
( Przed przyst pieniem do wykonywania wa nych zdj  zalecamy wykonanie serii zdj
próbnych, aby lepiej zapozna  si  z aparatem.

( Ilustracje pokazuj ce ekran i aparat zawarte w niniejszej instrukcji zosta y wykonane na etapie 
projektowania aparatu i mog  si  ró ni  od aktualnego produktu.

( Zawarto  poni szej instrukcji obs ugi jest oparta na firmware w wersji 1.0 dla tego aparatu. Je li 
z powodu aktualizacji firmware aparatu zostan  dodane lub zmienione funkcje aparatu, 
zawarto  instrukcji b dzie si  ró ni . Aby uzyska  najnowsze informacje, nale y odwiedzi
witryn  firmy Olympus.

Instrukcja
obs ugi

Cyfrowy aparat fotograficzny
Podstawowy przewodnik

Poznawanie modelu E-400

Doskonalenie umiej tno ci
fotografowania 
– Przewodniki fotografowania

Funkcje fotografowania

Funkcje odtwarzania

Dopasowywanie ustawie  / 
funkcji aparatu

Drukowanie

Korzystanie z oprogramowania 
OLYMPUS Master

Poznaj lepiej swój aparat

Informacje

Wymienne obiektywy

Inne

PL
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Uk ad tej instrukcji obs ugi

W tej cz ci instrukcji mo na znale  informacje o przygotowaniu i ustawieniach aparatu oraz 
o podstawowej obs udze aparatu w cznie z atwymi technikami fotografowania oraz funkcjami 
odtwarzania i kasowania. 

Przeczytaj rozdzia  1, aby dobrze pozna  podstawowe dzia anie aparatu przed rozpocz ciem 
korzystania z ró nych funkcji dost pnych w tym aparacie. 
• Obs ugiwanie aparatu g „Poznawanie modelu E-400” (str. 14)
• Pozwala na nauczenie si  korzystania z funkcji aparatu w ró nych przewodnikach 

fotografowania g „Doskonalenie umiej tno ci fotografowania – Przewodniki 
fotografowania” (str. 20)

• Przejd  na strony zawieraj ce informacje o ró nych funkcjach. 

Wyszukiwanie potrzebnych informacji
g „Wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania” (str. 82), „Schemat menu” (str. 94), 
„Nazwy cz ci” (str. 100), „Skorowidz” (str. 122)

Oznaczenia stosowane w instrukcji

Podstawowe funkcje aparatu  Podstawowy przewodnik

Mocowanie paska ......................................... 3 Ustawianie dioptrii wizjera............................. 6
Przygotowywanie akumulatora ..................... 3 Ustawianie daty i godziny ............................. 7
Mocowanie obiektywu w aparacie ................ 4 Fotografowanie ............................................. 8
Wk adanie karty ............................................ 5 Odtwarzanie / Kasowanie ............................. 9
W czanie zasilania ...................................... 6

Poznawanie modelu E-400  str. 10

Istotne informacje na temat zagadnie  lub post powania, które mog oby 
doprowadzi  do niesprawno ci lub nieprawid owego dzia ania aparatu. Mog  to 
by  tak e ostrze enia przed wykonywaniem czynno ci, których nale y absolutnie 
unika .

 WSKAZÓWKI Przydatne informacje i wskazówki, które pomog  jak najlepiej wykorzysta
mo liwo ci aparatu.

g Odniesienia do stron szczegó owo opisuj cych dane zagadnienie lub 
zawieraj cych zwi zane z nim informacje.

E-400_PL.fm  Page 2  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



PL   3

Podstawowy przewodnik

Przewlecz pasek wed ug oznacze  strza ek (1, 2).
Nast pnie poci gnij mocno pasek, aby go pewnie 
przytwierdzi  (3).

1 adowanie akumulatora.

2 adowanie akumulatora.

• Zamknij komor  akumulatora tak, aby by o mo na us ysze  klikni cie.

Wyjmowanie akumulatora
Naci nij blokad  komory akumulatora i wyjmij go.
• Zaleca si  mie  zapasowy akumulator w przypadku 

fotografowania przez d u szy okres czasu, gdyby jeden 
akumulator zosta  wyczerpany. 

Mocowanie paska

Przygotowywanie akumulatora

1

2
3

1 2

3

Akumulator litowo-jonowy (BLS-1)

Gniazdko elektryczne

adowarka do akumulatorów litowo-
jonowych (BCS-1)

Wska nik adowania
Czerwone wiat o: Trwa adowanie 
Zielone wiat o: adowanie zako czone
(Czas adowania: Oko o 210 minut)

Kabel sieciowy

1

2

3

Blokada komory akumulatora

Pokrywa
komory 
akumulatora

Symbol kierunku

Blokada akumulatora

Podstaw
ow

y przew
odnik
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Podstaw
ow

y przew
odnik

1 Zdejmij pokryw  podstawy z aparatu i tyln  pokryw  z obiektywu.

2 Mocowanie obiektywu w aparacie.
• Ustaw symbol mocowania obiektywu 

(czerwony) na aparacie zgodnie z symbolem 
pozycyjnym (czerwonym) na obiektywie, 
a nast pnie wsu  obiektyw do aparatu (1).
Obró  obiektywem w kierunku wskazanym 
przez strza k , a  us yszysz klikni cie (2).

• Nie nale y naciska  przycisku zwalniaj cego 
obiektyw.

3 Zdejmij pokryw  obiektywu.

Zdejmowanie obiektywu z aparatu
Naciskaj c przycisk zwalniaj cy obiektyw (1), obracaj obiektywem 
w kierunku wskazywanym przez symbol (2).

Mocowanie obiektywu w aparacie

1

2

1

2

Pokrywa tylna

Pokrywa podstawy obiektywu

1

2

Pokrywa obiektywu

Symbol pozycji
(czerwony)

Symbol mocowania obiektywu (czerwony)

2

1

Przycisk zwalniaj cy obiektyw
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Podstaw
ow

y przew
odnik

Otwórz pokryw  karty i w ó  kart .

Wyjmowanie karty
• Nie nale y otwiera  pokrywy karty, gdy miga dioda odczytu karty.

Wk adanie karty

Compact Flash / Microdrive Karta xD-Picture
W ó  kart  tak, aby zosta a zablokowana.W ó  cz  karty ze stykami do oporu do 

gniazda karty.

Gniazdo kart xD-Picture

Pokrywa karty

Gniazdo kart CF

Dioda odczytu karty

Symbol 

Compact Flash / Microdrive Karta xD-Picture Card
• Lekko naci nij znajduj c  si  w gnie dzie 

kart , a zostanie ona wysuni ta z gniazda.
• Wyci gnij kart .

• Naci nij przycisk wysuwania do oporu, 
pozwól na jego wysuni cie si
i ponownie naci nij go do samego 
oporu, aby wysun  kart .

• Wyci gnij kart .

Przycisk wysuwania
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Podstaw
ow

y przew
odnik

Dzia anie funkcji redukcji zapylenia
Funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana automatycznie po w czeniu aparatu. Do usuwania 
py u i zanieczyszcze  z powierzchni filtra przetwornika obrazu u ywane s  wibracje 
ultrad wi kowe. Wska nik SSWF (Super Sonic Wave Filter czyli filtr ultrad wi kowy) miga, gdy 
funkcja redukcji zapylenia jest aktywna.

Nale y ustawi  dioptrie wizjera tak, aby by  przystosowany do 
wad wzroku u ytkownika.
Patrz c przez wizjer, obracaj powoli pokr t o regulacji dioptrii.
Regulacja jest poprawna, gdy wyra nie wida  pole autofokusa.

W czanie zasilania

Ustawianie dioptrii wizjera

Przesu  w cznik zasilania aparatu w po o enie ON.
Aby wy czy  zasilanie, przesu  w cznik w po o enie 
OFF.

Wska nik SSWF

Ustaw pokr t o trybu 
fotografowania na 
AUTO.

Przycisk INFO Wy wietlacz LCD
Po w czeniu aparatu na wy wietlaczu widoczny jest 
ekran panelu sterowania.
Je eli ekran panelu sterowania nie pojawi si ,
naci nij przycisk INFO.

Ekran panelu sterowania

Wizjer

Pokr t o regulacji dioptrii

Pole autofokusa
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Podstaw
ow

y przew
odnik

Data i godzina s  zapisywane na karcie razem z obrazami. Do nazwy pliku jest do czona 
informacja o dacie i godzinie. Przed rozpocz ciem korzystania z aparatu nale y ustawi
prawid ow  dat  i godzin .

1 Naci nij przycisk MENU

2 U yj ac, aby wybra  [Z], a nast pnie naci nij d.
3 U yj ac, aby wybra  [X], a nast pnie naci nij d.
4 U yj ac, aby wybra  rok [Y], a nast pnie naci nij d.

5 Procedur  t  nale y powtarza , a  do ca kowitego ustawienia daty 
i godziny.
• Godzina wy wietlana jest w formacie 24-godzinnym.

6 U yj ac, aby wybra  format daty.
7 Naci nij przycisk i.
8 Naci nij przycisk MENU, aby wyj .

Ustawianie daty i godziny

CUSTOM RESET
SETTING

MENU

a
    d
c

i

Y/M/D Y/M/D

Y/M/D Y/M/D
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Podstaw
ow

y przew
odnik

1 W a ciwe trzymanie aparatu.
Nale y uwa a , aby nie zas oni  obiektywu b d  lampy b yskowej palcem lub paskiem 
aparatu.

2 Ustaw pole autofokusa na obiekcie ogl danym przez wizjer.
3 Regulacja ostro ci.

Lekko naci nij spust migawki (do po owy).
• Sygna  akustyczny oznacza, e obiekt ma 

odpowiedni  ostro . Symbol potwierdzenia 
autofokusa i pole autofokusa za wiec  si
w wizjerze.

• Wy wietlany jest czas otwarcia migawki i warto
przys ony ustawione automatycznie przez aparat.

• Ekran panelu sterowania nie zostanie wy wietlony, 
je eli zosta  naci ni ty spust migawki.

4 Zwolnij spust migawki.
Wci nij do ko ca spust migawki.
• Podczas wykonywania zdj cia rozlega si  d wi k

migawki.
• Miga dioda odczytu karty, a aparat zaczyna 

zapisywa  zdj cie.
• Nie nale y wyjmowa  akumulatora lub karty, gdy miga dioda odczytu karty. Mo e to 

spowodowa  uszkodzenie zapisanych zdj  oraz uniemo liwi  zapisanie na karcie 
w a nie wykonanego zdj cia.

Gdy aparat wy cza si

Aby oszcz dzi  energi  w akumulatorze, urz dzenie jest automatycznie prze czane w tryb 
u pienia, je li przez 1 minut  u ytkownik nie korzysta z aparatu. Aparat w czy si  ponownie po 
lekkim naci ni ciu dowolnego przycisku (przycisku migawki, klawiszy strza ek itp). 
g „Czas przej cia w tryb u pienia” (str. 70)

Fotografowanie

Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie aparatu

Symbol potwierdzenia
autofokusa

Naci nij do ko ca

Naci nij do po owy

Czas otwarcia migawki
Warto

przys onyPrzycisk migawki

Dioda odczytu karty
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Podstaw
ow

y przew
odnik

Odtwarzanie obrazów

Naci nij przycisk q (odtwarzanie), aby wy wietli  najnowsze zdj cie. 

Odtwarzanie z powi kszaniem obrazu

Ka dy obrót pokr t a steruj cego w kierunku U powoduje powi kszenie obrazu o 2x – 14x.

Usuwanie obrazów

Wy wietl zdj cia, które chcesz skasowa  i naci nij przycisk S (kasowanie).
U yj ac, aby wybra [YES] i naci nij przycisk i w celu wykasowania.  

Odtwarzanie / Kasowanie

Wy wietla 
poprzedni kadr

Wy wietla nast pny kadr

Klawisze strza ek

Przycisk q

Pokr t o steruj ce

Przycisk S

E-400_PL.fm  Page 9  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



10   PL

Korzystanie z pokr t a trybu fotografowania.............................................................................14
Tryby fotografowania uproszczonego................................................................................14
Tryby fotografowania zaawansowanego ...........................................................................14

Ustawianie funkcji .....................................................................................................................15
Ustawianie funkcji..............................................................................................................15
Ustawianie przy pomocy panelu sterowania .....................................................................15
Ustawianie funkcji przy pomocy przycisków bezpo rednich .............................................17
Ustawianie w menu ...........................................................................................................18
Oznaczenia stosowane w instrukcji...................................................................................19

Przewodnik po podstawowych funkcjach .................................................................................20
Ostro : U ywanie spustu migawki...................................................................................20
Jasno : Korekta ekspozycji .............................................................................................20
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Przewodnik po funkcjach stosowanych do fotografowania ró nych obiektów..........................21
Wykonywanie zdj  krajobrazów ......................................................................................21
Wykonywanie zdj  kwiatów .............................................................................................23
Wykonywanie zdj  w nocy...............................................................................................24

Wybieranie odpowiedniego trybu dla danych warunków fotografowania
Tryb scenerii .............................................................................................................................25
P: Tryb Program .......................................................................................................................25
A: Tryb priorytetu przys ony .....................................................................................................26
S: Tryb priorytetu czasu otwarcia migawki ...............................................................................27
M: R czne ustawianie parametrów ekspozycji ........................................................................28
Funkcja podgl du g bi ostro ci ...............................................................................................29

Ró ne funkcje fotografowania
Nie mo na uzyska  w a ciwej ostro ci (blokada ostro ci)........................................................30
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Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej ...........................................................................31

Tryb fotografowania z lamp  b yskow .............................................................................31
R czne sterowanie lamp  b yskow .................................................................................33
Ustawianie fotografowania z lamp  b yskow ...................................................................35
U ywanie wbudowanej lampy b yskowej...........................................................................35
Sterowanie nat eniem b ysku..........................................................................................36
Zewn trzne elektroniczne lampy b yskowe (opcja) ...........................................................36
U ywanie zewn trznej elektronicznej lampy b yskowej ....................................................37
Tryb Super FP ...................................................................................................................37
U ywanie lamp b yskowych dost pnych na rynku ............................................................38
Inne lampy b yskowe dost pne na rynku ..........................................................................38

Spis tre ci

1 Poznawanie modelu E-400................................................................................ 14
Opis funkcji aparatu i ich obs ugi.

2 Doskonalenie umiej tno ci fotografowania – Przewodniki fotografowania.......... 20
Opisy metod fotografowania przeznaczonych do ró nych sytuacji. 

3 Funkcje fotografowania ..................................................................................... 25
W rozdziale rozdzielono na kategorie i podano opisy funkcji fotografowania w po czeniu
z trybami fotografowania, opisy funkcji fotografowania, ustawiania ostro ci, ekspozycji,
koloru i obrazu.  
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1 Poznawanie modelu E-400

Pokr t o trybu fotografowania umo liwia atwe zmienianie 
ustawie  w zale no ci od fotografowanego obiektu. 
Niektóre z tych ustawie  mog  by  zmienione w zale no ci
od otoczenia podczas wykonywania zdj .

Tryby fotografowania uproszczonego

• Nale y wybra  zgodnie ze sceneri  podczas fotografowania. Odpowiednie parametry 
fotografowania s  ustawiane automatycznie.

• Po obróceniu pokr t a trybu fotografowania lub po wy czeniu zasilania w trybie 
uproszczonego fotografowania, zmienione ustawienia funkcji s  przywracane do swoich 
warto ci domy lnych.

Tryby fotografowania zaawansowanego

• Tryby pozwalaj ce na wi ksz  kreatywno  przy wykonywaniu zdj , umo liwiaj ce r czne 
ustawianie warto ci przys ony i czasu otwarcia migawki.

• Ustawienia dokonane w zaawansowanym trybie fotografowania s  zachowywane w pami ci
nawet po wy czeniu aparatu. 

Korzystanie z pokr t a trybu fotografowania

AUTO AUTO
Pozwala na fotografowanie przy u yciu automatycznie ustawionej 
optymalnej warto ci przys ony obiektywu i czasu na wietlania. Wbudowana 
lampa b yskowa wysuwa si  automatycznie przy ma ej ilo ci wiat a
w otoczeniu. 

i PORTRET Tryb odpowiedni do wykonywania zdj  portretowych osób.

l KRAJOBRAZ Tryb odpowiedni do fotografowania krajobrazów i innych scen poza 
pomieszczeniami.

& MACRO Tryb do fotografowania zbli e  (fotografie makro).
j SPORT Tryb odpowiedni do fotografowania szybkiego ruchu bez rozmycia obrazu.

/ NOC + 
PORTRET Tryb odpowiedni do fotografowania g ównego obiektu i t a noc .

g Tryb scen Aparat dysponuje 19 ró nymi trybami scenerii, obejmuj cych szeroki zakres 
mo liwych sytuacji wyst puj cych podczas fotografowania. (gstr. 25)

P Tryb Program
Pozwala na fotografowanie przy u yciu warto ci przys ony 
obiektywu i czasu otwarcia migawki ustawionych przez 
wiat omierz aparatu. (gstr. 25)

A Tryb priorytetu przys ony Pozwala na r czne ustawianie przys ony. Aparat automatycznie 
ustawia czas otwarcia migawki. (gstr. 26)

S Tryb priorytetu czasu 
otwarcia migawki

Pozwala na r czne ustawianie czasu otwarcia migawki. Aparat 
automatycznie ustawia przys on . (gstr. 27)

M R cznie ustawianie 
parametrów ekspozycji

Pozwala na r czne ustawianie przys ony i czasu otwarcia 
migawki. (gstr. 28)
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1
Ustawianie funkcji

Istniej  trzy podstawowe sposoby ustawiania funkcji w aparacie.
• Ustawianie przy pomocy panelu sterowania (patrz poni ej) 
• Ustawianie przy pomocy przycisków bezpo rednich (gstr. 17)
• Ustawianie przy pomocy menu (gstr. 18)

Ustawianie przy pomocy panelu sterowania

Wybierz dan  pozycj  na ekranie panelu 
sterowania i zmie  ustawienie.
1 Po prze czeniu w cznika na 

pozycj  ON na monitorze LCD 
wy wietlany jest ekran panelu 
sterowania (informacje 
o fotografowaniu i ekran 
ustawie ).
• Wy wietlane informacje zmieniaj  si  po 

ka dym naci ni ciu przycisku INFO.

2 Naci nij przycisk i.
• Zapala si  kursor (na wybieranej funkcji) panelu sterowania.

3 Przy pomocy klawiszy strza ek p przesu  kursor do funkcji, któr
chcesz ustawi .
Np. Podczas ustawiania funkcji Fotografowanie sekwencyjne / Samowyzwalacz / 

Zdalne sterowanie

Ustawianie funkcji

W cznik 
zasilania

Pokr t o steruj ce

Przycisk i

Klawisze 
strza ek pPrzycisk INFO

Ekran panelu sterowania

Podstawowy Ekran wy czonyWidok szczegó owy

Kursor Menu przycisków 
bezpo rednich
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4 U yj pokr t a steruj cego, aby zmieni  ustawienie.
• Naci ni cie przycisku i, gdy wybrany jest dany element, wy wietla bezpo rednie menu 

tej funkcji. U yj pokr t a steruj cego, aby zmieni  ustawienie.
• Je li zostanie naci ni ty przycisk i lub je li pokr t o steruj ce nie b dzie u yte przez 

kilka sekund, ustawienie zostanie potwierdzone, a na monitorze zostanie ponownie 
wy wietlone menu panelu sterowania.

Funkcje na panelu sterowania

Na wy wietlaczu podstawowym i szczegó owym s  dost pne ró ne funkcje.

: Mo na ustawi    k: Nie mo na ustawi

Nie. Elementy Podstawowy
Widok 

szczegó ow
y

Patrz str.

1 ISO str. 50

2
WB str. 51
Korekcja balansu bieli k str. 52

3 Sposób pomiaru wiat a str. 48
4 Karta str. 92
5 Tryb zapisu str. 47
6 Pole autofokusa str. 43
7 Tryb ustawiania ostro ci str. 43

8 Fotografowanie sekwencyjne / 
Samowyzwalacz / Zdalne sterowanie

str. 39, str. 40
str. 41

9
Tryb fotografowania z lamp  b yskow str. 35
Sterowanie nat eniem b ysku k str. 36

10 PICTURE MODE (TRYB OBRAZU) str. 53

11

COLOR SPACE (PRZESTRZE
KOLORÓW)
SHARPNESS (OSTRO )
CONTRAST (KONTRAST)
SATURATION (NASYCENIE)
GRADATION (GRADACJA)

k

str. 55
str. 54
str. 54
str. 54
str. 54

5

3

1
2

4

10

6

9

4 5

1

9

10

11

7
Podstawowy Widok szczegó owy

8

2

3, 6, 7, 8
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Ustawianie funkcji przy pomocy przycisków bezpo rednich

Ten aparat jest wyposa ony w tzw. przyciski bezpo rednie, umo liwiaj ce szybkie ustawianie 
przyporz dkowanych im funkcji.

1 Naci nij przycisk funkcji, któr  chcesz ustawi .
• Wy wietlone zostanie menu przycisków bezpo rednich.

2 U yj pokr t a steruj cego, aby zmieni  ustawienie.
• Naci nij przycisk i, aby potwierdzi  zmian . Je eli u ytkownik nie u yje pokr t a

w ci gu kilku sekund, ustawienie zostanie potwierdzone, a na monitorze zostanie 
ponownie wy wietlone menu panelu sterowania.

Lista przycisków bezpo rednich
Funkcje przyporz dkowane przyciskom s  pokazane poni ej.

Przyciski bezpo rednie Funkcja Patrz str.

1 < / Y / j
Zdalne sterowanie / 
Samowyzwalacz / 
Fotografowanie sekwencyjne

Zdalne sterowanie / 
Samowyzwalacz / 
Fotografowanie sekwencyjne

str. 39, str. 40
str. 41

2 F Przycisk korekcji ekspozycji Korekta ekspozycji str. 49

3 # Przycisk lampy b yskowej
Wysuwanie lampy b yskowej 
i ustawianie trybu pracy lampy 
b yskowej

str. 35

Menu przycisków 

Pokr t o steruj ce
Np. Podczas ustawiania funkcji Fotografowanie 
sekwencyjne / Samowyzwalacz /
Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem

2
1

3
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Ustawianie w menu

1 Naci nij przycisk MENU.
• Menu wy wietlane jest na wy wietlaczu LCD.

2 U yj p, aby wybra  zak adk .
• Funkcje s  uporz dkowane pod poszczególnymi zak adkami.

Typy zak adek
W Ustawianie funkcji fotografowania.
X Ustawianie funkcji fotografowania.
q Ustawianie funkcji odtwarzania.
Y Dostosowanie funkcji fotografowania do preferencji u ytkownika.
Z Ustawianie funkcji pozwalaj cych na efektywne korzystanie z aparatu.

3 Wybierz funkcj .
4 Wybierz ustawienie. 

CUSTOM RESET
SETTING

Wskazówki dotycz ce obs ugi s  wy wietlane w dolnej cz ci ekranu.
CANCEL a : Naci nij MENU, aby anulowa  ustawienie. 
SELECT / : Naci nij dac, aby wybra  element. 

Pokazana tu ilustracja odpowiada pokazanemu ni ej polu klawiszy 
strza ek.

:a     :c     :d     :b
GO f : Naci nij i, aby potwierdzi  swoje ustawienia. 

Przycisk MENU

p Klawisze strza ek Przycisk i

Przej cie do funkcji pod wybran
zak adk .

Zak adka Wy wietlane jest
bie ce ustawienie

CUSTOM RESET
SETTING

Przej cie do ka dego ekranu ustawie
(niektóre funkcje mo na ustawia
w menu).

Funkcja
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5 Naci nij kilkakrotnie przycisk i, aby zamkn  menu.
• Zostanie przywrócony normalny ekran fotografowania.
• Aby zobaczy  struktur  menu, przejd  do cz ci „Schemat menu” (g str. 94).

Oznaczenia stosowane w instrukcji

Praca z ekranem panelu sterowania, przyciskami bezpo rednimi oraz menu jest opisana 
w nast puj cy sposób. 

Np. Podczas ustawiania elementów Zdalne sterowanie / Samowyzwalacz / Fotografowanie 
sekwencyjne 
i p: j / < / Y i

Np. Podczas ustawiania elementów Zdalne sterowanie / Samowyzwalacz / Fotografowanie 
sekwencyjne 
< / Y / j  Pokr t o steruj ce

Np. Przy ustawianiu balansu bieli
MENU [W] [WB]

Ekran panelu sterowania

Przyciski bezpo rednie

Menu

Ekran ustawiania panelu 
sterowania

Ustawianie przycisków 
bezpo rednich 

Ekran ustawiania menu
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2 Doskonalenie umiej tno ci fotografowania – Przewodniki fotografowania

Cz sto wykonuj zdj cia, aby pozna  swój aparat. Mo esz rozpocz  poprzez fotografowania 
otaczaj cych Ci  tematów takich jak dzieci, kwiaty lub zwierz ta domowe. Analizuj c wykonane 
zdj cia spróbuj zrozumie , jakie zosta y pope nione b dy. Powsta e problemy mo na cz sto
rozwi za  poprzez bycie bardziej spostrzegawczym.

Ostro : U ywanie spustu migawki

Najcz stsz  przyczyn  nieudanego zdj cia jest brak ostro ci.
W wielu przypadkach ostro  nie jest ustawiona na obiekcie, ale 
z przodu lub z ty u obiektu lub na innym obiekcie. 
Spust migawki mo e by  wci ni ty do po owy lub ca kowicie. Je li 
nauczysz si  obs ugiwa  wciskanie spustu migawki do po owy 
i ca kowicie, bez problemu b dzie mo na ustawi  ostro  nawet na 
ruchomych obiektach. 
g „Fotografowanie” (str. 8), „Nie mo na uzyska  w a ciwej
ostro ci (blokada ostro ci)” (str. 30)
Jednak e nawet je li obiekt jest ostry, zdj cie b dzie rozmyte, je li
aparat porusza si  podczas naciskania spustu migawki. Aparat 
nale y stabilnie trzyma , aby si  nie porusza .
g „W a ciwe trzymanie aparatu.” (str. 8)
Oprócz problemów zwi zanych z brakiem ostro ci i poruszaniem 
aparatu, ruch obiektu tak e mo e spowodowa , e zdj cie b dzie 
rozmyte. Bardzo wa na jest umiej tno  fotografowania z czasem otwarcia migawki 
dostosowanym do ruchu obiektu. Mo na sprawdzi  czas otwarcia migawki i warto  przys ony 
w wizjerze oraz wy wietlaczu podczas fotografowania, gdy przycisk migawki zostanie wci ni ty
do po owy. Patrz si  na te wy wietlacze podczas swoich treningów fotografowania. 
g „Korzystanie z pokr t a trybu fotografowania” (str. 14), „Funkcja podgl du g bi
ostro ci” (str. 29)

Jasno : Korekta ekspozycji

Aparat automatycznie dopasuje warto  przys ony i czas otwarcia 
migawki do poziomu jasno ci. Proces ten jest znany jako 
automatyczna ekspozycja. Jednak e sama funkcja automatycznej 
ekspozycji nie musi przynie  oczekiwanych rezultatów. W takim 
przypadku mo na ustawi  ekspozycj  poprzez podwy szenie lub 
zmniejszenie jej warto ci, która zosta a ustawiona przez funkcj
automatycznej ekspozycji podczas fotografowania.  

Zwi ksz ekspozycj , je li chcesz podkre li  blask pla y lub biel 
niegu. Zmniejsz ekspozycj , je li fotografowany obszar jest mniejszy i ja niejszy ni  otoczenie. 

Je li nie wiadomo jak  korekt  ekspozycji nale y wykona , najlepiej wykona  zdj cia z ró nymi 
ustawieniami. 
g „Kompensacja ekspozycji – sterowanie jasno ci  obrazu” (str. 49)

Przewodnik po podstawowych funkcjach

Naciskanie do po owy: Naciskanie do ko ca:

U
lepszanie sw
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Kolor: Balans bieli

Oprócz wiat a s onecznego istnieje wiele innych róde wiat a takich, jak arówki wolframowe 
lub fluorescencyjne. W stosunku do wiat a s onecznego te ród a wiat a s  zabarwione. 
Dlatego ten sam bia y obiekt fotografowany w ró nym o wietleniu wydaje si  mie  ró ne kolory. 
Nawet w przypadku wiat a s onecznego zdj cie mo e si  ró ni  w zale no ci od wygl du 
nieba, cienia drzew lub budynków itp.
Balans bieli automatycznie poprawia te efekty i umo liwia poprawne odwzorowanie kolorów. 
Chocia  po ustawieniu balansu bieli na warto [AUTO] zazwyczaj mo na uzyska  prawid owe 
kolory, w niektórych sytuacjach mo na nie uzyska  zamierzonych kolorów pos uguj c si  tym 
ustawieniem. W takich przypadkach nale y zmieni  na odpowiednie ustawienie. 
g „Balans bieli – korekta odcienia” (str. 50)

Ta sekcja opisuje funkcje stosuj ce si  do ró nych warunków fotografowania, zale nych od 
fotografowanego obiektu.

Wykonywanie zdj  krajobrazów

Scenerie zewn trzne, takie jak widok z kwiatami lub sceny nocne, to niektóre typy zdj
krajobrazów. Przy wykonywaniu zdj  ró nych krajobrazów nale y uwzgl dni  ró ne aspekty. 
Ta sekcja opisuje sposób wykonywania zdj  ró nych scenerii zewn trznych, takich jak lasy 
i jeziora, w czasie dnia.

Zmiana trybu fotografowania

Scenerie zewn trzne obejmuj  zarówno sceny ruchome jak 
i nieruchome. Metoda wykonywania zdj  musi zosta  zmieniona 
w celu uj cia realistycznego ruchu obiektu. 
• Aby wykona  zdj cie skupiaj ce si  na okre lonym punkcie 

w szerszym zakresie np. w celu podkre lenia g bi lasu, u yj trybu 
A (tryb priorytetu przys ony) i jak najbardziej zamknij przys on
(zwi ksz warto  przys ony).

• Aby uj  moment uderzenia fal o brzeg, u yj trybu S (tryb 
priorytetu czasu otwarcia migawki) i wybierz krótki czas otwarcia migawki. Aby uj  wodospad 
lub p yn c  wod , ustaw d ugi czas otwarcia migawki w celu uchwycenia sceny ró ni cej si
od rzeczywistego widoku.

Funkcj  kompensacji ekspozycji mo na u ywa  w ró nych trybach fotografowania. Sprawd
wykonane zdj cie i u yj + lub –, aby skorygowa  warto .

Przewodnik po funkcjach stosowanych do fotografowania 
ró nych obiektów

wiat o jarzeniowe wiat o arówkowe Cie  drzewa
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U ywanie funkcji balansu bieli

Kolor wody jest ró ny zale nie od tego, czy znajduje si  ona 
w jeziorze otoczonym przez lasy, czy w tropikalnym morzu. Aby 
uchwyci  t  subteln  ró nic  kolorów, spróbuj zmieni  ustawienie 
balansu bieli. 
Korzystanie z ustawie  automatycznych w celu uchwycenia 
subtelnych kolorów jeziora odbijaj cego ziele  listowia drzew albo 
laguny otoczonej przez rafy koralowe mo e by  trudne. Spróbuj 
zmieni  ustawienia dla ró nych sytuacji np. 5300K w s oneczne dni 
i 7500K przy wykonywaniu zdj  w cieniu w s oneczne dni.

Zmiana sposobu pomiaru wiat a

W zale no ci od g boko ci morza i kierunku wiat a s onecznego 
jasno  morza ró ni si  znacznie nawet w ró nych punktach tej samej 
kompozycji. Istniej  te  ró nice jasno ci obrazu lasu, zale ne od 
sposobu, w jaki drzewa rzucaj  na siebie cie . Je eli wiesz, w których 
obszarach nale y podkre li  kompensacje w ramach kompozycji obrazu, 
mo esz zmieni  sposób pomiaru wiat a. Sposób pomiaru wiat a jest 
ustawiony w ramach ESP, dopóki ustawienia aparatu pozostaj  bez 
zmian. Jasno  kompozycji jest automatycznie oceniana przez aparat, 
a funkcja ESP okre la ekspozycj . Aby podkre li  okre lon  cz ciow
ekspozycj  w danym uj ciu, nale y zmieni  sposób pomiaru wiat a na 
centralne wa one lub punktowe, ustawi  pole autofokusa w miejscach, 
w których chcesz dopasowa  ekspozycj , a nast pnie przeprowadzi  pomiar ekspozycji.

Zmiana nasycenia

Istniej  sytuacje, w których nie mo na odtworzy  widzianego koloru, nawet po zastosowaniu 
funkcji balansu bieli lub kompensacji ekspozycji. Mo na wtedy ustawi  nasycenie, aby uzyska

dany kolor. Mo na wybra  wysokie lub niskie ustawienie nasycenia. Gdy ustawienie jest 
wysokie, zostan  u yte intensywne kolory. Poniewa  obraz zostanie zapisany z tym 
ustawieniem podczas wykonywania zdj cia, nale y unika  wybierania zbyt wysokich warto ci
ustawie .
g „A: Tryb priorytetu przys ony” (str. 26), „S: Tryb priorytetu czasu otwarcia 
migawki” (str. 27), „Sposób pomiaru wiat a – zmiana sposobu pomiaru” (str. 48), „Kompensacja 
ekspozycji – sterowanie jasno ci  obrazu” (str. 49), „Balans bieli – korekta odcienia” (str. 50), 
„[SATURATION] : Intensywno  koloru” (str. 54)
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Wykonywanie zdj  kwiatów

Scenerie kwiatowe to zdj cia m.in. bukietów kwiatów i kwiecistych pól. Sposób fotografowania 
zale y od sposobu, w jaki chcesz uchwyci  obraz.

U ywanie funkcji balansu bieli

Istnieje wiele kolorów kwiatów: pocz wszy od lekko zabarwionych 
a na jaskrawych ko cz c. Subtelne odcienie niektórych kolorów 
mog  nie by  prawid owo odwzorowane. Je eli pi kne odcienie 
kolorów nie s  odpowiednio odwzorowane, zanalizuj o wietlenie 
i zmie  ustawienie balansu bieli. Domy lnie funkcja balansu bieli 
zmienia si  automatycznie, dopóki nie zostan  zmienione 
ustawienia aparatu. Ustawienie automatyczne jest wystarczaj ce,
ale spróbuj jednak zmieni  ustawienia dla ró nych sytuacji np. 
5300K w s oneczne dni i 7500K przy wykonywaniu zdj  w cieniu 
w s oneczne dni, co pozwoli na lepsze uchwycenie subtelnych odcieni kolorów.

