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Hitta den information du behöver
I denna “Bruksanvisning för avancerade funktioner” kan du hitta den information som du 
behöver på följande sidor.
Du kan hoppa till den länkade sidan och snabbt hitta informationen genom att klicka på 
sidnumret.

Sök i “Innehäll”
Klicka på den här ikonen för att hoppa till “Innehäll”.

P4

Sök i listan över funktionsnamn P8

Sök i listan över knappar P18

Sök i listan över skärmar och ikoner P177

Söka i “Meddelandefönster” P181

Söka i “Menylista”
Klicka på den här ikonen för att hoppa till “Menylista”.

P122

Söka i “Felsökning” P183

Klicka på den här ikonen för att hoppa till “Hitta den information du behöver”.

Klicka på den här ikonen för att återgå till sidan som visades tidigare.
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Hur du använder den här bruksanvisningen
• Skärmarna som används i den här bruksanvisningen är exempel för att beskriva funktionerna.
• Produktens design och specifikationer som beskrivs i den här bruksanvisningen kan skilja sig 

från den faktiska produkten på grund av förbättringar.

∫ Om symbolerna i texten

• Klicka på en korsreferens i texten för att hoppa till motsvarande sida.

Om indikering av det tillgängliga läget

Tillämpliga lägen: 
Ikonerna indikerar de lägen som är tillgängliga för en funktion.
• Svarta ikoner: Tillgängliga lägen
• Grå ikoner: Ej tillgängliga lägen

: Anger att menyn kan ställas in genom att trycka på knappen [MENU/SET].

: Anger att Wi-Fi-inställningen kan göras genom att trycka på [Wi-Fi]-knappen.

: Tips för skicklig användning och tankar om inspelning.

: Förhållanden i vilka en särskild funktion inte kan användas.

I denna bruksanvisning beskrivs stegen för att ställa in ett menyalternativ så här:

>  [Insp] > [Kvalitet] > [›]

MENU

Wi-Fi

MENU
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1. Före användning

Vård av kameran
∫ Hantering av kameran (för att förhindra vattenläckage och felfunktion)
• Främmande föremål kan fastna på insidan av sidoluckan (kring gummitätningen eller 

uttagen) när sidoluckan öppnas eller stängs på ställen med sand eller damm etc. Det 
kan leda till fel på vattentätheten om sidoluckan är stängd med främmande föremål som 
fastnat. Var ytterst försiktig eftersom det kan leda till felfunktion.

• Om främmande material fastnar på insidan av sidoluckan, torka av dem med en torr, 
luddfri duk.

• Om vätska såsom vattendroppar sitter på kameran eller på insidan av luckan, torka av 
med en mjuk och torr duk. Öppna eller stäng inte sidoluckan i närheten av vatten, 
undervatten, med våta händer eller när kameran är våt. Det kan leda till att vatten läcker 
in.

Låt inga starka stötar eller vibrationer träffa kameran genom att du tappar den eller 
slår till den. Tillämpa inte heller starkt tryck mot kameran.
t.ex.

– Om du fäster andra föremål som tillbehör på kameraremmen.
– När starkt tryck används med kameran på ett djup på över 31 m.

• Vattentätheten kan förstöras.
• Linsen eller skärmen kan skadas.

– Om skärmen skulle skadas, var försiktig så att du inte skadar dig på glasbitarna eller andra 
skadade komponenter.

• Det kan orsaka felfunktion i prestanda eller funktion.

Efter att kameran använts under vatten kan högtalarens och mikrofonens prestanda 
försämras tillfälligt, så att filmer kan spelas in eller spelas upp med svagt ljud.
• Utför steg 1 till och med 4 i “Hur du hanterar kameran när den använts under vatten” på P16 

efter användning i vatten.
När kameran använts i låga temperaturer kan högtalarens och mikrofonens 
prestanda försämras tillfälligt, så att filmer kan spelas in eller spelas upp med svagt 
ljud.
• Håll kameran varm genom att placera den på en varm plats, som inuti din vinterutrustning eller 

innanför dina kläder när den ska användas.

Om du skakar kameran medan den är avstängd kan det höras ett skramlande ljud. 
Ljudet uppstår när objektivet rör sig och det är inget funktionsfel.
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1. Före användning
∫ När objektivets insida, sökaren eller skärmen är immig (kondens)
Det är ingen felfunktion eller skada på kameran. Det kan orsakas av omgivningen i 
vilken kameran används.
Vad man gör när insidan är immig
• Stäng av kameran och öppna sidoluckan på en plats med konstant omgivningstemperatur, 

borta från höga temperaturer, fuktighet, sand och damm. Imman försvinner naturligt på cirka 
2 timmar om sidoluckan är öppen när kamerans temperatur närmar sig omgivningens 
temperatur.

• Kontakta Panasonic om imman inte försvinner.

Förhållanden i vilka insidan kan bli immig
Kondens kan uppstå och göra att linsens insida, sökaren och skärmen blir immiga när 
kameran används i förhållanden med drastiska temperaturväxlingar eller med hög 
fuktighet, som följande:
• När kameran plötsligt används under vatten efter att ha varit på en varm strand etc.
• När kameran flyttas till ett varmt område från ett kallt, som till exempel en skidort eller 

hög höjd
• När sidoluckan öppnas i omgivning med hög fuktighet
11



1. Före användning
(Viktigt) Om kamerans vattentäthet/
dammbeständighet och stötmotstånd

Detta garanterar inte att den inte kan skadas, få felfunktioner eller att vattentätheten 
bevaras i alla förhållanden.
¢1 Det innebär att kameran kan användas under vatten under bestämd tid med bestämt tryck i 

enlighet med den hanteringsmetod som fastställts av Panasonic.
¢2 “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” är det amerikanska försvarsdepartements standard 

för testmetoder, vilken specificerar utförandet av falltester från 122 cm höjd, i 26 riktningar 
(8 hörn, 12 höjder, 6 ytor) med 5 utrustningsset och genom att klara 26 riktningsfall med 
5 utrustningar. (Om något fel uppstår under testet används ett nytt set för att klara 
fallriktningstestet med högst 5 utrustningar)
Panasonic testmetod är baserad på ovanstående “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock”. 
Fallhöjden ändrades emellertid från 122 cm till 200 cm med fall på 3 cm tjock plyboard. Det 
här falltestet klarades.
(Oavsett utseendets förändring som till exempel färg eller buckla på den del som förstördes 
av stöten vid fallet.)

¢3 Enligt de testförhållanden som specificerats av Panasonic.

Vattentäthet/Dammsäkerhet
Denna kameras vattentäthets- och dammtäthetsgrad överensstämmer med 
bestämmelserna för “IPX8” och “IP6X”. Förutsatt att skötsel- och 
underhållsriktlinjerna som beskrivs i detta dokument följs noga, kan kameran 
användas under vatten ned till ett djup som inte överskrider 31 m under en 
period som inte överskrider 60 minuter. (¢1)

Stötskyddstest
Denna kamera överensstämmer även med “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock”. 
Kameran har klarat ett falltest från 2 m höjd på 3 cm tjock plywood. I de flesta 
fall, utsätts kameran inte för skada om den tappas från en höjd som inte 
överstiger 2 m. (¢2)

Motståndskraft belastning
Den här kameran klarar lasttesterna med 100 kgf. (¢3)
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1. Före användning
∫ Hantering av kameran
• Vattentätheten garanteras inte om kameran utsatts för stötar efter att ha slagits i någonstans 

eller tappats etc. Om kameran utsatts för en stöt, ska den kontrolleras (mot en avgift) av 
Panasonic för att kontrollera att vattentätheten fortfarande är i funktion.

• Om du använder kameran i miljöer där det stänker vatten från varma källor, olja eller sprit, kan 
kamerans vatten- och dammtäthet och stötsäkerhet försämras.

• När det stänker rengöringsmedel, tvål. varm källa, badtillsatser, sololja, solskyddskräm, 
kemiska ämnen med mera på kameran, måste du torka av den omedelbart.

• Kamerans vattentäthetsfunktion är bara för saltvatten och sötvatten.
• Eventuella fel som uppstår till följd av felanvändning eller felhantering från kundens sida täcks 

inte av garantin.
• Panasonic ger ingen kompensation för olyckor som orsakats av användning av den här 

produkten (inklusive personskador och egendomsskador).
• Insidan av den här enheten är inte vattentät. Vattenläckage kan orsaka felfunktion.
• Medföljande tillbehör som batteripaket etc. är inte vattentäta (utom handremmen).
• Kortet och batteriet är inte vattentäta. Hantera dem inte med fuktiga händer och sätt inte i ett 

kort eller batteri som är fuktigt i kameran.
• Lämna inte kameran på kalla platser under längre perioder, där temperaturen kan bli s10 oC 

eller lägre (skidorter, platser på hög höjd etc.) eller varma platser där temperaturen kan bli 
40 oC eller högre (särskilt platser som utsätts för starkt solljus, inuti en bil som värms av solen, 
nära ett värmeelement, på en båt eller på badstranden etc.). (Vattentätheten kan försämras.)

∫ Om displayen [Varningar]
• [Varningar] visas när kameran sätts på för första gången efter inköpet, med sidoluckan helt 

stängd.
• Kontrollera i förväg för att bibehålla vattentäthetens prestanda.
• Skärmen [Varningar] kommer att visas varje gång kameran stängs av om du väljer [Nej] innan 

skärmen visas. Stäng av kameran medan du kontrollerar skärmen eller tryck på [MENU/SET] 
för att tvinga skärmen att stängas.

1 Tryck på 2 för att välja [Ja] och sedan på [MENU/SET].
• Om du väljer [Nej] visas inspelningsskärmen.

2 Tryck på 2/1 för att byta skärm.

3 Efter den sista skärmen (12/12), tryck på [MENU/SET] för att avsluta.
• När du trycker in [MENU/SET] efter den sista skärmen (12/12), visas [Varningar] inte från 

och med nästa gång kameran sätts på.
• Detta kan även visas från [Varningar] i [Inst.]-menyn .

2: Gå tillbaka till föregående skärm
1: Se nästa skärm
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1. Före användning
1 Kontrollera att det inte finns några främmande föremål på insidan av 
sidoluckan.
• Om det finns främmande föremål som ludd, hår sand osv. i omgivningarna, läcker vattnet 

ut på några sekunder och leder till felfunktion.
• Torka av med en mjuk och torr duk, om du ser någon vätska.

Om du använder kameran när det finns vätska på den, kan det kan orsaka vattenläckage 
och funktionsfel.

• Om det finns några främmande föremål, torka av dem med en torr, luddfri duk.
• Var ytterst försiktig när du avlägsnar små sandkorn eller liknande, som kan fastna på sidor 

och hörn av gummitätningen.
2 Kontrollera om det finns sprickor eller om gummitätningen deformerats på 

sidoluckan.
• Gummitätningens skick kan försämras efter cirka 1 år, med användningen och tiden. För 

att undvika permanenta skador på kameran, ska tätningarna bytas ut en gång om året. 
Kontakta Panasonic för kostnader och annan information.

3 Stäng sidoluckan ordentligt.
• Lås [LOCK]-knappen ordentligt tills den röda delen inte syns längre.
• För att förhindra att vatten tränger in i kameran, se upp så att inte främmande föremål som 

vätskor, sand, hår, damm eller remmen kommer i kläm.
A Röd del
B [LOCK]-omkopplare
C Öppet läge
D Låst läge

Kontrollera innan du använder den under vatten

Torka alltid gummipackningen på sidoluckan och området där gummipackningen 
sitter med en torr, luddfri duk.

Öppna eller stäng inte sidoluckan på platser med sand och damm, nära vatten eller 
med våta händer. Sand eller damm som fastnar kan orsaka vattenläckage.
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1. Före användning
• Använd kameran på ett djup ned till 31 m under vattnet med vattentemperatur mellan 0 oC och 
40 oC.

• Använd inte kameran på större djup än 31 m.
• Använd den inte i varmvatten över 40 oC (i badkaret eller en varm källa).
• Använd inte kameran under vatten längre än 60 minuter i ett sträck.
• Öppna eller stäng inte sidoluckan under vatten.
• Låt inte kameran få några stötar under vattnet. (Vattentätheten kanske inte håller och vatten 

kan läcka in.)
• Dyk inte i vattnet medan du håller kameran. Använd inte kameran på en plats där vattnet 

stänker kraftigt, som snabbt strömmande vattendrag eller vattenfall. Det kan orsaka ett 
funktionsfel på kameran.

• Kameran sjunker i vattnet. Tappa inte eller förlora inte kameran under vattenytan utan sätt på 
remmen kring din handled eller liknande försiktighetsåtgärd.

När du använder kameran under vatten
15



1. Före användning
1 Skölj med sötvatten och med sidoluckan stängd.
• När du använt kameran vid havet eller under vattnet, 

doppa den i kranvatten som hällts i en liten behållare i 10 
minuter eller mindre.

• Använd inte kemikalier som bensin, thinner, alkohol eller 
rengöringsmedel, tvål eller lösningsmedel.

• Om diopterjusteringsratten, avtryckarknappen, kamerans 
[ON/OFF]-knapp eller andra delar inte rör sig jämnt, kan 
det ha fastnat något främmande föremål. Eftersom 
fortsatt användning kan göra att dess delar fastnar eller 
orsakar andra funktionsfel, ska du skaka kameran i 
sötvatten för att skölja av främmande föremål. Därefter kontrollerar du att delarna rör sig 
jämnt på kameran.

• Bubblor kan rinna ur avtappningshålet när du sänker kameran i vatten, men det är ingen 
felfunktion.

Hur du hanterar kameran när den använts under vatten

Öppna eller stäng inte sidoluckan förrän sand och damm avlägsnats genom 
sköljning av kameran med vatten.
Rengör kameran efter att ha använt den.
• Torka noga av alla vattendroppar, sand och salt från händer, kropp och hår etc.
• Kameran bör rengöras inomhus för att undvika vattenstänk eller sand som faller.
Rengör alltid kameran efter att ha använt den under vatten hellre än att lämna den 
i smutsigt skick.
• Om du lämnar kameran med främmande föremål eller saltavlagring kan det orsaka skada, 

missfärgning, korrosion, ovanlig lukt, eller försämring av vattentätheten.
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1. Före användning
2 Knacka kameran lite lätt mot handflatan medan du håller den upp och ned och 
sedan med sidan nedåt, som i illustrationen. Därefter torkar du av 
vattendropparna med en mjuk och torr duk.
• Upprepa det här steget några gånger om det finns vatten kvar i hålet för mikrofonen A 

eller högtalaren B.
Om det finns vatten kvar i hålet för mikrofonen eller högtalaren, kan ljudet som spelas in 
och spelas upp bli svagt eller förvrängt.

• Sätt fast remmen ordentligt kring din handled för att inte tappa kameran.

3 Torka av kameran genom att ställa den på 
en torr duk på en väl ventilerad skuggig 
plats.
• Denna kamera har en dräneringsdesign och 

dränerar vatten i öppningar i kamerans [ON/
OFF]-knapp och zoomspaken etc.

• Torka inte kameran med varmluft från en 
hårtork eller liknande. Vattentätheten kan 
försämras på grund av deformation.

4 Kontrollera att det inte finns några vattendroppar, öppna sidoluckan och torka 
av alla droppar eller sand som finns kvar inuti med en mjuk och torr duk.
• Vattendroppar kan fastna på kortet eller batteriet när sidoluckan öppnas utan att den 

torkats ordentligt. Vatten kan också samlas i hålet kring kort-/batterifacket eller uttaget. 
Torka av allt vatten noga med en mjuk och torr duk.

• Vattendropparna kan infiltreras i kameran när sidoluckan är stängd om den fortfarande är 
våt, och orsaka kondens eller fel.

• När partiklar som saltrester från havsvatten fastnar på 
kameran, kan sidoluckans arm och olika andra komponenter 
vitna. Använd fuktiga bomullstoppar eller liknande för att 
torka tills du fått bort det vita helt från den del som blivit vit.

C Arm-delen
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1. Före användning
Komponenters namn och funktioner

1

9

14

15

16

2 3 4 5 5 76

10

11

12

13
8

1 Kamerans [ON/OFF]-knapp (P31)

2 Filmknappen (P105)

3 Avtryckarknapp (P35)

4 Blixt (P101)

5
Stereomikrofon (P194)
• Var noga med att inte täcka över mikrofonen 

med fingret. Det kan göra det svårt att spela in 
ljudet.

6
Självutlösarindikator (P91)/
AF-hjälplampa (P130)/
Led-ljus (P135)

7 Linsyta

8 Högtalare (P194)

9 Sidolucka (P14, 20)

10 [USB/CHARGE]-uttag (P173, 175)

11 Kortfack (P20)

12 [HDMI]-uttag (P171)

13 Batterifack (P20)

14 [LOCK]-omkopplare (P14)

15 Låsspak (P20)

16

Remögla
• Fäst remmen på kameran när du ska använda 

den, så att du inte tappar den.
• Efter att du placerat remmen runt handleden, 

skjuter du spännet A så att remmen sitter åt.
• Se till att du fäster remmen i öglan för 

remmen.
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1. Före användning
18 19 212017

31 2728

23

24

26
25

22

30

29

31 3132

17 Skärm (P34)

18 [ ] (Efterfokus)-knapp (P83)/
[Fn2]-knapp (P42)

19 [LVF]-knapp (P34)

20 Bildsökare (P34)

21 Diopterjusteringsratt (P34)

22 Zoomknapp (P98)

23 [(] (Visning)-knapp (P116)

24
[DISP.]-knapp (P37)
• Trycker du på [DISP.] ändras den information 

som visas.

25

Markörknappar (P36)
3/[È] (Exponeringskompensation) (P70)
1/[‰] (Blixtläge) (P102)
2/[#] (Makroläge) (P69)
4/[ ] (Matningsläge) (P86)

26 [MENU/SET]-knapp (P36, 39)

27 Laddningslampa (P23)/
Wi-Fi®-anslutningslampa (P149)

28
[ ] (Radera)-knapp (P121)/
[ ] (Avbryt)-knapp/
[Q.MENU]-knapp (P41)

29 [ ] (4K-fotoläge)-knapp (P76)/
[Fn1]-knapp (P42)

30 [MODE]-knapp (P36)

31 Dräneringshål

32

Stativgänga (P197)
• Det går inte att montera och fästa ett stativ på 

kameran på ett säkert sätt om skruvlängden är 
5,5 mm eller mer. Om man gör det kan 
kameran skadas.
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2. Kom igång/grundläggande användning

Sätta i och ta ur kortet (extra tillval)/batteriet
• Kontrollera att kameran är avstängd.
• Bekräfta att där inte är några främmande föremål. (P14)

1 1: Skjut strömbrytaren [LOCK] A och 
frigör låset.

2: Skjut låsspaken B och öppna 
sidoluckan.

• Använd alltid original Panasonic batterier.
• Om du använder andra batterier, kan vi inte 

garantera produktens kvalitet.

2 Batteri: Sätt i batteriet helt, tills du hör på 
ljudet att det låst sig på plats, och var 
noga med dess riktning. Kontrollera 
sedan att det är låst med spaken C. Dra 
spaken C i pilens riktning för att ta ur 
batteriet.
Kort: Skjut in helt tills du hör ett klickljud 
och var samtidigt noga med att sätta in 
det i rätt riktning. Skjut in kortet tills du hör klickljudet, för att ta ur 
det, och dra det sedan rakt ut.
D: Rör inte vid kortets anslutningsuttag.

Kontrollera kortets riktning.
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2. Kom igång/grundläggande användning
3 Stäng sidoluckan tills du hör ett 
klickljud och lås sedan [LOCK]-brytaren 
genom att skjuta den mot [2].
• Kontrollera att den röda delen E på 

[LOCK]-omkopplaren inte syns.

∫ Om varningsmeddelande för vattenläckage
För att bevara kamerans vattentäthet, visas tillsammans med ett varningsljud ett 
meddelande som ber dig kontrollera om det finns några främmande föremål innanför 
sidoluckan eller för service av kameran när följande utförs.
• När kameran sätts på efter att sidoluckan öppnats och kortet bytts ut.
• När kameran sätts på efter att sidoluckan öppnats och batteriet bytts ut.

• Ta ur batteriet efter användning. (Batteriet laddas ur om det lämnas länge efter att ha blivit 
laddat.)

• Stäng av kameran och vänta tills “LUMIX” släcks på skärmen, innan du tar ur kortet eller 
batteriet. (Annars kanske kameran inte fungerar normalt längre och kortet kan skadas eller så 
kan de inspelade bilderna förloras.)

• Efter att sidoluckan öppnats, stäng den säkert och var försiktig så att inga främmande föremål 
fastnar.

• Om det finns några främmande föremål, torka av dem med en torr, luddfri duk.
• Varningsmeddelandets visning kan stängas av genom att du trycker på vilken knapp som 

helst.
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2. Kom igång/grundläggande användning
Laddning av batteriet
Använd den avsedda AC-adaptern (medföljer), USB-anslutningskabeln (medföljer) och 
batteriet.
• När kameran levereras är batteriet inte laddat. Ladda därför batteriet innan du använder 

kameran.
• Ladda endast batteriet när det sitter i kameran.

∫ Om batterier du kan använda med den här apparaten

Kameralägen Laddning

Avstängd ±

På —

Man har funnit att icke genuina batteripaket som är mycket lika den genuina 
produkten finns att köpa i handeln. Vissa av dessa batteripaket är inte tillräckligt 
skyddade med invändigt skydd för att uppfylla kraven för lämpliga 
säkerhetsstandarder. Dessa batteripaket kan leda till brand eller explosion. Tänk 
på att Panasonic inte är ansvariga för olyckor eller fel som uppstår till följd av att 
icke genuina batteripaket används. För att endast använda säkra produkter, 
rekommenderar vi att du använder ett genuint batteripaket från Panasonic.
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2. Kom igång/grundläggande användning
• Vi rekommenderar att du laddar batteriet i områden med en omgivningstemperatur mellan 
10 oC och 30 oC (samma som batteritemperaturen).

(Laddning från eluttaget)
Koppla AC-adaptern (medföljer) till den här kameran via USB-anslutningskabeln 
(medföljer), och sätt i AC-adaptern (medföljer) i eluttaget.

(Laddning från en dator)
Anslut datorn till den här kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer).
• Om datorn går in i vänteläge medan batteriet laddas, kommer laddningen att upphöra.
• Om denna kamera ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till ett eluttag, kommer det 

att göra att den bärbara datorns batteri töms snabbare. Lämna inte kameran ansluten under 
långa tidsperioder.

• Se till att alltid ansluta kameran till datorns USB-uttag.
Anslut inte kameran till ett USB-uttag på en skärm, ett tangentbord, en skrivare, eller en 
USB-hubb.

Laddning

Sätt i batteriet i den här enheten.
Kontrollera att kameran är avstängd.

A Anslut USB-anslutningskabeln 
(medföljer) till [USB/CHARGE]-uttaget.

• Placera kameran i upprätt läge och leta upp 
uttaget på undersidan.

B Laddningslampa
C AC-adapter (medföljer)
D Till eluttaget
E Dator (påslagen)

F USB-anslutningskabel (medföljer)
• Kontrollera riktningen på uttag och håll 

rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten.
(Det kan leda till felfunktion genom att 
uttaget deformeras, om kontakten stoppas 
i snett eller i fel riktning.)
Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör 
det kan det orsaka funktionsfel.
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2. Kom igång/grundläggande användning
∫ Om laddningslampan

• När laddningslampan blinkar
– Batteriet har hög eller låg temperatur. Sätt i USB-anslutningskabeln (medföljer) igen på en 

plats där omgivningstemperaturen (och batteriets temperatur) är i området från 10 oC till 
30 oC, och försök ladda igen.

– Om din dator inte kan tillhandahålla tillräckligt mycket ström går det inte att ladda.

∫ Laddningstid
När du använder AC-adaptern (medföljer)

• Den indikerade laddningstiden gäller när batteriet har laddats ur helt.
Laddningstiden kan variera beroende på hur batteriet har använts.
Batteriets laddningstid kan vara längre än normalt i varma/kalla omgivningar eller om batteriet 
inte har laddats under en lång tid.

• När strömmen kommer från en dator är det datorns strömförsörjningskapacitet som bestämmer 
laddningstiden.

∫ Batteriindikator

• Indikeringen blir röd och blinkar om den återstående batteriladdningen är svag.
Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat batteri.

Lyser: Laddning.
Off: Laddningen är klar.

(När laddningen är slutförd, koppla ifrån kameran från eluttaget eller 
datorn.)

Laddningstid Cirka 170 min

98

L
4:3
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2. Kom igång/grundläggande användning
• Lämna inga metallföremål (till exempel klämmor) i närheten av strömpluggens 
kontaktytor.
Det kan annars leda till eldsvåda och/eller elektriska stötar genom kortslutning eller 
den värme som utvecklas.

• Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln.
Detta kan orsaka ett funktionsfel.

• Använd endast den medföljande AC-adaptern.
• Använd inte en USB-förlängningskabel.
• AC-adaptern (medföljer) och USB-anslutningskabeln (medföljer) är bara till för denna kamera. 

Använd dem inte med andra apparater.
• Batteriet blir varmt efter användning/laddning eller under laddningen. Kameran kan 

också bli varm under användning. Det är emellertid inte något funktionsfel.
• Batteriet kan laddas om även om det fortfarande har laddning kvar, men vi rekommenderar 

inte att toppa batteriets laddning ofta, när batteriet är fulladdat.
(Batteriet kan svälla.)

• Om det uppstår problem med eluttaget, som t.ex. vid strömavbrott, kan laddningen inte 
slutföras normalt. Om det händer, koppla då ur USB-anslutningskabeln (medföljer) och koppla 
in den igen.
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2. Kom igång/grundläggande användning
• Antal bilder som kan tas anges här och baseras på CIPA-standarden (Camera & Imaging 
Products Association).

• När ett Panasonic SDHC-minneskort och det medföljande batteriet används.

∫ Inspelning av stillbilder (när du använder skärmen)

∫ Inspelning av stillbilder (när du använder bildsökaren)

∫ Inspelning av filmer (när du använder skärmen)
När [Insp.kvalitet] står på [FHD/28M/50p]

När [Insp.kvalitet] står på [4K/100M/25p]

• Den faktiska inspelningsbara tiden är den tid som finns tillgänglig för inspelning vid upprepande 
åtgärder som att man sätter på och stänger av den här kameran, startar/stoppar inspelning, 
zoomar, etc.

∫ Uppspelning (när du använder skärmen)

Ungefärlig användningstid och antal inspelningsbara bilder

Antal inspelningsbara bilder Cirka 300 bilder

Inspelningstid Cirka 150 min

Antal inspelningsbara bilder Cirka 250 bilder

Inspelningstid Cirka 125 min

Inspelningsbar tid Cirka 80 min

Faktisk inspelningstid Cirka 60 min

Inspelningsbar tid Cirka 60 min

Faktisk inspelningstid Cirka 50 min

Uppspelningstid Cirka 210 min

• Användningstiderna och antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på 
omgivning och användningsförhållanden.
I följande fall förkortas till exempel användningstiderna och antalet inspelningsbara bilder 
minskar.
– Vid låga temperaturer eller på kalla platser som t.ex. på en skidort eller på hög höjd¢

¢Batteriets prestanda kommer att minska tillfälligt. Läs “Då du använder kameran i ett kallt 
klimat eller vid en låg temperatur” (P192) i förväg.

– När en funktion såsom blixt eller zoom används upprepade gånger
• När kamerans användningstid blir extremt kort även efter att batteriet laddats korrekt kan det 

betyda att batteriets livstid är slut. Skaffa i så fall ett nytt batteri.
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2. Kom igång/grundläggande användning
Kortinformation
Följande kort som följer SD-standarden kan användas tillsammans med den här enheten.
(Dessa kort kallas kort i den här texten.)

∫ Om filmer/4K-fotografering och klassificering av hastighetsklasser
Använd ett kort som uppfyller följande bestämmelser för SD-hastighetsklass eller 
UHS-hastighetsklass.
• SD-hastighetsklass och UHS-hastighetsklass är hastighetsstandarder för kontinuerlig 

skrivning. För att kontrollera klassen, se etiketten på kortets sida.

• Se den senaste informationen på följande hemsida.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Hemsidan är bara på engelska.)

Åtkomst till kortet
Åtkomstindikatorn är röd när bilderna spelas in på kortet.

• Stäng inte av den här enheten, ta inte ur batteriet eller kortet under åtkomst 
(bildskrivning, läsning och radering, formatering etc.). Utsätt heller inte kameran för 
vibrationer, stötar eller statisk elektricitet.
Om du gör det, kan kortet eller den inspelade informationen skadas eller orsaka att 
kameran slutar fungera korrekt.
Om åtgärden inte lyckas på grund av vibrationer, stötar eller statisk elektricitet, kan du 
försöka en gång till.

SD-minneskort
(512 MB till 2 GB)

• Den här enheten är kompatibel med SDHC/
SDXC-minneskort av UHS-I UHS klass 3-standard.

• Användning av korten till vänster har bekräftats med 
Panasonics kort.

SDHC-minneskort
(4 GB till 32 GB)
SDXC-minneskort
(48 GB till 128 GB)

Storlek i [Insp.kvalitet] Hastighetsklass Exempel på etikett

4K UHS-hastighetsklass 3

FHD/HD Klass 4 eller högre

När man tar 4K-foton/
[Efterfokus] UHS-hastighetsklass 3
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2. Kom igång/grundläggande användning
Formatera kortet innan inspelning av en bild med den här kameran.
Efter formatering kommer all information som finns på kortet att raderas och den 
går inte att återställa. Säkerhetskopiera informationen på en dator eller en liknande 
enhet först, och formatera sedan kortet.

• Om du ställer in skrivskyddet A på “LOCK”, kanske du inte kan skriva, radera 
eller formatera data eller visa den efter inspelningsdatum.

• Datan på kortet kan skadas eller gå förlorad om kortet utsätts för 
elektromagnetiska vågor, statisk elektricitet eller om kameran/kortet går sönder. 
Man rekommenderas att lagra viktiga data på en PC etc.

• Förvara minneskortet utom räckhåll för barn för att undvika att de stoppar det i 
munnen och sväljer det.

Formatering av kortet (initialisering)

>  [Inst.] > [Formatera]

• Använd ett batteri som är tillräckligt laddat när du ska formatera och stäng inte av kameran 
medan formateringen pågår.

• Om kortet formaterats på dator eller annan utrustning ska det formateras på nytt i kameran.

MENU
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2. Kom igång/grundläggande användning
• Antal bilder som kan tas anges här och baseras på CIPA-standarden (Camera & Imaging 
Products Association).

• När ett Panasonic SDHC-minneskort och det medföljande batteriet används.

∫ Antal inspelningsbara bilder
• Bildformat [4:3], Kvalitet [A]

∫ Tillgänglig inspelningstid (när du spelar in rörliga bilder)
• “h” är en förkortning för timme, “m” för minut och “s” för sekund.
• Den inspelningsbara tiden är den totala tiden för alla filmer som har spelats in.

Ungefärligt antal inspelningsbara bilder och tillgänglig inspelningstid

[Bildstorlek]
Kortets kapacitet

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (20M) 2400 5000 10000 19900
M (10M) 4750 9700 19400 38600
S (5M) 9400 19000 38200 75800

[Insp.kvalitet]
Kortets kapacitet

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]

18m 38m 1h15m 2h30m

[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p] 1h00m 2h10m 4h30m 9h00m

[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p] 1h30m 3h00m 6h15m 12h30m

[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p] 2h50m 5h50m 11h40m 23h20m
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2. Kom igång/grundläggande användning
• Beroende på inspelningsförhållandena och typen av kort, kan antalet bilder som går att ta och 
tillgänglig inspelningstid variera.

