Suomi

Uusi tapa nauttia
valokuvaamisesta
llTuotteen verkkosivusto
Löydät uusimmat tuotetiedot ja hyödyllisiä vihjeitä tuotteen
käyttämiseen seuraavalta verkkosivustolta.
https://theta360.com/uk/

llTukitiedot
Löydät tukitiedot ja täydelliset takuuehdot seuraavalta
verkkosivustolta.
https://support.theta360.com/uk/

llKäyttöopas
Löydät käyttöoppaan tämän tuotteen käyttämiseksi
seuraavalta verkkosivustolta.
https://support.theta360.com/uk/manual/

ll Facebook, Facebook-logo ja “f”-logo ovat Facebook, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
ll Twitter, Twitter-logo, Twitterin “t”-logo ja Twitterin sininen lintu ovat
Twitter, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
ll Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
ll Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
ll USB Type-C on USB Implementers Forumin tavaramerkki.
ll Tässä oppaassa käytetyt kuvat, piirrokset ja näyttökuvat voivat
olla erilaisia kuin varsinaisessa laitteessa.

Osien nimet
Kameran yksinkertainen muotoilu tekee siitä helposti
käytettävän, ja voit ottaa valokuvia ympäristöstäsi erittäin
yksinkertaisilla toiminnoilla.
Tutustu ensin osien nimiin ja käyttötarkoituksiin.

Objektiivi
Suljinpainike
Paina ottaaksesi kuvia.

Kaiutin
Mikrofoni
Kameran tilavalo
Voit ottaa valokuvia,
kun valo on palaa.

OLED-paneeli
Näyttää kuvaustiedot, akun
varaustason jne.

USB-liitin
(USB Type-C)

Hihnan korvake

Käytetään muiden laitteiden
liittämiseen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.

Kolmijalkatelineen liitin

ll Yhdistä kamera mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneeseen
ladataksesi sen ennen käyttöä. Akun varaustason voi tarkistaa OLEDpaneelista.
ll Ole varovainen, kun käsittelet objektiivin aluetta. Säilytä kamera aina
mukana toimitetussa pehmeässä pussissa, kun et käytä kameraa.

Mikrofoni
Virtavalo
Palaa sinisenä, kun virta on päällä.

Virtapainike
Painike kytkee pidettäessä painettuna
virran päälle ja pois.
Siirtää kameran lepotilaan, kun painiketta
painetaan.

Langattoman tilan painike
Kytkee langattoman LAN-tilan päälle
taipois.
Painike kytkee painettaessa Bluetooth®toiminnon päälle ja pois.

Tilapainike
Vaihtaa kuvaustilan.
Käynnistää ja päättää kameraan
asennetut laajennuksen, kun painiketta
pidetään painettuna.

Fn-painike
Vaihtaa kuvaustoimintoa normaalin kuvauksen ja
ajastinkuvauksen välillä. Kun My Settings (Omat
asetukset) on rekisteröity perussovelluksessa, voit vaihtaa
kuvaustoiminnon myös My Settings (Omat asetukset)
-kuvaukseen.
Vaihtaa OLED-paneelissa näytetyt tiedot, kun painiketta
pidetään painettuna.

ll Tilapainikkeen ja Fn-painikkeen pitäminen painettuna yhtä aikaa
sammuttaa OLED-paneelin ja valot ja mykistää suljinäänen. Kun muuta
kuin virtapainiketta ja suljinpainiketta painetaan, tämä tila peruutetaan.
ll Langattoman painikkeen ja Fn-painikkeen pitäminen painettuna yhtä
aikaa avaa OLED-paneelissa näkyviin kameran laiteohjelmaversion. Kun
muuta kuin virtapainiketta ja suljinpainiketta painetaan, OLED-paneelin
näyttö palaa normaali näytöksi.

llKameran kytkeminen päälle
Pidä virtapainiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan.
Jokainen valo alkaa vilkkua. Kun lamput palavat tasaisesti,
voit ottaa kuvia.

llOLED-paneelissa näytetyt tiedot
Voit vaihtaa OLED-paneelissa näytettyjä tietoja perusnäytön
ja kuvaustietonäytön välillä pitämällä Fn-painiketta
painettuna.
Kuvaustietonäytössä voi tarkistaa kuvausasetukset,
kuten valotustilan.
Ajastin/
laajennuksen tila
Tiedonsiirtotila

