
FE-250/X-800

( 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 na przysz o .

( 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.

Instrukcja
obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

PL

Poznaj lepiej swój aparat

Operacje wykonywane przy 
u yciu przycisków

Operacje wykonywane przy 
u yciu menu

Drukowanie zdj

Korzystanie z programu 
OLYMPUS Master

Dodatek

Pierwsze kroki
Skrócony opis dzia ania aparatu.
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Spis tre ci

Przetestuj funkcje przycisków aparatu, 
stosuj c si  do ilustracji.

Naucz si  drukowa  wykonane zdj cia.

Naucz si  przenosi  zdj cia do 
komputera.

Dowiedz si  wi cej o dzia aniu aparatu 
i sposobach wykonywania lepszych 
zdj .

Zapoznaj si  z wygodnymi funkcjami, 
zasadami bezpiecze stwa i sposobami 
sprawniejszej pracy.

Zapoznaj si  z menu zawieraj cymi
podstawowe funkcje i ustawienia.

Operacje wykonywane przy 
u yciu przycisków

Operacje wykonywane przy 
u yciu menu

Drukowanie zdj

Poznaj lepiej swój aparat

Dodatek

str. 10

str. 16

str. 30

str. 47

str. 57

Korzystanie z oprogramowania 
OLYMPUS Master str. 38

Pierwsze kroki str.  3
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Pierw
sze kroki

Rozpakowanie zawarto ci opakowania

Zaci gnij mocno pasek, aby nie obluzowa  si .

Cyfrowy aparat 
fotograficzny

Pasek do noszenia 
aparatu

Bateria litowo-jonowa
(LI-42B)

adowarka baterii 
(LI-40C)

Kabel USB Kabel AV P yta CD-ROM 
z programem 

OLYMPUS Master

Elementy niewidoczne na rysunku: Instrukcja obs ugi (niniejsza instrukcja) i karta 
gwarancyjna. Zawarto  opakowania mo e ró ni  si  w zale no ci od regionu, 
w którym dokonano zakupu.

Mocowanie paska
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Przygotuj baterie

a. Na aduj bateri .

Bateria w zestawie jest cz ciowo na adowana.
b. W ó  bateri  do aparatu.

( U ywaj c tego aparatu mo na fotografowa  bez wk adania opcjonalnej karty 
xD-Picture Card™ (od tego miejsca „karta”). Wi cej informacji o wk adaniu karty 
podano w rozdziale „Wk adanie i wyjmowanie karty” (str. 59).

1

wieci si  czerwone wiat o: Trwa 
adowanie
wiat o nie wieci: adowanie zosta o

zako czone
(Czas adowania: ok. 300 minut)

cienne 
gniazdo 
zasilania

Kabel zasilania

adowarka do 
baterii

Bateria litowo-jonowa

3

2 Wska nik adowania

Zatrzask blokuj cy bateri

3

12

4 5

( W ó  bateri  w kierunku wskazanym przez 
znak .

( Aby wyj  bateri , przesu  zatrzask zamka 
baterii w kierunku wskazywanym przez 
strza k .
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Pierw
sze kroki

W czanie aparatu
Ten rozdzia  opisuje sposób w czania aparatu w trybie fotografowania.

a. Ustaw pokr t o wyboru trybu fotografowania na h.

Tryby wykonywania zdj

b. Naci nij przycisk o.

( Aby wy czy  aparat, naci nij ponownie przycisk o.

h Do normalnego fotografowania.

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

B Tryb odpowiedni do fotografowania ludzi.
E Odpowiedni do fotografowania krajobrazów.
M Jest to tryb odpowiedni do fotografowania ludzi noc .
f Wybór spo ród 10 scenerii w zale no ci od warunków fotografowania.

R Skorzystaj z funkcji asystenta fotografowania, aby wykonywa  zdj cia odpowiednio 
do sytuacji.

Podczas nagrywania sekwencji wideo

Podczas wykonywania zdj

Przycisk o

MENU

TIMETIMEDMY

--------.--.-- --:--.--.-- --:--

CANCEL

Y / M /Y / M / D

Ekran ten zostanie 
wy wietlony, je li nie 
ustawiono daty i godziny.

O

N

YX

Wskazówka
Kierunki strza ek  s  oznaczone symbolami ONXY
w za czonej instrukcji obs ugi.
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Ustaw dat /godzin

a. Naci nij przyciski OF / < i NY, aby wybra  [Y].
• Pierwsze dwie cyfry roku s  sta e.

b. Naci nij przycisk Y#.

c. Naci nij przyciski OF / < i NY, aby 
wybra  [M].

Opis ekranu ustawiania daty i godziny

MENU

TIMETIMEDMY

--------.--.-- --:--.--.-- --:--

CANCEL

Y / M /Y / M / D

Y-M-D (rok-miesi c-dzie )

Anulowanie ustawie

Godzina

Formaty daty (R-M-D, M-D-R, D-M-R)

Minuty

Przycisk OF / <

Przycisk NY MENU

20072007.--.-- --:--.--.-- --:--

TIMETIMEDMY

CANCEL

Y / M /Y / M / D

Przycisk Y#

MENU

20072007.0202.-- --:--.-- --:--

TIMETIMEDMY

CANCEL

Y / M /Y / M / D
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Pierw
sze kroki

d. Naci nij przycisk Y#.
e. Naci nij przyciski OF / < i NY, aby 

wybra  [D].

f. Naci nij przycisk Y#.
g. Naci nij przyciski OF / < i NY, aby 

wybra  godziny i minuty.
• Godzina wy wietlana jest w formacie 

24-godzinnym.

h. Naci nij przycisk Y#.
i. Naci nij przyciski OF / < i NY, aby 

wybra  [Y / M / D].

j. Po dokonaniu wszystkich ustawie  naci nij przycisk .
• Aby dok adnie ustawi  godzin , naci nij przycisk  w chwili, gdy na wy wietlaczu 

b dzie wy wietlana warto  00 sekund.

MENU

20072007.0202.1010 --:----:--

TIMETIMEDMY

CANCEL

Y / M /Y / M / D

MENU OK

20072007.0202.1010 1212:3030

TIMETIMEDMY

CANCEL

Y / M /Y / M / D

SET

MENU OK

20072007.0202.1010 1212:3030

SET

TIMETIMEDMY

Y / M /Y / M / D

CANCEL

Przycisk
[ININ]

44

[ ]

HQHQ 32643264×24482448
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Wykonywanie zdj

a. Trzymaj aparat.

c. Wykonaj zdj cie.

Poziome trzymanie aparatu Pionowe trzymanie 
aparatu

b. Ostro .

Przycisk migawki

(Naci nij do po owy)

1/10001/1000 F2.8F2.8

HQHQ 32643264×24482448

[ININ]

44

[ ]

Gdy ostro  i ekspozycja s
zablokowane, zapala si  zielona 
lampka oraz wy wietlane s  warto ci
czasu otwarcia migawki i przys ony.   

Ustaw ten wska nik na 
fotografowanym obiekcie.

Ilo  zdj , które mo na 
jeszcze wykona .

(Wci nij do ko ca)

Przycisk migawki

Kontrolka odczytu karty miga.
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Przegl danie zdj

a. Naci nij przycisk q.

a. Naci nij przyciski X& i Y#, aby wy wietli  zdj cie, które 
chcesz skasowa .

b. Naci nij przycisk S.

c. Naci nij przycisk OF / <, wybierz [YES] i naci nij .

12:3012:30'07.02.10'07.02.10
100-0004100-0004

4

HQHQ
[ININ]

32643264××24482448
0.00.01/10001/1000F2.8F2.8

ISO 1600ISO 1600

Klawisze strza ek

Wy wietlanie nast pnego 
zdj cia

Wy wietlanie poprzedniego zdj cia

Przycisk q

Kasowanie zdj

Przycisk S
OKMENU

[IN]

YES

NO

[IN]

SETBACK

ERASE

Przycisk OF / <

Przycisk OKMENU

YES

NO

[IN]

SETBACK

ERASE
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Operacje wykonywane przy u yciu przycisków

Wykonywanie zdj
Ustaw tarcz  wyboru trybu fotografowania w pozycji innej ni n, a nast pnie lekko 
naci nij spust migawki (do po owy). Gdy ostro  i ekspozycja s  zablokowane, zapala si
zielona lampka (blokada ostro ci) oraz wy wietlane s  warto ci czasu otwarcia migawki 
i przys ony (tylko gdy pokr t o wyboru trybu fotografowania jest ustawione na h,h).   
Wci nij do ko ca przycisk 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
wci nij do ko ca przycisk migawki, aby wykona  zdj cie.
• Ostro  nie jest prawid owo ustawiona, gdy miga zielona 

lampka. Spróbuj ponownie zablokowa  ustawienie 
ostro ci.

Rejestrowanie sekwencji wideo
Ustaw pokr t o wyboru trybu fotografowania na n, a nast pnie lekko naci nij spust 
migawki, aby zablokowa  ostro , po czym wci nij spust migawki do ko ca, by rozpocz
nagrywanie. W celu zatrzymania nagrywania naci nij ponownie przycisk migawki.

Przycisk o W czanie i wy czanie aparatu

W czanie 
zasilania:

Aparat w cza si  w trybie fotografowania.
• Wysuwany jest obiektyw
• W cza si  monitor

Przycisk migawki Wykonywanie zdj  / sekwencji wideo

[ININ]

44

[ ]

HQHQ 32643264×24482448

Tryb fotografowania
Samowyzwalacz

Tryb fotografowania 
z lamp  b yskow

Tryb makro

3

1 2

4

b c

5

8

9

0

a

6

7

d

1

2

HQHQ 32643264×24482448

[ININ]

44

[ ]

1/10001/1000 F2.8F2.8

Zielona lampka
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Wybrany jest tryb fotografowania.
Ta funkcja powoduje w czenie aparatu w trybie fotografowania, gdy zostanie naci ni ty
przycisk K w wy czonym aparacie.
g „K / q W czanie aparatu przyciskiem K lub q” (str. 27)

Na ekranie wy wietlone zostanie ostatnie wykonane zdj cie.
• Naciskaj klawisze strza ek, aby przegl da  inne zdj cia.
• U yj d wigni zoomu, aby przechodzi  mi dzy trybami wy wietlania ca ych zdj

i wy wietlania miniatur.
Ta funkcja powoduje w czenie aparatu w trybie odtwarzania, gdy zostanie naci ni ty 
przycisk q w wy czonym aparacie. 
g „K / q W czanie aparatu przyciskiem K lub q” (str. 27)
g „MOVIE PLAY  Odtwarzanie sekwencji wideo” (str. 22)

Ustaw pokr t o wyboru trybu fotografowania na dany tryb.