• Kontinuerlig inspelningsbar tid för filmer

[Insp.kvalitet] Kontinuerlig 
inspelningstid Storleksintervall för delning av filer

4K
29 minuter och 
59 sekunder

När ett SDHC-kort används: Filer som överstiger en 
storlek på 4 GB kommer att delas upp i mindre filer för 
inspelning och uppspelning.¢

När ett SDXC-kort används: Filerna delas inte upp 
vid inspelning.

FHD
HD

Filer som överstiger en storlek på 4 GB kommer att 
delas upp i mindre filer för inspelning och 
uppspelning.¢

¢ Du kan fortsätta inspelningen utan avbrott.
• Maximalt tillgänglig kontinuerlig inspelningstid visas på skärmen.
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2. Kom igång/grundläggande användning
Ställa in datum/tid (Klockinställning)
• Klockan är inte inställd när kameran levereras.

1 Tryck på kameraknappen [ON/OFF].
• Om skärmens språkvalsfönster inte visas, gå till steg 4.

2 Tryck på [MENU/SET].

3 Tryck på 3/4 för att välja språk och tryck 
sedan på [MENU/SET].

4 Tryck på [MENU/SET].

5 Tryck på 2/1 för att välja alternativ (år, 
månad, dag, timme, minut) och tryck på 
3/4 för att ställa in.
A: Tid i hemlandet
B: Tid på resmålet

Att ställa in visningsföljd och format för 
tidsvisning.
• För att visa inställningsskärmen för ordning/tid, välj 

[Format] och tryck sedan på [MENU/SET].

6 Tryck på [MENU/SET] för inställning.
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2. Kom igång/grundläggande användning
7 När [Klockinställning är klar.] visas, tryck på [MENU/SET].

8 När [Ställ in hemzon] visas, tryck på [MENU/SET].

9 Tryck på 2/1 för att välja hemzon och tryck 
sedan på [MENU/SET].

∫ Justera om klockan

• Klockan kan återställas som du ser i steg 5 och 6 på P31.
• Klockinställningen sparas i ungefär 7 dagar om det inbyggda klockbatteriet används, 

även utan batteriet.
(Lämna det laddade batteriet i apparaten i 2 timmar för att ladda det inbyggda batteriet.)

[Varningar]
[Varningar] kommer att visas.
Kontrollera detta så att du bevarar vattentätheten.
För mer information, se P13.

>  [Inst.] > [Klockinst.]

• Ställ in klockan innan du fotograferar för att få korrekt datum på bilderna.

+  1:00GMT

10:00

Inst

Berlin
Paris
Rome
Madrid

MENU
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2. Kom igång/grundläggande användning
Grundläggande användning

Håll kameran försiktigt med båda händerna, håll armarna stilla längs med kroppen 
och stå med fötterna lätt åtskilda.
• Innan du använder kameran bör du fästa den medföljande remmen och dra åt den runt 

din handled för att undvika att du tappar kameran. (P18)
• Sväng inte runt eller dra inte kraftigt i enheten med remmen fastsatt. Remmen kan gå sönder.
• Var försiktig så att du inte sätter fingrarna på blixten, AF-hjälpbelysningen/lysdiodlampan, 

mikrofonen, högtalaren eller linsen etc.
• Se till att du står stadigt och inte kan kollidera med personer eller föremål i närheten medan du 

tar bilder.
A Rem
B Mikrofon
C Blixt
D AF-hjälpbelysning/lysdiodlampa
E Högtalare

∫ Detekterar kamerans riktning (Funktionen Riktningsdetektering)
Den här funktionen detekterar den vertikala riktningen när du 
spelar in med kameran vänd vertikalt.
Det går att visa bilder i vertikal riktning vid uppspelning.

• När du håller kameran vertikalt och lutar den upp och ner för att ta bilder, kanske funktionen för 
riktningsdetektering inte fungerar korrekt.

• Det går inte att visa filmer, 4K-bildsekvensfiler och bilder som tagits med [Efterfokus] vertikalt.
• När du visar bilder på en dator kan de inte visas i roterad riktning om operativsystemet eller 

programvaran inte är kompatibel med Exif.
(Exif är ett filformat för stillbilder som gör att inspelningsinformation etc. kan läggas till. Det har 
fastställts av “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.)

Sätt på remmen och håll ordentligt i kameran
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2. Kom igång/grundläggande användning
Vrid på diopterjusteringsratten.
• Justera tills du kan se tecknen som visas i sökaren tydligt.

Tryck på [LVF] för att växla mellan skärmen och bildsökaren.

Tryck på [LVF].

Använda bildsökare

Diopterjustering

Växla mellan skärmen/sökaren
34



2. Kom igång/grundläggande användning
Avtryckarknappen fungerar i två steg.
Tryck ner slutarknappen halvvägs för att fokusera.

• Bländarvärdet och slutartiden visas.
• När motivet är i fokus visas fokusindikeringen. (När motivet inte 

är i fokus blinkar indikeringen.)
A Bländarvärde
B Slutartid
C Fokus-indikering

Tryck in avtryckarknappen helt (tryck längre in), och ta 
bilden.
• [Long shutter noise reduction pågår] kan visas och bruset som 

orsakas av en långsam slutartid kan tas bort automatiskt vid 
fotografering.

∫ Fokusområde

Fokusområdet visas när du använder zoomen.
Fokusområdet kan ändras gradvis beroende på zoomens läge.

Starta inspelningen genom att trycka på 
videobildsknappen.
• Släpp filmknappen efter att ha tryckt kort på den.

Inspelningen stoppas genom att du trycker på 
videobildsknappen igen.

Avtryckarknapp (ta bilder)

• Även när du använder menyn eller spelar upp bilder kan du omedelbart göra kameran klar för 
inspelning om du trycker ned avtryckarknappen halvvägs.

Filmknapp (spela in filmer)
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2. Kom igång/grundläggande användning
1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja önskat 
Inspelningsläge.

3 Tryck på [MENU/SET].

Trycka på markörknappen:
Här väljer du alternativ eller ställer in värden.
• Denna bruksanvisning beskriver funktionerna för uppåt, nedåt, vänster och 

höger på markörknappen som 3/4/2/1.

Trycka på [MENU/SET]:
Inställningsinnehåll med mera bekräftas.

[MODE]-knapp (väljer ett inspelningsläge)

Intelligent Automatiskt läge (P45)

Programläge för AE (P49)

Manuellt exponeringsläge (P50)

Kreativt kontrolläge (P52)

Scenguideläge (P57)

Sportläge (P60)

Snöläge (P60)

Strand & surf-läge (P61)

Undervattensfunktion (P61)

Panoramabildläge (P62)

Markörknappar/[MENU/SET]-knapp
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2. Kom igång/grundläggande användning
Tryck på [DISP.].

• Visning i sökaren

• Visning i skärmen

¢ Om du ställer in [Sensorinställningar] i [Inst.]-menyn på [ON] visas den information om 
omgivningen som kompassen och höjdmätaren mätt upp.

[DISP.]-knapp (Byter den information som visas)

I inspelningsläge

Med information Miljöinformation¢ Utan information

Med information Miljöinformation¢ Utan information Avstängd

50p L
4:3

9800

989898

L
4:3

0

50p
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2. Kom igång/grundläggande användning
I visningsläge

Med information
Display med 

detaljerad 
information

Histogramdisplay Miljöinformation

Utan information

60F3.3 0 AWBAWB

1/98981/98

80

L4:3

100-0001

F3.3 60

s
RGB

80

0
WBWB

ISOISO
AWB

STD.STD.STD.

L4:3

 10:00  1.DEC.2018

P F3.3 60

1/98

0

100-0001

ISO80
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2. Kom igång/grundläggande användning
Ställa in menyalternativ

1 Tryck på [MENU/SET].

2 Tryck på 2.

3 Tryck på 3/4 för att välja en menyväljarikon 
som t.ex. [ ].

• [Inst.]-menyn innehåller några viktiga inställningar som har att göra med kamerans 
klocka och ström.
Kontrollera den här menyns inställningar innan du fortsätter att använda kameran.

4 Tryck på [MENU/SET].

[Insp] (P122) Med den här menyn kan du ställa in bildformat, antal pixlar, 
4K-foto och andra aspekter på bilder du tar.

[Film] (P129) Med den här menyn kan du ställa in [Insp.kvalitet], och 
andra lägen för inspelning av filmer.

[Personanp.] (P130) Användning av kameran som till exempel att visa skärmen 
och knapparnas funktioner, kan du ställa in som du föredrar.

[Inst.] (P132)

Denna meny låter dig utföra klockinställningar, inställningar 
för summerljud för drift och andra inställningar som gör det 
enklare att använda kameran.
Du kan också konfigurera inställningarna för 
Wi-Fi-relaterade funktioner.

[Spela] (P138) I den här menyn kan du ställa in uppspelnings- och 
redigeringsinställningar för bilder.
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2. Kom igång/grundläggande användning
5 Tryck på 3/4 för att välja menyalternativ och 
tryck på [MENU/SET].
• Du kan också bläddra mellan sidorna genom att trycka 

på [DISP.] eller zoomknappen.

6 Tryck på 3/4 för att välja inställning och 
tryck på [MENU/SET].
• Beroende på menyalternativet, kanske inställningen inte 

syns eller visas på ett annat sätt.

∫ Stäng menyn
Tryck på [ ] eller tryck in avtryckarknappen halvvägs.

• Det går inte att ställa in eller använda vissa funktioner beroende på vilka lägen eller 
menyinställningar som används i kameran.

• Beskrivningen av varje meny eller inställning A visas på 
menyskärmen.
40



2. Kom igång/grundläggande användning
Att ta fram menyer som ofta används snabbt 
(snabbmeny)
• Beskrivningarna i det här avsnittet använder skärmen som exempel.

1 Tryck på [Q.MENU] för att visa Snabbmenyn.

2 Tryck på 2/1 för att välja ett menyalternativ 
och tryck på 4 eller 3.

3 Tryck på 2/1 för att välja en inställning.

4 Tryck på [Q.MENU] för att gå ur menyn när 
inställningen är slutförd.
• Samma åtgärd kan utföras genom att du trycker på avtryckarknappen.

• Funktioner som kan justeras med Snabbmenyn beror på kamerans läge eller displayens stil.

AUTO AWB

L4:3

0

MP4
50p

50p

AUTO AWB

L4:3

0
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2. Kom igång/grundläggande användning
Tilldela funktioner som ofta används till 
knappar (funktionsknappar)
Du kan tilldela inspelningsfunktioner etc. till specifika knappar.

1 Välj meny.

2 Tryck på 3/4 för att välja den 
funktionsknapp som du vill tilldela en 
funktion och tryck sedan på [MENU/SET].

3 Tryck på 3/4 för att välja funktionen som du 
vill tilldela och tryck sedan på [MENU/SET].
• Mer information om funktionerna som kan tilldelas i [Inställning i inspelningsläge] finns 

på P43.
• Mer information om funktionerna som kan tilldelas i [Inställning i visningsläge] finns på 

P43.
• Välj [Återställ till standard] för att återställa standardinställningarna för 

funktionsknapparna.

>  [Personanp.] > [Fn-knappinställning] > [Inställning i 
inspelningsläge]/[Inställning i visningsläge]

• Om du trycker på och håller kvar en funktionsknapp (någon av [Fn1] och [Fn2]) i 2 sekunder, 
kan skärmen som visas i steg 3 visas. I vissa fall kan dock skärmen inte visas beroende på 
det aktuella läge som valts eller den aktuella skärm som visas.

MENU
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2. Kom igång/grundläggande användning
Du kan använda de tilldelade funktionerna genom att trycka på en funktionsknapp när du 
spelar in.

∫ Funktioner som kan tilldelas i [Inställning i inspelningsläge]

¢ Funktionsknappens inställning vid inköpstillfället.

Du kan använda den tilldelade funktionen genom att trycka på en lämplig funktionsknapp 
under uppspelningen.

∫ Funktioner som kan tilldelas i [Inställning i visningsläge]

¢ Funktionsknappens inställning vid inköpstillfället.

• Vid inköpstillfället har det inte tilldelats någon funktion till [Fn2].

Att använda funktionsknapparna under inspelning

– [4K foto-läge] (P76): [Fn1]¢

– [Efterfokus] (P83): [Fn2]¢

– [Wi-Fi] (P149)
– [Fotostil] (P122)
– [Bildformat] (P124)
– [Bildstorlek] (P124)
– [Kvalitet] (P125)
– [Känslighet] (P71)
– [Vitbalans] (P73)
– [AF-läge] (P68)
– [Mätningsläge] (P125)
– [Bildfrekvens] (P87)

– [Autogaffling] (P89)
– [i.dynamisk] (P126)
– [HDR] (P126)
– [Slutartyp] (P127)
– [i.Zoom] (P99)
– [Digital zoom] (P100)
– [Stabilisator] (P96)
– [Inspelningskvalitet för video] (P107)
– [Histogram] (P130)
– [Riktlinjer] (P131)
– [Inspeln.omr.] (P131)
– [Återställ till standard]

Att använda funktionsknapparna under uppspelning

– [Wi-Fi] (P149): [Fn1]¢ – [Återställ till standard]
43



2. Kom igång/grundläggande användning
Att mata in text

1 Tryck på 3/4/2/1 för att välja text och tryck 
sedan på [MENU/SET] för att registrera den.
• För at kontinuerligt mata in samma tecken, flytta 

markören genom att trycka på [T] på zoomknappen.
• Följande åtgärder kan utföras genom att markören flyttas 

till alternativet och [MENU/SET] trycks in:
– [ ]: Texten kan ändras mellan [A] (stora bokstäver), [a] (små bokstäver), [1] (siffror) 

och [&] (specialtecken).
– []]: Mata in ett blanksteg
– [Radera]: Radera ett tecken
– [ ]: Flytta positionsmarkören för inmatning åt vänster
– [ ]: Flytta positionsmarkören för inmatning åt höger

• Max. 30 tecken kan matas in.
• Maximalt kan 15 tecken matas in för [ ], [ ], [ ], [ ] och [ ].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att flytta markören till [Inst] och tryck sedan 
på [MENU/SET] för att avsluta textinmatningen.
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3. Inspelningslägen

Att ta bilder med den automatiska funktionen 
(Intelligent Automatiskt läge)
Inspelningsläge: 

På detta sätt gör kameran optimala inställningar för objektet och scenen, så vi 
rekommenderar den när du vill lämna inställningarna på kameran och spela in utan att 
tänka på dem.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

3 Håll kameran med linsen vänd mot motivet.

• När kameran identifierar den optimala scenen, kommer ikonen för 
den berörda scenen att ändras.
(Automatisk scenavkänning)
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3. Inspelningslägen
Kameran identifierar scener automatiskt (scendetektering) 
( : vid bildtagning, : vid filminspelning)

¢1 Visas endast när blixten är inställd på [ ].
¢2 Visas endast när [iNattfotografering] ställs på [ON]. (P47)
• [¦] ställs in om ingen av scenerna går att använda och standardinställningarna väljs.
• När du tar 4K-bilder eller när du spelar in med [Efterfokus] fungerar scendetekteringen på 

samma sätt som vid filminspelning.

∫ Autofokus
Autofokusläget ställs automatiskt in på [š].
• Ansiktsdetekteringen kan bli långsammare eller kanske inte detekterar 

under vattnet.
• Du kan ställa in [ ] ([Följande]) med [AF-läge] i [Insp]-menyn. Rikta 

AF-spårningsramen mot motivet och tryck ner avtryckaren halvvägs för att 
använda AF-spårningsfunktionen. (P65)

∫ Blixt
När [ ] väljs, ställs [ ], [ ], [ ] eller [ ] in beroende på typen av objekt och 
ljusstyrkan.
• När [ ] eller [ ] ställts in, aktiveras Inga röda ögon.
• Slutartiden blir långsammare under [ ] eller [ ].

∫ Scendetektering
• Om du använder ett stativ, till exempel, och kameran bedömt att kameraskakningen är minimal 

när scenavläsningen har identifierats som [ ], kommer slutartiden att vara långsammare än 
normalt. Var noga med att inte röra på kameran medan du tar bilder.

• Beroende på inspelningsförhållandena kan olika scentyper väljas för samma motiv.

[i-Porträtt] [i-Landskap] [i-Makro] [i-Nattporträtt]¢1 [i-Nattlandskap]

[iNattfotografering]¢2 [i-Solnedgång] [i-Svag belysning] ¦
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3. Inspelningslägen
Inspelningsläge: 

När [ ] identifieras medan du tar bilder när du håller kameran i handen, kommer bilder av 
nattlandskap att tas med hög bildsekvenshastighet och komponeras till en enda bild.

Ta nattscener ([iNattfotografering])

>  [Insp] > [iNattfotografering] > [ON]/[OFF]

• Betraktningsvinkeln kommer att bli aningen smalare.
• Flytta inte kameran under den kontinuerliga bildtagningen efter att du tryckt ned 

avtryckarknappen.
• Blixten är låst på [Œ] (blixten forcerad av).

Inte tillgängligt i dessa fall:
• [iNattfotografering] fungerar inte för bilder som tas under inspelning av en videofilm.
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Vid inspelning i bildsekvensläge
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När du använder [Time lapse foto]

MENU
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3. Inspelningslägen
Inspelningsläge: 

När det t.ex. finns stark kontrast mellan bakgrunden och motivet, tas det flera stillbilder 
med olika exponeringar som kombineras för att skapa en enda stillbild med fylliga nyanser.
[iHDR] fungerar automatiskt vid behov. När den är i funktion, visas [ ] på skärmen.

Kombinera bilder till en enda bild med rik nyansering ([iHDR])

>  [Insp] > [iHDR] > [ON]/[OFF]

• Betraktningsvinkeln kommer att bli aningen smalare.
• Flytta inte kameran under den kontinuerliga bildtagningen efter att du tryckt ned 

avtryckarknappen.
• Du kan inte ta nästa bild innan bildkombineringen slutförts.
• Ett rörligt motiv kan spelas in med onaturlig oskärpa.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• [iHDR] fungerar inte för bilder som tas under inspelning av en videofilm.
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– När du spelar in med blixten
– Vid inspelning i bildsekvensläge
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När du använder [Time lapse foto]

MENU
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3. Inspelningslägen
Att ta bilder med automatiskt justerad bländare 
och slutartid (Programläge för AE)
Inspelningsläge: 

Kameran ställer automatiskt in slutartiden och bländarvärdet i enlighet med objektets 
ljusstyrka.
Du kan ta bilder med större frihet genom att ändra olika inställningar på [Insp]-menyn.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

3 Tryck in avtryckarknappen halvvägs och visa 
bländarvärde och slutartid på skärmen.
A Bländarvärde
B Slutartid
• Om exponeringen inte är lämplig när slutarknappen är intryckt halvvägs kommer 

öppningsvärdet och slutarhastigheten att bli röda och blinka.

9898986060603.33.33.3 800 989898
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3. Inspelningslägen
Ta bilder genom att ställa in exponeringen 
manuellt (Manuellt exponeringsläge)
Inspelningsläge: 

Fastställ exponeringen manuellt genom att ställa in bländarvärdet och slutartiden.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

3 Tryck på 3.
• Varje gång du trycker på 3 växlar du funktion mellan bländarvärdet och slutartiden.

4 Tryck på 2/1 för att justera.
A Exponeringsmätare
B Bländarvärde
C Slutartid
D Hjälp med manuell exponering

• Vilka bländarvärden som är tillgängliga varierar beroende zoomförstoringen.
• Vilka slutartider som är tillgängliga varierar beroende på [Slutartyp] (P127) och blixtens 

inställning.

Tillgängligt Bländarvärde (Vidvinkel) Tillgänglig slutartid (s.)
F3.3, F10 4 till 1/16000

F
1258

3.3 10

603015

3030303.3
00 +3

SSSSSSSS
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3. Inspelningslägen
Optimerar ISO-känsligheten efter slutartiden och bländarvärdet
När ISO-känsligheten är inställd på [AUTO] ställer kameran automatiskt in ISO-känsligheten så 
att exponeringen är lämplig för slutartiden och bländarvärdet.
• Beroende på inspelningsförhållandena kanske en lämplig exponering inte kan ställas in eller så 

kan ISO-känsligheten bli högre.

Hjälp med manuell exponering

• Manuell exponeringsassistans är en uppskattning. Vi rekommenderar att man kontrollerar 
bilderna på uppspelningsskärmen.

Exponeringen är tillräcklig.

Ställ in snabbare slutartid eller större bländartal.

Ställ in långsammare slutartid eller mindre bländartal.

• Ljusstyrkan på skärmen och de inspelade bilderna kan skilja sig åt. Kontrollera bilderna på 
uppspelningsskärmen.

• Exponeringsmätaren indikerar exponeringsområden som inte är lämpliga i rött.
• Om exponeringen inte är lämplig, kommer öppningsvärdet och slutarhastigheten att bli röda 

och blinka när slutarknappen trycks in halvvägs.

000
++30 +30

000－3－3
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3. Inspelningslägen
Att ta bilder med olika bildeffekter (Kreativt 
kontrolläge)
Inspelningsläge: 

Du kan ställa in de effekter du vill lägga till genom att välja exempelbilder och markera 
dem på skärmen.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

3 Tryck på 3/4 för att välja bildeffekterna 
(filter).
A Förhandsgranskningsskärmen

4 Tryck på [MENU/SET].

Visning av beskrivningen för varje bildeffekt
Tryck på [DISP.] när skärmen för val av bildeffekt visas.
• När den är inställd på guidevisning, visas förklaringar för varje bildeffekt.

Normal display Guidedisplay Listdisplay
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3. Inspelningslägen
• Om du väljer fliken [ ] på menyskärmen så kan du välja 
följande menyposter:
– [Filtereffekt]: Visarskärmen för val av bildeffekt (filter).
– [Sam. insp. m/u filter]: Låter dig ställa in kameran för att ta en 

bild med och utan bildeffekt samtidigt.
• Vitbalansen blir låst på [AWB] och [Känslighet] på [AUTO].
• Det kan se ut som att bildrutor fattas på inspelningsskärmen 

beroende på bildeffekten.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• I följande fall fungerar inte [Sam. insp. m/u filter]:

– Vid inspelning i bildsekvensläge
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– Vid inspelning med autogafflingsfunktionen
– När du spelar in videobilder
– När du tar stillbilder medan du spelar in en film
– När du använder [Time lapse foto]
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3. Inspelningslägen
∫ Att justera färgen med [Korsframkallning] och [Leksakseffekt]

1 Tryck på 1 för att visa inställningsskärmen.
2 Tryck på 2/1 för att justera.

• Tryck på [MENU/SET] för att gå tillbaka till 
inspelningsskärmen.

Bildeffekttyper

[Uttrycksfull] [Retro] [Gammeldags]

[Högdager] [Lågdager] [Sepia]

[Monokrom] [Dynamiskt 
monokrom]

[Grov monokrom]

[Silkeslen 
monokrom]

[Imponerande 
konst]

[Hög dynamisk 
bild]

[Korsframkallning] [Leksakseffekt] [Effektfull 
leksakseffekt]

[Manuell blekning] [Miniatyr effekt] [Mjuk fokusering]

[Fantasi] [Stjärnfilter] [Enpunktsfärg]

[Solsken]

Bildeffekt Alternativ som kan ställas in
[Korsframkallning] Färg Grön nyans/blå nyans/gul nyans/röd nyans
[Leksakseffekt] Färg Orange nyans Blå nyans
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3. Inspelningslägen
∫ Att ställa in oskärpetyp ([Miniatyr effekt])

1 Välj [Miniatyr effekt] och tryck på [MENU/SET].

2 Tryck på 3/4 eller 2/1 för att flytta den del som är i 
fokus.

• Om du trycker på [DISP.] återgår inställningen för den del som är i fokus till 
standardinställningen.

3 Tryck på [MENU/SET] för inställning.
• För att ändra inställningen, trycker du på [MODE] och väljer [Miniatyr effekt] igen.

Bildriktning Knappfunktion Beskrivning av funktion

3/4 Flyttar ramen uppåt och 
nedåt.

2/1 Ändrar ramens riktning till 
vertikal.

3/4 Ändrar ramens riktning till 
horisontell.

2/1 Flyttar ramen åt vänster och 
höger.

• Inget ljud spelas in på videobilderna.
• Cirka 1/10 av tidsperioden blir inspelad.

(Om du spelar in i 10 minuter, blir videobildsinspelningen cirka 1 minut lång.)
• Om du avslutar en filminspelningen efter en kort stund kan kameran fortsätta inspelningen 

under en viss tid.
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3. Inspelningslägen
∫ Ställ in färgen som ska lämnas ([Enpunktsfärg])

1 Välj [Enpunktsfärg] och tryck på [MENU/SET].

2 Passa in färgen du vill lämna kvar i ramen i mitten av 
skärmen, och tryck sedan på [MENU/SET].

3 Kontrollera färgen du har ställt in, och tryck sedan 
på [MENU/SET].
• Om du trycker på [DISP.], kommer du att återgå till steg 2.

∫ Ställa in ljuskällans läge och storlek ([Solsken])

1 Välj [Solsken] och tryck på [MENU/SET].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att flytta ljuskällans mittpunkt.

• Om du trycker på [DISP.] återgår inställningen för ljuskällan 
till standardinställningen.

3 Tryck på [MENU/SET] för inställning.
• För att ändra inställningen, trycker du på [MODE] och väljer [Solsken] igen.

• För att ändra inställningen, trycker du på [MODE] och väljer [Enpunktsfärg] igen.
Färgen som ställts in lagras även om kameran stängs av. I så fall startar funktionen från steg 3.

• Beroende på objekt, kanske den inställda färgen inte lämnas kvar.

Punkt för att placera ljuskällans mittpunkt
Du kan skapa ett mer naturligt utseende genom att 
placera ljuskällans mittpunkt utanför bilden.
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3. Inspelningslägen
Ta bilder som matchar den scen som spelas in 
(Scenguideläge)
Inspelningsläge: 

Om du väljer en scen för att passa motivet och inspelningsförhållandena med hänsyn till 
exempelbilderna, ställer kameran in optimal exponering, färg och fokus så att du kan spela 
in på ett sätt som passar scenen.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

3 Tryck på 2/1 för att välja scenen.

4 Tryck på [MENU/SET].

• För att ändra scenguideläget, välj [ ]-fliken på menyskärmen, välj [Ändra scen] och tryck 
sedan på [MENU/SET]. Du kan gå tillbaka till steg 3 på P57.

• Följande alternativ går inte att ställa in i scenguideläget eftersom kameran automatiskt 
justerar dem till de optimala värdena.
– Andra alternativ än justering av bildkvaliteten i [Fotostil]
– [Känslighet]
– [Mätningsläge]
– [HDR]

• Även om vitbalansen är låst på [AWB] för vissa scentyper, kan du använda [Vitbalans] i 
[Insp]-menyn för att finjustera vitbalansen (P75).
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3. Inspelningslägen
Visning av beskrivningen för varje scen och inspelningstips
Tryck på [DISP.] när scenvalsskärmen visas.
• När den är inställd på guidevisning, visas detaljerade förklaringar och tips för varje scen.

Typer av scenguideläge

Normal display Guidedisplay Listdisplay

[Rensa porträtt] [Silkeslen hud]
• Den utslätande effekten 

appliceras på den del som har 
en liknande ton som 
hudfärgen har.

• Det här läget är kanske inte 
effektivt när ljusstyrkan inte är 
tillräcklig.

[Mjuk bakgrundsbelysning] [Klart i motljus]

[Avkopplande ton] [Distinkt natur]

[Klarblå himmel] [Romantisk solnedgång]

[Färgrik solnedgång] [Glittrande vatten]
• Stjärnfilter som används i det 

här läget kan orsaka 
glänsande effekter på annat 
än vattenytor.
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3. Inspelningslägen
[Klart nattlandskap] [Sval natthimmel]

[Varmt nattlandskap] [Glittrande belysning]

[Nattfotografering]
• Flytta inte enheten under den 

kontinuerliga bildtagningen 
efter att du tryckt på 
avtryckarknappen.

• Betraktningsvinkeln kommer 
att bli aningen smalare.

[Klart nattporträtt]
• Vi rekommenderar att du 

använder ett stativ och 
sjävlutlösaren.

• När [Klart nattporträtt] valts, 
håll motivet stilla i omkring 
1 sekund efter att du tagit 
bilden.

[Mjuk bild av en blomma]
• Vi rekommenderar dig att 

ställa in blixten på [Œ] när du 
tar bilder på nära håll.

[Aptitretande mat]
• Vi rekommenderar dig att 

ställa in blixten på [Œ] när du 
tar bilder på nära håll.

[Söt efterrätt]
• Vi rekommenderar dig att 

ställa in blixten på [Œ] när du 
tar bilder på nära håll.

[Frys rörliga djur]
• Grundinställningen för 

AF-hjälpbelysningen är [OFF].

[Monokrom]
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3. Inspelningslägen
Ta mer uttrycksfulla utomhusscener
Inspelningsläge: 

Genom att ställa in inspelningsläget på [ ], [ ], [ ] eller [ ] kan bilder tas effektivare 
genom att matcha förhållandena som lägena sport, snö, strand & surfning.

Ställ in här när du vill ta bilder av sportscener eller andra händelser med snabba rörelser.

1 Tryck på [MODE].
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

Så kan du ta bilder som visar vit snö som den är på en skidort eller ett snötäckt fjäll.

1 Tryck på [MODE].
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

• Scener som inte är avsedda för det valda läget, kan fotograferas med färgtoner som skiljer sig 
från de verkliga färgtonerna.

• Följande går inte att ställas in eftersom kameran justerar detta automatiskt.
– [Fotostil]/[Känslighet]/[Mätningsläge]/[HDR]

• Även om vitbalansen är låst på [AWB], kan du använda [Vitbalans] i [Insp]-menyn för att 
finjustera vitbalansen (P75).

• (Viktigt) För att förhindra vattenläckage, se till att inga främmande föremål som sand, 
hårstrån, damm etc. har fastnat och stäng sidoluckan ordentligt så att du hör ett klick. 
Läs också “(Viktigt) Om kamerans vattentäthet/dammbeständighet och stötmotstånd” 
(P12) innan du använder kameran.

• Om kameran har använts vid stranden eller under vatten, lägger du den i blöt i 
sötvatten i en grund behållare i cirka 10 minuter, och sedan torkar du av vattnet med en 
torr och mjuk trasa. (P16)

Sportläge

• Slutartiden kan sakta ner till 1 sekund.
• Det här läget passar för att ta bilder av motiv på 5 m avstånd eller mer.

Snöläge
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3. Inspelningslägen
Det här är optimalt för att ta bilder under vattenytan på ett djup ner till 3 m och på stranden.

1 Tryck på [MODE].
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

∫ Att låsa fokus (AF-lås)
Du kan låsa fokus med AF-låset innan du tar en bild. Det är praktiskt om du vill ta bilder av 
ett objekt som rör sig snabbt etc.
Tryck på 2 på inspelningsskärmen för att låsa fokus.
• När motivet är i fokus visas [AFL].
• Tryck på 2 igen för att ta bort AF-låset.
• När du trycker på zoomknappen, annulleras AF-låset. I detta fall, ska du fokusera objektet och 

ställa in focus igen.
• Du kan inte ställa in AF-lås när [AF-läge] ställts in på [ ].

Det är optimalt för att ta bilder under vattenytan på ett djup på mer än 3 m.
¢ Den här kameran har en funktion för vattentäthet/dammbeständighet som motsvarar “IP68”. 

Du kan dessutom ta bilder på ett djup ner till 31 m i upp till 60 minuter.

1 Tryck på [MODE].
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].

∫ Att låsa fokus (AF-lås)
Du kan låsa fokus med AF-låset innan du tar en bild. Det är praktiskt om du vill ta bilder av 
ett objekt som rör sig snabbt etc.
Tryck på 2 på inspelningsskärmen för att låsa fokus.
• När motivet är i fokus visas [AFL].
• Tryck på 2 igen för att ta bort AF-låset.
• När du trycker på zoomknappen, annulleras AF-låset. I detta fall, ska du fokusera objektet och 

ställa in focus igen.
• Du kan inte ställa in AF-lås när [AF-läge] ställts in på [ ].

