
Dzi kujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. W celu optymalnego 
wykorzystania funkcji i zapewnienia d ugiego okresu eksploatacji nowego aparatu, przed rozpocz -
ciem korzystania z niego prosimy o dok adne zapoznanie si  z instrukcj  obs ugi. Prosimy równie
o zachowanie niniejszej instrukcji obs ugi, by mog a s u y  pomoc  w trakcie u ytkowania aparatu.
Przed przyst pieniem do wykonywania wa nych zdj  zalecamy wykonanie serii zdj  próbnych, 
aby lepiej zapozna  si  z aparatem.
Ze wzgl du na sta e udoskonalanie produktów, firma Olympus zastrzega sobie prawo do 
uaktualniania i modyfikowania informacji zawartych w niniejszej instrukcji obs ugi.
Zamieszczone w niniejszej instrukcji widoki ekranu LCD oraz ilustracje przedstawiaj ce aparat 
mog  ró ni  si  od rzeczywistego produktu. Dla potrzeb niniejszej instrukcji wykorzystano 
ilustracje powsta e na podstawie modelu FE-130 / X-720 / X-740.

Cyfrowy aparat fotograficzny

Instrukcja
obs ugi

Szczegó owo opisuje wszystkie funkcje, 
aby jak najlepiej wykorzysta
mo liwo ci aparatu fotograficznego.

FE-130/X-720/X-740
FE-140/X-725 PL
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1

2

3

4

5

6

7

Spis tre ci

Operacje wykonywane przy 
u yciu przycisków

Operacje wykonywane przy 
u yciu menu

Drukowanie zdj

Poznaj lepiej swój aparat

Informacje dodatkowe

Dodatek

Przetestuj funkcje przycisków aparatu,
stosuj c si  do ilustracji i wypróbowuj c
je w aparacie.

Naucz si  drukowa  wykonane 
zdj cia.

Naucz si  przenosi  zdj cia do 
komputera i zapisywa  je w pami ci.

Dowiedz si  wi cej o aparacie i znajd
odpowiedzi na pytania dotycz ce
wykonywania poszczególnych 
operacji.

Zapoznaj si  z wygodnymi funkcjami, 
zasadami bezpiecze stwa 
i sposobami bardziej sprawnego 
wykorzystywania Twojego aparatu.

str.   9

str. 14

str. 24

str. 40

str. 49

str. 54

Zapoznaj si  z wszystkimi informacjami 
na temat menu, od podstawowych 
operacji po zawansowane funkcje 
ka dego menu oraz ich ró ne ustawienia.

Pod czanie aparatu 
do komputera str. 30

Podstawowe operacje str. 3
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Podstawowe operacje

Lampka samowyzwalacza

Przycisk POWER
(zasilanie)

Lampa b yskowa

Obiektyw

D wignia zoomu

Przycisk K
(tryb fotografowania)

Przycisk q
(tryb odtwarzania)

Klawisze strza ek
(O/N/X/Y)

Przycisk F

Oczko paska

Pokrywa komory baterii / 
Pokrywa karty

Mocowanie statywu

Pokrywa z czy

Z cze wielofunkcyjne

Lampka odczytu karty

Przycisk DISP./E

Przycisk S
(kasowanie)

Przycisk <
(drukowanie)

Monitor

Przycisk MENU

Tarcza wyboru trybu 
fotografowania

Blokada pokrywy

Z cze drukarki

Przycisk migawki

SCHEMAT APARATU
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Przygotowanie

Rozpakowanie zawarto ci opakowania

Elementy nie pokazane na rysunku: Rozszerzona instrukcja obs ugi (CD-ROM), instrukcja 
obs ugi (niniejsza instrukcja), karta gwarancyjna. Zawarto  opakowania mo e ró ni  si
w zale no ci od regionu, w którym dokonano zakupu.
* Korzystaj z niej, je eli pod czasz aparat do opcjonalnej drukarki obs uguj cej system 

ImageLink.

Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek do noszenia 
aparatu

Baterie alkaliczne R6 (dwie) 

Wk adka na aparat* Kabel USB (jasnoszary) Kabel wideo (czarny) P yta CD-ROM 
z oprogramowaniem 
OLYMPUS Master
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Pierwsze kroki

a. Przymocuj pasek b. Umie  bateri

• Zaci gnij mocno pasek, aby nie obluzowa  si .

2

3

1

4

c. Ustaw dat  i godzin
1 Ustaw prze cznik wyboru trybu pracy w po o eniu h,

a nast pnie naci nij przycisk POWER, aby w czy  aparat.
2 Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  menu g ówne

i wybierz [SETUP] > [X] przy pomocy klawiszy strza ek 
(O/N/X/Y).

3 Ustaw »Date format«, »Y«, »M«, »D«, »hour« i »minute« 
zgodnie z instrukcj  obs ugi.

Przycisk POWER (zasilanie) Tarcza
wyboru

trybu

Klawisze strza ek (O/N/X/Y)
Przycisk MENU

OKSET

x 2006 . 01 . 012006 . 01 . 01

00 : 0000 : 00

MOVE

Y M D

2

1

NTSC

'06.01.01 00:00

OK

SETUPSETUP

VIDEO OUT

X

MENUBACK SET

s NORMAL

Format daty

Wskazania dotycz ce 
obs ugi
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Wykonywanie zdj

a. Zoom

25922592×19441944HQHQ 44 25922592×19441944HQHQ 44

c. Wykonaj zdj cie.
1 Naci nij do ko ca spust migawki, 

aby wykona  zdj cie.

(Wci ni ty do ko ca)

Przycisk migawki

b. Ostro
1 Korzystaj c z monitora skieruj wskazanie pola AF 

na fotografowany obiekt.

2 Naci nij do po owy przycisk migawki, 
aby zablokowa  ustawienie ostro ci. 
• Zielona lampka oznacza zablokowanie ostro ci.

25922592×19441944HQHQ 44

Zielona lampka

Pole celownika 

(Naci ni ty do po owy)

Przycisk migawki

• Wykonane zdj cia b d  zapisywane 
w pami ci wewn trznej.

• Je eli do aparatu jest w o ona 
opcjonalna karta xD-Picture 
(zwana dalej »kart «), zdj cia b d
zapisywane na karcie.
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Przegl danie lub kasowanie zdj cia

Przenoszenie zdj

a. Naci nij przycisk q. b. Obejrzyj zdj cie
• Na monitorze wy wietlane jest ostatnio 

wykonane zdj cie.
• Poci gaj d wigienk  w 

kierunku T, aby stopniowo 
powi ksza  obraz – nawet 
10-krotnie w stosunku do 
jego pierwotnego rozmiaru, 
albo popychaj d wigienk
w kierunku W, aby 
zmniejsza  obraz.

• Naci nij F, aby wróci
do oryginalnej wielko ci 
obrazu.

• Naciskaj O / N / X / Y,
aby przewija  obraz.

Aby powróci  do trybu fotografowania, naci nij 
przycisk K.

D wignia zoomu

Poprz. zdj cie Nast pne zdj cie

Klawisze strza ek

Przycisk q

c. Kasowanie zdj cia

1 Wy wietl zdj cie, które chcesz skasowa .
2 Naci nij przycisk S.

3 Wybierz [YES] i naci nij F.
• Zdj cie zosta o trwale skasowane.

OKMENUBACK SET

ERASE

YESYES

NO

Przycisk S

a. Zainstaluj oprogramowanie
1 W ó  p yt  CD-ROM programu OLYMPUS Master 

do nap du.
2 Windows: Kliknij przycisk »OLYMPUS Master«.

Macintosh: Podwójnie kliknij ikon  »Installer«.
3 Post puj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.
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b. Pod cz aparat do komputera
1 Po cz aparat z komputerem przy u yciu kabla USB (dostarczonego).

• Monitor w czy si  automatycznie.

2 Wybierz [PC] na monitorze, a nast pnie naci nij F.
• Twój komputer rozpozna aparat jako wymienny no nik

pami ci.

Kabel USB

12

USB

PC

OK

EASY PRINT

CUSTOM PRINT

EXIT

SET

c. Przenie  zdj cia do komputera
1 Przy pod czonym do komputera aparacie otwórz 

aplikacj  OLYMPUS Master.
• Zostanie wy wietlone okno [Transfer Images].

2 Wybierz zdj cia, które chcesz przenie ,
a nast pnie kliknij przycisk [Transfer Images].

Okno [Transfer Images]

Przycisk [Transfer Images]

b. Kliknij ikon  »From Camera«.

a. Kliknij ikon  »Transfer Images« w menu 
g ównym aplikacji OLYMPUS Master.

Je eli okno [Transfer Images] nie zosta o wy wietlone 
automatycznie:

 WSKAZÓWKI
• Aby uzyska  wi cej informacji na temat korzystania z oprogramowania OLYMPUS Master, 

zapoznaj si  z (elektroniczn ) instrukcj  obs ugi w folderze aplikacji OLYMPUS Master na 
twardym dysku Twojego komputera. Dodatkowe informacje uzyskasz w »Pomocy« aplikacji 
OLYMPUS Master.
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Operacje wykonywane przy u yciu przycisków

Wykonywanie zdj
Ustaw tarcz  wyboru trybu fotografowania na h, i, l, k, L, j, h, SCN i lekko wci nij 
spust migawki (do po owy). Zielona lampka wieci si , gdy ostro  i ekspozycja s  zablokowane 
(blokada ostro ci). Naci nij teraz (do ko ca) spust migawki, aby wykona  zdj cie.

Blokowanie ustawienia ostro ci 
i komponowanie zdj cia (blokada ostro ci)
Skomponuj zdj cie przy zablokowanej ostro ci, a nast pnie 
naci nij do ko ca spust migawki, aby wykona  zdj cie.
• Gdy miga zielona lampka, oznacza to, e ostro  nie jest 

prawid owo ustawiona. Spróbuj ponownie zablokowa
ustawienie ostro ci.

Nagrywanie sekwencji wideo
Ustaw tarcz  wyboru trybu fotografowania na n i naci nij spust 
migawki do ko ca, aby rozpocz  nagrywanie. W celu zatrzymania nagrywania naci nij ponownie 
przycisk migawki.

Aparat prze cza si  w tryb odtwarzania. Na ekranie wy wietlone zostanie ostatnie wykonane 
zdj cie.
• Naciskaj klawisze strza ek, aby przegl da  inne zdj cia.
• U yj d wigienki zoomu, aby przechodzi  mi dzy trybami wy wietlania ca ych zdj , wy wietlania 

indeksu ikon i kalendarza.
g »MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo« (str. 18)
Po naci ni ciu przycisku q przy wy czonym aparacie aparat zostanie w czony w trybie 
odtwarzania. Po ponownym naci ni ciu tego przycisku aparat zostanie wy czony.

Aparat prze cza si  w tryb fotografowania.

1 Przycisk POWER W czanie i wy czanie aparatu

W czanie 
zasilania:

Aparat w czy si  w trybie fotografowania.
• W cza si  monitor
• Wysuwa si  obiektyw

2 Spust migawki Wykonywanie zdj cia

3 Przycisk q (odtwarzanie) Przechodzenie do trybu odtwarzania /
W czanie i wy czanie aparatu

4 Przycisk  K (fotografowanie) Przechodzenie do trybu fotografowania

Monitor
5

1 2
3
4 6

25922592×19441944HQHQ 44

Zielona lampka

1

O
peracje w

ykonyw
ane przy u

yciu przycisków
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Ustaw tarcz  wyboru trybu 
fotografowania na dany tryb.

Aparat okre la optymalne ustawienia i wykonuje zdj cie.

Ekran wyboru scenerii zawiera przyk adowe obrazy i tryb fotografowania najlepiej odpowiadaj cy 
poszczególnym sceneriom.
Wybieranie innej scenerii
Istniej  dwa sposoby wybierania innej scenerii.
• Ustaw tarcz  wyboru trybu fotografowania na dowolny z poni szych

trybów: B, E, D, L, C.
• Ustaw tarcz  wyboru trybu fotografowania na SCN, a nast pnie 

naci nij przycisk MENU, aby wybra  [SCN] i inn  sceneri .
• Przej cie do innej scenerii spowoduje zmian  wi kszo ci ustawie

na warto ci domy lne.
g »SCN (sceneria) Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii 
odpowiadaj cej danej sytuacji« (str. 17)

Ta funkcja zmniejsza rozmazanie wywo ane ruchem obiektu lub aparatu podczas wykonywania zdj cia.

Aparat prze cza si  w tryb nagrywania sekwencji wideo. Rejestrowanie d wi ku nie jest mo liwe.

Mo esz ustawia dane ustawienia przy pomocy asystenta wy wietlanego na monitorze.
• Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  ponownie asystenta.
• Je eli zmieniasz ustawienia aparatu albo odtwarzasz obrazy bez pomocy asystenta, ustaw tarcz

wyboru trybu fotografowania w po o enie inne ni GUIDE, aby wy czy  najpierw funkcj
asystenta.

• Po naci ni ciu przycisku MENU albo zmianie ustawienia tarczy wyboru trybu fotografowania, 
wcze niejsze ustawienie asystenta wróci do warto ci domy lnej.

5 Tarcza wyboru trybu fotografowania Prze czanie trybu fotografowania

h Wykonywanie zdj

i, l, k, L, j, SCN Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii 
odpowiadaj cej aktualnej sytuacji

h Wykonywanie zdj  z wykorzystaniem funkcji redukcja zamaza
obrazu

n Nagrywanie sekwencji wideo

GUIDE Korzystanie z asystenta przy ustawianiu funkcji

25922592×19441944HQHQ 44

Tryb fotografowania

X

N

W

c

M
1 NIGHT + PORTRAIT

MENUBACK OKSET

Podczas nagrywania sekwencji wideo ten wska nik wieci si  czerwonym 
wiat em.

00:3600:3600:36

Na monitorze wy wietlany jest pozostaj cy czas nagrywania.
Gdy pozostaj cy czas nagrywania wyniesie 0, nagrywanie zako czy si
automatycznie.

1
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Tryb fotografowania: Przybli anie obiektu zoomem

Powi kszanie przy pomocy funkcji zoomu optycznego: 3x
Tryb odtwarzania: Prze czanie funkcji przegl dania zdj .

6 D wigienka zoomu Zmniejsza i zwi ksza wielko  obrazu podczas
fotografowania / odtwarzania ca ych zdj

OKSET

GUIDE SHOOTING 1 / 3

4 Adjusting area in focus.

3 Blurring background.

2 Shooting into backlight.

1 Brightening subject.

5 Shooting subject in motion.

25922592×19441944HQHQ 44

MODE CHANGEDMODE CHANGED +1.0+1.0

F

O /N w polu klawiszy strza ek

25922592×19441944HQHQ 44 25922592×19441944HQHQ 44

Zdj cia szerokok tne:
Popchnij d wigienk
zoomu w kierunku W.

Zdj cia w zbli eniu:
Poci gnij d wigienk
zoomu w kierunku T.

Powi kszanie obrazu
• Poci gaj i przytrzymuj d wigienk

w kierunku T, aby stopniowo 
powi ksza  obraz – nawet 10-krotnie 
w stosunku do jego pierwotnego 
rozmiaru, albo popychaj d wigienk
w kierunku W, aby zmniejsza  obraz.

• Naci ni cie klawiszy strza ek 
podczas odtwarzania w 
powi kszeniu powoduje przewijanie 
obrazu we wskazanym kierunku.

Wy wietlanie indeksu
• Za pomoc  klawiszy strza ek 

wybierz zdj cie, które ma by
odtwarzane, a nast pnie 
naci nij F, aby powróci  do 
odtwarzania pojedynczego 
zdj cia.

Ekran kalendarza
• Skorzystaj z klawiszy 

strza ek, aby wybra  dat .
Naci nij F, aby powróci
do wy wietlania 
pojedynczych zdj .

Odtwarzanie pojedynczych zdj

Wracanie do trybu odtwarzania 
pojedynczych zdj
Naci nij F.

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

HQHQ

29292
20062006

3030 3131 1 2 3 4

5 6 7 8 9 1010 1111

1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818

1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525

2626 2727 2828 1 2 3 4

5 6 7 8 9

SUNSUN MONMON TUETUE WEDWED THUTHU FRIFRI SATSAT

TW

21

3 4

W

T W

T

W

1
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Wy wietla na monitorze menu g ówne.

Klawisze strza ek s u  do wybierania zdj  przeznaczonych do wy wietlenia oraz punktów menu.

Naciskaj je, aby wybiera  warto ci ustawie .

Naci nij OF w trybie fotografowania. 
Naci nij X / Y w celu wyregulowania obrazu, a nast pnie naci nij F.
Y: Regulacja w kierunku [+].
X: Regulacja w kierunku [–].

Naciskaj przycisk X& w trybie fotografowania. Naci nij F, aby ustawi  funkcj .

Naciskaj przycisk NY w trybie fotografowania. Naci nij F, aby ustawi  funkcj .

• Lampa samowyzwalacza wieci si  przez mniej wi cej 10 sekund, a nast pnie miga przez mniej 
wi cej 2 sekundy, po czym jest wykonywane zdj cie.

• Aby anulowa  wybór trybu samowyzwalacza, naci nij NY.
• Tryb samowyzwalacza jest automatycznie wy czany na czas jednego zdj cia.