Korzystanie z funkcji kompensacji ekspozycji

Wykonuj c zdj cie z t em, dobierz takie t o, które podkre li kszta t
i kolor kwiatu. Proste t o podkre la obiekt. Przy fotografowaniu 
jasnych i bia awych kwiatów, ustaw funkcj  [F] na – (minus), aby 
kwiat zosta  oddzielony od ciemnego t a.

Zmiana trybu fotografowania

Metoda uj cia obiektu ró ni si  w zale no ci od typu obiektu, który ma 
by  podkre lony np. pole czy bukiet kwiatów. Aby zmieni  obszar g bi
ostro ci, ustaw tryb A (tryb priorytetu przys ony) i wybierz warto
przys ony. 
• Przy otwieraniu przys ony (zmniejszaniu warto ci przys ony) zakres 

obszaru ostro ci b dzie mniejszy (mniejsza g bia ostro ci), co 
spowoduje wykonanie zdj cia g ównego obiektu z rozmytym t em.

• Przy zamykaniu przys ony (zwi kszaniu warto ci przys ony) zakres 
obszaru ostro ci b dzie wi kszy (wi ksza g bia ostro ci), co 
spowoduje wykonanie zdj cia o dobrej ostro ci.

Po zmianie warto ci przys ony mo esz u y  funkcji podgl du g bi 
ostro ci, aby potwierdzi  zmiany g bi ostro ci.

Zmiana obiektywu

Gdy ma o jest kwitn cych kwiatów lub s  one rzadkie, przy wykonywaniu zdj cia u yj
teleobiektywu. Zdj cie wykonane przy u yciu teleobiektywu b dzie wygl da  tak, jakby kwiaty 
kwit y g sto, a odleg o ci mi dzy nimi b d  wydawa  si  mniejsze. Funkcja teleskopowa 
obiektywu powi kszaj cego pozwala uzyska  ten sam efekt, ale atwiej mo na go osi gn ,
je eli odleg o  ogniskowania jest d u sza np. 150 mm lub 200 mm, a nie 54 mm.
g „A: Tryb priorytetu przys ony” (str. 26), „Funkcja podgl du g bi ostro ci” (str. 29), 
„Kompensacja ekspozycji – sterowanie jasno ci  obrazu” (str. 49), 
„Balans bieli – korekta odcienia” (str. 50)
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Wykonywanie zdj  w nocy

Istniej  ró ne typy scenerii pocz wszy od po wiaty zachodu s o ca po nocne wiat a miasta. 
Zachody s o ca i pokazy sztucznych ogni to tak e scenerie nocne.

U ywanie statywu

Statyw jest obowi zkowym wyposa eniem przy wykonywaniu 
zdj  nocnych, poniewa  z powodu ciemno ci nale y u ywa
d ugiego czasu otwarcia migawki. 
Je eli nie masz statywu, ustaw aparat na stabilnym 
i nieruchomym pod o u. Nawet gdy aparat jest nieruchomy, 
mo esz nim poruszy , przyciskaj c spust migawki. Dlatego 
nale y jak najcz ciej u ywa  pilota albo samowyzwalacza 
w celu wykonania zdj cia. 

Zmiana trybu fotografowania

Podczas robienia zdj  w nocy, balans jasno ci w uj ciu nie b dzie 
jednolity ze wzgl du na intensywno  jasnego wiat a. Je eli uj cie 
obejmuje wiele ciemnych obszarów, u ycie trybu P (tryb Program) 
spowoduje wykonanie bia awego, prze wietlonego zdj cia. U yj trybu 
A (tryb priorytetu przys ony) w celu wykonania zdj cia. Ustaw redni
warto  przys ony (oko o F8 lub F11) oraz automatyczny czas otwarcia 
migawki. Ze wzgl du na to, e zdj cia cz sto wychodz  zbyt jasne, ustaw 
kompensacj  ekspozycji na warto -1 lub -1,5. Sprawd  warto
przys ony i kompensacji ekspozycji w oknie [REC VIEW] i zmie  j  w razie 
potrzeby. Zak ócenia mog  si  pojawia  przy d ugich czasach otwarcia 
migawki. Ustaw [NOISE REDUCTION] na [ON], aby zredukowa
zak ócenia. 

Korzystanie z funkcji r cznego ustawiania ostro ci

W sytuacjach, gdy obiekt jest ciemny i automatyczne ustawienie ostro ci nie dzia a, b d  je eli 
nie mo na ustawi  ostro ci z powodu zbyt krótkiego czasu widoczno ci np. w przypadku 
sztucznych ogni, ustaw tryb ustawiania ostro ci na MF (r czne ustawianie ostro ci). Podczas 
fotografowania w nocy, obró  pier cie  regulacji ostro ci i sprawd , czy widzisz wyra nie wiat a
uliczne. W przypadku sztucznych ogni mo esz ustawi  warto  regulacji ostro ci na 
niesko czono , o ile nie u ywasz obiektywu d ugoogniskowego. Je eli znasz przybli on
odleg o , mo esz te  wcze niej nastawi  ostro  na obiekt znajduj cy si  w tej samej 
odleg o ci.
g „P: Tryb Program” (str. 25), „A: Tryb priorytetu przys ony” (str. 26), „Fotografowanie 
z samowyzwalaczem” (str. 40), „Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem” (str. 41), „Tryb 
ustawiania ostro ci” (str. 43), „Redukcja zak óce ” (str. 55), „Podgl d zdj cia – kontrola zdj cia 
natychmiast po jego wykonaniu” (str. 69)
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3 Funkcje fotografowania

Po wybraniu trybu odpowiadaj cego danemu uj ciu automatycznie zostan  wybrane ustawienia 
optymalne dla tego uj cia. W przeciwie stwie do trybu scenerii na pokr tle trybów, wi kszo ci
funkcji nie mo na zmieni .

1 Ustaw pokr t o trybu fotografowania na g.
• Wy wietlone zostanie menu scenerii.

2 U yj ac, aby wybra  tryb scenerii.
• Nast pnie wy wietlany jest obraz z opisem wybranego trybu. 

3 Naci nij przycisk i.
• Zostanie w czony tryb gotowo ci do fotografowania.
• Aby zmieni  ustawienie, ponownie naci nij przycisk i. Wy wietlone zostanie menu 

scenerii.

Rodzaje trybów scenerii

Automatycznie zostanie ustawiona optymalna warto  przys ony i czas otwarcia migawki, które 
b d  dostosowane do jasno ci fotografowanego obiektu.

Ustaw pokr t o trybu fotografowania na P.
• Gdy spust migawki zostanie naci ni ty do 

po owy, czas otwarcia migawki i warto
przes ony zostan  wy wietlone w wizjerze. 
Po zwolnieniu spustu migawki czas otwarcia 
migawki i warto  przes ony zostan
wy wietlone na ekranie panelu sterowania. 

Tryb scenerii

Ikona Tryb Ikona Tryb
I 1 PORTRET J 11 TRYB MAKRO
L 2 KRAJOBRAZ r 12 TRYB MAKRO PRZYRODA
K 3 KRAJOBRAZ + PORTRET & 13 WIECZKA
G 4 NOCNA SCENA * 14 ZACHÓD S O CA
U 5 NOC + PORTRET ( 15 FAJERWERKI
G 6 DZIECI @ 16 DOKUMENTY
J 7 SPORT g 17 PLA A I NIEG
H 8 JASNA GRADACJA B 18 TRYB PODWODNY SZEROKI
I 9 CIEMNA GRADACJA A 19 TRYB PODWODNY MAKRO
q 10 TRYB DIS 

P: Tryb Program

Wizjer

Czas otwarcia
migawki Warto  przys ony

Tryb ekspozycji

Symbol potwierdzenia
ustawienia ostro ci

Ekran panelu sterowania

Funkcje fotografow
ania – W

ybieranie odpow
iedniego trybu do fotografow

ania

3
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Warto ci przys ony oraz czasu otwarcia migawki w trybie P
W trybie P aparat jest zaprogramowany tak, by warto  przys ony i czas otwarcia migawki by y
wybierane automatycznie w zale no ci od jasno ci obiektu jak to pokazano poni ej. Wykres 
programu ró ni si  w przypadku ró nych obiektywów. 

Przesuni cie programu (%) (fleksja)
Obracaj c pokr t o steruj ce w trybie P mo na zmienia  po czone warto ci przys ony i czasu 
otwarcia migawki, zachowuj c optymaln  ekspozycj .
Ustawienie przesuni cia programu nie zostanie anulowane po wykonaniu zdj cia. Aby 
anulowa  ustawienie przesuni cia programu, obracaj pokr t o steruj ce tak, by wska nik trybu 
ekspozycji wizjera albo panelu sterowania % zmieni  si  na P albo wy cz zasilanie aparatu. 
Funkcja przesuni cia programu nie jest dost pna w przypadku stosowania lampy b yskowej.

Automatycznie zostanie wybrany optymalny czas otwarcia migawki dla wybranej przez 
u ytkownika warto ci przys ony. Przy otwieraniu przys ony (zmniejszaniu warto ci przys ony) 
zakres ostro ci b dzie mniejszy (mniejsza g bia ostro ci), co spowoduje wykonanie zdj cia 
z rozmytym t em. Zamykanie przys ony (zwi kszanie warto ci przys ony) powoduje ustawianie 
wi kszego zakresu ostro ci. U ywaj tego trybu, je eli chcesz zmieni  wygl d t a. Przed 
wykonaniem zdj cia mo esz u y  funkcji podgl du g bi ostro ci, aby sprawdzi , jak t o b dzie 
wygl da o na zdj ciu. g „Funkcja podgl du g bi ostro ci” (str. 29)
Ustaw pokr t o trybu na A i obracaj pokr t o steruj ce, aby ustawi  warto  przys ony.

Przy u yciu obiektywu zoom 
14 – 42 mm f3.5 – 5.6 
(ogniskowa: 14 mm)

Przesuni cie programu

A: Tryb priorytetu przys ony

Gdy warto  przys ony
(liczba F) jest zwi kszona

Zamykanie przys ony
(warto  f jest zwi kszana)

Gdy warto  przys ony
(liczba F) jest zmniejszona

Otwieranie przys ony
(liczba F jest zmniejszana)
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Obraz wy wietlony w wizjerze po wci ni ciu spustu migawki do po owy.

 WSKAZÓWKI
Wska nik czasu otwarcia migawki nie przestaje miga  po zmianie warto ci przys ony:

Je eli wska nik czasu otwarcia migawki miga, gdy ustawiono krótki czas otwarcia migawki, 
ustaw czu o  ISO na mniejsz  warto  albo u yj dost pnego na rynku filtra ND (do regulacji 
ilo ci wiat a). g „ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci” (str. 50)
Je eli wska nik czasu otwarcia migawki miga, gdy migawka jest ustawiona na d ugi czas 
otwarcia migawki, ustaw czu o  ISO na wi ksz  warto . g „ISO – ustawianie danej 
wiat oczu o ci” (str. 50)

Aby sprawdzi  g bi  ostro ci przy wybranej warto ci przys ony:
Zobacz „Funkcja podgl du g bi ostro ci” (str. 29).

Automatycznie zostanie wybrana optymalna warto  przys ony dla wybranego przez 
u ytkownika czasu otwarcia migawki. Ustaw czas otwarcia migawki zale nie od rodzaju efektu, 
jaki chcesz osi gn . Krótszy czas otwarcia migawki pozwala na wykonywanie nierozmytych 
zdj  szybko poruszaj cych si  obiektów, d u szy czas otwarcia migawki rozmywa poruszaj cy
si  obiekt, wywo uj c wra enie szybko ci lub ruchu.

Ustaw pokr t o trybu na S i obracaj pokr t o steruj ce, aby ustawi  czas otwarcia 
migawki.

S: Tryb priorytetu czasu otwarcia migawki

Wizjer

Czas otwarcia migawki
Warto  przys ony

Symbol
potwierdzenia

ustawienia
ostro ci

Tryb ekspozycji

Czas otwarcia migawki
Warto  przys ony

Symbol
potwierdzenia

ustawienia
ostro ci

Tryb ekspozycji
Wizjer

Obraz 
prze wietlony, gdy 
wska nik czasu 
otwarcia migawki 
miga. Zwi ksz
warto  przys ony 
(liczb  f).

Obraz jest 
niedo wietlony, 
gdy wska nik 
czasu otwarcia 
migawki miga. 
Zmniejsz warto
przys ony (liczb  f).

D ugi czas otwarcia migawki powoduje 
rozmycie szybko poruszaj cego si
obiektu. Rozmycie to nada zdj ciu 
wra enie dynamicznego ruchu.

Krótszy czas otwarcia migawki

D u szy czas otwarcia 
migawki

Krótki czas otwarcia migawki 
spowoduje uchwycenie 
szybko poruszaj cego si
obiektu bez rozmycia.
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Obraz wy wietlony w wizjerze po wci ni ciu spustu migawki do po owy.

 WSKAZÓWKI
Obraz jest rozmyty:

Mo liwo  zak ócenia obrazu przez ruch aparatu zwi ksza si  znacznie podczas 
fotografowania w trybie makro albo bardzo du ych zbli e . Skró  czas otwarcia migawki 
albo pracuj ze statywem, aby ustabilizowa  aparat.

Wska nik warto ci przys ony nie przestaje miga  po zmianie czasu otwarcia migawki:
Je eli wska nik warto ci przys ony miga przy maksymalnej warto ci, ustaw czu o  ISO na 
mniejsz  warto  albo u yj dost pnego na rynku filtra ND (do regulacji ilo ci wiat a).
g „ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci” (str. 50)
Je eli wska nik warto ci przys ony miga przy minimalnej warto ci, ustaw czu o  ISO na 
wi ksz  warto . g „ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci” (str. 50)

Umo liwia r czne ustawianie przys ony i czasu otwarcia 
migawki. U ywaj c wska nika poziomu ekspozycji mo na 
sprawdzi  jak ustawiona ekspozycja ró ni si  od 
prawid owej ekspozycji. Tryb ten pozwala na wi ksz
kreatywno  przy wykonywaniu zdj  umo liwiaj c r czne
ustawianie aparatu bez wzgl du na prawid ow  warto
ekspozycji. W trybie tym mo na równie  wykonywa
zdj cia przy d ugiej ekspozycji np. zdj cia astronomiczne 
lub zdj cia fajerwerków. g „Fotografowanie przy d ugiej 
ekspozycji” (str. 29)
Ustaw pokr t o trybu na M i obracaj pokr t o
steruj ce, aby ustawi  warto .
• Aby ustawi  czas otwarcia migawki: 

Obracaj pokr t o steruj ce.
Aby ustawi  warto  przys ony:

Obracaj pokr t o steruj ce przytrzymuj c przycisk 
F (korekcja ekspozycji).

• Dost pny zakres warto ci przys ony jest ró ny
w zale no ci od typu obiektywu.

• Czas otwarcia migawki mo e by  ustawiony na warto
1/4000 – 60" (sek.) albo tryb [BULB].

• Warto  przys ony i czas otwarcia migawki zmieniaj  si
w krokach po 1/3 EV wraz z obrotem pokr t a.

M: R czne ustawianie parametrów ekspozycji

Wizjer

Czas otwarcia migawki
Warto  przys ony

Symbol
potwierdzenia

ustawienia
ostro ci

Tryb ekspozycji

Czas otwarcia migawki
Warto  przys ony

Symbol
potwierdzenia

ustawienia
ostro ci

Tryb ekspozycji

Wizjer

Je eli wska nik 
warto ci przys ony 
miga przy minimalnej 
warto ci*, oznacza to, 
e nie zosta a

osi gni ta prawid owa 
ekspozycja 
(niedo wietlenie). 
Wyd u  czas otwarcia 
migawki.

Je eli wska nik
warto ci przys ony 
miga przy 
maksymalnej 
warto ci*, oznacza to, 
e nie zosta a

osi gni ta prawid owa
ekspozycja 
(prze wietlenie). Skró
czas otwarcia migawki.

* Warto  przys ony w chwili migania wska nika jest ró na w zale no ci od typu obiektywu i ogniskowej 
obiektywu.

Otwieranie przys ony
(zmniejszanie warto ci f)

D u szy czas otwarcia migawki

Zamykanie przys ony (zwi kszanie
warto ci f)

Krótszy czas otwarcia migawki

Przycisk F
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• Wska nik stopnia ekspozycji jest wy wietlany na ekranie panelu sterowania pokazuj c ró nic
(w zakresie od –3 EV do +3 EV) mi dzy warto ci  ekspozycji obliczon  na podstawie wybranej 
aktualnie warto ci przys ony i czasu otwarcia migawki w porównaniu z warto ci  ekspozycji 
uznan  za optymaln  przez wiat omierz w aparacie.

Zak ócenia w obrazach
Podczas fotografowania przy d ugich czasach otwarcia migawki na ekranie mog  pojawi  si
zak ócenia. Efekt ten powstaje, gdy pr d jest tworzony w tych cz ciach przetwornika obrazu, 
które nie s  normalnie wystawione na wiat o, co powoduje wzrost temperatury przetwornika 
obrazu lub obwodu zasilania przetwornika obrazu. Mo e si  tak równie  sta  przy 
fotografowaniu z wysokim ustawieniem ISO w wysokich temperaturach. Zak ócenia s
automatycznie usuwane przez aparat.
g „Redukcja zak óce ” (str. 55)

Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji
Mo na fotografowa  przy d ugiej ekspozycji tzn. migawka pozostaje w tym trybie otwarta tak 
d ugo, jak d ugo jest przyciskany spust migawki. Ustaw czas otwarcia migawki na [BULB]
w trybie M. Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji jest te  mo liwe przy u yciu 
opcjonalnego pilota (RM-1).
g „Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji przy u yciu pilota” (str. 42)

 WSKAZÓWKI
Obraz jest rozmyty

Zaleca si  u ywanie statywu przy wykonywaniu zdj  o d ugim czasie otwarcia migawki.

Przy ustawianiu przys ony w wizjerze jest widoczna bie ca g bia 
ostro ci (odleg o  mi dzy najbli szym i najdalszym punktem 
postrzeganej strefy „ostro ci”) obrazu wraz z wybran  warto ci
przys ony. Je eli funkcja podgl du ma dzia a  po naci ni ciu
przycisku <, konieczne jest wcze niejsze ustawienie funkcji 
przycisku < w menu.
g „FUNKCJA ;” (str. 68)
Naci nij przycisk <, aby uaktywni  funkcj  podgl du g bi 
ostro ci.

Funkcja podgl du g bi ostro ci

Wska nik
stopnia

ekspozycji

Niedo wietlenie

Optymalna 
ekspozycja

Prze wietlenie

Przycisk <
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Funkcja automatycznego ustawiania ostro ci aparatu nie jest w stanie nastawi  ostro ci obiektu 
w podanych poni ej przypadkach, gdy obiekt nie znajduje si  w centrum kadru. W takich 
przypadkach naj atwiejszym rozwi zaniem jest u ycie funkcji blokady ostro ci.

Blokada ostro ci (je eli obiekt nie znajduje si  w rodku pola)

1 Ustaw pole autofokusa na obiekt, na którym ma by  ustawiona 
ostro  i wci nij spust migawki do po owy, a  za wieci si  symbol 
potwierdzenia AF.
• Ustawienie ostro ci zosta o zablokowane. Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci

i pole autofokusa za wiec  si  w wizjerze.
• Je eli symbol potwierdzenia AF miga, ponownie wci nij spust migawki do po owy.
• Ekran panelu sterowania zniknie.

2 Wciskaj c spust migawki do po owy przesu  na dane uj cie
i wci nij spust migawki do ko ca.
• W trakcie zapisywania zdj cia na karcie miga lampka odczytu karty.

Je eli kontrast obiektu jest mniejszy ni  kontrast otoczenia
Je eli kontrast obiektu jest s aby, np. z powodu niewystarczaj cego o wietlenia albo mg y, 
ustawienie ostro ci mo e by  niemo liwe. Ustaw ostro  (blokada ostro ci) na obiekt o wysokim 
kontra cie znajduj cy si  w tej samej odleg o ci co obiekt, który ma by  ostry na zdj ciu, 
a nast pnie zmie  uj cie i wykonaj zdj cie.

Wykonywanych jest automatycznie kilka zdj , z których ka de ma ró n  warto  ekspozycji. 
Nawet w warunkach, w których uzyskanie prawid owego ustawienia ekspozycji jest trudne 
(o wietlony od ty u obiekt lub sceneria o zmierzchu), mo na wybra  preferowany kadr spo ród 
wielu kadrów o ró nych ustawieniach ekspozycji (warto ciach ekspozycji i korekty). Zdj cia s
wykonywane w nast puj cej kolejno ci: Zdj cie o optymalnej ekspozycji, zdj cie ustawione 
w kierunku -, zdj cie ustawione w kierunku +.

Nie mo na uzyska  w a ciwej ostro ci (blokada ostro ci)

Bracketing ekspozycji

Dioda odczytu 
karty Symbol 

potwierdzenia 
ustawienia 
ostro ci

Pole autofokusaPrzycisk migawki

–1.0 EV +1.0 EV±0

Np. gdy funkcja 
BKT jest ustawiona 
na warto
[3F 1.0 EV]
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Warto  kompensacji: 0,3; 0,7 albo 1,0
Liczba kadrów: 3

1 MENU [X] [AE BKT]
2 U yj p, aby dokona

ustawienia.
[OFF] / [3F 0.3EV] / [3F 0.7EV] / 
[3F 1.0EV]

3 Naci nij przycisk i.
4 Zacznij wykonywanie zdj .

• Mo na wybra  dwie metody fotografowania: pojedyncze zdj cia lub fotografowanie 
sekwencyjne. g „Wykonywanie pojedynczych zdj  / sekwencyjne wykonywanie 
zdj ” (str. 39)

Fotografowanie pojedynczych zdj
Za ka dym pe nym naci ni ciem spustu migawki wykonywane jest zdj cie o innej 
warto ci ekspozycji.

• Ustawienie nast pnego zdj cia jest wy wietlone w wizjerze.
Fotografowanie sekwencyjne
Przytrzymaj spust migawki do chwili wykonania wybranej ilo ci zdj . Ka da klatka 
zostanie wykonana przy innej warto ci ekspozycji.

• Zwolnienie spustu migawki wy cza fotografowanie w trybie automatycznego 
bracketingu. Po wykonaniu zdj  w panelu sterowania wy wietlany jest niebieski napis 
[BKT].

Opis sposobu w jaki funkcja bracketingu ekspozycji koryguje ekspozycj  w ka dym 
trybie ekspozycji
W zale no ci od wybranego trybu ekspozycji korekta ekspozycji odbywa si  w nast puj cy
sposób:

 WSKAZÓWKI
Aby zastosowa  funkcj  bracketingu ekspozycji do skorygowanej przez u ytkownika 
warto ci ekspozycji:

Skoryguj warto  ekspozycji, a nast pnie u yj funkcji bracketingu ekspozycji. Funkcja 
bracketingu ekspozycji zostanie zastosowana do skorygowanej warto ci ekspozycji.

Tryb fotografowania z lamp  b yskow

Tryb lampy b yskowej jest ustawiany przez aparat w zale no ci od ró nych czynników, takich jak 
rozk ad b ysków i schemat czasowy b ysków. Dost pne tryby lampy b yskowej s  zale ne od 
trybu ekspozycji. Tryby lampy b yskowej s  dost pne dla opcjonalnych zewn trznych lamp 
b yskowych.

Tryb P: Warto  przys ony i czas otwarcia migawki
Tryb A: Czas otwarcia migawki

Tryb S: Warto  przys ony
Tryb M: Czas otwarcia migawki

x Wskazówki

• Je li poziom na adowania baterii jest niski i wska nik stanu baterii miga podczas 
fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane zdj cia
zostan  zapisane na karcie. Wszystkie zdj cia mog  nie zosta  zapisane w zale no ci od 
stopnia na adowania baterii.

Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej

Wizjer

Warto
kompensacji 
ekspozycji 
nast pnego 
kadru
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B ysk automatyczny AUTO

Lampa b yskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach s abego lub tylnego o wietlenia.
Aby sfotografowa  o wietlony od ty u obiekt, ustaw pole AF na obiekcie.

Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu !

W trybie redukcji efektu czerwonych oczu ma 
miejsce emisja krótkich wst pnych b ysków 
przed g ównym b yskiem lampy. Pozwala to na 
przystosowanie si  do jasnego wiat a
i minimalizuje zjawisko czerwonych oczu.

Wolna synchronizacja (pierwsza kurtyna) #SLOW

Funkcja wolnej synchronizacji jest przeznaczona do 
fotografowania przy d ugich czasach otwarcia 
migawki. Zazwyczaj podczas fotografowania 
z lamp  b yskow  czas otwarcia migawki nie mo e
by  d u szy od okre lonej warto ci, aby zapobiec 
rozmyciu zdj cia przez ruch aparatu. Jednak 
podczas fotografowania obiektów w nocy krótkie czasy otwarcia migawki mog  sprawi , e t o
b dzie zbyt ciemne. Funkcja wolnej synchronizacji pozwala na fotografowanie t a i obiektu. 
Poniewa  czas otwarcia migawki jest d u szy, nale y zachowa  stabilno  aparatu i dlatego 
zaleca si  korzysta  ze statywu. 
Pierwsza kurtyna
Lampa b yskowa jest z regu y wyzwalana natychmiast po pe nym otwarciu migawki. Jest to pierwsza 
kurtyna. W ten sposób dzia a lampa b yskowa, dopóki ustawienie to nie zostanie zmienione. 

Wolna synchronizacja (druga kurtyna) #SLOW2

W funkcji drugiej kurtyny lampa b yskowa jest wyzwalana tu  przed zamkni ciem migawki. 
Zmiana czasu wyzwolenia lampy b yskowej umo liwia uzyskanie interesuj cych efektów, np. 
podkre lenie ruchu samochodów przez pokazanie tylnych wiate  pozostawiaj cych za sob
smug . Im d u szy czas otwarcia migawki, tym lepsze efekty mo na uzyska  Najd u szy
mo liwy czas otwarcia migawki zale y od trybu fotografowania.
W przypadku, gdy czas otwarcia migawki jest ustawiony na 2 sekundy.

x Wskazówki

• Migawka jest wyzwalana 1 sekund  po b yskach wst pnych. Nale y mocno trzyma
aparat, aby nie zosta  on poruszony. 

• Skuteczno  dzia ania tej funkcji mo e by  ograniczona, gdy fotografowana osoba nie 
patrzy si  bezpo rednio w wiat o b ysków wst pnych lub gdy odleg o  od obiektu jest 
zbyt du a. Wp yw na dzia anie tej funkcja ma równie  indywidualna charakterystyka oczu 
fotografowanej osoby.

Oczy fotografowanej osoby wydaj  si  czerwone

2
sekundy

02
sekundy

Druga kurtyna Pierwsza kurtyna

B ysk przy drugiej kurtynie

B ysk przy pierwszej kurtynie

Migawka zamyka si Migawka otwiera si  ca kowicie
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Wolna synchronizacja (pierwsza kurtyna) / B ysk z redukcj  efektu 
czerwonych oczu !SLOW

U ywaj c funkcji wolnej synchronizacji przy fotografowaniu z lamp  b yskow , mo esz
skorzysta  z tej funkcji w celu usuni cia efektu czerwonych oczu. Podczas fotografowania 
obiektów w nocy, funkcja ta pozwala zredukowa  zjawisko czerwonych oczu. Poniewa  odst p
czasu pomi dzy wst pnymi b yskami a samym fotografowaniem jest d ugi w przypadku 
synchronizacji drugiej kurtyny, trudno jest uzyska  redukcj  efektu czerwonych oczu. W zwi zku
z tym dost pne jest tylko ustawienie synchronizacji pierwszej kurtyny. 

B ysk dope niaj cy #

Lampa b yskowa wyzwalana jest zawsze, 
niezale nie od warunków o wietlenia. Tryb ten jest 
pomocny do usuni cia zb dnych cieni na przedniej 
stronie fotografowanych obiektów (np. cienie li ci na 
drzewie) oraz w przypadku o wietlenia z ty u – 
pomaga te  zniwelowa  efekt przesuni cia barw, co 
ma miejsce przy sztucznym o wietleniu (szczególnie przy wietle jarzeniowym). 

Lampa b yskowa wy czona $

Lampa b yskowa nie b dzie w czana.

R czne sterowanie lamp  b yskow

Pozwala na ustawienie okre lonej ilo ci wiat a, którym b dzie o wietlony obiekt przez 
wbudowan  lamp  b yskow . Aby fotografowa  z r cznym ustawieniem lampy b yskowej, ustaw 
warto  f na obiektywie w zale no ci od odleg o ci od obiektu. 

Czu o  ISO

x Wskazówki

• Gdy wyzwalana jest lampa b yskowa, czas otwarcia migawki jest ustawiony na 
1/180 sekundy lub mniej. Przy fotografowaniu obiektu o wietlonego od ty u jasnym 
wiat em przy u yciu b ysku dope niaj cego mo e doj  do prze wietlenia t a. W tej 

sytuacji nale y u y  opcjonalnej zewn trznej lampy b yskowej FL-50 lub FL-36 
i fotografowa  w trybie Super FP. g „Tryb Super FP” (str. 37)

Wspó czynnik ilo ci wiat a GN: Liczba przewodnia
(Odpowiednik ISO 100)

PE NA (1/1) 10

1/4 5

1/16 2.5

1/64 1.3

Warto  ISO 100 200 400 800 1600

Czu o  ISO 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0

Oblicz warto  f w obiektywie przy u yciu nast puj cego wzoru.

Przys ona (warto  f) =m
GN x czu o  ISO
Odleg o  od obiektu (m)
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Tryby lampy b yskowej dost pne w ró nych trybach ekspozycji

*1 Gdy lampa b yskowa jest ustawiona na tryb Super FP, przed aktywacj  wykrywane jest o wietlenie 
od ty u obiektu o d u szym okresie czasu ni  w przypadku zwyk ej lampy. 
g „Tryb Super FP” (str. 37)

*2 Element AUTO, !, # nie mo e zosta  ustawiony w trybie NOC+PORTRET.

Tryb 
ekspozycji

Ekran
panelu 

sterowania
Tryb fotografowania 
z lamp  b yskow

Warunki 
czasowe

Warunki wyzwalania 
lampy b yskowej

Ograniczenia 
czasu 

otwarcia 
migawki

AUTO

P

A

i

&

l

/*2

j

AUTO B ysk automatyczny

Pierwsza 
kurtyna

Lampa wyzwalana 
jest automatycznie 
w ciemno ci / gdy 

obiekt jest o wietlony 
z ty u*1

1/30 sek. –
1/180 sek.!

B ysk automatyczny
(funkcja redukcji efektu 

czerwonych oczu)

# B ysk dope niaj cy Lampa wyzwalana 
jest zawsze

60 sek. –
1/180 sek.

$ Lampa b yskowa 
wy czona k k k

!SLOW
Wolna synchronizacja
(funkcja redukcji efektu 

czerwonych oczu) Pierwsza 
kurtyna

Lampa wyzwalana 
jest automatycznie 
w ciemno ci / gdy 

obiekt jest o wietlony 
z ty u*1

1/30 sek. –
1/180 sek.#SLOW Wolna synchronizacja

(Pierwsza kurtyna)

#SLOW2 Wolna synchronizacja
(Druga kurtyna)

Druga 
kurtyna

#FULL
R czne sterowanie 

lamp  b yskow
(FULL)

Pierwsza 
kurtyna

Lampa wyzwalana 
jest zawsze

60 sek. –
1/180 sek.

#1/4 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/4)

#1/16 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/16)

#1/64 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/64)

S

M

# B ysk dope niaj cy

H
B ysk dope niaj cy

(funkcja redukcji efektu 
czerwonych oczu)

$ Lampa b yskowa 
wy czona k k k

#SLOW2
B ysk dope niaj cy /

Wolna synchronizacja 
(druga kurtyna)

Druga 
kurtyna

Lampa wyzwalana 
jest zawsze

60 sek. –
1/180 sek.

#FULL
R czne sterowanie 

lamp  b yskow
(FULL)

Pierwsza 
kurtyna

#1/4 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/4)

#1/16 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/16)

#1/64 R czne sterowanie 
lamp  b yskow  (1/64)
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Ustawianie fotografowania z lamp  b yskow

Przycisk #  Pokr t o steruj ce

i p: FLASH MODE i

U ywanie wbudowanej lampy b yskowej

Gdy fotografujesz obiekt przy u yciu obiektywu o ogniskowej poni ej 14 mm (odpowiednik 
obiektywu 28 mm w aparacie z klisz  35 mm), wiat o emitowane przez lamp  b yskow  mo e
powodowa  winietowanie. Wyst pienie winietowania zale y od typu obiektywu i warunków 
fotografowania (takich jak odleg o  od obiektu).

1 Naci nij przycisk #, aby wysun  wbudowan
lamp  b yskow .
• W nast puj cych trybach pracy wbudowana lampa b yskowa 

wysuwa si  automatycznie i o wietla kadr przy ma ej ilo ci
wiat a w scenie.
AUTO / i / & / / / I / U / G / J / r / g / B / A

2 Naci nij do po owy spust migawki.
• Symbol # (gotowo  lampy b yskowej) wieci si , gdy 

lampa b yskowa jest gotowa do pracy. Lampa b yskowa jest 
adowana, gdy symbol miga. Nale y zaczeka  na 
na adowanie lampy b yskowej.

3 Naci nij do ko ca przycisk migawki.

 WSKAZÓWKI
W przypadku, gdy lampa nie powinna by  wysuwana:

Ustaw element [AUTO POP UP] w menu na warto [OFF].
g „Automatyczne wysuwanie wbudowanej lampy” (str. 68)

Przyciski bezpo rednie

Ekran panelu sterowania

Przycisk #

Symbol 
gotowo ci 
lampy 
b yskowej

Wizjer
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Sterowanie nat eniem b ysku

Funkcja ta umo liwia ustawianie ilo ci wiat a emitowanego przez lamp  b yskow .
W niektórych sytuacjach (np. przy fotografowaniu ma ych obiektów, oddalonego t a itp.) mo na
uzyska  lepsze rezultaty odpowiednio reguluj c emisj wiat a. Funkcja ta pomaga zwi kszy
kontrast (mi dzy ciemnymi i jasnymi obiektami) uj cia, aby by o one bardziej wyraziste.