Strand & surf-läge

Undervattensfunktion

• Om det finns en betydande mängd saker som flyter i vattnet, ställ in blixten på [Œ].
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3. Inspelningslägen
Att ta panoramabilder (Panoramabildläge)
Inspelningsläge: 

Bilderna spelas in kontinuerligt medan du flyttar kameran horisontellt eller vertikalt, och 
alla bilder sätts ihop till en enda panoramabild.

1 Tryck på [MODE].

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja [ ] och sedan på [MENU/SET].
• Efter att skärmen som ber dig att kontrollera inspelningsriktningen visas, kommer 

horisontella/vertikala riktlinjer att visas.

3 Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att ställa in skärpan.

4 Tryck in avtryckarknappen helt och flytta kameran i en liten cirkel i 
pilens riktning på skärmen.

5 Tryck på avtryckarknappen en gång till för att avsluta 
stillbildsinspelningen.
• Inspelningen kan också stoppas genom att hålla kameran stilla under inspelningen.
• Inspelningen kan också stoppas genom att flytta kameran till slutet av guiden.

Spela in från vänster till höger

Bildstorlek: [STANDARD] Bildstorlek: [WIDE]

• Flytta kameran med en konstant hastighet.
Bilderna kanske inte spelas in ordentligt om kameran 
flyttas för snabbt eller för långsamt.

A Inspelningsriktning och 
förlopp (guide)
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3. Inspelningslägen
∫ Ändra inställningar för panoramabilder

• Antalet registrerade pixlar i horisontell och vertikal riktning i panoramabilden varierar beroende 
på bildstorleken, inspelningsriktningen och antalet bilder som satts ihop.
Maximalt antal pixlar visas här nedan.

∫ Teknik för panoramabildläget

>  [Insp]>[Inst. för panorama]

[Riktning] Ställer in inspelningsriktningen.

[Bildstorlek] Ställer in synvinkeln (bildstorlek).
[STANDARD]/[WIDE]

[Välj filter]

• Du kan lägga till samma bildeffekt som i det kreativa kontrolläget med 
samma funktion som det läget. (Förutom för [Leksakseffekt]/[Effektfull 
leksakseffekt]/[Miniatyr effekt]/[Solsken])

• Läs P52–54 för mer information om respektive effekt.
• Vid inspelning av panoramabilder, syns inte följande bildeffekter från 

det kreativa kontrolläget på skärmen:
– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]

• Den tillgängliga inställningarna för ISO-känsligheten kommer att 
begränsas upp till [ISO 3200].

• Om du inte kommer att lägga till någon bildeffekt, välj [Ingen effekt].

Bildstorlek Inspelningsriktning Horisontell 
upplösning Vertikal upplösning

[STANDARD]
Horisontell 8176 pixlar 1648 pixlar

Vertikal 2288 pixlar 7680 pixlar

[WIDE]
Horisontell 8176 pixlar 752 pixlar

Vertikal 1088 pixlar 7680 pixlar

A Flytta kameran i inspelningsriktningen 
utan att skaka den.
(Om kameran skakar för mycket, 
kanske bilderna inte kan spelas in 
ordentligt, eller så kan den inspelade 
panoramabilden bli smalare (mindre).)

B Flytta kameran mot den kant på 
området du vill spela in.

MENU
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3. Inspelningslägen
∫ Om uppspelning
Om du trycker på 3 kommer uppspelningsrullningen 
automatiskt att börja i samma riktning som inspelningen.

• Följande funktioner kan utföras under uppspelningsrullning.

¢ Du kan bläddra bakåt/framåt bild för bild genom att trycka på 1/2 under en paus.

3 Starta panoramauppspelning/pausa¢

4 Stopp

• Zoomläget är låst på vidvinkel.
• Slutartypen är låst på den elektroniska slutaren.
• Fokus, vitbalans och exponering är låsta vid de optimala värdena för den första bilden. Som 

ett resultat av det kanske hela panoramabilden inte spelas in med lämplig fokus eller 
ljusstyrka, om fokus eller ljusstyrka ändras mycket under inspelningen.

• När flera bilder kombineras för att skapa en enda panoramabild, kan objektet verka vara 
förvrängt eller så kan anslutningspunkterna i vissa fall bli synliga.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Det kanske inte går att skapa en panoramabild, eller så kanske bilden inte går att sätta ihop 

ordentligt när man spelar in följande objekt eller under nedanstående inspelningsförhållanden.
– Objekt med en enda enhetlig färg eller med ett repetitivt mönster (som himlen eller en 

strand)
– Rörliga objekt (personer, husdjur, bilar, vågor, blommor som rör sig i vinden, etc.)
– Objekt där färgen eller mönstret ändras under en kort tid (som en bild som visas på en 

display)
– Mörka platser
– Platser med flimrande ljuskällor som lysrörsbelysning eller stearinljus

1/981/981/981/98
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka 
(exponering) och färgton

Att justera fokus automatiskt
Tillämpliga lägen: 

Därmed kan du välja fokuseringsmetoden som passar objektens lägen och antal.

1 Välj meny.

>  [Insp] > [AF-läge]

([Ansiktsigenkänning])

Kameran identifierar automatiskt personens 
ansikte.
• Följande AF-område visas när kameran 

avläser ansikten.
Gul:
Det är AF-området för den personen som kommer att hamna i 
fokus. Kameran väljer personen automatiskt.
Vit:
Det här är AF-områdena för andra personer än den som kommer 
att hamna i fokus. Denna typ av AF-område visas när mer än en 
person identifieras.

• Fokus och exponering kan sedan justeras för att passa det 
ansiktet oavsett vilken del av bilden det är i.

• Kameran kan identifiera upp till 14 människors ansikten.

([Följande])

Kameran fortsätter att justera fokus och 
exponering automatiskt efter det rörliga motivet 
(dynamisk spårning).
• Utför en av följande åtgärder för att låsa 

motivet som ska spåras:
Rikta AF-spårningsramen mot motivet och 
tryck sedan ned avtryckarknappen halvvägs.
A AF-spårningsram

• Om låsningen inte lyckas, blinkar AF-området i rött och försvinner.
• AF-området blir gult medan motivet låses (och grönt när 

avtryckarknappen trycks ned halvvägs).
• Låset avbryts när du trycker på [MENU/SET].

MENU
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
• Tryck ner avtryckarknappen halvvägs för att avsluta menyn.

2 Tryck in avtryckarknappen halvvägs.
• Autofokus kommer att aktiveras.

• Fokusindikeringen visas som [ ] i en mörk omgivning, och fokuseringen kan ta längre 
tid än vanligt.

([49 områden])

Det går att fokusera på upp till 49 AF-områden.
Det är effektivt när ett motiv inte är i mitten av 
skärmen.

([1 område])

Kameran fokuserar på motivet i AF-området på 
skärmen.

Ù

([Punkt])

Kameran fokuserar på ett litet begränsat 
område på skärmen.

Fokus När fokus ställts in på 
objektet

När fokus inte ställts in 
på objektet

Fokuseringsindikator A On Blinkar
AF-område B Grön Röd

Ljud Piper 2 gånger Piper 4 gånger

• Om du zoomar in/ut efter att ha fokuserat på ett objekt förlorar fokusen sin precision. Justera 
om fokusen i så fall.

LOW
66



4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
∫ Begränsningar för autofokusläget
• AF-läget är låst på [Ø] i följande fall.

– [Miniatyr effekt] (Kreativt kontrolläge)
• Det går inte att ställa in det automatiska fokusläget under följande förhållanden:

– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När du använder digitalzoomen

• Vid [Höghastighetsfilm]-inspelning, används [Ø]-funktionen.

([Ansiktsigenkänning])
• Kameran kanske inte kan identifiera ansikten i vissa situationer, som när motivet rör sig snabbt. 

I sådana situationer utför kameran åtgärden med [ ].
• Den går inte att ställa in på [š] under följande förhållanden.

– [Klart nattlandskap]/[Sval natthimmel]/[Varmt nattlandskap]/[Glittrande belysning]/
[Nattfotografering]/[Aptitretande mat]/[Söt efterrätt] (Scenguideläge)

– Undervattensfunktion

 ([Följande])
• AF-spårning kanske inte fungerar korrekt i vissa inspelningsförhållanden, som när motivet är 

litet eller platsen är mörk.
• [ ] kan inte användas med [Time lapse foto].
• I följande fall fungerar [ ] som [Ø].

– [Sepia]/[Monokrom]/[Dynamiskt monokrom]/[Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Mjuk 
fokusering]/[Stjärnfilter]/[Solsken] (Kreativt kontrolläge)

– [Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Mjuk bild av en blomma]/[Monokrom] (Scenguideläge)
– [Monokrom] ([Fotostil])

Motiv och inspelningsförhållanden som gör det svårt att fokusera
• Objekt som rör sig snabbt, extremt ljusa objekt eller objekt utan kontrast.
• När objekt spelas in genom fönster eller nära glänsande objekt.
• När det är mörkt och flimmer uppstår.
• När kameran befinner sig för nära objektet eller när du tar bilder av både avlägsna och nära 

objekt.

Tryck ned avtryckarknappen halvvägs för att justera kompositionen

När objektet inte befinner sig mitt på den komponerade bilden i [Ø], kan du föra objektet 
inom AF-området, låsa fokus och exponering genom att trycka in avtryckarknappen 
halvvägs. Flytta kameran så som du vill ha den komponerade bilden genom att trycka in 
avtryckarknappen halvvägs. Sedan kan du bilden.
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Tillämpliga lägen: 

I autofokusläget kan du ställa in AF-områdets position med [š], [ ], [Ø] eller [Ù].
• Om du flyttar AF-området någon annanstans än på identifierade ansikten med [š], kommer 

autofokus att användas på samma sätt som när du använder [Ø].

1 Välj meny.

2 Välj [š], [ ], [Ø] eller [Ù] och tryck på 4.
3 Justera AF-områdets position.

4 Tryck på [MENU/SET] för inställning.
• Tryck på [MENU/SET] för att avbryta inställningen av AF-området när [š] eller [ ] har 

valts.

Ställa in AF-områdets position

>  [Insp] > [AF-läge]

Knappfunktion Beskrivning av funktion
3/4/2/1 Flyttar AF-området.

[DISP.] Återställer AF-området till mitten.

• Punktmätningsmålet kan också flyttas för att passa AF-området när [Mätningsläge] (P125) 
står på [ ].

MENU
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Ta närbilder
Tillämpliga lägen: 

Med det här läget kan du ta närbilder av ett objekt, t.ex. när du fotograferar blommor.

1 Tryck på 2 (#).

2 Tryck på 2/1 för att välja läge, och tryck 
sedan på [MENU/SET].

([AF-makro]) Du kan ta bilder av ett motiv så nära som 5 cm från objektivet 
genom att trycka zoomknappen uppåt mot vidvinkel (1k).

([Makrozoom])

Använd den här inställningen för att ta bilder av förstorade 
motiv.
Du kan ta en bild med digitalzoomen på upp till 3k medan du 
håller avståndet till objektet med största vidvinkel (5 cm).
• Bildkvaliteten blir sämre än under normal inspelning.
• Zoomomfånget visas i blått. (digitalt zoomomfång)

([Av]) j

• Ha följande punkter i minnet när du tar närbilder:
– Om avståndet mellan kameran och objektet är utanför kamerans fokusområde så kanske 

det inte går att ställa in fokus på bilden ordentligt även om fokusindikatorn är tänd.
– Vi rekommenderar att du använder ett stativ och sjävlutlösaren.
– Vi rekommenderar att ställa in blixten på [Œ].
– När ett objekt befinner sig nära kameran, blir det faktiska fokusområdet avsevärt smalare. 

Därför kan det, om avståndet mellan kameran och objektet ändras efter att objektet 
fokuserats, bli svårare att ställa in fokus igen.

– När du tar närbilder i makroläge, så kan upplösningen av bildens utkanter försämras lite. Det 
är inte någon felfunktion.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• [Makrozoom] kan inte ställas in i följande fall.

– [Imponerande konst]/[Leksakseffekt]/[Effektfull leksakseffekt]/[Miniatyr effekt] (Kreativt 
kontrolläge)

– [Nattfotografering] (Scenguideläge)
– Panoramabildläge
– När [HDR] är inställd på [ON]
– Vid inspelning med [Höghastighetsfilm]
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Kompensera exponeringen
Tillämpliga lägen: 

Använd den här funktionen när du inte kan få rätt exponering på grund av olikhet i 
ljusstyrka mellan objekt och bakgrund.

1 Tryck på 3 (È).

2 Tryck på 2/1 för att kompensera 
exponeringen och tryck sedan på [MENU/
SET].
• Exponeringskompensationens värde visas på skärmen.
• Välj [0] för att återgå till den ursprungliga exponeringen.

Underexponerad Rätt exponerad Överexponerad

Öka 
exponeringskompensationen.

Minska
exponeringskompensationen.

• Du kan ställa in värdet för exponeringskompensation inom området mellan j5 EV och i5 EV.
Inställningar kan göras inom området mellan j3 EV till i3 EV vid filminspelning, 
4K-bildtagning eller bildtagning med [Efterfokus].

• När exponeringsvärdet är utanför j3 EV till i3 EV, kommer inte inspelningsskärmens 
ljusstyrka att ändras längre.
Det rekommenderas att ta foton genom att kontrollera den faktiska ljusstyrka på bildens i 
skärmen Automatisk återvisning eller uppspelningskärmen.

• Det inställda exponeringsvärdet lagras även om kameran stängs av. (När [Nollställ exp.komp.] 
(P136) är inställd på [OFF])

+3+3+3+3+1+1 +2+2 +3+3-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00

+1+1

+5+5+4+4
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Inställning av ljuskänsligheten
Tillämpliga lägen: 

Detta innebär att man kan ställa in ljuskänsligheten (ISO-känslighet).

1 Välj meny.

2 Tryck på 2/1 för att välja ISO-känslighet.

3 Tryck på [MENU/SET] för inställning.

¢1 När [ISO begr set] (P128) på [Insp]-menyn är inställd på något annat än [OFF], ställs den 
automatiskt in inom det inställda värdet i [ISO begr set].

¢2 Endast tillgänglig när [Utökad ISO] valts.

>  [Insp] > [Känslighet]

AUTO
ISO-känsligheten justeras automatiskt efter ljusstyrkan.
• Maximalt [ISO1600]¢1

(Intelligent ISO)

Kameran identifierar objektets rörelse och ställer sedan 
automatiskt in optimal ISO-känslighet och slutartid så att det 
ska passa objektets rörelse och scenens ljusstyrka för att 
minska oskärpan på objektet.
• Maximalt [ISO1600]¢1

• Slutartiden är inte låst när avtryckarknappen trycks in 
halvvägs. Den ändras kontinuerligt för att passa objektets 
rörelse tills avtryckarknappen trycks in helt.

från 80 till 3200, H.6400¢2 ISO-känsligheten fastställs till olika inställningar.

MENU

AUTOAUTO

8080ISO

AUTOAUTOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISOISO
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
ISO-känslighetens egenskaper
80 3200

Inspelningsplats När det är ljust (utomhus) När det är mörkt
Slutartid Långsam Snabb
Störning Mindre Ökad
Oskärpa på objektet Ökad Mindre

• Mer information om blixtens fokusområde när [AUTO] ställts in finns på P104.
• [ ] är inte tillgänglig i det manuella exponeringsläget.
• Följande inställningar är tillgängliga vid fotografering i 4K eller med efterfokusfunktionen:

[AUTO]/[80] till [3200]
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Inställning av vitbalansen
Tillämpliga lägen: 

I solljus, under n sunlight, under glödlampor i sådana förhållanden där den vita färgen får 
en rödaktig eller blåaktig ton, justerar detta alternativ till den vita färg som är närmast lik 
den ögat ser i enlighet med ljuskällan.

1 Välj meny.

2 Tryck på 2/1 för att välja vitbalans.

¢ [AWB] används när du filmar eller fotograferar med 4K-foto- eller 
efterfokusfunktionen.

3 Tryck på [MENU/SET] för inställning.

>  [Insp] > [Vitbalans]

[AWB] Automatisk justering

[V] När du tar bilder utomhus under en pictures outdoors under en molfri 
himmel

[Ð] När du tar bilder utomhus under en pictures outdoors under en molnig 
himmel

[î] När du tar bilder utomhus i skuggan

[Ñ] När du tar bilder under glödlampor

[ ]¢ När du bara tar blixtbilder

[Ò]

Ställ in vitbalansens börvärde. Använd för att passa in 
till situationen när du fotograferar.
1 Tryck på 3.
2 Placera ett vitt föremål som t.ex. en bit papper i 

ramen mitt i skärmen, och tryck på [MENU/SET].
• Detta kommer att ställa in vitbalansen och skicka dig tillbaka till 

inspelningsskärmen.
• Samma åtgärd kan utföras genom att du trycker på avtryckarknappen.
• Vitbalansen kanske inte ställs in korrekt när objektet är för ljust eller för 

mörkt. Ställ in vitbalansen igen när du justerat till rätt ljusstyrka.

MENU

WBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWB
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
∫ Automatisk vitbalansinställning
Beroende på gällande förhållanden när bilderna tas, kan de få en rödaktig eller blåaktig 
ton. När dessutom ett flertal ljuskällor används, eller det inte finns någon färg i närheten av 
det vita, kanske den automatiska vitbalansen inte fungerar korrekt. Använd i så fall ett 
annat läge till vitbalansen än [AWB].
1) Autovitbalans fungerar inom detta område.
2) Blå himmel
3) Molnig himmel (Regn)
4) Skugga
5) Solljus
6) Vita lysrör
7) Glödlampor
8) Soluppgång och solnedgång
9) Stearinljus
Kl Färgtemperatur Kelvin

Under lysrörsbelysning, LED-lampor, etc., kommer den vitbalans som är lämplig att 
variera beroende på belysningstypen, så använd [AWB] eller [Ò].

• Vitbalansen beräknas endast för objekt inom kamerans blixtomfång. (P104)
• Du kan göra lämpliga inställningar för varje scen i scenguideläget.
• I scenguideläget kommer vitbalansinställningarna att återgå till [AWB], om man ändrar scenen 

eller inspelningsläget (inklusive finjusteringsinställning av vitbalans).
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4. Inställningar för fokus, ljusstyrka (exponering) och färgton
Tillämpliga lägen: 

Du kan finjustera vitbalansen när du inte kan uppnå önskad färgton genom att ställa in 
vitbalansen.

1 Välj Vitbalans och tryck sedan på 4.
2 Tryck på 3/4/2/1 för att finjustera vitbalansen.

• Om man trycker på [DISP.] återställs läget till mitten.
3 Tryck på [MENU/SET].

Att finjustera vitbalansen

2 : [A] (GULBRUN: ORANGE)
1 : [B] (BLÅ: BLÅAKTIG)
3 : [G] (GRÖN: GRÖNAKTIG)
4 : [M] (MAGENTA: RÖDAKTIG)

• Om du fininställer vitbalansen till [A] (amber), ändras vitbalansens ikon på skärmen till orange.
Om du fininställer vitbalansen på [B] (blå), blir vitbalansens ikon blå.

• Om du finjusterar vitbalansen på [G] (grön) eller [M] (magenta), visas [_] eller [`] bredvid 
ikonen för vitbalans på skärmen.

GGGGGG

AAAAAA BBBBBBB

MMMMMM
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5. Inställningar för 4K-foto och matning

Att ta 4K-foton
Tillämpliga lägen: 

Kameran gör det möjligt att ta sekvensbilder som består av 8 miljoner pixlar (cirka) vid 30 
bildramar/sekund. Efter att ha tagit dessa bilder kan du spara det önskade ögonblicket 
genom att ta ut det från bildsekvensfilen.
• Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. (P27)

1 Tryck på [ ].
• Samma åtgärd kan utföras genom att du trycker på 

[ ] (4), använder 2/1 för att välja 4K-fotoikonen 
([ ] etc.) och trycker på 3. (P86)

2 Välj inspelningsmetod med 2/1 och tryck 
sedan på [MENU/SET].
• Du kan också välja inspelningsmetod i [4K-FOTO] i 

[Insp]-menyn.

¢  Ljudet spelas inte upp när du spelar upp med kameran.

[4K Burst]

För att fånga den bästa bilden på ett 
motiv som rör sig snabbt (t.ex. sport, 
flygplan, tåg)
Inspelning av ljud: finns inte tillgängligt

[4K-bildsekvens 
(S/S)]

“S/S” är en 
förkortning för 
Start/Stopp.

För att fånga oförutsägbara fototillfällen 
(t.ex. växter, djur, barn)
Inspelning av ljud: är tillgängligt¢

[4K Pre-Burst]

För bildtagning vid behov när ett 
fototillfälle uppstår (t.ex. ögonblicket när 
en boll kastas)
Inspelning av ljud: finns inte tillgängligt
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
3 Ta ett 4K-foto.
• [Kontinuerlig AF] kommer att arbeta medan du spelar in. Fokus kommer att justeras 

kontinuerligt.

• Kameran kommer att göra bildsekvenstagning av 4K-foton och spara dem som en 
4K-bildsekvensfil i MP4-format.

• När [Auto återvisn.] är aktiverat kommer skärmen för val av bild att visas automatiskt. 
För att fortsätta inspelningen trycker du ned avtryckarknappen halvvägs för att visa 
inspelningsskärmen.

• Se P80 för mer information om hur man väljer och sparar bilder från inspelade 
4K-bildsekvensfiler.

[4K Burst]

1 Tryck in avtryckarknappen 
halvvägs.

2 Tryck och håll ned 
avtryckarknappen helt så 
länge som du vill fortsätta 
bildtagningen.
A Tryck ned och håll kvar
B Bilderna tas
• Tryck ned knappen helt lite i förväg. Inspelningen börjar 

ungefär 0,5 sekund efter att den har tryckts ned helt.
• Om du tar bort fingret från avtryckarknappen omedelbart 

efter att inspelningen börjat, kan en period på upp till cirka 
1,5 sekunder spelas in efter den tidpunkt när fingret togs 
bort.

[4K-bildsekvens 
(S/S)]

1 Tryck in avtryckarknappen 
helt.
C Start (Första)

2 Tryck ned avtryckarknappen 
helt igen för att stoppa 
inspelningen.
D Stopp (Andra)
E Bilderna tas

Lägga till markörer för att välja och spara bilder
Du kan lägga till markörer om du trycker på [Fn1] under inspelning. 
(Upp till 40 markörer per inspelning) När du väljer och sparar bilder 
från en 4K-bildsekvensfil, kan du hoppa till den position där du lade 
till markörer.

[4K Pre-Burst]

Tryck in avtryckarknappen helt.
F Ungefär 1 sekund
G Bilderna tas
• Bilderna kanske inte verkar lika jämna 

som de gör på den vanliga 
inspelningsskärmen.
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Avbryta 4K-foto
I steg 2 väljer du [ ]. (P76)
• Åtgärden kan avbrytas om du trycker på [ ] (4) och sedan väljer [ ] ([Enskild]) eller 

[ ].

∫ Att ändra bildförhållandet
Om du väljer [Bildformat] i [Insp]-menyn kan du ändra bildförhållandet för 4K-foton.

∫ Slutarljud när man tar 4K-foton
• När du använder [ ] ([4K Burst]) eller [ ] ([4K Pre-Burst]), kan du ändra ljudinställningarna 

för den elektroniska slutaren i [Slutarvolym] och [Slutarton]. (P133)
• Vid inspelning med [ ] ([4K-bildsekvens (S/S)]) kan du ställa in ljudvolymen för start-/

stoppljudet med [Pipnivå].

∫ Scener som inte är lämpliga för 4K-fotofunktionen
Inspelning på extremt ljusa platser eller inomhus
När motivet spelas in på en extremt ljus plats eller under lysrör/lysdiodlampor, kan bildens 
färgton eller ljusstyrka ändras, eller så kan horisontella ränder visas på skärmen.
Om slutartiden kortas ned kan det minska effekten av de horisontella ränderna.
Motiv som rör sig snabbt
Om du fotograferar ett motiv som rör sig snabbt kan bilderna se förvrängda ut.

Batteriförbrukning och kamerans temperatur

• När [ ] ([4K Pre-Burst]) ställts in, laddas batteriet ur snabbare och temperaturen i 
kameran stiger. Välj bara [ ] ([4K Pre-Burst]) vid inspelning.

• Inspelningen stoppas när den kontinuerliga inspelningstiden överskrider 29 minuter och 
59 sekunder.
När du använder ett SDHC-minneskort kan du fortsätta med 4K-fotografering utan avbrott 
även om filstorleken överstiger 4 GB, men 4K-fotot kommer att spelas in/spelas upp separat.
Med ett SDXC-minneskort kan du spara ett 4K-foto med en bildsekvensfilstorlek som 
överstiger 4 GB som en enda fil.

Anmärkningar angående 4K-fotofunktioner
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Kamerans inställningar för 4K-fotofunktionen
Kamerans inställningar optimeras automatiskt för att ta 4K-foto.
• Följande [Insp]-menyalternativ är låsta på inställningarna nedan:

• 4K-bildsekvensfiler spelas in med de inställningar som visas nedan:
Inställningarna i [Film]-menyn tillämpas inte på 4K-bildsekvensfiler.

• Vid inspelning med 4K-fotofunktionen skiljer sig områdena för följande funktioner från de som 
är tillgängliga när man tar bilder:
– Slutartid: 1/30 till 1/16000
– Exponeringskompensation: j3 EV till i3 EV
– ISO-känslighet: [AUTO], 80 till 3200

• Vid inspelning med 4K-fotofunktionen inaktiveras följande funktioner:
– Blixt
– Vitbalans ( )

• Följande menyalternativ har inaktiverats:

[Bildstorlek]

[4K] (8M)
[4:3]: 3328k2496
[3:2]: 3504k2336
[16:9]: 3840k2160
[1:1]: 2880k2880

[Kvalitet] [A]

[Slutartyp] Låst på elektronisk 
slutare

[Insp.kvalitet] [4K/100M/30p] [Kontinuerlig AF] [ON]

[Insp] [Bildstorlek]/[Kvalitet] /[iNattfotografering]/[iHDR]/[HDR]/[Inst. för 
panorama]/[Slutartyp]/[Utökad ISO]

[Personanp.] [Inspeln.omr.]

[Inst.] (Endast [ ] ([4K Pre-Burst]))
[Wi-Fi]/[Ekonomi]

• Betraktningsvinkeln kan bli aningen smalare vid inspelning.
• Vid inspelning med 4K-fotofunktionen, inaktiveras följande menyalternativ:

– [Sam. insp. m/u filter] (Kreativt kontrolläge)
• Scendetekteringen i det intelligenta automatiska läget fungerar på samma sätt som vid 

filminspelning.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• 4K-fotofunktionen inaktiveras när följande inställningar används:

– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Miniatyr effekt]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/
[Solsken] (Kreativt kontrolläge)

– [Klart i motljus]/[Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Nattfotografering]/[Klart 
nattporträtt]/[Mjuk bild av en blomma] (Scenguideläge)

– När du spelar in videobilder
– När du använder [Time lapse foto]
– När en Wi-Fi-anslutning används
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Välja bilder ur en 4K-bildsekvensfil och spara

1 Välj en bild med [ ]-ikonen på 
uppspelningsskärmen och tryck på 3.
• Bildspelsskärmen, där du väljer bilder, visas.

2 Tryck på 2/1 för att välja den bildruta som 
ska sparas som en bild.
• Välj [ ]/[ ] och tryck på [MENU/SET] för att växla till 

föregående eller nästa bildspel.
• Tryck på [Fn1] för att växla till markörfunktionen. Du kan 

trycka på 2/1 för att hoppa till nästa markörposition. 
(Endast [4K-bildsekvens (S/S)])

• Du kan även välja scener i 4K Burst-uppspelningsskärmen genom att trycka på [Fn2]. 
(Endast [4K Burst]/[4K-bildsekvens (S/S)]) (P82)

3 Tryck på [MENU/SET] för att spara bilden.
• Bilden kommer att sparas i JPEG-format.

Du kan spara bilder direkt, som tagits under en 5-sekundersperiod genom att 
använda [4K-FOTO bulksparning] i [Spela]-menyn. (P142)

• Bilden kommer att sparas med inspelningsinformationen (Exif-informationen), inklusive 
information om slutartid, bländare och ISO-känslighet.

• 4K-bildsekvensfiler som sparas på en dator kommer att hanteras som MP4-filmer.
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Navigera i bildspelsskärmen

• I markeringsfunktionen kan du hoppa till markörerna du lade till eller början eller slutet av 
4K-bildsekvensfilen. Tryck på [Fn1] igen för att återgå till den ursprungliga funktionen.

Funktioner när du väljer bilder

Knappfunktion Beskrivning av funktion

2/1
Markerar en bildruta.
• Du kan välja en bildruta bland 60 bildrutor (tid för kontinuerlig 

bildsekvens på cirka 2 sekunder).
Välj /

>
[MENU/SET]

Visar föregående eller nästa bildruta (45 bilder) i bildspelet.

Förstorar skärmen.

Förminskar skärmen (när skärmen är förstorad).

3/4/2/1 Flyttar det förstorade området (när skärmen är förstorad).
[Fn2] Visar uppspelningsskärmen för 4K-bildsekvenserna.
[Fn1] Växlar till markörfunktionen.

[MENU/SET] Sparar bilden.

Knappfunktion Beskrivning av funktion
1 Flyttar till nästa markör.
2 Flyttar till föregående markör.

Fn2 Fn1

Placering av den visade 
bildrutan
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Navigera i uppspelningsskärmen för 4K-serietagningar.

• Om du visar 4K-bildsekvensfiler på en tv som är ansluten till kameran, kommer de bara att 
visas på uppspelningsskärmen för 4K-bildsekvenser.

• Även om du sätter in SD-kortet i en 4K-kompatibel tv med en SD-kortläsare kan du inte spela 
upp 4K-bildsekvensfiler som har tagits med någon annan [Bildformat]-inställning än [16:9].
(Gäller från maj 2018)

• Beroende på tv:n som är ansluten kanske inte 4K-bildsekvensfiler kan spelas upp korrekt.

Under en paus Under kontinuerlig uppspelning

Knappfunktion Beskrivning av funktion
3 Kontinuerlig uppspelning/paus (under kontinuerlig uppspelning).
4 Kontinuerlig bakåtspolning/paus (under kontinuerlig bakåtspolning).
1 Snabbspola framåt/spola framåt bildruta för bildruta (under paus).
2 Snabbspola bakåt/spola bakåt bildruta för bildruta (under paus).

Förstorar skärmen (under en paus).

Förminskar skärmen (när skärmen är förstorad).

3/4/2/1 Flyttar det förstorade området (när skärmen är förstorad).
[Fn2] Visar bildspelsskärmen (under en paus).
[Fn1] Växlar till markörfunktionen.

[MENU/SET] Sparar bilden (under en paus).

Markera och spara bilder på tv-skärmen.

Fn2 Fn1 Fn1
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Kontrollera fokus efter inspelning (efterfokus)
Tillämpliga lägen: 

Kameran gör det möjligt att ta 4K sekvensbilder medan du skiftar fokus till olika områden. 
Efter att ha tagit dessa bilder kan du välja det önskade fokusområdet.
Denna funktion är lämplig för fotografering av motiv som är stilla.

• Använd ett kort med UHS-hastighetsklass 3. (P27)

1 Tryck på [ ].

2 Tryck på 2/1 för att välja [ON], och tryck på [MENU/SET].
• Du kan också ställa in funktionen på [ON] genom att trycka på [ ] (4), och trycka 

på 2/1 för att välja efterfokusikonen ([ ]) och sedan trycka på [MENU/SET]. (P86)

3 Bestäm kompositionen och tryck ned 
avtryckarknappen halvvägs.
• Autofokuset kommer att identifiera fokusområden på 

skärmen. (Förutom vid skärmens kant.)
• Om det inte finns några områden på skärmen som det går att fokusera på, kommer 

fokusdisplayen (A) att blinka. I så fall går det inte att spela in.