7 Przycisk MENU Wy wietla menu g ówne

8 Klawisze strza ek (O /N/X /Y )

9 Przycisk F

0 Przycisk OF Zmiana jasno ci obrazu

a Przycisk X& Wykonywanie zdj  z ma ej odleg o ci

& Tryb makro Ten tryb umo liwia wykonywanie zdj  obiektu w zakresie 10 cm 
(przewa nie przybli enie) do 60 cm (przewa nie widok teleskopowy).

% Tryb super makro Tryb ten umo liwia wykonywanie zdj  z odleg o ci nawet 5 cm cala 
od obiektu.

b Przycisk NY Fotografowanie w trybie samowyzwalacza

Y ON Po dokonaniu ustawienia funkcji naci nij spust migawki do ko ca.
Y OFF Anulowanie funkcji samowyzwalacza.

25922592×19441944HQHQ 44

+2.0+2.0

0

c

d

b

9

a

e

8

Korekta ekspozycji

Tryb fotografowania
z lamp  b yskow

Tryb makro / 
Tryb super makro

7
Samowyzwalacz

f

+2.0

OKSET

1
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Naciskaj przycisk Y# w trybie fotografowania, aby wybra  tryb lampy b yskowej.
Naci nij F, aby ustawi  funkcj .

W trybie odtwarzania wybierz zdj cie przeznaczone do skasowania i naci nij przycisk S.
• Po skasowaniu nie ma mo liwo ci przywrócenia usuni tego zdj cia. Nale y wi c przed skasowa-

niem sprawdzi  ka de zdj cie, by unikn  przypadkowego usuni cia istotnych dla siebie zdj .
g »0 Zabezpieczanie zdj  przez skasowaniem« (str. 18)

W trybie odtwarzania wybierz zdj cie przeznaczone do wydrukowania i naci nij przycisk <.
g »Drukowanie bezpo rednie (PictBridge)« (str. 24) 

Naci nij DISP./E, aby zmienia  tre  wy wietlacza w nast puj cym porz dku.

c Przycisk Y# Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej

AUTO (b ysk automatyczny) Lampa b yskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach 
s abego lub tylnego o wietlenia.

! B ysk z redukcj  efektu
czerwonych oczu

Funkcja ta generuje przedb yski maj ce na celu redukcj  efektu 
czerwonych oczu.

# B ysk dope niaj cy Lampa b yskowa wyzwalana jest zawsze, niezale nie od 
warunków o wietleniowych.

$ Wy czenie lampy b yskowej Lampa b yskowa nie b dzie dzia a  nawet przy s abym o wietleniu.

d Przycisk S Kasowanie zdj

e Przycisk < Drukowanie

f Przycisk DISP./E Zmiana wy wietlanych informacji /Wy wietlanie przewodnika po menu

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

HQHQ
1010

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

+2.0+2.0
2592592×19441944

HQHQ
1010

+2.0+2.0

2592592×19441944HQHQ 44

Informacje 
uproszczone

Informacje 
normalne

Tryb fotografowania (inny ni n)
Informacje normalne

Informacje 
szczegó owe

Tryb odtwarzania

Wy wietlanie 
nieaktywne

PIXEL MAPPINGPIXEL MAPPING

Checks the CCD and
image processing
functions. This check
should be conducted once
a year at least one
minute after
shooting/playback.

Wy wietlanie przewodnika po menu
Po wybraniu punktu menu naci nij i przytrzymaj przycisk DISP./E. Zwolnij przycisk DISP./E, aby 
zamkn  przewodnik po menu.

1
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yciu przycisków
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Operacje wykonywane przy u yciu menu

Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  menu g ówne.
Punkty menu g ównego zmieniaj  si  w zale no ci od trybu.
• Po naci ni ciu przycisku MENU przy tarczy wyboru trybu fotografowania ustawionej na GUIDE

zostanie wy wietlony ekran asystenta fotografowania.

U yj klawiszy strza ek i F do ustawiania punktów menu.
Jako przyk ad obja niony jest sposób korzystania z menu przy ustawieniu [VIDEO OUT].

1 Naci nij przycisk MENU, aby wy wietli  menu g ówne, a nast pnie 
naci nij Y i F.
• Punkt [VIDEO OUT] znajduje si  w menu [SETUP]. Naci nij Y.

2 Naci nij O/N, aby wybra  ustawienie, a nast pnie naci nij Y.
• Nie mo na wybiera  ustawie , które s  niedost pne.

Informacje na temat menu

Korzystanie z menu

SCNSCN

OKMENUEXIT SET

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

CAMERACAMERA
MENUMENU SETUPSETUPRESETRESET

COLOR

PIXEL MAPPING

BACKUP

MEMORY FORMAT

SETUP

ENGLISH

NORMAL

1

2

W

OKSETBACK MENU

G ówne menu

• Gdy jest wybrana opcja [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU], 
[EDIT], [ERASE] lub [SETUP], jest wy wietlony ekran dodatkowych 
ustawie .

PRINTPRINT
ORDERORDER

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW EDITEDIT

OKMENU SETEXIT

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENUCALENDARCALENDAR SETUPSETUP

INDEXINDEX ERASEERASE

Tryb fotografowania Tryb odtwarzania

Ekran po wybraniu 
menu [SETUP]

Ustaw aparat na dany tryb (tryb wykonywania zdj  lub odtwarzania).
• W tej sekcji naci nij przycisk K, aby ustawi  tryb fotografowania, i ustaw tarcz  wyboru 

trybu fotografowania na tryb inny ni  tryb GUIDE.
• Menu wspólne dla ka dego trybu s  zachowywane nawet po zmianie trybu.

1

2

VIDEO OUT

SETUP

X

s

OKSETBACK MENU

NTSC

'06.01.01 00:00

NORMAL

2

1

COLOR

PIXEL MAPPINGPIXEL MAPPING

BACKUP

MEMORY FORMAT

SETUP

ENGLISH

NORMAL

W

OKSETBACK MENU

SCNSCN

SETUPSETUPRESETRESET
CAMERACAMERA

MENUMENU

IMAGE IMAGE
QUALITYQUALITY

OKSETMENUEXIT

G ówne menu
N

O

Wskazówki 
dotycz ce
obs ugi

Ten znak jest wy wietlony, je eli na nast pnej stronie znajduje 
si  wi cej punktów menu.F

X /Y /O /N w polu klawiszy 
strza ek

F

Przycisk
MENU

Przycisk
MENU

F

Przycisk 
MENU
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3 Naci nij O / N, aby wybra  ustawienie, 
a nast pnie naci nij F.
• Wybierz sygna  wideo [NTSC] lub [PAL] w menu 

[VIDEO OUT], a nast pnie naci nij F.
• Punkt menu jest ustawiony, aparat wy wietla 

poprzednie menu.
• Naciskaj przycisk MENU, dopóki menu nie zniknie.
• Je eli przycisk MENU zostanie naci ni ty przed 

naci ni ciem F, ustawienie nie zostanie zmienione.

• Domy lne ustawienia fabryczne s  wy wietlone w kolorze szarym ( ).

Zoom cyfrowy mo na wykorzystywa  do wykonywania zdj  z bliska przy wi kszym 
powi kszeniu ni  zoom optyczny. (Zoom optyczny + zoom cyfrowy Maks. 12x)

Funkcja fotografowania panoramicznego umo liwia tworzenie obrazów panoramicznych przy 
u yciu oprogramowania OLYMPUS Master, znajduj cego si  na do czonej do aparatu p ycie 
CD-ROM. Do fotografowania panoramicznego jest potrzebna karta Olympus xD-Picture Card 
(nazywana w tej instrukcji obs ugi »kart «).

Menu trybu fotografowania h i l k L j h SCN n

1 CAMERA MENU

DIGITAL ZOOM............................................................Przybli anie obiektu zoomem

OFF / ON

PANORAMA........................................................... Tworzenie zdj  panoramicznych

F

Przycisk
MENU

1

2

SETUP

VIDEO OUT

X

s

NTSC

PAL

OKSETBACK MENU

SCNSCN

OKMENUEXIT SET

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

CAMERACAMERA
MENUMENU SETUPSETUPRESETRESET

1 2

3

4

1 CAMERA MENU
DIGITAL ZOOM
PANORAMA*1

2 IMAGE QUALITY
3 RESET
4 SCN (sceneria)*2

*1 Wymaga karty xD-Picture Card 
(opcjonalnej).

*2 Dost pny gdy jest wybrany tryb 
SCN.

g »Menu SETUP« (str. 22)

25922592×19441944HQHQ 44 25922592×19441944HQHQ 44

Bia y obszar: 
obszar zoomu 
optycznego
Czerwony obszar: 
obszar zoomu cyfrowego

Zoom optyczny Zoom cyfrowy

Pasek zoomu
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U yj klawiszy strza ek, eby okre li ; do której kraw dzi chcesz do cza  zdj cia, a nast pnie 
skomponuj zdj cia tak, by ich kraw dzie zdj  zachodzi y na siebie. Cz  poprzedniego zdj cia 
w miejscu czenia z nast pnymi jest wycinana z kadru. Wykonuj c zdj cia nale y zapami ta , jak 
ko czy si  dany kadr, aby odpowiednio nak ada o si  na niego kolejne zdj cie.

W uj ciu panoramicznym mo e znale  si  do 10 zdj . Naci nij F, aby zamkn  tryb panoramy.

Ustawienia jako ci zdj  i ich zastosowania

Jako  obrazu w sekwencjach wideo

2 IMAGE QUALITY Zmiana jako ci obrazu

Jako  obrazu / Rozmiar obrazu Stopie
kompresji

Zastosowanie

SHQ FE-130 / X-720 / X-740
2592 x 1944
FE-140 / X-725
2816 x 2112

Niski stopie
kompresji

• Jest to przydatne przy drukowaniu du ych 
zdj  na papierze A4 (8" x 10").

• Jest to przydatne przy komputerowym 
przetwarzaniu obrazów, na przyk ad przy 
doborze kontrastu lub korekcie efektu 
czerwonych oczu.HQ FE-130 / X-720 / X-740

2592 x 1944
FE-140 / X-725
2816 x 2112

Kompresja 
standardowa

SQ1 2048 x 1536 Kompresja 
standardowa

• Jest to przydatne przy wydrukach 
w formacie kartki pocztowej (4" x 6").

• Jest to przydatne przy edycji 
komputerowej zdj , takiej jak na 
przyk ad obrót obrazu lub dodawanie 
tekstu do zdj cia.

SQ2   640 x   480 Kompresja 
standardowa

• Tryb ten jest przydatny do przesy ania zdj
jako za czników do wiadomo ci e-mail.

Jako  obrazu / Rozmiar obrazu
HQ 320 x 240
SQ 160 x 120

3 RESET Przywracanie ustawie  domy lnych

NO / YES

czenie zdj  od lewej do prawej czenie zdj  od do u do góry

Y: Nast pne zdj cie jest 
do czane do prawej 
kraw dzi.

X: Nast pne zdj cie jest 
do czane do lewej 
kraw dzi.

O: Nast pne zdj cie jest 
do czane do górnej 
kraw dzi.

N: Nast pne zdj cie jest 
do czane do dolnej 
kraw dzi.

Aby przywróci  fabryczne ustawienia domy lne, nale y skorzysta  z funkcji 
resetowania.
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Funkcje, których dotyczy operacja RESET oraz ich fabryczne 
ustawienia domy lne.

• Ekran wyboru scenerii zawiera przyk adowe obrazy i tryb fotografo-
wania najlepiej odpowiadaj cy poszczególnym sceneriom.

• Przej cie do innej scenerii spowoduje zmian  wi kszo ci ustawie  na 
warto ci domy lne.

Funkcja Fabryczne ustawienie domy lne Patrz str.
FLASH MODE AUTO str. 13
& OFF str. 12
F 0.0 str. 12
IMAGE QUALITY 
[Jako  obrazu]

HQ str. 16

DIGITAL ZOOM OFF str. 15

4 SCN (Sceneria)  Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii
odpowiadaj cej danej sytuacji

M NIGHT + PORTRAIT / N INDOOR / b CANDLE
/ R SELF PORTRAIT / c AVAILABLE LIGHT / S SUNSET
/ c FIREWORKS / j MUSEUM / V BEHIND GLASS
/ V CUISINE / p DOCUMENTS / i AUCTION
/ Z BEACH / a SNOW

Menu trybu odtwarzania q

X

N

W

c

M
1 NIGHT + PORTRAIT

MENUBACK OKSET

SETUPSETUP
PLAYBACKPLAYBACK

MENUMENU

INDEXINDEX ERASEERASE

EDITEDIT

CALENDARCALENDAR

MOVIEMOVIE
PLAYPLAY

OKMENU SETEXIT

PRINTPRINT
ORDERORDER

PRINTPRINT
ORDERORDER

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW EDITEDIT

OKMENU SETEXIT

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENUCALENDARCALENDAR SETUPSETUP

INDEXINDEX ERASEERASE

1

4

6

8
1 PLAYBACK MENU 

0
y*1

2 SLIDESHOW
3 MOVIE PLAY
4 CALENDAR
5 INDEX
6 ERASE

SEL. IMAGE, ALL ERASE
7 EDIT*1

Q, P, REDEYE FIX,
BLACK & WHITE,
SEPIA, FRAME, 
TITLE, CALENDAR,
LAYOUT,
BRIGHTNESS,
SATURATION

8 PRINT ORDER*1*2

W przypadku zdj

7 3

W przypadku sekwencji wideo

1

4

g »Menu SETUP« (str. 22)

*1 To ustawienie nie jest 
dost pne dla danych wideo.

*2 Wymaga karty xD-Picture 
Card (opcjonalnej). 

5

2

5 5

• Domy lne ustawienia fabryczne s  wy wietlone w kolorze 
szarym ( ).
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Chronione zdj cia nie mog  by  usuni te poprzez funkcj
kasowania pojedynczych zdj  oraz kasowania wszystkich zdj ,
lecz s  usuwane razem ze wszystkimi danymi podczas operacji 
formatowania.
• Naci nij X /Yaby wybra  zdj cie, a nast pnie naci nij O /N,

aby uaktywni  zabezpieczenie [ON]. Mo esz zabezpieczy
nast pne zdj cia.

Zdj cia wykonane aparatem trzymanym pionowo s  wy wietlane w orientacji poziomej. Dzi ki tej 
funkcji mo na obraca  takie zdj cia tak, aby by y one wy wietlane pionowo. Nowe ustawienia 
kierunku zdj  s  zapisywane po wy czeniu zasilania.
• Zdj cie, które chcesz obróci , mo esz wybra  naciskaj c X /Y.

• Wybierz efekt przej  mi dzy zdj ciami.
• Naci nij F, aby rozpocz  pokaz slajdów.
• W przypadku sekwencji wideo wy wietlany jest tylko pierwszy 

kadr ka dej z nich.
• Naci nij F ponownie, aby zatrzyma  pokaz slajdów.

Wybierz dane przy pomocy A i naci nij F, aby odtworzy  wideo. Wybranie 
opcji [MOVIE PLAY] w menu g ównym i naci ni cie F równie  spowoduje 
odtworzenie wideo.

1 PLAYBACK MENU

0 .................................................................................................................... Zabezpieczanie zdj

OFF / ON

y.................................................................................................................................Obracanie zdj

+90°  / 0°   /  –90°

2 SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdj

NORMAL / FADER /SLIDE /ZOOM

3 MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo

0

OKEXIT

OFF

ON

OK

y

EXIT OK

y

EXITOK

y

EXIT

+90° 0° –90°

ZOOM

SLIDE

FADER

NORMAL

SLIDESHOW

OK SETBACK MENU

4OKMOVIE PLAY

’0606.0202.1616 1212:3030

100100-00040004
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Operacje w trakcie odtwarzania sekwencji wideo
Naci nij F, aby zatrzyma  odtwarzanie. Naci nij F ponownie, aby ponownie odtworzy  wideo.

Dzia ania podczas wstrzymania odtwarzania

• Naci nij przycisk MENU, aby przerwa  odtwarzanie wideo.

Gdy wykonywane jest zdj cie lub nagrywana sekwencja wideo, to równocze nie nast puje ich 
automatyczne zarejestrowanie w kalendarzu – wed ug daty ich wykonania. g»D wigienka 
zoomu Zoomowanie podczas wykonywania zdj  / odtwarzania ca ych zdj « (str. 11)

Zdj cia s  pokazywane w postaci indeksu. g»D wigienka zoomu Zoomowanie podczas 
wykonywania zdj  / odtwarzania ca ych zdj « (str. 11)

Zabezpieczonych zdj  nie mo na usun . Przed skasowaniem takich zdj  nale y najpierw 
anulowa  ich zabezpieczenie. Po skasowaniu nie ma mo liwo ci przywrócenia usuni tego zdj cia. 
Nale y wi c przed skasowaniem sprawdzi  ka de zdj cie, by unikn  przypadkowego usuni cia 
istotnych dla siebie zdj .

• Naci nij O /N/X /Y, aby wybra  zdj cie, a nast pnie naci nij F,
aby doda .

• Aby anulowa  wybór, naci nij ponownie przycisk F.
• Naci nij S po wybraniu zdj  do skasowania.