MENU [X] [w]
U yj p, aby ustawi  zmian  nat enia.

 WSKAZÓWKI
Aby szybko wy wietli  ekran zmiany nat enia lampy 
b yskowej

Przytrzymuj c przycisk # i F (kompensacja ekspozycji), a
pojawi si  ekran w. U yj pokr t a steruj cego, aby dokona
ustawienia.

Zewn trzne elektroniczne lampy b yskowe (opcja)

Oprócz wbudowanej lampy b yskowej aparatu mo na korzysta  z dowolnej zewn trznej lampy 
b yskowej przystosowanej do u ytku z tym aparatem. Pozwala to na korzystanie z szerszego 
zakresu technik fotografowania z lamp  b yskow  odpowiednio do ró nych warunków. 
Zewn trzne lampy b yskowe komunikuj  si  z aparatem, pozwalaj c na sterowanie trybami 
lampy b yskowej aparatu przy pomocy ró nych dost pnych trybów lampy b yskowej, takich jak 
TTL AUTO i Super FP. Lamp  b yskow  mo na montowa  na aparacie w gor cej stopce.
Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w instrukcji obs ugi zewn trznej lampy b yskowej.

Funkcje dost pne przy u yciu zewn trznych lamp b yskowych

x Wskazówki

• Funkcja ta dzia a, gdy tryb sterowania elektroniczn  lamp  b yskow  jest ustawiony na 
warto  MANUAL.

• Je eli emisja wiat a jest ustawiona w elektronicznej lampie b yskowej, to ustawienie to 
zostanie po czone z ustawieniem emisji wiat a w aparacie.

• Ilo wiat a emitowanego przez lamp  b yskow  sprz ono z kompensacj  ekspozycji. 

Opcjonalna lampa 
b yskowa FL-50 FL-36 FL-20 RF-11 TF-22

Tryb sterowania 
lamp  b yskow

TTL AUTO, AUTO, MANUAL,
FP TTL AUTO, FP MANUAL

TTL-AUTO,
AUTO, MANUAL

TTL-AUTO,
MANUAL

GN (liczba 
przewodnia) 

(ISO100)
GN50 (85 mm*)
GN28 (24 mm*)

GN36 (85 mm*)
GN26 (24 mm*) GN20 (35 mm*) GN11 GN22

* D ugo  ogniskowej obiektywu, któr  mo na pokry  (obliczono na przyk adzie aparatu z klisz  35 mm)

x Wskazówki

• Nie jest mo liwe u ywanie opcjonalnej lampy b yskowej FL-40.

E-400_PL.fm  Page 36  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



PL   37

Funkcje fotografow
ania – R

ó
ne funkcje fotografow

ania

3

U ywanie zewn trznej elektronicznej lampy b yskowej

Przed w czeniem zasilania lampy b yskowej za ó  lamp  b yskow  na aparat.

1 Zdejmij pokryw  gor cej stopki, zsuwaj c j
w kierunku pokazanym przez strza k  na 
ilustracji.
• Przechowuj pokryw  w bezpiecznym miejscu, a po 

zako czeniu fotografowania z lamp  b yskow  za ó  j  na 
aparat.

2 Za ó  elektroniczn  lamp  b yskow  na 
gor c  stopk  aparatu.
• Je eli ko ek blokady wystaje, maksymalnie obró

pier cie  blokady gor cej stopki w kierunku 
przeciwnym do kierunku LOCK. Spowoduje to 
wci gni cie ko ka do rodka.

3 W cz lamp  b yskow .
• Za wiecenie lampki adowania na lampie b yskowej oznacza, 

e lampa b yskowa jest na adowana.
• Lampa b yskowa zostanie zsynchronizowana z aparatem przy 

czasie otwarcia migawki 1/180 sek. albo d u szym.
4 Wybierz tryb lampy b yskowej.
5 Wybierz tryb sterowania lamp  b yskow .

• Tryb TTL-AUTO jest zalecany w normalnych warunkach fotografowania.
6 Naci nij do po owy spust migawki.

• Dane fotografowania, takie jak czu o  ISO, warto  przys ony i pr dko  migawki s
przekazywane do lampy b yskowej.

7 Naci nij do ko ca przycisk migawki.

Tryb Super FP

Tryb Super FP jest dost pny w lampach FL-50 lub FL-36. Nale y
u y  lampy b yskowej Super FP w przypadkach, gdzie nie mo na
u y  zwyk ych lamp b yskowych z krótkim czasem otwarcia 
migawki. W trybie Super FP jest te  mo liwe fotografowanie 
z b yskiem dope niaj cym przy otwartej przys onie (np. 
wykonywanie portretów poza pomieszczeniami). Wi cej 
informacji na ten temat znajduje si  w instrukcji obs ugi 
zewn trznej lampy b yskowej.

x Wskazówki

• Nie mo na korzysta  z wbudowanej lampy b yskowej, gdy do gor cej stopki aparatu 
pod czono zewn trzn  lamp  b yskow  .

Ko ek blokady Pier cie  blokady

Tryb Super FP

Szczegó owe informacje 
w panelu sterowania
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U ywanie lamp b yskowych dost pnych na rynku

Je eli u ywasz innych lamp b yskowych dost pnych na rynku (nie lamp przeznaczonych do tego 
modelu), u yj trybu fotografowania M. Dalsze informacje na temat innych dost pnych 
w sprzeda y lamp b yskowych zobacz „Inne lampy b yskowe dost pne na rynku” (g str. 38).
1 Aby po czy  lamp  b yskow  z aparatem, zdejmij pokryw  gor cej

stopki. 
2 Ustaw tryb fotografowania M, a nast pnie ustaw warto  przys ony

i czas otwarcia migawki.
• Ustaw czas otwarcia migawki na 1/180 sek. albo d u szy. Je eli czas otwarcia migawki 

jest krótszy ni  ta warto , nie mo na u y  dost pnych na rynku lamp b yskowych.
• D u szy czas otwarcia migawki mo e spowodowa  rozmycie obrazu.

3 W cz lamp  b yskow .
• W czaj zasilanie po za o eniu lampy b yskowej na aparat.

4 Ustaw warto  ISO i warto  przys ony w aparacie odpowiednio do 
trybu sterowania lamp  b yskow  w lampie b yskowej.
• Informacje na temat ustawiania trybu sterowania lamp  b yskow  mo na znale

w instrukcji obs ugi lampy b yskowej.

Inne lampy b yskowe dost pne na rynku

1) Ekspozycje przy u ywaniu lampy b yskowej wymagaj  dokonania ustawie  w lampie 
b yskowej. Je eli lampa b yskowa dzia a w trybie auto, ustaw j  zgodnie z warto ciami f 
i czu o ci  ISO w aparacie.

2) Nawet je eli warto  f i czu o  ISO lampy b yskowej s  ustawione tak samo jak w aparacie, 
w niektórych warunkach mo e nie zosta  uzyskana wymagana ekspozycja. W takim 
przypadku nale y w czy  automatyczne warto ci f lub czu o ci ISO w lampie b yskowej albo 
obliczy  odleg o  w trybie r cznym.

3) U ywaj lampy b yskowej przy takim k cie o wietlenia, który odpowiada ogniskowej 
obiektywu. Ogniskowa obiektywu dla kliszy 35 mm jest mniej wi cej dwa razy d u sza od 
ogniskowej obiektywów przeznaczonych do u ywania z tym aparatem.

4) Nie u ywaj lampy b yskowej ani innej pomocniczej lampy b yskowej TTL, posiadaj cej 
dodatkowe funkcje komunikacyjne, inne ni  funkcje komunikacyjne wymienionych lamp 
b yskowych; mo e to nie tylko spowodowa  nieprawid owe dzia anie lampy, lecz tak e
uszkodzi  obwody elektroniczne aparatu.

x Wskazówki

• Lampa b yskowa wyzwalana jest wraz z ka dym zwolnieniem migawki. Je eli nie u ywasz 
lampy b yskowej, wy cz jej zasilanie.

• Sprawd  wcze niej, czy u ywana przez Ciebie lampa b yskowa jest zsynchronizowana 
z aparatem.
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Wykonywanie pojedynczych zdj o Po naci ni ciu przycisku migawki wykonywane s
pojedyncze zdj cia (normalny tryb fotografowania).

Fotografowanie sekwencyjne j Wykonywanie minimum 5 zdj  z szybko ci  3 zdj  na 
sekund  tak d ugo, jak d ugo naci ni ty jest przycisk 
migawki. Ostro  oraz ekspozycja zostan
zablokowane przy pierwszym zdj ciu. (Podczas trybów 
S-AF, MF)

< / Y / j  Pokr t o steruj ce

i p: j / < / Y i

• Naci nij do ko ca spust migawki 
i przytrzymaj. Kolejne zdj cia b d
wykonywane do momentu zwolnienia 
spustu.

• Je eli ustawienia s  dokonywane przy 
pomocy przycisku < / Y / j informacje 
s  te  wy wietlane w wizjerze.

Wykonywanie pojedynczych zdj  / sekwencyjne 
wykonywanie zdj

Przyciski bezpo rednie

Ekran panelu sterowania

x Wskazówki

• Je li poziom na adowania baterii jest niski i wska nik stanu baterii miga podczas 
fotografowania sekwencyjnego, fotografowanie zostanie przerwane, a wykonane zdj cia
zostan  zapisane na karcie. Mog  nie zosta  zapisane wszystkie zdj cia w zale no ci od 
stopnia na adowania baterii.

• Ilo  zdj  wykonanych w sekwencji zale y od wybranego rozmiaru pliku oraz szybko ci
u ywanej karty. 

Przycisk < / Y / j
Pokr t o steruj ce

: Tryb pojedynczych zdj
: Fotografowanie sekwencyjne

Wizjer
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Funkcja ta umo liwia wykonywanie zdj  z samowyzwalaczem. Mo na ustawi  aparat tak, aby 
migawka zosta a wyzwolona po 12 albo po 2 sekundach. Aby wykona  zdj cie
z samowyzwalaczem, nale y ustawi  aparat na statywie.

Ustawianie samowyzwalacza

< / Y / j  Pokr t o steruj ce

i p: j / < / Y i

Y12s Samowyzwalacz 12-sekundowy 
Y2s Samowyzwalacz 2-sekundowy 
• Je eli ustawienia s  dokonywane przy 

pomocy przycisku < / Y / j informacje 
s  te  wy wietlane w wizjerze.

Korzystanie z samowyzwalacza

Naci nij do ko ca przycisk migawki.
• Zostanie wykonane zdj cie.
• Gdy jest wybrana opcja Y12s:

Kontrolka samowyzwalacza za wieci si  przez oko o 10 sekund, 
a nast pnie b dzie miga  przez oko o 2 sekundy, po czym zostanie 
wykonane zdj cie.

• Gdy jest wybrana opcja Y2s:
Kontrolka samowyzwalacza b dzie miga  przez oko o 2 sekundy, po 
czym zostanie wykonane zdj cie.

• Aby wy czy  uaktywniony samowyzwalacz, naci nij przycisk < / Y / j.

Pokrywa okularu
Podczas fotografowania bez u ycia wizjera, za ó  pokryw  okularu na wizjer, aby wiat o nie 
wpada o do wizjera. Za ó  pokryw  okular po zdj ciu muszli ocznej tak, jak to pokazano na 
ilustracji. Ta sama zasada stosuje si  przy zdejmowaniu opcjonalnej muszli ocznej. 

Fotografowanie z samowyzwalaczem

Przyciski bezpo rednie

Ekran panelu sterowania

x Wskazówki

• Nie nale y naciska  przycisku migawki stoj c przed aparatem; obiekt móg by si  przez to 
sta  nieostry, poniewa  ogniskowanie odbywa si , gdy spust migawki jest wci ni ty do 
po owy.

: Samowyzwalacz 12-sek.
: Samowyzwalacz 2-sek.

Wizjer

Kontrolka 
samowyzwalacza

Pokrywa okularuMuszla oczna
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Przy u yciu opcjonalnego pilota (RM-1) mo na wykona  swój autoportret albo uj cie w nocy nie 
dotykaj c aparatu. Aparat mo na ustawi  tak, eby migawka by a wyzwalana natychmiast albo 
po up ywie 2 sekund od naci ni cia spustu migawki na pilocie. Fotografowanie przy d ugiej 
ekspozycji jest równie  mo liwe przy u yciu opcjonalnego pilota.

Ustawianie pilota

< / Y / j  Pokr t o steruj ce

i p: j / < / Y i

<0s Wyzwalanie natychmiastowe 
migawki.

<2s Wyzwalanie migawki po 
2 sekundach.

• Je eli ustawienia s  dokonywane przy pomocy przycisku < / Y / j informacje s  te
wy wietlane w wizjerze.

Korzystanie z pilota

Stabilnie zamontuj aparat na statywie, skieruj pilot na odbiornik 
w aparacie i naci nij spust migawki w pilocie.

• Gdy jest wybrana opcja <0s:
Ostro  i ekspozycja s  zablokowane, kontrolka pilota miga i jest 
wykonywane zdj cie.

• Gdy jest wybrana opcja <2s:
Ostro  i ekspozycja s  zablokowane, kontrolka pilota miga, a po 
oko o 2 sekundach zostanie wykonane zdj cie.

Pole odbioru sygna u pilota
Skieruj pilota na odbiornik sygna u w aparacie znajduj c si  w polu 
odbioru sygna u widocznym poni ej. Silne wiat o np. bezpo rednie wiat o s oneczne, wiat o
jarzeniowe albo urz dzenia emituj ce fale elektryczne lub radiowe mog  zmniejszy  pole 
odbioru sygna u.

Fotografowanie ze zdalnym sterowaniem

Przyciski bezpo rednie

Ekran panelu sterowania

: 0 sekund

: 2 sekundy

Wizjer

Kontrolka pilota
Odbiornik sygna u
zdalnego sterowania

Pilot zdalnego
sterowania

Odbiornik sygna u pilota

Ok. 5 m (16,4 ft.) (w budynkach)

Ok. 3 m (9,8 ft.) (poza budynkami)

Ok. 3 m (9,8 ft.) (w budynkach)
Ok. 2 m (6,6 ft.) (poza budynkami)

Ok. 3 m (9,8 ft.) (w budynkach)

Ok. 2 m (6,6 ft.) (poza budynkami)
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 WSKAZÓWKI
Kontrolka pilota nie miga po naci ni ciu spustu migawki na pilocie:

Transmitowany sygna  mo e nie by  odebrany w aparacie, je eli na odbiornik sygna u pada 
silne wiat o. Zbli  pilot do aparatu i ponownie naci nij spust migawki w pilocie.
Transmitowany sygna  mo e nie zosta  odebrany, je eli pilot jest zbyt oddalony od aparatu. 
Zbli  pilot do aparatu i ponownie naci nij spust migawki w pilocie.
Wyst puje zak ócenie sygna u. Zmie  kana  w sposób opisany w instrukcji obs ugi pilota.

Aby wy czy  tryb fotografowania za pomoc  pilota:
Tryb fotografowania z pilotem nie zostanie anulowany po wykonaniu zdj cia. Naci nij 
przycisk < / Y / j, aby prze czy  na element o (wykonywanie pojedynczych zdj ) itp.

Aby korzysta  ze spustu migawki na aparacie w trybie zdalnego sterowania:
Spust migawki na aparacie dzia a tak e w trybie zdalnego sterowania.

Fotografowanie przy d ugiej ekspozycji przy u yciu pilota

Ustaw pokr t o trybu w pozycji M, a nast pnie ustaw czas otwarcia migawki na pozycj [BULB].

x Wskazówki

• Zdj cie nie zostanie wykonane, je eli obiekt nie jest ostry.
• Przy jasnym o wietleniu kontrolka pilota mo e by  s abo widoczna, co utrudnia 

stwierdzenie, czy zdj cie zosta o wykonane.
• Funkcja zoomu nie jest dost pna na pilocie.

Naci nij przycisk W na pilocie, aby otworzy
migawk . Po up yni ciu 8 minut od

naci ni cia przycisku W, migawka zostanie
zamkni ta automatycznie. Naci nij przycisk T, aby zamkn

migawk .
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Zazwyczaj mierzona jest odleg o  od obiektu przy u yciu 
3 pól autofokusa w wizjerze i wybierany jest najlepszy 
punkt. Funkcja ta umo liwia wybieranie tylko jednego pola 
autofokusa.

[AUTO] lub P (Automatyczne)
Ustawianie ostro ci przy u yciu 3 pól 
autofokusa.

Q Ustawianie ostro ci przy u yciu lewego pola 
autofokusa.

R Ustawianie ostro ci przy u yciu rodkowego pola autofokusa.
S Ustawianie ostro ci przy u yciu prawego pola autofokusa.

i p: AF AREA i

MENU [X] P

Aparat dysponuje trzema trybami ustawiania ostro ci:
S-AF (pojedyncze ustawianie ostro ci) : Ostro  jest ustawiana jeden raz po wci ni ciu

spustu migawki do po owy.
C-AF (ci g e ustawianie ostro ci) : Ci g e ustawianie ostro ci przy wci ni tym do 

po owy spu cie migawki.
MF (r czne ustawianie ostro ci) : R czne ustawianie ostro ci pos uguj c si

obiektywem.

i p: AF MODE i

[S-AF] / [C-AF] / [MF] / [S-AF+MF] / 
[C-AF+MF]
• g „Fotografowanie w trybie S-AF 

(pojedyncze ustawianie 
ostro ci)“ (str. 44)
„Jednoczesne u ywanie trybów 
S-AF i MF (S-AF+MF)“ (str. 44)
„Fotografowanie w trybie C-AF (ci g e ustawianie ostro ci)“ (str. 44)
„Jednoczesne u ywanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF)” (str. 45)
„R czne ustawianie ostro ci (MF)” (str. 45)

MENU [X] [AF MODE]

Wybór pola autofokusa

Ekran panelu sterowania

Menu

Tryb ustawiania ostro ci

Ekran panelu sterowania

Menu

Wizjer
rodkowe pole autofokusa

Lewe pole
autofokusa

Prawe pole autofokusa

Pokr t o
steruj ce

Przycisk i

Pokr t o
steruj ce

Przycisk i
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Fotografowanie w trybie S-AF (pojedyncze ustawianie ostro ci)

Ostro  jest ustawiana jeden raz po wci ni ciu spustu migawki do po owy. Je eli ostro  nie 
zostanie ustawiona prawid owo, nale y pu ci  spust migawki i wcisn  go ponownie do po owy. 
Ten tryb nadaje si  do fotografowania obiektów nieruchomych lub wolno si  poruszaj cych.
Naci nij do po owy spust migawki.

• Gdy ostro  jest zablokowana, zaczyna wieci  symbol 
potwierdzenia ustawienia ostro ci.

• Gdy obiekt ma dobr  ostro , rozlega si  sygna
akustyczny.

Jednoczesne u ywanie trybów S-AF i MF (S-AF+MF)

Ta funkcja pozwala na precyzyjne r czne ustawianie 
ostro ci przez obracanie pier cienia regulacji ostro ci po 
automatycznym ustawieniu ostro ci w trybie S-AF. Gdy 
spust migawki nie zosta  naci ni ty, dost pny jest tryb 
r cznego ustawiania ostro ci.

• Mo na dok adnie wyregulowa  ostro  u ywaj c
pier cienia regulacji ostro ci po naci ni ciu
przycisku migawki do po owu i uzyskaniu 
potwierdzenia ustawienia ostro ci. Mo na te
dok adnie wyregulowa  ostro  u ywaj c
pier cienia regulacji ostro ci, gdy spust migawki nie zosta  naci ni ty do po owy.

Fotografowanie w trybie C-AF (ci g e ustawianie ostro ci)

Ustawianie ostro ci jest wykonywane ci gle przy wci ni tym do po owy spu cie migawki. Je eli 
obiekt porusza si , ostro  ustawiana jest na obiekcie z wyprzedzeniem jego ruchu 
(przewiduj cy autofokus). Próby ustawiania ostro ci s  ponawiane, nawet je eli obiekt si
poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja uj cia.

Naci nij do po owy spust migawki i przytrzymaj go w tej pozycji.
• Gdy obiekt uzyska odpowiedni  ostro , zacznie wieci  symbol autofokusa.
• Pole autofokusa nie zacznie wieci , nawet je eli obiekt ma odpowiedni  ostro .
• Ostro  jest ponownie ustawiana. Próby ustawiania ostro ci s  ci gle ponawiane, nawet 

je eli obiekt si  poruszy albo zostanie zmieniona kompozycja uj cia.
• Gdy obiekt ma dobr  ostro , rozlega si  sygna  akustyczny. Sygna  akustyczny nie rozlega 

si  po trzecim kolejnym ustawieniu ostro ci przez funkcj  ci g ego ustawiania ostro ci,
nawet je eli obiekt jest ostry.

x Wskazówki

• Je eli po wyregulowaniu ostro ci pier cieniem ponownie zostanie naci ni ty spust 
migawki, zostanie uaktywniona funkcja autofokusa i ustawienia u ytkownika zostan
stracone. 

Symbol
potwierdzenia

ustawienia ostro ci

Wizjer

Pier cie  regulacji ostro ci

)

Blisko

Symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci

Wizjer
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Jednoczesne u ywanie trybów C-AF i MF (C-AF+MF)

Ustaw ostro  przy pomocy pier cienia regulacji ostro ci i wci nij spust migawki do po owy, aby 
uaktywni  tryb C-AF.

• Dopóki spust migawki jest naci ni ty, tryb MF pozostaje nieaktywny.
• Po zwolnieniu spustu migawki, udost pniony zostanie tryb MF.

 WSKAZÓWKI
Dodatkowy sposób r cznej regulacji ostro ci w trybie C-AF

Mo na ustawi  przycisk AEL / AFL, aby w cza  tryb C-AF z ustawieniami trybu AEL / AFL. 
g „Tryb AEL / AFL” (str. 67)

R czne ustawianie ostro ci (MF)

Funkcja ta pozwala na r czne ustawianie ostro ci obiektu, gdy u ytkownik patrzy przez wizjer.
Wyreguluj ostro  u ywaj c pier cienia regulacji ostro ci.

Element u atwiaj cy ustawianie ostro ci
Gdy ustawiasz ostro  obiektywu na obiekcie r cznie (obracaj c pier cie  regulacji ostro ci), 
zapala si  symbol potwierdzenia ustawienia ostro ci. Gdy wybrano 3 pola autofokusa ostro
sprawdzana jest na rodkowym polu autofokusa.

x Wskazówki

• Je eli po wyregulowaniu ostro ci pier cieniem ponownie zostanie naci ni ty spust 
migawki, uaktywni si  funkcja autofokusa i ustawienia u ytkownika zostan  stracone. 
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Mo na wybra  tryb zapisu wykonywanych zdj . Nale y wybra  taki tryb zapisu, który b dzie 
najlepiej odpowiada  celom u ytkownika (druk zdj cia, edycja komputerowa, publikacja na 
stronie internetowej itp). Szczegó y na temat trybów zapisu i ilo ci pikseli s  podane w tabeli na 
„Spis trybów zapisu” (g str. 99).

Rodzaje trybów zapisu

Tryb zapisu pozwala na wybieranie ilo ci pikseli i stopnia kompresji zapisywanych obrazów. 
Obraz sk ada si  z pikseli (punktów). Po powi kszeniu obrazu o niskiej ilo ci pikseli, b dzie on 
widoczny w postaci mozaiki. Je eli obraz sk ada si  z du ej ilo ci pikseli, utworzy wi kszy plik 
(wi cej danych) a w pami ci b dzie mo na zapisa  mniejsz  ilo  zdj . Im wy szy stopie
kompresji, tym mniejszy rozmiar pliku. Jednak e obraz b dzie mniej wyra ny po odtworzeniu. 

Dane w formacie RAW

S  to zdj cia nieprzetworzone, w których nie dokonano regulacji balansu bieli, ostro ci, 
kontrastu i koloru. Aby wy wietli  obraz na komputerze, skorzystaj z aplikacji OLYMPUS Master. 
Wy wietlanie obrazów na komputerze i ich wys anie do wydruku nie jest mo liwe przy u yciu
zwyk ego oprogramowania. Mo liwe jest edytowanie obrazów w trybie zapisu RAW. 
g „Edycja zdj ” (str. 60)

Wybór trybu zapisu

Zdj cie staje si  wyra niejsze

Zastosowanie Liczba 
pikseli

Jako  (kompresja)

Niski stopie
kompresji

1/2.7

Wysoki 
stopie

kompresji
1/4

Wysoki 
stopie

kompresji
1/8

Wysoki stopie
kompresji

1/12

Wybór 
odpowiednio 
do formatu 
wydruku

3648 x 2736 SHQ k HQ k
3200 x 2400
2560 x 1920
1600 x 1200
1280 x   960
1024 x   768

SQ
Do wydruków 
o ma ej 
wielko ci 
i stron 
internetowych

 640 x 480

Obraz o wysokiej liczbie pikseli

Obraz o niskiej liczbie pikseli

Li
cz

ba
 p

ik
se

li 
w

zr
as

ta
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Wybieranie trybu zapisu

i p: D i

MENU [W] [D]
[HQ] / [SQ] / [RAW+SHQ] / [RAW+HQ] / [RAW+SQ] / [RAW] / [SHQ]

SQ – Ustawianie liczby pikseli i stopnia kompresji

Ustawianie liczby pikseli i stopnia kompresji w trybie [SQ]. Ustawienie to jest odwzorowane 
w ustawieniu [D].

MENU [Y] [SQ]
1) U yj p, aby ustawi  liczb  pikseli. 

[3200 x 2400] / [2560 x 1920] / [1600 x 1200] /
[1280 x 960] / [1024 x 768] / [640 x 480]

2) U yj p, aby ustawi  stopie  kompresji.
[1/2.7] / [1/4] / [1/8] / [1/12]

Ekran panelu sterowania

Menu

Menu
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Istnieje 5 sposobów pomiaru jasno ci obiektu: Cyfrowy pomiar ESP, pomiar wiat a centralnie 
wa ony i trzy typy pomiaru punktowego. Wybierz tryb najbardziej odpowiedni do sytuacji.

i p: METERING i

[e] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH]

MENU [X] [METERING]

e Cyfrowy pomiar ESP
Mierzone jest nat enie wiat a i obliczane s  ró nice nat enia o wietlenia w 49 ró nych
obszarach obrazu. Tak wysoka precyzja zapewnia dok adny pomiar nawet wtedy, gdy mi dzy
centrum ekranu o jego otoczeniem wyst puje bardzo du y kontrast, np. przy fotografowaniu 
obiektów o wietlonych od ty u albo fotografowanie przy bardzo jasnym wietle. Ten tryb jest 
zalecany do zwyk ego fotografowania. Ustawienie funkcji zsynchronizowanego autofokusa 
[ESP+AF] uaktywnia pole pomiaru wiat a pos uguj c si  polem zogniskowanym na rodku 
autofokusa. 
4 Pomiar wiat a centralnie wa ony
Ten tryb pomiaru wiat a uzyskuje redni  warto
nat enia wiat a mi dzy obiektem a o wietleniem t a,
nadaj c wi ksze znaczenie obiektowi znajduj cemu
si  w rodku obrazu. Nale y u ywa  tego trybu, aby 
nat enie o wietlenia t a nie mia o wp ywu na warto
ekspozycji.
n Pomiar punktowy
Mierzone jest wiat o w bardzo ma ym obszarze dooko a rodka obiektu, który jest okre lony 
przez symbol pomiaru punktowego wiat a w wizjerze. U ywaj tego trybu, gdy wyst puje bardzo 
silne o wietlenie od ty u.
nHI Pomiar punktowy – korekta jasnych obszarów
Gdy t o jest jasne, bia e obszary obrazu b d  mie  szary kolor, je eli zostanie u yta funkcja 
automatycznego ustawiania ekspozycji. Ten tryb pozwala na prze wietlenie tych obszarów 
umo liwiaj c dok adne oddanie bieli.
Obszar pomiaru wiat a jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.
nSH Pomiar punktowy – korekta ciemnych obszarów
Gdy t o jest ciemne, czarne obszary obrazu b d  mie  szary kolor, je eli zostanie u yta funkcja 
automatycznego ustawiania ekspozycji w aparacie. Ten tryb pozwala na niedo wietlenie tych 
obszarów, umo liwiaj c dok adne oddanie czerni.
Obszar pomiaru wiat a jest taki sam jak w przypadku pomiaru punktowego.

Sposób pomiaru wiat a – zmiana sposobu pomiaru

Ekran panelu sterowania

Menu

: Pomiar wiat a centralnie wa ony
: Pomiar punktowy
: Pomiar punktowy

Korekta jasnych obszarów
: Pomiar punktowy

Korekta ciemnych obszarów

Wizjer

Obszar pomiaru
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W niektórych sytuacjach mo na uzyska  lepsze rezultaty, gdy ekspozycja ustawiona przez 
aparat zostanie skorygowana (wyregulowana) r cznie. Jasne obiekty (takie jak nieg) wydaj
si  niekiedy ciemniejsze na zdj ciu ni  w rzeczywisto ci. Przesuni cie ustawienia w stron  + 
pozwoli na lepsze uchwycenie na zdj ciu ich rzeczywistego odcienia. Z tego samego powodu 
przesuni cie ustawienia w stron - jest pomocne przy fotografowaniu ciemnych obiektów. 
Ekspozycj  mo na regulowa  w zakresie ±5,0 EV.

Przytrzymuj c przycisk F (kompensacja ekspozycji), obracaj 
pokr t o steruj ce, aby ustawi  warto  kompensacji.
• Podzia ka wynosi 1/3 EV.

• Je eli warto  kompensacji ekspozycji wykracza poza skal  wska nika kompensacji 
ekspozycji, czerwone symbole vw zostan  wy wietlane na lewym lub prawym ko cu 
wska nika.

• Je eli kompensacja ekspozycji wynosi 0, wska nik kompensacji ekspozycji nie b dzie 
wy wietlany.

Kompensacja ekspozycji – sterowanie jasno ci  obrazu

x Wskazówki

• Kompensacja ekspozycji nie jest mo liwa w trybach M i g.

–2.0 EV ±0 +2.0 EV

Warto
kompensacji 
ekspozycji

Wizjer

Ekran panelu sterowania

Wska nik kompensacji ekspozycji

1/3 EV
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Zmierzon  warto  ekspozycji mo na blokowa  przyciskiem AEL (AE lock – blokada AE). 
Nale y u y  funkcji blokady ekspozycji, je eli potrzebne jest inne ustawienie ekspozycji ni  to, 
które normalnie by oby zastosowane w danych warunkach. Zazwyczaj naci ni cie przycisku do 
po owy blokuje zarówno funkcj  AF (autofokus), jak i funkcj  AE (automatyczna ekspozycja), ale 
mo na te  blokowa  tylko ekspozycj  naciskaj c przycisk AEL.
Naci nij przycisk AELw pozycji, w której chcesz zablokowa
warto ci pomiaru; spowoduje to zablokowanie warto ci 
ekspozycji. Gdy ekspozycja jest zablokowana (poniewa  jest 
wci ni ty przycisk AEL) wci nij spust migawki. 
• Zwolnienie przycisku AEL wy cza funkcj  blokady ekspozycji.
• W menu u ytkownika mo na ustawi  funkcj  blokady 

ekspozycji tak, by nie by a ona wy czana po zwolnieniu 
przycisku AEL.g „AEL / AFL memo” (str. 68)

Im wi ksza jest czu o  ISO, tym lepsza jest wiat oczu o  aparatu i jego zdolno  do 
wykonywania zdj  w warunkach s abego o wietlenia. Wy sze warto ci mog  jednak 
spowodowa  wyst powanie ziarna na zdj ciach. 

i p : ISO i
[AUTO], [100] – [1600]

MENU [W] [ISO]

Odwzorowanie kolorów jest zale ne od warunków o wietlenia. Kiedy na przyk ad wiat o
dzienne lub wiat o arówki wolframowej odbijaj  si  na bia ym papierze, odcie  bieli b dzie 
nieco inny w ka dym z tych przypadków.
U ywaj c aparatu cyfrowego biel mo na skorygowa , aby odtworzy  jej bardziej naturalny 
wygl d dzi ki przetwornikowi cyfrowemu. Mechanizm ten jest nazywany balansem bieli. 
Dost pne s  4 opcje regulacji WB (balansu bieli) przy pomocy tego aparatu.
Automatyczny balans bieli
Ta funkcja automatycznie rozpoznaje bia y kolor w uj ciach i odpowiednio reguluje balans 
koloru. 
U ywaj tego trybu przy zwyk ym fotografowaniu. Je eli w uj ciu nie ma kolorów zbli onych do 
bieli, równowaga bieli na obrazie mo e by  nieprawid owa. W takiej sytuacji nale y u y
wst pnych ustawie  balansu bieli lub funkcji jednoprzyciskowego balansu bieli.