Kuvaustila

Perusnäytön esimerkki:
Yksittäiskuvan
kuvaaminen

Videon
kuvaaminen

Live-suoratoisto

Kuvaustietonäytön esimerkki:

Akun varaustaso
Tallennettavien
valokuvien
määrä/Videon
tallennusaika

Sovelluksen lataaminen
Tämä kamera ottaa loistavia kuvia. Voit myös kuvata,
katsella ja jakaa valokuvia älypuhelimellasi.
Lataa älypuhelimellesi sopiva älypuhelinsovellus
sovelluskaupasta.

Saatavana on myös sovellus kuvattujen valokuvien
ja videoiden muokkaamiseen.
https://support.theta360.com/uk/download/

Älypuhelimeen
yhdistäminen langattoman
LAN-verkon kautta
Kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen langattoman
LAN-verkon kautta, voit käyttää älypuhelinta valokuvien
ja videoiden kuvaamiseen etätoiminnolla ja tehdä
toimintoasetuksia.
Kytke kamera päälle ja paina langattoman tilan painiketta
kytkeäksesi langattoman LAN-toiminnon päälle. (
on
animoitu OLED-paneelissa.)
Kytke sitten Wi-Fi™-toiminto päälle älypuhelimessa.
Käynnistä älypuhelimen perussovellus, napauta , ja
noudata näytön ohjeita. (Kun langaton LAN-yhteys on
muodostettu,
syttyy palamaan.)
Kun muodostat yhteyden manuaalisesti, valitse kameran
SSID älypuhelimen Wi-Fi™-asetusten verkkoluettelosta
jaanna salasana.
Kameran pohjaan merkitty sarjanumero on sama kuin
SSID ja salasana.
Salasana (tässä esimerkissä 00001017)
YN 00
001017

SSID THETA + sarjanumero + .OSC
(tässä esimerkissä THETAYN00001017.OSC)

ll Voit muuttaa salasanaa älypuhelimeltasi.
ll Salasana voidaan nollata pitämällä langattoman
tilan painiketta painettuna virran ollessa päällä.

Älypuhelimeen
yhdistäminen Bluetooth®yhteyden kautta
Kun kamera on yhdistetty älypuhelimeen sitä tukevan
Bluetooth®-yhteyden kautta, voit käyttää älypuhelinta
valokuvien ja videoiden kuvaamiseen etätoiminnolla ja tehdä
toimintoasetuksia.
Kytke älypuhelimen Bluetooth®-toiminto päälle ja yhdistä
kamera älypuhelimeen langattoman LAN-yhteyden kautta.
Käynnistä sitten älypuhelimen perussovellus ja valitse
[Settings] (Asetukset)  [Cam Bluetooth settings] (Kameran
Bluetooth-asetukset)  [Turns on camera Bluetooth] (Kytkee
kameran Bluetooth-asetuksen päälle).

Valokuvien ottaminen
ja tarkasteleminen
llValokuvaustilaan siirtyminen
Vaihda kuvaustilaan painamalla tilapainiketta.
OLED-paneelissa näkyy
ja
valokuvaustilassa ja
videokuvaustilassa.

llValokuvien ja videoiden ottaminen
Voit ottaa valokuvia kameralla tai älypuhelimellasi.
Ota valokuvia kameralla painamalla suljinpainiketta.
Ota valokuvia ja videoita älypuhelimella napauttamalla
älypuhelimen perussovelluksen suljinpainiketta
kuvausnäytössä.

llValokuvien ja videoiden katseleminen
Voit lähettää ottamiasi valokuvia älypuhelimeen kuvien
katselemiseksi käyttämällä älypuhelimen perussovellusta.
Voit myös katsella älypuhelimeen jo tallennettuja valokuvia ja
videoita.

Videon live-suoratoisto
llSovellusten asentaminen tietokoneelle
Tarvitaan live-suoratoistosovellus ja toistosovellus.
Asenna sovellukset sovellusnäytön ohjeiden mukaan.

llSiirtyminen live-suoratoistotilaan
Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja siirry
live-suoratoistotilaan painamalla tilapainiketta. ( näkyy
OLED-paneelissa.)
Voit katsella videota live-tilassa toistosovelluksella, kun
kamera on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla.

ll Suljinpainiketta ei voi käyttää live-suoratoistotilassa. Videota lähetetään
jatkuvasti USB-liitännän kautta.