• Wybierz [YES] i naci nij F.
• Je eli chcesz skasowa  zdj cia zapisane w pami ci wewn trznej aparatu, wyjmij z aparatu kart .
• Je eli chcesz skasowa  zdj cia zapisane na karcie, w ó  kart  do aparatu.

4 CALENDAR Odtwarzanie zdj  w uk adzie kalendarza

5 INDEX Przegl danie zdj  jako ikon

6 ERASE Kasowanie zdj

SEL. IMAGE......................................................................................Kasowanie wybranych zdj

ALL ERASE Kasowanie wszystkich zdj  zapisanych w pami ci wewn trznej albo na karcie

0000:0000 / 0000:3636

’0606.0202.1616 1212:3030

100100-00040004

32320×24240
HQHQ

Y: Po ka dorazowym naci ni ciu tego przycisku pr dko  odtwarzania 
zmienia si  wg nast puj cego cyklu: 2x, 20x, a nast pnie powrót do 1x.

X: Odtwarza sekwencj  wideo w kierunku odwrotnym. Po 
ka dorazowym naci ni ciu przycisku, pr dko  odtwarzania zmienia 
si  w nast puj cy sposób: 2x, 20x, a nast pnie powrót do 1x.

Czas odtwarzania / ca kowity czas zapisu

O: Wy wietla pierwsz  klatk .
N: Wy wietla ostatni  klatk .

Y: Wy wietla nast pn  klatk .
X Wy wietla poprzedni  klatk .

0000:0000 / 0000:3636

’0606.0202.1616 1212:3030

100100-00040004

32320×24240
HQHQ

SEL. IMAGE

ERASEOKSETBACK MENU
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Mo esz podda  edycji zdj cie zapisane w pami ci wewn trznej lub na karcie i zapisa  je jako 
nowe zdj cie.

Zmienia wielko  zdj cia i zapisuje je jako nowy plik.

Wycina cz  zdj cia i zapisuje j  jako nowy plik.

• O /N/X /Y: Ustawia pozycj  zdj cia.
• D wigienka zoomu Ustawia wielko  zdj cia.

Ta funkcja koryguje efekt czerwonych oczu, który wyst puje cz sto na zdj ciach wykonanych przy 
u yciu lampy b yskowej.

Przekszta ca zdj cie w zdj cie czarno-bia e i zapisuje je jako nowym plik.

Nadaje zdj ciu postarzaj cy odcie  sepii i zapisuje je jako nowy plik.

Dodaje do zdj cia wybran  ramk , a nast pnie zapisuje je jako nowe zdj cie.
• Naci nij X /Y, aby wybra  ramk , a nast pnie naci nij F.
• Naci nij X /Y  w celu wybrania zdj cia, do którego chcesz doda

ramk , a nast pnie naci nij F.
Naci nij O /N, aby obróci  zdj cie o 90° w kierunku zgodnym lub 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

• Dopasuj po o enie i rozmiar zdj cia, a nast pnie naci nij F.

Dodaje do zdj cia wybran  ramk , a nast pnie zapisuje je jako nowe 
zdj cie.
• Naci nij X /Y  w celu wybrania zdj cia, a nast pnie naci nij F.
• Naci nij X /Y  w celu wybrania tytu u, a nast pnie naci nij F.

Naci nij O /N, aby obróci  zdj cie o 90° w kierunku zgodnym lub 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

• Dopasuj po o enie i rozmiar tytu u, a nast pnie naci nij F.
• Naci nij O/N/X/Y, aby wybra  kolor tytu u, a nast pnie naci nij F.

7 EDIT Edycja zdj

Q ......................................................................................................Zmniejszanie rozmiaru zdj cia

640 x 480 / 320 x 240

P ............................................................................... Zoomowanie w cz ciach zdj

REDEYE FIX ................................... Korekcja efektu czerwonych oczu na zdj ciach

BLACK & WHITE................................Przekszta canie zdj  w obrazy czarno-bia e

SEPIA................................................................... Nadawanie zdj ciom odcienia sepii

FRAME............................................................................... Dodawanie ramek do zdj

TITLE................................................................................ Dodawanie tytu ów do zdj

OKSETW TO

FRAME

OKSETW TO MOVE

TITLE

OKSETSELECT
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Dodaje do zdj cia kalendarz, a nast pnie zapisuje je jako nowe 
zdj cie.
• Naci nij X /Y  w celu wybrania zdj cia, a nast pnie naci nij F.
• Naci nij X/Y w celu wybrania kalendarza, a nast pnie naci nij F.

Naci nij O /N, aby obróci  zdj cie o 90° w kierunku zgodnym lub 
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.

• Ustaw dat  kalendarza, a nast pnie naci nij F.

• Naci nij X /Y  w celu wybrania uk adu, a nast pnie naci nij F.
• Wybierz typ uk adu zdj cia i naci nij F.
• Wybierz zdj cia i naci nij F.

Umo liwia ustawienie jasno ci zdj cia, a nast pnie zapisuje je jako 
nowy plik.
• Ustaw jasno  naciskaj c O/N.

Umo liwia ustawienie nasycenia kolorów na zdj ciu, a nast pnie zapisuje je jako nowy plik.
• Ustaw nasycenie kolorów naciskaj c O/N.

Funkcja ta umo liwia zapisywanie wraz ze zdj ciami znajduj cymi si  na karcie pami ci danych 
dotycz cych drukowania (ilo  odbitek i data oraz godzina).
g »Ustawienia drukowania (DPOF)« (str. 27)

CALENDAR .............................................................. Dodawanie kalendarzy do zdj

LAYOUT............................................................................. Aran uje i czy kilka zdj

ALL IMAGES Wszystkie zdj cia w pami ci wewn trznej lub na karcie zostan  dodane do 
danego uk adu.

CALENDAR Wybierz zdj cie, które chcesz doda  do uk adu na podstawie dnia oznaczonego 
na ekranie miesi cznym.

SEL. IMAGE Wybierz pojedyncze zdj cia, które chcesz doda  do uk adu.

BRIGHTNESS .......................................................................... Zmiana jasno ci zdj

SATURATION .............................................Zmiana nasycenia kolorów na zdj ciach

8 PRINT ORDER Rezerwacja obrazów do druku (DPOF)

CALENDAR

OKSET

SEL. IMAGE

CALENDAR

ALL IMAGES

LAYOUT

OKSETBACK MENU

BRIGHTNESS

OKSETBACK MENU

SATURATION

OKSETBACK MENU
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Podczas formatowania pami ci wewn trznej lub karty kasowane s  z nich wszystkie dane cznie 
z obrazami, które by y chronione. Przed sformatowaniem karty nale y zapisa  istotne dane lub 
przenie  je do komputera.
• Przed sformatowaniem pami ci wewn trznej sprawd , czy w aparacie nie znajduje si adna karta.
• Je eli chcesz sformatowa  kart , upewnij si , e jest ona rzeczywi cie w o ona do aparatu
• Karty innego producenta ni  OLYMPUS lub karty, która zosta y sformatowane w komputerze 

nale y przed u yciem sformatowa  w aparacie.

W ó  opcjonaln  kart  do aparatu. Sporz dzenie kopii zapasowej nie kasuje zdj cia z pami ci 
wewn trznej.
• Kopiowanie zdj  wymaga pewnej ilo ci czasu. Sprawd , czy bateria jest jeszcze wystarczaj co

na adowana. Albo u yj zasilacza sieciowego.

Mo na wybra  wersj  j zykow  dla wy wietlanych komunikatów ekranowych. Dost pne wersje 
j zykowe komunikatów ekranowych ró ni  si  zale nie od kraju, na rynek którego przeznaczony 
jest aparat.
Mo esz doda  inne j zyki do Twojego aparatu przy pomocy oprogramowania OLYMPUS Master.
g»Jak zwi kszy  ilo  j zyków« (str. 39)

Funkcja mapowania pikseli pozwala aparatowi sprawdza  i regulowa  funkcje CCD (przetwornika 
obrazu) i przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby cz stego korzystania z tej funkcji. Zaleca si  prze-
prowadzenie tej operacji raz w roku. Po wykonaniu lub przegl daniu zdj cia nale y odczeka  co 
najmniej jedn  minut , aby zapewni  odpowiednie dzia anie funkcji mapowania pikseli. Je eli podczas 
mapowania pikseli aparat zostanie wy czony, aby nale y rozpocz  opisan  procedur  ponownie.
Wybierz punkt [PIXEL MAPPING]. Po wy wietleniu s owa [START] naci nij F.

Menu SETUP

1 MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatowanie pami ci wewn trznej lub karty

2 BACKUP Kopiowanie zdj  z pami ci wewn trznej na kart

3 W Wybór j zyka wy wietlacza

4 COLOR Ustawianie koloru ekranów menu

NORMAL  / GREEN / PINK

5 PIXEL MAPPING Regulacja funkcji przetwarzania obrazów

OKSETMENUEXIT

PRINTPRINT
ORDERORDER

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW EDITEDIT

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENUCALENDARCALENDAR SETUPSETUP

INDEXINDEX ERASEERASESCNSCN

SETUPSETUPRESETRESET
CAMERACAMERA

MENUMENU

IMAGE IMAGE
QUALITYQUALITY

OKSETMENUEXIT

Tryb odtwarzaniaTryb fotografowania

1 MEMORY FORMAT 
(FORMAT*1)

2 BACKUP*1

3 W
4 COLOR
5 PIXEL MAPPING*2

6 s
7 X
8 VIDEO OUT

*1 Wymaga karty xD-Picture Card (opcjonalnej).
*2 To ustawienie nie jest dost pne w trybie odtwarzania.

SETUP
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Data i godzina zapisywana jest wraz z ka dym zdj ciem oraz u ywana przy tworzeniu nazw plików.

• Pierwsze dwie cyfry roku s  sta e.
• Godzina wy wietlana jest w formacie 24-godzinnym.
• Aby uzyska  dok adniejsze ustawienie, naci nij F w chwili, gdy na wy wietlaczu pojawi si

wskazanie 00 sekund.

Ustawienia fabryczne ró ni  si  w zale no ci od regionu, w którym jest sprzedawany aparat.
Aby odtwarza  obrazy z aparatu na telewizorze, ustaw wyj cie wideo zgodnie z typem sygna u
obs ugiwanym przez Twój telewizor.
• Typy sygna u wideo u ywane w ró nych krajach i regionach s  podane poni ej. Przed 

pod czeniem aparatu do telewizora sprawd  rodzaj sygna u wideo.
NTSC: Ameryka Pó nocna, Tajwan, Korea, Japonia
PAL: Kraje europejskie, Chiny

Odtwarzanie zdj  na ekranie telewizora
Wy cz aparat i telewizor przed ich po czeniem.

6 s Regulacja jasno ci monitora

 BRIGHT /  NORMAL 

7 X Ustawianie daty i godziny

8 VIDEO OUT Odtwarzanie zdj  na ekranie telewizora

 NTSC  /  PAL

x

OKSETMOVE

Y M D

X

2006 . 01 . 012006 . 01 . 01

00 : 0000 : 00

O /N: Ustawia dat  i godzin .

X /Y : Przechodzi do poprzedniego lub nast pnego
ustawienia.

O /N: Wybiera format daty (Y-M-D, M-D-Y, D-M-Y).

Pod cz do wej ciowego z cza wideo 
w telewizorze ( ó ty).

Kabel wideo (w zestawie)

Z cze wielofunkcyjne

Pokrywa z czy

Ustawiania w telewizorze
W cz telewizor i ustaw go na odbiór 
sygna u wideo.
• Szczegó owe informacje na temat 

prze czania telewizora na odbiór 
wej ciowego sygna u wideo mo na 
znale  w instrukcji obs ugi telewizora.

Ustawiania w aparacie
Naci nij przycisk q, aby w czy  aparat.
• Na ekranie telewizora wy wietlane jest 

ostatnio wykonane zdj cie. Za pomoc
klawiszy strza ek wybierz zdj cie, które chcesz 
wy wietli .
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Drukowanie zdj

Po pod czeniu aparatu do drukarki obs uguj cej standard PictBridge mo esz bezpo rednio 
wydrukowa  zdj cia. Wybierz na monitorze aparatu zdj cia do wydruku oraz dan  liczb  odbitek.
W instrukcji obs ugi drukarki mo na sprawdzi , czy jest ona kompatybilna ze standardem 
PictBridge.
Co oznacza nazwa PictBridge?
Jest to standardowy protokó  po cze  mi dzy aparatami cyfrowymi i drukarkami ró nych 
producentów, umo liwiaj cy bezpo rednie drukowanie zdj .

Wybierz [EASY PRINT], aby jednym naci ni ciem przycisku wydrukowa  zdj cie wy wietlane na 
monitorze przy u yciu standardowych ustawie  drukarki. Data i nazwa pliku nie b d  wydrukowane.

Ustawienia standardowe
Wszystkie drukarki obs uguj ce PictBridge maj  ustawienia wydruku standardowego. Po wybraniu 
na ekranie ustawie  (str. 26) pozycji [STANDARD], zdj cia zostan  wydrukowane zgodnie z tymi 
ustawieniami. Informacje na temat standardowych ustawie  drukarki znajdziesz w instrukcji 
obs ugi lub otrzymasz od producenta drukarki.

1 W trybie odtwarzania wy wietl na monitorze zdj cie, które chcesz 
wydrukowa .

2 Pod cz jedn  ko cówk  dostarczonego kabla USB do z cza 
wielofunkcyjnego w aparacie, a drug  ko cówk  do z cza USB 
drukarki.

• Wy wietlony zostanie ekran [EASY PRINT START].
• Informacje na temat w czenia drukarki oraz po o enia portu USB znajduj  si  w jej instrukcji 

obs ugi.

3 Naci nij przycisk < .
• Rozpocznie si  drukowanie.

Drukowanie bezpo rednie (PictBridge)

Korzystanie z funkcji bezpo redniego drukowania

• Dost pne tryby drukowania, formaty papieru itp. zmieniaj  si  zale nie od wykorzystywanej 
drukarki. Szczegó owe informacje 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.

Drukowanie zdj

Z cze wielofunkcyjne Pokrywa z czy

Kabel USB (dostarczony)

OK

<EASY PRINT START

PC/CUSTOM PRINT
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• Po zako czeniu drukowania wy wietlony zostanie ekran 
wyboru zdj . Aby wydrukowa  nast pne zdj cie, naci nij 
X / Y w celu jego wybrania, a nast pnie naci nij przycisk <.

• Po zako czeniu drukowania od cz kabel USB od aparatu, gdy 
wy wietlany jest ekran wyboru zdj .

4 Od cz kabel USB od 
aparatu.

5 Od cz kabel USB od 
drukarki.

Pod cz aparat do drukarki obs uguj cej system ImageLink przy 
pomocy dostarczonej wk adki do aparatu. Wi cej szczegó ów na 
ten temat mo na znale  w instrukcji obs ugi drukarki.

1 Wykonaj kroki 1 i 2 opisane na stronie 24, 
aby wy wietli  ekran pokazany z prawej 
strony, a nast pnie naci nij przycisk F.

2 Wybierz [CUSTOM PRINT] i naci nij F.
• Je eli wy czony aparat zostanie pod czony do komputera 

PC z pod czonym kablem USB, na monitorze aparatu 
zostanie wy wietlony ekran [USB].

3 Aby wybra  odpowiednie ustawienia, 
post puj zgodnie z instrukcj  obs ugi.

System druku ImageLink

Inne tryby i ustawienia drukowania (CUSTOM PRINT)

EXIT PRINT

Wk adka 
do aparatu 
(dostarczona)

OK

<EASY PRINT START

PC/CUSTOM PRINT

USB

PC

OK

EASY PRINT

CUSTOM PRINT

EXIT

SET

Ekran [USB]

Wskazania dotycz ce 
obs ugi
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Wybór trybu drukowania

Ustawienia papieru do drukowania

Je li nie zostanie wy wietlany ekran [PRINTPAPER], w pozycjach [SIZE], [BORDERLESS] 
i [PICS/SHEET] b d  wybrane ustawienia standardowe – [STANDARD].

Wybór zdj cia do drukowania

Naci nij X / Y, aby wybra  zdj cie do wydruku. Mo esz tak e skorzysta  z przycisku zoomu 
i wybra  zdj cie z indeksu.

Ustawianie ilo ci drukowanych kopii oraz danych na wydruku

PRINT Drukuje wybrane zdj cie.
ALL PRINT Drukuje wszystkie zdj cia zapisane w pami ci

wewn trznej lub na karcie.
MULTI PRINT Drukuje jedno zdj cie w wielu formatach uk adu.
ALL INDEX Drukuje indeks wszystkich zdj  zapisanych 

w pami ci wewn trznej lub na karcie.
PRINT ORDER Drukuje zdj cia zgodnie z danymi rezerwacji 

wydruku, które zosta y zapisane na karcie. 
Je li nie wykonano adnej rezerwacji, opcja ta 
nie jest dost pna.
g »Ustawienia drukowania (DPOF)« (str. 27)

ALL INDEX

MULTI PRINT

ALL PRINT

PRINT

PRINT MODE SELECT

OKSETMENUEXIT

SIZE Wybieranie rozmiaru papieru spo ród 
dost pnych w danej drukarce.

BORDERLESS Wybieranie obrazu z obramowaniem lub bez. 
W trybie [MULTI PRINT] funkcja ta jest 
niedost pna.