AE lock – blokada ekspozycji

ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci

Ekran panelu sterowania

Menu

Balans bieli – korekta odcienia

Przycisk AEL

Wizjer

Blokada AE
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Wst pne ustawienie balansu bieli
W aparacie zaprogramowano 7 ró nych temperatur kolorów obejmuj cych wiele rodzajów 
o wietlenia w pomieszczeniach i poza pomieszczeniami w cznie z lampami jarzeniowymi 
i arówkami. Mo na przyk adowo u y  wst pnie ustawionej warto ci balansu bieli, aby uzyska
wi cej czerwieni na zdj ciu zachodu s o ca albo uzyska  ciep y efekt artystyczny przy 
sztucznym o wietleniu. Mo na te  tworzy  ró ne odcienie kolorów pos uguj c si  ró nymi 
wst pnymi ustawieniami balansu bieli.
Niestandardowy balans bieli 
Mo na dowolnie zmienia  temperatur  barw we wst pnych ustawieniach balansu bieli.
g „Ustawianie automatycznej / wst pnej / niestandardowej warto ci balansu bieli” (str. 51)
Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli
Mo na ustawi  optymaln  warto  balansu bieli w danych warunkach, kieruj c aparat na bia y
obiekt np. kartk  bia ego papieru. Równowaga bieli uzyskana przy pomocy tego ustawienia jest 
zapisywana jako jedno z wst pnych ustawie  równowagi bieli.
g „Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli” (str. 53)

Temperatura barwowa
Sk ad spektralnych ró nych róde  bia ego wiat a jest 
okre lany przez tzw. temperatur  barwow  – poj cie 
fizyczne, które jest wyra one w skali Kelvina (stopniach 
K). Im wy sza temperatura barwowa, tym wiat o jest 
bogatsze w odcienie b kitu, a ubo sze w odcienie 
czerwieni; im ni sza temperatura barwowa, tym wiat o
jest bogatsze w odcienie czerwieni, a ubo sze w odcienie 
b kitu
Temperatury koloru lamp jarzeniowych sprawiaj , e s  one nieprzydatne jako ród o wiat a
sztucznego. W zakresie temperatur koloru wiat a jarzeniowego wyst puj  przerwy mi dzy
odcieniami. Gdy ró nice odcieni s  ma e, mo na je obliczy  przy u yciu temperatury koloru i jest 
to nazywane skorelowan  temperatur  barwow .
Ustawienia wst pne 4000 K, 4500 K i 6600 K aparatu to skorelowane temperatury kolorów, wi c
nie nale y ich uwa a  za w a ciwe temperatury kolorów. Nale y u ywa  tych ustawie  przy 
fotografowaniu przy o wietleniu jarzeniowym.

Ustawianie automatycznej / wst pnej / niestandardowej warto ci
balansu bieli

Mo na ustawia  balans bieli, wybieraj c odpowiedni  dla o wietlenia temperatur  barwow .

i p: WB i

[AUTO] / [5] / [3] / [2] / [1] / 
[w] / [x] / [y] / [V] / [CWB]
• Funkcj CWB (Niestandardowy 

balans bieli) mo na w czy
wybieraj c CWB i przy naci ni tym 
przycisku F (Kompensacja 
ekspozycji) nale y obraca  pokr t o steruj ce.

x Wskazówki

• Temperatury kolorów ka dego rodzaju ród a wiat a podane na powy szej skali s
przybli one. Nie s  one dok adnymi warto ciami kolorów. Przyk adowo naturalne wiat o
s oneczne nie ma w rzeczywisto ci warto ci dok adnie 5300 K, a wiat o jarzeniowe 
warto ci 4000 K.

Ekran panelu sterowania

Bardziej czerwony Bardziej niebieski

Cie
 w bezchm

urny 
dzie
Lam

pa 
fluoroscencyjna 
o

barwie dziennej

Zachm
urzone niebo

Bezchm
urny dzie

Lam
pa 

fluoroscencyjna 
o

intensywnej barwie 
biaej

Jasna biaa
arówka

Ujcie pom
ienia 

wieczki

Lam
pa 

fluoroscencyjna 
o

barwie biaej

Wizjer

Symbol nie jest 
wy wietlany, 
gdy funkcja WB 
jest ustawiona 
na warto
AUTO.
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MENU [W] [WB]

 WSKAZÓWKI
Gdy na zdj ciu znajduj  si  obiekty nie zawieraj ce bia ych obszarów:

Je eli przy automatycznym ustawieniu balansu bieli w uj ciu nie wyst puje obiekt o kolorze 
zbli onym do bieli, balans bieli nie zostanie prawid owo okre lony. W takiej sytuacji nale y
u y  wst pnego ustawienia balansu bieli lub funkcji jednoprzyciskowego ustawiania balansu 
bieli.

Kompensacja balansu bieli (WB)

Dzi ki tej funkcji mo na dokonywa  drobnych zmian w ustawieniach automatycznych balansu 
bieli oraz w ustawieniach wst pnych balansu bieli. 

1 MENU [W] [WB]
2 U yj p, aby wybra  balans 

bieli przeznaczony do 
regulacji.

3 U yj p, aby wybra
kierunek koloru. 
R-B Czerwony – Niebieski
G-M Zielony – Purpura
• Mo na ustawi  oba kierunki kolorów.

Ustawianie balansu bieli w kierunku koloru czerwonego-niebieskiego.
W zale no ci od pocz tkowych ustawie  balansu bieli, obraz b dzie coraz bardziej 
czerwony poprzez naciskanie a i coraz bardziej niebieski poprzez naciskanie c.

Ustawianie równowagi bieli w kierunku koloru zielonego-purpurowego
W zale no ci od pocz tkowych ustawie  balansu bieli, obraz b dzie coraz bardziej zielony 
poprzez naciskanie a i coraz bardziej purpurowy poprzez naciskanie c.
• Balans bieli mo na regulowa  7-stopniowo w ka dym kierunku (R, B, G i M).

4 Naci nij przycisk i.
• Twoje ustawienie zosta o zapisane.

Menu

Tryb WB Warunki o wietlenia

AUTO Dla wi kszo ci typów o wietlenia (je eli w kadrze wizjera znajduje si  bia y
fragment) U ywaj tego trybu przy zwyk ym fotografowaniu.

5 5300 K Fotografowanie na wie ym powietrzu w pogodny dzie  albo uj cie czerwieni 
zachodu s o ca lub kolorów pokazu sztucznych ogni

3 6000 K Fotografowanie na wie ym powietrzu podczas pochmurnego dnia
2 7500 K Fotografowanie poza pomieszczeniami w cieniu w bezchmurne dni
1 3000 K Fotografowanie przy wietle arówkowym
w 4000 K Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o bia ej barwie wiat a
x 4500 K Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o bia ej neutralnej barwie wiat a
y 6600 K Fotografowanie przy lampie fluoroscencyjnej o barwie dziennej

V
Temperatura koloru ustawiona przy pomocy funkcji jednoprzyciskowego ustawiania 
balansu bieli.
g „Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli” (str. 53)

CWB
Temperatura barwowa ustawiona w menu niestandardowego balansu bieli. 
Domy lna warto  wynosi 3000 K. Wy wietlana temperatura barwowa zmienia si
zgodnie z ustawieniem funkcji CWB.
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 WSKAZÓWKI
Sprawdzanie ustawionej warto ci balansu bieli:

Po wykonaniu kroku 3 skieruj aparat na obiekt, aby wykona  zdj cia próbne. Po naci ni ciu
przycisku AEL zostan  wy wietlone zdj cia próbne, wykonane przy bie cych ustawieniach 
balansu bieli (WB).

Regulacja wszystkich ustawie  balansu bieli jednocze nie:
Zobacz „Kompensacja wszystkich warto ci WB” (str. 68).

Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli

Ta funkcja umo liwia wykonywanie dok adniejszych ustawie  balansu bieli ni  oferuj  to 
ustawienia wst pne. Skieruj aparat na kartk  bia ego papieru o wietlon ród em wiat a, które 
chcesz wykorzysta  do okre lenia balansu bieli. Optymalny balans bieli dla bie cych warunków 
fotografowania mo na zapisa  a aparacie. Jest to u yteczne przy fotografowaniu obiektu 
w naturalnym wietle, jak równie  przy ró nych ród ach wiat a o ró nych temperaturach 
koloru.
Ustaw najpierw element [; FUNCTION] na warto [V]. (gstr. 68)

1 Skieruj aparat na kartk  bia ego papieru.
• Ustaw papier tak, by wype ni  wizjer. Upewnij si , e nie s

widoczne cienie.
2 Przytrzymuj c przycisk <, naci nij spust migawki.

• Pojawi si  ekran jednoprzyciskowego ustawiania balansu bieli.
3 Naci nij przycisk i.

• Balans bieli zostanie zapisany.
• Zapisany balans bieli b dzie przechowywany w aparacie jako 

wst pne ustawienie balansu bieli. Wy czenie zasilania nie powoduje usuni cia danych.

 WSKAZÓWKI
Po naci ni ciu spustu migawki zostanie wy wietlona opcja [WB NG RETRY]:

Je eli na obrazie nie ma wystarczaj cej ilo ci bia ego koloru albo je eli obraz jest za jasny, 
za ciemny lub jego kolory wygl daj  nienaturalnie, nie mo esz zapisa  warto ci równowagi 
bieli. Zmie  warto  przys ony i czas otwarcia migawki, a nast pnie powtórz procedur
zaczynaj c od kroku 1.

Mo na wybra  odcienie obrazu, aby stworzy  wyj tkowe efekty. Mo esz te  precyzyjnie 
regulowa  dla ka dego trybu parametry obrazu, takie jak kontrast i ostro .

MENU [W] [PICTURE MODE]
Parametry s  podzielone na grupy w zale no ci od zmienianej cechy zdj cia. 

• Kontrast / Ostro  / Nasycenie
[hVIVID] : Tworzenie zdj  z intensywnymi kolorami. 
[iNATURAL] : Tworzenie zdj  z naturalnymi kolorami. 
[jMUTED] : Tworzenie zdj  z nisk  intensywno ci

kolorów. 
• Kontrast / Ostro  / Filtr cz-b / Odcie

[MONOTONE] : Tworzenie czarno-bia ych zdj .
[SEPIA] : Tworzenie zdj  w odcieniu starej fotografii. 

Tryb obrazu

Przycisk <

CUSTOM RESET
SETTING
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Dost pne s  nast puj ce parametry.
[CONTRAST] : Ró nica mi dzy jasnymi i ciemnymi 

obszarami
[SHARPNESS] : Ostro  obrazu
[SATURATION] : Intensywno  koloru
[B&W FILTER] : Tworzenie czarno-bia ego obrazu. Kolor filtru 

jest rozja niany, a kolor uzupe niaj cy
ciemniany.

[N: NEUTRAL] : Tworzenie normalnego bia o-czarnego 
obrazu.

[Ye: YELLOW] : Odwzorowuje wyra n  bia  chmur  na 
naturalnie b kitnym niebie.

[Or: ORANGE] : Lekko uwydatnia kolory niebieskiego nieba 
i zachodów s o ca.

[R: RED] : Mocno uwydatnia kolory niebieskiego nieba 
i jasno  szkar atnego koloru ro linno ci. 

[G: GREEN] : Mocno uwydatnia kolor czerwonych ust i zielonych li ci.
[PICT. TONE] : Zabarwianie czarno-bia ego obrazu.

[N: NEUTRAL] : Tworzenie normalnego bia o-czarnego obrazu.
[S: SEPIA] : Sepia
[B: BLUE] : Odcie  niebieskawy
[P: PURPLE] : Odcie  purpurowy
[G: GREEN] : Odcie  zielonkawy

Dost pne s  dwa typy gradacji.
HIGH KEY (H) : Rozszerzone jasne gradacje.
LOW KEY (L) : Rozszerzone ciemne gradacje. 
NORMAL : Nale y u ywa  trybu [NORMAL] przy zwyk ym fotografowaniu.

MENU [W] [GRADATION]

Ustawione parametry s  zapisywane w ka dym trybie efektów specjalnych. Tryby efektów 
specjalnych mo na wybra  w panelu sterowania.

Gradacja

x Wskazówki

• Funkcja regulacji kontrastu nie dzia a, gdy funkcj  ustawiono na [HIGH KEY] albo 
[LOW KEY].

HIGH KEY (JASNA
GRADACJA)

Nadaje si  do obiektów,
które s  w wi kszej cz ci

o wietlone.

LOW KEY (CIEMNA 
GRADACJA)
Dla obiektów, których 
wi ksza cz
pozostaje w cieniu.
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Funkcja powoduje redukcj  zak óce  powstaj cych przy d ugich ekspozycjach. Przy 
fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest d u szy, wskutek czego na 
obrazach powstaje szum. Gdy czas otwarcia migawki jest d u szy, funkcja redukcji zak óce
zostaje w czona, a zak ócenia s  usuwane. Jednak e czas wykonywania zdj  jest oko o dwa 
razy d u szy ni  zwykle.

MENU [W] [NOISE REDUCTION]
[OFF] / [ON]
• Redukcja zak óce  jest wykonywana po wykonaniu zdj cia.
• W trakcie redukcji zak óce  zdj cia miga kontrolka odczytu karty. Nie mo na wykonywa

dalszych zdj , dopóki kontrolka odczytu karty miga.
• Gdy wykonywana jest redukcja zak óce , na ekranie wizjera wy wietlany jest komunikat 

[busy].

Dzi ki tej funkcji mo na wybra , w jaki sposób kolory zostan  odtworzone na monitorze lub 
drukarce. Pierwsza litera nazwy pliku graficznego oznacza bie c  przestrze  kolorów. 
g „Nazwa pliku” (str. 69)

MENU [Z] [COLOR SPACE]

Redukcja zak óce

x Wskazówki

• Gdy ustawiono tryb g na warto (, funkcja [NOISE REDUCTION] zostanie 
w czona [ON].

• Gdy w czono tryb [j] (fotografowanie sekwencyjne), funkcja [NOISE REDUCTION]
jest automatycznie wy czana [OFF].

• Ta funkcja nie zawsze jest skuteczna. 

Przestrze  kolorów

WY CZONO (ON)W CZONO (OFF)

[sRGB] Standardowa przestrze  kolorów dla systemu 
Windows.

[Adobe RGB] Przestrze  kolorów, któr  mo na ustawi
w aplikacji Adobe Photoshop.
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Podstawowe procedury przegl dania obrazów s  pokazane 
poni ej.
Przed u yciem poni szych funkcji nale y wykona  krok 1 
poni ej.

1 Naci nij przycisk q (odtwarzanie). 
(Odtwarzanie pojedynczych zdj )
• Wy wietlany jest ostatni zapisany obraz.
• Je eli nie wykonasz adnej czynno ci, wy wietlacz

wy czy si  po ok. 1 minucie. Aparat wy czy si
samoczynnie, je eli nie b dzie nast pnie u ywany 
przez 4 godziny. W cz aparat ponownie.

2 U yj p, aby wybra  zdj cia, które chcesz 
obejrze . Mo na równie  obróci  pokr t o
steruj ce, aby prze czy  na element U
w celu przegl dania z powi kszeniem.

Odtwarzanie pojedynczych zdj  / Odtwarzanie 
z powi kszeniem

(Odtwarzanie 
pojedynczych zdj ) (Odtwarzanie 

z powi kszeniem)

Naci nij p, aby 
zmieni  obszar 
powi kszenia.

(Odtwarzanie 
z widocznym 

obszarem 
powi kszenia)

Naci nij p, aby 
przesun  obszar 

powi kszenia.

(Odtwarzanie 
z powi kszeniem)

Naci nij p, aby 
przegl da

powi kszenia 
kolejnych zdj .

Pokr t o
steruj ce

Przycisk INFO p

Przycisk q

Naci nij przycisk INFO.Naci nij przycisk INFO.a : Wy wietlanie zdj cia zapisanego 
10 klatek wstecz.

c : Wy wietlanie zdj cia 
znajduj cego si  10 klatek 
z przodu. 

d : Wy wietlanie nast pnego 
zdj cia.

b : Wy wietlanie poprzedniego 
zdj cia.

• Aby zamkn  tryb odtwarzania, naci nij 
przycisk q.

• Naci ni cie do po owy spustu migawki ponownie 
uaktywnia funkcj  fotografowania.

Funkcje odtw
arzania

4
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Funkcja ta pozwala na ogl danie na wy wietlaczu kilku zdj
jednocze nie. Funkcja ta jest przydatna do szybkiego 
przeszukiwania du ej ilo ci zdj .
W trybie odtwarzania pojedynczych zdj  po obróceniu 
tarczy steruj cej w kierunku G zmienia ilo  widocznych 
zdj  z 4 na 9 na 16 na 25. 
b : Przej cie do poprzedniego zdj cia
d : Przej cie do nast pnego zdj cia
a : Przej cie do górnego zdj cia
c : Przej cie do dolnego zdj cia
• Aby powróci  do trybu odtwarzania pojedynczych zdj , obró  pokr t o steruj ce

w po o enie U.

Widok kalendarza
U ywaj c kalendarza, mo na wy wietla  zdj cia w zale no ci od daty ich zapisu. Je li w danym 
dniu wykonano kilka zdj , w tym widoku zostanie wy wietlone pierwsze zdj cie wykonane tego 
dnia. 
U yj , aby wybra  zdj cie i naci nij przycisk i, aby wy wietli  wybrane zdj cie na ca ym
wy wietlaczu. 

Wy wietlanie miniatur / Widok kalendarza

Pokr t o
steruj ce

(Widok z 25 miniaturami)

(Widok z 9 miniaturami) (Widok z 4 miniaturami) (Odtwarzanie pojedynczych zdj )

(Widok kalendarza)(Widok z 16 miniaturami)
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Ta funkcja pozwala na wy wietlanie szczegó owych informacji 
o zdj ciu.
Mo na te  wy wietli  informacje o jaskrawo ci zdj cia wraz 
z histogramem i wykresami jasnych obszarów.

Naci nij przycisk INFO kilkakrotnie, a  zostan
wy wietlone dane informacje.

• Ustawienie zostanie zapisane i b dzie wy wietlone po 
nast pnym uaktywnieniu funkcji wy wietlania informacji.

Wy wietlanie informacji

Przycisk INFO

Wy wietlanie jasnych obszarów

Tylko obraz Informacja 1 Informacja 2

Wy wietlanie ciemnych obszarów Wy wietlanie jasnych obszarów Wy wietlanie histogramu

Informacje ogólne

Histogram*

Informacje 
o fotografowaniu

Wy wietlanie numeru klatki, 
danych zaznaczania do 
druku, zabezpieczenia, 
trybu zapisu i numeru pliku

Wy wietlanie numeru klatki, 
danych zaznaczania do druku, 
zabezpieczenia, trybu zapisu, 
ilo ci pikseli, kompresji, daty 
i godziny oraz numeru pliku

Rozk ad jasno ci zapisanego 
obrazu jest wy wietlony 
w histogramie (wykres jasno ci). 
Wy wietlony jest równie  tryb 
zapisu

Migaj  prze wietlone (zbyt 
jasne) obszary zapisanego 
obrazu. Wy wietlony jest 
równie  tryb zapisu

Migaj  niedo wietlone (zbyt 
ciemne) obszary zapisanego 
obrazu. Wy wietlony jest 
równie  tryb zapisu

*Histogram
Obraz mo e by  zbyt jasny, je eli 
wykres histogramu jest wy szy po 
prawej stronie. Obraz mo e by  zbyt 
ciemny, je eli wykres histogramu jest 
wy szy po lewej stronie. Popraw 
ekspozycj  albo wykonaj nowe 
zdj cie.
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Funkcja ta umo liwia wy wietlanie po kolei zdj  zapisanych na karcie. Zdj cia s  wy wietlane 
jedno po drugim z odst pem ok. 5 sekund, zaczynaj c od wy wietlanego zdj cia. Pokaz zdj
mo na przeprowadza  przy u yciu funkcji wy wietlania miniatur. Mo na wybra  nast puj c
ilo  zdj  wy wietlanych podczas pokazu: 1, 4, 9, 16 i 25.

1 MENU [q] [m]
2 U yj p, aby dokona  ustawienia.

[K] Widok 1 zdj cia / [L] Widok 4 zdj  /
[K] Widok 9 zdj  / [L] Widok 16 zdj  /
[O]Widok 25 zdj

3 Naci nij przycisk i, aby rozpocz  pokaz 
zdj .

4 Naci nij przycisk i, aby zako czy  pokaz 
zdj .

Ta funkcja umo liwia obracanie zdj  i ich pionowe wy wietlanie przy wy wietlaniu 
pojedynczych zdj . Funkcja ta jest u yteczna, gdy zosta y wykonane pionowe zdj cia. Zdj cia
b d  automatycznie wy wietlane w odpowiedniej orientacji, nawet gdy aparat zostanie 
obrócony.
MENU [q] [y] [ON]

[OFF] / [ON]
• Je eli opcja jest w czona [ON], zdj cia wykonane w pionie 

b d  automatycznie obracane i wy wietlane w trybie 
odtwarzania. Mo esz te  nacisn  przycisk F, aby obróci
i wy wietli  obraz.

• Obrócone zdj cie zostanie zapisane na karcie.

Pokaz zdj

x Wskazówki

• Aparat wy czy si  automatycznie po 30 minutach pracy, gdy u ytkownik nie wykona 
adnej operacji. 

Obracanie zdj

Wybrano opcj L

Przycisk F

Oryginalne zdj cie
przed obróceniem
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Do odtwarzania obrazu na ekranie telewizora 
nale y u y  kabla wideo dostarczanego wraz 
z aparatem.

1 Wy cz aparat i telewizor, 
a nast pnie pod cz kabel wideo 
w sposób pokazany na ilustracji.

2 W cz telewizor i ustaw go na 
odbiór sygna u wideo. 
Szczegó owe informacje na temat 
prze czania telewizora na odbiór 
sygna u wideo mo na znale
w instrukcji obs ugi telewizora.

3 W cz aparat i naci nij przycisk 
q (odtwarzanie).

Zapisane zdj cia mo na edytowa  i zapisywa  jako nowe obrazy. Dost pne funkcje edycji 
zale  od formatu obrazu (tryb zapisu obrazów). Pliki w formacie JPEG mo na drukowa  bez 
modyfikacji. Natomiast pliki w formacie RAW nie mog  by  drukowane bez modyfikacji. Aby 
wydrukowa  plik RAW, u yj funkcji edycji formatu RAW, aby przekszta ci  obraz w formacie 
RAW na format JPEG.
Edycja zdj  zapisanych w formacie RAW
Aparat przetwarza graficznie obraz w formacie RAW (korekta balansu bieli i ostro ci),
a nast pnie zapisuje dane w nowym pliku w formacie JPEG. Przegl daj c zapisane obrazy, 
mo esz je dowolnie edytowa .
Edycja obrazów jest przeprowadzana w oparciu o aktualne ustawienia aparatu. Je eli 
chcesz u y  innych ustawie  do edycji, nale y zmieni  wcze niej ustawienia aparatu.
Edycja zdj  zapisanych w formacie JPEG
[BLACK & WHITE] Tworzy obrazy czarno-bia e.
[SEPIA] Tworzy br zowawy odcie  starej fotografii.
[REDEYE FIX] Redukcja efektu czerwonych oczu powsta ego podczas fotografowania 

z lamp  b yskow .
[SATURATION] Regulacja nasycenia kolorów obrazu.
[Q] Zmiana rozmiaru pliku graficznego na 1280 x 960, 640 x 480 lub 320 x 240.

Odtwarzanie na ekranie telewizora

x Wskazówki

• Do pod czenia aparatu do telewizora u yj kabla wideo dostarczonego z aparatem.
• Sprawd , czy wyj ciowy sygna  wideo z aparatu jest taki sam, jak wej ciowy sygna  wideo 

telewizora. g „Wybieranie typu sygna u wideo przed po czeniem aparatu 
z telewizorem” (str. 71)

• Po pod czeniu kabla wideo do aparatu wy wietlacz aparatu automatycznie si  wy czy.
• Obraz na ekranie telewizora mo e nie by  wy rodkowany, co zale y od typu telewizora.

Edycja zdj

Z cze wielofunkcyjne
Przycisk q

Kabel wideo

Wej cie sygna u
wideo
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1 MENU [q] [EDIT]
2 U yj bd, aby wybra  zdj cia, które 

chcesz obejrze . Naci nij przycisk i.
• Aparat rozpoznaje format danych graficznych.
• Je eli chcesz edytowa  inne zdj cie, u yj bd

w celu wybrania tego obrazu.
• W przypadku obrazów zapisanych w formacie 

RAW+JPEG pojawi si  menu wyboru 
z daniem edycji odpowiednich danych.

• Aby zamkn  tryb edycji, naci nij przycisk 
MENU.

3 Ekran ustawie  zale y od formatu danych graficznych. Wybierz dane 
do edycji, a nast pnie wykonaj opisane dalej kroki, zale ne od 
formatu pliku graficznego.

• Edytowane zdj cie jest zapisywane jako nowe zdj cie.

Podczas edycji obrazu JPEG Podczas edycji obrazu RAW

[BLACK & WHITE] / [SEPIA] / [REDEYE FIX] / 
[SATURATION] / [Q]

Edycja obrazów w formacie RAW jest przeprowadzana 
w oparciu o bie ce ustawienia aparatu. Przed 
rozpocz ciem fotografowania ustaw aparat zgodnie ze 
swoimi preferencjami.

x Wskazówki

• Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu nie dzia a w przypadku obrazów zapisanych 
w formacie [RAW].
Funkcja redukcji efektu czerwonych oczu mo e nie dzia a  w przypadku niektórych typów 
zdj . Redukcja efektu czerwonych oczu mo e mie  wp yw na inne obszary zdj cia.

• Funkcja zmiany wielko ci nie jest dost pna w nast puj cych przypadkach:
Je eli zdj cie zosta o zapisane w formacie RAW, jest edytowane na komputerze, brakuje 
miejsca na karcie, zdj cie by o zapisane w innym aparacie.

• Zmieniaj c wielko  obrazu ([Q]) nie mo na wybra  wi kszej liczby pikseli ni
pierwotnie zapisana.

Wybór formatu danych.
RAW lub SHQ, HQ, SQ (= JPEG)

E-400_PL.fm  Page 61  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



62   PL

Funkcje odtw
arzania

4

Ta funkcja pozwala na kopiowanie obrazów na karty i z kart xD-Picture, CompactFlash lub 
Microdrive. Menu to mo na wybra , gdy zainstalowane s  obie karty. Wybrana karta jest kart
ród ow .
g [CF / xD] (str. 93)

Kopiowanie wszystkich klatek

1 MENU [q] [COPY ALL]
2 Naci nij przycisk d.
3 U yj ac, aby wybra  [YES].
4 Naci nij przycisk i.

Kopiowanie wybranych klatek

1 Wybierz zdj cia do skopiowania i naci nij 
przycisk i.
• Wybrane obrazy zostan  zaznaczone czerwonymi ramkami.
• Aby anulowa  swój wybór, ponownie naci nij przycisk i.

2 Naci nij p, aby wy wietli  nast pne obrazy, 
które chcesz skopiowa , a nast pnie naci nij 
przycisk i.

3 Po wybraniu obrazów do kopiowania naci nij 
przycisk < (kopiowanie).

4 U yj ac, aby wybra  [YES], a nast pnie 
naci nij i.
• Mo esz te  kopiowa  wybrane klatki w trybie wy wietlania 

miniatur.

Kopiowanie pojedynczych klatek

1 Wybierz dan  klatk  i naci nij przycisk < (kopiuj).
2 U yj ac, aby wybra  [YES], a nast pnie naci nij i.

Kopiowanie zdj

Przycisk <
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Mo na zabezpieczy  obrazy przed skasowaniem. Chronione obrazy nie mog  by  usuwane 
przy pomocy funkcji usuwania pojedynczej klatki i usuwania wszystkich klatek.

Ochrona pojedynczych zdj

Wy wietl zdj cia, które chcesz zabezpieczy  i naci nij 
przycisk 0 (ochrona).

• W prawej górnej cz ci ekranu pojawi si  symbol 
9 (ochrona).

Aby anulowa  zabezpieczenie
Wy wietl chronione obrazy i naci nij przycisk 0.

Ochrona wybranych klatek

Dzi ki tej funkcji mo na zabezpieczy  wybrane obrazy podczas przegl dania po jednym zdj ciu
lub w widoku miniatur.

1 Wybierz zdj cia do zabezpieczenia i naci nij przycisk i.
• Wybrane obrazy zostan  zaznaczone czerwonymi ramkami.
• Aby anulowa  swój wybór, ponownie naci nij przycisk i.
• W trybie wy wietlania miniatur naci nij p, aby wybra  zdj cia, które chcesz 

zabezpieczy , a nast pnie naci nij przycisk i.
2 Naci nij p, aby wy wietli  nast pne obrazy, które chcesz 

zabezpieczy , a nast pnie naci nij przycisk i.
3 Po wybraniu obrazu do zabezpieczenia naci nij przycisk 

0 (ochrona).

Anulowanie wszystkich zabezpiecze

Funkcja ta pozwala na anulowanie zabezpieczenia wielu obrazów jednocze nie.

1 MENU [q] [RESET PROTECT]
[YES] / [NO]

2 U yj ac, aby wybra  [YES], a nast pnie naci nij i.

Ochrona obrazów – zabezpieczenie przed 
przypadkowym usuni ciem

x Wskazówki

• Formatowanie karty usuwa wszystkie obrazy, nawet je eli by y zabezpieczone. 
(gstr. 93)

• Chronionych obrazów nie mo na obraca .

Przycisk 0

Przycisk i
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Ta funkcja pozwala usuwa  zapisane obrazy. Mo na wybra  usuwanie pojedynczych klatek 
kasuj ce wy wietlane zdj cie, usuwanie wszystkich klatek kasuj ce wszystkie obrazy zapisane 
na karcie lub usuwanie wybranych klatek kasuj ce wybrane klatki.

Kasowanie pojedynczych zdj S

1 Odtwórz obraz, który chcesz 
usun .

2 Naci nij przycisk S (kasuj).
3 U yj ac, aby wybra  [YES], 

a nast pnie naci nij i.

Kasowanie wszystkich zdj

1 MENU [W] [CARD SETUP]
2 U yj ac, aby wybra  [ALL ERASE], a nast pnie naci nij i.
3 U yj ac, aby wybra  [YES], a nast pnie naci nij i.

• Wszystkie klatki zostan  usuni te.

Usuwanie wybranych zdj

Ta funkcja pozwala jednocze nie usuwa  wybrane obrazy w widoku pojedynczych klatek albo 
widoku miniatur.
1 Wybierz zdj cia do usuni cia i naci nij 

przycisk i.
• Wybrane obrazy zostan  zaznaczone czerwonymi ramkami.
• Aby anulowa  swój wybór, ponownie naci nij przycisk i.
• W trybie wy wietlania miniatur naci nij p, aby wybra

zdj cia, które chcesz wykasowa , a nast pnie naci nij 
przycisk i.

2 Naci nij p, aby wy wietli  nast pne obrazy, które chcesz 
wykasowa , a nast pnie naci nij przycisk i.

3 Po wybraniu zdj  przeznaczonych do usuni cia naci nij przycisk 
S (usu ).

4 U yj ac, aby wybra  [YES], a nast pnie naci nij i.

Usuwanie obrazów

x Wskazówki

• W przypadku obrazów zapisanych w formacie RAW+JPEG, pojedyncze usuwanie zdj
pozwala tylko na kasowanie obrazów JPEG, a dane RAW zostaj  zachowane. 
W przypadku usuwania wszystkich zdj  lub wybranych zdj  kasowane s  zarówno 
obrazy RAW jak i JPEG.

• Chronionych obrazów nie mo na usun . Je eli chcesz usun  chroniony obraz, anuluj 
jego zabezpieczenie.

• Nie mo na przywróci  skasowanego obrazu. g „Ochrona obrazów – zabezpieczenie 
przed przypadkowym usuni ciem” (str. 63)

Przycisk S
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5 Dopasowywanie ustawie  / funkcji aparatu

Bie ce ustawienia aparatu (wraz ze wszelkimi dokonanymi przez u ytkownika zmianami) s
zachowywane po wy czeniu zasilania. Urz dzenie umo liwia przywrócenie domy lnych 
ustawie  poprzez naci ni cie opcji [RESET] oraz zapisanie 2 zestawów ustawie  resetowania 
pod nazwami [RESET1] i [RESET2].

MENU [W] [CUSTOM RESET SETTING]
[RESET] / [RESET1] / [RESET2]
• Gdy ustawienia zosta y ju  zapisane, element [SET] jest wy wietlany obok opcji [RESET1] /

[RESET2].

Zapisywanie ustawie  resetowania

1 Wybierz element [RESET1] lub [RESET2], aby 
zapisa  zestaw ustawie  i naci nij przyciskd.

2 Wybierz [SET] i naci nij przycisk i.
• Aby anulowa  zapisywanie ustawie , wybierz [RESET].

Korzystanie z ustawie  resetowania

Mo na przywróci  zestaw ustawie  pod nazw [RESET1] lub [RESET2] lub przywróci
ustawienia fabryczne.
[RESET]: Przywracanie domy lnych ustawie  fabrycznych. 
[RESET1] / [RESET2]:

Przywracanie zapisanych ustawie .
1 Wybierz element [RESET] / [RESET1] / 

[RESET2] i naci nij przycisk i.
2 U yj ac, aby wybra  [YES] i naci nij i.

Niestandardowe resetowanie ustawie

D
opasow

yw
anie ustaw

ie
 / funkcji aparatu

5
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Funkcje, które mog  by  zapisane w zestawach ustawie  w funkcji CUSTOM RESET 
SETTING i funkcje, które s  przywracane do fabrycznych ustawie  domy lnych

: Mo na zapisa . k : Nie mo na zapisa .
Gdy u yte zostan  funkcje [RESET1] / [RESET2], funkcje oznaczone znakiem „k” nie zmieni
swoich ustawie . Domy lne ustawienia fabryczne nie zostan  przywrócone.

*1 : W zale no ci od wybranego trybu ekspozycji nast puje zmiana fabrycznych ustawie
domy lnych.

*2 : W zale no ci od wybranego trybu ustawiania ostro ci nast puje zmiana ustawienia fabrycznego.
*3 : Ustawienie fabryczne ró ni si  w zale no ci od strefy geograficznej, w której zosta  zakupiony aparat.

Funkcja Fabryczne ustawienie 
domy lne

Zapis w funkcji 
niestandardowego 

resetowania
PICTURE MODE (Tryb obrazu) VIVID (Intensywny)

GRADATION (Gradacja) NORMAL (Normalna)
D HQ
F ±0

NOISE REDUCTION (Redukcja zak óce ) ON (W czono)
WB AUTO
ISO AUTO

METERING (Pomiar wiat a) e
FLASH MODE (Tryb lampy b yskowej) B ysk automatyczny *1

w ±0
j  /  <  /  Y o

AF MODE (Tryb autofokusa) S-AF
P AUTO

AE BKT OFF (Wy czono)

Tryb odtwarzania Odtwarzanie pojedynczych 
zdj  (bez informacji) k

ALL > ±0 k
SQ 1280 x 960, 1/8

AUTO POP UP 
(Aut. wysuwanie lampy b yskowej) ON (W CZONO)

AEL / AFL mode1*2 (tryb 1)
AEL / AFL MEMO OFF (Wy czono)

AEL METERING Zsynchronizowano z trybem 
pomiaru wiat a.