4K-bildsekvensinspelning 
medan fokus ändras 
automatiskt.

Välj önskad fokuspunkt. En bild tas med den 
önskade fokuspunkten.

4K
4:3

残5m04s
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
4 Tryck in avtryckarknappen helt för att starta 
inspelningen.
• Fokuspunkten ändras automatiskt under inspelning. 

När ikonen (B) försvinner avslutas inspelningen 
automatiskt.

• En film i MP4-format kommer att spelas in. (Ljud kommer inte att spelas in.)
• När [Auto återvisn.] har aktiverats kommer det att visas en skärm där du kan välja 

önskat fokusområde. (P85)

∫ Avbryter [Efterfokus]
Välj [OFF] i steg 2. (P83)

∫ Begränsningar i [Efterfokus]
• Eftersom bildtagningen sker i samma bildkvalitet som 4K-foton är vissa bildtagningsfunktioner 

och menyinställningar begränsade. Mer information finns under “Kamerans inställningar för 
4K-fotofunktionen” på P79.

• Förutom de begränsningar som finns för 4K-fotofunktionen gäller följande begränsningar för 
fotografering med [Efterfokus]:
– Autofokusläget inaktiveras.
– Det går inte att spela in filmer.
– [Digital zoom] inaktiveras.
– [Visa återstående] inaktiveras.

Från det att du trycker ned avtryckarknappen halvvägs tills slutet på inspelningen:
• Behåll samma avstånd till motivet och samma komposition.

• Betraktningsvinkeln kan bli aningen smalare vid inspelning.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• [Efterfokus]-funktionen inaktiveras när följande inställningar används:

– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Miniatyr effekt]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/
[Solsken] (Kreativt kontrolläge)

– [Klart i motljus]/[Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Nattfotografering]/[Klart 
nattporträtt]/[Mjuk bild av en blomma] (Scenguideläge)

– När du använder [Time lapse foto]
– När en Wi-Fi-anslutning används
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
1 Välj en bild med [ ]-ikonen på 
uppspelningsskärmen och tryck på 3.

2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja fokusområde.
• Om en bild som är i fokus inte är tillgänglig för det valda 

området kommer en röd ram att visas. Du kan inte spara 
en bild i det här fallet.

• Du kan inte välja kanterna av skärmen.

• Du kan finjustera fokus genom trycka på 2/1 när 
skärmen är förstorad.

3 Tryck på [MENU/SET] för att spara bilden.
• Bilden kommer att sparas i JPEG-format.

Att välja det önskade fokusområdet och spara en bild

Knappfunktion Beskrivning av funktion

3/4/2/1 Väljer ett fokusområde.
• Den kan inte väljas under förstorad skärm.

Förstorar skärmen.

Förminskar skärmen (när skärmen är förstorad).

[Fn2]

Den del som är i fokus kommer att färgmarkeras. 
(Konturmarkering)
• Växlar i ordningen [OFF] > [ ] ([LOW]) > [ ] 

([HIGH]).
[MENU/SET] Sparar bilden.

• Du kan inte välja och spara bilden från tv-skärmen även om kameran är ansluten till tv:n med 
en HDMI-mikrokabel.
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Välj ett funktionsläge
Tillämpliga lägen: 

Du kan ändra vad kameran gör när du trycker på avtryckarknappen.

1 Tryck på 4 ( ).

2 Tryck på 2/1 för att välja drivningsläge och 
tryck sedan på [MENU/SET].

∫ Att avbryta matningsläget
Välj [ ] ([Enskild]) eller [ ] i steg 2.
• Du kan också avbryta självutlösaren genom att stänga av kameran. (När [Auto. självutlösare 

av] (P136) är inställd på [ON])

1 [Enskild] När du trycker på avtryckarknappen tas bara en bild.

2 [Bildsekvens] (P87) Bilder tas i följd medan avtryckarknappen hålls in.

3 [4K-FOTO] (P76) När du trycker ned avtryckarknappen tas ett 4K-foto.

4 [Efterfokus] (P83) När du trycker ned avtryckarknappen görs en 
inspelning med efterfokus.

5 [Autogaffling] (P89)
Varje gång du trycker på avtryckarknappen, tas bilder 
med olika exponeringsinställningar enligt området i 
exponeringskompensationen.

6 [Självutlösare] (P91) När du trycker på avtryckarknappen tas bilden efter att 
den inställda tiden har förflutit.
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Ta bilder med bildsekvensläge
Tillämpliga lägen: 

Stillbilder tas kontinuerligt medan avtryckarknappen är intryckt.

1 Tryck på 4 ( ).

2 Tryck på 2/1 för att välja bildsekvensikonen 
([ ], etc.) och tryck sedan på 3.

3 Välj bildsekvenshastighet med 2/1 och 
tryck sedan på [MENU/SET].

¢ När inspelning utförs under de testförhållanden som har specificerats av Panasonic.
Bildsekvenshastigheten kommer att bli långsammare halvvägs. Men du kan ta bilder 
tills kortet blir fullt. Beroende på inspelningsförhållandena kan antalet sekvensbilder 
som kan tas, minskas.

• Bildsekvenshastigheten kan bli långsammare beroende på följande inställningar.
– [Bildstorlek]/[Kvalitet]/[Känslighet]

• Seriebildshastigheten kan också ställas in med [Bildfrekvens] i [Insp]-menyn.

4 Fokusera på objektet och ta en bild.
• Håll avtryckarknappen helt intryckt för att aktivera 

bildsekvensfunktionen.

∫ Att avbryta bildsekvensläget
Välj [ ] ([Enskild]) eller [ ] i funktionslägena. (P86)

Bildsekvenshastighet
(bilder/sekund) Fokus Antal inspelningsbara 

bilder¢

10 Låst på AF 11
5 AF-spårning 15

2 AF-spårning Beror på kortets 
kapacitet.

L
4:3
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
• När du ställt in [ ], blir exponering och vitbalans låsta på inställningarna för den första 
bilden.
När du ställt in [ ] eller [ ], justeras exponering och vitbalans för varje bild.

• När [ ] ställts in, kan inspelningen bli ljusare eller mörkare än den andra bilden beroende på 
att ljusstyrkan på motivet ändras.

• Det kan ta tid att spara bilder som tas i bildsekvensläge på kortet. Om du tar bilder 
kontinuerligt medan de sparas, minskar det maximala antalet bilder som kan tas i den 
kontinuerliga bildtagningen. Du bör använda ett minneskort med hög hastighet.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Bildsekvensläget inaktiveras i följande fall.

– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Miniatyr effekt]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/
[Solsken] (Kreativt kontrolläge)

– [Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Nattfotografering]/[Mjuk bild av en blomma] 
(Scenguideläge)

– När du spelar in videobilder
– När du spelar in med blixten
– När du använder [Time lapse foto]
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Ta bilder med autofixering
Tillämpliga lägen: 

Maximalt 7 bilder spelas in med olika exponeringsinställningar enligt 
exponeringskompensationsvärdet var gång avtryckarknappen trycks in.

Kompensationsvärde: [3•1/3]

1 Tryck på 4 ( ).

2 Tryck på 2/1 för att välja ikonen för 
Automatisk gaffling ([ ], etc.) och tryck 
sedan på 3.

3 Tryck på 2/1 för att välja 
kompensationsvärde och tryck sedan på 
[MENU/SET].
• Du kan också ställa in kompensationsvärdet för 

autogaffling med [Autogaffling] i [Insp]-menyn.

4 Fokusera på objektet och ta en bild.
• Om du trycker och håller ned avtryckaren, tas det antal bilder 

du har ställt in.
• Indikeringen för Automatisk gaffling blinkar tills antalet bilder du ställt in har tagits.
• Bildräkaren ställs på[0] om du ändrar inställningen av Automatisk gaffling eller stänger 

av kameran innan alla bilder du ställt in har tagits.

bild 1 bild 2 bild 3

d0 EV j1/3 EV i1/3 EV

31/3

L
4:3
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Att avbryta automatisk gaffling
Välj [ ] ([Enskild]) eller [ ] i funktionslägena. (P86)

• När du tar bilder med Automatisk gaffling efter att ha ställt in 
exponeringskompensationsvärdet, baseras bilderna som tas på det värde som valts för 
exponeringskompensationen.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Automatisk gaffling inaktiveras i följande fall.

– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Miniatyr effekt]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/
[Solsken] (Kreativt kontrolläge)

– [Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Nattfotografering]/[Mjuk bild av en blomma] 
(Scenguideläge)

– När du spelar in videobilder
– När du använder [Time lapse foto]
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Ta bilder med självutlösaren
Tillämpliga lägen: 

1 Tryck på 4 ( ).

2 Tryck på 2/1 för att välja självutlösarikonen 
([ ], etc.) och tryck sedan på 3.

3 Tryck på 2/1 för att välja tidsinställning för 
självutlösaren och tryck sedan på [MENU/
SET].

• Tidsinställning för självutlösaren kan även ställas in med [Självutlösare] i menyn [Insp].

4 Tryck in avtryckarknappen halvvägs för att 
fokusera och tryck sedan in den helt för att ta 
bilden.
• Fokus och exponering kommer att ställas in när 

avtryckarknappen trycks ned halvvägs.

• Efter att självutlösarindikatorn blinkat, startar 
inspelningen.

Bilden tas 10 sekunder efter att avtryckarknappen tryckts in.
Efter 10 sekunder tar kameran 3 bilder med cirka 2 sekunders intervaller.
Bilden tas 2 sekunder efter att avtryckarknappen tryckts in.
• När du använder ett stativ etc. är den här inställningen ett bekvämt sätt att 

undvika flimmer på grund av att avtryckarknappen trycks in.

10
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
∫ Avbryta självutlösaren
Välj [ ] ([Enskild]) eller [ ] i funktionslägena. (P86)
• Du kan också avbryta självutlösaren genom att stänga av kameran. (När [Auto. självutlösare 

av] (P136) är inställd på [ON])

• Vi rekommenderar att du använder ett stativ när du använder sjävlutlösaren vid inspelning.
• Blixtstyrkan kan variera något när du väljer [ ].

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Den går inte att ställa in på [ ] under följande förhållanden.

– När [Sam. insp. m/u filter] i det kreativa kontrolläget ställts in på [ON]
• Självutlösaren inaktiveras i följande fall.

– När du spelar in videobilder
– När du använder [Time lapse foto]
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
Ta bilder automatiskt vid inställda intervaller 
([Time lapse foto])
Tillämpliga lägen: 

Kameran kan automatiskt ta bilder av motiv som djur eller växter allteftersom tiden går och 
skapa en film.
• Ställ in inställningarna för datum och tid i förväg. (P31)
• De tagna bilderna visas som gruppbilder.

1 Välj meny.

• Inspelningen kanske inte följer det inställda inspelningsintervallet eller det inställda 
antalet bilder beroende på inspelningsförhållandena.

2 Tryck på 3/4 för att välja [Start] och sedan på [MENU/SET].

>  [Insp] > [Time lapse foto]

[Starttid]

[Nu] Startar inspelningen när man trycker ned 
avtryckarknappen helt.

[Ställ in 
tidsinställning]

Vilken tid som helst upp till 23 timmar och 59 minuter i 
förväg, kan ställas in.
Välj alternativ (timme eller minut) genom att 
trycka på 2/1, ställ in starttiden genom att 
trycka på 3/4 och tryck sedan på [MENU/
SET].

[Fotointervall]/
[Bildräknare]

Det går att ställa in inspelningsintervallet och antalet bilder.
2/1: Välj alternativ (minut/sekund/antal bilder)
3/4: Inställning
[MENU/SET]: Ställ in

MENU
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
3 Tryck in avtryckarknappen helt.
• Inspelningen startar automatiskt.
• Under inspelningsstandby stängs strömmen automatiskt av om ingen åtgärd utförs 

under en viss tid. Intervallfotografering fortsätter även när strömmen stängs av. När 
inspelningens starttid är inne sätts strömmen automatiskt på.
Tryck på kamerans [ON/OFF]-knapp för att sätta på den manuellt.

• Funktioner under inspelningsstandby (kameran är på)

• Efter att inspelningen stannat kommer en bekräftelseskärm att visas som frågar dig om 
du vill fortsätta att skapa en film.
Välj [Ja] för att skapa en film.

4 Välj metod för att skapa en film.
• Inspelningsformatet är inställt på MP4.

5 Tryck på 3/4 för att välja [Utför] och tryck sedan på [MENU/SET].
• Filmer kan också skapas från [Time lapse video] i [Spela]-menyn. (P144)

Knappfunktion Beskrivning av funktion

[Fn1]

Visar en skärm där du kan välja att pausa eller stoppa 
inspelningen
Visar en skärm där du kan välja att återuppta eller stoppa 
inspelningen (under en paus)

[Insp.kvalitet] Ställer in filmens kvalitet.

[Bildhastighet] Ställer in antal bildrutor per sekund.
Ju högre siffran är, desto jämnare kommer filmen att bli.

[Sekvens]

[NORMAL]:
Skarvar ihop bilderna i den ordning de togs.
[REVERSE]:
Skarvar ihop bilderna i motsatt ordning mot hur de togs.
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5. Inställningar för 4K-foto och matning
• Den här funktionen kan inte användas i en övervakningskamera.
• Inspelning under långa perioder på kalla platser som skidorter eller platser på hög 

höjd, eller i varma fuktiga miljöer kan orsaka funktionsstörningar, så var försiktig.
• Vi rekommenderar inte att använda [Time lapse foto] medan du är under vatten.
• [Time lapse foto] pausas i följande fall.

– När batteriets laddning tar slut
– Stäng av kameran
Under en paus, kan du byta ut batteriet och kortet och sedan sätta på kameran för att starta 
om funktionen. (Observera att bilder som tas efter att kortet bytts ut, kommer att sparas som 
en uppsättning separata gruppbilder.) Stäng av den här apparaten när du byter ut batteriet 
eller kortet.

• När du skapar filmer med en [Insp.kvalitet]-inställning på [4K], begränsas inspelningstiden till 
29 minuter och 59 sekunder.
– Dessutom kan du inte skapa filmer med en filstorlek som överstiger 4 GB när du använder 

ett SDHC-minneskort.
– När du använder ett SDXC-minneskort kan du skapa filmer med en filstorlek som överstiger 

4 GB.
• Du kan inte skapa en film med en [Insp.kvalitet]-inställning på [FHD] eller [HD] om 

inspelningstiden överstiger 29 minuter och 59 sekunder eller om filstorleken överstiger 4 GB.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Nattfotografering] (Scenguideläge)
– När du spelar in videobilder
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6. Stabilisator, zoom och blixt

Bildstabilisator
Tillämpliga lägen: 

Om du använder det här läget, detekteras flimmer under bildtagningen, och kameran 
korrigerar automatiskt flimret och gör att flimmerfria bilder kan tas.

• [ ] ([Normal]) väljs automatiskt i det intelligenta automatiska läget.

>  [Insp] > [Stabilisator]

([Normal])

Vertikal och horisontell skakning kompenseras.

([Panorering])

Kameraskakning korrigeras för upp-/nedrörelser.
Detta läge är idealiskt för panorering (en metod för 
bildtagning som innefattar att vrida på kameran för att följa 
objektets rörelser som fortsätter i en viss riktning).

[OFF] [Stabilisator] fungerar inte.

Förhindra skakningsoskärpa (vid skakning av kameran)
När flimmervarningen [ ] visas ska du använda [Stabilisator], ett stativ eller 
självutlösaren (P91).
• Slutartiden blir långsammare speciellt i följande fall. Håll kameran stilla från det ögonblick 

avtryckarknappen trycks in tills bilden visas på skärmen.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
– Långsam synk.
– Långsam synk./Rödaögonreducering
– [Klart nattlandskap]/[Sval natthimmel]/[Varmt nattlandskap]/[Glittrande belysning]/[Klart 

nattporträtt] (Scenguideläge)
– När du vill ställa in en långsam slutarhastighet

MENU
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6. Stabilisator, zoom och blixt
• Vi rekommenderar att du inaktiverar bildstabilisatorn när du använder ett stativ.
• Stabiliseringen kanske inte fungerar tillfredsställande i följande fall.

Se upp med skakningar när du trycker på avtryckarknappen.
– När det är mycket skakningar
– När zoomförstoringen är hög
– När du använder digitalzoomen
– När du tar bilder medan du följer rörliga objekt
– När slutartiden är långsammare vid bildtagning inomhus eller på mörka platser

• Panoreringseffekten i [ ] är svårare att erhålla i följande fall.
– På platser med god belysning som starkt dagsljus en sommardag
– När slutartiden är långsammare än 1/100 sekund
– När du flyttar kameran för långsamt därför att objektet rör sig långsamt (Bakgrunden blir inte 

oskarp)
– När kameran inte hinner med objektet på tillfredställande sätt

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Bildstabilisatorn fungerar inte vid [Höghastighetsfilm]-inspelning.
• I panoramabildläge kommer [Stabilisator]-inställningen att ändras till [ ] ([Panorering]), 

även om den är inställd på [ ] ([Normal]).
• I följande fall kommer [Stabilisator] att ändras till [ ] ([Normal]), även om den är inställd på 

[ ] ([Panorering]):
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
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6. Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med zoom
Du kan zooma in för att göra människor och objekt verka närmare eller zooma ut för att ta 
landskap i vidvinkel.

∫ Skärmvisning
Illustrationen är ett exempel på när optisk zoom används, [i.Zoom], och [Digital zoom] i 
programläge för AE.

A Fokusområde
B Optiskt zoomomfång (inklusive området för extra 

optisk zoom)
C Intelligent zoomomfång
D Digitalt zoomomfång
E Aktuellt zoomläge (brännvidderna är desamma som 

de på en 35 mm filmkamera)

Tillämpliga lägen: 

Zoomar in utan att försämra bildkvaliteten.

Maximal förstoring: 4,6k

För att objekten ska se ut att vara längre bort (Vidvinkel)

Tryck på [W] på zoomknappen.

För att objekten ska se ut att vara närmare (Tele)

Tryck på [T] på zoomknappen.

Zoomtyper och användning

Optisk zoom

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– När du tar bilder med zoommakro
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6. Stabilisator, zoom och blixt
Tillämpliga lägen: 

Den här funktionen fungerar när någon av bildstorlekarna (P124) som markeras med  
väljs.
Du kan zooma in mer än du kan med den optiska zoomen utan att försämra bildkvaliteten.

Maximal förstoring: 9k
(Detta inkluderar den optiska zoomförstoringen. Förstoringsnivån kan variera 
beroende på [Bildstorlek]-inställningen.)

Tillämpliga lägen: 

Du kan zooma in upp till två gånger den ursprungliga zoomförstoringen medan 
försämringen av bildkvaliteten minimeras.

Inställningar: [ON]/[OFF]

Extra optisk zoom

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Leksakseffekt]/[Effektfull leksakseffekt] (Kreativt kontrolläge)
– [Nattfotografering] (Scenguideläge)
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När [HDR] är inställd på [ON]
– När [iNattfotografering] är inställd på [ON]
– När [iHDR] är inställd på [ON]
– När du tar bilder med zoommakro
– När du spelar in videobilder

Intelligent Zoom

>  [Insp]/  [Film] > [i.Zoom]

• Den här funktionen kommer att fungera automatiskt i det intelligenta automatiska läget.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Imponerande konst]/[Leksakseffekt]/[Effektfull leksakseffekt] (Kreativt kontrolläge)
– [Nattfotografering] (Scenguideläge)
– När [HDR] är inställd på [ON]
– När [iNattfotografering] är inställd på [ON]
– När [iHDR] är inställd på [ON]
– När du tar bilder med zoommakro

MENU
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6. Stabilisator, zoom och blixt
Tillämpliga lägen: 

Även om bildkvaliteten försämras varje gång du zoomar in ytterligare, kan du zooma in 
upp till fyra gånger den ursprungliga zoomförstoringen.

Inställningar: [ON]/[OFF]

Digital Zoom

>  [Insp]/  [Film] > [Digital zoom]

• När [i.Zoom] används, är den maximala förstoringen för den digitala zoomen begränsad till 2k.
• När du använder den digitala zoomen, rekommenderar vi att du använder ett stativ och 

självutlösaren (P91) när du tar bilder.
• I det digitala zoomomfånget visas AF-området i mitten i en större storlek.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Imponerande konst]/[Leksakseffekt]/[Effektfull leksakseffekt]/[Miniatyr effekt] (Kreativt 
kontrolläge)

– [Nattfotografering] (Scenguideläge)
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När [HDR] är inställd på [ON]
– När du tar bilder med zoommakro
– Vid inspelning med [Höghastighetsfilm]

MENU
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6. Stabilisator, zoom och blixt
Ta bilder med blixt
Tillämpliga lägen: 

A Blixt
• Täck inte över blixten med fingrarna eller andra föremål.

I följande fall är blixten låst på [Œ ] (blixten forcerad av).
• När du spelar in videobilder
• När man tar 4K-foton
• Vid inspelning med [Efterfokus]
• Vid inspelning med autogafflingsfunktionen
• När elektronisk avtryckare används
• När [HDR] är inställd på [ON]
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6. Stabilisator, zoom och blixt
Ställa in blixten så att den matchar exponeringen.

1 Tryck på 1 (‰).

2 Tryck på 2/1 för att välja läge och tryck 
sedan på [MENU/SET].

¢1 Detta kan bara ställas in när intelligent automatiskt läge har valts. Ikonen ändras beroende 
på motivets typ och ljusstyrka. (P46)

¢2 Blixten aktiveras två gånger. Objektet ska inte röra sig förrän den andra blixten 
aktiverats. Intervallen mellan de båda blixtarna beror på objektets ljusstyrka. När [Inga 
röda ögon] (P128) i [Insp]-menyn är inställd på [ON], visas [ ] på blixtikonen.

Ändra blixtläge

‡ ([Auto]) Blixten aktiveras automatiskt i enlighet med 
exponeringsförhållandena.([Auto])¢1

([Auto/redeye])¢2

Blixten aktiveras automatiskt i enlighet med 
exponeringsförhållandena.
Den aktiveras en gång innan bilden tas för att minska 
rödaögonfenomenet (ögonen på objektet blir röda på bilden) och 
sedan en gång till när bilden tas.
• Använd denna när du tar bilder av personer i förhållanden 

med dålig belysning.

‰
([Force blixt på])
([Forcerad/röda 
ögon])¢2

Blixten aktiveras varje gång oberoende av 
exponeringsförhållandena.
• Använd den här inställningen när ditt objekt står med ljus i 

bakgrunden eller under lysrör.

([Långsam synk])
([Långs synk/röda 
ögon])¢2

När du tar en bild mot mörk bakgrund blir 
slutartiden långsammare när blixten är 
aktiverad så att det mörka landskapet i 
bakgrunden blir ljusare.
• Använd denna funktion när du tar 

bilder av personer framför en mörk 
bakgrund.

• Om du använder en långsammare tid kan det orsaka att 
rörelserna blir oskarpa. Använd ett stativ för att förbättra 
dina bilder.

Œ ([Forcerad av])
Blixten är inte aktiverad i något exponeringsförhållande.
• Använd den här när du tar bilder på platser där det är 

förbjudet att använda blixt.

• Rödaögonreduceringens effekt varierar mellan människor. Om motivet dessutom är långt ifrån 
kameran eller inte tittade vid den första blixten, kanske effekten inte blir tydlig.
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6. Stabilisator, zoom och blixt
∫ Tillgängliga blixtinställningar efter inspelningssätt
De blixtinställningar som finns tillgängliga beror på exponeringssättet.
(±: Tillgänglig, —: Inte tillgänglig, ¥: Startinställning av scenläge)

Inspelningsläge ‡ ‰ Œ

Programläge för AE ± ± ± ± ± ± ±

Manuellt exponeringsläge ± ± ± ± — — ±

Scenguideläge

[Rensa porträtt] ± ¥ ± ± — — ±

[Silkeslen hud] ± ¥ ± ± — — ±

[Mjuk bakgrundsbelysning] — — — — — — ¥

[Klart i motljus] — — ¥ — — — ±

[Avkopplande ton] — — — — — — ¥

[Distinkt natur] — — — — — — ¥

[Klarblå himmel] — — — — — — ¥

[Romantisk solnedgång] — — — — — — ¥

[Färgrik solnedgång] — — — — — — ¥

[Glittrande vatten] — — — — — — ¥

[Klart nattlandskap] — — — — — — ¥

[Sval natthimmel] — — — — — — ¥

[Varmt nattlandskap] — — — — — — ¥

[Glittrande belysning] — — — — — — ¥

[Nattfotografering] — — — — — — ¥

[Klart nattporträtt] — — — — — ¥ ±

[Mjuk bild av en blomma] ¥ — ± — — — ±

[Aptitretande mat] ¥ — ± — — — ±

[Söt efterrätt] ¥ — ± — — — ±

[Frys rörliga djur] ¥ — ± — — — ±

[Monokrom] ¥ ± ± ± ± ± ±

Sportläge

± — ± — — — ±
Snöläge

Strand & surf-läge

Undervattensfunktion

• I det intelligenta automatiska läget kommer blixten att ställas in på [ ] eller [Œ].
• Blixtinställningen för scenguideläget återställs till standardvärdet varje gång man byter scen.
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6. Stabilisator, zoom och blixt
∫ Tillgänglig räckvidd för blixten (ungefärlig)
Kanterna på bilder som har tagits med blixt utan användning av zoom på kort avstånd 
(nära vidvinkeln) kan verka mörka. Detta kan avhjälpas genom att zooma in lite mer.

• Det här är omfånget när [ISO begr set] (P128) står på [OFF].

∫ Slutartid för varje blixtinställning

¢ Värdet ändras till 4 sekunder i det manuella exponeringsläget.
• I intelligent autoläge ändras slutarhastigheten beroende på den identifierade scenen.

Vidvinkel Tele

[AUTO] i 
[Känslighet] 0,3 m till 5,6 m 0,3 m till 3,1 m

• Om du har blixten för nära ett motiv, kan motivet se förvrängt eller missfärgat ut på grund av 
värmen eller ljuset från blixten.

• Det kan ta tid att ladda blixten om du tar bilder gång på gång. När blixten laddas blinkar 
blixtikonen rött och det går inte att ta en bild även om du trycker in avtryckaren helt.

Blixtinställning Slutartid (s.) Blixtinställning Slutartid (s.)
‡

1/60¢ till 1/1300

1 till 1/16000

‰ Œ 4 till 1/16000
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7. Inspelning av videobilder

Filminspelning/4K-film
Tillämpliga lägen: 

Du kan spela in filmer och 4K-filmer i inspelningsformatet MP4.
Ljudet spelas in i stereo.

1 Starta inspelningen genom att trycka på 
videobildsknappen.
A Använd inspelningstid
B Tillgänglig inspelningstid
• Inspelning av videobilder som passar för varje läge är 

möjlig.
• Statusindikatorn för inspelning (röd) C blinkar under 

inspelning av videobilder.
• Släpp filmknappen efter att ha tryckt kort på den.
• m: minut, s: sekund

2 Inspelningen stoppas genom att du trycker 
på videobildsknappen igen.

Om driftljudet som hörs när du stoppar en inspelning
Om filmknappens driftljud stör dig när du trycker ned den helt, kan du pröva med följande:

– Spela in filmen ungefär tre sekunder längre och dela den sista delen av filmen med [Dela 
video] (P144) i [Spela]-menyn.

3s3s3s

R1m3737sR1m37s
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7. Inspelning av videobilder
• Driftljudet från zoomen eller knapparna kanske blir inspelat när funktionen används under 
inspelning av en videobild.

• Zoomhastigheten minskar vid filminspelning.
• Efter inspelning av rörliga bilder kan kortåtkomstindikeringen visas en stund, beroende på 

vilken typ av kort som används, men det är inte någon felfunktion.
• När bildformatets inställning är annorlunda i stillbilder och videobilder, så ändras synvinkeln i 

början av inspelningen av videobilder.
När [Inspeln.omr.] ställs på [ ], visas synvinkeln under inspelning av videobilder.

• Om den extra optiska zoomen används innan du trycker in filmknappen, raderas de 
inställningarna, så att betraktningsvinkeln ändras kraftigt.

• Det går inte att få stereoeffekter under vatten.
• Ljudstörningar kan spelas in under vattnet.
• Om det finns vatten kvar i hålet för mikrofonen eller högtalaren, kan ljudet som spelas in och 

spelas upp bli svagt eller förvrängt. Töm ur vattnet och använd bara kameran efter att den fått 
torka en stund.  (P17)

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Videobilder kan inte spelas in i följande fall.

– [Grov monokrom]/[Silkeslen monokrom]/[Mjuk fokusering]/[Stjärnfilter]/[Solsken] (Kreativt 
kontrolläge)

– [Glittrande vatten]/[Glittrande belysning]/[Mjuk bild av en blomma] (Scenguideläge)
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– När du använder [Time lapse foto]

• Det går inte att spela in 4K-filmer medan den är ansluten till Wi-Fi.
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7. Inspelning av videobilder
¢ 4K-film

∫ Om kompatibiliteten för inspelade videobilder
Även om en MP4-kompatibel uppspelningsutrustning används kan video- eller 
ljudkvaliteten för den inspelade videobilden vara dålig eller så kan de kanske inte spelas 
upp. Det kan också finnas tillfällen när den inspelade informationen inte visas ordentligt. 
Om du upplever något av detta, spela då upp videon på den här kameran.

Ställer in storlek och inspelningens bildhastighet

>  [Film] > [Insp.kvalitet]

Alternativ Storlek Inspelnings 
bildhastighet Sensor utgång Bithastighet

[4K/100M/30p]¢ 3840k2160 30p 30 bilder/sekund 100 Mbps

[4K/100M/25p]¢ 3840k2160 25p 25 bilder/sekund 100 Mbps

[4K/100M/24p]¢ 3840k2160 24p 24 bilder/sekund 100 Mbps

[FHD/28M/60p] 1920k1080 60p 60 bilder/sekund 28 Mbps

[FHD/28M/50p] 1920k1080 50p 50 bilder/sekund 28 Mbps

[FHD/20M/30p] 1920k1080 30p 30 bilder/sekund 20 Mbps

[FHD/20M/25p] 1920k1080 25p 25 bilder/sekund 20 Mbps

[HD/10M/30p] 1280k720 30p 30 bilder/sekund 10 Mbps

[HD/10M/25p] 1280k720 25p 25 bilder/sekund 10 Mbps

• Ju högre “Bit rate”-värdet är desto högre blir bildkvaliteten. Eftersom kameran använder 
inspelningsmetoden “VBR” ändras bithastigheten automatiskt beroende på motivet som 
spelas in. Det kan leda till att inspelningstiden blir kortare när motiv som rör sig snabbt spelas 
in.

• När du valt [Miniatyr effekt] i det kreativa kontrolläget, går det inte att välja alternativen som 
används för 4K-filmer.

• Använd kort som klassificerats som UHS hastighetsklass 3 när du spelar in filmer i 4K. (P27)
• Synvinkeln för filmer i 4K är smalare än den för filmer i andra storlekar.
• För att säkerställa en mycket exakt fokus spelas 4K-filmer in med en reducerad 

autofokushastighet. Det kan vara svårt att fokusera på motivet med autofokus, men det är inte 
något funktionsfel.

MENU
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7. Inspelning av videobilder
Tillämpliga lägen: 

Ställer in funktionen för autofokus under filminspelning.

Hur du ställer in fokus när du spelar in en videobild ([Kontinuerlig AF])

>  [Film] > [Kontinuerlig AF]

[ON] Kameran håller automatiskt fokus på motiven under inspelningen.
[OFF] Kameran bibehåller fokusläget den hade när inspelningen startades.