OFF ( ) Zdj cie jest drukowane w pustej ramce.
ON ( ) Wydrukowane zdj cie zajmuje ca  stron .
PICS / SHEET Dost pne tylko w trybie [MULTI PRINT]. Liczba 

drukowanych kopii zale y od drukarki.

PRINTPAPER

SIZESIZE BORDERLESSBORDERLESS

STANDARD STANDARD

OKSETBACK MENU

PRINT Drukuje jeden egzemplarz wybranego zdj cia. 
Je eli dla zdj cia zosta a wybrana opcja 
[SINGLE PRINT] lub [MORE], zdj cie to 
zostanie wydrukowane z tym ustawieniem.
g Przejd  do punktu 4.

SINGLE PRINT Rezerwuje wy wietlane zdj cie do wydruku. 
MORE Ustawienie liczby drukowanych kopii oraz 

danych, jakie maj  si  pojawia  na wydruku, 
dla wy wietlanego zdj cia.

< MORE

OKPRINT

SINGLEPRINT

100100-00040004

<× Ustawia liczb  wydruków. Dla jednego zdj cia 
mo na za yczy  sobie wydruku do 10 odbitek.

DATE ( ) Je li wybierzesz opcj  [WITH], to zdj cie 
zostanie wydrukowane z data.

FILE NAME ( ) Je li wybierzesz opcj  [WITH], zdj cia zostan
wydrukowane z nazw  pliku.

P Przycina fragment zdj cia i drukuje go.
• Za pomoc  d wigienki zoomu ustaw rozmiar 

przycinanego obrazu i, przy pomocy klawiszy 
strza ek, ustaw jego po o enie i naci nij F.

PRINT INFO

P

FILE NAME

DATE

< 1

WITHOUT

WITHOUT

OKSETBACK MENU
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4 Wybierz [PRINT] i naci nij F.
• Rozpocznie si  drukowanie.
• Po zako czeniu drukowania, wy wietlany jest ekran 

[PRINT MODE SELECT].

Anulowanie drukowania

5 Na ekranie [PRINT MODE SELECT], 
naci nij przycisk MENU.
• Wy wietlony zostanie komunikat.

6 Od cz kabel USB od aparatu. 
• Aparat wy czy si .

7 Od cz kabel USB od drukarki.

Funkcja rezerwacji do wydruku pozwala na zapisanie wraz ze zdj ciami znajduj cymi si  na karcie 
pami ci takich danych dotycz cych drukowania jak liczba odbitek czy informacja o dacie i godzinie.

Zdj cia zapisane razem z danymi rezerwacji do wydruku mo na wydrukowa  korzystaj c
z nast puj cych procedur.
Drukowanie w laboratorium fotograficznym obs uguj cym standard DPOF:

Mo na wydrukowa  odbitki zdj  w oparciu o dane rezerwacji do wydruku.

Drukowanie przy u yciu drukarki obs uguj cej standard DPOF:
Odbitki zdj  mo na wydrukowa  bezpo rednio z karty zawieraj cej dane dotycz ce rezerwacji 
do wydruku, bez korzystania z po rednictwa komputera. Wi cej szczegó ów na ten temat 
mo na znale  w instrukcji obs ugi drukarki. W niektórych przypadkach niezb dny mo e by
równie  adapter karty PC.

Uwaga
• Aparat nie potrafi zmienia  rezerwacji ustawionych przez inne urz dzenia. Zmiany nale y

wprowadza  korzystaj c z pierwotnego urz dzenia. Je li karta zawiera rezerwacj  DPOF 
ustawion  przez inne urz dzenie, wprowadzenie rezerwacji tym aparatem mo e spowodowa
zast pienie wcze niejszych ustawie .

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

Ustawienia drukowania (DPOF)

Jak rezerwowa  zdj cia do wydruku

Do wydruku mog  by  rezerwowane tylko zdj cia zapisane na karcie. W ó  do aparatu kart
z zapisanymi zdj ciami przed rezerwowaniem zdj  do wydruku.

PRINT

OK

CANCEL

OKSETBACK MENU

PRINT

CONTINUE

CANCEL

OKSETOKCANCEL

TRANSFERRING

Ekran podczas transferu danych

Naci nij F.

Wybierz [CANCEL] i naci nij F.

ALL INDEX

MULTI PRINT

ALL PRINT

PRINT

PRINT MODE SELECT

OKSETMENUEXIT
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Korzystanie z us ug drukowania bez u ywania standardu DPOF
• Zdj  zapisanych w pami ci wewn trznej nie mo na wydrukowa  w zak adzie fotograficznym. 

W tym celu nale y wcze niej skopiowa  zdj cia na kart .
g »BACKUP Kopiowanie zdj  z pami ci wewn trznej na kart « (str. 22)

Aby wykona  rezerwacj  danego zdj cia do wydruku, post puj zgodnie z instrukcj  obs ugi.

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk MENU, aby wy wietli
menu g ówne.

2 Wybierz [PRINT ORDER] [<],
a nast pnie naci nij F.

3 Naci nij X / Y, aby wybra  klatki do 
rezerwacji wydruku, a nast pnie naci nij O / N,
aby okre li  ilo  odbitek.
• Nie mo na rezerwowa  do wydruku zdj  oznaczonych 

symbolem A.
• Aby zarezerwowa  do druku inne zdj cia, powtarzaj opisane 

powy ej czynno ci.

Przycinanie zdj cia
• Popchnij d wigienk  zoomu w kierunku W albo poci gnij j

w kierunku T.
• Za pomoc  d wigienki zoomu ustaw rozmiar przycinanego obrazu 

i, przy pomocy klawiszy strza ek, ustaw jego po o enie i naci nij F.

4 Po zako czeniu rezerwacji do wydruku naci nij 
F.

5 Wybierz ustawienie daty i godziny druku 
i naci nij F.
NO Wszystkie zdj cia s  drukowane bez daty i godziny.
DATE Wybrane zdj cia s  drukowane wraz z dat

fotografowania.
TIME Wybrane zdj cia s  drukowane wraz z godzin

fotografowania.

6 Wybierz [SET] i naci nij F.

Rezerwacja do wydruku pojedynczych zdj

<PRINT ORDER

U

<

OKSETBACK MENUWskazania dotycz ce obs ugi

HQHQ
1010

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

OKSETO

OKSETW TO

X

TIME

DATE

NO

OKSETBACK MENU
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S u y do rezerwacji do wydruku wszystkich zdj  zapisanych na karcie. Liczba odbitek zostaje 
ustawiona na drukowanie po jednym egzemplarzu ka dego zdj cia.

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk MENU, aby wy wietli
menu g ówne.

2 Wybierz [PRINT ORDER] [U], a nast pnie naci nij F.

3 Wybierz ustawienie daty i godziny i naci nij F.
NO Wszystkie zdj cia s  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 F.

Mo na ponownie nastawi  wszystkie dane rezerwacji do wydruku lub tylko dane dotycz ce 
wybranych zdj .

1 Wybierz menu g ówne [PRINT ORDER] i naci nij F.

Ponowne nastawianie danych rezerwacji do wydruku dla wszystkich 
zdj

2 Wybierz [<] albo [U], a nast pnie naci nij F.

3 Wybierz [RESET], a nast pnie naci nij F.

Ponowne nastawianie danych rezerwacji do 
wydruku dla wybranego zdj cia

2 Wybierz [<], a nast pnie naci nij F.

3 Wybierz [KEEP], a nast pnie naci nij F.

4 Naciskaj c X / Y, wybierz zdj cie z ustawieniami rezerwacji do 
druku, które chcesz wycofa , a nast pnie naci nij N, aby zmniejszy
liczb  drukowanych odbitek do 0.
• Aby wycofa  rezerwacj  do druku innych zdj , powtarzaj opisane powy ej czynno ci.

5 Po zako czeniu wycofywania rezerwacji do druku naci nij F.

6 Wybierz ustawienie daty i godziny druku i naci nij F.
• Ustawienie to zostanie zastosowane do pozosta ych zdj  zarezerwowanych do wydruku.

7 Wybierz [SET] i naci nij F.

Rezerwacja wszystkich kadrów do wydruku

Resetowanie danych rezerwacji do wydruku

PRINT ORDER SETTING

KEEP

RESET

PRINT ORDEREDPRINT ORDERED

OKSETBACK MENU
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Pod czanie aparatu do komputera

Za pomoc  znajduj cego si  w komplecie kabla USB aparat mo na po czy  z komputerem, 
a nast pnie przesy a  zdj cia i sekwencje wideo z aparatu do komputera, korzystaj c
z oprogramowania OLYMPUS Master, które jest tak e do czane do aparatu.

Program OLYMPUS Master s u y do komputerowej edycji zdj  wykonywanych cyfrowymi 
aparatami fotograficznymi. Oprogramowania to umo liwia:

Transfer

Zainstaluj oprogramowanie 
OLYMPUS Master

gstr. 31

Pod cz aparat do komputera 
korzystaj c z kabla USB

gstr. 33

Uruchom oprogramowanie 
OLYMPUS Master

gstr. 34

Pobierz pliki graficzne do komputera gstr. 35

Od cz aparat od komputera gstr. 35

Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Co to jest OLYMPUS Master?

Przed przyst pieniem do tych 
dzia a  nale y przygotowa

poni sze elementy

Komputer z portem USB

OLYMPUS Master
CD-ROM

Kabel USB

Pobieranie zdj  z aparatu 
fotograficznego lub no nika danych
Przegl danie zdj  i sekwencji wideo
Zdj cia mo na prezentowa  w formie 
pokazu slajdów i odtwarza  d wi k w tle.
Zarz dzanie zdj ciami
Mo na zarz dza  zdj ciami na ekranie 
kalendarza. Dany obraz mo na wyszuka
na podstawie daty lub s ów kluczowych.
Edycja zdj
Mo na obraca  zdj cia, przycina  je 
i zmienia  ich wielko .
Mo na edytowa  zdj cia 
wykorzystuj c funkcj  filtra oraz 
funkcje korekcji

Drukowanie zdj
Mo na drukowa  zdj cia i tworzy
indeksy, kalendarze, pocztówki.
Wykonywanie uj  panoramicznych
Mo na komponowa  uj cia panoramiczne 
przy u yciu zdj  wykonanych w trybie 
panoramy.

Szczegó owe informacje na temat innych 
funkcji i czynno ci znajduj  si  w »Pomocy« 
oraz instrukcji obs ugi oprogramowania 
OLYMPUS Master.
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Przed zainstalowaniem oprogramowania OLYMPUS Master nale y sprawdzi , czy komputer 
spe nia poni sze wymagania systemowe.
Je li chodzi o kompatybilno  nowych systemów operacyjnych, patrz strona internetowa 
OLYMPUS, której adresy podane s  na ok adce niniejszej instrukcji obs ugi.

Warunki otoczenia
Windows
System operacyjny Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP
Procesor Pentium III 500 MHz lub nowszy
RAM 128 MB lub wi cej (zalecane 256 MB lub wi cej)
Twardy dysk 300 MB lub wi cej
Z cza Port USB
Monitor 1024 x 768 pikseli, 65536 kolorów lub wi cej

Uwaga
• Transfer danych jest gwarantowany tylko na komputerach z preinstalowanym systemem 

operacyjnym.
• Aby zainstalowa  oprogramowanie w systemach Windows 2000 Professional / XP, 

nale y zalogowa  si  jako u ytkownik z uprawnieniami administratora.
• W komputerze powinny by  równie  zainstalowane aplikacje QuickTime 6 (lub nowsza 

wersja) oraz Internet Explorer (lub nowsza wersja).
• Je li chodzi o system operacyjny Windows XP, oprogramowanie jest obs ugiwane przez 

wersje Windows XP Professional / Home Edition.
• Je li chodzi o system operacyjny Windows 2000, jest ono obs ugiwane przez wersj

Windows 2000 Professional.
• W przypadku systemu operacyjnego Windows 98SE, sterownik USB jest instalowany 

automatycznie.

Macintosh
System operacyjny Mac OS 10.2 lub nowsza wersja
Procesor Power PC G3 500 MHz lub nowszy
RAM 128 MB lub wi cej (zalecane 256 MB lub wi cej)
Twardy dysk 300 MB lub wi cej
Z cza Port USB
Monitor 1024 x 768 pikseli, 32 000 kolorów lub wi cej

Uwaga
• Dzia anie oprogramowania jest gwarantowane tylko w przypadku komputerów Macintosh, 

które s  wyposa one we wbudowany port USB.
• W komputerze musi by  zainstalowana aplikacja QuickTime 6 lub nowsza wersja oraz 

Safari 1.0 lub nowsza wersja.
• Przed rozpocz ciem opisywanych poni ej operacji, nale y pami ta , by usun

zainstalowany no nik przeci gaj c go do kosza. W przeciwnym wypadku komputer mo e
dzia a  niestabilnie lub mo e wymaga  ponownego uruchomienia.
• Od czanie kabla cz cego aparat z komputerem.
• Wy czanie aparatu.
• Otwieranie pokrywy komory baterii / karty w aparacie.

Instalacja oprogramowania OLYMPUS Master

4

Pod
czanie aparatu do kom

putera



32   PL

Windows

1 W ó  p yt  CD-ROM do nap du CD-ROM.
• Pojawi si  ekran instalacyjny oprogramowania 

OLYMPUS Master.
• Je li ekran instalacyjny nie zostanie automatycznie 

wy wietlony, podwójnie kliknij znajduj c  si  na pulpicie 
ikon  »Mój komputer« i kliknij ikon  CD-ROM.

2 Kliknij »OLYMPUS Master«.
• Automatycznie pojawi si  okno instalacji aplikacji QuickTime.
• Aplikacja Quick Time jest niezb dna do korzystania z 

oprogramowania OLYMPUS Master. Je li w komputerze jest 
zainstalowana aplikacja Quick Time 6 (lub nowsza jej wersja), 
okno instalacyjne nie b dzie wy wietlane. Przejd  do kroku 4.

3 Kliknij »Next« (Dalej) i zastosuj si  do instrukcji 
na ekranie.
• Gdy zostanie wy wietlone okno z umow  licencyjn  oprogramowania, zapoznaj si  z tre ci

umowy i kliknij przycisk »Agree« (Akceptuj ).
• Wy wietlone zostanie okno instalacji OLYMPUS Master.

4 Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
• Gdy zostanie wy wietlone okno z umow  licencyjn

oprogramowania, zapoznaj si  z tre ci  umowy i kliknij 
przycisk »Yes« (Tak), aby kontynuowa  instalacj .

• Gdy zostanie wy wietlone okno »User Information« 
(Informacje o u ytkowniku), wpisz nazwisko (»Name«) 
oraz nr seryjny oprogramowania (»OLYMPUS Master Serial 
Number«). Nast pnie wybierz kraj zamieszkania i kliknij 
»Next« (Dalej). 
Numer seryjny podany jest na etykiecie naklejonej na pakiecie 
CD-ROM.

• Gdy wy wietlone zostanie okno z umow  licencyjn  DirectX, 
zapoznaj si  z jej tre ci  i kliknij »Yes« (Tak).

• Pojawi si  okno dialogowe instalacji aplikacji Adobe Reader, 
z pytaniem, czy instalowa  t  aplikacj  Adobe Reader jest potrzebny do przegl dania 
niniejszej instrukcji obs ugi OLYMPUS Master. Kliknij »OK«, aby zainstalowa  aplikacj
Adobe Reader. Je li w komputerze jest ju  zainstalowana aplikacja Adobe Reader, nie 
pojawia si  wspomniane okno instalacyjne.

5 Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
• Pojawi si  okno ko czenia procesu instalacji. Kliknij »Finish« (Zako cz).

6 Wybierz opcj  ponowne uruchomienie systemu, gdy na ekranie 
pojawi si  pytanie, czy natychmiast ponownie uruchomi  system 
i kliknij »OK«.
• Komputer zostanie uruchomiony ponownie.
• Wyjmij p yt  CD-ROM z nap du CD-ROM i umie  j  w bezpiecznym miejscu.
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Macintosh

1 W ó  p yt  CD-ROM do nap du CD-ROM.
• Pojawi si  okno nap du CD-ROM.
• Je li ekran instalacyjny nie zostanie automatycznie wy wietlony, kliknij 

dwukrotnie na znajduj c  si  na pulpicie ikon  CD-ROM.

2 Kliknij dwukrotnie folder danej wersji j zykowej.

3 Kliknij dwukrotnie ikon  »Installer« 
(Program instalacyjny).
• Program instalacyjny OLYMPUS Master rozpoczyna dzia anie.
• Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
• Po wy wietleniu okna z umow  licencyjn  oprogramowania zapoznaj 

si  z tre ci  umowy i kliknij »Continue« (Dalej) oraz »Agree« 
(Akceptuj ), aby kontunuowa  instalacj .

• Pojawi si  okno ko czenia procesu instalacji.

4 Kliknij »Finish« (Zako cz).
• Wy wietlony zostanie pierwszy ekran.

5 Kliknij »Restart« (Ponowne uruchomienie).
• Komputer zostanie uruchomiony ponownie.
• Wyjmij p yt  CD-ROM z nap du CD-ROM i umie  j  w bezpiecznym miejscu.