FUNKCJA ; PREVIEW (Podgl d)
X 2006.01.01 00:00 k

CF / xD CF k
FILE NAME (Nazwa pliku) AUTO k

s 0
W (Language selection) (Wybór j zyka) *3 k

VIDEO OUT *3 k
8 ON (W czono)

REC VIEW 5SEC (5 sek.)
SLEEP (Tryb czuwania) 1MIN (1 min.)
USB MODE (Tryb USB) AUTO k

COLOR SPACE (Przestrze  kolorów) sRGB
PIXEL MAPPING (Mapowanie pikseli) k k
CLEANING MODE (Tryb czyszczenia) k k

JU / AB DIAL (pokr t o) JU k
FIRMWARE k k
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Mo na u y  przycisku AEL do wykonywania operacji z zakresu automatycznego ustawiania 
ostro ci i pomiarów wiat a zamiast spustu migawki. Przycisk mo na wykorzystywa  na jeden 
z opisanych poni ej sposobów.

• Je eli chcesz ustawi  ostro  na konkretnym obiekcie, a nast pnie zmieni  kompozycj
zdj cia.

• Je eli chcesz ustawi  ekspozycj  przez pomiar wiat a w obszarze innym ni  obszar, na 
który jest ustawiona ostro  aparatu.

Wybierz odpowiedni  funkcj  przycisku podczas naciskania spustu migawki. Wybierz tryb 
[mode1] lub [mode2] w odpowiednim trybie ustawiania ostro ci. 

MENU [Y] [AEL / AFL]
[S-AF] / [C-AF] / [MF]

Tryby dost pne w trybie S-AF

Tryby dost pne w trybie C-AF

Tryby dost pne w trybie MF

Tryb AEL / AFL

Tryb
Funkcja spustu migawki AEL funkcja przycisku

Wci ni ty do po owy Wci ni ty do ko ca Przy przytrzymywaniu AEL
Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja

mode1 Zablokowany Zablokowany k k k Zablokowany
mode2 k Zablokowany k k Zablokowany k

Tryb
Funkcja spustu migawki AEL funkcja przycisku

Wci ni ty do po owy Wci ni ty do ko ca Przy przytrzymywaniu AEL
Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja

mode1
Rozpoczyna 

si
ustawianie

ostro ci
k Zablokowany Zablokowany k Zablokowany

mode2 k Zablokowany Zablokowany k
Rozpoczyna 

si  ustawianie 
ostro ci

k

Tryb
Funkcja spustu migawki AEL funkcja przycisku

Wci ni ty do po owy Wci ni ty do ko ca Przy przytrzymywaniu AEL
Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja Ostro Ekspozycja

mode1 k Zablokowany k k k Zablokowany
mode2 k Zablokowany k k S-AF k
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AEL / AFL memo

Warto  ekspozycji mo na zablokowa  naciskaj c przycisk AEL (blokada automatycznej 
ekspozycji).
MENU [Y] [AEL / AFL MEMO]

[ON] : Naci nij przycisk AEL, aby zablokowa  warto  ekspozycji. Naci nij przycisk 
ponownie, aby anulowa  blokad  warto ci ekspozycji.

[OFF] : Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy jest naciskany przycisk AEL.

Pomiar AEL

Ustawia tryb pomiaru wiat a podczas naciskania przycisku AEL (blokada automatycznej 
ekspozycji) w celu zablokowania ekspozycji.
MENU [Y] [AEL METERING]
[AUTO] / [4] / [n] / [nHI] / [nSH]

• Opcja [AUTO] wykonuje pomiar wiat a w trybie wybranym w punkcie [METERING].

Kompensacja wszystkich warto ci WB

Ta funkcja pozwala stosowa  t  sam  warto  kompensacji balansu bieli do wszystkich trybów 
balansu bieli.
MENU [Y] [ALL>]

[ALL SET] : Ta sama warto  korekty stosuje si  do wszystkich trybów WB.
[ALL RESET]: Wszystkie ustawienia kompensacji WB do ka dego trybu WB s  zerowane.

Po wybraniu [ALL SET]
1) U yj bd, aby wybra  kierunek koloru.

R-B czerwony – niebieski / G-M zielony – purpurowy
2) U yj ac, aby ustawi  warto  korekty. „Kompensacja balansu bieli (WB)” (g str. 52)

• Mo na sprawdzi  ustawion  warto  balansu bieli.
Po wybraniu elementu [ALL RESET]

1) U yj ac, aby wybra [YES].

Automatyczne wysuwanie wbudowanej lampy

Wbudowana lampa b yskowa wysuwa si  automatycznie przy ma ej ilo ci wiat a lub gdy obiekt 
jest o wietlony od ty u w trybie AUTO lub trybie scen.
Ta funkcja pozwala na wy czenie automatycznego wysuwania wbudowanej lampy b yskowej.
MENU [Y] [AUTO POP UP]

[ON] : Wbudowana lampa b yskowa wysuwa si  automatycznie.
[OFF] : Wbudowana lampa b yskowa nie wysuwa si  automatycznie.

FUNKCJA ;

Funkcja ta umo liwia na zmian  funkcji przypisanej do przycisku <.
MENU [Y] [; FUNCTION]

[OFF]
Nie mo na przypisa  innej funkcji. 

[V]
Naci nij przycisk <, aby uzyska  warto  balansu bieli. 
g „Jednoprzyciskowe ustawianie balansu bieli” (str. 53)

Inne ustawienia funkcji
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[TEST PICTURE]
Naci ni cie przycisku migawki razem z przyciskiem < umo liwia sprawdzenie ostatnio 
wykonanego zdj cia bez potrzeby zapisywania go na karcie. Przydatna funkcja, gdy 
u ytkownik przed zapisaniem zdj cia chce zobaczy  jego wygl d.

[PREVIEW]
Przytrzymuj c przycisk <, mo na korzysta  z funkcji podgl du g bi ostro ci.
g „Funkcja podgl du g bi ostro ci” (str. 29)

Nazwa pliku

Po wykonaniu zdj cia otrzymuje ono unikaln  nazw  pliku i jest zapisane w folderze. Folder 
i nazwa pliku mog  by  pó niej wykorzystane przy pracy z plikiem na komputerze.
Nazwy plików s  przypisywane w sposób pokazany na ilustracji. 

MENU [Z] [FILE NAME]
[AUTO] : Nawet je eli zostanie w o ona nowa karta, numeracja folderów jest 

kontynuowana z poprzedniej karty. Je eli nowa karta zawiera plik graficzny, 
którego numer jest taki sam jak numer pliku zapisanego na poprzedniej karcie, 
to numery plików na nowej karcie b d  si  zaczyna  od numeru wy szego 
o jeden od najwy szego numeru na poprzedniej karcie.

[RESET] : Gdy jest wk adana nowa karta, numery folderów zaczynaj  si  od 100, 
a numery plików od 0001. Je eli zostanie w o ona karta zawieraj ca obrazy, 
numery plików zaczynaj  si  od numeru wi kszego o jeden od najwy szego 
numeru pliku na karcie.

• Je eli zarówno numer folderu jak i numer pliku osi gnie najwy sz  warto  (999/9999), nie 
mo na ju  zapisa  wi cej zdj  na karcie, nawet je li nie jest ona zape niona. Nie mo na 
zapisa  ju adnych zdj . Wymie  kart .

Podgl d zdj cia – kontrola zdj cia natychmiast po jego wykonaniu

Ta funkcja umo liwia wy wietlenie w a nie wykonanego zdj cia na wy wietlaczu podczas jego 
zapisywania na karcie oraz okre lenie czasu wy wietlania tego podgl du. Funkcja ta umo liwia 
szybkie sprawdzenie w a nie zrobionego zdj cia. Naci ni cie do po owy spustu migawki 
podczas sprawdzania zdj cia umo liwia natychmiastowy powrót do trybu fotografowania.

MENU [Z] [REC VIEW]
[OFF] Zdj cie zapisywane na karcie nie jest wy wietlane.
[1SEC] – [20SEC] Okre la czas w sekundach, przez jaki b dzie wy wietlane ka de zdj cie.

W funkcji tej najmniejsz  jednostk  jest 1 sekunda.

Wszystkie foldery
Nazwa folderu
000 OLYMP

Folder numer (100 – 999)

Pmdd0000.jpg
Nazwa pliku

Dzie
(01 – 31)

Miesi c
(10, 11, 12 s
oznaczone A, B, C)

Przestrze  kolorów
P: sRGB
_: Adobe RGB

Numer pliku (0001 – 9999)
Po wykonaniu 9999 zdj  licznik jest zerowany do 
warto ci 0001, numer folderu zwi ksza si  o 1 i tworzony 
jest nowy folder, gdzie zostanie zapisany nast pny 
obraz (plik). 
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Ustawianie sygna u d wi kowego

Aparat generuje sygna  d wi kowy przy naciskaniu przycisków. Przy pomocy tej funkcji mo na
w czy  lub wy czy  sygna y d wi kowe.
MENU [Y] [8]

[OFF] / [ON]

Regulacja jasno ci wy wietlacza

Ta funkcja pozwala ustawia  jasno  wy wietlacza w celu zapewnienia optymalnego podgl du.
MENU [Z] [s]

U yj bd, aby wyregulowa  jasno .

Czas przej cia w tryb u pienia

Po okre lonym czasie, w którym aparat nie by  obs ugiwany, przechodzi on w tryb u pienia 
(gotowo ci), aby oszcz dza  baterie. Funkcja [SLEEP] pozwala na okre lenie czasu, po którym 
aparat przejdzie w tryb u pienia. [OFF] wy cza tryb u pienia.
Aparat w czy si  ponownie po lekkim naci ni ciu dowolnego przycisku (migawki, klawiszy 
strza ek itp).
MENU [Z] [SLEEP]

[OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN]

Tryb USB

Korzystaj c z kabla USB do czonego do aparatu mo na po czy  aparat bezpo rednio do 
komputera lub drukarki. Je eli okre lisz z góry urz dzenie, do którego b dzie pod czany 
aparat, mo esz pomin  procedur  konfiguracji po czenia przez port USB, która jest zazwyczaj 
wymagana przy ka dym pod czaniu kabla do aparatu. Wi cej informacji na temat pod czania 
aparatu do tych urz dze  znajdziesz w rozdziale 6 „Pod czanie aparatu do 
drukarki” (g str. 74) i rozdziale 7 „Pod czanie aparatu do komputera” (g str. 78).
MENU [Z] [USB MODE]

[AUTO]
Ekran wyboru po czenia USB b dzie wy wietlany przy ka dym pod czaniu kabla do 
komputera lub drukarki.

[STORAGE]
Umo liwia pod czanie aparatu przez kabel USB do komputera i transmisj  danych do 
komputera. Nale y wybra  ten element, aby u ywa  oprogramowania OLYMPUS Master 

cz c aparat z komputerem.
[CONTROL]

Pozwala na sterowanie aparatem przez komputer przy u yciu opcjonalnego 
oprogramowania OLYMPUS Studio.

[<EASY]
Nale y u y  tej opcji podczas pod czania aparatu do drukarki obs uguj cej standard 
PictBridge. Mo na w ten sposób drukowa  zdj cia bezpo rednio, bez po rednictwa 
komputera.
g „Pod czanie aparatu do drukarki” (str. 74)

[<CUSTOM]
Nale y u y  tej opcji podczas pod czania aparatu do drukarki obs uguj cej standard 
PictBridge. W ten sposób mo na drukowa  zdj cia w ustalonej ilo ci egzemplarzy, na 
okre lonym papierze i przy zastosowaniu ró nych innych ustawie .
g „Pod czanie aparatu do drukarki” (str. 74)
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Zmiana wy wietlanego j zyka

Mo na zmieni  j zyk komunikatów ekranowych i komunikatów o b dach na j zyk inny ni
angielski.
MENU [Z] [W]

U yj ac, aby wybra  inny j zyk.
• Do aparatu mo na doda  inny j zyk, wykorzystuj c do tego celu za czone 

oprogramowanie OLYMPUS Master.
Szczegó owe informacje znajdziesz w Pomocy programu OLYMPUS Master.

Wybieranie typu sygna u wideo przed po czeniem aparatu z telewizorem

Element ten umo liwia ustawienie sygna u wideo NTSC lub PAL zgodnie z typem sygna u
u ywanym w telewizorze. 
To ustawienie b dzie wymagane, je eli chcesz pod czy  aparat do telewizora i odtwarza
zdj cia w innym pa stwie. Przed pod czeniem kabla, upewnij si , e jest wybrany prawid owy
typ sygna u wideo. Je eli wybierzesz niew a ciwy rodzaj sygna u wideo, zapisane zdj cia nie 
b d  prawid owo odtwarzane na ekranie telewizora.
MENU [Z] [VIDEO OUT]

[NTSC] / [PAL]

Rodzaje sygna u wideo wed ug wi kszych krajów i regionów
Rodzaj sygna u wideo nale y sprawdzi  przed pod czeniem aparatu do telewizora.

AB (Tryb podwodny)

Mo na prze czy  element [J (SPORT)] i [U (NIGHT+PORTRAIT)] na pokr tle trybu na 
ustawienie [A (UNDER WATER MACRO)] i [B (UNDER WATER WIDE)]. U ywaj 
opcjonalnej obudowy podwodnej przy wykonywaniu zdj  pod wod .
MENU [Y] [JU / AB]

[DIALJU] / [DIALAB]

Oprogramowanie firmware

Zostanie wy wietlona wersja oprogramowania firmware.
Przy pytaniach na temat aparatu lub jego akcesoriów albo przy pobieraniu oprogramowania 
konieczne b dzie podanie posiadanej wersji firmware.
MENU [Z] [FIRMWARE]

Naci nij d. Zostanie wy wietlona wersja oprogramowania firmware. Naci nij przycisk i, aby 
wróci  do poprzedniego ekranu.

NTSC Ameryka Pó nocna, Japonia, Tajwan, Korea
PAL Kraje europejskie, Chiny
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Zaznaczanie do wydruku

Funkcja zaznaczania do wydruku pozwala na zapisanie danych wydruku (liczby odbitek oraz 
informacji o dacie i godzinie) razem ze zdj ciami zapisanymi na karcie pami ci.
W ó  kart  zawieraj c  zapisane obrazy do aparatu. 
Zdj cia oznaczone w funkcji zaznaczania do wydruku mog  by  wydrukowane poni szymi
metodami. 
Drukowanie w laboratorium fotograficznym obs uguj cym standard DPOF

U ytkownik mo e wydrukowa  odbitki zdj  w oparciu o dane zaznaczania do wydruku.
Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obs uguj cej standard DPOF

Mo na w ten sposób drukowa  zdj cia bezpo rednio z odpowiedniej drukarki bez komputera. 
Wi cej szczegó ów na ten temat mo na znale  w instrukcji obs ugi drukarki. W niektórych 
przypadkach niezb dna mo e by  równie  karta do komputera.

Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdj

Aby zaznaczy  zdj cia do wydruku, post puj zgodnie ze wskazaniami na wy wietlaczu.
1 MENU [q] [<]

2 Wybierz [<] i naci nij przycisk i.

3 Naci nij bd, aby wybra  klatk , która 
ma zosta  zaznaczona do druku, a nast pnie 
naci nij ca, aby ustawi  liczb  wydruków.  
• Aby ustawi  zaznaczenia do wydruku dla kilku zdj ,

powtórz ten krok. 

4 Po dokonaniu ustawienia naci nij przycisk i.
• Pojawi si  ekran menu dla funkcji zaznaczania do wydruku pojedynczych klatek. 

5 U yj i, aby wybra  format daty i godziny. 
[NO] Zdj cia b d  drukowane bez daty i godziny.
[DATE] Wszystkie zdj cia s  drukowane wraz z dat

fotografowania.
[TIME] Wszystkie zdj cia s  drukowane wraz z godzin

fotografowania.

Zaznaczanie obrazów do wydruku (DPOF)

x Wskazówki

• Dane DPOF wprowadzone w innym urz dzeniu nie mog  by  zmienione w tym aparacie. 
Zmiany nale y wprowadza  korzystaj c z pierwotnego urz dzenia. Ponadto 
wprowadzanie nowych danych zaznaczania do druku pos uguj c si  tym aparatem usunie 
poprzednie dane DPOF wprowadzone przez inne urz dzenie. 

• Nie wszystkie funkcje mog  by  dost pne we wszystkich typach drukarek oraz w ka dym 
laboratorium fotograficznym.

• Nie mo na wydrukowa  danych RAW.

Wskazania
dotycz ce

obs ugi
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6 Wybierz [SET] i naci nij przycisk i.

Zaznaczanie wszystkich klatek do druku

Zaznaczanie do druku wszystkich zdj  zapisanych na karcie. Liczba wydruków ka dego 
zdj cia wynosi 1. 

1 MENU [q] [<]
2 Wybierz [U] i naci nij przycisk i.
3 U yj i, aby wybra  format daty i godziny.

[NO] Zdj cia b d  drukowane bez daty i godziny.
[DATE] Wszystkie zdj cia s  drukowane wraz z dat  fotografowania.
[TIME] Wszystkie zdj cia s  drukowane wraz z godzin  fotografowania.

4 Wybierz [SET] i naci nij przycisk i.

Resetowanie danych zaznaczania do wydruku

Mo na wyzerowa  wszystkie dane zaznaczania druku lub tylko dane dla niektórych zdj .

1 MENU [q] [<]

Zerowanie danych zaznaczania druku dla wszystkich zdj

2 Wybierz [<] lub [U] i naci nij przycisk i.
3 Wybierz [RESET] i naci nij przycisk i.

Zerowanie danych zaznaczania do wydruku dla wybranego zdj cia

2 Wybierz [<] i naci nij przycisk i.
3 Wybierz [KEEP] i naci nij przycisk i.
4 U yj bd, aby wybra  klatk  z danymi zaznaczania do druku, które 

maj  by  wyzerowane i naci nij c, aby jako liczb  wydruków 
ustawi 0.

5 Po dokonaniu ustawienia naci nij przycisk i.
6 U yj i, aby wybra  format daty i godziny.

• Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich klatek zaznaczonych do wydruku.
7 Wybierz [SET] i naci nij przycisk i.
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Poprzez pod czenie kablem USB aparatu z drukark  kompatybiln  ze standardem PictBridge 
mo na bezpo rednio wydrukowa  zdj cia zapisane przez aparat. W instrukcji obs ugi drukarki 
mo na sprawdzi , czy jest ona kompatybilna ze standardem PictBridge.
PictBridge
Standard umo liwiaj cy czenie aparatów i drukarek wyprodukowanych przez ró nych 
producentów i umo liwiaj cy drukowanie obrazów bezpo rednio z aparatu.
STANDARD
Wszystkie drukarki obs uguj ce PictBridge s  wyposa one w standardowe ustawienia druku. Po 
wybraniu opcji [<STANDARD] na ekranach ustawie  (gstr. 76) mo na drukowa  zdj cia 
zgodnie z tymi ustawieniami. Wi cej informacji na temat standardowych ustawie  drukarki 
mo na znale  w instrukcji obs ugi drukarki lub uzyska  od producenta drukarki.

Pod czanie aparatu do drukarki

Korzystaj c ze znajduj cego si  w komplecie kabla USB, pod cz aparat do drukarki 
kompatybilnej ze standardem PictBridge.
1 W cz drukark , pod cz kabel USB do z cza wielofunkcyjnego 

aparatu i do z cza USB drukarki.
• Informacje na temat w czania drukarki oraz umieszczenia portu USB w drukarce 

znajduj  si  w instrukcji obs ugi drukarki.

2 W cz aparat.
• Wy wietlony zostanie ekran umo liwiaj cy wybór po czenia USB.

Drukowanie bezpo rednie (PictBridge)

x Wskazówki

• Do druku nale y u y  w pe ni na adowanego akumulatora.
• Nie mo na drukowa  obrazów zapisanych w formacie RAW.
• Aparat po czony z drukark  za pomoc  kabla USB nie przechodzi w stan u pienia.

• Dost pne tryby wydruku i ustawienia, takie jak rozmiar papieru, s  zale ne od typu 
drukarki. Wi cej szczegó ów na ten temat mo na znale  w instrukcji obs ugi drukarki.

• Informacje na temat rodzajów papieru, pojemników na tusz itd. znajduj  si  w instrukcji 
obs ugi drukarki.

Z cze wielofunkcyjne
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3 U yj p, aby wybra  [<EASY] lub 
[<CUSTOM]. 
Je eli wybierzesz [<EASY]
• Przejd  do „Drukowanie uproszczone” (str. 75).
Je eli wybierzesz [<CUSTOM]
• Na wy wietlaczu aparatu pojawi si  komunikat [ONE 

MOMENT], gdy zostaje nawi zywanie po czenie pomi dzy aparatem a drukark .
Przejd  do „Wydruk zdefiniowany przez u ytkownika” (str. 75).

Drukowanie uproszczone

1 U yj bd, aby wybra  zdj cia, które maj  by  wydrukowane. 
• Wy wietl w aparacie zdj cie, które chcesz wydrukowa

i po cz aparat z drukark  przy pomocy kabla USB. Po 
prawej stronie pojawi si  ekran. 

2 Naci nij przycisk < (drukuj).
• Po zako czeniu druku pojawi si  ekran wyboru zdj . Aby 

wydrukowa  kolejne zdj cie, wybierz je naciskaj c bd,
a nast pnie naci nij przycisk <.

• Aby wyj  z tej funkcji, od cz kabel USB z aparatu, gdy widoczny jest ekran wyboru 
zdj .

Wydruk zdefiniowany przez u ytkownika

1 Aby wybra  odpowiednie ustawienia, post puj zgodnie z poleceniami 
na ekranie.

Wybieranie trybu wydruku
Wybierz typ wydruku (tryb wydruku). Dost pne tryby drukowania s  pokazane poni ej.
[PRINT] Drukuje wybrane zdj cia.
[ALL PRINT] Drukuje wszystkie zdj cia zapisane na karcie po jednym egzemplarzu.
[MULTI PRINT] Drukuje kilka egzemplarzy jednego obrazu w osobnych klatkach na 

jednej kartce.
[ALL INDEX] Drukuje spis wszystkich zdj  zapisanych na karcie.
[PRINT ORDER] Drukowanie zdj  zgodnie z ustawionymi danymi zaznaczania do 

wydruku. Je eli wcze niej nie dokonano adnych zaznacze  do wydruku, 
ekran ten nie jest wy wietlany. (gstr. 72)

x Wskazówki

• Je eli po kilku minutach ekran nie zostanie wy wietlony, wy cz aparat i zacznij znów od 
czynno ci 1.

Zastosuj si  do
wy wietlanych instrukcji.
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Ustawianie papieru do drukowania
Ustawienie to jest zale ne od typu drukarki. Je eli w drukarce jest dost pne tylko ustawienie 
STANDARD, nie b dzie mo na go zmieni .
[SIZE] Ustawia rozmiar papieru obs ugiwany przez 

drukark .
[BORDERLESS] Okre la, czy zdj cie b dzie drukowane na 

ca ej stronie, czy wewn trz niewidocznej 
ramki.

[PICS / SHEET] Okre la ilo  zdj  na arkuszu. Element 
wy wietlany po wybraniu opcji [MULTI 
PRINT].

Wybieranie zdj , które maj  by  wydrukowane
Wybierz zdj cia, które chcesz wydrukowa . Wybrane zdj cia
mo esz wydrukowa  pó niej (zaznaczanie pojedynczych klatek) 
lub mo esz wydrukowa  wy wietlane zdj cie od razu.
[PRINT] (f) Drukuje aktualnie wy wietlone zdj cie. 

Je eli istnieje zdj cie, dla którego jest ju
ustawiona opcja zaznaczenia [SINGLE 
PRINT], to zostanie wydrukowane tylko to 
zaznaczone zdj cie. 

[SINGLE PRINT] ( ) Zaznacza wy wietlane zdj cie do druku. 
Je eli chcesz zaznaczy  do wydruku inne 
zdj cia po u yciu opcji [SINGLE PRINT],
u yj bd, aby je wybra .

[MORE] ( ) Ustawia ilo  kopii i inne opcje dla wy wietlonego zdj cia i okre la, czy 
ma ono zosta  wydrukowane.
g „Ustawianie danych drukowania” (str. 76)

Ustawianie danych drukowania
Mo na wybra , czy na drukowanym zdj ciu maj  si  znajdowa  takie dane jak data, godzina 
i nazwa pliku.
[<x] Okre lanie ilo ci wydruków. 
[DATE] Drukowanie daty i godziny zapisanych na 

zdj ciu.
[FILE NAME] Drukuje nazw  pliku na zdj ciu.

2 Po wybraniu zdj  i danych na zdj ciach do 
druku wybierz [OK], a nast pnie naci nij i.

[OK] Wysy a drukowane obrazy do drukarki. 
[CANCEL] Resetuje ustawienia. Wszystkie dane 

zaznaczania do wydruku zostan
skasowane. Je eli chcesz zachowa  dane 
rezerwacji do wydruku i ustawi  inne 
opcje, naci nij b. Powoduje to powrót do 
poprzedniego ustawienia.

• Aby zatrzyma  i anulowa  drukowanie, naci nij przycisk i.
[CONTINUE] Kontynuuje drukowanie. 
[CANCEL] Anuluje drukowanie. Wszystkie dane 

zaznaczania do wydruku zostan
skasowane.

E-400_PL.fm  Page 76  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



PL   77

7  Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Po prostu pod cz aparat do komputera u ywaj c kabla USB, co umo liwi atwe przesy anie 
obrazów zapisanych na karcie do komputera pos uguj c si  za czonym oprogramowaniem 
OLYMPUS Master. 

Opis programu OLYMPUS Master

OLYMPUS Master to aplikacja do zarz dzania obrazami zawieraj ca funkcje przegl dania 
i edycji obrazów wykonanych aparatem cyfrowym. Po zainstalowaniu na komputerze 
oprogramowanie to umo liwia wykonywanie poni szych funkcji.

Informacje o innych funkcjach programu OLYMPUS Master oraz o sposobach korzystania 
z tego programu znajdziesz w [Pomocy] programu OLYMPUS Master albo w instrukcji 
obs ugi programu OLYMPUS Master.

Schemat dzia ania

Nale y przygotowa  nast puj ce rzeczy
• P yta CD-ROM z programem 

OLYMPUS Master
• Kabel USB

• Komputer wyposa ony w port USB

Instalowanie oprogramowania OLYMPUS Master
(Pos u  si  podr cznikiem instalacji do czonym do programu OLYMPUS Master)

czenie aparatu z komputerem przy pomocy za czonego kabla USB (gstr. 78)

Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS Master (gstr. 79)

Zapisywanie zdj  w komputerze (gstr. 79)

Od czanie aparatu od komputera (gstr. 80)

Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Przenoszenie zdj  z aparatu lub 
no ników wymiennych do komputera
Ogl danie zdj
Odtwarzanie pokazów zdj  i d wi ków.
Grupowanie i porz dkowanie obrazów
Organizowanie obrazów poprzez 
wy wietlanie ich w formacie kalendarza. 
Na podstawie daty wykonania lub s ów
kluczowych mo na szybko odszuka
konkretne obrazy.

Korygowanie zdj  przy pomocy funkcji 
filtra oraz korekty
Edycja obrazów
Mo na obraca , przycina  i zmienia
rozmiar obrazów.
Wiele formatów wydruku
Mo na drukowa  zdj cia w wielu formatach, 
w cznie z drukiem spisu zdj , kalendarzy, 
kartek pocztowych i innych.
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Po cz aparat z komputerem za czonym kablem USB.

1 Przy pomocy kabla USB po cz port USB komputera do z cza 
wielofunkcyjnego aparatu.
• Umieszczenie portu USB jest ró ne w ró nych komputerach. Wi cej szczegó ów na ten 

temat znajdziesz w instrukcji obs ugi komputera.

2 Przesu  w cznik zasilania aparatu 
w po o enie ON.
• Wy wietlony zostanie ekran umo liwiaj cy wybór 

po czenia USB.
3 Naci nij ac, aby wybra

[STORAGE]. Naci nij przycisk i.
4 Komputer rozpozna aparat jako nowe 

urz dzenie.
• Windows

Gdy aparat zostanie po raz pierwszy pod czony
do komputera, komputer automatycznie rozpozna 
aparat. Kliknij [OK] po wy wietleniu komunikatu 
o zako czeniu instalacji.
Komputer rozpoznaje aparat jako [Removable Disk (Dysk wymienny) ].

• Macintosh
W systemie operacyjnym Mac-OS domy lnym programem do zarz dzania plikami 
graficznymi jest iPhoto. Po pod czeniu aparatu cyfrowego Olympus do komputera po raz 
pierwszy program iPhoto zostanie uruchomiony automatycznie. Zamknij 
oprogramowanie iPhoto i uruchom oprogramowanie OLYMPUS Master.

Pod czanie aparatu do komputera

x Wskazówki

• Gdy aparat jest pod czony do komputera, nie dzia aj adne przyciski aparatu.

Odszukaj taki znak.

Port USB Wtyk

Z cze wielofunkcyjne
Mniejsza wtyczka

Kabel USB
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Windows
1 Podwójnie kliknij ikon  (OLYMPUS Master) na pulpicie.

• Wy wietlone zostanie menu g ówne programu OLYMPUS Master.

Macintosh
1 Podwójnie kliknij (OLYMPUS Master) w folderze [OLYMPUS 

Master].
• Wy wietlone zostanie menu g ówne programu OLYMPUS Master.
• Przy pierwszym uruchamianiu oprogramowania pojawi si  okno dialogowe, w którym 

nale y wpisa  informacje o u ytkowniku. Wpisz swoje nazwisko [Name] i numer seryjny 
programu OLYMPUS Master [OLYMPUS Master serial number] wydrukowany na jego 
etykiecie, a nast pnie wybierz swój region.

Zamykanie programu OLYMPUS Master

1 Kliknij  (Exit) w menu g ównym.
• Program OLYMPUS Master zostanie zamkni ty.

Pobieranie obrazów do zapisania w komputerze

Zapisuje zdj cia pobrane z aparatu fotograficznego w komputerze.

1 Kliknij  (Transfer Images) w menu g ównym 
programu OLYMPUS Master. 
• Wy wietlane jest menu wyboru folderów zawieraj cych pliki 

przeznaczone do skopiowania.

Uruchamianie programu OLYMPUS Master

1 Przycisk [Transfer Images]
Przenosi zdj cia z aparatu fotograficznego 
lub no nika danych.

2 Przycisk [Browse Images] 
Wy wietlone zostanie okno Przegl darki.

3 Przycisk [Online Print] 
Wy wietlane jest okno druku online.

4 Przycisk [Print Images at Home] 
Wy wietlone zostanie menu drukowania.

5 Przycisk [Update Camera]
Umo liwia aktualizowanie oprogramowania 
uk adowego aparatu.

6 Przycisk [Create and Share] 
Pojawi si  okno do tworzenia 
i wspó dzielenia obrazów.

7 Przycisk [Update Software]
Aktualizowanie oprogramowania 
OLYMPUS Master do ostatniej wersji.

8 Przycisk [Backup Images] 
Wykonywanie kopii zapasowych na 
wymienne no niki danych.

9 Przycisk [Upgrade] 
Wy wietla okno opcjonalnej aktualizacji 
programu do wersji OLYMPUS Master Plus.

Wy wietlanie zdj  z aparatu na komputerze

1

2

3
4 5

6

7

8
9
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2 Kliknij opcj   (From Camera). 
• Wy wietlane jest okno plików przeznaczonych do 

skopiowania. Wy wietlane s  miniatury obrazów zapisanych 
w aparacie.

3 Wybierz plik graficzny, który chcesz zapisa
w komputerze, a nast pnie kliknij przycisk 
[Transfer Images]. 
• Wy wietlony zostanie komunikat potwierdzaj cy.

4 Kliknij przycisk [Browse images now.]. 
• Wy wietlane s  obrazy pobrane do okna przegl darki.
• Kliknij [Menu] w oknie przegl darki, aby wróci  do menu 

g ównego.
• Nigdy nie otwieraj pokrywy komory baterii aparatu i gniazda 

karty przy migaj cej kontrolce odczytu karty. Mo e to 
spowodowa  zniszczenie plików graficznych.

Od czanie aparatu od komputera

Po pobraniu obrazów z aparatu do komputera mo esz od czy  aparat od komputera.

1 Upewnij si , e kontrolka odczytu karty przesta a miga .
2 Wykonaj poni sze polecenie w zale no ci od posiadanego systemu 

operacyjnego komputera.
Windows 98SE

1) Dwukrotnie kliknij ikon [My Computer] (Mój 
komputer), a nast pnie kliknij prawym 
przyciskiem myszy ikon [Removable Disk]
(Dysk wymienny), aby wy wietli  menu.

2) Kliknij polecenie [Eject] (Wysu ) w menu.

Windows Me / 2000 / XP
1) W pasku narz dzi kliknij ikon  Remove Hardware (Usu

sprz t) .
2) Kliknij na wy wietlonym komunikacie.
3) Kliknij [OK] po wy wietleniu komunikatu [Safe to 

Remove Hardware] (Mo na bezpiecznie usun  sprz t).

Macintosh
1) Ikona kosza zostanie zmieniona na ikon  usuwania 

sprz tu, po przeci gni ciu na pulpicie ikony 
[Untitled] lub [NO NAME] (Bez nazwy). Przeci gnij j
i upu  na ikon  usuwania sprz tu.

1 Od cz kabel USB od aparatu.
Kliknij
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1 Kliknij  (Browse Images) w menu g ównym programu 
OLYMPUS Master.
• Wy wietlone zostanie okno Przegl darki.

2 Dwukrotnie kliknij miniatur
zdj cia, które chcesz obejrze .
• Ekran przechodzi w tryb podgl du, 

obraz jest powi kszany. 
• Kliknij [Menu] w oknie przegl darki, 

aby wróci  do menu g ównego.

Aparat obs uguje protokó  USB Mass Storage Class. Mo na przenosi  obrazy do komputera 
cz c aparat z komputerem kablem USB dostarczonym w zestawie. Mo na tego dokona  bez 

korzystania z programu OLYMPUS Master. Podane ni ej systemy operacyjne obs uguj
protokó  USB:
Windows : Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP
Macintosh : Mac OS 9.0 – 9.2 / X

x Wskazówki

• Dla u ytkowników systemów Windows Me / 2000 / XP:
Po klikni ciu opcji [Unplug or Eject Hardware] (Od cz lub wysu  sprz t) mo e zosta
wy wietlony komunikat ostrzegawczy. W takiej sytuacji upewnij si , e z aparatu nie s
w a nie pobierane zdj cia oraz nie s  otwarte adne aplikacje korzystaj ce z plików 
graficznych zapisanych w aparacie. Zamknij wszystkie takie aplikacje i kliknij ponownie 
opcj  [Unplug or Eject Hardware] (Od cz lub usu  sprz t), a nast pnie od cz kabel.