• Om du trycker in avtryckarknappen halvvägs medan du spelar in en film, justeras fokus om.
• Beroende på inspelningsförhållandena, kan driftljuden spelas in när autofokus används 

medan du filmar.
Om du störs av driftljud, rekommenderar vi att du spelar in med [Kontinuerlig AF] i 
[Film]-menyn inställd på [OFF].

• När du använder zoomen vid inspelning av filmer, kan det ta tid att ställa in skärpan.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Vid inspelning med [Höghastighetsfilm]

MENU
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7. Inspelning av videobilder
Tillämpliga lägen: 

Du kan ta stillbilder medan du spelar in en film (samtidig inspelning).

Under videobildsinspelning trycker du in 
avtryckarknappen helt för att ta en stillbild.
• Indikatorn för samtidig inspelning visas medan du tar stillbilder.

Att ta stillbilder medan du spelar in videobilder

• Bildformatet blir låst på [16:9].
Stillbilder kommer att tas med en bildstorlek på 1920k1080.

• Upp till 30 stillbilder kan tas under videobildsinspelning.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– När du spelar in filmer med storleken inställd på 4K i [Insp.kvalitet]
– Vid inspelning med [Höghastighetsfilm]

131313
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7. Inspelning av videobilder
Tillämpliga lägen: 

Du kan spela in filmer i ungefär 1/4k slow motion genom att göra en 
höghastighetsinspelning i 100 bilder/sekund. Rörelsen visas långsammare när den spelas 
upp.
• Inspelningen kommer att utföras i [HD/10M/25p].

1 Välj meny.

2 Starta inspelningen genom att trycka på videobildsknappen.
3 Inspelningen stoppas genom att du trycker på videobildsknappen igen.

Inspelning av slow motion-film ([Höghastighetsfilm])

>  [Film] > [Höghastighetsfilm] > [ON]

• Audio spelas inte in.
• Du kan spela in en höghastighetsfilm kontinuerligt upp till 7 minuter och 29 sekunder eller tills 

filstorleken blir 4 GB.
• Under lysrörsbelysning kan flimmer eller horisontella streck synas.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Miniatyr effekt] (Kreativt kontrolläge)

MENU
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8. Sensor

Sensorer (kompass/höjdmätare) används
Tillämpliga lägen: 

• Information som mäts på den här enheten är endast en ungefärlig indikation. Använd 
den inte för tekniska ändamål.

• När du använder den här kameran för omfattande bergsklättring eller vandring, använd 
endast den uppmätta informationen (riktning, höjd) som en ungefärlig indikation och bär 
alltid med dig en karta och specialbyggda mätinstrument.

∫ Aktivera sensorerna
Riktningen och höjden kan mätas och sparas i de tagna bilderna.

∫ Visa kompassen och höjdmätaren
Den aktuella riktningen och höjden visas vid inspelning, medan riktningen och höjden vid 
inspelningstillfället visas under uppspelningen.
För att växla miljöinformationsskärm, tryck på [DISP.] flera gånger.

A Höjdmätare (P112)
B Kompass (P114)
C Platsinformation (endast vid uppspelning)

• Platsinformationen som läggs till från smartmobilen 
visas. (P157)

D Inspelningsdatum (endast vid uppspelning)

>  [Inst.] > [Sensorinställningar] > [ON]MENU
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8. Sensor
Att använda höjdmätaren
Tillämpliga lägen: 

Du kan kontrollera altituden på den aktuella platsen.
Höjdmätaren är inte justerad vid inköpstillfället.
• Visningsområdet är j500 m till 9000 m.
A Höjd
B Aktuell höjd

∫ Om höjdkonvertering
Den höjd som visas är en relativ höjd¢1. Höjden är ett värde som beräknas genom att 
konvertera ett lufttryck inne i apparaten till en höjd där 0 m (havsnivå) u 1013 hPa¢2 är 
referens.

¢1 Höjden kan uttryckas på två sätt - som en höjd över havsnivån (absolut höjd från havsytan) 
eller som en relativ höjd (skillnaden i höjd mellan två platser). Den här kameran visar en 
relativ höjd som beräknas med en metod som använder förhållandet mellan höjden och 
lufttrycket i International ISA [International Standard Atmosphere] (Internationell 
standardatmosfär), som den specificeras av International ICAO [International Civil Aviation 
Organization] (Internationella civila luftfartsorganisationen).

¢2 “hPa (hektopascal)” är en enhet som används för att motsvara lufttrycket.

∫ Om uppmätt altitud och atmosfäriskt tryck
• Höjdvärdet kan uppvisa fel, beroende på ändringar i lufttrycket, jämfört med områden och 

platser med höjdreferensskyltar. Justera ofta med [Höjdmätare Justera].
• Höjden som anges ombord på ett flygplan mäts med det atmosfäriska trycket omkring 

flygplanet. Det matchar inte den höjd som faktiskt mäts inuti flygplanet.
• Även om kameran är låst på en konstant altitud, kan den uppmätta altitutden variera på grund 

av effekterna vid ändring av det atmosfäriska trycket.
I kustområden ändras höjden med 1 m per 0,12 hPa.

• Altitud och atmosfäriskt tryck kan inte mätas noga i följande 
fall:
– När det sker en avsevärd ändring i väderförhållandena 

(tryck och lufttemperatur)
– När man rör sig snabbt på höjden
– När något trycker mot apparatens fram- eller baksida

(Håll den här apparaten som bilden visar vid mätning.)
– När den här apparaten är våt (när du använt den under vatten etc.)¢3

– När sidoluckan stängs¢3

¢3 Den anpassar sig till omgivningens atmosfärstryck inom några minuter och visar sedan 
korrekta mätvärden.
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8. Sensor
Du kan justera höjdmätaren manuellt.
För att mäta höjden med större noggrannhet rekommenderar vi att du regelbundet gör 
justeringar genom att jämföra en referenshöjd på en skylt eller annan korrekt 
höjdinformation med höjden som anges i kameran.

1 Välj meny.

2 Tryck på 2/1 för att välja alternativ och tryck på 3/4 för att ställa in.
• Den aktuella höjden kommer att visas. Ställ in ett värde som matchar den faktiska höjden.
• Du kan inte ställa värden utanför visningsområdet.
• Tryck på [DISP.] för att återställa till ett icke justerat höjdvärde.

3 Tryck på [MENU/SET].

Justera höjdmätaren

>  [Inst.] → [Höjdmätare Justera]

• En negativ siffra kanske visas som en relativ höjd även om du är på en plats som är högre än 
havsnivån.

• Efter justeringen, kan fel på några få meter fortfarande inträffa. För information om hur du 
bevarar den justerade precisionen, läs “Om uppmätt altitud och atmosfäriskt tryck” (P112).

MENU
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8. Sensor
Använda kompassen
Tillämpliga lägen: 

16 riktningar visas, baserade på den riktning som kameralinsen pekar mot.
• Den färgade delen av nålen pekar mot norr.
A Norr
• Det kanske inte mäts korrekt när du mäter med den här kameran 

upp-och-nervänd.

• Kameran använder den magnetiska kompassen för att mäta riktningar. Därför kan det vara en 
skillnad i vinkel (deklination) mellan magnetisk norr, den norr som kameran pekar på, och 
verklig norr, jordens exakta norr.

• Bäringens mätvärde kan påverkas på orter med svag magnetism.
• Det kanske inte mäts noga, om det sker för nära följande objekt:

– Permanenta magneter (metaller i magnetiska halsband etc.)/metalliska föremål (stålbänkar, 
skåp etc.)/högspänningsledningar eller luftledningar/hushållsapparater (tv-apparater, 
datorer, mobiltelefoner, högtalare etc.)

• Det kanske inte mäts noga på följande ställen:
– Inuti bilar/tåg/båtar/flygplan/rum (när stålbalkarna är magnetiserade)
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8. Sensor
Justera kompassen när mätvärdet inte matchar den faktiska riktningen.

1 Välj meny.

2 Håll kameran säkert vertikalt, och justera 
genom att rotera den i en 8 genom att vrida din 
handled några gånger.
• Ett meddelande om att justeringen är färdig visas 

när denna lyckats.

Hur du justerar kompassen

>  [Inst.] → [Kalibrera kompass]

• Gör justeringen med remmen kring din handled för att inte tappa kameran.
• När justeringen inte lyckas, flytta till en plats utan omgivande magnetism och utför justeringen 

igen.

MENU
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9. Uppspelning och redigering av bilder

Visning av bilder

1 Tryck på [(].

2 Tryck på 2/1.

• Om du trycker in och håller kvar 2/1, kan du spela upp 
bilderna i följd.

∫ Att avsluta uppspelningar
Tryck på [(] igen eller tryck ned avtryckarknappen halvvägs.

2: Visa den föregående bilden
1: Visa nästa bild

• När kameran är avstängd, tryck på och håll in [(]. Om du sätter på den på det här sättet, 
kommer uppspelningsskärmen att visas automatiskt.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Den här kameran överensstämmer med DCF standard “Design rule for Camera File system” 

som fastställts av JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association” och med Exif “Exchangeable Image File Format”.
Den här kameran kan endast visa bilder som överensstämmer med DCF-standard.

• Kameran kanske inte kan spela upp bilder som tagits på andra enheter korrekt och kamerans 
funktioner kanske inte är tillgängliga för bilderna.

1/981/981/981/98
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9. Uppspelning och redigering av bilder
Uppspelning av videobilder
Den här apparaten är avsedd för att spela filmer i MP4-formatet.
• Filmer visas med filmikonen ([ ]).

Tryck på 3 för att spela upp.
A Inspelningstid för rörliga bilder

• När uppspelningen startat, visas den tid som gått på 
uppspelningen på skärmen.
Till exempel visas 8 minuter och 30 sekunder som [8m30s].

∫ Funktioner under uppspelning av filmer

¢  Den snabba hastigheten för framåtbläddring/återvisning ökar om du trycker på 1/2 igen.

• Höghastighetsfilm visas med inspelningstid och uppspelningstid.
B Uppspelningstid
C Filmers inspelningstid

Knappfunktion Beskrivning av funktion Knappfunktion Beskrivning av funktion

3 Spela/Pausa 4 Stopp

2

Snabbläddring bakåt¢

1

Snabbläddring framåt¢

Tillbakaspolning bild-för-bild
(under pausning)

Framspolning bild-för-bild
(under pausning)

Minska volymnivån Öka volymnivån

12s12s12s12s

4m40s4m40s4m40s4m40s
1m10s1m10s1m10s1m10s
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9. Uppspelning och redigering av bilder
1 Tryck på 3 för att ställa uppspelningen av videobilder i pausläge.
• Tryck på 2/1 för att finjustera pausläget medan filmen är pausad.

2 Tryck på [MENU/SET].

Hur du skapar stillbilder ur en videobild

• Stillbilder kommer att sparas med [Bildformat] inställt på [16:9] och [Kvalitet] inställt på [A]. 
Antalet pixlar kommer att variera efter den film som du spelar upp.
– [4K]: 3840k2160
– [FHD], [HD]: 1920k1080

• Stillbilder som skapats från en videobild kanske blir grövre än normal bildkvalitet.
• [ ] visas när stillbilder som skapats från videobilder visas upp.
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9. Uppspelning och redigering av bilder
Byta uppspelningsmetod

Tryck på [T] på zoomknappen.
1k > 2k > 4k > 8k > 16k
• Om du trycker på [W] på zoomknappen kommer förstoringen att 

minskas, efter att skärmen varit förstorad.
• Du kan flytta det förstorade området genom att trycka på 3/4/

2/1.

Tryck på [W] på zoomknappen.
1 skärm > 12 skärmar > 30 skärmar > Visning av 
kalender
• Tryck på [T] på zoomknappen för att gå tillbaka till den 

föregående skärmen.

∫ För att gå tillbaka till normal visning
Tryck på 3/4/2/1 för att välja en bild och tryck sedan på [MENU/SET].

1 Tryck på [W] på zoomknappen för att visa kalenderskärmen.
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja inspelningsdatum 

och tryck sedan på [MENU/SET].
• Endast bilder som tagits det datumet kommer att visas.
• Tryck på [W] på zoomknappen för att gå tillbaka till 

kalenderskärmen.
3 Tryck på 3/4/2/1 för att välja en bild och tryck 

sedan på [MENU/SET].

Använda uppspelningszoomen

Att visa flera skärmar (flerbildsuppspelning)

Visa bilderna efter det datum då de togs (kalenderuppspelning)

• Datum för den valda bilden i visningsfönstret blir det datum som valdes när kalenderfönstret 
först visades.

• Du kan visa kalendern mellan januari 2000 och december 2099.
• Om datum inte ställts in i kameran, ställs tagningsdatum in som 1 januari 2018.
• Om du tar bilder efter att ha ställt in resmålet i [Tidszoner] visas bilderna efter datum på 

resmålet vid bildvisning i tidsföljd.
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9. Uppspelning och redigering av bilder
Uppspelning av gruppbilder
En bildgrupp består av flera bilder. Du kan spela upp bilder i en grupp antingen 
kontinuerligt eller en och en.
• Du kan redigera eller radera alla bilder i en grupp på en enda gång.

(Om du t.ex. raderar en bildgrupp raderas alla bilderna i den gruppen.)

[ ]:
Med [4K-FOTO bulksparning] sparas en bildgrupp direkt. 
(P142)
[ ]:
En bildgrupp består av bilder som tagits med 
intervallfotografering. (P93)

∫ Kontinuerlig uppspelning av gruppbilder
Tryck på 3.
• När gruppbilder spelas upp en och en, visas alternativen.

Välj en av följande uppspelningsmetoder:
[Från första bilden]:
Bilder spelas upp kontinuerligt från gruppens första bild.
[Från aktuell bild]:
Bilder spelas upp kontinuerligt från den bild som spelas upp.

• Funktioner under uppspelning av gruppbilder

∫ Spela upp gruppbilderna en i taget
1 Tryck på 4.
2 Tryck på 2/1 för att bläddra genom bilderna.

• Tryck på 4 igen för att gå tillbaka till normal 
uppspelningsskärm.

• Varje bild i en grupp kan behandlas som en vanlig bild när 
de spelas upp. (Som t.ex. vid flerbildsuppspelning, 
uppspelningszoom och radering av bilder)

• Bilder kommer inte att grupperas om de spelas in utan att klockan ställts in.

3 Kontinuerlig uppspelning/Paus 4 Stopp

2

Snabbläddring bakåt
1

Snabbläddring framåt

Bläddra bakåt
(under pausning)

Bläddra framåt
(under pausning)

1/981/981/981/98

1/981/981/981/98
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9. Uppspelning och redigering av bilder
Radera bilder
Raderade bilder går inte att återhämta.

∫ För att radera en enskild bild
1 I uppspelningsläget kan du välja bilden som du vill 

radera och sedan trycka på [ ].
2 Tryck på 3 för att välja [Radera ensk] och sedan på 

[MENU/SET].

∫ Att radera flera bilder eller alla bilder
1 I visningsläge, tryck på [ ].
2 Tryck på 3/4 för att välja bildraderingsmetod och tryck sedan på [MENU/SET].

3 (När [Radera flera] valts)
Tryck på 3/4/2/1 för att välja bild och sedan på 
[MENU/SET] för inställning. (Upprepa detta steg.)
• [‚] visas på de valda bilderna.

Om [MENU/SET] trycks ner igen avbryts inställningen.

4 (När [Radera flera] valts)
Tryck på 2 för att välja [Utför] och tryck sedan på [MENU/SET] för att slutföra.

[Radera flera]
Upp till 100 bilder kan väljas på en gång.
• Gruppbilder behandlas som en enskild bild. Alla bilder i en grupp 

kommer att raderas.

[Radera alla] Alla bilder på kortet kommer att raderas.

• Beroende på antalet bilder som ska raderas kan det ta en stund att radera dem.
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10. Använda menyfunktionerna

Menylista

Tillämpliga lägen: 

Du kan välja effekter att matcha typen av bild du vill spela in.

[Insp] P122 [Personanp.] P130 [Spela] P138

[Film] P129 [Inst.] P132

: [Insp]-meny

• [Fotostil] (P122)
• [Bildformat] (P124)
• [Bildstorlek] (P124)
• [Kvalitet] (P125)
• [Känslighet] (P71)
• [Vitbalans] (P73)
• [AF-läge] (P65)
• [Mätningsläge] (P125)
• [Bildfrekvens] (P87)
• [4K-FOTO] (P76)
• [Autogaffling] (P89)
• [Självutlösare] (P91)
• [i.dynamisk] (P126)

• [iNattfotografering] (P47)
• [iHDR] (P48)
• [HDR] (P126)
• [Time lapse foto] (P93)
• [Inst. för panorama] (P63)
• [Slutartyp] (P127)
• [Inga röda ögon] (P128)
• [ISO begr set] (P128)
• [Utökad ISO] (P128)
• [i.Zoom] (P99)
• [Digital zoom] (P100)
• [Stabilisator] (P96)

[Fotostil]

>  [Insp] > [Fotostil]

 [Standard] Det här är standardinställningen.

 [Intensiv] Glänsande effekt med hög mättnad och kontrast.

 [Naturlig] Mjuk effekt med låg kontrast.

 [Monokrom] Enfärgad effekt utan färgskuggor.

 [Landskap] En effekt som passar för landskap med livfulla blå 
himmelsbilder och gröna färger.

 [Porträtt] En effekt som passar för porträtt med friska och vackra 
hudtoner.
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10. Använda menyfunktionerna
∫ Hur du justerar bildkvalitet

1 Tryck på 2/1 för att välja typ av Fotostil.
2 Tryck på 3/4 för att markera alternativen och tryck 

sedan på 2/1 för att justera.

¢1 [Färgton] visas bara när [Monokrom] har valts. I andra fall kommer [Mättnad] att visas.
¢2 [Filtereffekt] visas endast när du har valt [Monokrom].
• Om du justerar bildkvaliteten, visas [_] bredvid ikonen för fotostil på skärmen.

3 Tryck på [MENU/SET].

 [Kontrast]
[r] Ökar skillnaden mellan det ljusa och det mörka på 

bilden.

[s] Minskar skillnaden mellan det ljusa och det mörka på 
bilden.

 [Skärpa]
[r] Bilden blir skarp.
[s] Bilden blir mindre skarp.

 [Red. störning]
[r] Störningsminskningens effekt förbättras.

Bildens upplösning kan försämras något.

[s] Störningsminskningens effekt minskar. Du kan få 
bilder med högre upplösning.

 [Mättnad]¢1 [r] Färgerna på bilden blir livliga.
[s] Färgerna på bilden blir naturliga.

 [Färgton]¢1 [r] Lägger till en blåaktig ton.
[s] Lägger till en gulaktig ton.

 [Filtereffekt]¢2

[Gul] Förbättrar motivets kontrast. (Effekt: svag)
Den blå himlen kan spelas in tydligt.

[Orange] Förbättrar motivets kontrast. (Effekt: medium)
Den blå himlen kan spelas in i en mörkare blå färg.

[Röd]
Förbättrar motivets kontrast. (Effekt: stark)
Den blå himlen kan spelas in i en mycket mörkare 
blå färg.

[Grön] Hud och läppar visas i naturliga toner.
De gröna löven verkar ljusare och förbättrade.

[Av] —

• Du kan bara justera bildkvaliteten i scenguideläget.

DISP.カスタム登録

-5 0 +5 ±0

±0S

±0
±0

S
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10. Använda menyfunktionerna
Tillämpliga lägen: 

På så sätt kan du välja bildernas format så att de passar utskrifts- eller 
uppspelningsmetoden.

Tillämpliga lägen: 

Ställ in antalet pixlar.
Ju högre antal pixlar desto finer detaljer får bilderna, även när de skrivs ut på stora blad.

[Bildformat]

>  [Insp] > [Bildformat]

[4:3] [Bildformat] på en 4:3 TV
[3:2] [Bildformat] på en 35 mm filmkamera
[16:9] [Bildformat] på en TV med högupplösning (HDTV) etc.
[1:1] Kvadratiskt bildformat

[Bildstorlek]

>  [Insp] > [Bildstorlek]

När bildformatet är [4:3]. När bildformatet är [16:9].
Inställningar Bildstorlek Inställningar Bildstorlek

[L] (20M) 5184k3888 [L] (14,5M) 5184k2920

[ M] (10M) 3712k2784 [ M] (8M) 3840k2160

[ S] (5M) 2624k1968 [ S] (2M) 1920k1080

När bildformatet är [3:2]. När bildformatet är [1:1].
Inställningar Bildstorlek Inställningar Bildstorlek

[L] (17M) 5184k3456 [L] (14,5M) 3888k3888

[ M] (9M) 3712k2480 [ M] (7,5M) 2784k2784

[ S] (4,5M) 2624k1752 [ S] (3,5M) 1968k1968

• Det går inte att ställa in [Bildstorlek] vid fotografering i 4K eller med efterfokusfunktionen.

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
Tillämpliga lägen: 

Ställ in komprimeringsvärdet i vilket bilderna ska sparas.

Tillämpliga lägen: 

Typen av optisk mätning för ljusstyrkan kan ändras.

[Kvalitet]

>  [Insp] > [Kvalitet]

Inställningar Filformat Beskrivning av inställningar
[A]

JPEG

En JPEG-bild där bildkvaliteten getts prioritet.

[›]
En JPEG-bild med standardbildkvalitet.
Detta är praktiskt för att öka antalet bilder utan att ändra 
antal pixlar.

• Inställningen är låst på [A] vid 4K-bildtagning eller i [Efterfokus].

[Mätningsläge]

>  [Insp] > [Mätningsläge]

[ ]
(Flera)

Det här är den metod där kameran mäter den lämpligaste exponeringen 
genom att automatiskt bedöma ljusstyrkans fördelning över hela 
skärmen.
Vanligtvis rekommenderar vi den här metoden.

[ ]
(Mittcentrerad)

Det här är den metod som används för att ställa in fokus på objektet mitt 
på skärmen och mäta hela skärmen på samma sätt.

[ ]
(Punkt)

Det här är den metod som används för att mäta objektet i 
punktmätningsmålet A.
• Om du ställer in punktmätningsmålet i kanten av 

skärmen kan mätningen påverkas av ljusstyrkan kring 
den punkten.

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
Tillämpliga lägen: 

Kontrasten och exponeringen kompenseras när skillnaden mellan ljusstyrkan i 
bakgrunden och motivet etc. är stor.

Inställningar: [AUTO]/[OFF]

Tillämpliga lägen: 

Du kan sätta ihop 3 bilder med olika exponeringsnivåer till en enda bild med rik 
nyansering.
Du kan minimera förlusten av nyansering i ljusa och mörka områden när, till exempel, 
kontrasten mellan bakgrunden och motivet är stort.

Inställningar: [ON]/[OFF]

[i.dynamisk]

>  [Insp] > [i.dynamisk]

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Du kanske inte får någon kompensationseffekt beroende på inspelningsförhållandena.
• I följande fall fungerar inte [i.dynamisk]:

– När [HDR] är inställd på [ON]

[HDR]

>  [Insp] > [HDR]

• Flytta inte enheten under den kontinuerliga bildtagningen efter att du tryckt på 
avtryckarknappen.

• Du kan inte ta nästa bild innan bildkombineringen slutförts.
• Ett rörligt motiv kan spelas in med onaturlig oskärpa.
• Betraktningsvinkeln kommer att bli aningen smalare.
• Blixten är låst på [Œ] (blixten forcerad av).

Inte tillgängligt i dessa fall:
• [HDR] fungerar inte för bilder som tas under inspelning av en videofilm.
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Vid inspelning i bildsekvensläge
– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– Vid inspelning med autogafflingsfunktionen
– När du använder [Time lapse foto]

MENU
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Tillämpliga lägen: 

Du kan använda en av de två slutarna för att ta bilder; den mekaniska slutaren eller den 
elektroniska slutaren.

¢ Det går att ändra inställningarna för det elektroniska slutarljudet i [Slutarvolym] och 
[Slutarton]. (P133)

[Slutartyp]

>  [Insp] > [Slutartyp]

[AUTO]
Växlar slutartyp automatiskt mellan den mekaniska slutaren och den 
elektroniska slutaren så att det passar fotograferingsförhållandena och 
slutartid.

[MSHTR] Använder endast det mekaniska slutarläget för att ta en bild.

Mekanisk slutare Elektronisk slutare

Beskrivning
Kameran påbörjar exponeringen 
elektroniskt och avslutar den med den 
mekaniska slutaren.

Kameran startar och avslutar en 
exponering elektroniskt.

Blixt ± —

Slutartid (s.) 4 till 1/1300 1 till 1/16000

Slutarljud Mekaniskt slutarljud i Elektroniskt 
slutarljud Elektroniskt slutarljud¢

• När [ ] visas på skärmen, kommer bilderna att tas med den elektroniska slutaren.
• Den elektroniska slutaren används för fotografering i följande fall:

– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
– Panoramabildläge

• När ett rörligt motiv fotograferats med den elektroniska slutaren, kan motivet verka 
som förvrängt på bilden.

• När den elektroniska slutaren används under lysrör eller lysdiodlampor etc., kan 
horisontella ränder synas på bilden. I sådana fall kan man minska effekten av de 
horisontella ränderna genom att minska slutartiden. (P50)
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Tillämpliga lägen: 

När rödaögonreducering ([ ], [ ], [ ]) har valts, utförs borttagningen av röda 
ögon när blixten används. Kameran känner automatiskt av röda ögon och korrigerar 
bilden.

Inställningar: [ON]/[OFF]

Tillämpliga lägen: 

Optimal ISO-känslighet väljs med inställt värde som gräns, beroende på objektets 
ljusstyrka.
• Den kommer att fungera när [Känslighet] är inställd på [AUTO] eller [ ].

Inställningar: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF]

Tillämpliga lägen: 

Du kan öka det numeriska värdet som kan ställas in för ISO-känsligheten.

Inställningar: [ON]/[OFF]

[Inga röda ögon]

>  [Insp] > [Inga röda ögon]

• [ ] visas på ikonen när du sätter på [ON].
• Under vissa omständigheter kan röda ögon inte korrigeras.

[ISO begr set]

>  [Insp] > [ISO begr set]

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– [Klart nattlandskap]/[Sval natthimmel]/[Varmt nattlandskap]/[Nattfotografering] (Scenguideläge)

[Utökad ISO]

>  [Insp] > [Utökad ISO]

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– När man tar 4K-foton
– Vid inspelning med [Efterfokus]
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10. Använda menyfunktionerna
Tillämpliga lägen: 

Kameran kommer effektivt att minska vindbruset när du spelar in ljud.

Inställningar: [ON]/[OFF]

• Om man ställer in [Vindbrus] kan det förändra den vanliga ljudkvaliteten.

: [Film]-meny

• [Fotostil] (P122)
• [Insp.kvalitet] (P107)
• [Höghastighetsfilm] (P110)
• [AF-läge] (P65)
• [Kontinuerlig AF] (P108)

• [Mätningsläge] (P125)
• [i.dynamisk] (P126)
• [i.Zoom] (P99)
• [Digital zoom] (P100)
• [Vindbrus] (P129)

[Vindbrus]

> [Film] > [Vindbrus]MENU
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10. Använda menyfunktionerna
AF-hjälplampan lyser upp objektet när avtryckarknappen trycks in halvvägs och gör det 
lättare för kameran att fokusera när du spelar in i svag belysning.

Visar histogrammet.
Du kan ställa in läget genom att trycka på 3/4/2/1.
• Ett histogram är ett diagram som visar ljusstyrkan längs 

horisontalaxeln (svart mot vitt) och antalet pixlar på varje 
ljusstyrkenivå på vertikalaxeln.
Du kan lätt kontrollera en bilds exponering på detta sätt.
A Mörk
B Ljus

: [Personanp.]-meny

• [AF-hjälplampa] (P130)
• [Histogram] (P130)
• [Riktlinjer] (P131)
• [Inspeln.omr.] (P131)

• [Visa återstående] (P131)
• [Auto återvisn.] (P131)
• [Fn-knappinställning] (P42)

>  [Personanp.]

[AF-hjälplampa]

• Det effektiva avståndet för hjälpbelysningen är maximalt ungefär 1,5 m.
• AF-hjälplampan gäller endast för motivet mitt på skärmen.
• Inställningen blir låst på [OFF] i följande fall.

– [Distinkt natur]/[Klarblå himmel]/[Romantisk solnedgång]/[Färgrik solnedgång]/[Glittrande 
vatten]/[Klart nattlandskap]/[Sval natthimmel]/[Varmt nattlandskap]/[Nattfotografering] 
(Scenguideläge)

• I följande fall fungerar inte [AF-hjälplampa]:
– Vid inspelning med [ ] ([4K Pre-Burst]) för 4K-fotofunktionen

[Histogram]

• När den inspelade bilden och histogrammet inte matchar varandra under följande 
förhållanden, visas histogrammet i rödgul färg.
– Under exponeringskompensation
– När blixten aktiveras
– När den inte exponerat korrekt, som t.ex. när det är svag belysning.

• Histogrammet i inspelningsläget är en ungefärlig beräkning.
• Histogrammet visas inte i det intelligenta automatiska läget.
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Så ställs mönstret in för riktlinjer som visas när du tar en bild.
När [ ] ställts in, kan riktlinjernas läge ställas in genom att trycka på 3/4/2/1.

Så ändras synvinkeln under inspelning av videobilder och stillbilder.

Så kopplas displayen om mellan antalet inspelningsbara bilder och tillgänglig 
inspelningstid.

Ställ in tidslängden som bilden visas, efter att stillbilden tagits.

[Riktlinjer]

• Riktlinjen visas inte i panoramabildläget.

[Inspeln.omr.]

[ ] Visar fotograferingsområdet i enlighet med betraktningsvinkeln för 
stillbildsfotografering.

[ ] Visar inspelningsområdet i enlighet med betraktningsvinkeln för filminspelning.

• Inspelningsområdet som indikeras är en uppskattning.
• När du fotograferar med 4K-fotofunktionen eller efterfokusfunktionen låses [Inspeln.omr.] på 

[ ].

[Visa återstående]

• [9999i] visas om det finns 10000 bilder eller fler kvar.

[Auto återvisn.]

• Om du väljer [HOLD], visas bilden som togs tills slutarknappen trycks ned halvvägs.
• När bilder tas med 4K-foto- eller efterfokusfunktionen ändras inställningsalternativen för [Auto 

återvisn.] till [ON] och [OFF].
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Inställningar: [Visa URL]/[Visa QR-kod]

: [Inst.]-meny

• [Varningar] (P13)
• [Online bruksanvisning] (P132)
• [Klockinst.] (P31)
• [Tidszoner] (P133)
• [Wi-Fi] (P133)
• [Sensorinställningar] (P111)
• [Höjdmätare Justera] (P113)
• [Kalibrera kompass] (P115)
• [Pipljud] (P133)
• [Live View-läge] (P134)
• [Skärm]/[Bildsökare] (P134)
• [Skärmljusstyrka] (P134)

• [LED-lampa] (P135)
• [Ekonomi] (P135)
• [TV-anslutning] (P136)
• [Språk] (P136)
• [Disp version] (P136)
• [Nollställ exp.komp.] (P136)
• [Auto. självutlösare av] (P136)
• [Nr. nollst.] (P137)
• [Nollställ] (P137)
• [Rensa Wi-Fi-inst.] (P137)
• [Formatera] (P28)

>  [Inst.]

[Online bruksanvisning]
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Ställer in tider för den region där du bor och din semesterort.
• [Resmål] kan ställas in efter att du ställt in [Hemland].

Efter att ha valt [Resmål] eller [Hemland], tryck på 2/1 för att välja ett område och 
tryck på [MENU/SET] för att ställa in.

“ [Resmål]:
Resmålets tidszon
A Aktuell tid på resmålet
B Tidsskillnad från hemzonen

– [Hemland]:
Din hemzon
C Aktuell tid
D Tidsskillnad från GMT (Greenwich Mean Time)

På så sätt kan du ställa in volymen för det elektroniska ljudet och det elektroniska slutarljudet.