1 Sprawd , czy aparat jest wy czony.
• Monitor jest wy czony.
• Obiektyw jest schowany.

2 Dostarczonym kablem USB po cz
z cze wielofunkcyjne aparatu z portem 
USB komputera.
• Lokalizacj  portów USB w komputerze, nale y sprawdzi

w instrukcji obs ugi komputera.
• Aparat w czy si  automatycznie.
• Aparat w czy si  automatycznie, a na monitorze aparatu 

pojawi si  ekran umo liwiaj cy wybór rodzaju po czenia 
USB.

3 Wybierz [PC], a nast pnie naci nij F.

4 Komputer rozpozna aparat jako nowe 
urz dzenie.
• Windows

Gdy aparat zostanie po raz pierwszy pod czony do komputera, komputer podejmie prób
automatycznego rozpoznania aparatu. W celu potwierdzenia komunikatu kliknij »OK«. 
Komputer rozpozna aparat jako »dysk wymienny«.

• Macintosh
Pliki obrazu cyfrowego s  zazwyczaj kontrolowane przez aplikacj  iPhoto. Gdy aparat 
cyfrowy zostanie po raz pierwszy pod czony do komputera, uaktywni si  aplikacja iPhoto; 
zamknij j  i uruchom program OLYMPUS Master.

Uwaga
• Gdy aparat jest pod czony do komputera, jego funkcje nie s  dost pne.

Pod czanie aparatu do komputera

Z cze wielofunkcyjne

Pokrywa z czy
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Windows

1 Kliknij dwukrotnie znajduj c  si  na pulpicie ikon
»OLYMPUS Master«.
• Wy wietlone zostanie g ówne menu.
• Je li oprogramowanie OLYMPUS Master uruchamiane jest po raz pierwszy po 

zainstalowaniu, przed wy wietleniem g ównego menu pojawia si  okno dialogowe 
»Registration« (Rejestracja). Post puj stosownie do polece  i wype nij formularz 
rejestracyjny.

Macintosh

1 Kliknij dwukrotnie ikon  »OLYMPUS Master«  znajduj c
w folderze »OLYMPUS Master«.
• Wy wietlone zostanie menu g ówne.
• Gdy aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, przed 

pojawieniem si  menu g ównego zostanie wy wietlone okno 
z informacjami o u ytkowniku »User Information«. Wprowad
swoje nazwisko w polu »Name« oraz numer seryjny w polu 
»OLYMPUS Master Serial Number« i wybierz swój region.

• Po oknie informacji o u ytkowniku »User Information« 
wy wietlone zostanie okno dialogowe »Registration« 
(Rejestracja). Post puj stosownie do polece  i wype nij formularz rejestracyjny.

Aby wyj  z programu OLYMPUS Master

1 Kliknij »Exit«  w menu g ównym.
• Program OLYMPUS Master zostaje zamkni ty.

Uruchom oprogramowanie OLYMPUS Master

1
7

2

3 5

6

4

1 Przycisk »Transfer Images« 
(Transfer obrazów)
Pobiera zdj cia z aparatu lub innego 
no nika danych.

2 Przycisk »Browse Images« 
(Przegl danie obrazów)
Wy wietlone zostanie okno »Browse« 
(Przegl daj).

3 Przycisk »Online Print« 
(Drukowanie online)
Wy wietlane jest okno druku online.

4 Przycisk »Print Images at Home« 
(Drukowanie zdj  w domu)
Wy wietlone zostanie menu drukowania.

5 Przycisk »Create and Share« 
(Tworzenie i Udost pnianie)
Wy wietlone zostanie menu edycji.

6 Przycisk »Backup Images« 
(Kopia zapasowa obrazów)
Tworzy kopie zapasowe obrazów.

7 Przycisk »Upgrade« (Aktualizacja)
Wy wietla okno opcjonalnej aktualizacji 
aplikacji do wersji OLYMPUS Master Plus.

G ówne menu aplikacji OLYMPUS Master
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1 W g ównym menu aplikacji OLYMPUS Master kliknij przycisk  
»Transfer Images« (Transfer obrazów).
• Wy wietlone zostanie menu pozwalaj ce na wybór ród a transferu.

2 Kliknij »From Camera« .
• Pojawi si  okno wyboru obrazów. Wy wietlone zostan

wszystkie obrazy zapisane w aparacie.

3 Wybierz pliki graficzne i kliknij przycisk 
»Transfer Images«.
• Wy wietlony zostanie komunikat potwierdzaj cy

zako czenie transferu.

4 Kliknij przycisk »Browse Images Now« 
(Przegl danie obrazów).
• Przeniesione zdj cia zostan  wy wietlone w oknie 

przegl dania.
• Kliknij »Menu« w oknie przegl darki, aby wróci  do 

menu g ównego.

 Od czanie aparatu od komputera

1 Upewnij si , e lampka odczytu karty 
przesta a miga .

2 Wykonaj odpowiednie kroki przygotowawcze 
przed od czeniem kabla USB.

Windows 98SE
1 Kliknij dwukrotnie ikon  »Mój Komputer«, a nast pnie kliknij 

prawym przyciskiem myszy na ikon  wymiennego dysku, 
aby wy wietli  menu.

2 W menu kliknij »Wysu «.

Wy wietlanie zdj  z aparatu na komputerze

Pobieranie i zapis obrazów

Lampka odczytu karty

4
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Windows Me / 2000 / XP
1 Kliknij ikon  »Unplug or Eject Hardware«  w pasku 

narz dzi.
2 Kliknij wy wietlony komunikat.
3 Gdy wy wietli si  komunikat informuj cy o mo liwo ci 

bezpiecznego usuni cia sprz tu, kliknij »OK«.

Macintosh
1 Ikona kosza zmienia si  w ikon  usuwania sprz tu, 

kiedy na pulpicie przeci gnie si  ikon  »Untitled« lub 
»NO_NAME« (Bez nazwy). Przeci gnij j  i upu  na 
ikon  usuwania sprz tu.

3 Od cz kabel USB od aparatu.

Uwaga
• Windows Me / 2000 / XP: Po klikni ciu na »Bezpieczne usuwanie sprz tu« mo e zosta

wy wietlony komunikat ostrzegawczy. Sprawd , czy nie s  pobierane zdj cia lub sekwencje 
wideo z aparatu oraz czy wszystkie aplikacje zosta y zamkni te. Ponownie kliknij ikon
»Bezpieczne usuwanie sprz tu« i od cz kabel.

1 W g ównym menu aplikacji OLYMPUS Master kliknij przycisk 
»Browse Images« (Przegl danie obrazów) .
• Wy wietlone zostanie okno »Browse« (Przegl daj).

2 Kliknij dwukrotnie na miniatur  zdj cia do 
przejrzenia.

• Aparat przechodzi do trybu przegl dania, zdj cie jest 
powi kszane.

• Aby powróci  do g ównego menu, kliknij »Menu« w oknie 
»Browse« (Przegl daj).

Przegl danie sekwencji wideo

1 W oknie »Browse« dwukrotnie kliknij na miniatur  sekwencji wideo 
do przejrzenia.
• Okno prze czy si  na tryb przegl dania i zostanie wy wietlony pierwszy kadr sekwencji 

wideo.

Przegl danie zdj  / sekwencji wideo

Miniatura zdj cia
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2 Aby rozpocz  odtwarzanie sekwencji wideo, kliknij przycisk 
odtwarzania na dole ekranu.
Poni ej podano nazwy i funkcje poszczególnych elementów kontrolnych.

Zdj cia mo na drukowa  za pomoc  menu zdj , indeksów, pocztówek, kalendarzy itp. W sekcji 
tej opisano, w jaki sposób wykonywa  wydruki zdj  korzystaj c z menu fotografii.

1 W g ównym menu aplikacji OLYMPUS Master kliknij przycisk 
»Print Images at Home«  (Drukowanie obrazów w domu).
• Wy wietlone zostanie menu drukowania.

2 Kliknij »Photo« (Zdj cie) .
• Wy wietlone zostanie okno »Photo Print« (Wydruk zdj ).

3 W oknie »Photo Print« kliknij »Settings«.
• Wy wietlony zostanie ekran ustawie  drukarki. 

Wybierz odpowiednie ustawienia drukarki.

Pozycja Opis
1 Suwak odtwarzania Przesu  suwak, aby wybra  dany kadr sekwencji wideo.
2 Czas odtwarzania Podaje czas odtwarzania, jaki up yn .
3 Przycisk odtwarzania / 

pauzy
Odtwarza sekwencj  wideo. Podczas odtwarzania pe ni funkcj
przycisku pauzy.

4 Przycisk cofania o kadr Wy wietla poprzedni kadr.
5 Przycisk przesuwania 

o kadr do przodu
Wy wietla nast pny kadr.

6 Przycisk Stop Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje powrót do pierwszego kadru.
7 Przycisk powtarzania Wielokrotnie odtwarza sekwencj  wideo.
8 Przycisk g o no ci Wy wietla suwak regulacji g o no ci.

Drukowanie zdj

1 2 3 4 5 6 7 8
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4 Wybierz uk ad oraz rozmiar zdj .
• Aby wydrukowa  zdj cia z dat  i godzin  ich wykonania, 

zaznacz pole »Print Date« (Drukuj dat ), a nast pnie wybierz 
»Date« (Data) lub »Date & Time« (Data i godzina).

5 Wybierz miniatur  zdj cia do wydruku i kliknij 
»Add« (Dodaj).
• Wybrane zdj cie zostanie wy wietlone w uk adzie podgl du

wydruku.

6 Ustaw liczb  kopii.

7 Kliknij »Print«.
• Rozpocznie si  drukowanie.
• Kliknij »Menu« w oknie »Photo Print«, aby wróci  do menu g ównego.

Niniejszy aparat obs uguje standard urz dze  pami ci masowej USB. Mo esz po czy  aparat 
z komputerem przy pomocy kabla USB dostarczonego z aparatem, aby pobiera  i zapisywa
zdj cia bez u ycia programu OLYMPUS Master. Warunki pod czenia aparatu do komputera za 
pomoc  kabla USB s  podane poni ej.
Windows: Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP
Macintosh: Mac OS 9.0 to 9.2 / X

Uwaga
• W systemie Windows 98SE nale y zainstalowa  sterownik USB. Przed pod czeniem aparatu 

do komputera kablem USB podwójnie kliknij pliki z poni szych folderów, znajduj cych si  na 
do czonej p ycie CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master.

(Nazwa nap du): \USB\INSTALL.EXE
• Nawet je li komputer posiada z cze USB, transfer danych nie jest zagwarantowany 

w podanych ni ej rodowiskach.
• Windows 95/98/NT 4.0
• Windows 98SE b d ce aktualizacj  systemu Windows 95/98
• Mac OS 8.6 lub starsze
• Komputery z dodanym z czem USB na karcie rozszerzenia itp.
• Komputery bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz samodzielnie 

sk adane komputery

Przenoszenie zdj  z aparatu i zapisywanie ich w komputerze bez 
korzystania z aplikacji OLYMPUS Master4
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1 Upewnij si , e twój 
komputer jest pod czony 
do internetu. Uruchom p yt
z oprogramowaniem 
OLYMPUS Master i wybierz 
»Browse Images« (Przegl daj 
zdj cia) w oknie startowym.
• Przejd  do opcji Online-Service 

(Serwis online) w g ównym menu 
i wybierz »Camera Update« 
(Aktualizacja oprogramowania aparatu).

• Po wybraniu funkcji »Camera Update« program OLYMPUS Master wy wietli okno 
z informacjami o bezpiecze stwie.

2 Pod cz kabel USB do portu USB 
w komputerze.

3 Drug  ko cówk  kabla USB pod cz
do z cza USB w aparacie.
• Aparat w czy si  automatycznie.
• Aparat w czy si  automatycznie, a na monitorze 

aparatu pojawi si  ekran umo liwiaj cy wybór 
rodzaju po czenia USB.

4 Wybierz [PC] i naci nij Z.

5 Naci nij Z.
• Program OLYMPUS Master wykryje 

teraz aktualn  wersj  aparatu.
• Kliknij opcj  »Check for latest 

Version« (Sprawd  najnowsze 
wersje), a program wyszuka na 
stronie g ównej firmy Olympus 
dost pne nowe wersje oprogramo-
wania sprz towego (firmware) oraz 
dodatkowe j zyki. Nast pnie mo liwy
b dzie wybór dodatkowego j zyka.

6 Po wybraniu przycisku 
»Update« (Aktualizuj) 
program OLYMPUS Master 
rozpocznie pobieranie 
nowego j zyka do aparatu. 
W trakcie pracy aparatu nie 
wolno od cza  od niego 
adnych kabli ani wyjmowa  baterii.

7 Po zatrzymaniu pobierania aparat wy wietli komunikat o jego 
pomy lnym zako czeniu. Mo na teraz od czy  kable i wy czy
aparat. Po ponownym w czeniu aparatu b dzie mo na wybiera
funkcj  w lokalnym j zyku.

Nale y sprawdzi , czy akumulatory s  w pe ni 
na adowane!
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Poznaj lepiej swój aparat

Baterie zosta y nieprawid owo zainstalowane
• Umie  baterie prawid owo w aparacie.

Baterie s  wyczerpane
• Wymie  baterie na nowe lub na aduj je.

Bateria chwilowo nie dzia a z powodu niskiej temperatury
• Skuteczno  baterii maleje 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.

Aparat znajduje si  w trybie u pienia
• Aby oszcz dza  bateri , aparat automatycznie przechodzi w tryb u pienia i wy cza monitor, 

je eli w czony aparat (wysuni ty obiektyw, w czony monitor) nie by  u ywany przez okre lony 
czas. W tym trybie mimo naciskania spustu migawki nie s  wykonywane zdj cia. Przed 
wykonaniem zdj cia u yj d wigienki zoomu lub innych przycisków, aby wyprowadzi  aparat ze 
stanu u pienia. Je eli aparat nie jest u ywany przez kilka godzin, wy cza si  on automatycznie 
(chowa si  obiektyw i wy cza si  monitor). Gdy aparat jest w czony w trybie odtwarzania, nie 
przechodzi on w tryb u pienia i jest wy czany automatycznie, je eli nie by  obs ugiwany przez 
ok. 3 minuty. Naci nij przycisk POWER, aby w czy  aparat.

Tarcza wyboru trybu fotografowania jest ustawiona na GUIDE
• Gdy jest wy wietlany asystent, nie mo esz wykonywa  zdj . Aby wykona  zdj cie, zako cz

dane ustawienie zgodnie ze wskazówkami asystenta lub ustaw tarcz  wyboru trybu 
fotografowania na punkt inny ni GUIDE.

Trwa adowanie lampy b yskowej
• Przed wykonaniem zdj cia zaczekaj, a  wska nik # ( adowanie lampy b yskowej) przestanie 

miga , a nast pnie naci nij ponownie spust migawki.
Skala pami ci jest pe na.

• Gdy skala pami ci jest pe na, nie mo na wykonywa  zdj . Poczekaj, a  na skali pami ci 
pojawi si  wolne miejsce.

U ywanie aparatu z ustawieniem domy lnym
• Ustawienie domy lne daty i godziny jest niepoprawne.

Ustaw poprawn  godzin  i dat . g »X Ustawianie daty i godziny« (str. 23)
Bateria jest wyj ta

• Ustawienie daty i godziny wróci do fabrycznych ustawie  domy lnych, je li aparat zostanie 
pozostawiony bez baterii przez oko o jednego dnia.
Przed rozpocz ciem wykonywania zdj  potwierd  godzin  i dat .

Wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Wskazówki przed rozpocz ciem fotografowania

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

Mimo naciskania spustu migawki nie s  wykonywane zdj cia

Nie zosta a ustawiona data i godzina

a b c d
Zdj cie Zdj cie Zdj cie

Poczekaj
Przed fotografowaniem
(Skala nie wieci si )

Wykonano maksymaln
liczb  zdj

 (Wszystkie si wiec )

Wykonano jedno 
zdj cie

( wieci si )

Wykonano klika zdj
( wieci si )
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W zale no ci od fotografowanego obiektu istnieje kilka sposobów ustawiania ostro ci.
Je eli obiekt nie znajduje si  po rodku kadru

• Umie  obiekt po rodku kadru, zablokuj ostro  na obiekcie i ponownie skomponuj zdj cie. 
g »Spust migawki Wykonywanie zdj « (str. 9)

Obiekt jest w szybkim ruchu
• 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 tarcz  wyboru trybu fotografowania na j, aby zacz  wykonywanie zdj .

• W okre lonych warunkach ustawienie ostro ci przy pomocy funkcji automatycznego ustawiania 
ostro ci mo e by  trudne. Zapala si  zielona lampka na monitorze, pozwalaj ca na 
sprawdzenie, czy ustawienie ostro ci jest zablokowane.

W takich sytuacjach 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 
przekomponuj uj cie i dopiero wykonaj zdj cie. Je li obiekt nie ma linii pionowych, przytrzymaj 
aparat w pozycji pionowej, ustaw ostro  korzystaj c z funkcji blokady ostro ci przez 
wci ni cie do po owy spustu migawki, a nast pnie ustaw aparat ponownie w pozycji poziomej, 
ci gle trzymaj c wci ni ty do po owy spust migawki, i wykonaj zdj cie.

Odpowiednio trzymaj aparat i delikatnie naciskaj przycisk migawki. 
Fotografuj w trybie h, aby zapobiec zamazaniu obrazu.
Zamazanie mo e by  spowodowane przez nast puj ce czynniki.