Ogl danie zdj

Przenoszenie obrazów do komputera bez pomocy programu 
OLYMPUS Master

x Wskazówki

• W systemie Windows 98SE nale y zainstalowa  sterownik USB. Przed pod czeniem 
aparatu do komputera kablem USB nale y dwukrotnie klikn  plik w poni szym folderze, 
znajduj cym si  na do czonej p ycie CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master. 
Podczas instalacji programu OLYMPUS Master zostanie zainstalowany równie  sterownik 
USB. 
Oznaczenie nap du CD-ROM komputera: \USB\INSTALL.EXE

• Nawet je eli komputer posiada z cze USB, transmisja danych mo e nie przebiega
poprawnie, je eli u ywasz jednego z wymienionych ni ej systemów operacyjnych lub 
masz opcjonalne z cze USB (kart  rozszerze  itp.).
• Windows 95/98/NT 4.0
• Windows 98SE uaktualniony z systemu Windows 95 / 98
• Mac OS 8.6 lub ni sze wersje
• Transfer danych nie jest zagwarantowany na komputerach zbudowanych samodzielnie 

i nie zawieraj cych zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego.

Miniatura zdj cia
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Wskazówki przed rozpocz ciem fotografowania

Aparat nie w cza si  nawet wtedy, gdy bateria jest na adowana

Bateria nie jest ca kowicie na adowana
• Na aduj bateri  pos uguj c si adowark .

Bateria chwilowo nie dzia a z powodu niskiej temperatury
• Wydajno  baterii zmniejsza si  w niskich temperaturach, adunek baterii mo e by  za 

s aby do w czenia aparatu. Wyjmij bateri  i ogrzej j , wk adaj c j  na pewien czas do 
kieszeni.

Mimo naciskania spustu migawki nie s  wykonywane zdj cia

Aparat wy czy  si  automatycznie
• W celu oszcz dzenia baterii aparat jest prze czany w tryb u pienia po pewnym czasie 

i przestaje dzia a , je li u ytkownik nie wykona adnych operacji chocia  aparat by
w czony (wy wietlacz by  w czony). W takim wypadku wy wietlacz LCD wy cza si .
Aparat wy czy si  samoczynnie, je eli nie b dzie nast pnie u ywany przez 4 godziny. 
Aparat nie b dzie dzia a , dopóki nie zostanie ponownie w czony. 
g „Czas przej cia w tryb u pienia” (str. 70)

Trwa adowanie lampy b yskowej
• Trwa adowanie lampy b yskowej, gdy lampa b yskowa jest w czona i miga symbol #

w panelu sterowania lub w wizjerze. Zaczekaj, a  symbol przestanie miga , a nast pnie 
naci nij spust migawki.

Nie mo na ustawi  ostro ci
• Je eli symbol ustawienia ostro ci AF w wizjerze miga, oznacza to, e nie mo na 

automatycznie ustawi  ostro ci. Ponownie naci nij spust migawki.
W czono redukcj  zak óce  obrazu

• Przy fotografowaniu nocnych scenerii czas otwarcia migawki jest d u szy, wskutek czego 
na obrazach powstaj  zak ócenia. W czana jest funkcja redukcji zak óce  po wykonaniu 
zdj cia przy d ugich czasach otwarcia migawki. Podczas tej funkcji nie mo na robi
nast pnych zdj . Mo na wy czy  funkcj [NOISE REDUCTION] wybieraj c element 
[OFF]. g „Redukcja zak óce ” (str. 55)

Nie zosta a ustawiona data i godzina

W aparacie u ywane s  ustawienia fabryczne
• W ustawieniach fabrycznych czas i godzina nie s  podane. Przed rozpocz ciem u ywania 

aparatu ustaw prawid ow  dat  i godzin . g „Ustawianie daty i godziny” (str. 7)
Wyj to bateri  z aparatu

• Ustawienie daty i godziny zostanie skasowane i zostanie wyzerowane do ustawie
domy lnych, je li aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez oko o jeden dzie . Przed 
wykonaniem wa nych zdj  sprawd , czy ustawienie daty i godziny jest poprawne.

Wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Poznaj lepiej sw
ój aparat
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Wskazówki na temat fotografowania

Ustawianie ostro ci na fotografowanym obiekcie

W zale no ci od fotografowanego obiektu istnieje kilka sposobów ustawiania ostro ci.
Ostro  pola AF (autofokusa) nie jest ustawiona na obiekcie.

• U yj blokady ostro ci, aby ustawi  ostro  pola autofokusa na obiekcie. 
g „Nie mo na uzyska  w a ciwej ostro ci (blokada ostro ci)” (str. 30)

Inne obiekty w uj ciu zamiast g ównego obiektu s  ostre w odpowiednich polach AF
• Ustaw opcj P (wybór pola AF) na R i ustaw ostro  na rodku zdj cia.
g „Wybór pola autofokusa” (str. 43)

Obiekt szybko si  porusza
• Ustaw (wciskaj c spust migawki do po owy) ostro  aparatu na punkt znajduj cy si

w mniej wi cej tej samej odleg o ci co obiekt, który chcesz sfotografowa , a nast pnie 
ponownie skomponuj zdj cie i zaczekaj, a  obiekt znajdzie si  w kadrze.

Ustaw zbli enie na obiekcie przy pomocy obiektywu makro
• Gdy u ywasz obiektywu makro w celu wykonania zbli enia obiektu, ustawienie ostro ci jest 

tym trudniejsze, im wi kszy stopie  zbli enia obiektu. W cz r czne ustawianie ostro ci
(MF) i obracaj pokr t em ostro ci, aby ustawi  ostro . g „R czne ustawianie ostro ci
(MF)” (str. 45)

Wykonywanie zdj  w s abym wietle
• Wbudowana lampa b yskowa mo e dzia a  jako wspomaganie AF. U atwia to ustawianie 

ostro ci w warunkach s abego o wietlenia w trybie AF. g „U ywanie wbudowanej lampy 
b yskowej” (str. 35)

Obiekty, dla których trudno ustawi  ostro

Automatyczne ustawienie ostro ci mo e by  utrudnione w nast puj cych sytuacjach.

W takich sytuacjach ustaw ostro  na obiekcie o wysokim kontra cie znajduj cym si  w tej 
samej odleg o ci, co g ówny obiekt, a nast pnie okre l kompozycj  i wykonaj zdj cie.

Miga symbol 
potwierdzenia ustawienia 
ostro ci (AF).
Nie jest ustawiona 
ostro  na tych 
obiektach.

Obiekty o wyj tkowo 
niskim kontra cie

Wyj tkowo jasne wiat o
po rodku kadru

Obiekt ma powtarzaj ce 
si  wzory

Zapala si  symbol AF, ale 
ostro  nie jest ustawiona 
na obiekcie.

Obiekty w ró nej odleg o ci Szybko poruszaj ce si
obiekty

Obiekt nie znajduje si
wewn trz pola AF

E-400_PL.fm  Page 83  Tuesday, October 17, 2006  7:21 AM



84   PL

Poznaj lepiej sw
ój aparat

8

Wykonywanie zdj  bez rozmy

Rozmycie zdj cia mo e by  spowodowane przez kilka czynników.
Obiekt jest zbyt ciemny

• Dostosuj czas otwarcia migawki do jasno ci obiektu. Gdy czas otwarcia migawki jest d ugi, 
aby sfotografowa  ciemny obiekt, na zdj ciu prawdopodobnie pojawi si  rozmycie, gdy 
obiekt poruszy si . Ponadto je eli lampa b yskowa jest wy czona w trybie g (tryb 
scenerii), czas otwarcia migawki b dzie d u szy.
Zamontuj aparat na statywie. U ywanie pilota (opcjonalnego) do wyzwalania migawki jest 
te  skuteczne w celu zmniejszenia rozmy .
Mo na równie  fotografowa  u ywaj c opcji [q (DIS MODE)] w trybie g (Tryb 
scenerii). Poniewa  czu o  ISO zwi ksza si  automatycznie, mo na trzyma  aparat 
i wykonywa  zdj cia w s abym o wietleniu z wy czon  lamp  b yskow .

Aparat trzymany w r ku porusza si  przy naciskaniu spustu migawki.
• Naciskaj spust migawki delikatnie albo trzymaj aparat pewnie dwoma r kami.

Wykonywanie zdj  przy mniejszej intensywno ci b ysku

Lampa b yskowa o wietla obiekt automatycznie, je eli otoczenie nie jest wystarczaj co jasne. 
Je eli obiekt jest daleko, lampa b yskowa mo e nie da adnego efektu. W takiej sytuacji nale y
fotografowa  bez u ycia lampy b yskowej w opisany poni ej sposób.
Ustaw funkcj g (Tryb scenerii) na warto  [q (DIS MODE)]

• Poniewa  czu o  ISO zwi ksza si  automatycznie, mo na trzyma  aparat i wykonywa
zdj cia w s abym o wietleniu z wy czon  lamp  b yskow .

Zwi kszanie warto ci[ISO]
• Zwi ksz warto  ustawienia [ISO]. Obraz mo e si  sta  ziarnisty.
g „ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci” (str. 50)

Zdj cie jest zbyt ziarniste

Ziarnisto  zdj cia mo e by  spowodowana przez kilka czynników.
Zwi kszanie czu o ci ISO

• Zwi kszenie ustawienia [ISO], mo e spowodowa „zak ócenia”, wygl daj ce jak miejsca 
nieprawid owego koloru lub nierównomierne roz o enie koloru i nada  zdj ciu ziarnisty 
wygl d. Aparat jest wyposa ony w funkcj  pozwalaj c  na fotografowanie przy du ej 
czu o ci z redukcj  zak óce , jednak e zwi kszanie czu o ci ISO powoduje uzyskanie 
bardziej ziarnistych obrazów ni  przy ni szej czu o ci.
g „ISO – ustawianie danej wiat oczu o ci” (str. 50)

Wykonane zdj cie wygl da niekontrastowo

Ten efekt mo e wyst pi , je eli zosta o wykonane zdj cie obiektu pod wietlonego ca kowicie lub 
cz ciowo od ty u. Jest on wywo ywany przez zjawisko zwane „blikiem” lub „flar ”. Je eli jest to 
mo liwe, spróbuj wykona  kompozycj , która nie obejmuje silnych róde wiat a. Flara mo e
si  pojawi  nawet wtedy, gdy ród o wiat a nie wyst puje na zdj ciu. U yj os ony obiektywu, aby 
uzyska  cie  od ród a wiat a. Je eli os ona obiektywu nic pomo e, u yj d oni, aby os oni
obiektyw od wiat a.
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Wykonywanie zdj  w prawid owym kolorze

Przyczyn  ró nic mi dzy kolorami na zdj ciu i rzeczywistymi kolorami fotografowanych 
obiektów jest ród o wiat a o wietlaj cego obiekt. [WB] to funkcja umo liwiaj ca aparatowi 
okre lanie prawid owych kolorów. Zwykle ustawienie [AUTO] zapewnia optymalny balans bieli, 
ale zale nie od obiektu korzystniejsze mo e by  przeprowadzenie eksperymentów ze 
zmienionymi ustawieniami [WB].

• Gdy obiekt znajduje si  w cieniu w s oneczny dzie
• Gdy obiekt jest o wietlony zarówno wiat em naturalnym, jak i wiat em sztucznym, np. gdy 

znajduje si  blisko okna
• Je eli w kadrze nie ma bia ego koloru
g „Balans bieli – korekta odcienia” (str. 50)

Wykonywanie zdj  na pla y lub na niegu

Jasne obiekty, takie jak nieg, wydaj  si  w normalnych sytuacjach ciemniejsze na zdj ciu ni
w rzeczywisto ci. Jest kilka sposobów na uchwycenie jasnej bieli.

• Ustaw [F] na [+].
• U yj funkcji [BEACH & SNOW] w trybie g (tryb scenerii), aby wykona  zdj cie. Tryb 

ten nadaje si  najlepiej do wykonywania zdj  morza w s oneczne dni albo pokrytych 
niegiem gór. 
g „Tryb scenerii” (str. 25)

• U yj funkcji [nHI] (korekta jasnych obszarów).
Naci nij spust migawki do po owy na rodku wizjera, w miejscu, gdzie ma by  podkre lona 
biel. Zmierzony obszar w rodku b dzie si  wydawa  ja niejszy. 
g „Sposób pomiaru wiat a – zmiana sposobu pomiaru” (str. 48)

• U yj funkcji automatycznego bracketingu, aby wykona  zdj cie.
Je eli nie znasz warto ci kompensacji ekspozycji, spróbuj u y  funkcji automatycznego 
bracketingu. Warto  kompensacji zmienia si  nieco z ka dym naci ni ciem spustu 
migawki. Je eli ustawisz wi ksz  warto  kompensacji ekspozycji, mo esz zmieni
warto  ekspozycji albo do góry, albo na dó  w oparciu o t  warto , a nast pnie wykona
zdj cie. g „Kompensacja ekspozycji – sterowanie jasno ci  obrazu” (str. 49)

Fotografowanie obiektów pod wiat o

Je eli tylne wiat o jest zbyt jasne w porównaniu z obiektem, wp ynie to na ekspozycj  w jasnych 
miejscach i obiekt wyda si  ciemniejszy. Przyczyn  tego zjawiska jest to, e aparat okre la 
ekspozycj  na podstawie jasno ci ca ego kadru.

• Ustaw funkcj [METERING] na [n (pomiar punktowy) ], aby mierzy  ekspozycj  obiektu 
w rodku uj cia. Aby zmieni  kompozycj , umie  obiekt po rodku zdj cia. Przytrzymuj c
przycisk AFL, zmie  kompozycj  i naci nij spust migawki.
g „Sposób pomiaru wiat a – zmiana sposobu pomiaru” (str. 48)

• Uaktywnij lamp  b yskow , ustaw tryb lampy b yskowej na [#] (b ysk uzupe niaj cy)
i wykonaj zdj cie. Mo esz teraz wykonywa  portrety pod wiat o bez efektu zacienionej 
twarzy. [#] (b ysk uzupe niaj cy) nadaje si  do fotografowania pod wiat o i przy 
o wietleniu wietlówkami i innych rodzajach sztucznego o wietlenia.
g „Ustawianie fotografowania z lamp  b yskow ” (str. 35)
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Obraz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny

Podczas fotografowania w trybie S albo A czas otwarcia migawki lub warto  przys ony
wy wietlone w panelu sterowania lub wizjerze mog  miga . Czerwony kolor oznacza, e nie jest 
mo liwe okre lenie prawid owej warto ci ekspozycji. Je eli wykonasz teraz zdj cie, b dzie ono 
zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takiej sytuacji zmie  warto  przys ony lub czas otwarcia migawki.
g „A: Tryb priorytetu przys ony” (str. 26), „S: Tryb priorytetu czasu otwarcia 
migawki” (str. 27)

Na wykonanym zdj ciu na obiekcie wida  bia e kropki 

Mo e to by  spowodowane zablokowanymi pikselami na matrycy CCD. Wykonaj procedur
(PIXEL MAPPING).
Je li to nie rozwi e problemu, wykonaj mapowanie pikseli kilka razy. „Mapowanie pikseli – 
kontrola funkcji przetwarzania obrazów” (g str. 91)

Dodatkowe wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Zwi kszanie miejsca na karcie na zdj cia

Wykonane zdj cie jest zapisywane na karcie. Poni sze sposoby umo liwiaj  zapisywanie 
wi kszej ilo ci zdj .

• Zmiana trybu zapisu.
Rozmiar obrazu zale y od trybu jego zapisu. Je eli nie masz pewno ci, jak  pojemno  ma 
posiadana karta, zmie  tryb zapisu i wykonaj zdj cie. Im mniejsza warto [PIXEL COUNT]
i im wi ksza warto [COMPRESSION], tym mniejszy rozmiar obrazu. Mo esz wybra  oba 
ustawienia w opcji [SQ] trybu zapisu.
g „Wybieranie trybu zapisu” (str. 43)

• U yj karty o du ej pojemno ci.
Ilo  miejsca na zdj cia zale y od pojemno ci karty. U yj karty o du ej pojemno ci.

U ywanie nowej karty

Je eli u yjesz karty innej marki ni  OLYMPUS albo karty stosowanej do innego zastosowania, 
np. komputera, aparat wy wietli komunikat [CARD FULL]. Aby u ywa  tej karty z aparatem, 
u yj funkcji [FORMAT] w celu sformatowania karty. g „Formatowanie karty” (str. 93)

Przed u anie ywotno ci baterii

Poni sze czynno ci wyczerpuj  bateri .
• Naciskanie do po owy spustu migawki.
• Przegl danie wykonanych zdj  przez d u szy okres czasu.

Aby oszcz dza  bateri , zawsze wy czaj aparat, gdy nie jest u ywany.

Funkcje, których nie mo na wybiera  przy pomocy menu

Niektóre punkty mog  by  niedost pne w menu przy korzystaniu z klawiszy strza ek.
• Punkty niedost pne w bie cym trybie fotografowania.
• Punkty niedost pne ze wzgl du na wybrane ustawienia:

Po czenie trybów [MACRO] oraz [FLASH MODE] itd.
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Wybór optymalnego trybu zapisu

Tryby zapisu dziel  si  na 2 g ówne typy. RAW i JPEG. Format RAW nie odzwierciedla ustawie
korekcji kontrastu, balansu bieli itp. na samych zdj ciach. Zapisy w trybie JPEG odzwierciedlaj
te ustawienia. W formacie JPEG mo na równie  kompresowa  obrazy, aby zmniejszy  ich 
rozmiary. Format JPEG jest podzielony na typy [SHQ], [HQ] i [SQ], które ró ni  si  rozmiarem 
obrazu (ilo ci  pikseli) i stopniem kompresji. Im wy szy wspó czynnik kompresji, tym bardziej 
ziarnisty b dzie obraz powi kszony podczas podgl du. Ogóln  instrukcj  wyboru trybu zapisu 
mo na znale  poni ej.
Dopasowywanie ustawie  fotografowania na komputerze

• [RAW]
Drukowanie du ych zdj  na papierze A3/A4 / Edycja i przetwarzanie zdj  w komputerze

• [SHQ][HQ] o du ej ilo ci pikseli
Drukowanie zdj  w formacie kartek pocztowych

• [SQ] o du ej ilo ci pikseli
Wysy anie zdj  e-mailem jako za czniki albo umieszczanie zdj  na stronie internetowej

• [SQ] o ma ej ilo ci pikseli
g „Spis trybów zapisu” (str. 99)

Aby przywróci  ustawienia funkcji do warto ci fabrycznych

• Ustawienia aparatu s  zachowywane po wy czeniu zasilania. Po w czeniu zasilania w trybie 
„Tryby fotografowania uproszczonego” (str. 14), zostan  przyj te odpowiednie ustawienia 
danego trybu. 

• Aby przywróci  ustawienia fabryczne aparatu, skorzystaj z funkcji [RESET] w menu 
[CUSTOM RESET SETTING]. Mo na wybra  2 zestawy ustawie , do których b dzie 
przywracany aparat podczas resetowania. Ustaw ró ne funkcje aparatu i zarejestruj je jako 
zestaw [RESET1] lub [RESET2] w menu [CUSTOM RESET SETTING].
g „Niestandardowe resetowanie ustawie ” (str. 65)

Sprawdzanie ekspozycji w przypadku, gdy trudno odczyta  zawarto
wy wietlacza na zewn trz pomieszcze

Podczas fotografowania na zewn trz pomieszcze , wy wietlacz mo e by  s abo widoczny, co 
utrudnia sprawdzenie ekspozycji.
Podczas odtwarzania obrazów, naci nij kilkakrotnie INFO, aby wy wietli  histogram.
Poni szy opis zawiera informacje pozwalaj ce na atwe odczytywanie histogramu.

Opis odczytywania histogramu
1 Je eli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdj ciu 

b d  obszary niedo wietlone.
2 Je eli wykres ma wiele szczytów w tym obszarze, na zdj ciu 

b d  obszary prze wietlone.
g „Wy wietlanie informacji” (str. 58)

Wskazówki dotycz ce odtwarzania

Opis ustawie  i innych informacji dotycz cych wykonanych zdj

Wy wietl zdj cie i naci nij przycisk INFO. Naciskaj przycisk, aby zmienia  ilo  informacji 
podanych na wy wietlaczu. g „Wy wietlanie informacji” (str. 58)

1

2
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Przegl danie zdj  w komputerze

Przegl danie ca ych zdj  na monitorze komputera

Rozmiar zdj cia wy wietlonego na monitorze komputera zmienia si  zale nie od ustawie
komputera. Je eli rozdzielczo  monitora jest ustawiona na 1024 x 768 i korzystasz 
z przegl darki Internet Explorer do ogl dania zdj cia o rozmiarze 2048 x 1536 w skali 100 %, to 
ca e zdj cie nie b dzie widoczne bez konieczno ci jego przewijania. Istnieje kilka sposobów 
wy wietlania ca ego zdj cia na monitorze komputera.
Wy wietlanie zdj cia przy pomocy oprogramowania do przegl dania obrazów

• Zainstaluj aplikacj  OLYMPUS Master z dostarczonej p yty CD-ROM.
Zmiana ustawie  monitora

• Rozdzielczo  monitora mo na zmienia . Szczegó owe informacje na temat sposobu 
zmiany ustawie  komputera znajdziesz w instrukcji obs ugi komputera.

Przegl danie obrazów zapisanych w formacie RAW
• Zainstaluj program OLYMPUS Master z dostarczonej p yty CD-ROM. Mo na u y  funkcji 

przygotowania formatu RAW w programie OLYMPUS Master, aby przystosowa  obraz do 
otoczenia podczas fotografowania i zmienia  szczegó owe ustawienia kompensacji 
ekspozycji i balansu bieli.

Kody b dów

Wy wietlanie komunikatów o b dach

Wskazania 
w wizjerze

Wskazania na 
wy wietlaczu Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

Normalny 
wygl d NO CARD

Karta nie jest 
zainstalowana lub nie 
mo e zosta
rozpoznana.

W ó  kart  lub wymie  na inn .

CARD ERROR

Wyst pi  problem z kart . Ponownie w ó  kart . Je li to nie 
rozwi e problemu, sformatuj 
kart . Je li karty nie mo na
sformatowa , nie nadaje si  ona do 
u ytku.

WRITE PROTECT

Nie mo na zapisywa  na 
tej karcie.

Za pomoc  komputera zmieniono 
tryb pracy karty na kart  tylko do 
odczytu.
Zresetuj kart  przy pomocy 
komputera.

Brak informacji CARD FULL

Karta jest pe na. Nie 
mo na wykona  wi cej
zdj  lub zapisa
informacji takich jak np. 
rezerwacja do wydruku.

Wymie  kart  lub skasuj 
niepotrzebne zdj cia.
Przed skasowaniem przenie
potrzebne zdj cia do komputera.

Na karcie nie ma 
wolnego miejsca i nie 
mo na zapisa  danych 
rezerwacji do wydruku 
lub nowych zdj .

Wymie  kart  lub skasuj 
niepotrzebne zdj cia.
Przed skasowaniem przenie
potrzebne zdj cia do komputera.

Brak informacji
NO PICTURE

Na karcie nie ma zdj . Karta nie zawiera adnych zdj .
Zapisz zdj cia, a nast pnie je 
odtwórz.
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Informacje zwi zane z drukowaniem

Wi cej szczegó ów na temat rozwi zywania problemów znajdziesz w instrukcji obs ugi drukarki.

Brak informacji

PICTURE ERROR

Wybranego zdj cia nie 
mo na wy wietli ,
poniewa  jest ono 
uszkodzone. 
Ewentualnie zdj cie to 
nie mo e by
wy wietlane w tym 
aparacie.

Obejrzyj zdj cie w komputerze 
pos uguj c si  oprogramowaniem 
do przetwarzania obrazów.
Je li nie jest to mo liwe, plik jest 
uszkodzony.

CARD-COVER 
OPEN

Pokrywa karty jest 
otwarta.

Zamknij pokryw  karty.

Brak informacji BATTERY EMPTY

Bateria jest wy adowana. Na aduj bateri .

Wskazania na 
wy wietlaczu Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

NO CONNECTION

Aparat nie jest prawid owo 
pod czony do drukarki.

Od cz aparat i pod cz go poprawnie 
jeszcze raz.

NO PAPER

W drukarce nie ma papieru. Uzupe nij papier w drukarce.

NO INK

W drukarce wyczerpa  si
atrament.

Wymie  pojemnik z atramentem 
w drukarce.

JAMMED

W drukarce zaci  si  papier. Usu  zablokowane arkusze papieru.

SETTINGS CHANGED

Podajnik papieru zosta  wyj ty
lub zmieniono ustawienia 
drukarki po dokonaniu ustawie
w aparacie.

Nie zmieniaj ustawie  drukarki 
podczas ustawiania aparatu.

PRINT ERROR

Wyst pi  problem z drukark  i/
lub aparatem.

Wy cz aparat i drukark . Przed 
w czeniem drukarki sprawd  jej stan 
i usu  przyczyn  usterki.

CANNOT PRINT
Zdj cia zapisane w innych 
aparatach nie mog  by
wydrukowane tym aparatem.

Do ich drukowania nale y u y
komputera.

Wskazania 
w wizjerze

Wskazania na 
wy wietlaczu Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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Czyszczenie i przechowywanie aparatu

Czyszczenie aparatu
Przed rozpocz ciem czyszczenia aparatu wy cz aparat i wyjmij baterie.
Elementy zewn trzne:

Przeciera  delikatnie mi kk  szmatk . Je li aparat jest bardzo zabrudzony, nas czy
szmatk  w s abym roztworze wody z myd em i dobrze wycisn . Wytrze  aparat wilgotn
szmatk  i osuszy  go such  szmatk . Po u ywaniu aparatu na pla y mo na go przetrze
wilgotn , dobrze wyci ni t  szmatk .

Monitor i wizjer:
Przeciera  delikatnie mi kk  szmatk .

Obiektyw, zwierciad o i matówka:
delikatnie zdmuchnij py  z obiektywu, zwierciad a i matówki dost pn  na rynku gruszk
fotograficzn . Obiektyw wytrzyj delikatnie bibu k  do czyszczenia obiektywów.

Przechowywanie aparatu
• Je li aparat nie b dzie u ywany przez d u szy czas, wyjmij z niego bateri  i kart .

Przechowuj aparat w ch odnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
• Co pewien czas nale y wk ada  bateri  do aparatu i sprawdza  jego funkcjonowanie.

 Czyszczenie i sprawdzanie przetwornika obrazu
Aparat jest wyposa ony w funkcj  redukcji zapylenia, zapobiegaj c  dostawaniu si  py u do 
przetwornika obrazu i usuwaj c  py  z powierzchni przetwornika obrazu przy pomocy 
ultrad wi kowych wibracji. Funkcja redukcji zapylenia dzia a po w czeniu aparatu. Ze wzgl du
na to, e funkcja redukcji zapylenia jest uaktywniana po ka dym w czeniu aparatu, nale y
trzyma  aparat poziomo, aby prawid owo zadzia a a. Wska nik SSWF miga, gdy funkcja redukcji 
zapylenia jest aktywna.
g „Wska nik SSWF” (str. 6)

Tryb czyszczenia – usuwanie py u

Je eli na przetwornik obrazu dostanie si  py , na obrazie mog  si  pojawia  czarne punkty. 
W takiej sytuacji skontaktuj si  z autoryzowanym serwisem firmy Olympus w celu fizycznego 
oczyszczenia przetwornika obrazu. Przetwornik obrazu jest precyzyjnym urz dzeniem 
wra liwym na uszkodzenia. Gdy oczyszczasz przetwornik obrazu samodzielnie, stosuj si
dok adnie do poni szych instrukcji.
Je li podczas czyszczenia wy aduje si  bateria, spowoduje to zamkni cie migawki, co mo e
spowodowa  z amanie zas ony migawki i p kni cie zwierciad a.

Konserwacja aparatu

x Wskazówki

• Nie stosuj silnych rozpuszczalników takich jak benzen, alkohol ani materia ów
nas czonych substancjami chemicznymi.

• Nie przechowuj aparatu w miejscach, w których s  przetwarzane produkty chemiczne, 
poniewa  mo e to prowadzi  do korozji aparatu.

• W przypadku pozostawiania zabrudze  na obiektywie z czasem na jego powierzchni 
utworzy si  ple .

• Je eli aparat nie by  u ywany przez d u szy czas, przed u yciem zawsze nale y
sprawdzi  ka dy jego element. Przed wykonaniem wa nego zdj cia wykonaj zdj cie
próbne i sprawd , czy aparat prawid owo dzia a.
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1 Zdejmij obiektyw z aparatu. 
2 Przesu  w cznik zasilania w po o enie ON.
3 MENU [Z] [CLEANING MODE]
4 Naci nij d, a nast pnie i.

• Aparat przechodzi w tryb oczyszczania.
5 Naci nij do ko ca przycisk migawki.

• Podnosi si  zwierciad o i otwiera kurtyna migawki.
6 Oczy  przetwornik obrazu.

• Ostro nie zdmuchnij py  i kurz z powierzchnio przetwornika obrazu przy pomocy gruszki 
fotograficznej (dost pnej na rynku).

7 Nale y zwróci  uwag , aby nie zatrzasn  gruszki fotograficznej 
w kurtynie migawki poprzez wy czenie zasilania.
• Po wy czeniu aparatu przys ona migawki jest zamykana, co mog oby spowodowa

opadni cie zwierciad a.

Mapowanie pikseli – kontrola funkcji przetwarzania obrazów

Operacja mapowania pikseli pozwala na sprawdzenie i regulowanie funkcje przetwornika 
obrazu i przetwarzania obrazu. Po u yciu wy wietlacza lub wykonaniu ci g ej serii zdj
zaczekaj co najmniej minut , zanim uaktywnisz funkcj  mapowania pikseli, bo w przeciwnym 
wypadku mo e ona nie dzia a  poprawnie.
1 MENU [Z] [PIXEL MAPPING]
2 Naci nij d, a nast pnie i.

• Podczas wykonywania funkcji mapowania pikseli wy wietlany jest pasek [BUSY].
Po zako czeniu mapowania pikseli zostanie wy wietlone menu. 

x Wskazówki

• Uwa aj, by gruszk  fotograficzn  (dost pn  w sprzeda y) nie dotkn  przetwornika 
obrazu. Dotkni cie przetwornika obrazu ko cówk  gruszki spowoduje jego uszkodzenie.

• Nigdy nie wk adaj gruszki fotograficznej za podstaw  obiektywu. Po wy czeniu aparatu 
przys ona migawki jest zamykana, co mog oby spowodowa  p kni cie kurtyny migawki.

• Nie u ywaj adnych innych dmuchaw poza urz dzeniami mechanicznymi. Je eli gaz pod 
wysokim ci nieniem zetknie si  z przetwornikiem, zamarznie on na powierzchni 
przetwornika i spowoduje jego uszkodzenie.

x Wskazówki

• Je eli podczas mapowania pikseli aparat zostanie przypadkowo wy czony, zacznij 
ponownie od kroku 1.
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Stosowane karty pami ci

Termin „karta” oznacza w tej instrukcji no nik zapisu. Aparat mo e korzysta  z kart 
CompactFlash, Microdrive i xD-Picture Card (opcja).

rodki ostro no ci przy u ywaniu kart Microdrive
Karta Microdrive to no nik wykorzystuj cy miniaturowy dysk twardy. Poniewa  dysk twardy 
dzia a na zasadzie obracania wewn trznych cz ci, karta Microdrive nie jest tak odporna na 
wibracje lub uderzenia jak inne karty. Korzystanie z kart Microdrive (szczególnie podczas 
zapisywania i odtwarzania) wymaga zachowania szczególnej ostro no ci, aby aparat nie 
wibrowa , ani aby nie by  potrz sany. Przed u yciem karty Microdrive zapoznaj si  z poni szymi
rodkami ostro no ci.

Przeczytaj tak e instrukcje obs ugi dostarczone razem z kart  Microdrive.
• Odk adaj c aparat podczas zapisu zachowaj szczególn  ostro no . Postaw aparat 

delikatnie na twardej powierzchni.
• Nie u ywaj aparatu w miejscach nara onych na wibracje czy silne uderzenia, takich jak 

place budowy czy podczas jazdy samochodem po wyboistej drodze.
• Nie bierz ze sob  kart Microdrive w miejsca, w których mog  wyst powa  silne pola 

magnetyczne.

Informacje podstawowe o kartach pami ci

karta CompactFlash
Karta CompactFlash to sta a
karta pami ci typu flash 
o du ej pojemno ci. Mo esz
korzysta  z kart tego typu 
dost pnych w sprzeda y.

Microdrive
Karta Microdrive to no nik 
wykorzystuj cy miniaturowy 
twardy dysk o du ej pojemno ci.
Mo esz korzysta  z kart 
Microdrive obs uguj cych format 
CF+Type II (standardowe 
rozszerzenie Compact Flash).

Karta xD-Picture Card
Karta xD-Picture Card 
stanowi no nik zapisu 
u ywany g ównie 
w ma ych aparatach 
fotograficznych.

x Wskazówki

• Dane na karcie nie b d  ca kowicie usuni te nawet po sformatowaniu karty lub usuni ciu
danych. Gdy u ytkownik chce pozby  si  karty, nale y zniszczy  j  w celu ochrony 
poufnych informacji.

Inform
acje
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Formatowanie karty

Karty nie wyprodukowane przez firm  Olympus albo karty sformatowane przy pomocy 
komputera musz  zosta  przed u yciem sformatowane przez aparat.
Podczas formatowania karty kasowane s  wszystkie zapisane na niej dane cznie
z chronionymi obrazami. Formatuj c u ywan  kart  upewnij si , e nie ma niej zapisanych 
obrazów, które chcesz zatrzyma .

1 MENU [W] [CARD SETUP]
2 U yj ac, aby wybra  [FORMAT]. 

Naci nij przycisk i.
3 U yj ac, aby wybra  [YES].