Optymalne ustawienia do wykonywania zdj  s  ustawiane automatycznie.

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

U ywaj trybu PORTRAIT, LANDSCAPE i NIGHT+PORTRAIT, aby wykonywa  zdj cia 
przy ustawieniach optymalizowanych dla wybranych warunków.

Wybór spo ród 10 scenerii w zale no ci od warunków fotografowania.
Naci nij przycisk , aby ustawi .

• Domy lne ustawienia fabryczne s  zaznaczone na szaro ( ).

Przycisk K (fotografowanie)
Wybieranie trybu fotografowania / W czanie aparatu

Przycisk q (tryb odtwarzania) Wybieranie trybu odtwarzania / W czanie aparatu

Pokr t o trybu fotografowania Prze czanie trybu fotografowania

h Wykonywanie zdj  z wykorzystaniem ustawie  automatycznych

h Wykonywanie zdj  z wykorzystaniem funkcji cyfrowej stabilizacji obrazu

B E MWykonywanie zdj  w zale no ci od sytuacji

f Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii odpowiadaj cej sytuacji

j SPORT / N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT
/ S SUNSET / X FIREWORKS /  PET / V CUISINE
/ d DOCUMENTS / i AUCTION

3

4

5
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• Ekran wyboru scenerii zawiera przyk adowe obrazy i tryb 
fotografowania najlepiej odpowiadaj cy poszczególnym 
warunkom.

• W celu prze czenia na drug  sceneri  naci nij , aby 
wybra  [SCENE] z g ównego menu i wy wietli  ekran 
wyboru scenerii.

• Prze czenie na inn  sceneri  spowoduje zmian
wi kszo ci ustawie  na standardowe warto ci danej 
scenerii.

Aby ustawi  parametry fotografowania, u yj asystenta 
wy wietlonego na ekranie.
• Naci nij przycisk , aby ponownie wy wietli

asystenta.
• Aby zmieni  ustawienia bez korzystania z asystenta, zmie

tryb pracy.
• Ustawienie wprowadzone z wykorzystaniem asystenta 

zmieni si  na ustawienie domy lne po naci ni ciu
przycisku  lub po zmianie trybu pokr t em wyboru 
trybu pracy.

Z sekwencjami wideo nagrywany jest d wi k.
• Podczas nagrywania d wi ku mo liwe jest tylko u ywanie zoomu cyfrowego. Aby 

nagra  sekwencj  wideo przy u yciu zoomu optycznego, ustaw [R] na pozycj  [OFF].
g „R (film) Nagrywanie sekwencji wideo z d wi kiem lub bez d wi ku” (str. 20)

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

R Aby dokona  ustawie , zastosuj si  do wskazówek asystenta

n Nagrywanie sekwencji wideo

Klawisze strza ek (ONXY)

OKMENU

1 SPORT

SETBACK

OK

4

Blurring background.

5

Shooting into backlight.

Brightening subject.

Adjusting area in focus.

Shooting subject in motion.

3

2

1

SHOO T I N G  G U I D E 1 / 3

SET

A

00:3600:3600:36

Podczas nagrywania sekwencji wideo ten wska nik wieci si
na czerwono.

Wy wietlany jest pozosta y czas nagrywania. Nagrywanie 
zako czy si  automatycznie, gdy pozosta y czas nagrania 
osi gnie warto  0.

6
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S u y do wy wietlania menu funkcji, zawieraj cego funkcje i ustawienia u ywane przy 
fotografowaniu. Ten przycisk s u y tak e do potwierdzania dokonanego wyboru.

Funkcje, które mo na ustawia  w menu funkcji
g „ISO  Zmiana czu o ci ISO” (str. 19)

„DRIVE  Fotografowanie sekwencyjne (ci g e)” (str. 20)

Tryb fotografowania: Zmiana jasno ci obrazu
Naci nij OF / < w trybie fotografowania, ustaw u ywaj c
XY i naci nij .
• Zakres ustawie  –2.0 EV do +2,0 EV

Tryb odtwarzania: Drukowanie zdj
W trybie odtwarzania wy wietl zdj cie przeznaczone do wydrukowania, pod cz aparat 
do drukarki, a nast pnie naci nij OF / <, aby wydrukowa  to zdj cie.
g „Drukowanie bezpo rednie (PictBridge)” (str. 30)

Przycisk  (OK/FUNC)

Przycisk OF / < Zmiana jasno ci obrazu / Drukowanie zdj

7

ISO
AUTO

o h

ISOISO

64 100 200 400 800

Menu funkcji

XY: Wybierz ustawienie i naci nij .

ON: Wybierz funkcj , któr  chcesz ustawi .

8

OKSET

For manually making fine 

adjustments to the exposure 

when taking pictures.

+ 2.02.0

Y: Rozja nianie
X: ciemnianie

Akceptacja ustawie .
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Naci nij przycisk X& w trybie fotografowania, aby wybra  tryb makro. Naci nij przycisk 
, aby ustawi .

Naci nij NY w trybie fotografowania, aby w czy  lub wy czy  samowyzwalacz.
Naci nij przycisk , aby ustawi .

• Po ustawieniu samowyzwalacza wci nij przycisk migawki do ko ca. Lampa 
samowyzwalacza wieci si  przez oko o 10 sekund, nast pnie miga przez oko o
2 sekundy, po czym jest wykonywane zdj cie.

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

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

Wy wietlanie g ównego menu.

W trybie odtwarzania wybierz zdj cie przeznaczone do skasowania i naci nij S.
• Nie ma mo liwo ci przywrócenia usuni tego zdj cia. Nale y przed skasowaniem 

sprawdzi  ka de zdj cie, by unikn  przypadkowego usuni cia wa nych zdj .
g „0 Zabezpieczanie zdj ” (str. 23)

Przycisk X& Wykonywanie zdj  z ma ej odleg o ci

OFF Tryb makro 
wy czony Wy cza tryb makro.

& Tryb makro 
w czony

Ten tryb umo liwia fotografowanie z odleg o ci nawet 30 cm (gdy 
obiektyw jest ustawiony na najmniejsz  ogniskow ) i z odleg o ci 50 cm 
od obiektu (gdy obiektyw ustawiony jest na najwi ksz  ogniskow ).

% Super makro Tryb ten umo liwia wykonywanie zdj  z odleg o ci nawet 10 cm od 
obiektu.
Ogniskowa jest ustawiana automatycznie i nie mo e zosta  zmieniona.

Przycisk NY Fotografowanie z u yciem samowyzwalacza

OFF Samowyzwalacz wy czony Anulowanie funkcji samowyzwalacza.
Y Samowyzwalacz w czony W czanie samowyzwalacza.

Przycisk Y# Fotografowanie z u yciem lampy b yskowej

AUTO Automatyczna
lampa b yskowa

Lampa b yskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach 
s abego o wietlenia lub o wietlenia obiektu od ty u.

! Redukcja 
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.

$ Lampa b yskowa 
wy czona

Lampa b yskowa nie b dzie dzia a  nawet przy s abym 
o wietleniu.

Przycisk Wy wietlanie menu g ównego

Przycisk S Kasowanie zdj

9

0

a

b

c
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Tryb fotografowania: Powi kszanie obiektu
Zoom optyczny: 3x
Zoom cyfrowy: 4x (zoom optyczny x zoom cyfrowy: Maks. 12x)

Tryb odtwarzania: Prze czanie funkcji przegl dania zdj .

Suwak zoom Powi kszanie podczas fotografowania / Odtwarzanie w powi kszeniud

[ININ]

44

[ ]

HQHQ 32643264×24482448 HQHQ 32643264×24482448

[ININ]

44

[ ]

Rozszerzanie 
pola widzenia: 
Przesu  suwak 
zoom w stron  W.

Zaw enie pola 
widzenia:
Przesu  suwak 
zoom w stron  T.

Bia y obszar oznacza zoom optyczny. Czerwony obszar 
oznacza zoom cyfrowy. Gdy suwak znajdzie si  w czerwonym 
polu, uaktywnia si  zoom cyfrowy i obraz jest dodatkowo 
powi kszany.

Pasek funkcji zoom

1 2

43

[ININ]

32643264×24482448
0.00.0

12:3012:30'07.02.10'07.02.10
100-0004100-0004

4

HQHQ
[ININ]

1/10001/1000F2.8F2.8

ISO 1600ISO 1600

1 2 3

4 5 6

7 8 9

[ININ]

[ININ]

Odtwarzanie z powi kszaniem
obrazu
• Przesu  i przytrzymaj suwak 

w kierunku T, aby powi ksza
obraz (maksymalne 
powi kszenie 10 x) i w kierunku 
W, aby zmniejsza .

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

• Aby powróci  do podgl du 
pojedynczych zdj , naci nij 

.

Wy wietlanie miniatur
• U yj klawiszy strza ek, aby 

wybra  zdj cie do 
wy wietlenia, a nast pnie 
naci nij , aby odtworzy
wybrane zdj cie w ca o ci.

Odtwarzanie pojedynczych zdj
• Do przegl dania zdj  s u  klawisze strza ek.

W
TW

WT

WT

WT

T
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Operacje wykonywane przy u yciu menu

Naci ni cie  wy wietla na monitorze menu g ówne.
• Opcje wy wietlone w menu g ównym zmieniaj  si  w zale no ci od trybu pracy aparatu.

• Wybierz [CAMERA MENU], [PLAYBACK MENU] lub [SETUP] i naci nij . Nast pnie 
wy wietlony zostanie ekran s u cy do wyboru elementów menu.

• Gdy pokr t o wyboru trybu jest ustawione na R i ustawienia s  dokonywane 
zgodnie z instrukcjami asystenta, naci nij , aby wy wietli  ekran asystenta 
fotografowania.

Podczas wykonywania operacji w ramach menu w dolnej cz ci ekranu monitora 
wy wietlane s  przyciski i nazwy funkcji aktywnych przycisków. Pos uguj si  tymi 
informacjami podczas korzystania z menu.