Jakaminen sosiaalisessa
mediassa
Voit jakaa kameralla otettuja valokuvia sosiaalisessa
mediassa, kuten Twitterissä ja Facebookissa.
Napauta “Share” (Jaa) -painiketta älypuhelimen
perussovelluksen valokuvien katselu -näytöllä.
Määritä sitten asetukset palvelulle, jossa haluat jakaa
valokuvan, ja napauta [Done] (Valmis). Kuva ladataan
palveluun.

ll Sinun täytyy rekisteröidä tili näihin palveluihin käyttääksesi niitä.
ll Katso käyttöoppaasta lisätietoja valokuvien katselemisesta
ja jakamisesta tietokoneella.
https://support.theta360.com/uk/manual/

Toimintojen laajentaminen
Voit käyttää kameraa erikoistiloissa käyttämällä kameraan
asennettuja laajennuksia.

llLaajennuksen käynnistäminen
Pidä tilapainiketta painettuna virran ollessa kytkettynä
päälle käynnistääksesi kameraan asennetun laajennuksen.
(
näkyy OLED-paneelissa.)
Päätä laajennus pitämällä tilapainiketta uudelleen painettuna.

llLaajennusten vaihtaminen
Kun kameraan on asennettu useita laajennuksia,
laajennusten valintanäyttö tulee näkyviin, kun tilapainiketta
pidetään painettuna.

ll Oletuksena voit käynnistää USB-tiedonsiirron laajennuksen. Käytä uusia
toimintoja asentamalla kameraan uusi laajennus.
Katso käyttöoppaasta lisätietoja laajennusten käytöstä ja asennuksesta.

Tärkeä viesti asiakkaille
Käyttöön liittyviä huomautuksia
ll Käsittele linssiä varovasti, koska se on valmistettu
lasista. Säilytä sitä mukana toimitetussa pehmeässä
suojakotelossa, kun et käytä sitä.
ll Lataa akku liittämällä se tietokoneeseen mukana
toimitetulla USB-kaapelilla. (Käytä vain mukana
toimitettua USB-kaapelia.)
ll Tuote ei välttämättä toimi oikein, kun sitä käytetään
sovittimen tai muun USB-laitteen kanssa.
Tekijänoikeudet
Tekijänoikeuksilla suojattuja asiakirjojen, lehtien, musiikin
tai muun materiaalin kopioiminen ja muokkaaminen
muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, kotitalouden
käyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttötarkoitukseen
ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot
Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on lisensoitu usean
eri käyttöoikeussopimuksen mukaan.
Katso tarkemmat tiedot valitsemalla [Settings] (Asetukset) 
[Camera settings] (Kameran asetukset)  [Camera license]
(Kameran lisenssi) älypuhelimen perussovelluksessa.

HEVC/AVC-patenttiportfoliolisenssi
Tämä tuote on lisensoitu seuraaviin toimiin henkilökohtaiseen
tai voittoa tavoittelemattomaan käyttöön asiakkaiden
toimesta HEVC/AVC-patenttiportfoliolisenssin mukaisesti.
(i) Videoiden koodaaminen HEVC/AVC-standardin
mukaisesti (koodattuja videoita kutsutaan jäljempänä
”HEVC/AVC-videoiksi”)
(ii) HEVC/AVC-videoiden koodauksen purkaminen
kuluttajien toimesta henkilökohtaiseen käyttöön tai
HEVC/AVC-videoiden valtuutetuilta tarjoajilta saatujen
HEVC/AVC-videoiden koodauksen purkaminen
Lisensointia ei tarjota mihinkään muuhun tarkoitukseen,
mukaan lukien epäsuora lisensointi.
Lisätietoja tarjoaa MPEG LA, LLC.
Käy osoitteessa http://www.mpegla.com.
* HEVC-tuki on tulossa myöhemmin.
Ladattavat paristot
• Paristojen ominaisuuksien vuoksi, kun niitä käytetään
kylmässä tilassa, pariston käyttöaika voi lyhentyä
vaikka paristo olisi täyteen ladattu.
• Laitteen virta voidaan kytkeä automaattisesti pois
päältä pariston suojaamiseksi, kun sitä käytetään
kuumassa tilassa. Sama koskee myös laitteen
varastointia, eikä laitetta siksi suositella säilyttämään
korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Suositeltu
varastointilämpötila on 20 °C.
• Pariston lataaminen voi kestää pidempään korkeissa tai
matalissa lämpötiloissa kuin mitä ohjeissa on ilmoitettu.
Suositus on, että lataat pariston sijainnissa, jonka
ympäristön lämpötila on välillä 10 °C ja 40 °C.