Naci nij przycisk i.
• Przebiega formatowanie.

 WSKAZÓWKI
Je eli wk adasz karty do dwóch gniazd kart:

Wybierz kart , któr  chcesz u ywa  w elemencie [CF / xD] MENU.
MENU [Z] [CF / xD]

[CF] / [xD]

U ywaj baterii litowo-jonowej Olympus (BLS-1).
Nie mo na u y  innych baterii.
Zu ycie pr du przez aparat zale y od sposobu u ytkowania i innych warunków.
Podane ni ej czynno ci zu ywaj  du  ilo  energii nawet bez wykonywania zdj
i powoduj  szybkie wyczerpanie baterii.
• Wielokrotne wciskanie spustu migawki do po owy w trybie fotografowania, czyli wielokrotne 

automatyczne ustawianie ostro ci.
• Wy wietlanie obrazów na wy wietlaczu przez d u szy okres czasu.
• Gdy aparat jest pod czony do komputera lub drukarki.
Gdy bateria jest wyczerpana, aparat mo e wy czy  si  bez wy wietlania ostrze enia 
o niskim stanie na adowania baterii.
W momencie zakupu aparatu bateria nie jest ca kowicie na adowana. Przed u yciem
aparatu na aduj bateri  przy pomocy odpowiedniej adowarki (BCS-1).
Normalny czas adowania przy u yciu dostarczonej adowarki wynosi ok. 210 minut (warto
przybli ona).
Nie nale y u ywa  innych adowarek oprócz oryginalnej.

adowarka powinna by  zasilana pr dem przemiennym 100–240 V (50 / 60 Hz). W innych 
krajach ni  kraj zakupu aparatu do adowania baterii mo e by  potrzebny odpowiedni 
transformator. Zasi gnij rady elektryka albo biura podró y.
Nie u ywaj dost pnych w sprzeda y adapterów dla turystów, bo mog  one spowodowa
nieprawid owe dzia anie adowarki.

Bateria i adowarka
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Menu fotografowania

Schemat menu

Zak adka Funkcja Ustawienie Opis na 
stronie

CARD SETUP 
(Ustawienia karty) ALL ERASE / FORMAT (Wykasuj wszystko / formatuj) str. 64

str. 93
CUSTOM RESET 
SETTING 
(Niestandardowe 
resetowanie ustawie )

RESET

str. 65RESET1 SET / RESET (Ustaw / Reset)

RESET2 SET / RESET (Ustaw / Reset)

PICTURE MODE 
(Tryb obrazu)

hVIVID (Intensywny)* / iNATURAL (Naturalny) / 
jMUTED (Stonowany) / MONOTONE 
(Jednokolorowy) / SEPIA (Odcie  sepii)

str. 53

GRADATION (Gradacja) HIGH KEY (Jasna gradacja) / NORMAL* (Normalna) / 
LOW KEY (Ciemna gradacja) str. 54

D RAW / SHQ / HQ* / SQ / RAW+SHQ / RAW+HQ / 
RAW+SQ str. 46

WB

AUTO* R-7 – +7, G-7 – +7

str. 51

5 5300 K R-7 – +7, G-7 – +7
3 6000 K R-7 – +7, G-7 – +7
2 7500 K R-7 – +7, G-7 – +7
1 3000 K R-7 – +7, G-7 – +7
w 4000 K R-7 – +7, G-7 – +7
x 4500 K R-7 – +7, G-7 – +7
y 6600 K R-7 – +7, G-7 – +7
V R-7 – +7, G-7 – +7
CWB 2000 K – 14000 K

ISO AUTO* / 100  – 1600 str. 50
NOISE REDUCTION 
(REDUKCJA 
ZAK ÓCE )

ON* / OFF (W ./Wy .) str. 55

METERING 
(Pomiar wiat a)

e* ESP+AF* / ESP

str. 48
4

n

nHI
nSH

w –2.0 – 0.0* – +2.0 str. 36
AF MODE 
(Tryb autofokusa) S-AF* / C-AF / MF / S-AF+MF / C-AF+MF str. 43

P AUTO* / Q / R / S str. 43
AE BKT OFF* / 3F 0.3EV / 3F 0.7EV / 3F 1.0EV str. 30
* Fabryczne ustawienie domy lne
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Menu odtwarzania

Menu u ytkownika

Zak adka Funkcja Ustawienie Opis na 
stronie

q
m K*/ L / M / N / O str. 59
y OFF / ON* (Wy ./W .) str. 59

EDIT (Edycja)

RAW DATA EDIT (Edycja danych RAW)

str. 60Edycja plików 
JPEG

BLACK & WHITE (Czarno-bia y) / 
SEPIA (Sepia) / 
REDEYE FIX (Usuwanie efektu 
czerwonych oczu) / SATURATION 
(Nasycenie) / Q

< < / U str. 72
COPY ALL 
(Kopiuj wszystko) YES / NO (Tak / Nie) str. 62

RESET PROTECT 
(Usuwanie ochrony) YES / NO (Tak / Nie) str. 63

* Fabryczne ustawienie domy lne

Zak adka Funkcja Ustawienie Opis na 
stronie

ALL> (Wszystkie)

ALL SET (Wszystkie 
w cz)

R-7 – +7

str. 68G-7 – +7
ALL RESET 
(Wszystkie wyzeruj) YES / NO (Tak / Nie)

SQ

PIXEL COUNT 
(Liczba pikseli)

3200 x 2400 / 2560 x 1920 / 
1600 x 1200 / 1280 x 960*/
1024 x 768 / 640 x 480 str. 47

COMPRESSION 
(Kompresja) 1/2.7, 1/4, 1/8*, 1/12

AUTO POP UP 
(Automatyczne 
wysuwanie)

OFF / ON* (Wy ./W .) str. 68

AEL / AFL
S-AF* mode1*/ mode2 (tryb1/tryb2)

str. 67C-AF mode1*/ mode2 (tryb1/tryb2)
MF mode1*/ mode2 (tryb1/tryb2)

AEL / AFL MEMO ON / OFF* (W ./Wy .) str. 68
AEL METERING 
(Pomiar AEL) AUTO* / 4 / n / nHI / nSH str. 68

FUNKCJA ; OFF / V / TEST PICTURE / PREVIEW* (Wy ./ test 
zdj cia / podgl d) str. 68

8 OFF / ON* (Wy ./W .) str. 70
JU / AB DIAL(Pokr t o)JU*/ DIAL(Pokr t o)AB str. 71
* Fabryczne ustawienie domy lne
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Menu konfiguracji

Zak adka Funkcja Ustawienie Opis na 
stronie

X k str. 7
CF/xD CF* / xD str. 93
FILE NAME 
(Nazwa pliku) AUTO* / RESET (Automatyczne / Wyzeruj) str. 69

s Lo –7 – 0* – Hi +7 str. 70
W *1 str. 71
VIDEO OUT 
(Wyj cie wideo)

*1 str. 71

REC VIEW 
(Podgl d zdj cia)

OFF / 1SEC – 20SEC (5 sekund *) (Wy . / 1 sek. 
–20 sek.) str. 69

SLEEP (Tryb czuwania) OFF / 1MIN* / 3MIN / 5MIN / 10MIN (Wy . / 1 min. / 
3 min. / 5 min. / 10 min.) str. 70

USB MODE (Tryb USB)
AUTO* / STORAGE / CONTROL / <EASY / 
<CUSTOM (Automatyczny / Zapis / Sterowanie / 
atwy / Niestandardowy)

str. 70

COLOR SPACE 
(Przestrze  kolorów) sRGB* / Adobe RGB str. 54

PIXEL MAPPING 
(Mapowanie pikseli) k str. 91

CLEANING MODE 
(Tryb czyszczenia) k str. 90

FIRMWARE 
(Oprogramowanie 
uk adowe)

k str. 71

*1 Fabryczne ustawienie domy lne
*1 Ustawienia ró ni  si  w zale no ci od kraju zakupu aparatu.
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Funkcje ustawiane przez tryb fotografowania

Funkcja

A
U
TO P A S M i l &

j / g

Warto  przys ony k k k
Czas otwarcia migawki k k
Fotografowanie przy d ugiej 
ekspozycji k k

F k k
D

Fotografowanie przy u yciu
lampy b yskowej k

Tr
yb

 fo
to

gr
af

ow
an

ia
 z

 la
m

p
 b

ys
ko

w AUTO k
(Nie mo na wybra

w trybie U)

k

! k k

!SLOW k k

#SLOW k k

H k k

#SLOW2 k

# (Nie mo na wybra  w trybie U) k

$ k

CUSTOM RESET SETTING 
(Niestandardowe resetowanie 
ustawie )

k k

PICTURE MODE (Tryb obrazu) k
GRADATION (Gradacja) k
NOISE REDUCTION 
(Redukcja zak óce )
> k
ISO k
WB k
w k
METERING (Pomiar wiat a) k
j (Fotografowanie 
sekwencyjne) k*1

Y (Samowyzwalacz)
< (Pilot zdalnego sterowania)
AF MODE (Tryb autofokusa) k

P (Nie mo na wybra
w trybie ()

AE BKT k
ALL> (Wszystkie) k
SQ

: Mo na ustawi k: Nie mo na ustawi *1: G, J, g mo na ustawi
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Funkcja

A
U
TO P A S M i l &

j / g

AUTO POP UP 
(Automatyczne wysuwanie)
AEL / AFL k
AEL / AFL MEMO k
AEL METERING (Pomiar AEL) k
FUNKCJA ; k
X
CF/xD
FILE NAME (Nazwa pliku)
s

W

VIDEO OUT (Wyj cie wideo)
8
REC VIEW (Podgl d zdj cia)
SLEEP (Tryb czuwania)
USB MODE (Tryb USB)
COLOR SPACE 
(Przestrze  kolorów) k

PIXEL MAPPING 
(Mapowanie pikseli)
CLEANING MODE 
(Tryb czyszczenia)

: Mo na ustawi k: Nie mo na ustawi
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Podane w tabeli rozmiary plików s  przybli one.

Spis trybów zapisu

Tryb zapisu Liczba pikseli Stopie  kompresji Format pliku Rozmiar pliku (MB)
RAW

3648 x 2736
Nieskompresowany ORF ok. 22

SHQ 1/2.7

JPEG

ok. 7.9
HQ 1/8 ok. 3.0

SQ

3200 x 2400

1/2.7 ok. 6.2
1/4 ok. 4.4
1/8 ok. 2.4
1/12 ok. 1.8

2560 x 1920

1/2.7 ok. 3.7
1/4 ok. 2.5
1/8 ok. 1.3
1/12 ok. 0.8

1600 x 1200

1/2.7 ok. 1.5
1/4 ok. 1.0
1/8 ok. 0.5
1/12 ok. 0.4

1280 x 960

1/2.7 ok. 0.9
1/4 ok. 0.6
1/8 ok. 0.3
1/12 ok. 0.2

1024 x 768

1/2.7 ok. 0.6
1/4 ok. 0.4
1/8 ok. 0.2
1/12 ok. 0.2

640 x 480

1/2.7 ok. 0.3
1/4 ok. 0.2
1/8 ok. 0.1
1/12 ok. 0.1

x Wskazówki

• Pozosta a ilo  zdj , które mo na zapisa , ró ni si  zale nie od obiektu lub takich 
czynników jak dokonanie lub brak rezerwacji wydruku. W niektórych przypadkach ilo
pozosta ych zdj  wy wietlona w wizjerze albo na wy wietlaczu mo e nie ulec zmianie 
nawet po wykonaniu zdj  lub po skasowaniu zapisanych zdj .

• Rzeczywisty rozmiar pliku jest zale ny od fotografowanego tematu.
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Aparat fotograficzny

Nazwy cz ci

Wy wietlacz LCD
gstr. 105

Wizjer gstr. 102

S Przycisk (Kasowanie)
gstr. 64

INFO Przycisk
(Wy wietlanie informacji)

gstr. 58

MENU przycisk
gstr. 18

q Przycisk
(Odtwarzanie)

gstr. 56

Przycisk AEL / AFL
gstr. 50, 67
0 Przycisk (Ochrona) 
gstr. 63

Przycisk i gstr. 18 

Klawisze strza ek gstr. 18

Pokrywa karty
gstr. 5

Gniazdo kart CF
gstr. 5

Przycisk wysuwania
gstr. 5

Z cze wielofunkcyjne
gstr. 74, 78

Pokrywa z cza

Gniazdo kart xD-Picture
gstr. 5

Pokr t o regulacji dioptrii
gstr. 6

Muszla oczna gstr. 40

W cznik zasilania gstr. 6

Mocowanie statywu

Blokada komory akumulatora
gstr. 3

Pokrywa komory akumulatora
gstr. 3

< przycisk gstr. 68
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Gor ca stopka gstr. 37

Przycisk migawki
gstr. 8

Pokr t o wyboru trybu
fotografowania

gstr. 14

Samowyzwalacz / Kontrolka 
zdalnego sterowania / Odbiornik 
zdalnego sterowania
gstr. 40, 41

Zwierciad o

Przycisk zwalniaj cy obiektyw
gstr. 4

Symbol mocowania obiektywu
gstr. 4

Podstawa
(Zamocuj obiektyw po zdj ciu nasadki 
z aparatu, aby uniemo liwi  dostawanie si
py u, kurzu i zanieczyszcze  do wn trza 
aparatu.)

F Przycisk (korekcja
ekspozycji) gstr. 49

Ko ek blokady obiektywu

Pokr t o steruj ce
gstr. 15, 17

Wbudowana lampa b yskowa
gstr. 35

# Przycisk (lampy b yskowej)
gstr. 35

< / Y / j
Przycisk (Zdalne sterowanie / 
Samowyzwalacz / 
Fotografowanie sekwencyjne) 
gstr. 39, 40, 41
Przycisk < (Kopiuj / Drukuj) 
gstr. 62, 

Oczko paska
gstr. 3
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Wskazania w wizjerze

Nie. Elementy Przyk ady wskaza Opis na stronie
1 Pole autofokusa str. 30, 43
2 Warto  przys ony str. 25 – 28
3 Czas otwarcia migawki str. 25 – 28

4 Symbol potwierdzenia ustawienia 
ostro ci ( str. 30

5 Lampa b yskowa # (miga: trwa adowanie 
wieci si : adowanie zako czone) str. 35

6 Balans bieli U str. 51
7 Blokada AE V str. 50
8 Warto  kompensacji ekspozycji str. 49
9 Sposób pomiaru wiat a 9, : str. 48

10 Wska nik stanu baterii  (gotowy do pracy), 
 (wymagane adowanie) k

11 Tryb ekspozycji P, %, A, S, M str. 25 – 28
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Ekran panelu sterowania

Nie. Elementy Przyk ady wskaza Opis na stronie

1 Wska nik stanu baterii  (gotowy do pracy), 
  (wymagane adowanie) k

2 Czas otwarcia migawki 1/2000 str. 25 – 28

3
Wska nik kompensacji ekspozycji
Wska nik stopnia ekspozycji
Wska nik nat enia lampy 
b yskowej

str. 49
str. 28
str. 36

4 Warto  przys ony F2.8 str. 25 – 28

5 Tryb ekspozycji P, A, S, M, i, l, &, j, / str. 14,
str. 25 – 28

6 Warto  kompensacji ekspozycji +2.0 str. 49

7
Data
Automatyczny bracketing 
Redukcja zak óce

2006.12.16
0
O

str. 7
str. 30
str. 55

8 ISO AUTO, 100, 200, 400 str. 50
9 Balans bieli 1, 5 str. 51
10 Tryb obrazu hVIVID (Intensywny) str. 53

11 Tryb fotografowania z lamp
b yskow H, # str. 34

12
Fotografowanie sekwencyjne / 
Samowyzwalacz / Zdalne 
sterowanie

j, Y2s, < str. 39 – 41

13 Sposób pomiaru wiat a e, 4, n, nHI, nSH str. 48
14 Karta 4, CF str. 92
15 Tryb zapisu RAW+SHQ str. 47
16 Pole autofokusa P str. 43
17 Tryb autofokusa S-AF str. 43

18 Wolna pami  wyra ona w ilo ci
zdj 135 k

19 Tryb Super FP 1 str. 37

1 2 3 4 1 2 4 6

5
7
8
9

13

6

10

12

14 15 16 18 14 23 18

5

8

20

3

10
21

22

17
Podstawowy Widok szczegó owy

7

11

19
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20

Tryb fotografowania z lamp
b yskow H str. 34

Sterowanie nat eniem lampy 
b yskowej # +2.0 str. 36

Sposób pomiaru wiat a e, 4, n str. 48
Tryb autofokusa S-AF str. 43
Pole autofokusa P str. 43
Fotografowanie sekwencyjne / 
Samowyzwalacz / Zdalne 
sterowanie

j, Y2s, < str. 39 – 41

21
Balans bieli 1, 5 str. 51
Korekcja balansu bieli R +3, G-2 str. 52

22

Przestrze  kolorów sRGB, Adobe RGB str. 54
Ostro  obrazu N +2 str. 54
Kontrast J +2 str. 54
Nasycenie T +2 str. 54
Gradacja z, zH, zL str. 54

23 Tryb zapisu
Ilo  pikseli

RAW+SHQ
1280 x 960 str. 47

Nie. Elementy Przyk ady wskaza Opis na stronie
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Wska niki wy wietlacza LCD (podczas odtwarzania)

Mo esz zmienia  sposób wy wietlania przyciskiem INFO (wy wietlanie informacji). 
g „Wy wietlanie informacji” (str. 58)

* Ogniskowa jest wy wietlana w milimetrach. 

Nie. Elementy Przyk ady wskaza Opis na stronie

1 Wska nik stanu baterii  (gotowy do pracy), 
  (wymagane adowanie) k

2 Karta [CF], [xD] str. 92

3 Zaznaczanie do wydruku
Liczba odbitek < x10 str. 72

4 Ochrona 9 str. 63
5 Tryb zapisu RAW, SHQ, HQ, SQ str. 47
6 Data i godzina 2006.12.16  21:56 str. 7

7 Numer pliku
Numer klatki

y 100-0030
30 str. 58

8 Pole autofokusa str. 43
9 Korekta ekspozycji 0.7 str. 49
10 Czas otwarcia migawki 1/4000 str. 25 – 28
11 Warto  przys ony F2.8 str. 25 – 28

12 Tryb ekspozycji P, A, S, M, i, l, &, j, / str. 14,
str. 25 – 28

13 Ogniskowa * 45 mm str. 113
14 ISO AUTO, ISO 100, ISO 200, ISO 400 str. 50
15 Sposób pomiaru wiat a e, 4, n, nHI, nSH str. 48

16 Sterowanie nat eniem lampy 
b yskowej +0.5 str. 36

17 Korekcja balansu bieli R;+3, G;-2 str. 52
18 Tryb obrazu hVIVID (Intensywny) str. 53
19 Przestrze  kolorów sRGB, Adobe RGB str. 54
20 Balans bieli WB:AUTO str. 51
21 Histogram str. 58

1 2 3 4 1 2 8 9

5

6

7

5

10
12

15
16

13
14

17
18
19

21
Informacje przy odtwarzaniu pojedynczych zdj Informacje o fotografowaniu

20

11
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A Tryb priorytetu przys ony
U ytkownik ustawia przys on  a czas otwarcia migawki jest automatycznie ustawiany przez 
aparat, aby zdj cie by o wykonane w odpowiedniej ekspozycji. 
AE (Automatyczna ekspozycja)
Wbudowany modu  pomiaru ekspozycji automatycznie ustawia ekspozycj . Dost pne s  3 tryby 
automatycznej ekspozycji (AE): w trybie P przys ona i czas otwarcia migawki s  ustawiane przez 
aparat, w trybie A u ytkownik ustawia przys on  a czas otwarcia migawki jest ustawiany przez 
aparat, w trybie S u ytkownik wybiera czas otwarcia migawki a przys ona jest ustawiana przez 
aparat.
W trybie M u ytkownik ustawia zarówno przys on  jak i czas otwarcia migawki. 
CCD (Charge-Coupled Device)
Urz dzenie to przekszta ca wiat o padaj ce przez obiektyw w sygna y elektryczne. W tym 
aparacie wiat o jest konwertowane na sygna y RGB w celu utworzenia jednego obrazu.
Cyfrowy pomiar wiat a Digital ESP (Electro-Selective Pattern)
Tryb ten okre la ekspozycj  poprzez podzielenie obrazu na 49 obszarów i pomiar oraz 
obliczanie poziomów wiat a w ka dym obszarze. 
DCF (Design Rule for Camera File System)
Standard plików obrazu ustanowiony przez organizacj  Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
DPOF (Digital Print Order Format)
Jest to format zapisu danych ustawie  druku w aparatach cyfrowych. Wprowadzaj c
informacje o tym, jakie zdj cia maj  by  wydrukowane i w jakiej ilo ci, u ytkownik mo e atwo
drukowa dane obrazy na drukarce lub w zak adzie fotograficznym obs uguj cym format 
DPOF.
Ekspozycja
Ilo wiat a u ywana do rejestracji obrazu. Ekspozycja jest okre lana przez czas otwarcia 
migawki i ilo wiat a przechodz c  przez obiektyw (przys on ).
EV (Exposure Value, warto  ekspozycji)
Nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej. Warto  EV0 oznacza, e warto
przys ony wynosi f/1, a czas otwarcia migawki 1 sekund . Warto  EV ro nie o 1 z ka dym 
wzrostem warto ci przys ony o jedn  jednostk  F lub ka dym skróceniem czasu otwarcia 
migawki. Warto  EV mo e te  by  u ywana jako wska nik jasno ci i czu o ci ISO.
G bia ostro ci
G bia ostro ci to odleg o  od najbli szego do najdalszego widocznego „ostrego” obszaru 
w uj ciu.
Ilo  pikseli (LICZBA PIKSELI)
Ilo  punktów (pikseli) u ytych do tworzenia obrazu okre la rozmiar obrazu.
Na przyk ad obraz o ilo ci pikseli 640 x 480 ma taki sam rozmiar jak rozmiar ekranu komputera, 
je li ustawienie monitora równie  640 x 480. Je li ustawienie monitora wynosi 1024 x 768, obraz 
zajmie tylko cz  ekranu. 
ISO
Metoda okre lania czu o ci b ony filmowej utworzona przez organizacj  International 
Organization for Standardization (ISO) (Mi dzynarodowa organizacja standardów) (np. 
„ISO100”). Wy sze warto ci ISO oznaczaj  wi ksz  czu o  na wiat o, aby obrazy mog y by
na wietlone nawet w s abym wietle.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Format kompresji kolorowych zdj . Fotografie (obrazy) wykonane przez aparat s  zapisywane 
na karcie w formacie JPEG, gdy Tryb zapisywania jest ustawiony na SHQ, HQ, SQ. Pobieraj c

S ownik
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te obrazy na komputer osobisty mo na pos uguj c si  odpowiednim oprogramowaniem 
graficznym edytowa  je lub przegl da  u ywaj c przegl darki internetowej.
Lustrzanka (aparat fotograficzny)
Aparat, w którym stosuje si  zwierciad o do odbicia wiat a wchodz cego przez obiektyw i wizjer 
do sprawdzania obrazu. Nie ma ró nicy pomi dzy uj ciem, które zostanie zapisane a uj ciem 
widocznym w wizjerze.
NTSC (National Television Systems Committee) / PAL (Phase Alternating Line)
Formaty telewizyjne. Format NTSC jest u ywany g ównie w Japonii, Ameryce Pó nocnej i Korei.
Format PAL jest u ywany g ównie w Europie i Chinach.
PictBridge
Standard umo liwiaj cy czenie aparatów i drukarek wyprodukowanych przez ró nych 
producentów i umo liwiaj cy drukowanie obrazów bezpo rednio z aparatu.
Piksele
Piksel jest najmniejsz  jednostk  (punktem) tworz cym obraz. Wyra ne, du e obrazy sk adaj
si  z milionów pikseli.
Pomiar punktowy

wiat o jest mierzone w bardzo ma ym obszarze dooko a rodka kadru, który jest okre lony
przez symbol pomiaru punktowego wiat a w wizjerze. Pomiar punktowy jest najlepszy do 
zastosowania w trudnych warunkach o wietleniowych lub gdy jest wa ny ma y element obrazu 
(np. twarz). Nale y u y  pomiaru punktowego w przypadku obiektów o wietlonych od ty u lub 
gdy fotografowani s  sportowcy lub arty ci na scenie. Przeczytaj równie  o cyfrowym pomiarze 
wiat a ESP i pomiarze wiat a centralnie wa onym.

Pomiar wiat a centralnie wa ony
Tryb pomiaru wiat a pobieraj cy redni  warto wiat a z ca ego uj cia, ale informacja o ilo ci
wiat a ze rodka uj cia ma wi kszy priorytet. Najlepiej jest stosowa  t  metod , gdy jasno ci 
rodka i obrze y uj cia zbytnio si  nie ró ni . Przeczytaj równie  o cyfrowym pomiarze wiat a

ESP i pomiarze punktowym.
Przestrze  kolorów
Matematyczny model numerycznego opisywania kolorów z pomoc  wi cej jak trzech 
wspó rz dnych. Przestrzenie kolorów sRGB, Adobe RGB s  w niektórych sytuacjach 
wykorzystywane do okre lania poprawnej reprodukcji zarejestrowanych kolorów. 
Przys ona
Regulowany otwór w obiektywie okre laj cy ilo wiat a, które dostaje si  do aparatu. Czym 
wi ksza przys ona, tym mniejsza g bia ostro ci i bardziej rozmyte t o. Czym mniejsza 
przys ona, tym wi ksza g bia ostro ci i bardziej ostre t o. Warto  przys ony jest mierzona 
w warto ciach f. Wi ksze warto ci przys ony oznaczaj  mniejsz  przys on  a mniejsze warto ci
przys ony oznaczaj  wi ksz  przys on .
RAW
Format danych pierwotnych (nieprzetworzonych), które nie zosta y zmienione przez opcje 
aparatu takie jak balans bieli, ostro , kontrast itp. Format ten jest przeznaczony do 
przegl dania i przetwarzania przez oprogramowanie firmy OLYMPUS. Nie mo na otworzy  lub 
przegl da  tych plików innymi programami graficznymi i nie mo na ich wybra  do druku DPOF 
(rezerwacja do druku). Pliki RAW maj  rozszerzenie orf (*.orf).
S Tryb priorytetu czasu otwarcia migawki
U ytkownik ustawia czas otwarcia migawki a przys ona jest automatycznie ustawiana przez 
aparat, aby zdj cie by o wykonane w odpowiedniej ekspozycji. 
Stopie  kompresji
Kompresja to metoda zmniejszania rozmiaru pliku poprzez skracanie niektórych danych 
a stopie  kompresji oznacza, jak bardzo dany element zosta  zmniejszony. Rzeczywisty rezultat 
kompresji mo e ró ni  si  w zale no ci od zawarto ci obrazu. Oznaczenia liczbowe stopnia 
kompresji podane w aparacie s  tylko przybli onymi warto ciami. 
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System TTL (Through-The-Lens)
Aby ustawi  ekspozycj , wiat omierz aparatu bezpo rednio mierzy wiat o przechodz ce przez 
obiektyw.
System wykrywania kontrastu fazowego TTL
Stosowany do mierzenia odleg o ci od obiektu. Ostro  obrazu jest okre lany przez aparat 
poprzez wykrywany kontrast fazowy.
Temperatura barwowa
Balans spektralny ró nych róde  bia ego wiat a jest okre lany przez tzw. temperatur  barwow
– poj cie fizyczne, które jest wyra one w skali Kelvina (stopniach K) i odpowiada w przybli eniu 
temperaturze arnika w arówce. Im wy sza temperatura barwowa, tym wiat o jest bogatsze 
w odcienie b kitu, a ubo sze w odcienie czerwieni; im ni sza temperatura barwowa, tym wiat o
jest bogatsze w odcienie czerwieni, a ubo sze w odcienie b kitu U ytkownik mo e napotka
problemy z odwzorowaniem kolorów podczas fotografowania przy wietle jarzeniowym 
w pomieszczeniach lub gdy jest obecne zarówno wiat o s oneczne, jak i jarzeniowe. Aparat jest 
wyposa ony w funkcj  regulacji balansu bieli, która umo liwia skorygowanie nienaturalnych 
kolorów, które mog  by  obecne na zdj ciach. 
Tryb automatyczny (AUTO)
Tryb programowego AE (patrz „Tryb P (Programowy) ”). Dodatkowo w tym trybie wbudowana 
lampa b yskowa wysuwa si  automatycznie przy ma ej ilo ci wiat a w otoczeniu. 
Tryb czuwania
Tryb zapewniaj cy oszcz dno  energii. Aparat automatycznie przechodzi w tryb u pienia, gdy 
nie jest u ywany przez okre lony czas. Aby zako czy  tryb u pienia, lekko naci nij dowolny 
przycisk (migawka, klawisze strza ek itd.).
Tryb M (r czny)
Umo liwia r czne ustawianie przys ony i czasu otwarcia migawki.
Tryb P (Programowy)
Inna nazwa to Tryb programowy AE. Aparat automatycznie dopasuje optymaln  warto
przys ony i czas otwarcia migawki dla danego zdj cia.
Winietowanie
Winietowanie nast puje wtedy, gdy cz  kadru jest zas oni ta przez przeszkod  ( le za o ona 
os ona s oneczna, palec w obiektywie itp) i nie mo e zosta  sfotografowana. Z winietowaniem 
mamy do czynienia tak e wtedy, gdy obraz widoczny w okularze nie jest taki sam jak na 
wykonanej fotografii (zarejestrowane s  obszary niewidoczne w okularze).
Zastosowanie nieodpowiedniej os ony s onecznej mo e spowodowa  pojawienie si
ciemniejszych obszarów obrazu w rogach kadru. 
Wy wietlacz kolorowy TFT (Thin-Film Transistor) 
Ciek okrystaliczny wy wietlacz kolorowy, skonstruowany z wykorzystaniem technologii 
cienkowarstwowej.
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Typ produktu
Typ produktu : Aparat cyfrowy lustrzanka jednoobiektywowa z systemem 

wymiennych obiektywów
Obiektyw : Zuiko Digital, obiektywy systemu 4/3
Podstawa obiektywu : System 4/3
Ekwiwalent ogniskowej
w aparacie kliszowym 35 mm : W przybli eniu podwójna ogniskowa obiektywu

Przetwornik obrazu
Typ produktu : CCD typu 4/3 (g ówny filtr koloru)
Ca kowita liczba pikseli : Ok. 11 200 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli : Ok. 10 000 000 pikseli
Rozmiar ekranu : 17.3 mm (wys.) x 13.0 mm (szer.) 
Wspó czynnik kszta tu obrazu : 1.33 (4:3)

Celownik
Typ produktu : Celownik optyczny TTL, obserwacja z poziomu oka.
Pole widzenia : Ok. 95% 
Powi kszenie wizjera : Ok. 0,92x (z obiektywem 50 mm przy ostro ci ustawionej na 

niesko czono , przy -1 dioptrii.)
Punkt oka : 14 mm przy -1 dioptrii.
Zakres regulacji dioptrii : –3.0 – +1.0 dioptrie
Lustro : Pó zwierciad o szybkopowrotne
Podgl d g bi ostro ci : Mo e by  sprawdzana przyciskiem < (je eli jest 

zarejestrowana funkcja PREVIEW)
Ustawianie ostro ci

Matówka : Niewymienna
Muszla okularu : Wymienna

Wy wietlacz LCD
Typ produktu : kolorowy wy wietlacz ciek okrystaliczny 2.5" TFT

(Hyper crystal LCD)
Ca kowita liczba pikseli : Ok. 215 000 pikseli

Migawka
Typ produktu : Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa.
Migawka : 1/4000 – 60 sek.

Na wietlanie w trybie Bulb (ISO 100 – 400: 8 min., 
ISO 500 – 800: 4 min., ISO 1000 – 1600: 2 min.)

Autofokus
Typ produktu : Pomiar TTL przy otwartej przys onie
Punkt ostro ci : 3-punktowy wielokrotny autofokus (lewy, rodkowy, prawy)
Zakres dzia ania : EV 0 – EV 19
Wybór punktu ostro ci : automatyczny, opcjonalny
Wspomaganie AF : wiat o zapewnia wbudowana lampa b yskowa. ( ród em wiat a

mo e by  te  zewn trzna elektroniczna lampa b yskowa)

Regulacja ekspozycji
System pomiaru wiat a : System pomiaru pe nej rozwarto ci optycznej TTL

(1) Cyfrowy pomiar wiat a ESP
(2) Pomiar wiat a centralnie wa ony
(3) Pomiar punktowy (ok. 1 % ekranu wizjera)

Dane techniczne

Dane techniczne aparatu
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Zakres pomiaru wiat a : EV 1 – 20 (pomiar cyfrowy ESP, pomiar wiat a centralnie 
wa ony, pomiar punktowy) (Przy normalnej temperaturze, 
50 mm F2, ISO 100)

Tryb ekspozycji : (1) AUTO: Ca kowicie automatyczny
(2) P: Program AE (mo liwo  przesuni cia programu)
(3) A: Tryb priorytetu przys ony AE
(4) S: Tryb priorytetu migawki AE
(5) M: R czne

Czu o  ISO : 100 – 1600
Kompensacja ekspozycji : ± 5 EV (krok 1/3 EV)

Balans bieli
Typ produktu : Przetwornik obrazu
Ustawienie trybu : Auto, Preset WB (7 ustawie ), Customized WB 

(Niestandardowe), One-touch WB (Jednoprzyciskowe)

Zapis
Pami : karta CF (kompatybilna ze standardem Type I i II)

Microdrive (kompatybilna ze standardem FAT 16/32)
Karta xD-Picture Card

System zapisu : Cyfrowy zapis, JPEG (zgodne z regu ami systemu plików dla 
cyfrowych aparatów fotograficznych [DCF]), format plików 
nieskompresowanych RAW

Stosowane standardy : Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF),
PRINT Image Matching III, PictBridge

Odtwarzanie
Tryb odtwarzania : Pojedyncza klatka, z powi kszeniem, wy wietlanie miniatur

Obrót obrazów, pokaz slajdów, widok kalendarzowy 
Wy wietlanie informacji : informacje, histogram

Tryb wyzwalania migawki
Tryb wyzwalania migawki : wykonywanie pojedynczych zdj , fotografowanie sekwencyjne, 

samowyzwalacz
Pilot zdalnego sterowania

Fotografowanie sekwencyjne: 3 klatki / sek. (maks. ilo  obrazów sekwencyjnych: 
5 klatek w formacie RAW)

Samowyzwalacz : Czas dzia ania: 12 sek., 2 sek.
Zdalne sterowanie optyczne : Czas dzia ania: 2 sek., 0 sek. (natychmiastowe uruchomienie 

migawki)
(pilot RM-1 [opcja])

Lampa b yskowa
Synchronizacja : Lampa b yskowa zsynchronizowana z aparatem przy czasie 

otwarcia migawki 1/180 sek. lub d u szym
Tryb sterowania lamp
b yskow : TTL-AUTO  (przedb ysk TTL), AUTO, MANUAL
Gniazdo pod czenia 
zewn trznych lamp 
b yskowych : Gor ca stopka

Z cze zewn trzne
Z cze USB / z cze Video out (z cze wielofunkcyjne)

Zasilanie
Akumulator : Akumulator litowo-jonowy (BLS-1) x 1
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Wymiary / waga
Wymiary : 129,5 mm (szer.) x 91 mm (wys.) x 53 mm (gr.) 