Informacje na temat menu

Wskazówki dotycz ce obs ugi

Przycisk

Klawisze strza ek (ONXY)

Przycisk K (tryb fotografowania)
Przycisk q (tryb odtwarzania)

OKMENU

RESET

SILENT
MODE

SETEXIT

RESET

SILENT
MODE

CAMERACAMERA
MENUMENU

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

SCENESCENE

SETUPSETUPSETUP

OKMENU

1

3

2

MEMORY FORMAT

NO

PIXEL MAPPING

ENGLISH

BACKUP

SETUP

SETBACK

G ówne menu 
(Tryb fotografowania)

Pozycje menu SETUP

OKMENU

RESET

SILENT
MODE

SETEXIT

SETUPRESET

SILENT
MODE

SETUPSETUP
CAMERACAMERA

MENUMENU

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

SCENESCENE

Wskazówki 
dotycz ce
obs ugi

Przycisk

Klawisze strza ek (ONXY)

: Cofanie o jeden poziom menu.
: Zamykanie menu.
: Naciskaj klawisze strza ek (ONXY), aby 
wybra  element.

: Aktywacja wybranego elementu.

MENUBACK
MENUEXIT

OKSET
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Poni ej znajduje si  przyk ad korzystania z menu u ywaj c ustawienia [8] (sygna
ostrzegawczy).

1 Ustaw pokr t o wyboru trybu fotografowania na tryb inny ni R.
2 Naci nij , aby wy wietli  menu g ówne. 

Naci nij Y w celu wybrania [SETUP] i naci nij 
.

• [8] znajduje si  w podmenu w menu [SETUP].

3 Naci nij ON, aby wybra  [8] i naci nij .
• Nie mo na wybiera  ustawie , które s  niedost pne.
• Naci nij X, aby przesun  kursor w tryb wy wietlania 

stron. Naci nij ON, aby zmieni  stron . Aby wróci
do ekranu wyboru pozycji, naci nij Y lub .

4 Naci nij ON, aby wybra  [OFF], [LOW] lub 
[HIGH] i naci nij .
• Po ustawieniu tego elementu menu zostanie 

wy wietlone poprzednie menu. Naci nij kilkakrotnie 
, aby wyj  z menu.

• Aby anulowa  zmiany i kontynuowa  prac  z menu, 
naci nij  bez naciskania .

Korzystanie z menu

OKMENU

RESET

SILENT
MODE

SETEXIT

RESET

SILENT
MODE

CAMERACAMERA
MENUMENU

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

SCENESCENE

SETUPSETUPSETUP

OKMENU

1

3

2

MEMORY FORMAT

NO

PIXEL MAPPING

ENGLISH

BACKUP

SETUP

SETBACK

OKMENU

1

2

3

SETUP

BACK SET

LOW

LOW

NORMAL

LOWBEEP

SHUTTER SOUND

VOLUME

Wybrany element jest 
wy wietlany w innym 
kolorze.

Numeracja stron:
Ten znak jest wy wietlany, je eli na 
nast pnej stronie znajduj  si  dalsze 
elementy menu.

OKMENU

1

2

3

BEEP

SHUTTER SOUND

VOLUME

SETUP

SETBACK

LOW

HIGH

OFF
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• W niektórych trybach niektóre funkcje s  niedost pne.
g „Funkcje dost pne w trybach fotografowania i sceneriach” (str. 56)

g „Menu SETUP” (str. 26)

• Domy lne ustawienia fabryczne s  zaznaczone na szaro ( ).

Dobór jako ci zdj  do ró nych zastosowa

Jako  sekwencji wideo

Menu trybu fotografowania K

IMAGE QUALITY Zmiana jako ci obrazu

Jako  obrazu / Rozmiar 
obrazu

Stopie
kompresji Zastosowanie

SHQ 3264 x 2448 Niski stopie
kompresji

• Do drukowania du ych zdj  na ca ym
arkuszu papieru.

• Przydatne przy komputerowym 
przetwarzaniu obrazów, jak na 
przyk ad przy regulacji kontrastu lub 
korekcie efektu czerwonych oczu.

HQ 3264 x 2448 Kompresja 
standardowa

SQ1 2048 x 1536 Kompresja 
standardowa

• Do drukowania zdj  na arkuszach 
A4/pocztówkach.

• Przydatne do edycji komputerowej 
zdj , jak na przyk ad obracanie obrazu 
lub dodawanie tekstu do zdj cia.

SQ2   640 x   480 Kompresja 
standardowa

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

16:9 1920 x 1080 Kompresja 
standardowa

• Wielko  zdj cia odpowiednia do 
wyra ania szeroko ci obiektów, na 
przyk ad krajobrazów, oraz do 
ogl dania zdj  na telewizorze 
panoramicznym.

Jako  obrazu / Rozmiar obrazu
SHQ 640 x 480
HQ 320 x 240

OKMENU

RESET

SILENT
MODE

SETEXIT

SETUPRESET

SILENT
MODE

SETUPSETUP
CAMERACAMERA

MENUMENU

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

SCENESCENE

* wymagana karta xD-Picture Card.

2
4

3

1

5

4 CAMERA MENU

ISO
DRIVE
R (zdj cie)

R (film)
PANORAMA*

1
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Przywracanie ustawie  domy lnych funkcji fotografowania.
Wykonanie tej funkcji przywraca domy lne, ustawione fabrycznie warto ci
ustawie

Ekran wyboru scenerii zawiera przyk adowe obrazy i tryb fotografowania najlepiej 
odpowiadaj cy poszczególnym warunkom. Opcj  t  mo na wybra  tylko wtedy, gdy 
pokr t o wyboru trybu fotografowania jest ustawione na f.
• Prze czenie na inn  sceneri  spowoduje zmian  wi kszo ci ustawie  na standardowe 

warto ci danej scenerii.
g „f  Wykonywanie zdj  przez wybranie trybu scenerii odpowiadaj cego danej 

sytuacji” (str. 11)

• Gdy ten element jest ustawiony na [6400] lub wi cej, opcja [IMAGE QUALITY] jest 
ograniczona do warto ci [2048 x 1536].

RESET Przywracanie ustawie  domy lnych funkcji fotografowania

NO / YES

Funkcja Fabryczne ustawienie 
domy lne

Patrz str.

# AUTO str. 14
& OFF str. 14
F 0.0 str. 13
Y OFF str. 14
IMAGE QUALITY HQ str. 18
f jSPORT str. 11
ISO AUTO str. 19
DRIVE o str. 20
R (zdj cie) OFF str. 20
R (film) ON str. 20

f (Sceneria) Fotografowanie poprzez wybranie 
scenerii odpowiedniej do danej sytuacji

CAMERA MENU

ISO.................................................................................................. Zmiana czu o ci ISO (ISO)

AUTO Czu o  jest regulowana automatycznie odpowiednio do wygl du 
fotografowanego obiektu.

64/100/200/
400/800/
1600/3200/
6400/10000

Niska warto  zmniejsza czu o  w celu uzyskania wyra nych, ostrych 
zdj  przy wietle dziennym. Im wi ksza warto , tym wi ksza
wiat oczu o  aparatu i jego zdolno  do wykonywania zdj  przy 

krótkich czasach otwarcia migawki i s abym o wietleniu. Wysoka 
czu o  staje si  jednak przyczyn  pojawiania si  na wykonanym 
zdj ciu szumów, które mog  mu nada  ziarnisty wygl d.

2

3

4
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Naciskaj c i przytrzymuj c spust migawki mo na za jednym razem wykona  ca  seri
zdj . Zdj cia b d  wykonywane sekwencyjnie z du  szybko ci  do momentu 
zwolnienia spustu migawki.
• W funkcji [ ], lampa b yskowa dzia a w trybie [$] a funkcja [IMAGE QUALITY] jest 

ograniczona do warto ci [2048 x 1536].

Gdy funkcja ta jest aktywna [ON], aparat nagrywa po wykonaniu zdj cia oko o 4 sekundy 
d wi ku.
Podczas nagrywania skieruj mikrofon aparatu w stron ród a d wi ku, który chcesz 
nagra .

Gdy jest wybrana opcja [ON] (nagrywanie d wi ku), zoom optyczny nie mo e by
u ywany podczas nagrywania wideo. Mo na tylko u ywa  zoomu cyfrowego.

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 wymagana karta 
Olympus xD-Picture Card.

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 zachodzi y na siebie. Cz
poprzedniego zdj cia w miejscu czenia z nast pnymi jest wycinana z kadru. Wykonuj c
zdj cia nale y pami ta , w którym miejscu ko czy si  dany kadr, aby odpowiednio 
nak ada o si  na niego kolejne zdj cie.

DRIVE...............................................................  Fotografowanie sekwencyjne (ci g e)

o Po naci ni ciu spustu migawki wykonywane jest pojedyncze zdj cie.
Ostro  oraz ekspozycja s  ustawiane i blokowane w stosunku do 
pierwszego zdj cia. Szybko  fotografowania sekwencyjnego zale y od 
ustawionej jako ci obrazu.

R (zdj cie)............................................... Rejestrowanie d wi ku podczas fotografowania

OFF / ON

R (film) .............................. Nagrywanie sekwencji wideo z d wi kiem lub bez d wi ku

OFF/ ON

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

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

Y: Kolejne zdj cie zostanie do czone 
do prawej kraw dzi.

X: Kolejne zdj cie zostanie do czone 
do lewej kraw dzi.

O: Kolejne zdj cie zostanie do czone 
do górnej kraw dzi.

N: Kolejne zdj cie zostanie do czone 
do dolnej kraw dzi.
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• Naci nij , aby wyj .
• Przy fotografowaniu panoramicznym mo na wykona  maksimum 10 zdj . Po 

wykonaniu dalszych zdj  pojawi si  znak ostrzegawczy (g).

Ta funkcja pozwala na wy czanie d wi ków funkcyjnych, które s  s yszalne podczas 
fotografowania i odtwarzania zdj  (np. sygna ów ostrzegawczych, odg osów migawki itd.).

g „Menu SETUP” (str. 26)
g „SILENT MODE  Wy czanie d wi ków funkcyjnych” (str. 21)
• Domy lne ustawienia fabryczne s  zaznaczone na szaro ( ).

Naci nij , aby rozpocz  pokaz zdj .
• W przypadku sekwencji wideo wy wietlany jest tylko pierwszy kadr ka dej sekwencji.
• Naci nij , aby wy czy  pokaz zdj .