Langaton LAN
• Käytettävissä olevat taajuuskaistat vaihtelevat
maakohtaisesti. Käytä tämän tuotteen LAN-toimintoa
vain ostomaassa.
• 5 GHz:n taajuuden käyttö on kielletty joissain maissa.
Kun käytät 5 GHz:n kaistaa, noudata paikallisia lakeja
ja määräyksiä.
• Tämä tuote käyttää vain W52-kanavia (36ch - 48ch)
langattoman LAN-verkon 5 GHz:n kaistalla.
(Langattomissa LAN-laitteissa, jotka tukevat 5 GHz:n
kaistaa, on jokin seuraavista merkinnöistä pohjassa.)
5 GHz (W52):
Indoor Use Only
In Japan, Indoor use only, except connecting to 5.2 GHz
high power base station.

Radiohäiriöt
Tämän tuotteen käyttäminen muiden sähkölaitteiden
läheisyydessä saattaa häiritä molempien laitteiden toimintaa.
Varsinkin kameran käyttäminen radion tai television
läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä. Jos häiriötä
ilmenee, noudata seuraavia ohjeita.
• Siirrä kamera mahdollisimman kauas televisiosta,
radiosta tai muusta laitteesta
• Säädä television tai radion antennin asentoa
• Liitä laitteet erillisiin pistorasioihin
Kameran hävittäminen
Kamera sisältää sisäänrakennetun akun. Tästä johtuen
pyydämme sinua viemään tai lähettämään kameran
lähimpään huoltokeskukseen sen hävittämiseksi.
Suosittelemme, että poistat kaikki sisäiseen muistiin
tallennetut tiedot etukäteen.

Turvatoimenpiteet
Varoitussymbolit
Tässä asiakirjassa ja tuotteessa käytetään useita symboleita,
joiden tarkoitus on estää sinulle ja muille kohdistuvia fyysisiä
vammoja ja omaisuuteen kohdistuvia vaurioita. Symbolit ja
niiden merkitykset on selitetty alla.

Vaara

Tämä symboli tarkoittaa asioita,
jotka saattavat johtaa välittömään
kuolemaan tai vakavaan
loukkaantumiseen, jos niitä
ei huomioida tai käsitellä oikein.

Varoitus

Tämä symboli tarkoittaa asioita,
jotka saattavat johtaa kuolemaan
tai vakavaan loukkaantumiseen, jos
niitä ei huomioida tai käsitellä oikein.
Tämä symboli tarkoittaa asioita, jotka
saattavat johtaa loukkaantumiseen

Huomautus tai fyysisiin vaurioihin, jos niitä

ei huomioida tai käsitellä oikein.
Esimerkkivaroituksia
-symboli huomauttaa toimenpiteistä,
jotka on pakko suorittaa.
-symboli huomauttaa kielletyistä
toimenpiteistä.
-symboli saatetaan näyttää muiden
symbolien yhteydessä huomauttamaan,
että tietty toimenpide on kielletty.
Esimerkkejä
Älä koske
Älä pura osiin

Ota huomioon seuraavat turvatoimenpiteet varmistaaksesi
tämän laitteen turvallisen käytön.

Vaara
ll Älä yritä purkaa laitetta osiin, huoltaa tai
muokata sitä itse. Laitteen korkeajännitepiiri
aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran.
ll Keskeytä käyttö välittömästi, jos havaitset
jotain epätavallista, kuten outoa hajua,
savua tai ylikuumenemista. Pyydä
korjausta lähimmältä jälleenmyyjältä
tai huoltokeskukselta.