• Fotografowanie przy wi kszych powi kszeniach, takich jak zoom cyfrowy i zoom optyczny.
• Fotografowanie ciemnego obiektu przy niskiej pr dko ci migawki.
• Je eli wybierzesz tryb SCN, który nie mo e u y  lampy b yskowej lub tryb SCN o ni szej 

pr dko ci migawki.

Wskazówki na temat fotografowania

Ustawianie ostro ci na fotografowanym obiekcie

Obiekty, dla których trudno ustawi  ostro

Wykonywanie zdj  bez zamaza

Zielona lampka miga.
Nie mo na ustawi
ostro ci na fotografo-
wany obiekt.

Obiekty z wyj tkowo
ma ym kontra cie

Obiekty z wyj tkowo
jasnym polem 
w centrum kadru

Obiekty bez 
pionowych linii

Obiekty w ró nej 
odleg o ci

Szybko poruszaj ce
si  obiekty

Obiekt nie 
znajduje si
w rodku kadru

Zielona lampka wieci 
si , ale nie mo na 
ustawi  ostro ci na 
fotografowany obiekt.

5
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Lampa b yskowa wyzwalana jest automatycznie przy niewystarczaj cym o wietleniu. Je eli obiekt 
jest daleko, lampy b yskowa mo e nie przynie adnego efektu. W takiej sytuacji nale y
fotografowa  bez u ycia lampy b yskowej w opisany poni ej sposób.
Ustaw aparat na tryb h

• Ze wzgl du na to, e czu o  CCD wzrasta automatycznie, mo esz trzyma  aparat i wykonywa
zdj cia w ciemniejszych miejscach przy wy czonej lampie b yskowej. 

g »h Wykonywanie zdj  z wykorzystaniem funkcji redukcja zamaza  obrazu« (str. 10)
Ustaw tryb lampy b yskowej na $ (lampa b yskowa wy czona).

• Lampa b yskowa nie b dzie dzia a  nawet przy s abym o wietleniu. 
g »Przycisk Y# Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej« (str. 13)

Ziarnisto  zdj cia mo e by  spowodowana przez kilka czynników.
Korzystanie z zoomu cyfrowego przy wykonywaniu zdj  z bliska

• Zoom cyfrowy przycina i powi ksza cz  obrazu. Im wi ksze powi kszenie, tym bardziej 
ziarniste zdj cie.

g »DIGITAL ZOOM Przybli anie obiektu« (str. 15) 
Zdj cia wykonane przy pomocy funkcji S, c, L, U, X lub W w trybie SCN

• Przy wykonywaniu zdj  ciemnego obiektu przy u yciu którejkolwiek z powy szych funkcji w 
trybie SCN funkcja redukcji szumu pozwala uzyskiwa  wyra niejszy obraz. Je eli funkcja 
redukcji szumu nie dzia a, zdj cie mo e mie  ziarnisty wygl d.

g»SCN (sceneria) Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii odpowiadaj cej danej sytuacji« 
(str. 17)

• Cz sto jasne obiekty (takie jak nieg) wydaj  si  ciemniejsze ni  w rzeczywistych kolorach. 
Zmie  ustawienie [F] w kierunku [+], aby przybli y  te obiekty do ich naturalnych kolorów. 
Gdy fotografujesz ciemne obiekty, korzystna mo e by  za to zmiana ustawienia w kierunku [–]. 
Czasami u ycie lampy b yskowej mo e nie zapewni  zamierzonej jasno ci (ekspozycji) obrazu. 

g »OF Zmiana jasno ci obrazu« (str. 12)
• Wykonuj zdj cia przy pomocy funkcji Za w trybie SCN. Ustawienie to nadaje si  do 

fotografowania w s oneczne dni na pla y lub na niegu.
g»SCN (sceneria) Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii odpowiadaj cej danej sytuacji« 
(str. 17)

• Ustaw lamp  b yskow  na [#], aby uaktywni  b ysk dope niaj cy. Mo esz teraz fotografowa
obiekty pod wiat o bez efektu ciemniejszej twarzy. Tryb [#] jest przydatny nie tylko przy 
fotografowaniu pod s o ce, lecz równie  przy fotografowaniu przy sztucznym o wietleniu,
takim jak wietlówki.

g »Przycisk Y# Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej« (str. 13)

Wykonywanie zdj  bez lampy b yskowej

Zdj cie jest ziarniste

Wykonywanie zdj  na bia ej pla y lub na niegu

Fotografowanie obiektów pod wiat o
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Istniej  dwa sposoby zapisywania zdj  wykonywanych przy pomocy aparatu.
Zapisywanie zdj  w pami ci wewn trznej

• Zdj cia s  zapisywane w pami ci wewn trznej, a gdy mo liwa do zapisania w tej pami ci ilo
zdj  osi gnie 0, aparat musi zosta  pod czony do komputera w celu przeniesienia zdj  do 
pami ci komputera, a nast pnie ich usuni cia z pami ci wewn trznej aparatu.

Korzystanie z karty (xD-Picture Card) (opcjonalnej)
• Zdj cia s  zapisywane na karcie zainstalowanej w aparacie. Gdy karta jest pe na, nale y

przenie  zdj cia do komputera, a nast pnie albo skasowa  zdj cia z karty, albo u y  nowej 
karty.

• W o enie karty do aparatu nie powoduje zapisanie zdj  w pami ci wewn trznej aparatu. 
Zdj cia zapisane w pami ci wewn trznej aparatu mo na skopiowa  na kart  przy pomocy 
funkcji [BACKUP].

g»BACKUP Kopiowanie zdj  z pami ci wewn trznej na kart « (str. 22) »Karta« (str. 50)

Dost pna ilo  zdj  w pami ci wewn trznej lub na karcie / 
Dost pny czas nagrywania

Zdj cia

Sekwencje wideo

• Je eli u yjesz karty nie wyprodukowanej przez firm  OLYMPUS albo karty stosowanej dla innej 
aplikacji, np. komputera, aparat wy wietli komunikat [CARD ERROR]. Aby u ywa  tej karty 
z aparatem, u yj funkcji [FORMAT] w celu sformatowania karty. 

g »MEMORY FORMAT (FORMAT) Formatowanie pami ci wewn trznej lub karty« (str. 22)

Dodatkowe wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Zwi kszanie mo liwej ilo ci wykonywanych zdj

Jako
obrazu

Rozmiar obrazu Mo liwa ilo  zdj
Pami

wewn trzna
Karta (korzystanie 
z karty 128 MB)

SHQ 2592 x 1944 (FE-130 / X-720 / X-740)     5      34
2816 x 2112 (FE-140 / X-725)     5      29

HQ 2592 x 1944 (FE-130 / X-720 / X-740)   17    102
2816 x 2112 (FE-140 / X-725)   14      86

SQ1 2048 x 1536   27    162
SQ2 640 x 480 226 1,330

Jako
obrazu

Rozmiar obrazu Czas zapisu
Pami

wewn trzna
Karta (korzystanie 
z karty 128 MB)

HQ 320 x 240 (15 klatek / sek.) 1 min. 5 sek.   6 min. 26 sek.
SQ 160 x 120 (15 klatek / sek.) 4 min. 48 sek. 28 min. 21 sek.

U ywanie nowej karty
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Aparat posiada kilka lampek, sygnalizuj cych jego stan.

• Wykonywanie poni szych czynno ci podczas niewykonywania zdj  mo e wyczerpywa  bateri .
• Naciskanie do po owy spustu migawki
• Korzystanie z zoomu

• Aby oszcz dza  bateri , zawsze wy czaj aparat, je eli go nie u ywasz.

• Niektóre punkty mog  by  niedost pne w menu przy korzystaniu z klawiszy strza ek.
• Punkty, których nie mo na ustawia  w aktualnym trybie fotografowania
• Punkty, których nie mo na ustawia  z tego powodu, e zosta  wcze niej ustawiony inny punkt:

[%] i [FLASH MODE] itd.
• Niektórych funkcji nie mo na u ywa , gdy w aparacie nie ma karty.

Tryb [PANORAMA], [FORMAT], [BACKUP], [PRINT ORDER]

Jako  obrazu stanowi po czenie danego rozmiaru zdj cia i poziomu kompresji. Przy okre laniu 
optymalnej jako ci obrazu przy fotografowaniu skorzystaj z poni szych przyk adów.
Drukowanie du ych zdj  na pe nowymiarowym papierze / Edycja i przetwarzanie zdj
w komputerze

• [SHQ] albo [HQ]
Drukowanie zdj  w formacie kartek pocztowych

• [SQ1]
Wysy anie zdj  e-mailem jako za czniki albo umieszczanie zdj  na stronie 
internetowej

• [SQ2]
g»IMAGE QUALITY Zmiana jasno ci obrazów« (str. 16)

Lampki sygnalizacyjne

Lampka Stan

Lampka
samowyzwalacza

Lampka ta wieci si  przez mniej wi cej 10 sekund, a nast pnie 
miga przez mniej wi cej 2 sekundy, po czym jest wykonywane 
zdj cie.

Lampka odczytu karty Miganie: trwa zapisywanie zdj cia, aparat odczytuje sekwencj
wideo albo pobiera zdj cia (je eli jest pod czony do komputera).
• Gdy lampka odczytu karty miga, nie nale y wykonywa adnych 

z wymienionych poni ej czynno ci. Mo e to uniemo liwi
zapisanie danych zdj cia i doprowadzi  do uszkodzenia pami ci 
wewn trznej lub karty.
• Otwieranie pokrywy komory baterii / karty w aparacie.
• Wyjmij bateri .
• Nie pod czaj ani od czaj zasilacza sieciowego.

Zielona lampka monitora 
ciek okrystalicznego

wieci: Ostro  oraz ekspozycja s  zablokowane.
Miganie: Ustawienie ostro ci nie jest zablokowane.
• Zdejmij wtedy palec z przycisku migawki, przesu  nieco pole 

celownika automatycznego ustawiania ostrosci i ponownie 
naci nij do po owy przycisk migawki.

Przed u anie ywotno ci baterii

Funkcje, których nie mo na wybiera  przy pomocy menu

Wybór optymalnej jako ci obrazu
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• Aby przywróci  zmieniane ustawienia trybu fotografowania do warto ci domy lnych, 
nale y skorzysta  z funkcji [RESET].

g »RESET Przywracanie ustawie  domy lnych« (str. 16)
• Po wy czeniu aparatu wszystkie ustawienia trybu fotografowania z wyj tkiem 

[IMAGE QUALITY] i [DIGITAL ZOOM] wracaj  do warto ci domy lnych.
Ustawienia funkcji [IMAGE QUALITY] i [DIGITAL ZOOM] nie wracaj  do warto ci domy lnych 
nawet po wy czeniu aparatu.

Karta jest w o ona do aparatu
• Je eli do aparatu jest w o ona karta, zdj cia zapisane w pami ci wewn trznej nie mog  by

odtwarzane. Wyjmij kart , a nast pnie zacznij odtwarza  zdj cia.

• Odtwórz zdj cie i naci nij przycisk DISP./E. Naciskaj przycisk DISP./E, aby zmieni  ilo
wy wietlanych informacji. Przycisk  g »DISP./E Zmiana informacji w wy wietlaczu / 
Wy wietlanie przewodnika po menu« (str. 13)

• Popchnij d wigienk  zoomu w kierunku W, aby wy wietli  zdj cia jako ikony (w formacie 
indeksu) albo kalendarza (kalendarz).

g»D wigienka zoomu Zoomowanie podczas wykonywania zdj  / odtwarzania ca ych zdj «
(str. 11)

Rozmiar zdj cia wy wietlonego na monitorze komputera zmienia si  zale nie od ustawie
komputera. Je eli rozdzielczo  monitora jest ustawiona na 1.024 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

• Uporz dkowanie ikon znajduj cych si  na pulpicie komputera mo na zmienia . Szczegó owe
informacje na temat zmiany ustawie  komputera znajdziesz w instrukcji obs ugi komputera.

Ustawianie warto ci domy lnych aktualnych ustawie  aparatu

Wskazówki dotycz ce wy wietlania i odtwarzania

Odtwarzanie zdj  zapisanych w pami ci wewn trznej

Rozumienie ustawie  i innych informacji na temat wykonanych zdj

Szybkie wy wietlanie danego zdj cia

Przegl danie zdj  w komputerze

Przegl danie ca ych zdj  na monitorze komputera
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Je eli aparat wy wietli komunikat o b dzie...

Wskazanie 
monitora

Mo liwa przyczyna Dzia anie koryguj ce

q
CARD ERROR

Wyst pi  problem z kart . Nie mo na korzysta  z danej karty. 
W ó  now  kart .

q
WRITE-PROTECT

Zapisywanie na t  kart  jest 
zabronione.

Zapisane zdj cia mog y zosta  zabez-
pieczone (tylko do odczytu) na komputerze. 
Przenie  zdj cia do komputera i anuluj 
ustawienie »read-only« (tylko do odczytu).

>
MEMORY FULL

Brakuje dost pnego miejsca 
w pami ci wewn trznej 
i nie mo na zapisa  nowych 
danych.

Skasuj niepotrzebne dane. Przed 
skasowaniem danych zabezpiecz pliki 
wa nych zdj  przy u yciu karty albo 
przenie  te zdj cia do komputera.

q
CARD FULL

Brakuje dost pnego miejsca 
na karcie i nie mo na zapisa
nowych danych.

Wymie  kart  lub skasuj niepotrzebne 
dane. Przed przyst pieniem do 
kasowania przenie  te zdj cia, które s
potrzebne, do komputera.

L
NO PICTURE

W pami ci wewn trznej lub na 
karcie nie ma zdj .

Pami  wewn trzna lub karta nie zwiera 
adnych zdj .

Wykonaj zdj cia.

r
PICTURE ERROR

Problem dotyczy wybranego 
zdj cia, nie mo e ono by
odtwarzane w tym aparacie.

Obejrzyj zdj cie w komputerze za pomoc
oprogramowania do przetwarzania 
obrazów. Je li nie mo na tego zrobi , plik 
graficzny jest cz ciowo uszkodzony.

CARD-COVER 
OPEN

Pokrywa karty jest otwarta. Zamknij pokryw  karty.

g
BATTERY EMPTY

Bateria nie jest na adowana. Wymie  baterie na nowe lub na aduj je.

Y / M / D

Gdy aparat jest u ywany po raz 
pierwszy lub pozostaje bez 
baterii przed d u szy czas, data 
i godzina przyjmuj  warto ci
przewidziane w fabrycznych 
ustawieniach domy lnych.

Ustaw dat  i godzin .

Ta karta nie mo e by
wykorzystana w tym aparacie. 
Lub karta nie jest 
sformatowana.

Sformatuj kart  lub wymie  j .
• Wybierz [POWER OFF] i naci nij F.

W ó  now  kart .
• Wybierz [FORMAT] [YES] i naci nij 
F. Zostan  skasowane wszystkie 
dane znajduj ce si  na karcie.

Wyst pi  b d w pami ci
wewn trznej.

Wybierz [MEMORY FORMAT] [YES] 
i naci nij F. Wszystkie dane w pami ci
wewn trznej zostan  skasowane.

OKSET

CARD SETUP

POWER OFF

FORMAT

OKSET

POWER OFF

MEMORY FORMAT

MEMORY SETUP
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Niektórych funkcji nie mo na ustawia  w okre lonych trybach fotografowania. Wi cej szczegó ów 
na ten temat znajdziesz w poni szej tabeli.
Szare pola ( ) w kolumnie SCN oznaczaj , e uaktywnienie scenerii w trybie SCN spowoduje 
ograniczenia funkcji, które mog  by  ustawiane. g »Funkcje powoduj ce ograniczenia scenerii 
fotografowania« (str. 48)

Funkcje dost pne w trybach fotografowania

NO CONNECTION

Aparat nie jest poprawnie 
pod czony do drukarki.

Od cz aparat i pod cz go poprawnie 
raz jeszcze.

NO PAPER

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

NO INK

W drukarce wyczerpa  si  tusz. Wymie  zasobnik z tuszem w drukarce.

JAMMED

W drukarce zaci  si  papier. Usu  zablokowane arkusze papieru.

SETTINGS 
CHANGED

Zasobnik papieru zosta  wyj ty 
lub podczas przeprowadzania 
zmiany ustawie  w aparacie 
drukarka by a u ywana.

Nie u ywaj drukarki podczas prze-
prowadzania zmian w ustawieniach 
aparatu.

PRINT ERROR

Wyst pi  problem z drukark  i / 
lub aparatem.

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

r
CANNOT PRINT

Przy pomocy tego aparatu 
nie wolno drukowa  zdj
wykonanych innymi aparatami.

Do ich wydrukowania nale y
wykorzysta  komputer.

Funkcje dost pne w trybach fotografowania i sceneriach

Tryb fotografo-
wania

Funkcja

h i l k L j h SCN A

& —
% —
Y

Lampa b yskowa —
Wy wietlanie informacji (DISP)
Zoom optyczny
SCN — —
F

IMAGE QUALITY 
[Jako  obrazu] *

DIGITAL ZOOM —
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*Dost pne s  tylko [2048 x 1536] oraz [640 x 480]. 

