reproduceren.
• Auteursrechten
Onder de wet op het auteursrecht kunnen foto’s en opnamen van auteursrechtelijk
beschermd werk gemaakt met de camera niet worden gebruikt zonder
toestemming van de auteursrechthebbende. Uitzonderingen zijn van toepassing
op persoonlijk gebruik, maar houd er rekening mee dat zelfs persoonlijk gebruik
aan beperkingen onderhevig kan zijn in het geval van foto’s of opnamen van
tentoonstellingen of live-optredens.

Wegwerpen van opslagmedia
Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke beeldgegevens niet volledig
worden verwijderd als u beelden wist of geheugenkaarten of andere opslagmedia
formatteert. Met behulp van in de handel verkrijgbare software is het soms mogelijk
verwijderde bestanden op weggeworpen opslagmedia alsnog te herstellen, wat
misbruik van persoonlijke beeldgegevens tot gevolg kan hebben. De gebruiker is zelf
verantwoordelijk voor de privacybescherming van dergelijke gegevens.
Wis, voordat een gegevensopslagapparaat wordt afgedankt of het eigendom wordt
overgedragen aan een ander persoon, alle gegevens met behulp van commerciële
verwijderingssoftware of formatteer het apparaat en vul het vervolgens volledig
met beelden die geen persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld foto’s
van de lucht). Wees voorzichtig en voorkom letsel bij het fysiek vernietigen van
gegevensopslagapparaten. Vergeet ook niet foto’s te vervangen die zijn geselecteerd
voor handmatige voorinstelling witbalans.
Voordat de camera wordt afgedankt of het eigendom wordt overgedragen aan een
ander persoon, dient u ook de optie Alle instellingen terugzetten in het setupmenu van de camera te gebruiken om netwerkinstellingen en andere persoonlijke
informatie te verwijderen.

AVC Patent Portfolio License
DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR HET PERSOONLIJK EN
NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE
AVC-STANDAARD (“AVC-VIDEO”) EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT WERD
GECODEERD IN HET KADER VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN
VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE OVER EEN LICENTIE BESCHIKT OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN
LICENTIE VERLEEND OF GESUGGEREERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ
MPEG LA, L.L.C. ZIE http://www.mpegla.com

Gebruik uitsluitend elektronische accessoires van het merk Nikon
Nikon-camera’s zijn ontwikkeld volgens de hoogste standaards en bevatten complexe
elektronische schakelingen. Alleen elektronische accessoires van het merk Nikon
(inclusief batterijladers, accu’s, lichtnetadapters en flitsaccessoires) die door Nikon
speciaal zijn gecertificeerd voor gebruik met deze digitale camera, zijn ontwikkeld om
binnen de operationele eisen en veiligheidseisen van deze elektronische
schakelingen te werken en zijn met het oog daarop getest en goedgekeurd.
Gebruik van niet-originele elektronische accessoires kan schade aan
de camera tot gevolg hebben die niet onder de Nikon-garantie valt.
Het gebruik van oplaadbare Li-ionbatterijen van andere fabrikanten,
die niet zijn voorzien van het holografische zegel van Nikon (zie
rechts), kan de normale werking van de camera verstoren of ertoe leiden dat de accu’s
oververhit raken, vlam vatten, scheuren of gaan lekken.
Neem voor meer informatie over originele Nikon-accessoires contact op met een
door Nikon geautoriseerde leverancier.

D Gebruik uitsluitend accessoires van Nikon
Alleen originele Nikon-accessoires die specifiek zijn bedoeld voor
gebruik met uw Nikon digitale camera, zijn ontworpen en getest om te
voldoen aan de geldende veiligheids- en functioneringsvoorschriften.
HET GEBRUIK VAN NIET-ORIGINELE ACCESSOIRES KAN SCHADE AAN UW CAMERA TOT GEVOLG
HEBBEN EN KAN UW GARANTIE DOEN VERVALLEN.

A Voordat u belangrijke foto’s gaat maken
Voordat u foto’s gaat maken van belangrijke gelegenheden (zoals een
huwelijk of reis), kunt u het beste enkele testopnamen maken om te
controleren of de camera goed werkt. Nikon is niet aansprakelijk voor
schade of gederfde winst veroorzaakt door het onjuist functioneren van
het product.

A Permanente kennisoverdracht
Als onderdeel van Nikons inzet voor “permanente kennisoverdracht”
met het oog op doorlopende productondersteuning en -educatie is
voortdurend bijgewerkte informatie online beschikbaar op de volgende
sites:
• Voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• Voor gebruikers in Europa en Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Voor gebruikers in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten:
http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze sites om up-to-date te blijven met de nieuwste
productinformatie, tips, antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs)
en algemeen advies over digital imaging en digitale fotografie.
Aanvullende informatie kan mogelijk worden verstrekt door de
Nikon-importeur in uw land/regio. Bezoek de volgende website voor
contactgegevens: http://imaging.nikon.com/

Bluetooth
Dit product valt onder de United States Export Administration Regulations (EAR).
Toestemming van de regering van de Verenigde Staten is niet vereist voor export naar
andere landen dan de hier vermelde landen waarvoor op het moment van schrijven
een embargo of speciale controles gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië
(lijst onderhevig aan veranderingen).
Het gebruik van draadloze apparaten kan verboden zijn in sommige landen of regio’s.
Neem contact op met een door Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger
alvorens gebruik te maken van de draadloze functies van dit product buiten het land
van aankoop.

Kennisgevingen voor klanten in Europa
Hierbij verklaart Nikon Corporation dat het radioapparatuurtype D3500
overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres:
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1718.pdf.

Beveiliging
Hoewel één van de voordelen van dit product is dat anderen vrijelijk verbinding
kunnen maken om overal draadloze gegevens uit te wisselen binnen het betreffende
bereik, kan het volgende zich voordoen als de beveiliging niet is ingeschakeld:
• Gegevensdiefstal: Kwaadwillige personen kunnen draadloze transmissies
onderscheppen om gebruiker-id’s, wachtwoorden en ander persoonlijke informatie
te stelen.
• Onbevoegde toegang: Onbevoegde gebruikers kunnen toegang krijgen tot het
netwerk en gegevens wijzigen of andere kwaadwillige acties uitvoeren. Door het
ontwerp van draadloze netwerken kunnen gespecialiseerde aanvallen onbevoegde
toegang mogelijk maken, zelfs wanneer de beveiliging is ingeschakeld.
• Onbeveiligde netwerken: Verbinding maken met open netwerken kan leiden tot
ongeautoriseerde toegang. Gebruik alleen beveiligde netwerken.

A Certificaten