SILENT MODE Wy czanie d wi ków funkcyjnych aparatu

OFF / ON

Menu trybu odtwarzania q

SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie zdj

5

OKMENU

ERASEERASE

SETUPSETUP

MOVIEMOVIE
PLAYPLAY

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENU

PRINTPRINT
ORDERORDER

SILENTSILENT
MODEMODEERASE

SETUP

SILENT
MODE

SETEXIT

RESIZERESIZE

MYMY
FAVORITEFAVORITE

OKMENU

RESIZERESIZE

ERASEERASE

SETUPSETUP

PRINTPRINT
ORDERORDER

SILENTSILENT
MODEMODEERASE

SETUP

PRINT
ORDER

SILENT
MODE

SETEXIT

RESIZE

MYMY
FAVORITEFAVORITE

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENU

5

Gdy wybrano zdj cie Gdy wybrano sekwencj  wideo

6

7*

3

6

* Karta musi znajdowa  si  w aparacie.

41 3 2

1
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Wybierz [MOVIE PLAY] w menu g ównym, a nast pnie 
naci nij , aby odtworzy  sekwencj  wideo. Inn  opcj  jest 
wybranie zdj cia przy pomocy ikony wideo (n) i naci ni cie 

, aby odtworzy  wideo.

Operacje w trakcie odtwarzania sekwencji wideo

• Naci nij , aby wstrzyma  odtwarzanie.

Dost pne funkcje podczas wstrzymania odtwarzania

• Aby wznowi  odtwarzanie wideo, naci nij .

• Aby anulowa  odtwarzanie sekwencji wideo w jej trakcie albo podczas wstrzymania, 
naci nij .

MOVIE PLAY Odtwarzanie sekwencji wideo2

OK

12:3012:30'07.02.10'07.02.10
100-0004100-0004

4

[ININ]

MOVIE PLAY

12:3012:30'07.02.10'07.02.10
100-0004100-0004

00:00    00:3600:00 00:36

HQHQ
320320×240240

[ININ]

O : Zwi ksza g o no .
N : Zmniejsza g o no .

Y : Naci ni cie i przytrzymanie powoduje przewijanie odtwarzanej 
sekwencji do przodu.
X : Naci ni cie i przytrzymanie powoduje przewijanie odtwarzanej 
sekwencji do ty u.

Czas odtwarzania / ca kowity czas zapisu

00:05    00:3600:05 00:36

[ININ]

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

Y : Naci ni cie i przytrzymanie powoduje odtworzenie sekwencji wideo.
X : Naci ni cie i przytrzymanie powoduje odtwarzanie sekwencji wideo do ty u.
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Zabezpieczonych zdj  nie mo na usun  przy u yciu 
[ERASE], [SEL. IMAGE] lub [ALL ERASE], ale wszystkie zdj cia
s  usuwane podczas operacji formatowania.
• Wybierz zdj cie przy pomocy XY i zabezpiecz je, wybieraj c

[ON] i ON. Mo na zabezpieczy  kilka kolejnych kadrów.

Zdj cia wykonane aparatem trzymanym pionowo s  wy wietlane w orientacji poziomej. 
Dzi ki tej funkcji mo na obraca  zdj cia tak, aby by y one wy wietlane pionowo. 
Informacja o orientacji zdj cia nie jest kasowana nawet po wy czeniu zasilania.

Wybierz zdj cie u ywaj c XY i wybierz [+90°] / [0°] / [–90°] u ywaj c ON, aby obraca
zdj ciami. Mo na obraca  kilka wyst puj cych po sobie klatek.

D wi k jest nagrywany przez mniej wi cej 4 sekundy.
• U yj klawiszy strza ek XY, aby wybra  zdj cie, a nast pnie

wybierz [YES], aby zacz  nagrywanie.
• Wy wietlany jest przez pewien czas pasek [BUSY].

S u y do zmiany rozmiaru zdj cia i zapisania go jako nowego pliku.

PLAYBACK MENU

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

OFF / ON

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

+90° / 0°  / –90°

R .............................................................................................. Dodawanie d wi ku do zdj

YES / NO

RESIZE Zmiana wielko ci zdj

640 x 480 /320 x 240

3

OK

[IN]

OFF

ON

EXIT

0

OK

[ IN ]

EXIT

y

+90°

OKEXIT

[ IN ]y

0° –90°

OK

[ IN ]

EXIT

y

OKSETBACK MENU

YES

NO

[ I N ]R

4
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Rejestracja i odtwarzanie ulubionych zdj  jako nowych plików.
Mo na zarejestrowa  maksimum 9 zdj .
• Zarejestrowanych zdj  nie mo na usun  poprzez formatowanie.
g „Kasowanie zdj  zarejestrowanych w grupie MY FAVORITE (Ulubione)” (str. 24)

Uwaga
• Zarejestrowanych zdj  nie mo na edytowa , drukowa , kopiowa  na kart , przenosi

na komputer lub wy wietla  w komputerze.

• Wybierz [VIEW FAVORITES], aby wy wietli  zdj cia zarejestrowane w grupie MY 
FAVORITE (Ulubione). Do przegl dania zdj  s u  klawisze strza ek.

• Naci nij , aby wybra  [ADD FAVORITE] lub [SLIDESHOW].

Kasowanie zdj  zarejestrowanych w grupie MY FAVORITE (Ulubione)

• Wybierz zdj cie do skasowania u ywaj c klawiszy strza ek i naci nij S. Wybierz [YES] 
i naci nij .

• Chocia  zdj cia zarejestrowane w grupie MY FAVORITE zostan  wykasowane, nadal 
pozostan  one w wewn trznej pami ci aparatu lub na karcie pami ci.

• Wybierz zdj cie u ywaj c XY i naci nij .

MY FAVORITEPrzegl danie i zapisywanie zdj  w grupie My Favorite (Ulubione)

VIEW FAVORITES .............................................................. Przegl danie ulubionych zdj

ADD FAVORITE Dodanie zdj cia do Ulubionych.
• Wybierz zdj cie u ywaj c XY i naci nij 

.
SLIDESHOW Automatyczne odtwarzanie 

zarejestrowanych zdj .
• Naci nij , aby zako czy  pokaz zdj .

EXIT Powrót do normalnego trybu odtwarzania.

YES / NO

SET....................................................................................... Rejestrowanie ulubionych zdj

5

ADDADD
FAVORITEFAVORITE EXITEXIT

OKMENU SETEXIT

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW

My FavoriteMy Favorite

OK

SET

SETMENUBACK
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Zabezpieczonych zdj  nie mo na usun . Przed skasowaniem tego rodzaju zdj
nale y najpierw usun  zabezpieczenie Nie ma mo liwo ci przywrócenia usuni tego
zdj cia. Nale y przed skasowaniem sprawdzi  ka de zdj cie, by unikn  przypadkowego 
usuni cia wa nych zdj .
• Nie wk adaj do aparatu karty, gdy kasujesz zdj cia zapisane w pami ci wewn trznej,
• W celu skasowania zdj  na karcie nale y w o y  kart  do aparatu.

• U yj klawiszy strza ek, aby wybra  zdj cie, a nast pnie
naci nij , aby oznaczy  zdj cia znakiem R.

• Aby anulowa  wybór, ponownie naci nij .
• Po zako czeniu wybierania naci nij S.
• Wybierz [YES] i naci nij .

• Wybierz [YES] i naci nij .

Funkcja ta umo liwia dopisywanie danych dotycz cych drukowania do zdj  na karcie 
pami ci (ilo  odbitek, data i godzina).
g „Ustawienia drukowania (DPOF)” (str. 35)

ERASE Kasowanie wybranych zdj  / Kasowanie wszystkich zdj

SEL. IMAGE............................................. Kasowanie przez wybieranie pojedynczej klatki

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

PRINT ORDER Zaznaczanie obrazów do druku (DPOF)

6

OKMENU GOBACK

[IN]SEL.  IMAGE

7
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• W niektórych trybach niektóre funkcje s  niedost pne.
g „Funkcje dost pne w trybach fotografowania i sceneriach” (str. 56)

Podczas formatowania pami ci wewn trznej lub karty kasowane s  wszystkie dane 
w cznie z zabezpieczonymi obrazami. Przed sformatowaniem nale y zapisa  wa ne
dane lub przenie  je do komputera.
• Przed sformatowaniem pami ci wewn trznej sprawd , czy w aparacie jest jaka  karta.
• Je eli chcesz sformatowa  kart , upewnij si , e jest ona rzeczywi cie w o ona do 

aparatu
• Karty innej marki ni  OLYMPUS lub karty sformatowane w komputerze musz  by  przed 

u yciem w tym aparacie sformatowane w tym aparacie.

W ó  opcjonaln  kart  do aparatu. Kopiowanie danych nie powoduje skasowanie zdj cia 
z pami ci wewn trznej.
• Kopiowanie danych wymaga nieco czasu. Przed rozpocz ciem kopiowania sprawd ,

czy bateria nie jest wy adowana.

Menu SETUP

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

BACKUP ............................................... Kopiowanie zdj  z pami ci wewn trznej na kart

OKMENU

RESET

SILENT
MODE

SETEXIT

RESET

SILENT
MODE

CAMERACAMERA
MENUMENU

IMAGEIMAGE
QUALITYQUALITY

SCENESCENE

SETUPSETUPSETUP

OKMENU

RESIZERESIZE

ERASEERASE

PRINTPRINT
ORDERORDER

SILENTSILENT
MODEMODEERASE

PRINT
ORDER

SILENT
MODE

SETEXIT

RESIZE

MYMY
FAVORITEFAVORITE

SLIDE-SLIDE-
SHOWSHOW

PLAYBACKPLAYBACK
MENUMENU SETUPSETUPSETUP

Tryb odtwarzania

Tryb fotografowania

* Karta musi znajdowa  si  w aparacie.

MEMORY FORMAT 
(FORMAT*)
BACKUP*

W
PIXEL MAPPING
K/q
s
BEEP
8
SHUTTER SOUND
VOLUME
X
VIDEO OUT

SETUP
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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 na doda  inne j zyki do aparatu poprzez oprogramowanie OLYMPUS Master.