Funkcje z ograniczeniami w obr bie scenerii

*1 Dost pne s  tylko [2048 x 1536] oraz [640 x 480].
*2 Dost pne s  tylko [640 x 480].

PANORAMA —
RESET
MEMORY FORMAT 
(FORMAT)
BACKUP
W

COLOR
PIXEL MAPPING
s

X

VIDEO OUT

Sceneria

Funkcja

a
Z
V

Ñ M c
j
P
d

R W
S
X

i

& — — —
% — — —
Y
Lampa b yskowa — —
Zoom optyczny —
IMAGE QUALITY 
[Jako  obrazu]

*1 *1 *2

DIGITAL ZOOM —
PANORAMA
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Informacje dodatkowe

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 yciu aparatu na pla y mo na go przetrze  do lekko wilgotn
szmatk  zanurzon  w czystej wodzie.

Monitor:
• Przeciera  delikatnie mi kk  szmatk .
Obiektyw:
• Przedmucha  obiektyw p dzelkiem od obiektywów z pompk  i delikatnie wytrze  bibu k  do 

czyszczenia elementów optycznych.

Uwaga
• Nie stosowa  silnych rozpuszczalników takich jak benzen, alkohol oraz materia ów nas czonych

substancjami chemicznymi.
• W przypadku pozostawiania zabrudze  na obiektywie z czasem na jego powierzchni utworzy 

si  nalot.

• Je eli przechowujesz aparat przez d u szy okres czasu, wyjmij z niego bateri  i kart , od cz 
zasilacz sieciowy i trzymaj aparat go w suchym, ch odnym, dobrze wentylowanym miejscu.

• Co pewien czas nale y umie ci  w aparacie bateri  i sprawdzi  jego funkcjonowanie.

Uwaga
• Nie zostawia  aparatu w miejscach, w których obs ugiwane s  produkty chemiczne, poniewa

mo e to prowadzi  do korozji elementów aparatu.

( Poza ogniwami zasilaj cymi dostarczanymi razem z aparatem mo na korzysta  z 
wymienionych ni ej ogniw. Nale y wybra ród o zasilania najlepiej dostosowane do potrzeb.
Baterie alkaliczne AA / baterie Oxyride
Liczba zdj , które mo na wykona  przed roz adowaniem baterii ró ni si  w zale no ci od 
producenta baterii i warunków fotografowania.
Akumulatory R6 NiMH (wielokrotnego adowania)
Akumulatory NiMH oferowane przez firm  Olympus pozwalaj  na wielokrotne adowanie i s
oszcz dne. Wi cej informacji na ten temat znajduje si  w instrukcji obs ugi adowarki.

( Nie wolno u ywa  baterii litowych (CR-V3) ani baterii manganowych R6 (cynkowo-
w glowych).

( Ilo  energii zu ywanej przez aparat zmienia si  w zale no ci od u ywanych funkcji aparatu.
( Energia zu ywana jest przez ca y czas, co powoduje szybkie wyczerpanie baterii, w przypadku gdy:

• Funkcja zoomu jest u ywana w sposób powtarzalny.
• Funkcja autofokus jest uruchamiana poprzez wielokrotne wciskanie przycisku migawki 

w pozycji wci ni tej do po owy.
• Monitor pozostaje w czony przez d u szy czas.
• Aparat jest pod czony do komputera lub drukarki.

( ywotno  baterii mo e by  bardzo ró na, w zale no ci od ich typu, producenta, warunków 
fotografowania itp. Z tego powodu mo e si  zdarzy , e aparat wy czy si  samoczynnie, bez 
wy wietlenie ostrze enia o niskim stanie na adowania baterii, lub wy wietli takie ostrze enie 
szybciej ni  zazwyczaj.

Dbanie o aparat

Czyszczenie aparatu

Przechowywanie aparatu

Bateria 
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Obrazy mog  by  zapisywane na opcjonalnej karcie xD-Picture.
Pami  wewn trzna i karta stanowi  no niki s u ce do zapisywania obrazów w aparacie 
cyfrowym, spe niaj ce podobn  rol  jak film w aparacie konwencjonalnym.
Zdj cia zapisane w pami ci wewn trznej albo na karcie mo na atwo usuwa  z aparatu albo 
przetwarza  przy u yciu komputera.
Pami  wewn trzna – w odró nieniu od wymiennych no ników pami ci – nie mo e by
wyjmowana lub wymieniana na inn .
Chc c zwi kszy  liczb  zdj , jakie mog  by  w ten sposób zapisane, nale y skorzysta  z karty 
o wi kszej pojemno ci.
1 Etykieta

Miejsce to mo na wykorzysta  na opisanie zawarto ci karty.

2 Obszar styków
Cz  s u ca do przenoszenia danych z kamery na kart .

Karty kompatybilne
Karta xD-Picture Card (16 MB – 1 GB)

Korzystanie z pami ci wewn trznej lub karty
To, czy w danej chwili – podczas operacji fotografowania lub odtwarzania – wykorzystywana jest 
pami  wewn trzna czy karta, mo na stwierdzi  na podstawie informacji wy wietlanych na monitorze.

1 Wy czanie aparatu.

2 Otwieranie pokrywy komory baterii i karty.

Efektywne korzystanie z akcesoriów

Karta

Wk adanie i wyjmowanie karty

1

2

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

HQHQ

2592592×19441944HQHQ 44

Tryb fotografowania Tryb odtwarzania

Wska nik rodzaju pami ci

Pokrywa 
komory baterii / 
Pokrywa karty

1
3

Blokada 
pokrywy

2

6

In
fo

rm
ac

je
 d

od
at

ko
w

e



PL   51

Wk adanie karty

3 Ustaw kart  w odpowiednim po o eniu i w ó
j  do gniazda zgodnie z rysunkiem.
• W ó  kart  prosto do aparatu.
• W ó  kart  tak, aby klikn a, blokuj c si  na swoim 

miejscu.

Wyjmowanie karty

3 Wci nij kart  do ko ca, a nast pnie powoli 
j  zwolnij.
• Karta minimalnie si  wysunie i zatrzyma.

• Wyci gnij kart .

4 Zamknij pokryw  komory baterii / karty.

Uwaga
• W trakcie odczytywania obrazów przez aparat lampka 

odczytu karty miga. Odczytywanie obrazów mo e trwa
d u szy czas. Nie nale y otwiera  pokrywy komory baterii / 
karty przy migaj cej lampce odczytu karty. Mo e to 
doprowadzi  do uszkodzenia danych zapisanych w pami ci
wewn trznej lub na karcie albo spowodowa , e pami
wewn trzna lub karta nie b d  nadawa y si  do u ytku.

Zasilacz sieciowy jest pomocny przy czasoch onnych zadaniach, jak np. przenoszenie zdj  do 
komputera czy wy wietlanie przez d u szy czas slajdów. Korzystanie z zasilacza sieciowego z tym 
aparatem wymaga adaptera uniwersalnego (CB-MA1). Do zasilania aparatu nie nale y u ywa
adnych innych zasilaczy sieciowych.

Uwaga
• Nie nale y wyjmowa  ani adowa  baterii, pod cza  lub od cza  aparatu do wzgl. od 

zasilacza sieciowego czy adaptera uniwersalnego, gdy aparat jest w czony lub pod czony
do innych urz dze . Dzia ania takie mog  niekorzystnie wp yn  na wewn trzne ustawienia 
lub funkcje aparatu.

• Zasilacz sieciowy mo e by  w czany do ród a pr du przemiennego o napi ciu z zakresu od 
100 V do 240 V (50 / 60 Hz). Podczas korzystania z adaptera o tym kszta cie za granic  mo e
by  konieczne zastosowanie adaptera sieciowego, dopasowuj cego wtyczk  do 
miejscowego gniazdka sieci elektrycznej. Szczegó owe informacje na ten temat mo na 
uzyska  w lokalnym sklepie z artyku ami elektrycznymi lub w swoim biurze podró y.

• Nie nale y u ywa  podró nych transformatorów napi cia, gdy  mog  one uszkodzi  zasilacz 
sieciowy.

• Przed u yciem zapozna  si  z instrukcj  obs ugi zasilacza sieciowego.

Zasilacz sieciowy

Wyci cie

Etykieta

3
1

2
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( Monitor – tryb fotografowania

Symbole i ikony widoczne na monitorze

Funkcje Wskazania
1 Tryby fotografowania P, B, F, D, G, U, C, itd.
2 Samowyzwalacz Y

3 Korekta ekspozycji –2.0 – +2.0

4 Wska nik stanu baterii e = wysoki poziom na adowania, 
f = niski poziom na adowania

5 Zielona lampka  = blokada funkcji autofocus (automatycznego 
ustawiania ostro ci)

6
Gotowo  lampy b yskowej # ( wieci si )
Ostrze enie o poruszeniu aparatu / 

adowanie lampy b yskowej
# (miga)

7 Tryb makro
Tryb super makro

&
%

8 Jako  obrazu SHQ, HQ, SQ1, SQ2

9

Rozmiar obrazu FE-130 / X-720 / X-740
2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480
FE-140 / X-725
2816 x 2112, 2048 x 1536, 640 x 480

10 Wskazanie pola AF [  ]

11 Liczba zdj , jak  mo na zapisa
Pozosta y czas nagrywania

4
00:36

12 Skala pami ci a, b, c, d (osi gni ta maksymalna ilo )
13 Wykorzystywana pami [IN] (pami  wewn trzna), [xD] (karta)
14 Tryb fotografowania z lamp  b yskow !, #, $

Sekwencje wideoZdj cia

+2.0+2.0

00:3600:3600:36HQHQ

1 32

13

14

4

5

7

8 1110

+2.0+2.0

2592592×19441944HQHQ 44

1 32

13

12

14

4

5

6

7

8 11109
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( Monitor – tryb odtwarzania

Funkcje Wskazania

1 Wska nik stanu baterii e = wysoki poziom na adowania, 
f = niski poziom na adowania

2 Wykorzystywana pami [IN] (pami  wewn trzna), [xD] (karta)

3 Rezerwacja do wydruku / liczba odbitek
Sekwencje wideo

<×10
n

4 Ochrona 9

5 Jako  obrazu SHQ, HQ, SQ1, SQ2

6
Rozmiar obrazu FE-130 / X-720 / X-740

2592 x 1944, 2048 x 1536, 640 x 480, etc.
FE-140 / X-725
2816 x 2112, 2048 x 1536, 640 x 480, etc.

7 Korekta ekspozycji –2.0 – +2.0

8 Data i godzina ’06.02.16 12:30

9 Numer pliku M100-0004

10
Liczba zdj
Up yn o czasu / ca kowity czas 
nagrywania

4
00:00 / 00:36

0000:0000 / 0000:3636

’0606.0202.1616 1212:3030

100100-00040004

32320×24240
HQHQ

1 32

4

8
9
10

5
6

’0606.0202.1616 1212:3030

4

100100-00040004

+2.0+2.0
2592592×19441944

HQHQ
1010

1 2 3

4

8
9

10

5
6
7

Sekwencje wideoZdj cia

6
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Dane techniczne
( Aparat fotograficzny
Typ produktu : Cyfrowy aparat fotograficzny (do wykonywania i przegl dania zdj )
System zapisu

Zdj cia : Cyfrowy zapis, JPEG (zgodne z regu ami systemu plików dla 
cyfrowych aparatów fotograficznych [DCF])

Zastosowane 
standardy

: Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), 
PRINT Image Matching III, PictBridge, ImageLink

Sekwencje wideo : QuickTime Motion JPEG
Pami : Pami  wewn trzna

Karta xD-Picture Card (16 MB – 1 GB)

Liczba zdj , jak  mo na 
zapisa
korzystaj c z pami ci 
wewn trznej

: Zdj cia
FE-130 / X-720 / X-740 FE-140 / X-725
5 klatek (SHQ 2592 x 1944) 5 klatek (SHQ 2816 x 2112)
17 klatek (HQ 2592 x 1944) 14 klatek (HQ 2816 x 2112)

27 klatek (SQ1 2048 x 1536) 27 klatek (SQ1 2048 x 1536)
226 klatek (SQ2   640 x   480) 226 klatek (SQ2   640 x   480)

Sekwencje wideo
FE-130 / X-720 / X-740 FE-140 / X-725

1 min.   5 sek. (HQ 320 x 240 15 klatek / sek.)
4 min. 48 sek. (SQ 160 x 120 15 klatek / sek.)

Liczba efektywnych pikseli : FE-130 / X-720 / X-740 5.100.000 pikseli 
FE-140 / X-725 6.000.000 pikseli 

Przetwornik obrazu : CCD 1/2,5" (filtr kolorów podstawowych)
FE-130 / X-720 / X-740 5.400.000 pikseli (wszystkich)
FE-140 / X-725 6.400.000 pikseli (wszystkich)

Obiektyw : Obiektyw Olympus 6.3 mm do 18.9 mm, f3.1 do 5.9
(odpowiednik 38 do 114 mm w aparacie 35 mm)

System fotometryczny : Cyfrowy pomiar ESP
Pr dko  migawki : od 4 do 1/2000 sek.
Zakres fotografowania : 0.1 m do ) (W), 

0.6 m do ) (T) (tryb zwyk y / makro)
od 0.05 m do ) (tryb super makro)

Z cze zewn trzne : Z cze drukarki
Z cze USB / wtyczka VIDEO OUT / 
wtyczka DC-IN (z cze wielofunkcyjne)

System automatycznego 
kalendarza

: od roku 2006 do 2099

Warunki otoczenia
Temperatura : od 0°C do 40°C (dzia anie) / od –20°C do 60°C (przechowywanie)
Wilgotno : od 30% do 90% (dzia anie) / od 10% do 90% (przechowywanie)

Zasilanie : Dwie baterie Oxyride AA, dwie baterie alkaliczne lub dwa 
akumulatory NiMH / zasilacz sieciowy Olympus (przez adapter 
uniwersalny) (opcjonalny)

Wymiary : 96 mm (szer.) x 63 mm (wys.) x 26 mm (g .) 
bez cz ci wystaj cych

Waga : 130 g bez baterii i karty

Konstrukcja oraz specyfikacje mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.
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rodki bezpiecze stwa

Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpocz ciem korzystania z urz dzenia przeczytaj ca
instrukcj  obs ugi. Zachowaj wszystkie instrukcje i dokumentacj  do przysz ego u ytku.

Czyszczenie – Przed czyszczeniem zawsze od cz urz dzenie od ciennego gniazda zasilania. 
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 – Dla bezpiecze stwa oraz aby unikn  uszkodzenia aparatu korzystaj wy cznie
z akcesoriów zalecanych przez firm  Olympus.

Woda i wilgo  – Wskazania bezpiecze stwa dotycz ce produktów charakteryzuj cych si
wodoodporn  konstrukcj  zamieszczono w poszczególnych instrukcjach obs ugi tych produktów.

Ustawianie aparatu – Aby unikn  uszkodzenia i zapobiec ewentualnemu wypadkowi, nigdy nie 
stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie, w niepewnym uchwycie itp.

Zasilanie – Aparat mo na pod cza  tylko do ród a zasilania opisanego na etykiecie informacyjnej aparatu.
Wy adowania atmosferyczne – Je li w czasie korzystania z zasilacza sieciowego zacznie si  burza, 

nale y go natychmiast od czy  od ciennego gniazda zasilania.
Obce przedmioty – Aby unikn  obra e  cia a, nigdy nie wk adaj metalowych przedmiotów do rodka 

urz dzenia.
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 b yskaj lamp  bezpo rednio w osoby (niemowl ta, ma e dzieci itp.) z niewielkiej odleg o ci.

• 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 maych 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.

Ostrze enia ogólne

Obs uga aparatu

UWAGA: ABY ZMNIEJSZY  RYZYKO PORA ENIA PR DEM, NIE ZDEJMOWA  POKRYWY (RÓWNIE
TYLNEJ). WEWN TRZ NIE MA ADNYCH ELEMENTÓW SERWISOWANYCH PRZEZ U YTKOWNIKA. 

WSZELKIE NAPRAWY MUSZ  BY  WYKONYWANE PRZEZ PRZEZ SERWIS FIRMY OLYMPUS.

Znak wykrzyknika umieszczony w trójk cie informuje o wa nych operacjach i czynno ciach 
zwi zanych z utrzymaniem aparatu, opisanych w niniejszej instrukcji obs ugi.
Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane wskazania podane pod tym 
symbolem, mo e sta  si  to przyczyn  powa nego kalectwa, a nawet mierci.
Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane wskazania podane pod tym 
symbolem, mo e sta  si  to przyczyn  kalectwa, a nawet mierci.

Je li podczas u ytkowania produktu nie s  przestrzegane wskazania podane pod tym 
symbolem, mo e sta  si  to przyczyn  lekkiego zranienia, uszkodzenia sprz tu lub utraty 
wa nych danych.

OSTRZE ENIE!
ABY UNIKN  NIEBEZPIECZE STWA PORA ENIA PR DEM ORAZ PO ARU, NIDGY NIE NARA AJ 
PRODUKTU NA DZIA ANIE WODY ANI NIE U YWAJ GO W WARUNKACH PODWY SZONEJ WILGOTNO CI.