Inställningar: [Pipnivå]/[Slutarvolym]/[Slutarton]

[Tidszoner]

• Tryck på 3 om du använder sommartid [ ]. (Tiden kommer att flyttas framåt 1 timme.)
Tryck på 3 igen för att gå tillbaka till den vanliga tiden.

• Om du inte kan hitta resmålet i de zoner som visas på skärmen kan du ställa in den tid som 
skiljer från hemzonen.

[Wi-Fi]

[Wi-Fi-funktion] P148 [Wi-Fi-inställning] P169

[Pipljud]

Inst

+  1:00GMT

10:00
Berlin
Paris
Rome
Madrid

Inst
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10. Använda menyfunktionerna
Ställ in bildhastigheten för inspelningsskärmen (Live View-skärmen).

Ljusstyrka, färg eller röd eller blå ton justeras på skärmen/bildsökaren.

1 Välj inställningarna genom att trycka på 3/4, och justera med 2/1.
2 Tryck på [MENU/SET] för inställning.

[Live View-läge]

[30fps] Minskar strömförbrukningen, förlänger drifttiden.
[60fps] Visar jämnare rörelser.

• Inställningen [Live View-läge] påverkar inte tagna bilder.
• Sökaren är fast inställd på [60fps].

[Skärm]/[Bildsökare]

• Skärmen justeras när den används och bildsökaren när den används.
• Vissa motiv kan se annorlunda ut än hur de faktiskt ser ut i verkligheten. Detta påverkar 

emellertid inte de tagna bilderna.

[Skärmljusstyrka]

„ [AUTO] Ljusstyrkan justeras automatiskt beroende på hur ljust det är kring 
kameran.

 [MODE1] Gör skärmen ljusare.
 [MODE2] Ställ in skärmen på normal ljusstyrka.
 [MODE3] Gör skärmen mörkare.

• Vissa motiv kan se annorlunda ut än hur de faktiskt ser ut i verkligheten. Detta påverkar 
emellertid inte de tagna bilderna.

• Skärmen återgår automatiskt till normal ljusstyrka om det inte används några funktioner under 
30 sekunder vid inspelning i [MODE1]. Den lyser starkare igen om du trycker på en knapp.

• När [AUTO] eller [MODE1] ställts in, minskar användningstiden.
• [AUTO] är endast tillgängligt i inspelningsläget.

…1

…2

…3
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10. Använda menyfunktionerna
Lysdioden tänds när du spelar in film.

Använda som en enkel lampa
Om du ställer in [ON] och trycker och håller ned 1 (‰) på 
inspelningens standbyskärm kommer lysdiodlampan att 
tändas i cirka 60 sekunder. Lysdiodlampan kan på ett 
bekvämt sätt användas som en enkel lampa när du vill belysa 
din omedelbara omgivning på en mörk plats.
För att stänga av lampan kan du när som helst trycka på [MENU/SET].

[LED-lampa]

• Maximal räckvidd för LED-lampan är 0,5 m.
• Batteriets livslängd minskar när LED-lampan tänds ofta.
• På platser där det är förbjudet att använda belysning, ställ in [OFF].
• Den är låst på [OFF] i följande fall.

– Undervattensfunktion
– Panoramabildläge

[Ekonomi]

[Auto avstängn.] Kameran stängs automatiskt av om den inte har använts under den tid 
som ställts in.

[Auto 
avstängn.(Wi-Fi)]

Kameran stängs automatiskt av om den inte har anslutits till ett 
Wi-Fi-nätverk och inte har använts på 15 minuter (cirka).

[Auto LVF/skärm av] Skärmen/bildsökaren stängs automatiskt av om kameran inte har 
använts under den tid som valts i inställningen.

• Tryck på en knapp för att sätta på skärmen/sökaren igen.
• [Ekonomi] fungerar inte i följande fall.

– När du kopplar till en dator eller skrivare
– När du spelar in eller upp videobilder
– Under ett bildspel
– Vid inspelning med [ ] ([4K Pre-Burst]) för 4K-fotofunktionen
– När du använder [Time lapse foto]
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[Video ut]:
Ställ in för att passa färg-tv-systemet i varje land när HDMI-mikrokabeln ansluts.

Ställ in det språk som ska visas på skärmen.

Det går att kontrollera vilken version av fast program som används på kameran.

Det går att återställa exponeringsvärdet när inspelningsläget ändras eller när kameran 
stängs av.

Ställ in självutlösaren på avbryt om kameran stängs av.

[TV-anslutning]

[NTSC] Videoutgången är inställd på NTSC system.
[PAL] Videoutgången är inställd på PAL system.

• Detta fungerar bara vid uppspelning.

[Språk]

• Om du av misstag ställer in till annat språk väljer du [~] från menyikonerna för att ställa in 
önskat språk.

[Disp version]

• Tryck på [MENU/SET] på skärmen för information om kameraversionen för att visa 
programvaran.

[Nollställ exp.komp.]

[Auto. självutlösare av]
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Nollställ filnumret på nästa inspelning till 0001.

Följande inställningar återställs till standardinställningarna:
– Inspelningsinställningar och matningsläge
– Inställningar/anpassade inställningar

Återställ alla inställningar i [Wi-Fi]-menyn till fabriksinställningar.

[Nr. nollst.]

• Mappens nummer uppdateras och filnumret startar från 0001.
• Ett mappnummer mellan 100 och 999 kan anges.

Mappnumret ska återställas innan det når 999. Vi rekommenderar att du då formaterar kortet 
(P28) efter att ha sparat data på en PC eller annan utrustning.

• Så här återställer du mappnumret till 100:
1 Använd [Formatera] för att formatera kortet.
2 Använd [Nr. nollst.] för att återställa filnumret.
3 Välj [Ja] på återställningsskärmen för mappnummer.

[Nollställ]

• När inställningar/anpassade inställningar återställs, återställs även följande inställningar.
– [Tidszoner]-inställning

• Inställningen av mappnummer och klockinställning ändras inte.

[Rensa Wi-Fi-inst.]

• Återställ alltid kameran när du gör dig av med eller säljer den för att förhindra att personlig 
information som sparas i kameran missbrukas.

• Återställ alltid kameran efter kopiering av personlig information när kameran ska skickas till 
reparation.
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∫ Hur du väljer en bild(-er) efter att ha valt [Enskild] eller [Flera]
• När [Enskild] och [Flera] inte är tillgängliga ska du välja en bild på samma sätt som när 

[Enskild] valts.

: [Spela]-meny

• [Bildspel] (P139)
• [Visningsläge] (P140)
• [Logga position] (P141)
• [4K-FOTO bulksparning] (P142)
• [Titelred.] (P142)
• [Texttryck] (P143)

• [Dela video] (P144)
• [Time lapse video] (P144)
• [Ändr. strl.] (P145)
• [Trimmar] (P146)
• [Skydda] (P147)

• [Spela]-menyalternativen nedan sparar redigerade bilder som nya filer. Det går inte att skapa 
nya bilder om kortet är fullt. Vi rekommenderar att du kontrollerar kortets kapacitet i förväg.
– [4K-FOTO bulksparning]/[Texttryck]/[Time lapse video]/[Ändr. strl.]/[Trimmar]

• Kameran kanske inte kan spela upp bilder som tagits på andra enheter korrekt och kamerans 
funktioner kanske inte är tillgängliga för bilderna.

[Enskild] inställning
1 Tryck på 2/1 för att välja bild.
2 Tryck på [MENU/SET].

• Om [Ställ in/Avbryt] visas nedtill på höger sida av 
skärmen, avbryts inställningen när du trycker på [MENU/
SET] igen.

[Flera] inställning
När en skärm som liknar den till höger visas:
1 Tryck på 3/4/2/1 för att välja bild och tryck sedan 

på [MENU/SET] (upprepa).
• Inställningen avbryts när du trycker på [MENU/SET] igen.

2 Tryck på 2 för att välja [Utför] och tryck sedan på 
[MENU/SET] för att slutföra.

När en skärm som liknar den till höger visas:
Tryck på 3/4/2/1 Välj bilden och tryck sedan på 
[MENU/SET] för att ställa in (upprepa).
• Inställningen avbryts när du trycker på [MENU/SET] igen.

1 2 3

4 5 6
138



10. Använda menyfunktionerna
Du kan visa bilderna du tagit i synkronisering med musik och du kan göra detta i följd 
medan du lämnar en fastställd intervall mellan bilderna.
Du kan också komponera ett bildspel av endast stillbilder, endast filmer etc.
Vi rekommenderar den här funktionen när du visar bilder genom att ansluta kameran till en 
tv-apparat.

1 Välj grupp att spela upp genom att trycka på 3/4, och tryck sedan på [MENU/
SET].
• Om du väljer [Endast bild], kommer 4K-bildsekvensfiler och bilder som tagits med 

[Efterfokus] också att spelas upp.
• Endast en representativ bild som är i fokus kommer att spelas upp från bilderna som tagits 

med [Efterfokus].
2 Tryck på 3 för att välja [Start] och sedan på [MENU/SET].

∫ Funktioner under ett bildspel

[Bildspel]

>  [Spela] > [Bildspel]

Knappfunktion Beskrivning av funktion Knappfunktion Beskrivning av funktion

3 Spela/Pausa 4 Lämna bildspelet

2 Tillbaka till föregående bild 1 Fram till nästa bild

Minska volymnivån Öka volymnivån

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
∫ Ändra bildspelets inställningar
Du kan ändra inställningarna för bildspelets uppvisning genom att välja [Effekt] eller 
[Inställningar] på menyfönstret för bildspel.

• Vid uppspelning av följande bilder, inaktiveras inställningarna [Effekt] och [Varaktighet].
– Videobilder
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]
– Gruppbilder

Du kan välja [Normal visning], [Endast bild] eller [End. rörl. bilder].

Välj grupp att spela upp genom att trycka på 3/4, och tryck sedan på [MENU/SET].
• Om du väljer [Endast bild], kommer 4K-bildsekvensfiler och bilder som tagits med [Efterfokus] 

också att spelas upp.

[Effekt] Så här kan du välja skärmeffekterna när du växlar från en bild till nästa.

[Inställningar]

[Varaktighet] • [Varaktighet] kan bara ställas in när [OFF] har valts som 
inställning av [Effekt].

[Upprepa] [ON]/[OFF]

[Ljud]

[AUTO]:
Musik spelas när stillbilder spelas upp och ljud hörs när 
videobilder spelas upp.
[Musik]:
Musik spelas upp.
[Ljud]:
Ljud (endast för videobilder) spelas upp.
[OFF]:
Inget ljud kommer att höras.

[Visningsläge]

>  [Spela] > [Visningsläge]MENU
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10. Använda menyfunktionerna
Du kan skriva platsinformation som skickats från en smarttelefon (latitud och longitud) på 
bilder.
• Du kan skicka platsinformation och skriva den på bilder med hjälp av en smarttelefon. 

(P157)
• Du behöver installera “Panasonic Image App” på din smarttelefon. (P151)
• Läs [Help] i “Image App”-menyn för mer information om hur funktionen används.

Förberedelse:
Skicka platsinformation till kameran från en smarttelefon.

1 Tryck på 3/4 för att välja [Lägg till positionsdata], tryck sedan på [MENU/SET].
2 Tryck på 3/4 för att välja tiden som du vill spela in platsinformationen för på 

bilderna och tryck sedan på [MENU/SET].
• Bilder med platsinformation indikeras med [ ].

∫ Att pausa inspelningen av platsinformation
Tryck på [MENU/SET] medan inspelningen av platsinformation på bilderna sker.
• Under pausen visas [±].

Välj perioden med [±] för att fortsätta inspelningsprocessen från den bild där du slutade.

∫ Att radera platsinformation som mottagits
1 Tryck på 3/4 för att välja [Radera positionsdata], tryck sedan på [MENU/SET].
2 Tryck på 3/4 för att välja den period som du vill radera och tryck sedan på 

[MENU/SET].

[Logga position]

>  [Spela] > [Logga position]

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Bilder som tagits efter att platsinformationen skickades till kameran (P157)
– Bilder där platsinformationen redan skrivits

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
Du kan spara bilder ur en 4K-bildsekvens, som hämtats från vilken 5 -sekundersperiod 
som helst, direkt.

1 Tryck på 2/1 för att välja 4K-bildsekvensfiler och tryck på [MENU/SET].
• Om bildsekvenstiden är 5 sekunder eller mindre, kommer alla bildrutor att sparas som 

bilder.
2 Välj den första bildrutan från bilderna som ska sparas direkt.

• Välj bildrutan på samma sätt som när du väljer bilder ur en 4K-bildsekvensfil.
Se P80 för mer information.

• Bilderna kommer att sparas som grupper av bildsekvensbilder i JPEG-format. (P120)

Du kan lägga till text (kommentarer) till bilder. Efter att texten har registrerats kan den 
tryckas på utskrifterna med [Texttryck] (P143).

1 Välj bild. (P138)
• [’] visas för bilder där titlarna redan registrerats.

2 Mata in text. (P44)

[4K-FOTO bulksparning]

>  [Spela] > [4K-FOTO bulksparning]

[Titelred.]

>  [Spela] > [Titelred.]

• Radera all text på textinmatningsfönstret för att radera titeln.
• Du kan ställa in till 100 bilder på en gång med [Flera].

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Videobilder
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]

MENU

MENU
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Du kan trycka bildtagningsinformation på de tagna bilderna.

1 Välj bild. (P138)
• [‘] visas på skärmen om bilden har tryckts med text.

2 Tryck på 3/4 för att välja [Inställning] och sedan på [MENU/SET].
3 Tryck på 3/4 för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET].

4 Tryck på [ ] för att gå tillbaka till föregående skärm.
5 Tryck på 3 för att välja [Utför] och sedan på [MENU/SET].

[Texttryck]

>  [Spela] > [Texttryck]

[Fotodatum] Stämplar inspelningsdatumet.

[Titel] Titlar som matats in i [Titelred.] trycks.

• När du skriver ut bilder med tryckt text, blir datumet utskrivet över den tryckta texten, om du 
ställer in för datumutskrift på fotocentret eller på din skrivare.

• Du kan ställa in på 100 bilder på en gång med [Flera].
• Bildkvaliteten kan försämras när textstämplingen utförs.
• När du stämplar bilderna i en grupp sparas de stämplade bilderna separat från de 

ursprungliga bilderna i gruppen.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Videobilder
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]
– Bilder tagna med Panoramabildläge
– Bilder som spelats in utan inställning av tid och titel
– Bilder som tryckts med [Texttryck]

MENU
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Den inspelade videobilden kan delas i två. Vi rekommenderar detta när du vill dela en bild 
där du endast behöver den ena delen.
När en videobild delas är det permanent. Bestäm innan du delar den!

1 Tryck på 2/1 för att välja videobild att dela, och tryck sedan på [MENU/SET].

Denna funktion gör att du kan skapa en film från en bildgrupp inspelad med [Time lapse 
foto].

1 Välj [Time lapse foto]-bildgruppen med 2/1  och tryck sedan på [MENU/SET].
2 Skapa en film genom att välja metoderna för att skapa den.

• Se steg 4 och framåt på P94 för mer information.
Se även anmärkningarna på P95 om filmer som skapats.

[Dela video]

>  [Spela] > [Dela video]

2 Tryck på 3 på platsen som ska delas.
• Du kan finjustera placeringen av uppdelningen om du 

trycker på 2/1 när filmen har pausats.
3 Tryck på 4.

• Du kanske förlorar videobilden om kortet eller batteriet tas 
ur medan avdelningen pågår.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Dela inte videobilden nära första början eller slutet av videobilden.
• Videobilder med kort inspelningstid

[Time lapse video]

>  [Spela] > [Time lapse video]

MENU

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
För att möjliggöra en enkel postning till webbsidor, lägga till bilagor till e-postmeddelanden 
osv., reduceras bildstorleken (antalet pixlar).

[Ändr. strl.]

>  [Spela] > [Ändr. strl.]

Välj bild och storlek.
[Enskild] inställning
1 Tryck på 2/1 för att välja bild och tryck sedan på 

[MENU/SET].
2 Tryck på 3/4 för att välja storlek och tryck sedan på 

[MENU/SET].

[Flera] inställning
1 Tryck på 3/4 för att välja storlek och tryck sedan på 

[MENU/SET].
2 Tryck på 3/4/2/1 Välj bilden och tryck sedan på 

[MENU/SET] för att ställa in (upprepa).
• Inställningen avbryts när du trycker på [MENU/SET] 

igen.
3 Tryck på 2 för att välja [Utför] och tryck sedan på 

[MENU/SET] för att slutföra.

• Du kan ställa in på 100 bilder på en gång med [Flera].
• Bildkvaliteten på bilder med ändrad storlek försämras.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Videobilder
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]
– Bilder tagna med Panoramabildläge
– Gruppbilder
– Bilder som tryckts med [Texttryck]
– Bilder vars storlek i [Bildstorlek] är [S]

MENU

L4:3

M4:3

S4:3
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10. Använda menyfunktionerna
Du kan förstora och sedan beskära den viktiga delen av bilden.

1 Tryck på 2/1 för att välja bild och tryck sedan på [MENU/SET].
2 Använd zoomknappen och tryck på 3/4/2/1 för att välja delar som ska 

beskäras.

3 Tryck på [MENU/SET].

[Trimmar]

>  [Spela] > [Trimmar]

: Förminskning

: Förstoring

3/4/2/1 : Flytta

• Bildkvaliteten på beskurna bilder försämras.
• Beskär en bild i taget när du vill beskära bilderna i en bildgrupp.

(Du kan inte redigera alla bilder i en grupp på en gång.)
• När du beskär bilderna i en grupp sparas de beskurna bilderna separat från de ursprungliga 

bilderna i gruppen.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Videobilder
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]
– Bilder tagna med Panoramabildläge
– Bilder som tryckts med [Texttryck]

MENU
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10. Använda menyfunktionerna
Du kan ställa in ett skydd för bilder du inte vill radera av misstag.

Välj bild. (P138)

∫ Att avbryta alla inställningar av [Skydda]
Tryck på 3/4 för att välja [Avbryt] och tryck sedan på [MENU/SET].

[Skydda]

>  [Spela] > [Skydda]

Även om du inte skyddar bilderna på kortet, kan de inte raderas när kortets 
skrivskyddsbrytare är inställd på [LOCK].

• Funktionen [Skydda] är endast avsedd att användas med den här kameran.
• Även om du skyddar bilder på ett kort kommer de att raderas om kortet formateras.

MENU
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11. Använda Wi-Fi-funktionen

Vad du kan göra med Wi-Fi®-funktionen

Dessa bruksanvisningar hänvisar till både smarttelefoner och surfplattor som 
“smarttelefoner” från och med nu om inget annat anges.

Styra med en smarttelefon/surfplatta (P151)
Spela in med en smarttelefon (P155)
Spela upp eller spara bilder som lagrats i 
kameran, eller ladda upp dem på sociala 
mediers sajter (P156)
Skriver platsinformation på bilder som 
lagrats i kameran (P157)

Enkel anslutning
Du kan enkelt ställa in en direktanslutning till din smarttelefon utan att ange 
ett lösenord.

När bilder skickas till en dator (P163)
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
Wi-Fi-funktion
∫ Före användning
• Ställ in inställningarna för datum och tid i förväg. (P31)
• För att kunna använda Wi-Fi-funktionen på den här enheten krävs det en trådlös accesspunkt 

eller målenhet som är utrustad med en trådlösa LAN-funktion.

∫ Om Wi-Fi-anslutningslampan

∫ Om [Wi-Fi]-knappen
I den här bruksanvisningen kallas en knapp till vilken [Wi-Fi] har tilldelats för 
[Wi-Fi]-knappen.
• Mer information om funktionsknapparna finns på P42.

När kameran inte är ansluten till Wi-Fi, trycker du på [Wi-Fi]. Då kommer kameran att 
vara klar för att anslutas till smarttelefonen. Du kan ansluta kameran direkt till 
smarttelefonen. (P152)
• När kameran är klar att anslutas, kan du trycka på [DISP.] för att ansluta med samma 

inställningar som tidigare. Det här är ett bekvämt och snabbt sätt att skapa en anslutning. 
(P167)

Efter att ha anslutit till ett Wi-Fi-nätverk kan du använda följande funktioner genom 
att trycka på [Wi-Fi]:
• När kameran är ansluten med [Fjärrstyrd fotografering och vy], visas skärmen på P154.

Lyser: När Wi-Fi-funktionen är på eller vid 
anslutning till Wi-Fi

Blinkar: När bildinformation skickas genom att 
använda kameran

[Avsluta anslutningen] Avslutar Wi-Fi-anslutningen.

[Ändra destination] Avslutar Wi-Fi-anslutningen och gör att du kan välja en 
annan Wi-Fi-anslutning.

[Ändra inställningar för att 
skicka bilder]

Se P160 för mer information.

[Registrera nuvarande dest. som 
favorit]

Om du registrerar den aktuella anslutningsdestinationen 
eller anslutningsmetoden kan du enkelt ansluta med 
samma anslutningsmetod nästa gång.

[Nätverksadress] Visar MAC-adressen och IP-adressen för den här 
kameran.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
• Kameran kan inte användas för att ansluta till en offentlig trådlös LAN-anslutning.
• Använd en enhet som är kompatibel med IEEE802.11b, IEEE802.11g eller IEEE802.11n när 

du använder en trådlös accesspunkt.
• Vi rekommenderar att du ställer in kryptering för att bibehålla informationssäkerheten.
• Du bör använda ett fulladdat batteri när du skickar bilder.
• När batteriindikatorn blinkar rött, kanske anslutningen till annan utrustning inte startar eller så 

kan anslutningen avbrytas.
• När du skickar bilder över mobilnätet, kan du råka ut för höga trafikavgifter för datapaket 

beroende på hur ditt avtal ser ut.
• Bilderna kanske inte skickas helt och hållet beroende på förhållandena för radiovågorna. Om 

anslutningen avslutas medan bilderna skickas, kan bilder med delar som saknas skickas.
• Ta inte ut minneskortet eller batteriet eller flytta dig till ett område utan mottagning 

medan du skickar bilderna.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
Styra med en smarttelefon/surfplatta
Med en smarttelefon kan du kan ta bilder fjärrstyrt, spela upp bilder på kameran eller spara 
dem i smarttelefonen.
• Du måste installera “Panasonic Image App” (kallas “Image App” härefter för) på din 

smarttelefon.

“Image App” är en app som tillhandahålls av Panasonic.
• OS

• Använd den senaste versionen.
• Operativsystem som stöds gäller från maj år 2018 och kan komma att ändras.
• Läs [Help] i “Image App”-menyn för mer information om hur funktionen används.
• När du använder “Image App” på din smarttelefon som är ansluten till kameran via Wi-Fi 

kanske [Help] i “Image App” inte visas, beroende på din smarttelefon. Prova i så fall att avsluta 
anslutningen till kameran, anslut smarttelefonen på nytt till ett mobilnätverk som t.ex. ett 3G- 
eller LTE-nätverk eller till en Wi-Fi-router och visa sedan [Help] i “Image App”.

• Vissa av skärmarna och informationen som visas i denna bruksanvisning kan skilja sig från din 
enhet beroende på vilket operativsystem som stöds och versionen på “Image App”.

• Tjänsten kanske inte går att använda ordentligt beroende på den typ av smarttelefon som 
används.
För information om “Image App”, se nedanstående support-webbplats.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Hemsidan är bara på engelska.)

• När du laddar ned appen över mobilnätet, kan du råka ut för höga trafikavgifter för datapaket 
beroende på hur ditt avtal ser ut.

Installera appen “Image App” på din smartmobil/surfplatta

App för AndroidTM: Android 4.2 eller högre
App för iOS: iOS 9.0 eller högre

1 Anslut smarttelefonen till ett nätverk.
2 (Android) Välj “Google PlayTM Store”.

(iOS) Välj “App Store”.
3 Skriv in “Panasonic Image App” eller “LUMIX” i sökrutan.
4 Välj “Panasonic Image App”  och installera den.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
Du kan enkelt ställa in en direktanslutning till din smarttelefon utan att ange ett lösenord.

A SSID
• När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen visas SSID.
• Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på 

kameran.

1 Sätt på Wi-Fi-funktionen i inställningsmenyn.
2 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens 

Wi-Fi-inställningsskärm.
3 Starta “Image App”.

• Välj [Ja] när bekräftelseskärmen för anslutning visas på kameran. 
(Endast första gången du ansluter.)

Ansluta till en smartmobil/surfplatta

Ansluta utan att använda lösenordet

På kameran

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny 
anslutning] > [Fjärrstyrd fotografering och 
vy]

På din smarttelefon

Vid inköpstillfället är [Wi-Fi-lösenord] inställd på [OFF].
Innan du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk, ska du se till att den enhet som visas på 
anslutningsbekräftelseskärmen är den du faktiskt vill ansluta till. Om det visas fel enhet 
och du väljer [Ja], kommer kameran automatiskt att ansluta till den enheten.
Vi rekommenderar att du ställer in [Wi-Fi-lösenord] på [ON] om det till exempel finns en 
annan Wi-Fi-enhet i närheten. (P153)

DISP.Ändra metod

Välj [Wi-Fi] bland [Inställningar]
från din smartphone.
Anslut till följande.

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
Att ansluta med ett lösenord ökar säkerheten ytterligare. Du kan skanna en QR-kod eller 
skriva in ett lösenord manuellt för att skapa en anslutning.

Förberedelser: (på kameran)

∫ Att använda QR Code för att ansluta

A SSID och lösenord
B QR code
• När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen, visas 

QR-koden, SSID och lösenordet.
• Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på 

kameran.

1 Starta “Image App”.
2 Välj [QR code].

• När smarttelefonen är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt, kan det ta en stund innan den 
visar [QR code].

• (För iOS-enheter) En bekräftelseskärm kommer att visas. Välj [OK] för att fortsätta.
3 Använd “Image App” för att skanna QR-koden som visas på kameraskärmen.

• Om du trycker på [MENU/SET] på kameran, kommer QR-koden att förstoras.

4 Installera profilen.
• Om du har ställt in ett lösenord på smarttelefonen måste du ange det.

5 Tryck på hemknappen för att stänga webbläsaren.
6 Sätt på Wi-Fi-funktionen i inställningsmenyn.
7 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens 

Wi-Fi-inställningsskärm.
8 Starta “Image App”.
• (För iOS-enheter) Steg 1 till 5  behöver inte göras från och med andra 

gången.

Att använda ett lösenord för att ställa in en anslutning

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-inställning] > [Wi-Fi-lösenord] > [ON]

På kameran

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny 
anslutning] > [Fjärrstyrd fotografering och 
vy]

På din smarttelefon

Endast för iOS-enheter (iPhone/iPod touch/iPad)

MENU

Ändra metod

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
∫ Att skriva in ett lösenord manuellt för att skapa en anslutning

A SSID och lösenord
B QR code
• När kameran är klar att anslutas till smarttelefonen, visas 

QR-koden, SSID och lösenordet.
• Du kan också visa informationen genom att trycka på [Wi-Fi] på 

kameran.

1 Sätt på Wi-Fi-funktionen i inställningsmenyn.
2 Välj det SSID som visas i kameran i smarttelefonens 

Wi-Fi-inställningsskärm.
3 Skriv in lösenordet som visas i kameran i smarttelefonen. 

(Endast första gången du ansluter)
4 Starta “Image App”.

1 Tryck på någon knapp på kameran och tryck på 
[MENU/SET].
• Bekräftelseskärmen visas. Den verkställs när du väljer 

[Ja].
2 Stäng “Image App” på smarttelefonen.

På kameran

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny 
anslutning] > [Fjärrstyrd fotografering och 
vy]

På din smarttelefon

Att avsluta anslutningen

Ändra metod

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC

End
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
1 Anslut till en smarttelefon. (P152)
2 Hur du gör i smarttelefonen.

Ta bilder via en smarttelefon (fjärrinspelning)

1 Välj [ ].
2 Ta en bild.

• De inspelade bilderna sparas i kameran.
• Vissa funktioner, som 4K-foto, efterfokus och 

4K-film, är inte tillgängliga.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• I följande fall fungerar inte fjärrinspelning:

– Vid inspelning med [ ] ([4K Pre-Burst]) för 4K-fotofunktionen
– När du använder [Time lapse foto]
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
1 Anslut till en smarttelefon. (P152)
2 Hur du gör i smarttelefonen.

• När du spelar upp en film, överför kameran den till “ Image App” i en reducerad datastorlek. Det 
kan göra att bildkvaliteten skiljer sig från den film som faktiskt spelades in. Dessutom kan, 
beroende på smarttelefonen eller användningsförhållandena, bildkvaliteten försämras eller så 
kan ljudet hoppa under filmuppspelning eller vid visning av bilder.

• Du kan inte spara följande bildtyper:
– När MP4-filmstorleken är inställd på [4K] i [Insp.kvalitet]
– 4K-bildsekvensfiler
– Bilder tagna med [Efterfokus]

Spela upp/spara bilder som lagrats i kameran, eller ladda upp dem på 
sociala mediers sajter

1 Välj [ ].
• Du kan byta bilderna som visas 

genom att välja ikonen (A) överst till 
vänster på skärmen. Välj [LUMIX] för 
att visa bilder som sparats i kameran.

(Att spela upp bilden)
2 Peka på bilden för att förstora den.
(Att spara bilden eller ladda upp dem 
på sociala mediers sajter eller andra 
webbtjänster)
3 Peka och håll kvar på en bild och 

dra den.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
Du kan skicka platsinformation som hämtats med en smarttelefon till kameran. Efter att 
informationen skickats kan du också skriva den på bilder som lagrats i kameran.
• När platsinformationen skickas till kameran, kan du också skriva den på bilderna genom att 

använda [Logga position] (P141) i [Spela]-menyn.

• Platsinformation som skiljer sig från den vid inspelningstillfället kan skrivas. Kom ihåg följande 
punkter:
– Ställ in kamerans [Hemland]-inställning i [Tidszoner] till din region.
– Ändra inte kamerans [Hemland]-inställning i [Tidszoner] när du börjat spela in 

platsinformation med din smarttelefon.
• Platsinformation kan inte skrivas på bilder som spelades in när klockan inte var inställd.

Att lägga till platsinformation till bilder som sparats i kameran från en 
smartmobil

A Starta inspelningen av 
platsinformation

B Starta bildtagningen
C Avsluta inspelningen av 

platsinformation
D Skicka och skriva 

platsinformation

GPS
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
∫ Spela in platsinformationen och bilder
1 Starta inspelningen av platsinformation med smarttelefonen.

2 Ta bilder med kameran.
3 Stoppa inspelningen av platsinformation med smarttelefonen.

∫ Skriva platsinformationen på bilderna
(Förberedelse på kameran)
Anslut till en smarttelefon. (P152)
Hur du gör i smarttelefonen.
1 Starta “Image App”. (P151)
2 Välj [ ].
3 Välj [Geotagging].
4 Välj [ ] för att skicka och skriva platsinformationen.

• Följ de meddelanden som visas på skärmen för att använda smarttelefonen.
• Bilder med platsinformation indikeras med [ ].

1 Starta “Image App”. (P151)
2 Välj [ ].
3 Välj [Geotagging].
4 Välj [ ] för att starta inspelningen av platsinformation.

Välj [ ] för att stoppa inspelningen av platsinformation.

• Varningar vid användning:
Se till att du är särskilt uppmärksam på privatlivet, rättigheterna kring likheten av 
motivet etc., när du använder den här funktionen. Du använder den på egen risk.

• Smarttelefonens batteri tar slut snabbare när platsinformation spelas in.
När inspelning av platsinformation inte är nödvändig, avbryt den.