(bez cz ci wystaj cych)
Ci ar : Ok. 375 g. (bez akumulatora)

Wymagane cechy otoczenia
Temperatura : 0 m – 40 m (praca) / 

–20 m – 60 m (przechowywanie)
Wilgotno  powietrza : 30 -90% (praca) / 10 -90% (przechowywanie)

BLS-1 Akumulator litowo-jonowy 

Numer modelu : PS-BLS1
Typ produktu : Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego adowania
Napi cie znamionowe : 7.2 V pr. st.
Pojemno  nominalna : 1150 mAh
Ilo adowa  oraz
roz adowa : ok. 500 razy (zale nie od warunków u ytkowania)
Temperatura otoczenia : 0 m – 40 m (podczas adowania)

–10 m – 60 m (praca)
–20 m – 35 m (przechowywanie)

Rozmiary : Ok. 35,5 mm (szer.) x 55 mm (d .) x 12,8 mm (wys.)
Ci ar : Ok. 46 g. 

BCS-1 adowarka litowo-jonowa

Numer modelu : PS-BCS1
Znamionowe napi cie wej cia: U.S.A KANADA AC 120V (60 Hz)

Inne kraje pr d zmienny 100 V – 240 V (50 / 60 Hz)
Znamionowe napi cie wyj cia: 8.35 V pr. st., 400 mA
Czas adowania : Ok. 210 min.

(temp. pokojowa: przy u yciu BLS-1)
Temperatura otoczenia : 0 m – 40 m (praca) / 

–20 m – 60 m (przechowywanie)
Rozmiary : Ok. 62 mm (szer.) x 83 mm (d .) x 38 mm (wys.)
Ci ar : Ok. 72 g. (bez kabla zasilania)
DANE TECHNICZNE MOG  BY  ZMIENIANE BEZ UPRZEDZENIA ORAZ BEZ 
JAKICHKOLWIEK ZOBOWI ZA  ZE STRONY PRODUCENTA.

Dane techniczne baterii / adowarki
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Dost pne obiektywy

Wybierz obiektyw, przy pomocy którego chcesz wykonywa  zdj cia.
U yj jednej z wymienionych podstaw obiektywów systemu 4/3 (bagnet 4/3). Je eli u ytkownik 
stosuje obiektyw nie wymieniony na li cie, funkcje AF (automatyczne ustawianie ostro ci)
i pomiaru wiat a b d  dzia a  nieprawid owo. W przypadku niektórych obiektywów mog  te  nie 
dzia a  inne funkcje.

Bagnet 4/3
Zaprojektowany przez firm  Olympus jako standard dla bagnetów obiektywów systemu 
4/3 (Four Thirds system). Nowoczesne, wymienne obiektywy systemu 4/3 zosta y
zaprojektowane ca kowicie w oparciu o zasady in ynierii optycznej i tylko dla cyfrowych 
aparatów fotograficznych.

Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL

Wymienne obiektywy w systemie 4/3, przystosowane do trudnych warunków pracy podczas 
profesjonalnego u ytkowania. Dzi ki systemowi 4/3 jasne obiektywy mog  by  jednocze nie 
niewielkie i lekkie.

Obiektyw

x Wskazówki

• Przy zak adaniu i zdejmowaniu pokrywy aparatu bagnet obiektywu w aparacie musi by
skierowany w dó . Zapobiegnie to dostawaniu si  py u i innych cia  obcych do wn trza 
aparatu.

• Nie zdejmuj pokrywy aparatu i nie zak adaj obiektywu w zapylonych miejscach.
• Nie kieruj aparatu z za o onym obiektywem bezpo rednio w stron  s o ca. Mo e to 

spowodowa  zak ócenie dzia ania aparatu, a nawet jego zapalenie si  wskutek skupienia 
wi zki wiat a s onecznego przez obiektyw.

• Uwa aj, eby nie zgubi  pokrywy aparatu i pokrywy tylnej.
• Zak adaj pokryw  na aparat, gdy obiektyw nie jest zamontowany, aby uniemo liwi

wnikanie py u do wn trza aparatu.
W

ym
ienne obiektyw

y
10
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Nazwy cz ci
1Cz  monta u os ony
2Gwint monta u filtra
3Pier cie  zmiany ogniskowej
4Pier cie  regulacji ostro ci
5Bagnet
6Styki elektryczne
7Nasadka przednia
8Pokrywa tylna
9Os ona obiektywu

• U ywaj os ony przy fotografowaniu obiektu o wietlonego od ty u.
• W przypadku obiektywu 17.5 – 45 mm os ona nie jest dostarczana. 

G ówne dane techniczne

Mo e by  u ywany z opcjonalnym pier cieniem EX-25.
Podczas stosowania pier cienia EX-25 regulacja ostro ci musi by  r czna.

Obiektyw wymienny ZUIKO DIGITAL

Zak adanie os ony Przechowywanie os ony

Elementy 17,5 – 45 mm 14 – 42 mm 40 – 150 mm
Bagnet Bagnet 4/3
Ogniskowa 17,5 – 45 mm 14 – 42 mm 40 – 150 mm
Maks. przys ona f3.5 – 5.6 f3.5 – 5.6 f4 – 5.6
K t widzenia obrazu 63 o – 27 o 75 o – 29 o 30 o – 8.2 o

Konfiguracja obiektywu
7 grup,

7 soczewek
8 grup,

10 soczewek
9 grup,

12 soczewek
Wielowarstwowe pow oki (cz ciowo jednowarstwowe)

Sterowanie przys on f3.5 – 22 f3.5 – 22 f4 – 22
Zakres ostrzenia 0,28 m – ) 0,25 m – ) 0,9 m – )
Regulacja ostro ci Zmiana trybów AF / MF
Ci ar (bez pokrywy i os ony) 210 g 190 g 220 g
Wymiary
(Maks. rednica x ca kowita d ugo )  71 x 70 mm  65,5 x 61 mm  65,5 x 72 mm

Gniazdo os ony obiektywu k Bagnet
rednica gwintu gniazda filtra 52 mm 58 mm
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rodki ostro no ci dotycz ce przechowywania
• Po u yciu oczy  obiektyw. Usu  py  i brud z powierzchni obiektywu gruszk  fotograficzn  lub 

szczoteczk . U ywaj dost pnej w sprzeda y bibu ki do czyszczenia obiektywów usuwaj cej
brud z obiektywu.

• Zawsze zak adaj na obiektyw pokryw , gdy nie jest on u ywany.
• Nie u ywaj rozpuszczalników organicznych.

Obiektyw, ogniskowa Zakres ostrzenia
Powi kszenie

(): Warto ci obliczone w oparciu 
o standardowy aparat kliszowy 35 mm

17,5 – 45 mm
17,5 mm Fotografowanie jest niemo liwe, poniewa  przy tej ogniskowej nie jest 

mo liwe ustawienie ostro ci.
28 mm 15,1 cm – 15,9 cm 0,89 – 1,16x (1,78 – 2,32x)
45 mm 18,4 cm – 22,4 cm 0,57 – 0,91x (1,14 – 1,82x)

14 – 42 mm
14 mm Fotografowanie jest niemo liwe, poniewa  przy tej ogniskowej nie jest 

mo liwe ustawienie ostro ci.
25 mm 13,3 cm 1,02x (2,04x)
42 mm 16,2 cm – 17,3 cm 0,61 – 0,69x (1,22 – 1,38x)

40 – 150 mm
40 mm 19,0 cm – 20,4 cm 0,61 – 0,70x (1,22 – 1,40x)
80 mm 28,0 cm – 40,6 cm 0,32 – 0,48x (0,64 – 0,96x)
150 mm 48,0 cm – 118,8 cm 0,17 – 0,39x (0,34 – 0,78x)

x Wskazówki dotycz ce fotografowania

• Przy u ywaniu wi cej ni  jednego filtra albo grubego filtra mo e doj  do winietowania.
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Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpocz ciem korzystania z urz dzenia przeczytaj 
ca  instrukcj  obs ugi. Zachowaj wszystkie instrukcje i dokumenty na przysz o .

Czyszczenie – Przed czyszczeniem zawsze od cz urz dzenie z gniazdka. Do czyszczenia 
u ywaj tylko lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urz dzenia nigdy nie stosuj rodków 
czyszcz cych w p ynie lub aerozolu, ani adnych rozpuszczalników organicznych.

Pod czenia – W celu bezpiecze stwa i unikni cia uszkodzenia aparatu, korzystaj wy cznie
z akcesoriów zalecanych przez firm  Olympus.

Woda i wilgo – Zasady bezpiecze stwa dotycz ce produktów o konstrukcji odpornej na 
dzia anie pogody zamieszczono w rozdzia ach dotycz cych takich konstrukcji.

Miejsce – Aby zapobiec uszkodzeniom, zamocuj urz dzenie bezpiecznie na stabilnym statywie 
lub wsporniku. 

ród o zasilania – Produkt mo na pod cza  tylko do ród a zasilania opisanego na etykiecie 
produktu. 

Obce przedmioty – Aby unikn  obra e  cia a, nigdy nie wk adaj metalowych przedmiotów do 
wn trza produktu.

ZASADY BEZPIECZE STWA

Ostrze enia ogólne

UWAGA:ABY ZMNIEJSZY  RYZYKO PORA ENIA PR DEM, NIE
ZDEJMUJ POKRYWY (RÓWNIE  TYLNEJ). WEWN TRZ NIE MA ADNYCH 

ELEMENTÓW DO NAPRAWY. 
WSZELKIE NAPRAWY I CZYNNO CI SERWISOWE POWINNY BY  WYKONYWANE 

PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMY OLYMPUS.

Znak wykrzyknika umieszczony w trójk cie informuje o wa nych 
instrukcjach dotycz cych dzia ania i konserwacji w dokumentach 
za czonych do aparatu.

NIEBEZPIECZE STWO

Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
powa ne obra enia cia a lub mier .

OSTRZE ENIA

Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
powa ne obra enia cia a lub mier .

UWAGA

Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
mniejsze obra enia cia a, uszkodzenie sprz tu lub utrat  wa nych 
danych. 

OSTRZE ENIE!
ABY UNIKN  NIEBEZPIECZE STWA PO ARU I PORA ENIA PR DEM,
NIGDY NIE NALE Y WYSTAWIA  PRODUKTU NA DZIA ANIE WODY, ANI 
NIE U YWA  GO PRZY DU EJ WILGOTNO CI POWIETRZA.

UWAGA
RYZYKO PORA ENIA PR DEM

NIE OTWIERA

Inne

11
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Ciep o – Nigdy nie nale y u ywa  ani przechowywa  urz dzenia w pobli u jakiegokolwiek 
ród a ciep a, takiego jak grzejnik, piecyk lub inne urz dzenie grzewcze, a tak e w pobli u

urz dze  wydzielaj cych du e ilo ci ciep a, w tym mi dzy innymi wzmacniaczy stereo.

OSTRZE ENIE
( Nie nale y korzysta  z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów.
( Nie u ywaj lampy b yskowej w niedalekiej odleg o ci od osób (niemowl ta, ma e

dzieci itp.).
• Zdj cia nale y robi  w odleg o ci przynajmniej 1 metra od twarzy fotografowanej osoby. 

Zadzia anie lampy b yskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby mo e spowodowa
chwilow  utrat  wzroku.

( Aparat nale y trzyma  z dala od ma ych dzieci i niemowl t.
• Aparat nale y zawsze u ywa  i przechowywa  w miejscach niedost pnych dla ma ych 

dzieci i niemowl t, aby uchroni  je przed poni szymi niebezpiecznymi sytuacjami, które 
mog  sta  si  przyczyn  powa nego wypadku:
• Zapl tanie si  w pasek aparatu, co mo e prowadzi  do uduszenia.
• Przypadkowe po kni cie baterii, kart lub innych ma ych elementów.
• Przypadkowe b y ni cie lamp  w oczy. 
• Przypadkowe zranienie ruchomymi cz ciami aparatu.

( Nie nale y patrze  przez aparat na s o ce lub inne silne ród o wiat a.
( Nie nale y u ywa  ani przechowywa  aparatu w zakurzonych lub wilgotnych 

miejscach.
( Nie nale y zas ania  r k  lampy przy b ysku.

UWAGA
( Je li aparat wydziela dziwny zapach lub dym, nale y go wy czy .

• Nigdy nie wyjmuj akumulatorów go ymi r koma, gdy  grozi to po arem lub poparzeniem 
d oni.

( Nigdy nie trzymaj ani nie obs uguj aparatu mokrymi r koma.
( Nie pozostawiaj aparatu w miejscach, w których mo e by  on nara ony na dzia anie 

wysokich temperatur.
• Wysokie temperatury mog  powodowa  uszkodzenie poszczególnych cz ci aparatu, 

a w szczególnych przypadkach mog  spowodowa  jego zapalenie. Nie u ywaj adowarki, 
gdy jest ona przykryta czym  przykryta (np. kocem). Mo e to powodowa  silne 
nagrzewanie si  tych elementów i w efekcie wywo a  po ar.

( Zachowaj ostro no  przy obs udze aparatu, by nie dozna  lekkiego poparzenia.
• Je li aparat zawiera metalowe cz ci, ich przegrzanie mo e spowodowa  lekkie 

poparzenie. Nale y zwróci  uwag  na nast puj ce kwestie:
• W przypadku u ytkowania aparatu przez d u szy czas staje si  on gor cy. Gdy 

u ytkownik b dzie trzyma  gor cy aparat, mo e si  lekko oparzy .
• W miejscach o wyj tkowo niskich temperaturach, temperatura korpusu aparatu mo e

by  ni sza od temperatury otoczenia. Je li to mo liwe, w niskich temperaturach aparat 
nale y obs ugiwa  w r kawiczkach.

( Nale y ostro nie obchodzi  si  z paskiem do noszenia aparatu.
• Nale y ostro nie obchodzi  si  z paskiem podczas noszenia aparatu. Mo e on atwo 

zaczepi  si  o wystaj cy przedmiot i spowodowa  powa ne uszkodzenie.

rodki ostro no ci dotycz ce korzystania z aparatu
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NIEBEZPIECZE STWO
• W aparacie wykorzystywany jest akumulator litowo-jonowy zgodny z wymogami firmy 

Olympus. Bateri  nale y adowa  za pomoc adowarki okre lonej przez producenta. Nie 
nale y u ywa  innych adowarek.

• Nigdy nie nale y podgrzewa  baterii ani wrzuca  ich do ognia.
• Przenosz c lub przechowuj c baterie nale y uwa a , by nie styka y si  one z adnymi 

metalowymi przedmiotami, takimi jak bi uteria, spinki, zszywacze itp.
• Nigdy nie nale y przechowywa  baterii w miejscach wystawionych na bezpo rednie wiat o

s oneczne lub w wysokich temperaturach, np. w rozgrzanym samochodzie, w pobli u róde
ciep a itp.

• Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii lub uszkodzeniu ich terminali nale y post powa
ci le wed ug instrukcji u ytkowania baterii. W adnym wypadku nie nale y demontowa

baterii ani ich modyfikowa , np. przez lutowanie itp.
• Je li elektrolit z akumulatorów dostanie si  do oczu, nale y natychmiast przemy  oczy czyst

ch odn  bie c  wod , a nast pnie jak najszybciej znale  pomoc medyczn .
• Baterie zawsze nale y przechowywa  w miejscach niedost pnych dla ma ych dzieci. Je li

dziecko po knie bateri , nale y natychmiast zwróci  si  o pomoc medyczn .

OSTRZE ENIE
• Baterie zawsze powinny by  suche. 
• Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii, ich przegrzewaniu oraz eksplozji, nale y

korzysta  wy cznie z baterii przeznaczonych do niniejszego produktu.
• Baterie nale y umie ci  w aparacie w sposób opisany w instrukcji obs ugi.
• Je li baterie wielokrotnego adowania nie na aduj  si  w okre lonym przez producenta czasie, 

nale y przerwa adowanie i nie korzysta  z tych baterii.
• Nie nale y korzysta  z akumulatorów, je li s  p kni te lub uszkodzone w inny sposób.
• Je li z ogniw wycieka elektrolit, s  one odbarwione lub zdeformowane lub wykazuj  inne 

oznaki uszkodzenia, nale y natychmiast zako czy  u ytkowanie aparatu.
• Je li elektrolit z ogniw dostanie si  na ubranie lub skór , nale y natychmiast przemy

zabrudzone miejsca czyst , ch odn  bie c  wod . Je li p yn elektrolitu wywo a poparzenie 
skóry, nale y zwróci  si  o pomoc medyczn .

• Nie nale y nara a  akumulatorów na silne wstrz sy i sta e drgania.

UWAGA
• Przed w o eniem baterii do aparatu nale y j  zawsze skontrolowa , sprawdzaj c, czy nie 

wyst puj  na niej wycieki, przebarwienia, zgniecenia lub jakiekolwiek inne nietypowe 
zjawiska.

• Po d ugotrwa ym u ytkowaniu bateria mo e si  nagrza . Aby unikn  lekkich poparze , nie 
nale y jej wyjmowa  natychmiast po zako czeniu u ywania aparatu.

• Nale y wyj  baterie z aparatu przed przechowywaniem go przez d u szy okres czasu.
• W aparacie wykorzystywana jest bateria litowo-jonowa zgodny z wymogami firmy Olympus. 

Nie nale y u ywa  innych typów baterii. Aby bezpiecznie i w a ciwie u ytkowa  bateri , przed 
u yciem nale y zapozna  si  dok adnie z instrukcj  jej u ytkowania.

• Je eli zaciski baterii stan  si  wilgotne lub zat uszczone, mo e to spowodowa  brak 
po czenia z aparatem. Przed u yciem bateria powinna zosta  dok adnie wytarta such
szmatk .

• Bateria powinna by  zawsze na adowana przed pierwszym u yciem baterii lub gdy nie by a
u ywana po d u szym okresie.

rodki ostro no ci dotycz ce korzystania z baterii

Nale y post powa  zgodnie z przedstawionymi poni ej wskazówkami, aby zapobiec 
wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu si  baterii, mo liwo ci ich zapalenia si ,
eksplozji, pora e  i poparze .
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• Korzystaj c w niskich temperaturach z aparatu zasilanego z baterii nale y, na ile to mo liwe, 
trzyma  aparat oraz zapasowe baterie w cieplejszym miejscu. Bateria, która w niskich 
temperaturach mo e wydawa  si  wyczerpana, mo e powróci  do normalnej sprawno ci po 
ogrzaniu do temperatury pokojowej.

• Liczba zdj , jak  mo na wykona , zale y od warunków fotografowania oraz stanu baterii.
• Przed d u sz  podró , zw aszcza do innego kraju, nale y zaopatrzy  si  w dodatkow  ilo

baterii.
W czasie podró y mo e by  trudno kupi  odpowiedni  bateri .

• Oddawaj baterie w punktach recyklingowych – pomó  chroni  naturalne zasoby naszej 
planety. Wyrzucaj c zu yte baterie nale y upewni  si , czy ich zaciski s  os oni te, a tak e
zawsze przestrzega  lokalnych przepisów prawa oraz innych zasad.

• Aby chroni  precyzyjne elementy niniejszego produktu, nigdy podczas u ytkowania lub 
przechowywania nie nale y zostawia  aparatu w nast puj cych miejscach:
• W miejscach o wysokiej temperaturze i/lub wilgotno ci lub w miejscach, gdzie wyst puj  ich 

gwa towne wahania. Bezpo rednio w wietle s onecznym, na pla y, w zamkni tym 
samochodzie, w pobli u urz dze  grzewczych (tj. kuchenka, kaloryfer itp.) lub 
nawil aj cych.

• Miejsca, w których jest du o piasku lub kurzu.
• W pobli u materia ów atwopalnych i wybuchowych.
• W wilgotnym otoczeniu, np. w azience lub na deszczu. W przypadku korzystania z produktu 

z obudowami zabezpieczaj cymi przez czynnikami pogodowymi, nale y zapozna  si
z do czanymi do nich instrukcjami obs ugi.

• W miejscach nara onych na znaczne wibracje.
• Nie nale y upuszcza  aparatu i nara a  go na silne wstrz sy lub drgania.
• Podczas mocowania aparatu na statywie nale y ustawi  jego po o enie za pomoc  g owicy 

statywu. Nie przekr ca  aparatu.
• Nie zostawia  aparatu z obiektywem skierowanym bezpo rednio w s o ce. Mo e to 

spowodowa  uszkodzenie obiektywu lub kurtyny migawki, nieprawid owe kolory, efekty tzw. 
„zjawy” na zdj ciach lub nawet zapalenie si  aparatu.

• Nie dotykaj elektrycznych styków aparatu i wymiennych obiektywów. Pami taj o za o eniu 
pokrywy po zdj ciu obiektywu.

• Je li aparat ma by  przechowywany przez d u szy czas, nale y wyj  z niego bateri .
Przechowywa  aparat w ch odnym, suchym miejscu, aby zapobiec kondesacji pary wodnej 
lub tworzeniu si  ple ni w jego wn trzu. Po d u szym okresie przechowywania sprawdzi ,
czy aparat nadal funkcjonuje prawid owo, np. w czaj c go i naciskaj c przycisk migawki.

• Zawsze przestrzegaj ogranicze  odnosz cych si  do rodowiska pracy, opisanych 
w instrukcji obs ugi aparatu.

• Nie nale y naciska  zbyt mocno na wy wietlacz; gdy  w przeciwnym przypadku obraz mo e
sta  si  niewyra ny, powoduj c wadliwe dzia anie trybu odtwarzania lub uszkodzenie 
wy wietlacza.

• W górnej/dolnej cz ci wy wietlacza mo e pojawi  si  jasny pasek, lecz nie wiadczy to o jego 
nieprawid owym dzia aniu.

• Je li obiekt ogl dany jest przez aparat pod k tem, jego kraw dzie na wy wietlaczu mog
wydawa  si  postrz pione. Nie wiadczy to o nieprawid owym dzia aniu wy wietlacza i b dzie
mniej widoczne w trybie odtwarzania zdj .

• W miejscach o niskiej temperaturze wy wietlacz mo e d ugo si  w cza , b d  jego kolor 
mo e si  czasowo zmieni . W przypadku korzystania z aparatu w wyj tkowo zimnych 
miejscach, nale y go co jaki  czas ogrza . Wy wietlacz gorzej dzia aj cy w niskich 
temperaturach powróci do normalnego stanu w normalnej temperaturze.

Warunki u ytkowania aparatu

Wy wietlacz LCD
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• Wy wietlacz LCD wykonany jest z zastosowaniem technologii wysokiej precyzji. Jednak e na 
ekranie mog  na sta e pojawi  si  ciemne lub jasne punkty. W zale no ci od charakterystyki 
lub k ta, pod jakim patrzymy na monitor, punkty te mog  nie mie  jednolitego koloru i jasno ci. 
Nie jest to usterka.

• Nie nale y go zanurza  w wodzie ani ochlapywa  wod .
• Nie nale y go upuszcza  lub dzia a  na niego du  si .
• Nie trzyma  za ruchome cz ci obiektywu.
• Nie dotykaj powierzchni szklanej obiektywu.
• Nie dotykaj styków obiektywu.
• Nie poddawa  gwa townym zmianom temperatury.
• Przestrzega  minimalnych i maksymalnych dozwolonych temperatur otoczenia.

• Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci, ani nie udziela gwarancji odno nie uszkodze ,
utraty spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszcze
strony trzeciej, jakie nast pi y w wyniku nieprawid owego u ytkowania produktu.

• Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci, ani nie udziela gwarancji odno nie uszkodze
lub utraty spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), które 
nast pi o w wyniku skasowania danych. 

• Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci ani nie udziela gwarancji, bezpo redniej ani 
po redniej, w zwi zku z tre ci  niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie b dzie 
odpowiedzialna prawnie za adn  dorozumian  gwarancj  przydatno ci handlowej lub 
przydatno ci do okre lonego celu lub adne szkody przypadkowe lub po rednie (w tym, 
mi dzy innymi, utrat  zysków, wyst pienie utrudnie  w prowadzeniu dzia alno ci lub straty 
informacji) powsta e w wyniku niemo no ci pos ugiwania si  niniejszymi materia ami 
informacyjnymi, oprogramowaniem lub sprz tem. Systemy prawne niektórych krajów nie 
dopuszczaj  powy szego ograniczenia lub wy czenia odpowiedzialno ci za doznane szkody 
i dlatego powy sze ograniczenia mog  nie stosowa  si  do obywateli tych krajów. 

• Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji. 

Nieautoryzowane fotografowanie b d  korzystanie z materia ów obj tych prawem autorskim 
mo e z ama  odpowiednie prawa autorskie. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci za 
nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dzia ania naruszaj ce prawa autorskie. 

Wszelkie prawa zastrze one. adna cz  niniejszej instrukcji obs ugi ani oprogramowania nie 
mo e by  powielana lub wykorzystywana w adnej formie, elektronicznej b d  mechanicznej 

cznie z kserowaniem lub nagrywaniem ani z zastosowaniem innych no ników informacji, bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci
odno nie korzystania z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obs ugi lub oprogramowaniu 
ani za szkody powsta e na skutek wykorzystania tych informacji. Firma Olympus zastrzega sobie 
prawo do zmiany funkcji i tre ci niniejszej broszury oraz oprogramowania bez konieczno ci
uprzedniego powiadamiania u ytkowników.

Obiektyw

Zastrze enia prawne

Wy czenie odpowiedzialno ci

Ostrze enie

Uwagi o prawach autorskich
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• Zak ócenia radiowo-telewizyjne
Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zosta y w sposób wyra ny zaaprobowane przez 
producenta mog  pozbawi  u ytkownika uprawnie  do korzystania ze sprz tu. Niniejszy 
sprz t zosta  przetestowany i stwierdzono, e jest zgodny z ograniczeniami dla urz dze
cyfrowych klasy B, stosownie do cz ci 15 regu  FCC. Ograniczenia te zosta y na o one, aby 
zapewni  odpowiedni  ochron  przed szkodliwymi zak óceniami w instalacjach domowych.
Niniejszy sprz t tworzy, wykorzystuje oraz mo e emitowa  fale o cz stotliwo ciach radiowych 
i, je li nie zostanie zainstalowany i u ytkowany zgodnie z instrukcj  obs ugi, mo e powodowa
szkodliwe zak ócenia w komunikacji radiowej.
Jednak e nie ma gwarancji, e w przypadku poszczególnych instalacji zak ócenia te nie 
nast pi . Je li niniejszy sprz t powoduje szkodliwe zak ócenia odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, co mo na stwierdzi  przez w czenie i wy czenie niniejszego sprz tu, zaleca 
si , by u ytkownik spróbowa  usun  te zak ócenia podejmuj c nast puj ce kroki:
– Reguluj c anten  odbiorcz  lub przestawiaj c j .
– Zwi kszaj c odleg o  pomi dzy aparatem i danym odbiornikiem.
– Pod czaj c sprz t do gniazda zasilania w innym obwodzie elektrycznym ni  ten, do 

którego jest pod czony odbiornik.
– Kontaktuj c si  ze sprzedawc  lub do wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym 

w celu uzyskania pomocy. W celu pod czenia aparatu do komputera z wtykiem USB 
nale y korzysta  wy cznie z kabla USB dostarczonego przez firm  OLYMPUS.

Wszelkie nieuprawnione zmiany lub modyfikacje niniejszego urz dzenia pozbawi
u ytkownika prawa do u ytkowania urz dzenia.

Uwagi FCC

Dla klientów z Ameryki Pó nocnej i Po udniowej

Dla klientów w USA
Deklaracja zgodno ci
Numer modelu : E-400
Nazwa handlowa : OLYMPUS
Osoba odpowiedzialna :
Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, 

PA  18034-0610, U.S.A.
Telefon : 484-896-5000
Na podstawie przeprowadzonych bada  urz dzenie spe nia normy FCC
DO U YTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO
To urz dzenie spe nia normy FCC, cz  15. 
Warunkami u ytkowania urz dzenia s  dwa warunki:
(1) Urz dzenie nie mo e wywo ywa  szkodliwych zak óce .
(2) Urz dzenie musi przyjmowa  wszelkie odbierane zak ócenia, w cznie

z zak óceniami mog cymi powodowa  niepo dane dzia anie.
Dla klientów w Kalifornii (USA)
W aparacie wykorzystywany jest akumulator litowo-jonowy zgodny z wymogami firmy 
Olympus.
- nale y post powa  zgodnie z instrukcjami producenta.
Patrz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Dla klientów w Kanadzie
Ten aparat cyfrowy klasy B spe nia wszystkie wymogi norm kanadyjskich dotycz cych 
urz dze  generuj cych zak ócenia elektromagnetyczne.
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U ywaj wy cznie przystosowanych do produktu akumulatorów wielokrotnego u ytku 
i adowarek do akumulatorów wielokrotnego u ytku
Stanowczo zalecamy u ywanie wy cznie oryginalnych, przystosowanych do produktów firmy 
Olympus akumulatorów wielokrotnego u ytku i adowarek do akumulatorów wielokrotnego 
u ytku.
U ywanie innego akumulatora wielokrotnego u ytku lub innej adowarki do akumulatorów 
wielokrotnego u ytku mo e spowodowa  zranienia wskutek wycieków, nagrzania i zap onu albo 
uszkodzenia akumulatora. Firma Olympus nie odpowiada za wypadki i uszkodzenia, które mog
by  spowodowane przez u ywanie akumulatorów wielokrotnego u ytku i/lub adowarek do 
akumulatorów wielokrotnego u ytku nie b d cych oryginalnymi akcesoriami firmy Olympus.

• IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation.
• Microsoft i Windows s  zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.
• Macintosh i Apple s  znakami handlowymi Apple Computers, Inc.
• xD-Picture Card™ jest znakiem handlowym.
• Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji s  znakami handlowymi lub 

zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w a cicieli.
• Aparat wykorzystuje system plików „Design Rule for Camera File System / DCF” (regu y

systemu plików dla aparatów cyfrowych), b d cy standardem utworzonym przez JEITA 
(Japo skie Stowarzyszenie Rozwoju Przemys u Elektronicznego).

Dla klientów w Europie

Symbol „CE” oznacza, e niniejszy produkt spe nia europejskie wymagania w zakresie 
bezpiecze stwa, ochrony zdrowia, rodowiska i konsumenta. Aparaty z oznaczeniem 
“CE” s  przeznaczone do sprzeda y w Europie.

Przedstawiony tu symbol [przekre lony wizerunek kosza na kó kach, zgodnie 
z dyrektyw  WEEE, za cznik IV] wskazuje na zalecenia obowi zuj ce w UE, 
dotycz ce oddzielania odpadów elektrycznych i sprz tu elektronicznego od zwyk ych
odpadów.
Prosimy nie wyrzuca  niniejszego sprz tu do kosza razem z odpadkami domowymi.
Pozbywaj c si  tego produktu prosimy o korzystanie z funkcjonuj cych
w poszczególnych krajach systemów i rozwi za  zbierania surowców wtórnych.

Znaki handlowe
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F (Kompensacja ekspozycji) .................. 49
W (Wybór j zyka) ............................... 71
0 (Ochrona) ......................................... 63
</Y/j (Zdalne sterowanie / 

Samowyzwalacz / Fotografowanie 
sekwencyjne) ........................... 39, 40, 41

W/X  (Menu fotografowania) ................... 94
AB (Tryb podwodny) .......................... 71
WB (Balans bieli) ..................................... 51
4 Pomiar wiat a centralnie wa ony ..... 48
Y Menu u ytkownika ............................... 95
< CUSTOM ............................................ 70
e Cyfrowy pomiar wiat a ESP ............ 48
< EASY .................................................. 70
; FUNCTION ....................................... 68
j MUTED ............................................... 53
i NATURAL ........................................... 53
q Menu odtwarzania ............................. 95
Z Menu konfiguracji ................................. 96
#SLOW .................................................. 32
nHI Pomiar punktowy 

– korekta jasnych obszarów ................ 48
nSH Pomiar punktowy 

– korekta ciemnych obszarów ............. 48
n Pomiar punktowy .............................. 48
h VIVID .................................................. 53

A
Adobe RGB .............................................. 55
AE (Automatyczna ekspozycja) ............. 106
AE BKT .................................................... 30
AEL .......................................................... 50
AEL / AFL ................................................ 67
AEL METERING ...................................... 68
AEL/AFL MEMO ...................................... 68
AF MODE ................................................ 43
Akumulator (bateria) .................................. 3
ALL > ................................................. 68
ALL ERASE ............................................. 64
Aplikacja OLYMPUS Master .................... 77
AUTO POP UP .................................. 35, 68
Autofokus ........................................... 30, 83
Automatyczny balans bieli ................. 50, 51

B
Balans bieli WB .......................................50
Bateria litowo-jonowa .................................3
BEACH&SNOW g ................................25
BLACK & WHITE .....................................60
Blokada ostro ci .......................................30
B ysk automatyczny .................................31
B ysk dope niaj cy #................................33
B ysk r czny .............................................33
B ysk z redukcj  efektu czerwonych 

oczu ! ..............................................32

C
C-AF+MF .................................................45
CANDLE & .............................................25
CARD SETUP ....................................64, 93
CF / xD .................................................5, 93
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