Mapowanie pikseli pozwala na automatyczne sprawdzanie i regulacj  przetwornika CCD 
oraz funkcji przetwarzania obrazu. Nie ma potrzeby cz stego korzystania z tej funkcji. 
Zaleca si  przeprowadzenie tej operacji raz w roku. Po wykonaniu lub przegl daniu zdj
nale y odczeka  co najmniej jedn  minut , aby mapowanie obrazu by o prawid owo
wykonane. Je eli podczas mapowania pikseli aparat zostanie wy czony, procedura 
mapowania pikseli zostanie przerwana.
Wybierz [PIXEL MAPPING]. Po wy wietleniu komunikatu [START] naci nij .

Ta funkcja s u y do w czania aparatu przyciskami K lub q.

W ............................................................................................ Wybór j zyka wy wietlacza

PIXEL MAPPING....................................... Regulacja funkcji przetwarzania obrazów

K / q ............................................................ W czanie aparatu przyciskiem K lub q

YES / NO

s .............................................................................................. Regulacja jasno ci monitora

BRIGHT / NORMAL

BEEP.............................................. Regulacja g o no ci d wi ku ostrzegawczego aparatu
gdy wciskane s  przyciski

OFF (Brak d wi ku) / LOW / HIGH

8 ................................................... Regulacja g o no ci d wi ku ostrzegawczego aparatu

OFF (Brak d wi ku) / LOW / HIGH

SHUTTER SOUND .................................... Regulacja g o no ci d wi ku spustu migawki

OFF (Brak d wi ku) / LOW / HIGH
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• Naciskaj ON, aby ustawi  g o no .
• Mo esz ustawi  pi  poziomów g o no ci lub ca kiem

wy czy  d wi k.

Data i godzina zapisywana jest wraz z ka dym zdj ciem oraz u ywana przy tworzeniu 
nazw plików.
Je eli data i godzina nie s  ustawione, ekran [X] b dzie wy wietlany przy ka dym
w czeniu aparatu.

• Pierwsze dwie cyfry [Y] s  sta e.
• Godzina wy wietlana jest w formacie 24-godzinnym.
• Aby uzyska  precyzyjne ustawienie czasu, przy kursorze ustawionym na „minuty” lub 

„Y/M/D” naci nij  w chwili, gdy wska nik czasu przyjmie warto  00 sekund.

Ustawienia fabryczne ró ni  si  w zale no ci od regionu, w którym zosta  zakupiony 
aparat.

Aby odtwarza  obrazy z aparatu na telewizorze, ustaw wyj cie wideo zgodnie z typem 
sygna u obs ugiwanym przez Twój telewizor.
• Rodzaje telewizyjnego sygna u wideo ró ni  si  zale nie od danego kraju lub regionu. 

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

VOLUME ...............................................................Regulacja d wi ku podczas odtwarzania

X ................................................................................................... Ustawianie daty i godziny

VIDEO OUT .......................................................... Odtwarzanie zdj  na ekranie telewizora

NTSC / PAL

OKMENU

2

1

3

SETUP

BEEP

SHUTTER SOUND

VOLUME

SETBACK

MENU

TIMETIMEDMY

--------.--.-- --:--.--.-- --:--

CANCEL

Y / M /Y / M / D

Y-M-D (rok-miesi c-dzie )

Anulowanie ustawie

Godzina

Formaty daty (R-M-D, M-D-R, D-M-R)

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

Pod cz do wej cia 
sygna u wideo 
w telewizorze ( ó tego) 
i wej cia sygna u audio 
(bia ego).

Kabel AV (w zestawie)

Z cze wielofunkcyjne
Pokrywa z cza

Ustawienia w telewizorze
W cz telewizor i prze cz go w tryb 
odbioru zewn trznego 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.

• Zdj cia i informacje wy wietlane na 
ekranie mog  by  przyci te
w zale no ci od ustawie  telewizora.

Ustawienia w aparacie
W cz aparat i naci nij przycisk q, aby 
wybra  tryb odtwarzania.
• 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 na
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 .

Funkcja [EASY PRINT] s u y do wydrukowania zdj cia wy wietlanego na monitorze.
Wybrane zdj cie zostanie wydrukowane przy standardowych ustawieniach drukarki. Data 
i nazwa pliku nie b d  wydrukowane.
STANDARD
Wszystkie drukarki obs uguj ce PictBridge s  wyposa one w standardowe ustawienia druku. Po 
wybraniu na ekranie ustawie  (str. 33) elementu [STANDARD], zdj cia zostan  wydrukowane 
zgodnie z tymi ustawieniami. Informacje na temat standardowych ustawie  drukowania mo na
znale  w instrukcji obs ugi drukarki lub nale y o nie spyta  producenta drukarki.

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

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 atrament itd. znajduj  si
w instrukcji obs ugi drukarki.

EASY PRINT
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2 W cz drukark  i pod cz kabel USB dostarczony razem z aparatem 

do z cza wielofunkcyjnego aparatu i do z cza USB drukarki.

• Wy wietlony zostanie ekran [EASY PRINT START].
• Informacje na temat sposobu w czania drukarki oraz po o enia portu USB 

znajduj  si  w jej instrukcji obs ugi.

3 Naci nij OF / <.
• Rozpocznie si  drukowanie.

• Po zako czeniu drukowania wy wietlony zostanie 
ekran wyboru zdj . Aby wydrukowa  kolejne 
zdj cie, naci nij XY, aby wybra  zdj cie,
a nast pnie naci nij przycisk OF / <.

• Gdy po sko czonym drukowaniu wy wietlany jest 
ekran wyboru zdj , od cz kabel USB od aparatu.

4 Od cz kabel USB od aparatu.

Z cze
wielofunkcyjne

Kabel USB

OKPC / CUSTOM PRINT

EASY PRINT START

PRINTEXIT
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5 Od cz kabel USB od drukarki.

1 Wy wietl pokazany z prawej strony ekran 
zgodnie z krokami 1 i 2 w str. 30 – 31, 
a nast pnie naci nij .

2 Wybierz [CUSTOM PRINT] i naci nij .

3 Ustaw parametry druku zgodnie z instrukcj  obs ugi.

Z funkcji [EASY PRINT] mo na korzysta  nawet wtedy, gdy aparat jest wy czony lub 
znajduje si  w trybie fotografowania. Pod cz kabel USB do wy czonego aparatu lub 
aparatu pracuj cego w trybie fotografowania. Wy wietlony zostanie ekran 
umo liwiaj cy wybór po czenia USB. Wybierz pozycj  [EASY PRINT].
g „EASY PRINT” Krok 3 (str. 31), „Inne tryby drukowania i ustawienia drukowania” 

Krok 2 (str. 32)

Inne tryby i ustawienia drukowania (CUSTOM PRINT)

OKPC / CUSTOM PRINT

EASY PRINT START

OK

USB

PC

EASY PRINT

CUSTOM PRINT

EXIT

SETWskazówki dotycz ce obs ugi
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Uwaga
• Je li nie zostanie wy wietlany ekran [PRINTPAPER], elementy [SIZE], [BORDERLESS] 

i [PICS/SHEET] b d  mia y ustawienia standardowe – [STANDARD].

Naciskaj c XY, wybierz zdj cie, które chcesz wydrukowa . Mo esz tak e skorzysta
z d wigni zoomu i wybra  zdj cie w trybie miniatur.

Wybór trybu drukowania

Ustawienia papieru do drukowania

Wybór zdj cia do drukowania

OKMENU

PRINT MODE SELECT

PRINT

ALL PRINT

MULTI PRINT

ALL INDEX

SETEXIT

PRINT Drukowanie wybranego zdj cia.
ALL PRINT Drukuje wszystkie zdj cia zapisane w pami ci

wewn trznej lub na karcie.
MULTI PRINT Drukuje wiele kopii jednego zdj cia.
ALL INDEX Drukuje miniatury wszystkich zdj  zapisanych 

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

wydruku, które zosta y zapisane na karcie. Je li
adne zdj cia nie zosta y wcze niej 

zaznaczone, opcja ta nie jest dost pna. 
g „Ustawienia drukowania (DPOF)” (str. 35)

OKMENU

[IN]P R I N T PA P E R

S I ZES I ZE BORDERLESSBORDERLESSS I ZE BORDERLESS

STANDARDSTANDARD

SETBACK

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

BORDERLESS Wybieranie obrazu z obramowaniem lub bez. 
W trybie [MULTI PRINT] nie mo na wybra
obramowania.

OFF ( ) Zdj cie jest drukowane na rodku arkusza 
(z bia  ramk ).

ON ( ) Wydrukowane zdj cie zajmuje ca y arkusz.
PICS / SHEET Dost pne tylko w trybie [MULTI PRINT]. Liczba 

drukowanych kopii zale y od drukarki.

OK

100 -0004100 -0004

[ININ]

MORESINGLE PRINT

PRINT

PRINT Drukuje jeden egzemplarz wy wietlonego 
zdj cia. Gdy zosta a wybrana opcja [SINGLE 
PRINT] lub [MORE], drukowany jest jeden 
egzemplarz lub kilka egzemplarzy zdj cia.

SINGLE PRINT Zaznaczanie wy wietlanego zdj cia do 
wydruku.

MORE Ustawienie liczby drukowanych kopii oraz 
danych, jakie maj  si  pojawia  na wydruku dla 
wy wietlanego zdj cia.
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4 Wybierz [PRINT], a nast pnie naci nij .
• Rozpocznie si  drukowanie.
• Po zako czeniu drukowania, wy wietlany jest ekran 

[PRINT MODE SELECT].

Anulowanie drukowania

5 Na ekranie [PRINT MODE SELECT] naci nij 
.

• Wy wietlony zostanie komunikat.

6 Od cz kabel USB od aparatu.

7 Od cz kabel USB od drukarki.

Ustawianie ilo ci drukowanych kopii oraz danych na wydruku

OKMENU

P R I N T  I N FO

1

WITHOUT

WITHOUTFILE NAME

SETBACK

DATE

<× Ustawia liczb  kopii. Mo na wybra  do 
10 odbitek.

DATE ( ) Je li wybierzesz opcj  [WITH], zdj cia 
zostan  wydrukowane z dat .

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

OKMENU

P R I N T

PRINT

CANCEL

SETBACK

OK

P R I N T

CONTINUE

CANCEL

SET

TRANSFERRING

OKCANCEL

Ekran podczas 
transferu danych

Naci nij 
Wybierz 
[CANCEL] 
i naci nij .