• Du kan ställa in inhämtningsintervallet för platsinformationen på smarttelefonen och 
kontrollera överföringsstatusen för platsinformationen.
Se [Help] i “Image App”-menyn för mer information.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall:

– Bilder som tagits efter att platsinformationen skickades till kameran
– Bilder där platsinformationen redan skrivits
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Skicka bilder
När du skickar bilder, välj metod för att skicka dem efter att 
du valt [Ny anslutning].
När anslutningen har slutförts, kan även inställningar för att 
skicka ändras, som bildstorleken när de skickas.

∫ Bilder som kan skickas

¢1 Sändning via [Skicka bilder under inspelning] är inte tillgänglig.
¢2 Exkluderar filmer inspelade med storleken inställd på [4K] i [Insp.kvalitet]
• Några bilder kanske inte kan spelas upp eller skickas beroende på enheten.
• Se bruksanvisningen till målutrustningen för mer information om hur man spelar upp bilder.

∫ Att skicka bilder under inspelning
Du kan automatiskt skicka en bild till en specifik enhet varje gång du tar en bild.
• Medan en fil skickas visas [ ] på inspelningsskärmen.
• Följ stegen nedan för att avsluta anslutningen:

>  [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ja]
• Du kan inte ändra sändningsinställningarna medan du skickar 

bilder.

Mål JPEG MP4¢1, 2 4K-bildsekvensfiler
Bilder som tagits med [Efterfokus]

[Smartphone] (P161) ± ± —

[Dator] (P163) ± ± —

• Eftersom kameran prioriterar inspelning kan det ta längre tid att skicka samtidigt som man 
spelar in.

• Om du avbryter överföringen innan den är klar, genom att till exempel avbryta 
Wi-Fi-anslutningen, kommer de filer som inte skickats inte att skickas på nytt.

• Vissa menyer kanske inte är tillgängliga medan sändningen pågår.
• Du kan inte spela in med 4K-foto- eller efterfokus- eller 4K-filmfunktionen vid Wi-Fi-anslutning.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Du kan inte ansluta till Wi-Fi-nätverk i följande fall:

– Vid inspelning med [ ] ([4K Pre-Burst]) för 4K-fotofunktionen
– När du använder [Time lapse foto]

5
MENU
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
∫ Att skicka bilder som är lagrade i kameran
Bilder kan markeras och skickas efter att de tagits.

[Välj enskild]-inställning
1 Tryck på 2/1 för att välja bild.
2 Tryck på [MENU/SET].

[Välj flera]-inställning
1 Tryck på 3/4/2/1 för att välja bild och tryck sedan 

på [MENU/SET] (upprepa).
• Inställningen avbryts när du trycker på [MENU/SET] igen.

2 Tryck på 2 för att välja [Utför] och sedan på [MENU/
SET].
• Antalet bilder som kan skickas via [Välj flera] är begränsat.

• Om du vill avsluta anslutningen, trycker du på 3/4 för att välja [Exit] och sedan trycker du på 
[MENU/SET].

∫ Ändra inställningarna för att skicka bilder
Om du trycker på [DISP.] efter att ha slutfört en anslutning kan du ändra inställningar för att 
skicka, som bildstorleken när de skickas.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Det kanske inte går att skicka bilder som tagits med en annan enhet än kameran eller bilder 

som ändrats eller redigerats på en dator.

[Storlek]

Ändra bildstorlek på bilden som ska skickas.
[Ursprunglig]/[Ändra]
• Du kan välja bildstorlek för [Ändra] från [M], [S] eller [VGA].

Bildförhållandet ändras inte.
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Skicka bilder till en smarttelefon/surfplatta
Förberedelse:
• Installera “Image App” i förväg. (P151)

1 Välj meny.

2 Tryck på 3/4 för att välja anslutningsmetod och tryck sedan på 
[MENU/SET].

• WPS är en funktion som gör att du enkelt kan ställa in en anslutning med en trådlös 
LAN-enhet och göra säkerhetsrelaterade inställningar. För att kontrollera om din 
smarttelefon stöder den här funktion, se smarttelefonens bruksanvisning.

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > 
[Skicka bilder under inspelning] eller [Skicka bilder som är 
lagrade i kameran] > [Smartphone] > [Direkt]

[WPS-anslutning]

[WPS (Tryckknapp)]
1 Tryck på 3/4 på kamerans skärm för att välja [WPS 

(Tryckknapp)], och tryck sedan på [MENU/SET].
2 Ställ in smartmobilen på WPS-läge.

• Du kan vänta längre på en anslutning genom att trycka på 
[DISP.] på kameran.

3 Starta “Image App” på smarttelefonen. (P151)

[WPS (PIN-kod)]
1 Tryck på 3/4 på kamerans skärm för att välja [WPS 

(PIN-kod)], och tryck sedan på [MENU/SET].
2 Skriv in smartmobilens pinkoden i kameran.
3 Starta “Image App” på smarttelefonen. (P151)

[Manuell 
anslutning]

Hur du gör i smarttelefonen.
1 Sätt på Wi-Fi-funktionen.
2 Välj det SSID A som matchar 

det som visas på skärmen på 
den här kameran.

3 Starta “Image App”. (P151)

MENU

Välj [Wi-Fi] bland [Inställningar]
från din smartphone.
Anslut till följande.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
3 Tryck på 3/4 för att välja den smartmobil som du vill ansluta till, och 
tryck sedan på [MENU/SET].

4 Kontrollera inställningen för att skicka, och tryck sedan på [MENU/
SET].
• För att ändra inställningen för att skicka, tryck på [DISP.]. (P160)

5 När du har valt [Skicka bilder under inspelning]

Att ta bilder. (P159)

När du har valt [Skicka bilder som är lagrade i kameran]

Välj bild. (P160)
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
När bilder skickas till en dator
Förberedelse:
• Sätt på datorn.
• Förbereda mappar för att ta emot bilder på datorn (P163)
• Om arbetsgruppen i måldatorn har ändrats från standardinställningen, ska du ändra 

inställningen i den här apparaten i [Datoranslutning]. (P169)

∫ Att skapa en mapp som tar emot bilder
• Skapa ett användarkonto för datorn (upp till 254 tecken) och ett lösenord (upp till 32 tecken) 

bestående av alfanumeriska tecken. Det kanske inte går att skapa en mapp för att ta emot 
information om kontot innehåller tecken som inte är alfanumeriska.

(För Windows)
Operativsystem som stöds: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Exempel: Windows 7
1 Välj en mapp du vill använda för att ta emot bilder och högerklicka.
2 Välj [Egenskaper] och aktivera sedan delning av mappen.

• För mer information, se bruksanvisningen för din dator eller hjälpen i operativsystemet.

(För Mac)
Operativsystem som stöds: OS X v10.5 till v10.11, macOS 10.12
Exempel: OS X v10.8
1 Välj en mapp som du vill använda för att ta emot bilder och klicka sedan på 

alternativen i följande ordning.
[Arkiv] > [Visa info]

2 Aktivera delning av mappen.
• För mer information, se bruksanvisningen för din dator eller hjälpen i operativsystemet.
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∫ Att skicka bilder till en dator
1 Välj meny.

2 Tryck på 3/4 för att välja anslutningsmetod och tryck sedan på [MENU/SET].

• WPS syftar på en funktion som gör att du enkelt kan konfigurera inställningarna som har 
med anslutningen och säkerheten för de trådlösa LAN-enheterna att göra.
Mer information om kompatibilitet och hur du använder funktionen finns i 
bruksanvisningen för den trådlösa åtkomstpunkten.

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Ny anslutning] > 
[Skicka bilder under inspelning] eller [Skicka bilder som är 
lagrade i kameran] > [Dator] > [Via nätverk]

[WPS (Tryckknapp)]

Tryck på WPS-knappen på den trådlösa åtkomstpunkten för att 
ställa in en anslutning.

Tryck på WPS-knappen på den 
trådlösa accesspunkten tills den 
växlar till WPS-läge.

t.ex.

[WPS (PIN-kod)]

Skriv in en pinkod i den trådlösa åtkomstpunkten för att ställa 
in en anslutning.
1 Tryck på 3/4 på kamerans skärm för att välja den 

trådlösa åtkomstpunkt du ansluter till, och tryck sedan 
på [MENU/SET].

2 Skriv in PIN-koden som visas på kamerans skärm i den 
trådlösa accesspunkten.

3 Tryck på [MENU/SET] på kameran.

[Från lista]
Välj det här alternativet när du inte är säker på 
WPS-kompatibiliteten, eller när du vill söka efter och ansluta till 
en trådlös accesspunkt. (P166)

MENU
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3 Tryck på 3/4 för att välja den dator som du vill ansluta till, och tryck sedan på 
[MENU/SET].
• När den dator som du vill ansluta till inte visas, välj [Ange manuellt] och skriv in datorns 

namn (NetBIOS-namn om det är en Apple Mac).
4 Tryck på 3/4 för att välja målmapp på datorn och tryck sedan på [MENU/SET].
5 Kontrollera inställningen för att skicka, och tryck sedan på [MENU/SET].

• För att ändra inställningen för att skicka, tryck på [DISP.]. (P160)

6 När du har valt [Skicka bilder under inspelning]

Att ta bilder. (P159)

När du har valt [Skicka bilder som är lagrade i kameran]

Välj bild. (P160)

• Mappar som sorteras efter det datum de skickades skapas i en specifik mapp och bilderna 
sparas i de mapparna.

• Om skärmen för att skriva in användarkonto och lösenord visas, skriv in det du har ställt in på 
din dator.

• När datornamnet (NetBIOS-namnet om det är en Apple Mac) innehåller ett mellanslag 
(blanksteg) etc., kan det hända att den inte känns igen korrekt.
Om anslutningen misslyckas rekommenderar vi att du ändrar datornamnet (eller 
NetBIOS-namnet) till ett som bara består av max 15 alfanumeriska tecken.

• När operativsystemets brandvägg, säkerhetsprogramvara etc. är aktiverad, kanske det inte 
går att ansluta till datorn.
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
• Bekräfta krypteringsnyckeln för den valda trådlösa accesspunkten om nätverksautentiseringen 
är krypterad.

1 Tryck på 3/4 för att välja den trådlösa accesspunkt 
du ansluter till, och tryck på [MENU/SET].
• Trycker du på [DISP.] så utförs en sökning efter en trådlös 

åtkomstpunkt igen.
• Om det inte går att hitta någon trådlös accesspunkt, se 

“När du ansluter med [Ange manuellt]” på P166.
2 (Om nätverksautentiseringen är krypterad)

Ange krypteringsnyckeln.
• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.
• En anslutning kommer att göras automatiskt med den krypteringsnyckel som använts 

tidigare, förutom första gången du ansluter.

∫ När du ansluter med [Ange manuellt]
• När du ansluter med [Ange manuellt], ska du bekräfta SSID, autentiseringstypen, 

krypteringstypen och krypteringsnyckeln för den trådlösa åtkomstpunkten du använder.
1 På skärmen som visas i steg 1 i “Om du inte är säker på WPS-kompatibiliteten (anslut 

via [Från lista])”, väljer du [Ange manuellt] genom att trycka på 3/4, och sedan trycka 
på [MENU/SET].

2 Skriv in SSID för den trådlösa accesspunkt du ansluter till, och välj sedan [Inst].
• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.

3 Tryck på 3/4 för att välja nätverksautentiseringstypen, och tryck på [MENU/SET].

4 (När ett annat alternativ än [Ingen kryptering] har valts)
Skriv in krypteringsnyckeln och välj [Inst].

Om du inte är säker på WPS-kompatibiliteten (anslut via [Från lista])

[WPA2-PSK]
Krypteringstyper som stöds: [TKIP], [AES]

[WPA2/WPA-PSK]

[Ingen kryptering] —

• Kontrollera den trådlösa accesspunktens bruksanvisning och inställningar när du sparar en 
trådlös accesspunkt.

• Om det inte går att upprätta en anslutning, kan den trådlösa accesspunktens radiovågor vara 
för svaga.
Se “Meddelandefönster” (P181) och “Felsökning” (P183) för mer information.

• Beroende på den miljö du befinner dig i kan överföringshastigheten mellan kameran och den 
trådlösa åtkomstpunkten minska. Dessutom kanske den trådlösa åtkomstpunkten inte är 
tillgänglig för användning.
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Att ansluta snabbt med samma inställningar 
som tidigare
När Wi-Fi-funktionen används, sparas en post i historiken. Du kan registrera poster som 
favoriter. Du kan använda historiken eller listan över favoriter för att enkelt ansluta med 
samma inställningar som användes tidigare.
• Om inställningarna i enheten du ska ansluta till har ändrats, kanske det inte går att ansluta till 

enheten.

1 Välj meny.

2 Välj den önskade anslutningsinställningen med 3/4 och tryck sedan 
på [MENU/SET].
• Du kan visa information om anslutningen genom att trycka på [DISP.].

∫ Registrera poster som favoriter
1 Välj meny.

2 Tryck på 3/4 för att välja den historik som du vill spara, och tryck sedan på 1.
3 Skriv in ett registreringsnamn.

• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.
• Maximalt 30 tecken kan skrivas in. Ett tecken på två byte betraktas som två tecken.

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion]

[Välj en destination från 
historiken] Ansluter med samma inställningar som tidigare.

[Välj en destination från 
favoriter]

Ansluter med inställningar som registrerats som 
favoriter.

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Välj en destination från 
historiken]

MENU

MENU
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11. Använda Wi-Fi-funktionen
∫ Att redigera den historik som registrerats som favorit
1 Välj meny.

2 Tryck på 3/4 för att välja den historik i listan över favoriter som du vill 
redigera, och tryck sedan på 1.

3 Tryck på 3/4 för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET].

> [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-funktion] > [Välj en destination från 
favoriter]

[Ta bort från favoriter] —
[Ändra ordningen i 
favoriter]

Ange målplatsen för det önskade alternativet för att ändra 
visningsordningen.

[Ändra registrerat namn] Skriv in texten för att ändra det registrerade namnet.

• Eftersom antalet poster som kan sparas är begränsat, kan du registrera 
anslutningsinställningar som används ofta som favoriter.

• Om man utför [Rensa Wi-Fi-inst.], så rensas historiken och innehållet sparas i [Välj en 
destination från favoriter].

• Om den enhet som du vill ansluta till (smarttelefon etc.) är ansluten till en annan trådlös 
åtkomstpunkt än kameran, kan du inte ansluta enheten till kameran med [Direkt]. Ändra 
Wi-Fi-inställningarna för den enhet som du vill ansluta till, så att den åtkomstpunkt som ska 
användas ställs in på kameran.
Du kan även välja [Ny anslutning] och återansluta enheten. (P152)

• En anslutning kanske inte går att skapa på ett enkelt sätt när du försöker ansluta till ett nätverk 
med många anslutna datorer.
Om ett anslutningsförsök misslyckas, anslut på nytt med hjälp av [Ny anslutning].

MENU
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[Wi-Fi-inställning]-meny
Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen.
Inställningarna kan inte ändras vid anslutning till Wi-Fi.

Du kan förbättra säkerheten genom att aktivera lösenordsinmatning för direktanslutning till 
en smarttelefon.

• När [ON] har valts kan du också skapa en anslutning genom att skanna en QR-kod.

Du kan ställa in arbetsgruppen.
För att skicka bilder till en dator krävs det en anslutning till samma arbetsgrupp som finns 
på destinationsdatorn.
(Standardinställningen är “WORKGROUP”.)

• Om du använder datorn med standardinställningar behöver du inte ändra arbetsgruppen.

Du kan ändra den här apparatens namn (SSID).

1 Tryck på [DISP.].
2 Ange önskat namn på enheten.

• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.
• Max. 32 tecken kan matas in.

>  [Inst.] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi-inställning]

[Wi-Fi-lösenord]

[ON] Ansluter kameran och en smarttelefon med ett SSID och lösenord. 
(P153)

[OFF] Ansluter kameran och en smarttelefon med ett SSID. (P152)

[Datoranslutning]

[Ändra namn 
arbetsgrupp]

Mata in den arbetsgrupp som finns på datorn som ska anslutas.
• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.

[Återställ till 
standard]

Återställer standardläget.

[Enhetens namn]

MENU
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För att förhindra felaktig funktion eller att tredjeman använder Wi-Fi-funktionen och för att 
skydda den sparade personliga informationen, rekommenderar vi att du skyddar 
Wi-Fi-funktionen med ett lösenord.
Om du ställer in ett lösenord kommer skärmen för inmatning av lösenord automatiskt att 
visas när Wi-Fi-funktionen används.

• Gör en kopia av lösenordet.
Om du glömmer lösenordet, kan du återställa det med [Rensa Wi-Fi-inst.] i [Inst.]-menyn, men 
då kommer även andra inställningar att återställas.

Visar MAC-adressen och IP-adressen för den här kameran.
• En “MAC-adress” är en unik adress som används för att identifiera nätverksutrustningen.
• “IP-adressen” avser ett nummer som identifierar en dator som är ansluten till ett nätverk som 

t.ex. internet. Vanligtvis tilldelas hemadresser automatiskt genom en DHCP-funktion som t.ex. 
en trådlös accesspunkt. (Exempel: 192.168.0.87)

[Wi-Fi-funktionslås]

[Inställning] Skriv in ett 4-siffrigt tal som lösenord.
• Mer information om hur du matar in tecken finns på P44.

[Avbryt] —

[Nätverksadress]
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12. Ansluta till annan utrustning

Uppspelning av bilder på en TV-skärm
Förberedelser: Stäng av kameran och tv:n.

1 Anslut kameran till tv:n med en HDMI-mikrokabel.
• Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten.

(Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett 
eller i fel riktning.)
Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel.

2 Sätt på din TV och välj inmatning som matchar den anslutning som 
används.

3 Sätt på kameran och tryck sedan på [(].

A HDMI-uttag (på tv:n)
B HDMI-mikrokabel

C [HDMI]-uttag (på kameran)

• Använd en “Höghastighets-HDMI-mikrokabel” med HDMI-logon.
Kablar som inte följer HDMI-standarden kommer inte att fungera.
“Höghastighets-HDMI-mikrokabel” (kontakt typ D–typ A, upp till 2 m lång)

• Ingen bild visas på kamerans skärm.

HDMI
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12. Ansluta till annan utrustning
• Beroende på det inställda [Bildformat], kan svarta ränder visas på den övre och nedre kanten 
eller till vänster och höger på bilderna.

• Växla skärmens läge på din TV om bilden visas med avklippt över- eller underkant.
• HDMI-utmatningen kommer att avbrytas om en USB-anslutningskabel (medföljer) ansluts 

samtidigt.
• Du kan se bilderna på TV-apparaten i andra länder (regioner) som använder NTSC- eller 

PAL-systemet när du ställer in [Video ut] i [Inst.]-menyn.
• Beroende på tv:n som är ansluten kanske inte 4K-bildsekvensfiler kan spelas upp korrekt.
• Det kommer inte att visas någon bild i kamerans skärm/sökare. Dessutom kommer det inte att 

matas ut något ljud från kamerans högtalare.
• Läs bruksanvisningen för TV-apparaten.

De inspelade bilderna kan spelas upp på en TV med en plats för 
SD-minneskort

• Beroende på TV-modellen är det inte säkert att bilderna visas över hela skärmen.
• Filformaten för videofilmerna som kan spelas upp kan skilja sig åt beroende på tv-modellen.
• I vissa fall kan inte panoramabilder spelas upp, och autorullningsuppspelningen av 

panoramabilder kanske inte fungerar.
• För kort som är kompatibla med uppspelning, se bruksanvisningen för din TV.
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Sparar stillbilder och videofilmer på din dator
Du kan överföra bilder till en dator genom att koppla kameran till datorn.
• Vissa persondatorer kan direkt läsa kortet som har tagits ut ur kameran. För ytterligare detaljer, 

se din persondators bruksanvisning.

∫ Datorer som kan användas
Kameran kan anslutas till vilken dator som helst som är kapabel att känna igen en 
masslagringsenhet.

1 Anslut datorn och kameran med USB-anslutningskabeln (medföljer).
• Sätt på kameran och datorn innan du ansluter.
• Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten.

(Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett 
eller i fel riktning.)
Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel.

• Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln.
• Det kan visas ett meddelande om laddning. Tryck i så fall på någon knapp för att ta bort 

den skärmen.

A [USB/CHARGE]-uttag
B USB-anslutningskabel (medföljer)

2 Tryck på 3/4 för att välja [PC] och sedan på [MENU/SET].

3 Dra och släpp filer och mappar från kameran till datorn.
• När bildöverföringen är färdig, koppla ur USB-anslutningskabeln säkert.

• Windows-stöd: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
• Mac-stöd: OS X v10.5 till v10.11, macOS 10.12

Överföra bilder till en dator

• För Windows: En drivrutin ([LUMIX]) visas i [Dator]
• För Mac: En drivenhet ([LUMIX]) visas på skrivbordet
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∫ Om kamerans mappstruktur
• Innehållet (mappstrukturen) på den här kamerans kort följer här.

• En ny mapp skapas när bilderna tas i följande situationer.
– Efter att [Nr. nollst.] (P137) i [Inst.]-menyn har slutförts
– När ett kort som innehåller en mapp med samma mappnamn har satts i

(Som till exempel när bilderna tas med annat kameramärke)
– När en bild med filnummer 999 finns i mappen

• Använd ett batteri med tillräcklig laddning. Om den återstående batteriladdningen blir för svag 
medan kameran och datorn kommunicerar piper larmet.
Koppla ur USB-anslutningskabeln säkert, annars kan data förstöras.

• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur kortet och koppla ifrån USB-anslutningskabeln, 
annars kan data förstöras.

• Kort
DCIM: Bilder
1 Mappnummer
2 Filnummer
3 JPG:

MP4:
Stillbilder
MP4-filmer
4K-bildsekvensfil

DCIM

100_PANA

101_PANA

999_PANA

P1000001.JPG

P1000002.JPG

PRIVATE

MISC
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12. Ansluta till annan utrustning
Skriva ut bilder
Om du ansluter kameran till en skrivare som stöder PictBridge, kan du välja de bilder som 
ska skrivas ut och starta utskriften från kamerans skärm.
• Gruppbilder kommer inte att visas som gruppbilder, utan som enskilda bilder.
• Vissa skrivare kan skriva ut direkt från kortet som har tagits ut ur kameran. För ytterligare 

detaljer, se skrivarens bruksanvisning.

Förberedelse:
Sätt på kameran och skrivaren.
Ställ in utskriftskvalitet och annat på skrivaren innan du skriver ut bilderna.

1 Anslut skrivaren och kameran med USB-anslutningskabeln 
(medföljer).
• Kontrollera riktningen på uttag och håll rakt för att stoppa i/ta ur stickkontakten.

(Det kan leda till felfunktion genom att uttaget deformeras, om kontakten stoppas i snett 
eller i fel riktning.)
Anslut inte enheter till fel uttag. Om du gör det kan det orsaka funktionsfel.

• Använd bara den medföljande USB-anslutningskabeln.
• Det kan visas ett meddelande om laddning. Tryck i så fall på någon knapp för att ta bort 

den skärmen.

A [USB/CHARGE]-uttag
B USB-anslutningskabel (medföljer)

2 Tryck på 3/4 för att välja [PictBridge(PTP)], och sedan på [MENU/
SET].

3 Tryck på 2/1 för att välja bild och tryck sedan på 
[MENU/SET].
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12. Ansluta till annan utrustning
4 Gör utskriftsinställningar.

• När du vill skriva ut bilder till en pappersstorlek eller layout som inte stöds av kameran 
ställer du [Pappersstorlek] eller [Sidlayout] till [{] och ställer sedan in pappersstorlek 
eller layout på skrivaren.
(Läs skrivarens bruksanvisning, om du behöver mer information.)

• Om skrivaren inte stöder datumutskrift går det inte att skriva ut datum på bilden.
• Beroende på skrivaren, kanske skrivarens inställningar av datumutskrift prioriteras, så 

kontrollera om så är fallet.

5 Tryck på 3 för att välja [Starta utskrift] och tryck sedan på [MENU/
SET].

[Skriv ut med datum] Ställer in datum för utskrift.

[Antal utskrifter] Ställer in antalet bilder som ska skrivas ut (upp till 10 bilder).

[Pappersstorlek] Ställer in pappersstorleken.

[Sidlayout] Ställer in om det ska finnas eventuella kanter och hur många 
bilder som ska skrivas ut på varje pappersark.

• Koppla ifrån USB-anslutningskabeln efter utskrift.
• Använd ett batteri med tillräcklig batteriladdning. Om den återstående batteriladdningen blir 

för svag medan kameran och skrivaren är anslutna piper larmet. Om detta inträffar under 
utskrift, ska du stoppa skrivaren omedelbart. Om du inte håller på att skriva ut, kan du koppla 
ur USB-anslutningskabeln.

• Koppla inte ur USB-anslutningskabeln medan [å] (ikonen för förbud att koppla ur kabeln) 
visas.
(Den kanske inte visas beroende på vilken typ av skrivare som används.)

• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur kortet och koppla ifrån USB-anslutningskabeln.

Inte tillgängligt i dessa fall:
• Det går inte att skriva ut filmer, 4K-bildsekvensfiler och bilder som tagits med [Efterfokus].
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13. Övrigt

Skärmens display/bildsökarens display
• Beskrivningarna i det här avsnittet använder skärmen som exempel.

Vid inspelning

98988080806060603.33.33.3

L4:3

00 AWBAWBAWB

MP4
50p

98









1

Inspelningsläge (P36)

Fotostil (P122)

‰

Œ
Blixtläge (P102)

LED-ljus (P135)
Inspelningskvalitet (P107)
Bildstorlek/Bildformat (P124)
Bildstorlek (Panoramabildläge) 
(P63)
Skärm för justering av 
bildeffekt (filter) (P54)
Inställning av bildeffekt (filter) 
(P63)
Kort (visas endast under 
inspelningen) (P27)
Använd inspelningstid¢1 (P105)
Indikator för samtidig 
inspelning (P109)
HDR (P126)/iHDR (P48)
Elektronisk avtryckare (P127)
Överhettningsindikator

EXPSEXPS 1

50p

L4:3

STD. WIDE

EXPS

8m30s

2

A › Kvalitet (P125)

š Ø Ù AF-läge (P65)
Efterfokus (P83)

Bildsekvens (P87)

4K-foto (P76)
Automatisk gaffling (P89)
Självutlösare (P91)
Batteriindikering (P24)
Makroinspelning (P69)

Höghastighetsfilm (P110)

Bildstabilisator (P96)

Skakningsvarning (P96)
Inspelningsstatus (blinkar rött)/
fokus (lyser grönt). (P35)
Fokus (under låg belysning) 
(P66)
Kopplad till Wi-Fi
Histogram (P130)

100fps

LOW
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3

Aktuell datum och tid/Inställning av resmål¢2:“ 
(P133)
Exponeringsmätare
Zoom (P98)

4

AF-område (P68)

Punktmätningsmål (P125)

Självutlösare (P91)

Mätningsläge (P125)

3.3 Bländarvärde (P35)

60 Slutartid (P35)
Exponeringskompensationens 
värde (P70)
Hjälp för Manuell Exponering 
(P51)
ISO-känslighet (P71)

5

Finjustering vitbalans (P75)

VÐîÑ Ò Vitnalans (P73)

98 Antal inspelningsbara bilder 
(P29)
Tillgänglig inspelningstid¢1 
(P29)

¢1 m: minut, s: sekund
¢2 Detta visas i cirka 5 sekunder när du 

sätter på kameran, efter att du ställt in 
klockan och sedan du växlat läge från 
visningsläge till inspelningsläge.

AWB

R8m30s
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¢ m: minut, s: sekund

Vid uppspelning

606060F3.3F3.3F3.3 00 AWBAWBAWB

1/981/981/98

808080

L4:3









1

Uppspelningsläge (P140)

Skyddad bild (P147)

Platsinformationsskärm (P141)

å Ikonen för förbud att koppla ur kabeln 
(P176)

Uppspelning av rörliga bilder (P117)

Visa panoramabild (P64)

Spara bilder från 4K-bildsekvensfilen 
(P80)

Spara en bild från bilderna som togs 
med [Efterfokus] (P85)

Uppspelning av gruppbilder (P120)

‘ Tryck med indikering av text (P143)

Använd uppspelningstid¢ (P117)8m30s

2

Ikon som indikerar att det finns en 
markör (P81)

4K-foto (4K-bildsekvensfilen) (P76)

Efterfokus (P83)

Bildstorlek/bildformat (P124)

Inspelningskvalitet (P107)

A › Kvalitet (P125)

Höghastighetsfilm (P110)

Batteriindikering (P24)

1/98 Bildnummer/Totalt antal bilder

Kopplad till Wi-Fi

Antal gruppbilder

Filmers inspelningstid ¢ (P117)

3

Titel (P142)

4

Inspelningsinformation

L4:3

50p

100fps

8m30s
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Display med detaljerad information

Histogramdisplay

Vid uppspelning

F3.3 60

s
RGB

80

0
WBWB

ISOISO
AWB

STD.STD.STD.

L4:3 100-0001

 10:00  1.DEC.2018







P

1

Inspelningsinformation

Intelligent kontroll av dynamiskt 
omfång (P126)

HDR (P126)/iHDR (P48)

2

Inspelningsdatum och tid/världstid (P133)

3

Bildstorlek/bildformat (P124)

Inspelningskvalitet (P107)

Höghastighetsfilm (P110)

A › Kvalitet (P125)

Färgfält

4K-foto (4K-bildsekvensfilen) (P76)

Efterfokus (P83)

100-0001 Mapp/Filnummer (P174)

L4:3

50p

100fps

1/98

F3.3
0

100-0001

60
ISO80







1

Histogram (P38)

2

Inspelningsinformation

3

1/98 Bildnummer/Totalt antal bilder

100-0001 Mapp/Filnummer (P174)
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Meddelandefönster
Bekräftelsemeddelanden eller felmeddelanden kan visas på bildskärmen i vissa fall.
De flesta meddelanden beskrivs nedan som exempel.

[Vissa bilder kan inte raderas]/[Bilden kan inte raderas]
• Den här funktionen kan endast användas med bilder som överensstämmer med 

DCF-standard.
Formatera (P28) den här enheten när du sparat nödvändig information på en dator etc.

[Kan inte ställas in på bilden]
• Man kan inte redigera filer som inte följer DCF-standarden i kameran.

[Kortfel Formatera kortet?]
• Det här formatet kan inte användas på den här enheten.

– Sätt i ett annat kort.
– Formattera kortet igen med kameran efter att ha sparat nödvändiga data på en dator eller 

annat. (P28)

[Sätt in SD-kort igen]/[Prova ett annat kort]
• Ett fel har uppstått vid avläsning av kortet.

Sätt in kortet igen.
• Sätt i ett annat kort.

[Sätt in SD-kort igen]/[Skrivfel Kontrollera kortet]
• Det lyckades inte läsa eller skriva över data.

Ta bort kortet när du stängt av den här enheten. Sätt i kortet igen, sätt på den här kameran 
och försök att läsa eller skriva informationen igen.

• Kortet kan ha brutits.
• Sätt i ett annat kort.

[Videoinspelningen avbröts p.g.a. kortets begränsade skrivhastighet]
• Beroende på [Insp.kvalitet] för en film kan den hastighetsklass som krävs för kortet variera. 

4K-fotografering kräver ett kort som uppfyller en särskild hastighetsklass. Använd ett kort som 
uppfyller klassificeringen. (P27)

• Om inspelningen stannar även när du använder ett kort som uppfyller hastighetsklassen, är 
dataskrivhastigheten för låg. Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia och sedan 
formaterar kortet (P28).
Beroende på korttypen, kan inspelningen stanna mitt i.
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[För att hindra vatten från att läcka in, kontrollera noga att luckan är stängd.]
• Se “Om varningsmeddelande för vattenläckage” på P21 för information.