Varoitus
ll Sammuta virta välittömästi, jos kameran
sisään pääsee metalliesine, vettä, nestettä
tai muita vieraita esineitä. Ota lisäksi
yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.
Älä jatka laitteen käyttöä, jos siinä
ilmenee vika tai se ei toimi oikein.
ll Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Pienet
lapset eivät ymmärrä turvatoimenpiteiden
ja käyttövaroitusten sisältöä, mikä saattaa
aiheuttaa onnettomuuden.

ll Älä koske laitteen sisäisiin komponentteihin,
jos ne tulevat esiin laitteen pudottamisen
tai vaurion seurauksena. Laitteen
korkeajännitepiiri voi aiheuttaa sähköiskun.
Jos se vaurioituu, ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
ll Älä käytä laitetta helposti syttyvien
kaasujen, polttoaineiden, bensiinin,
ohentimien tai muiden vastaavien aineiden
läheisyydessä välttyäksesi räjähdyksen,
tulipalon ja palovammojen riskiltä.
ll Älä käytä laitetta paikoissa, joissa käyttö
on rajoitettua tai kiellettyä, sillä se saattaa
aiheuttaa onnettomuuden tai tapaturman.
ll Älä käytä, säilytä tai jätä laitetta kuumaan
sijaintiin, kuten avotulen läheisyyteen,
suoraan auringonvaloon tai suoraan
auringonvaloon pysäköityyn ajoneuvoon.
Tämä saattaa johtaa laitteen räjähtämiseen,
joka saattaa aiheuttaa tulipalon tai
loukkaantumisen.
ll Lopeta lataaminen, jos laturi ei lataa akkua
täyteen määritetyn latausajan kuluessa.
ll Älä koskaan aseta akkua mikroaaltouuniin
tai korkeapainesäiliöön.

Huomautus
ll Kameran akusta vuotavien nesteiden
koskettaminen saattaa aiheuttaa
palovammoja. Jos kosketat nestettä,
huuhtele alue välittömästi vedellä. (Älä käytä
saippuaa.) Ota lisäksi yhteyttä lähimpään
huoltokeskukseen. Älä jatka laitteen käyttöä,
jos siinä ilmenee vika tai se ei toimi oikein.
ll Älä anna kameran kastua. Älä myöskään
käytä sitä märillä käsillä. Nämä molemmat
aiheuttavat sähköiskun vaaran.
ll Älä käytä tuotetta kankaaseen käärittynä
tms. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon.
ll Älä anna metallikontaktien aiheuttaa
oikosulkua. Tämä saattaa aiheuttaa tulipalon.
ll Älä käytä sitä kosteissa paikoissa, kuten
keittiössä, jossa se altistuu öljyiselle savulle
tai kosteudelle. Tämä saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
ll Jos kameran ulkokuori tulee likaiseksi,
pyyhi se puhtaaksi pehmeällä, kuivalla
kankaalla, kuten lasin puhdistamiseen
tarkoitetulla liinalla tai kostutetulla ja hyvin
kuivaksi puristetulla nihkeällä liinalla.
Älä käytä liuottimia, sillä ne saattavat
syövyttää ulkokuorta.

Säännösten noudattamista koskevat
lausekkeet
Eurooppalaiset käyttäjät
Huomautus ETA-maiden käyttäjille
Valmistaja
Nimi
RICOH COMPANY, LTD.
Osoite	1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku,
Tokyo 143-8555, JAPAN
Maahantuoja
Nimi
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Osoite	Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert
Schuman - B.P. 70102, 94513 Rungis Cedex,
FRANCE
Käytön taajuusalue
2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz
Suurin radiotaajuusteho
17 dBm EIRP
Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä tuote täyttää radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU
olennaiset vaatimukset ja määräykset.
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi lukea menemällä
URL-osoitteeseen:
https://support.theta360.com/uk/ce_docs/
ja valitsemalla asianmukaisen tuotteen.
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• Älä käytä langattoman LAN-laitteen 5 GHz:n kaistaa
(W52) ulkotiloissa edellä luetelluissa maissa. Laki kieltää
näissä maissa W52-kanavien käytön ulkotiloissa.
Käytä ulkotiloissa 2,4 GHz:n kaistaa.
• Tässä laitteessa käytetty taajuuskaista on rajattu
5 GHz:n kaistan alueelle 5150–5250 MHz (W52).

Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
käyttäjille
Käyttäjät maissa, joissa tässä osiossa näytetty symboli
on määritelty kansallisessa laissa elektroniikkajätteen
keräämiseen ja käsittelyyn liittyen.
Tuotteemme sisältää korkealaatuisia komponentteja,
jotka on suunniteltu kierrätettäviksi..
Tuotteemme tai tuotepakkauksemme on merkitty alla
olevalla symbolilla.
Tämä symboli osoittaa, ettei tuotetta saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Se tulee hävittää
erikseen käyttämällä asianmukaisia palautusja keräysjärjestelmiä. Noudattamalla näitä
ohjeita varmistat, että tätä tuotetta käsitellään
oikein, ja autat vähentämään mahdollisia ympäristöja terveyshaittoja, joita saattaisi muutoin aiheutua
asiattomasta käytöstä. Tuotteiden kierrättäminen auttaa
säästämään luonnonresursseja ja suojelemaan ympäristöä.
Lisätietoja tämän tuotteen keräys- ja kierrätysjärjestelmistä
saat ottamalla yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen,
paikalliselta jälleenmyyjältäsi sekä myynti-/huoltoedustajilta.
Muut käyttäjät
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin, liikkeeseen, josta ostit tuotteen, paikalliseen
jälleenmyyjääsi tai myynti-/huoltoedustajiin.

Takuu
1. Huollamme tuotteen veloituksetta, jos siinä ilmenee
vikaa tuotetakuun aikana. Ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Asiakas joutuu
itse maksamaan tuotteen toimittamisesta lähimmälle
jälleenmyyjälle tai huoltokeskukseen koituvat
kustannukset.
2. Takuu ei kata seuraavia tilanteita, vaikka ne tapahtuisivat
yllä kuvattuna takuuaikana.
(1) Väärinkäytöstä johtuvat viat (esim. jos tuotetta käytetään
muuten kuin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla)
(2) Viat, jotka johtuva huolto-, muokkaus- tai
purkutoimenpiteestä, jonka on suorittanut joku muu
kuin valtuuttamamme huoltopalvelu
(3) Viat, jotka johtuvat lunnonilmiöistä, kuten tulipaloista,
luonnonmullistuksista, geologisista tapahtumista,
salamaniskuista tai epätavallisesta jännitteestä
(4) Viat, joilla on epäluonnollinen syy, kuten vesivahingot,
suola, kasteleminen nesteillä (esim. sadevesi, mehu,
alkoholijuomat), pudottaminen, iskut, hiekan tai lian
pääseminen kameran sisään ja paine
(5) Viat, jotka aiheutuvat esimerkiksi vääränlaisesta
säilytyksestä (käyttöoppaan mukaisesti),
homeesta tai huolimattomasta käsittelystä
(6) Jos asiakkaalla ei ole esittää kuittia tai ostotodistusta,
josta käy ilmi myyjän nimi ja ostopäivä
3. Tämä takuu kattaa vain pääyksikön. Se ei kata
lisätarvikkeita, kuten pehmeää suojakoteloa.
4. Emme voi tarjota lisätakuita koskien sisäiseen muistiin
tallennettuja tietoja. Varmuuskopioi kaikki tietosi ennen
kameran toimittamista huoltoon.

5. Ricoh ei ota vastuuta mistään kameran käytöstä
johtuvista tappioista, mukaan lukien tietojen häviöt,
tilaisuuksien menettäminen, voittojen menettäminen,
palautuskustannukset, kolmansien osapuolten maksut
ja muut tahattomat, epäsuorat ja toissijaiset tappiot,
riippumatta siitä, ilmenikö tuotteessa vikaa ilmaisen
huollon takuuaikana.
6. Asiakas on vastuussa kustannuksista, jotka johtuvat
kameraa koskevista erityispyynnöistä, kuten
osien erillisistä tarkastuksista ja yksityiskohtaisista
tarkastuksista, myös takuuaikana.
7. Tämä takuupalvelu on voimassa maassa tai alueella,
josta tuote ostettiin. Jos huolto on välttämätöntä ollessasi
ulkomailla, toimita tuote huoltoon palattuasi maahan,
josta tuote ostettiin.

Tämän asiakirjan jäljentäminen kokonaan tai osittain ilman
lupaa on ankarasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa
ilman erillistä huomautusta.
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