OKMENU

PRINT MODE SELECT

PRINT

ALL PRINT

MULTI PRINT

ALL INDEX

SETEXIT
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Funkcja zaznaczania do wydruku pozwala na zapisanie wraz ze zdj ciami znajduj cymi
si  na karcie pami ci danych dotycz cych drukowania (liczba odbitek i informacja o dacie 
i godzinie).
Maj c tak zapisane dane wydruku mo na bez trudu wydrukowa  odbitki zdj  zarówno 
korzystaj c z domowej drukarki kompatybilnej ze standardem DPOF, jak równie
w laboratoriach fotograficznych obs uguj cych ten standard. DPOF jest formatem 
u ywanym do automatycznego zapisania informacji o wydruku z cyfrowego aparatu 
fotograficznego.

Zdj cia zapisane razem z danymi wydruku mo na wydrukowa  w nast puj cy sposób:

Drukowanie w laboratorium fotograficznym obs uguj cym standard DPOF.
U ytkownik mo e wydrukowa  odbitki zdj  w oparciu o dane wydruku.

Drukowanie z wykorzystaniem drukarki obs uguj cej standard DPOF.
Odbitki zdj  mo na wydrukowa  bezpo rednio z karty zawieraj cej dane 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 na karty PC.

Uwaga
• Dane DPOF wprowadzone w innym urz dzeniu nie mog  by  zmienione w tym aparacie. 

Zmiany nale y wprowadza  korzystaj c z pierwotnego urz dzenia. Je li karta zawiera 
dane DPOF wprowadzone przez inne urz dzenie, wprowadzenie danych za pomoc
tego aparatu mo e spowodowa  zast pienie wcze niejszych ustawie .

• Funkcja danych druku DPOF daje mo liwo  zaznaczenia maksimum 999 zdj  na 
jednej karcie.

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

Korzystanie z us ug drukowania bez u ywania standardu DPOF
• Nie mo na wydrukowa  w zak adzie fotograficznym zdj  zapisanych w pami ci

wewn trznej. W tym celu nale y wcze niej skopiowa  zdj cia na kart .
g „BACKUP Kopiowanie zdj  z pami ci wewn trznej na kart ” (str. 26)

Ustawienia drukowania (DPOF)

Zaznaczanie zdj  do wydruku

Do wydruku mog  by  zaznaczane tylko zdj cia zapisane na karcie. W ó  do aparatu 
kart  z zapisanymi zdj ciami przed zaznaczaniem zdj  do wydruku.
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Aby zaznaczy  zdj cia do wydruku, post puj zgodnie z instrukcj  obs ugi.
1 Naci nij  w trybie odtwarzania i wy wietl menu g ówne.

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

3 Naciskaj XY, aby wybra  klatki, które maj
zosta  zaznaczone do druku, a nast pnie 
naci nij ON, aby ustawi  ilo  odbitek.
• Nie mo na zaznacza  do wydruku zdj  oznaczonych 

symbolem A.
• Aby dokona  zaznaczenia do wydruku innych zdj ,

powtórz czynno  3.

4 Po zako czeniu zaznaczania zdj  do wydruku naci nij .

5 Wybierz ustawienie daty i godziny i naci nij .
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], a nast pnie naci nij .

Zaznaczanie do wydruku pojedynczych zdj

OKMENU

PR I N T  ORDER [xD]

SETBACKWskazówki dotycz ce obs ugi

OK

12:3012:30'07.02.10'07.02.10
100-0004100-0004

4

HQHQ
××[xDxD] 0

SETMOVE

OKMENU

NO

DATE

TIME

[xD]

SETBACK

OKMENU

SET

CANCEL

1 ( 1 )1 ( 1 )

PR I N T  ORDER

SETBACK
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Zaznaczanie do wydruku wszystkich zdj  zapisanych na karcie. Ka de zdj cie b dzie
wydrukowane jeden raz.
1 Naci nij  w trybie odtwarzania i wy wietl menu g ówne.
2 Wybierz [PRINT ORDER] [U] i naci nij .
3 Wybierz ustawienie daty i godziny i naci nij .

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], a nast pnie naci nij .

Mo na wykasowa  wszystkie dane zaznaczania wydruku lub tylko dane niektórych zdj .
1 Wybierz menu g ówne [PRINT ORDER] i naci nij .

Kasowanie danych wydruku dla wszystkich zdj :
2 Wybierz [<] lub [U], a nast pnie naci nij .
3 Wybierz [RESET], a nast pnie naci nij .

Kasowanie danych wydruku dla wybranego zdj cia
2 Wybierz [<], a nast pnie naci nij .
3 Wybierz [KEEP] i naci nij .
4 Naciskaj c XY wybierz zdj cie, które jest zaznaczone do wydruku, 

a którego zaznaczenie chcesz anulowa  i naci nij N, aby zmniejszy
liczb  drukowanych odbitek do zera.
• Aby anulowa  zaznaczenie do wydruku innych zdj , powtórz czynno  4.

5 Po anulowaniu zaznaczenia do wydruku naci nij .
6 Wybierz ustawienie daty i godziny i naci nij .

• Ustawienie to zostanie zastosowane do pozosta ych zdj  zaznaczonych do 
wydruku.

7 Wybierz [SET], a nast pnie naci nij .

Zaznaczanie wszystkich klatek do druku

Kasowanie danych zaznaczania do wydruku

OKMENU

RESET

KEEP

PRINT ORDEREDPRINT ORDERED

SETBACK

PRINT ORDER SETTING
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Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Po pod czeniu aparatu do komputera za pomoc  kabla USB b d cego w komplecie, 
mo na przenosi  zdj cia z aparatu do komputera, korzystaj c z oprogramowania 
OLYMPUS Master.

OLYMPUS Master to program umo liwiaj cy zarz dzanie zdj ciami cyfrowymi 
w komputerze. Oprogramowania to zawiera nast puj ce funkcje:

Wprowadzenie

Instalacja oprogramowania OLYMPUS 
Master gstr. 39

Pod czanie aparatu do komputera 
korzystaj c z kabla USB

gstr. 41

Uruchamianie oprogramowania OLYMPUS 
Master gstr. 42

Przesy anie zdj  do komputera gstr. 43

Od czanie aparatu od komputera gstr. 43

Korzystanie z oprogramowania OLYMPUS Master

Co to jest OLYMPUS Master?

Przed rozpocz ciem nale y
przygotowa  poni sze elementy.

Komputer z portem USB

P yta CD-ROM 
z programem 

OLYMPUS Master 2

Kabel USB

( Przenoszenie zdj  z aparatu fotograficznego 
lub no nika danych

( Przegl danie zdj  i sekwencji wideo
• Mo liwo  prezentacji zdj  w formie pokazu 

slajdów z d wi kiem.
( Zarz dzanie zdj ciami
• Zarz dzanie zdj ciami w albumie lub folderze. 

Przenoszone zdj cia s  automatycznie sortowane 
wed ug daty, co pozwala na ich szybsze 
odszukanie.

( Edycja zdj
• Zdj cia mo na obraca , przycina  i zmienia  ich 

wielko .
( Edycja zdj  z u yciem funkcji filtrów oraz 

kompensacji

( Drukowanie zdj
• Mo na w atwy sposób drukowa  obrazy.
( Tworzenie zdj  panoramicznych
• Mo na tworzy  uj cia panoramiczne przy u yciu 

zdj  wykonanych w trybie panoramy.
( Aktualizacja oprogramowania uk adowego 

(firmware) aparatu fotograficznego.
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.
Gdy posiadasz nowy system operacyjny, odwied  stron  internetow  OLYMPUS podan
na ok adce niniejszej instrukcji obs ugi.
Wymagane parametry rodowiska komputerowego
Windows

OS Windows 2000 Professional / XP Home Edition / 
XP Professional / Vista

Procesor Pentium III 500 MHz lub szybszy
RAM minimum 256 MB
Twardy dysk minimum 500 MB
Monitor minimum 1024 x 768 pikseli

65,536 kolorów lub wi cej (zalecane 16,7 miliona lub wi cej)
Inne Port USB lub IEEE 1394

Internet Explorer 6 lub nowszy
zalecany QuickTime 7 lub nowszy
zalecany DirectX 9 lub nowszy

Uwaga
• Windows 98 / 98SE / Me nie s  obs ugiwane.
• Nale y u ywa  komputera z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym. Nie 

gwarantuje si  prawid owego dzia ania na komputerach z o onych w asnor cznie lub 
z aktualizowanym systemem operacyjnym.

• Nie gwarantuje si  prawid owego dzia ania w przypadku u ycia dodatkowego portu USB 
lub IEEE 1394.

• Aby zainstalowa  oprogramowanie, nale y zalogowa  si  jako u ytkownik 
z uprawnieniami administratora.

Macintosh

System operacyjny Mac OS X 10.3 lub nowszy
Procesor Power PC G3 500 Mhz lub szybszy

Intel Core Solo / Duo 1.5 GHz lub szybszy
RAM minimum 256 MB
Twardy dysk minimum 500 MB
Monitor minimum 1024 x 768 pikseli

32 000 kolorów lub wi cej (zalecane 16,7 miliona lub wi cej)
Inne Port USB lub IEEE 1394 (FireWire)

Safari 1.0 lub nowszy (zalecana wersja 1.3 lub nowsza)
zalecany QuickTime 6 lub nowszy

Uwaga
• Systemy operacyjne Mac OS X w wersjach ni szych od 10.3 nie s  obs ugiwane.
• Nie gwarantuje si  prawid owego dzia ania w przypadku u ycia dodatkowego portu USB 

lub IEEE 1394 (FireWire).
• Aby zainstalowa  oprogramowanie, nale y zalogowa  si  jako u ytkownik 

z uprawnieniami administratora.
• Przed rozpocz ciem poni szych operacji, nale y pami ta , by usun  no nik

przeci gaj c go do kosza. W przeciwnym wypadku komputer mo e dzia a  niestabilnie 
lub mo e wymaga  ponownego uruchomienia.
• Od czenie kabla cz cego aparat z komputerem

Instalacja oprogramowania OLYMPUS Master

FE-250_PL.fm  Page 39  Thursday, February 15, 2007  10:39 AM



40   PL

K
or

zy
st

an
ie

 z
 o

pr
og

ra
m

ow
an

ia
 O

LY
M

PU
S 

M
as

te
r

• Wy czenie aparatu
• Otwarcie pokrywy komory baterii i karty pami ci w aparacie

Windows
1 W ó  p yt  CD-ROM do nap du CD-ROM.

• Pojawi si  ekran instalacyjny oprogramowania 
OLYMPUS Master.