UWAGA
RYZYKO PORA ENIA 

PR DEMNIE OTWIERA

NIEBEZPIECZE STWO

OSTRZE ENIA

UWAGA
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• 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 baterii r koma bez zabezpiecze , 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 nale y te  korzysta
z adowarki ani z zasilacza sieciowego, gdy s  one przykryte (np. kocem). Mo e to powodowa  silne 
nagrzewanie si  tych elementów i w efekcie skutkowa  po arem.

• 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. Je li u ytkownik 

b dzie trzyma  aparat w takim stanie, mo e dozna  lekkiego poparzenia.
• 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 obs ugiwa  nale y
w r kawiczkach.

• Uwa aj na pasek do noszenia aparatu.
• Podczas noszenia aparatu, uwa aj na jego pasek. Mo e on atwo zaczepi  si  o wystaj cy

przedmiot i spowodowa  powa ne uszkodzenie.

 NIEBEZPIECZE STWO
• Nale y korzysta  wy cznie z akumulatorów NiMH marki Olympus oraz z przeznaczonej do nich adowarki.
• 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 nara onych 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 mo liwie szybko zwróci  si  o 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, przegrzewaniu si  oraz eksplozji, nale y korzysta

wy cznie z baterii przeznaczonych do niniejszego produktu.
• Nigdy nie nale y miesza  ze sob  ró nych typów baterii (nowych baterii ze starymi, na adowanych 

z niena adowanymi, baterii ró nych producentów oraz o ró nych pojemno ciach itp.).
• Nie nale y adowa  baterii alkalicznych lub litowych, gdy  nie s  one przeznaczone do wielokrot-

nego adowania.
• Baterie nale y umie ci  w aparacie w sposób opisany w instrukcji obs ugi.
• Nie nale y korzysta  z baterii w wypadku uszkodzenia pow oki izolacyjnej b d  jej braku, 

gdy  mo e to powodowa  wyciekanie elektrolitu, po ar lub wypadek.

Ostrze enia 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 lub pora e  i poparze .
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UWAGA
• Nie nale y wyjmowa  baterii bezpo rednio po u ytkowaniu ich w aparacie. Po d ugotrwa ym

u ytkowaniu baterie mog  by  gor ce.
• Je li aparat ma by  przechowywany przez d u szy okres czasu, zawsze nale y wyj  z niego 

uprzednio baterie.

• Je li akumulatory NiMH nie na aduj  si  w okre lonym w specyfikacji czasie, nale y przerwa
adowanie i nie korzysta  z tych akumulatorów.

• 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 podczas eksploatacji, 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.

• 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 zamoczeniem, nale y zapozna  si  z do czanymi do 
nich instrukcjami obs ugi.

• Miejsca nara one na znaczne wibracje.
• Nie upu ci  aparatu i nie nara a  go na silne wstrz sy lub drgania.
• Podczas mocowania aparatu na statywie ustawi  jego po o enie za pomoc  g owicy statywu. 

Nie przekr ca  aparatu.
• Nie dotyka  elektrycznych styków aparatu.
• Nie zostawia  aparatu z obiektywem skierowanym bezpo rednio w s o ce. Mo e to spowodowa

uszkodzenie obiektywu lub zas ony migawki, nieprawid owe kolory, efekty tzw. »zjawy« na 
zdj ciach lub nawet zapalenie si  aparatu.

• Nie naciska  lub ci ga  zbyt mocno za obiektyw.
• Je li aparat ma by  przechowywany przez d u szy czas, 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 przestrzega  ogranicze  odnosz cych si  do warunków u ytkowania opisanych w niniejszej 
instrukcji obs ugi.

rodki bezpiecze stwa

Warunki u ytkowania aparatu

• Przedstawione poni ej baterie R6 nie mog  by  u ywane w aparacie.

Baterie, które s  jedynie 
cz ciowo pokryte warstw
izolacyjn  lub nie s  ni
przykryte w ogóle.

Baterie, których ko cówki s  p askie
i nie s  w ca o ci zabezpieczone warstw
izolacyjn . (Baterie tego typu nie mog  by
stosowane, nawet je li ko cówka - jest 
cz ciowo pokryta warstw  izolacyjn .)

Baterie, których 
ko cówki - s
podniesione, ale nie 
s  pokryte warstw
izolacyjn .
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• Akumulatory Olympus NiMH (do czane do aparatu w niektórych krajach) s  przeznaczone tylko 
do wykorzystania w cyfrowych aparatach fotograficznych Olympus. Nigdy nie nale y
wykorzystywa  tych akumulatorów w innych urz dzeniach.

• Przed pierwszym u yciem akumulatorów NiMH (do czane do aparatu w niektórych krajach) lub 
je li nie by y one u ywane przez d u szy okres czasu, nale y pami ta  o ich na adowaniu.

• Zawsze nale y adowa cznie zestawy (2 lub 4) akumulatorów (do czane do aparatu 
w niektórych krajach).

• Nie nale y korzysta  z baterii alkalicznych, je li nie jest to absolutnie niezb dne. W niektórych 
przypadkach, baterie alkaiczne mog  mie  krótszy okres dzia ania ni  akumulatory NiMH. 
Sprawno  baterii alkalicznych jest ograniczona, szczególnie w niskich temperaturach. Zalecamy 
korzystanie z akumulatorów NiMH.

• W tym aparacie nie mo na korzysta  z baterii litowych CR-V3 ani manganowych (cynkowo-
w glowych) AA.

• Korzystaj c z aparatu zasilanego bateriami w niskich temperaturach nale y, na ile to mo liwe, 
trzyma  aparat oraz zapasowe baterie w cieplejszym miejscu. Baterie wykazuj ce oznaki 
wyczerpania w niskich temperaturach mog  powróci  do normalnej sprawno ci po ogrzaniu do 
temperatury pokojowej.

• Zalecany zakres temperatur dla akumulatorów NiMH:
Praca.........................0°C do 40°C
adowanie .................0°C do 40°C

Przechowywanie .......–20°C do 30°C
• Korzystanie, adowanie lub przechowywanie akumulatorów poza tymi zakresami temperatur mo e

skraca ywotno  baterii oraz niekorzystnie wp ywa  na ich sprawno . Je li aparat ma by
przechowywany przez d u szy okres czasu, zawsze nale y wyj  z niego baterie.

• Przed rozpocz ciem korzystania z akumulatorów NiMH lub NiCd zawsze nale y zapozna  si
z do czonymi do nich instrukcjami.

• Liczba zdj , jak  mo na wykona  zale y od warunków fotografowania lub u ytych baterii.
• Przed d ug  podró , szczególnie za granic , nale y zaopatrzy  si  w odpowiedni  liczb  baterii. 

Zalecane baterie mog  by  trudno dost pne w rejonach podró y.

• Nie nale y naciska  zbyt mocno na monitor; gdy  w przeciwnym przypadku obraz mo e by
niewyra ny, powoduj c wadliwe dzia anie trybu odtwarzania, lub monitor mo e zosta  uszkodzony.

• W górnej/dolnej cz ci monitora 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 monitorze mog  wydawa  si
postrz pione. Nie wiadczy to o nieprawid owym dzia aniu monitora i b dzie mniej widoczne 
w trybie odtwarzania zdj .

• W miejscach o niskiej temperaturze monitor 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 . Monitor gorzej dzia aj cy w niskich temperaturach powróci do normalnego 
stanu w normalnej temperaturze.

• Monitor LCD wykonany jest w oparciu o najnowocze niejsze wysoko zaawansowane technologie. 
Jednak e, na ekranie mog  na sta e pojawia  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 wiadczy to nieprawid owym dzia aniu aparatu.

• 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.

• Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci, ani nie udziela gwarancji odno nie uszkodze  lub 
nieosi gni cia spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), 
które nast pi o w wyniku skasowania danych zdj ciowych. 

Ostrze enia dotycz ce korzystania z baterii

Monitor LCD

Zastrze enia prawne
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• 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, w zwi zku z tym mo e nie mie  ono zastosowania 
w Pa stwa przypadku. 

• Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji. 

Nieautoryzowane fotografowanie b d  korzystanie z materia ów obj tych prawem autorskim mo e
naruszy  obowi zuj ce prawo autorskie. Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci za nieautoryzowane 
fotografowanie oraz inne dzia ania naruszaj ce prawa w a cicieli praw autorskich. 

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.

• 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 generuje, 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 w stosunku do 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 korzysta
wy cznie z kabla USB dostarczonego przez firm  OLYMPUS.

Wszelkie nieuprawnione zmiany lub modyfikacje niniejszego urz dzenia skutkuj  pozbawieniem prawa 
do u ytkowania urz dzenia.

Wy czenie odpowiedzialno ci

Ostrze enie

Uwagi o prawach autorskich

Uwagi FCC
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Dla klientów w Europie

Znaki handlowe
• 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.
• ImageLink / EasyShare s  znakami handlowymi firmy Eastman Kodak Company.
• 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 DCF (regu a plików dla aparatów cyfrowych), b d cy standardem 

utworzonym przez JEITA (Japo skie Stowarzyszenie Rozwoju Przemys u Elektronicznego).

Warunki gwarancji
1. W przypadku wad produktu wyst puj cych pomimo jego prawid owego u ycia (zgodnie z pisemn

instrukcj  obs ugi do czon  do urz dzenia) w okresie do dwóch lat od daty jego zakupu u autoryzo-
wanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym Olympus Imaging Europa GmbH, 
okre lonym w wykazie autoryzowanych dystrybutorów, produkt ten b dzie, wed ug uznania firmy 
Olympus, podlega  bezp atnej naprawie lub wymianie. W celu zg oszenia roszcze  tytu em
niniejszej gwarancji nale y zwróci  produkt wraz z niniejsz  kart  gwarancyjn  przed up ywem 
dwuletniego okresu gwarancyjnego do przedstawiciela, od którego zosta  on nabyty, lub do 
dowolnego innego punktu serwisowego Olympus na obszarze handlowym Olympus Imaging 
Europa GmbH, okre lonym w wykazie autoryzowanych przedstawicieli. W trakcie rocznego okresu 
obowi zywania gwarancji wiatowej klientowi przys uguje prawo zwrotu produktu do dowolnego 
punktu serwisowego Olympus. Prosimy zwróci  uwag  na fakt, e takie punkty serwisowe Olympus 
nie dzia aj  we wszystkich krajach.

2. Klient dostarcza produkt do przedstawiciela lub autoryzowanego punktu serwisowego Olympus na 
w asn  odpowiedzialno  oraz ponosi odpowiedzialno  za wszelkie koszty poniesione w zwi zku
z takim transportem.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nast puj cych sytuacji, w przypadku których koszty naprawy 
b dzie ponosi  klient, nawet je li wyst pi y one w okresie gwarancyjnym okre lonym powy ej.
(a) Wszelkich wad powsta ych w wyniku niew a ciwego pos ugiwania si  urz dzeniem (takiego jak 

czynno  niewymieniona w instrukcji obs ugi lub w innych instrukcjach itp.).
(b) Wszelkich wad powsta ych w wyniku naprawy, modyfikacji, czyszczenia itp., przeprowadzanych 

przez osoby inne ni  personel firmy Olympus lub autoryzowanego punktu serwisowego 
Olympus.

(c) Wszelkich wad lub uszkodze  powsta ych w trakcie transportu oraz w wyniku upadku, uderzenia 
itp., maj cych miejsce po nabyciu produktu.

(d) Wszelkich wad lub uszkodze  powsta ych w wyniku po aru, trz sienia ziemi, powodzi, 
uderzenia pioruna, innych kl sk ywio owych, zanieczyszczenia rodowiska lub róde
niestabilnego napi cia.

(e) Wszelkich wad powsta ych w wyniku niestarannego lub nieprawid owego przechowywania 
(takiego jak przechowywanie produktu w wysokiej temperaturze i wilgotno ci, w pobli u preparatów 
odstraszaj cych owady lub toksycznych substancji itp.), niew a ciwej konserwacji itp.

(f) Wszelkich wad powsta ych w wyniku stosowania zu ytych baterii itp.
(g) Wszelkich wad powsta ych w wyniku dostania si  piasku, b ota itp. do wn trza obudowy 

produktu.
(h) Zwrotu produktu bez niniejszej karty gwarancyjnej.

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 acznik IV] wskazuje na zalecenia obowi zuj ce w UE, dotycz ce oddzielnego 
zbierania odpadów elektrycznych i sprz tu elektronicznego.
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.
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(i) Je eli w karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek poprawki dotycz ce roku, miesi ca
i dnia zakupu, nazwiska klienta, nazwy przedstawiciela oraz numeru seryjnego.

(j) Je eli wraz z niniejsz  kart  gwarancyjn  nie okazano dowodu zakupu.
4. Niniejsza gwarancja dotyczy wy cznie produktu; gwarancja nie obejmuje pozosta ego

wyposa enia dodatkowego, takiego jak pokrowiec, pasek, pokrywka obiektywu i baterie.
5. Wy czna odpowiedzialno  firmy Olympus tytu em niniejszej gwarancji jest ograniczona do 

naprawy lub wymiany produktu. Z gwarancji wy cza si  wszelk  odpowiedzialno  za 
jakiekolwiek szkody po rednie poniesione przez klienta z powodu wady produktu, w szczególno ci
za jakiekolwiek uszkodzenia obiektywów, filmów, innego wyposa enia b d  akcesoriów 
u ywanych wraz z produktem lub za jakiekolwiek straty wynikaj ce ze zw oki w naprawie czy 
z utraty danych. Niniejsze wy czenie nie zmienia obowi zuj cych przepisów prawa. 

Uwagi dotycz ce przechowywania gwarancji
1. Niniejsza gwarancja jest wa na wy cznie, je eli karta gwarancyjna zosta a prawid owo wype niona 

przez personel firmy Olympus lub autoryzowanego przedstawiciela oraz gdy inne dokumenty 
stanowi  dostateczny dowód zakupu. W zwi zku z tym prosimy o sprawdzenie, czy na karcie 
gwarancyjnej jest wpisane Twoje nazwisko, nazw  przedstawiciela, numer seryjny urz dzenia oraz 
rok, miesi c i dzie  zakupu, b d  czy do niniejszej kwarty gwarancyjnej do czono orygina  faktury 
lub paragon zakupu (na którym widnieje nazwa przedstawiciela, data zakupu oraz typ produktu). 
Firma Olympus zastrzega sobie prawo odmowy bezp atnej naprawy w przypadku niewype nionej 
karty gwarancyjnej oraz braku powy szego dokumentu lub gdy zawarte w nim informacje s
niepe ne lub nieczytelne.

2. Poniewa  niniejsza karta gwarancyjna nie podlega ponownemu wystawieniu prosimy 
przechowywa  j  w bezpiecznym miejscu.

• Zobacz wykaz sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus w ró nych krajach.

Wy czenie odpowiedzialno ci
Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci i nie udziela gwarancji, bezpo redniej ani po redniej, 
w 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, w zwi zku z tym mo e nie mie  ono zastosowania w Pa stwa przypadku.
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Indeks
A
Adapter wielofunkcyjny ...................................  51
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ALL ERASE R ...............................................  19
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AUCTION i ..................................................  17
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B
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BLACK & WHITE ............................................  20
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C
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CANDLE b ....................................................  17
CCD ...........................................................  22, 42
COLOR ...........................................................  22
CUISINE V .....................................................  17
CUSTOM PRINT..............................................  25
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I
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J
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K
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Kompresja......................................................... 16
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L
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N
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NIGHT SCENE R ........................................... 10
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OLYMPUS Master......................................  15, 30
Ostro .............................................................    9

P
PAL.............................................................  15, 23
Pami  wewn trzna...................................  22, 50
PANORAMA.....................................................  15
Pasek zoomu ...................................................  15
PC ....................................................................  33
PictBridge...................................................  24, 54
Piksele..............................................................  54
PIXEL MAPPING .............................................  22
PLAYBACK MENU...........................................  18
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PORTRAIT i ..................................................  10
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Pozosta y czas nagrywania..............................  10
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RESET .............................................................  16
Rezerwacja pojedynczych zdj  do druku < ..  28
Rezerwacja wszystkich zdj  do druku U......  29
Rozmiar obrazu........................................... 16, 53

S
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STANDARD ...................................................... 24
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T
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TFT ................................................................... 54
TITLE ............................................................... 20
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Z
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Biura: Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49 40 -23 77 3-0 / Faks: +49 40 - 23 07 61

Dostawy towarów: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Niemcy
Listy:                        Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Niemcy                                           

Europejskie wsparcie techniczne dla klientów:
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych 
http://www.olympus-europa.com
lub do kontaktu telefonicznego pod BEZP ATNYM NUMEREM*: 00800 - 67 10 83 00

dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, 
Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, W och.
• Nale y pami ta , e niektórzy operatorzy (komórkowi) us ug telefonicznych nie zapewniaj

dost pu do powy szego numeru lub wymagaj  wprowadzenia dodatkowego prefiksu 
przed numerami +800.

W przypadku, gdy nasi klienci nie pochodz  z powy szych krajów lub nie mog  uzyska
po czenia z powy szym numerem, prosimy dzwoni  pod nast puj ce
P ATNE NUMERY: +49 180 5 - 67 10 83 lub +49 40 - 23 77 38 99.
Nasze wsparcie techniczne dla klientów dost pne jest od 9.00 do 18.00 czasu 
rodkowoeuropejskiego (od poniedzia ku do pi tku).
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