[Anslutning till trådlös åtkomstpunkt misslyckades]/[Anslutning misslyckades]/
[Ingen trådlös åtkomstpunkt hittades]
• Informationen om den trådlösa åtkomstpunkten som ställts in på den här apparaten är fel.

Kontrollera autentiseringstyp, krypteringstyp och krypteringsnyckel. (P166)
• Radiovågor från andra enheter kan blockera anslutningen till en trådlös accesspunkt.

Kontrollera annan utrustning som är ansluten till den trådlösa accesspunkten och enheter 
som använder 2,4 GHz-bandet.

[Anslutningsfel.]/[Anslutning misslyckades]
• Radiovågorna från den trådlösa accesspunkten börjar bli svaga.

Gör om anslutningen närmare den trådlösa accesspunkten.
• Beroende på den trådlösa accesspunkten kan anslutningen automatiskt kopplas ifrån efter att 

en specifik tid har gått.
Gör om anslutningen igen.

[Anslutning misslyckades]
• Ändra accesspunkten som man ansluter till i smarttelefonens, Wi-Fi-inställningar för den här 

kameran.
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Felsökning
Pröva först följande procedurer (P183 till P191).

• Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. (P22)

• [Ekonomi] aktiveras. (P135)

• När [ ] ([4K Pre-Burst]) är inställd, töms batteriet snabbare.
> Välj endast [ ] ([4K Pre-Burst]) vid inspelning.

• Används en Wi-Fi-anslutning under en lång tidsperiod?
Batteriet kan tömmas snabbt vid anslutning till Wi-Fi.
> Stäng av kameran ofta genom att använda [Ekonomi] osv. (P135)

• Funktionerna 4K-foto och efterfokus är inte tillgängliga vid Wi-Fi-anslutning.

• När omgivningstemperaturen är hög, eller om du kontinuerligt fotograferar med 4K, kan 
inspelningen stoppas för att skydda kameran, efter att [ ] visats. Vänta tills kameran svalnat.

• Bilderna kan se vitaktiga ut när objektivet blir smutsigt av fingeravtryck eller liknande.
> Torka försiktigt av linsytan med en mjuk och torr duk, om den är smutsig.

Om problemet inte lösts, kan det förbättras om du väljer [Nollställ] (P137) i 
[Inst.]-menyn.

Batteri och energikälla

Kameran är påsatt men går inte att använda.
Kameran stängs av omedelbart efter att ha satts på.

Enheten stängs av automatiskt.

Batteriet töms för snabbt.

Inspelning

Kan inte fotografera med 4K-foto- eller efterfokusfunktionen.

4K-fotograferingen stoppas innan den är slutförd.

Bilden är vitaktig.
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• Kontrollera att exponeringen kompenserats på rätt sätt. (P70)

• Är matningsläget inställt på något annat läge än [Enskild]? (P86)

• Motivet befinner sig bortom kamerans fokusområde. (P35)

• Slutartiden kommer att bli längre och bildstabiliseringsfunktionen kanske inte fungerar som den 
ska när du tar bilder, särskilt på mörka platser.
> Vi rekommenderar att man använder ett stativ och självutlösaren (P91) när man tar bilder 

med långsam slutarhastighet.

• Försök med följande:
> Minska ISO-känsligheten. (P71)
> Öka inställningen för [Red. störning] i [Fotostil] eller sänk den för alla alternativ med 

undantag för [Red. störning]. (P123)

• Om du fotograferar ett rörligt motiv när du använder den elektriska slutaren eller spelar in en 
film eller tar ett 4K-foto kan motivet se förvrängt ut på bilden. Detta är karakteristiskt för 
MOS-sensorer som fungerar som kamerans bildsensorer. Det är inget funktionsfel.

• Detta är typiskt för MOS-sensorer som fungerar som kamerans 
pickup-sensorer.
Detta är ingen felfunktion.

• När den elektroniska slutaren (P127) används kan effekten av de 
horisontella ränderna minskas genom att minska slutartiden.

Bilden är för ljus eller för mörk.

Flera bilder har tagits samtidigt.

Objektet är inte riktigt skarpt inställt.

Den inspelade bilden är suddig.
Bildstabiliseringen är inte effektiv.

Den inspelade bilden ser grov ut.
Man ser störningar på bilden.

Motivet ser förvrängt ut på bilden.

Streck eller flimmer kan visas under belysning till exempel med lysrör eller 
led-lampor.
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• När du spelar in under lysrör eller LED-lampor etc., kan den ökade slutartiden medföra små 
ändringar i ljusstyrka och färg. Detta är ett resultat av ljuskällans egenskaper och är inte något 
tecken på fel.

• När du spelar in objekt i mycket ljusa situationer eller under lysrör, LED-lampor, 
kvicksilverlampor etc. kan färgerna och skärmens ljusstyrka ändras eller horisontella streck 
uppstå på skärmen.

• Du kanske inte kan spela in under en kort stund efter att den här enheten satts på när du 
använder ett kort med stor kapacitet.

• Det går inte att spela in 4K-filmer medan den är ansluten till Wi-Fi.

• När omgivningstemperaturen är hög eller filmer spelas in kontinuerligt kan kameran visa [ ] 
och stoppa inspelningen för att skyddas. Vänta tills kameran svalnat.

• Beroende på [Insp.kvalitet] för en film kan den hastighetsklass som krävs för kortet variera. 
Använd ett kort som uppfyller klassificeringen. (P27)

• Detta fenomen uppstår när kameran försöker spela in med en väldigt exakt fokus vid en 
reducerad autofokushastighet och det är inget funktionsfel.

• När du spelar in i en tyst miljö kan ljuden från bländaren, fokuseringen eller zoomen spelas in 
på filmen.
Fokuseringen kan ställas in på [OFF] i [Kontinuerlig AF] (P108).

• Medan du spelar in videobilder och täcker över öppningen på mikrofonen med ett finger, kan 
ljudnivån sänkas eller du kanske inte ljudet kanske inte alls spelas in. Var även försiktig för att 
driftljudet från objektiven lätt kan spelas in samtidigt.

Ljusstyrkan eller hudtonen på den inspelade bilden är inte samma som på den 
verkliga scenen.

Videobilder

Det går inte att spela in videobilder.

Inspelningen av videobilder avbryts halvvägs.

Ibland är det svårt att fokusera med autofokus när du spelar in 4K-filmer.

På videobilder spelas onormala klickljud eller summertoner in.
Det inspelade ljudet är mycket dämpat.
185



13. Övrigt
• Är blixten inställd på [Œ]?
> Ändra blixtinställningen. (P102)

• När den elektroniska slutaren används, är blixten inte aktiverad.
> Ställ [Slutartyp] på [MSHTR]. (P127)

• Om inga funktioner används under den inställda tidsperioden, aktiveras [Auto LVF/skärm av] 
(P135), och skärmen/bildsökaren stängs av.

• Detta händer på grund av att objektivets bländare ändras när avtryckarknappen trycks in 
halvvägs, eller när motivets ljusstyrka ändras. Detta är inget funktionsfel.

• Den visas bara på skärmen när kameran är ansluten till en dator eller skrivare.

• Är kortet isatt?
• Är det här en mapp eller bild som bearbetats i datorn?

Om det är så, kan den inte visas på den här kameran.
• Har du ställt in [Visningsläge] för uppspelning?

> Ändra till [Normal visning]. (P140)

• När borttagningen av röda ögon ([ ] eller [ ]) utförs, kan det hända att röda partier 
korrigeras till svarta.
> Vi rekommenderar att du tar ett kort med blixtinställningen på [‡], [‰], [ ] eller [Œ], eller 

[Inga röda ögon] i [Insp]-menyn inställt på [OFF]. (P128)

Blixt

Blixten är inte aktiverad.

Skärm/bildsökare

Skärmen/bildsökaren stängs av även om kameran är påslagen.

Det kan flimra till ett ögonblick eller ljusstyrkan på skärmen kanske ändras 
betydligt en kort stund.

Det går inte att växla mellan skärmen och bildsökaren när man trycker på [LVF].

Visning

Bilden visas inte.
Det finns inga inspelade bilder.

Det röda partiet på den inspelade bilden har ändrats till svart.
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∫ Allmänna tips för användning av Wi-Fi-anslutning
• Användning inom kommunikationsområdet för den enhet som ska anslutas.
• Finns det någon enhet, som en mikrovågsugn, trådlös telefon etc. som använder 

2,4 GHz-bandet i närheten?
> Radiovågor kan avbrytas när de används samtidigt. Använd dem på tillräckligt avstånd från 

enheten.
• När batteriindikatorn blinkar rött, kanske anslutningen till annan utrustning inte startar eller så 

kan anslutningen avbrytas.
• Om du placerar kameran på ett metallbord eller en metallhylla, kan radiovågorna påverkas 

negativt. I så fall kanske du inte kan skapa en anslutning. Flytta bort kameran från metallytan.

∫ Om en trådlös åtkomstpunkt
• Kontrollera om den trådlösa accesspunkten du försöker ansluta till är i funktion.
• Kontrollera den trådlösa åtkomstpunktens förhållanden för radiovågor.

> Flytta den här kameran närmare den trådlösa accesspunkten.
> Ändra placeringen och orienteringen för den trådlösa åtkomstpunkten.

• Den kanske inte visas även om det finns radiovågor, beroende på inställningarna i den trådlösa 
accesspunkten.
> Stäng av och sätt på trådlösa åtkomstpunkten.
> Kontrollera inställningarna för den trådlösa åtkomstpunkten.
> När SSID nätverket för den trådlösa åtkomstpunkten är inställt på att inte sända, kan den 

trådlösa åtkomstpunkten inte detekteras. Ange nätverkets SSID för att starta anslutningen 
(P166) eller möjliggöra åtkomstpunkt för SSID trådlösa sändning.

• Stäng av och sätt sedan på Wi-Fi-funktionen i Wi-Fi-inställningsmenyn på din smarttelefon.

Wi-Fi-funktion

En Wi-Fi-anslutning kan inte skapas.
Radiovågorna kopplas från.
En trådlös åtkomstpunkt visas inte.

Den här kameran visas inte i Wi-Fi-inställningsskärmen på smarttelefonen.
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• Somliga operativsystem, inklusive Windows 8 använder två typer av konton, ett lokalt konto 
och ett Microsoft-konto.
Se till att du använder användarnamn och lösenord för det lokala kontot.

• Standardarbetsgruppens namn är inställt på “WORKGROUP”. Om du har ändrat 
arbetsgruppens namn kommer datorn inte att kännas igen.
Du ändrar arbetsgruppens namn i [Ändra namn arbetsgrupp] i [Datoranslutning] i 
[Wi-Fi-inställning]-menyn till det som datorn har som du är ansluten till. (P169)

• Bekräfta att inloggningsnamnet och lösenordet är korrekt ifyllda.
• När systemtiden för en Mac- eller Windows-dator som är ansluten till kameran skiljer sig 

mycket från kamerans, kan kameran inte anslutas till datorn med somliga operativsystem.
> Bekräfta att kamerans [Klockinst.] och [Tidszoner] matchar tid-, datum- och 

tidszoninställningarna i Windows-datorn eller Mac-datorn. När båda inställningarna skiljer 
sig mycket, se till att de matchar.

• Är bilden för stor?
> Minska bildstorleken med [Storlek] (P160), och skicka den sedan.
> Överför efter att ha delat filmen med [Dela video] (P144).

• Det kan ta längre tid att överföra när avståndet till den trådlösa accesspunkten är stort.
> Överför närmare den trådlösa accesspunkten.

• Utför [Rensa Wi-Fi-inst.] i menyn [Inst.]. (P137)
Dock kommer all information som du har ställt in i [Wi-Fi-inställning]-menyn att återställas.

När jag försöker ställa in en Wi-Fi-anslutning med en Windows 8-dator, känner 
den inte igen mitt användarnamn och lösenord, så jag kan inte ansluta till datorn.

Datorn hittas inte när jag använder en Wi-Fi-anslutning. Kameran kan inte 
anslutas till en dator via Wi-Fi-anslutningen.

Överföringen av bilderna misslyckas halvvägs. Somliga bilder kan inte föras 
över.

Jag har glömt lösenordet för Wi-Fi.
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• Är kameran korrekt ansluten till TV-apparaten? (P171)
> Ställ in tv:ns ingång på HDMI-ingången.

• Har datorn identifierat kameran korrekt?
> Välj [PC] då du ansluter. (P173)
> Stäng av och sätt på den här kameran.

• Kontrollera om din PC är kompatibel med SDXC-minneskort.
• Ett meddelande som uppmanar till formatering av kortet kan visas vid anslutningen, men du 

ska inte formatera det.
• Om [Åtkomst] visas på skärmen och inte försvinner, koppla ifrån USB-anslutningskabeln efter 

att ha stängt av den här kameran.

• Bilderna går inte att skriva ut med en skrivare som inte stöder PictBridge.
• Välj [PictBridge(PTP)] då du ansluter. (P175)

• Då du använder en skrivare med utskriftsfunktionen bildbeskärning eller kantlös bild, ska du 
stänga av denna funktion före utskriften.
(För ytterligare information, se skrivarens bruksanvisning.)

• När du ber fotostudior att skriva ut bilder, ska du fråga fotostudion om 16:9-bilder kan skrivas 
ut.

TV, dator och skrivare

Bilden syns inte på tv:n.

Kan inte kommunicera med datorn.

Kortet känns inte igen av PC:n.
(SDXC-minneskortet används.)

Bilden går inte att skriva ut när kameran är kopplad till en skrivare.

Bildernas kanter beskärs vid utskrift.
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• Tryck på [MENU/SET] efter att du sett sista skärmen (12/12). Se P13 för mer information.

• Ljudet uppstår när objektivet rör sig och det är inget funktionsfel i följande situationer:
> Ett skramlande ljud hörs när du skakar kameran medan den är avstängd eller i 

visningsläge.
> Ett skramlande eller liknande ljud hörs när du sätter på eller stänger av kameran eller 

växlar mellan Inspelningsläge och Visningsläge.

• Det finns vatten kvar i hålet för högtalaren eller mikrofonen. Töm ur vattnet. (P17)

• När du använder den extra optiska zoomen stannar zoomningen tillfälligt upp. Det är ingen 
funktionsstörning.

• Tryck på [MENU/SET] och välj [Inst.]-menyikonen på [ ] och välj sedan [~] för att ställa in 
önskat språk. (P136)

• AF-hjälpbelysningen tänds i vitt på mörka platser för att hjälpa till med fokuseringen.

• Kamerans utsida kan bli varm under användning. Detta påverkar inte kamerans prestanda eller 
bildkvaliteten.

Övrigt

[Varningar] visas upprepade gånger när den här kameran sätts på.

Ett skramlande eller liknande ljud hörs från kameran.

Ljudet från högtalaren är svagt. Det är svårt att höra det inspelade ljudet.

Zoomningen stoppar plötsligt.

Du valde ett oläsbart språk av misstag.

En vit lampa tänds ibland när avtryckarknappen trycks in halvvägs.

Kameran blir varm.
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• Har främmande föremål fastnat?
> Avlägsna främmande föremål. (P14)

• Ställ inte [LOCK]-brytaren på last när du stänger. Det kan orsaka skada eller läcka.
> Öppna låset. (P20)

• När kameran används på kalla platser som skidorter eller på platser på hög höjd, ska du inte 
lämna kameran med snö på eller vattendroppar som fastnat på kameran. Vissa delar av 
kameran kan bli svåra att manövrera när snö eller vattendroppar fryser i smala platser som 
springan till knapparna, ratten och sidoluckan. Det är inget funktionsfel. När kameran återgår till 
normal temperatur, kommer den att fungera normalt.

• När du använder kameran på platser med stora mängder sand eller damm, kan vissa 
kameradelar bli svåra att manövrera när främmande föremål hamnar i smala platser som 
springan vid diopterjusteringsratten, avtryckarknappen och kamerans [ON/OFF]-knapp. Torka 
av med en torr, luddfri duk eller skölj av med sötvatten.

• Om du inte använder kameran på en längre period kommer klockan att nollställas.
> [Ställ klockan] meddelandet visas. Ställ in klockan igen. (P31)

Sidoluckan stängs inte.

Det går inte att manövrera vissa av kamerans delar, som knapparna och 
sidoluckan.

Klockan är nollställd.
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Varningar vid användning

• För mer information, se “(Viktigt) Om kamerans vattentäthet/dammbeständighet och 
stötmotstånd” (P12).

• Det kan skada huden om du vidrör metalldelar på enheten direkt på platser där 
temperaturen är mycket låg (omgivning under 0 oC, som till exempel skidorter eller på 
höga höjder) under en längre tid.
Använd handskar eller dylikt när du använder kameran längre stunder.

• Batteriets prestanda (antal inspelningsbara bilder/användningstid) kan tillfälligt minska när det 
används i en temperatur mellan j10 oC och 0 oC (kalla platser som skidorter eller platser på 
höga höjder). (Ladda batteriet tillräckligt före användning.)

• Det går inte att ladda batteriet i temperaturer under 0 oC. (Laddningslampan blinkar när det inte 
går att ladda batteriet.) Ladda det tillräckligt på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 
10 oC och 30 oC.

• Om kameran blir mycket kall på platser med låg temperatur som skidorter eller platser på hög 
höjd, kan skärmens prestanda tillfälligt falla omedelbart efter att apparaten satts på. T.ex. kan 
bilden på skärmen bli något mörkare än vanligt eller så kan spökbilder uppstå.

• På kalla platser kan du hålla kameran och extrabatterierna varma genom att placera dem på en 
varm plats, som inuti din vinterutrustning eller innanför dina kläder. Prestandan återgår till det 
normala när innertemperaturen stiger.

• När kameran används på kalla platser som skidorter eller på platser på hög höjd, ska du inte 
lämna kameran med snö på eller vattendroppar som fastnat på kameran. Vissa delar av 
kameran kan bli svåra att manövrera eller så kan ljudet bli svagt när snö eller vattendroppar 
fryser i smala platser som springan till knapparna, ratten, sidoluckan, högtalaren och 
mikrofonen. Det är inget funktionsfel.

Om kamerans vattentäthet/dammtäthet och stöttålighet.

Då du använder kameran i ett kallt klimat eller vid en låg temperatur
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Förvara den här apparaten på så långt avstånd som möjligt från elektromagnetisk 
utrustning (som till exempel mikrovågsugnar, TV-apparater, videospel med mera).
• Om du använder den här apparaten ovanpå eller i närheten av en TV-apparat, kan bilderna 

och/eller ljudet på den här apparaten brytas av elektromagnetiska vågor.
• Använd inte den här apparaten i närheten av mobiltelefoner eftersom detta kan orsaka 

störningar som påverkar bild och/eller ljud.
• Inspelade data kan skadas och bilder kan förvrängas vid starka magnetiska fält som orsakas 

av högtalare eller kraftiga motorer.
• Elektromagnetiska radiovågor påverka denna enhet negativt genom att störa bilder och/eller 

ljud.
• Om kameran påverkas av elektromagnetisk utrustning och slutar fungera ordentligt, stäng av 

den och ta ur batteriet eller koppla ur AC-adaptern. Sätt sedan i batteriet igen eller anslut 
AC-adaptern igen och sätt på kameran.

Använd inte apparaten i närheten av radiosändare eller högspänningsledningar.
• Om du spelar in i närheten av radiosändare eller högspänningsledningar kan bilderna och/eller 

ljudet påverkas.

Använd alltid bifogade sladdar och kablar.
Om du använder extra tillbehör skall du använda de sladdar och kablar som 
levereras med dem.
Förläng inte sladdar eller kablar.

Spraya inte insektsgift eller flyktiga kemikalier på kameran.
• Om kameran besprutas med sådana kemikalier kan kamerans hus deformeras och 

ytbehandlingen skalas av.

Förvara inte gummi- eller plastprodukter i kontakt med digitalkameran under någon 
längre tid.

Mer information om underhåll efter användning under vatten finns på P16

Innan du rengör kameran ska batteriet tas bort. Torka sedan av kameran med en 
torr, mjuk duk.
• När kameran blivit smutsig, kan den rengöras genom att smutsen tas bort med en fuktad 

urvriden duk. Torka sedan av med en torr duk.
• Använd inte lösningar som bensin, thinner, sprit, hushållsrengöringsmedel osv. för att rengöra 

kameran. Det kan förstöra kamerahuset eller skala av höljet.
• Om du använder en kemisk duk, se till att följa bifogade instruktioner.

Optimal användning av kameran

Rengöring
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• Tryck inte för hårt på skärmen. Om du gör det kan det orsaka ett funktionsfel.
• Om kameran blir mycket kall på platser med låg temperatur som skidorter eller platser på hög 

höjd, kan skärmens prestanda tillfälligt falla omedelbart efter att apparaten satts på. T.ex. kan 
bilden på skärmen bli något mörkare än vanligt eller så kan spökbilder uppstå. Håll kameran 
varm när du använder den i en kall omgivning. Prestandan återgår till det normala när 
innertemperaturen stiger.

• Tryck inte för hårt på optiken.
• Lämna inte kameran med linsen vänd mot solen eftersom solstrålar kan orsaka felfunktion på 

kameran. Var också försiktig när du lämnar kameran utomhus eller nära ett fönster.
• Om det finns vatten eller smuts på linsen, måste du torka av den med torr, mjuk duk innan du 

tar en bild.
• Om det finns vatten kvar i hålet för mikrofonen eller högtalaren, kan ljudet som spelas in och 

spelas upp bli svagt eller förvrängt. Töm ut vattnet och använd bara kameran efter att den fått 
torka en stund. (P17)

• Stick inte i hålen på mikrofonen och högtalaren med vassa spetsar. (Det kan skada det 
vattenbeständiga skiktet inuti, vilket kan skada kamerans vattentäthet.)

Om skärmen/bildsökaren

Teknologi med extremt hög precision används för att tillverka skärmen/
bildsökarskärmen. Det kan dock finnas en del mörka eller ljusa prickar (röda, blå 
eller gröna) på skärmen. Det är inget funktionsfel. Även om skärmen/
bildsökarens skärm tillverkas med noggrant kontrollerad precisionsteknik, kan 
det finnas några pixlar som är inaktiva eller alltid tända. Prickarna registreras 
inte på bilderna eller på minneskortet.

Om linsen, mikrofonen och högtalaren
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Batteriet är ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Dess förmåga att producera 
energi baserar sig på den kemiska reaktionen som sker inuti det. Denna reaktion är 
känslig för omgivningens temperatur och fuktighet och om temperaturen är för hög 
eller för låg blir batteriets användningstid kortare.

Ta ur batteriet efter användning.
• Lägg det borttagna batteriet i en plastpåse, och förvara eller håll det borta från metallföremål 

(gem etc.).

Kontrollera att batterihus och kontakter är hela om du råkar tappa batteriet.
• Sätt inte i ett skadat batteri i kameran då det kan skada denna.

Ta med dig laddade reservbatterier när du går ut.
• Tänk på att den inspelningsbara tiden blir kortare på kyliga platser som skidorter eller på hög 

nivå.
• Glöm inte att ta med AC-adaptern (medföljer) och USB-anslutningskabeln (medföljer) när du 

ska resa, så att du kan ladda batteriet i det land du ska resa till.

Kassera obrukbart batteri.
• Batteriernas livstid är begränsad.
• Kasta inte batteriet i eld eftersom det kan orsaka explosion.

Låt inte batteriets uttag komma i kontakt med metallföremål (som halsband, 
hårnålar, etc.).
• Det kan orsaka kortslutning eller överhettning och du kan bränna dig illa, om du rör vid 

batteriet.

• Om du använder AC-adaptern (medföljer) nära en radio, kan radiomottagningen störas.
Förvara AC-adaptern (medföljer) 1 m eller längre bort från radioapparater.

• AC-adaptern (medföljer) kan skapa surrande ljud när den används. Det är inte någon 
funktionsstörning.

• Se till att du tar ut nätkabeln/laddaren ur vägguttaget efter användning.
(En liten mängd ström förbrukas om den lämnas kvar.)

Batteri

AC-adapter (medföljer)
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Lämna inte kortet på platser med hög temperatur eller direkt solljus, där 
elektromagnetiska vågor eller statisk elektricitet lätt bildas.
Böj eller tappa inte kortet.
• Kortet eller det registrerade innehållet kan skadas eller raderas.
• Stoppa kortet i kortfodralet eller förvaringsväskan efter användning och när du förvarar eller bär 

kortet.
• Låt inte smuts, damm eller vatten komma in i kontakterna på baksidan av kortet och rör inte vid 

dem med fingrarna.

Anmärkning angående bortlämnande till tredje person eller kassering av 
minneskort
“Formatera” eller “radera” med kameran eller en dator modifierar 
filhanteringsinformationen, och raderar inte data på minneskortet helt.
Vi rekommenderar att förstöra minneskortet eller använda programvara som finns i 
handeln för att radera data på minneskortet innan du lämnar bort kameran till annan 
person eller kasserar den.
Användaren ansvarar för hantering av data på minneskort.

Vi rekommenderar att du aktiverar [Wi-Fi-lösenord] och [Wi-Fi-funktionslås] för att skydda 
personlig information. (P169, 170)

Frånsägelse av ansvar
• Information som omfattar personlig information kan förstöras eller försvinna på grund av 

felaktiga manövrar, på grund av statisk elektricitet, misstag, felfunktion, reparation eller andra 
anledningar.
Lägg i förväg märke till att Panasonic inte på något sätt ansvarar för direkt eller indirekt skada 
på grund av att information eller personlig information försvinner eller förändras.

Då du begär reparation, vid överlämnande till annan person eller kassering.
• Efter att ha gjort en kopia av personlig information, ska du alltid radera information som 

personlig information, och inställningar för trådlösa LAN-anslutningar, som du har sparat i 
kameran, med [Rensa Wi-Fi-inst.] (P137).

• Nollställ alla inställningar för att skydda personlig information. (P137)
• Ta ur minneskortet ur kameran när du begärt reparation.
• Inställningarna kanske går tillbaka till standardinställning när kameran repareras.
• Kontakta försäljaren där du köpt kameran eller Panasonic om ovanstående åtgärder inte 

fungerar på grund av ett funktionsfel.

När du överlämnar det till annan person eller kasserar minneskortet, var god se 
“Anmärkning angående bortlämnande till tredje person eller kassering av 
minneskort”. (P196)
När du laddar upp bilder till webbtjänster
• Bilder kan innehålla information som kan användas för att identifiera personer som t.ex. titlar, 

inspelningsdatum och platsinformation. Kontrollera bilderna noga vid uppladdning till 
webbtjänster och ladda sedan upp dem.

Kort

Om personlig information
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• Förvara batteriet på sval och torr plats med relativt stabil temperatur: (Rekommenderad 
temperatur: 15 oC till 25 oC, Rekommenderad fuktighet: 40%RH till 60%RH)

• Ta alltid ur batterierna och kortet ur kameran.
• Om batteriet sitter i kameran laddas det ur även om kameran är avstängd. Om batteriet 

fortfarande lämnas i kameran, kommer det att laddas ur alltför mycket och bli oanvändbart, 
även om det laddas.

• När du lagrar batteriet en längre tidsperiod rekommenderar vi att du laddar det en gång om 
året. Ta ur batteriet ur kameran och lägg undan det igen när det laddats ur helt.

• Vi rekommenderar att du förvarar kameran tillsammans med ett sickativ (silikagel) när du 
förvarar den i en garderob eller ett skåp.

• Kontrollera alla delar innan du tar bilder, om du inte använt kameran på länge.

• Inspelade data kan skadas eller gå förlorade om kameran går sönder på grund av felaktig 
hantering. Panasonic ansvarar inte för någon skada som uppstår vid förlust av inspelade data.

• När du använder stativet, se till att det står stadigt när kameran satts på.
• Du kanske inte kan ta ur kortet eller batteriet när du använder ett stativ.
• Se till att skruven på stativet inte sitter i ett hörn när du sätter på eller tar av kameran. Du kan 

skada skruven på kameran om du tar i för hårt när du vrider den. Dessutom kan kamerahuset 
och typskylten skadas eller repas om kameran sitter för tätt inpå stativet.

• Läs stativets bruksanvisning noga.

När du inte använder kameran på en längre tid

Om bilddata

Om stativ
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∫ Använd kameran som en trådlös LAN-enhet
Se till att de lämpliga åtgärderna vidtagits för konstruktionssäkerhet och fel i det system 
som används, när du använder utrustning eller datorsystem som kräver en mer pålitlig 
säkerhet än den hos trådlösa LAN-enheter. Panasonic kommer inte att ta något ansvar för 
några skador som uppstår när kameran används för något annat syfte än som en trådlös 
LAN-enhet.

∫ Vi förutsätter att Wi-Fi-funktionen i den här kameran används i de länder där 
kameran säljs

Det finns en risk att kameran överträder bestämmelserna om radiovågor om den används 
i andra länder än de där den säljs, och Panasonic tar inget ansvar för några överträdelser.

∫ Det finns en risk för att information som skickas och tas emot via radiovågor kan 
snappas upp

Observera att det finns en risk för att information som skickas och tas emot via radiovågor 
kan snappas upp av en tredjeman.

∫ Använd inte kameran i områden med magnetfält, statisk elektricitet eller 
störningar

• Använd inte kameran i områden med magnetfält, statisk elektricitet eller störningar, t.ex. i 
närheten av mikrovågsugnar. Det kan göra att radiovågorna avbryts.

• Användning av kameran i närheten av enheter som mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner 
som använder 2,4 GHz-bandet kan orsaka sämre prestanda i båda enheterna.

∫ Anslut inte till trådlösa nätverk som du inte är godkänd att använda
När kameran använder Wi-Fi-funktionen, kommer de trådlösa nätverken att sökas upp 
automatiskt. När det händer, kan trådlösa nätverk som du inte är godkänd att använda 
(SSID¢) komma att visas, dock ska du inte försöka ansluta till det nätverket eftersom det 
kan betraktas som obehörig åtkomst.
¢ SSID syftar på det namn som används för att identifiera ett nätverk över en trådlös 

LAN-anslutning. Om SSID matchar för båda enheter, är överföring möjlig.

Wi-Fi-funktion
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• SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
• Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition 

Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken 
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing 
Administrator, Inc. i USA och andra länder.

• Adobe är ett varumärke eller registrerat varumärke för 
Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

• Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som 
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

• Mac, OS X och macOS är varumärken som tillhör 
Apple Inc. som är registrerade i USA och andra länder.

• iPad, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör 
Apple Inc. som är registrerade i USA och andra länder.

• App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör 
Apple Inc.

• Android och Google Play är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

• Logotypen för Wi-Fi CERTIFIED™ är ett 
certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

• Logotypen för Wi-Fi Protected Setup™ är ett certifieringsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” och “WPA2™” är varumärken som tillhör Wi-Fi 

Alliance®.
• Den här produkten använder “DynaFont” från DynaComware Corporation. DynaFont är ett 

registrerat varumärke som tillhör DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.
• Övriga namn på system och produkter som nämns i denna bruksanvisning är vanligtvis 

registrerade varumärken eller varumärken som tillhör de tillverkare som utvecklat systemet 
eller produkten i fråga.

Denna produkt är licensierad under AVC-patentportföljslicensen för konsumentens personliga 
bruk eller andra användningsområden i vilka den inte får ersättning för att (i) koda video i 
överensstämmelse med AVC Standard (“AVC Video”) och/eller (ii) avkoda AVC Video som 
kodats av en konsument som arbetade med en personlig uppgift och/eller inhämtades från en 
videoleverantör som har licens att tillhandahålla AVC Video. Ingen licens ges eller antyds för 
någon annan användning. Ytterligare information kan erhållas från MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com
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Avfallshantering av produkter och batterier
Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande 
dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter 
och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och 
återvinnas på rätt sätt ska dom lämnas till passande uppsamlingsställe i 
enlighet med nationella bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser 
och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på 
miljön.
För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med 
nationella bestämmelser.
Notering till batterisymbolen (nedanför):
Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I 
detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella 
kemikalien.
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