• Je li ekran ten nie zostanie wy wietlony, kliknij 
podwójnie znajduj c  si  na pulpicie ikon  „Mój 
komputer” i ikon  CD-ROM.

2 Wybierz j zyk wy wietlania i kliknij przycisk 
„OLYMPUS Master 2”.
• Po wy wietleniu ekranu instalacji sk adników 

programu naci nij „OK”.

3 Kliknij „Next” (Dalej), a nast pnie post puj 
zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi 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 .

4 Po wy wietleniu ekranu informacji 
o u ytkowniku, wpisz swoje imi  (Name), 
wybierz swój region i kliknij „Next”.

5 Na ekranie wyboru rodzaju instalacji kliknij 
„Install”. 
• Aby wybra  sk adniki do instalacji, wybierz „Custom”.

• Rozpocznie si  instalacja. Nast pnie pojawi si  okno 
zako czenia procesu instalacji. Kliknij „Close”.

• Nast pnie pojawi si  ekran z propozycj  instalacji 
wersji testowej programu OLYMPUS muvee 
theaterPack. Aby zainstalowa  to oprogramowanie, 
kliknij „Install”.

FE-250_PL.fm  Page 40  Thursday, February 15, 2007  10:39 AM



PL   41

K
orzystanie z oprogram

ow
ania O

LYM
PU

S M
aster

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 pojawi si  automatycznie, kliknij 

dwukrotnie znajduj c  si  na pulpicie ikon  CD-ROM.

2 Kliknij dwukrotnie znajduj c  si  na pulpicie ikon
„Setup”. 
• Wy wietlone zostanie okno instalacji OLYMPUS Master.
• Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
• Po wy wietleniu okna z umow  licencyjn  oprogramowania 

OLYMPUS Master zapoznaj si  z tre ci  umowy i kliknij 
„Continue” (Dalej) i ponownie „Continue”, aby kontynuowa  instalacj .

• Pojawi si  okno zako czenia procesu instalacji.
• Nale y ponownie uruchomi  komputer, aby móc korzysta  z oprogramowania 

OLYMPUS Master.

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

2 U yj kabla USB znajduj cego si  w zestawie do 
po czenia z cza wielofunkcyjnego aparatu 
z portem USB komputera.
• Nale y sprawdzi  w instrukcji obs ugi komputera 

rozmieszczenie portów USB w komputerze.
• Aparat w czy si  automatycznie.
• Monitor w czy si  automatycznie i pojawi si  na nim 

ekran umo liwiaj cy wybór rodzaju po czenia USB.

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

Pod czanie aparatu do komputera

Monitor

Z cze
wielofunkcyjne

Pokrywa z cza

OK

USB

PC

EASY PRINT

CUSTOM PRINT

EXIT

SET
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4 Aparat zostanie rozpoznany przez komputer.
• Windows

Gdy aparat zostanie po raz pierwszy pod czony do komputera, rozpocznie si
proces rozpoznawania aparatu. W celu potwierdzenia komunikatu kliknij „OK”. 
Aparat zostanie rozpoznany jako „dysk wymienny”.

• Macintosh
Pliki graficzne s  zazwyczaj otwierane przez aplikacj  iPhoto. Gdy aparat zostanie 
po raz pierwszy pod czony do komputera, uaktywni si  aplikacja iPhoto. Nale y j
zako czy  i uruchomi  aplikacj  OLYMPUS Master.

Uwaga
• Nie mo na korzysta  z aparatu, który jest pod czony do komputera.
• Pod czenie aparatu do komputera przy u yciu koncentratora (huba) USB mo e

spowodowa  niestabilno  systemu. W takich przypadkach nie nale y korzysta
z koncentratora i pod czy  aparat bezpo rednio komputera.

• Nie mo na przenie  obrazów do komputera u ywaj c programu OLYMPUS Master je li 
wybrano [PC] w punkcie 3, naci ni to Y i wybrano [MTP].

Windows
1 Kliknij dwukrotnie znajduj c  si  na pulpicie ikon   „OLYMPUS 

Master 2”.

Macintosh
1 Kliknij dwukrotnie ikon   „OLYMPUS Master 2” znajduj c

w folderze „OLYMPUS Master 2”.

• Wy wietlone zostanie okno przegl darki.
• Gdy program OLYMPUS Master zostanie uruchomiony po raz pierwszy po 

instalacji, zostanie wy wietlone najpierw okno wst pnych ustawie  i ekran 
rejestracji u ytkownika.
Post puj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wyj cie z programu OLYMPUS Master
1 Kliknij „Exit”  w dowolnym oknie.

• Program OLYMPUS Master zostanie zamkni ty.

Uruchamianie programu OLYMPUS Master
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1 Kliknij „Transfer Images”  w oknie 
przegl darki a nast pnie kliknij „From Camera” 

.
• Wy wietlane jest okno wyboru obrazów przeznaczonych 

do przeniesienia. Wy wietlone zostan  wszystkie 
obrazy zapisane w aparacie.

2 Wybierz „New Album” i wpisz nazw  albumu. 
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 darki.

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
1 Kliknij ikon   „Usuwanie sprz tu”, która wy wietlona jest 

w obszarze powiadomie .
2 Kliknij wy wietlony komunikat.
3 Gdy wy wietli si  komunikat informuj cy o mo liwo ci

bezpiecznego wysuni 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.

Wy wietlanie zdj  z aparatu na komputerze

Pobieranie i zapis obrazów

Kontrolka dost pu 
do karty
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3 Od cz kabel USB od aparatu.

Uwaga
• Windows: Po klikni ciu na „Bezpieczne usuwanie sprz tu” mo e zosta  wy wietlony 

komunikat ostrzegawczy. Sprawd , czy z aparatu nie s  odczytywane dane oraz czy 
wszystkie aplikacje zosta y zamkni te. Ponownie kliknij ikon  „Bezpieczne usuwanie 
sprz tu” i od cz kabel.

1 Kliknij kart  „Album” w oknie przegl darki 
i wybierz album do przegl dania.
• Obraz wybranego albumu jest wy wietlany w obszarze 

miniatur zdj .

2 Kliknij dwukrotnie miniatur  zdj cia, któr
chcesz obejrze .

• Zostanie uruchomiony tryb edycji zdj cia a obraz 
zostanie powi kszony.

• Kliknij „Back” , aby powróci  do okna przegl darki.

Odtwarzanie sekwencji wideo

1 W oknie przegl darki dwukrotnie kliknij na miniatur  sekwencji 
wideo, któr  chcesz obejrze .
• W programie OLYMPUS Master zostanie wy wietlone okno edycji oraz pierwsza 

klatka sekwencji wideo.

2 Aby rozpocz  odtwarzanie danej sekwencji 
wideo, kliknij przycisk odtwarzania „Play”  
na dole ekranu.

Przegl danie zdj  / sekwencji wideo

Miniatura zdj cia
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Niniejszy aparat jest zgodny ze standardem urz dze  pami ci masowej USB. Dlatego te
mo liwy jest transfer i zapisywanie zdj  w komputerze bez wykorzystania aplikacji 
OLYMPUS Master (przy u yciu kabla USB). Minimalne wymagania systemu 
komputerowego, aby móg  wspó pracowa  z aparatem poprzez kabel USB.
Windows: Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP Home Edition / 

XP Professional / Vista
Macintosh: Mac OS 9.0 do 9.2/X

Uwaga
• Je eli Twój komputer pracuje pod systemem operacyjnym Windows 98/98SE, musisz 

zainstalowa  sterownik USB. Przed pod czeniem aparatu do komputera kablem USB, 
kliknij dwukrotnie pliki z poni szych folderów, znajduj cych si  na do czonej p ycie 
CD-ROM z oprogramowaniem OLYMPUS Master.
(Nazwa nap du): \win98usb\INSTALL.EXE

• Je li na komputerze jest zainstalowany system Windows Vista, mo na wybra  [PC] 
w punkcie 3 na str. 41, naci nij Y i wybierz [MTP], aby u y  Windows Photo Gallery.

• Nawet je li komputer posiada z cze USB, w poni szych rodowiskach transfer danych 
mo e dzia a  nieprawid owo.
• Windows 95 / 98 / NT 4.0
• W systemie Windows 98SE b d cym aktualizacj  systemu Windows 95 / 98
• Mac OS 8.6 lub starszy
• Komputerach z dodanym z czem USB na karcie rozszerzenia itp.
• W komputerach bez zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego oraz 

sk adanych samodzielnie

Nale y sprawdzi , czy bateria jest w pe ni na adowana!
1 Upewnij si , e twój komputer jest pod czony do Internetu.
2 Pod cz kabel USB do portu USB w komputerze.
3 Drug  ko cówk  kabla USB pod cz do gniazda USB w aparacie.

• Aparat w czy si  automatycznie.
• Monitor w czy si  automatycznie i pojawi si  na nim ekran umo liwiaj cy wybór 

rodzaju po czenia USB.

4 Wybierz [PC] i naci nij .
5 W przegl darce wybierz „Camera” a nast pnie „Update Camera / Add 

Display Language”.
• Zostanie wy wietlone okno potwierdzenia.

6 Kliknij „OK”.
• Pojawi si  okno aktualizacji aparatu.

Przenoszenie zdj  z aparatu i zapisywanie ich w komputerze bez 
korzystania z aplikacji OLYMPUS Master

Dodawanie innych j zyków
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7 Kliknij „Add Language” w ekranie 
aktualizacji aparatu.
• Pojawi si  okno „Add Display Language of 

Camera”.

8 Kliknij  i wybierz j zyk.
9 Kliknij „Add”.

• Nowy j zyk zostanie pobrany do aparatu. 
W trakcie aktualizacji aparatu nie wolno od cza
od niego adnych kabli ani wyjmowa  baterii.

10Po zako czeniu pobierania wy wietlony zostanie komunikat „OK”. 
Mo na teraz od czy  kable i wy czy  aparat. Po ponownym 
w czeniu aparatu b dzie mo na wybra  nowy j zyk w menu 
[SET UP].
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Poznaj lepiej swój aparat

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

Bateria chwilowo nie dzia a z powodu niskiej temperatury
• Wydajno  baterii zmniejsza si  w niskich temperaturach i 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 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 suwaka zoomu lub innych przycisków, aby wyprowadzi  aparat ze stanu 
u pienia. Aparat jest wy czany automatycznie, je eli nie by  u ywany przez 12 minut. 
Naci nij o, aby w czy  aparat.

Pokr t o wyboru trybu fotografowania znajduje si  w pozycji R
• Podczas wy wietlania asystenta nie mo na wykonywa  zdj . Wykonuj zdj cia po 

dokonaniu ustawie  zgodnie z instrukcjami asystenta, albo wybierz tryb 
fotografowania inny ni R przy pomocy pokr t a wyboru trybu.

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

przestanie miga  i zacznie wieci wiat em ci g ym.
Skala pami ci jest pe na

• Gdy miernik u ycia pami ci jest pe ny, nie mo na wykonywa  zdj . Poczekaj, a  na 
mierniku pami ci pojawi si  wolne miejsce.

Wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Wskazówki przed rozpocz ciem fotografowania

Nie mo na w czy  aparatu, nawet gdy bateria jest na adowana

Mimo naciskania spustu migawki nie s  wykonywane zdj cia

a b c d
Przed

fotografowaniem
(Miernik wy czony)

Osi gni to
maksimum (ca a
skala si wieci)

Wykonano jedno 
zdj cie

( wieci si )

Wykonano klika 
zdj

( wieci si )

Fotografuj Fotografuj Fotografuj

Poczekaj
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Aparat by  u ywany w takim samym stanie od chwili zakupu
• Po zakupie aparatu nie zosta a w nim ustawiona data i godzina. Ustaw dat  i godzin

przed rozpocz ciem korzystania z aparatu.
g „Ustaw dat /godzin ” (str. 6), „X Ustawianie daty i godziny” (str. 28)

Wyj to bateri  z aparatu
• Ustawienie daty i godziny powróci do fabrycznych ustawie  domy lnych, je li aparat 

zostanie pozostawiony bez baterii przez oko o 3 dni. Je li bateria znajdowa a si
w aparacie przez krótki okres czasu, ustawienie daty i godziny zostanie wyzerowane 
wcze niej. Przed wykonaniem wa nych zdj  sprawd , czy ustawienie daty i godziny 
jest poprawne.

W zale no ci od fotografowanego obiektu istnieje kilka sposobów nastawiania ostro ci.
Je eli obiekt nie znajduje si  w centrum kadru

• Umie  obiekt w centrum kadru, zablokuj ostro  na obiekcie i ponownie skomponuj 
zdj cie.

g „Przycisk migawki  Wykonywanie zdj  / sekwencji wideo” (str. 10)
Obiekt szybko si  porusza

• Ustaw (wciskaj c spust migawki do po owy) ostro  aparatu na punkt znajduj cy si
w mniej wi cej tej samej odleg o ci co obiekt, który chcesz sfotografowa , a nast pnie 
ponownie skomponuj zdj cie i zaczekaj, a  obiekt znajdzie si  w kadrze.

g „f Wykonywanie zdj  przez wybranie scenerii odpowiadaj cej sytuacji” (str. 11)

• W okre lonych warunkach nastawienie ostro ci przy pomocy funkcji automatycznego 
nastawiania ostro ci mo e by  trudne. Zielona lampka na monitorze pozwala 
sprawdzi , czy ostro  zosta a nastawiona.

W takich sytuacjach nastaw 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,
nast pnie przekomponuj uj cie i dopiero wtedy wykonaj zdj cie. Je li obiekt nie 
zawiera 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.

Nie zosta a ustawiona data i godzina

Wskazówki dotycz ce fotografowania

Ustawianie ostro ci na fotografowanym obiekcie

Obiekty, dla których trudno ustawi  ostro

Zielona kontrolka 
miga.
Nie mo na nastawi
ostro ci na dany 
obiekt. Obiekty o niskim 

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

Obiekty znajduj ce
si  poza rodkiem 
kadru

Zielona kontrolka 
wieci si , ale nie 

mo na ustawi
ostro ci dla danego 
obiektu.
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Odpowiednio trzymaj aparat i delikatnie naciskaj spust migawki, aby wykona  zdj cie.
Dodatkowo efekt rozmycia zostanie zmniejszony, gdy b dzie u ywany tryb h.
Rozmyty obraz mo e by  spowodowany nast puj cymi czynnikami:

• Przy zbyt du ym powi kszeniu obrazu
• Gdy czas otwarcia migawki jest ustawiony na du  warto  przy fotografowaniu 

ciemnych obiektów
• Je eli nie mo na u y  lampy b yskowej lub gdy jest wybrany d ugi czas otwarcia 

migawki.

Lampa b yskowa jest uruchamiana automatycznie, gdy obiekt jest s abo o wietlony 
i mo e to spowodowa  rozmycie obrazu.
Aby wykona  zdj cie w s abym o wietleniu bez lampy b yskowej, ustaw tryb pracy lampy 
b yskowej na [$] (lampa wy czona).
Zwi kszanie czu o ci [ISO]

g„ISO  Zmiana czu o ci ISO” (str. 19)

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

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

Zwi kszanie czu o ci ISO
• Zwi kszenie ustawienia [ISO] mo e spowodowa  zak ócenia wygl daj ce jak obszary 

nienaturalnego koloru lub nierównomierne roz o enie koloru i nada  zdj ciu ziarnisty 
wygl d. Aparat jest wyposa ony w funkcj  pozwalaj c  na fotografowanie przy du ej 
czu o ci z redukcj  szumów; zwi kszanie czu o ci ISO mo e jednak mimo to 
wywo ywa  szumy, zale nie od warunków fotografowania.

g„ISO  Zmiana czu o ci ISO” (str. 19)

• Cz sto jasne obiekty (takie jak nieg) wychodz  na zdj ciach ciemniejsze ni
w rzeczywisto ci. Zmie  ustawienie [F] w kierunku [+], aby nada  tym obiektom ich 
naturalne kolory. Gdy jednak fotografujesz ciemne obiekty, korzystna mo e by  zmiana 
ustawienia w kierunku [–]. Czasami u ycie lampy b yskowej mo e nie zapewni
zamierzonej jasno ci (ekspozycji) obrazu.

g „Przycisk OF / <  Zmiana jasno ci obrazu / Drukowanie zdj ” (str. 13)

Wykonywanie zdj  bez rozmy

Wykonywanie zdj  bez lampy b yskowej

Zdj cie jest zbyt ziarniste

Wykonywanie zdj  na pla y lub na niegu
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• Ustaw lamp  b yskow  na [#] (wype nienie), aby w czy  lamp  b yskow
wype niaj c . Mo na teraz wykonywa  portrety pod wiat o bez efektu zacienionej 
twarzy. [#] (b ysk wype niaj cy) s u y nie tylko do fotografowania pod wiat o, ale 
tak e jest pomocny do fotografowania przy o wietleniu wietlówkami i innymi 
rodzajami sztucznego o wietlenia.

g „Przycisk Y#  Fotografowanie przy u yciu lampy b yskowej” (str. 14)

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; gdy mo liwa do zapisania w tej 
pami ci ilo  zdj  osi gnie 0, pod cz aparat do komputera w celu przeniesienia 
zdj  do komputera, a nast pnie usu  je z pami ci wewn trznej aparatu.

Korzystanie z karty (xD-Picture Card) (opcjonalnej)
• Zdj cia s  zapisywane na karcie w o onej do aparatu. 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. 26)
„Karta” (str. 58)

Mo liwa do zapisania ilo  zdj  i d ugo  sekwencji wideo
Zdj cia

Fotografowanie obiektów pod wiat o

Dodatkowe wskazówki i informacje dotycz ce fotografowania

Zwi kszanie mo liwej ilo ci wykonywanych zdj

Jako  obrazu Rozmiar obrazu

Liczba zdj , które mo na zapisa

Pami  wewn trzna Karta 512 MB

Z d wi kiem Bez d wi ku Z d wi kiem Bez d wi ku

SHQ 3264 x 2448 3 3 86 87

HQ 3264 x 2448 9 9 245 249

SQ1 2048 x 1536 25 26 626 652

SQ2   640 x   480 98 116 2,457 2,904

16:9 1920 x 1080 27 29 694 726
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Sekwencje wideo

• Gdy warto  [IMAGE QUALITY] jest ustawiona na [SHQ], d ugo  nagrania 
ci g ego na karcie innej ni  typu H wynosi maksymalnie ok. 15 sekund.

• Je eli u yjesz karty innej marki ni  OLYMPUS albo karty stosowanej w innym 
urz dzeniu, np. w komputerze, zostanie wy wietlony 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. 26)

Aparat posiada kilka kontrolek sygnalizuj cych jego stan.

Jako  obrazu Rozmiar obrazu

D ugo  nagrania

Pami  wewn trzna Karta 512 MB

Z d wi kiem Bez d wi ku Z d wi kiem Bez d wi ku

SHQ 640 x 480
(30 klatek/sek.) 11 s 11 s 4 min 

42 s
4 min 
43 s

HQ 320 x 240
(30 klatek/sek.) 30 s 30 s 12 min 

42 s
12 min 

53 s

U ywanie nowej karty

Lampki sygnalizacyjne

Kontrolka Stan
Kontrolka 
samowyzwalacza

Kontrolka 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.

Kontrolka dost pu do 
karty

wieci (czerwonym kolorem): Tryb fotografowania
wieci (zielonym kolorem): Tryb odtwarzania

Nie wieci si : Aparat jest wy czony.
Miga (czerwonym kolorem): 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 zdj cia i doprowadzi  do 
uszkodzenia pami ci wewn trznej lub karty.

• Otwieranie pokrywy wn ki baterii / karty
• Wyjmowanie baterii

Zielona lampka 
monitora

wieci:  Ostro  oraz ekspozycja s  zablokowane.
Miga:  Ostro  i ekspozycja nie s  zablokowane.
• Zdejmij palec z przycisku migawki, ponownie umie

celownik autofokusa na obiekcie i naci nij do po owy 
przycisk migawki.
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• Poni sze czynno ci wyczerpuj  bateri , gdy nie s  wykonywane zdj cia.
• Wielokrotne naciskanie do po owy spustu migawki.
• Wielokrotne korzystanie z funkcji zoom

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

• Niektóre elementy menu mog  by  niedost pne, gdy u ytkownik korzysta z klawiszy 
strza ek.

• Elementy niedost pne w bie cym trybie fotografowania.
• Wariantów z menu niedost pnych ze wzgl du na wybrane ustawienia: [%] i [#]

itd.
• Elementy menu, których nie mo na ustawi  dla zdj  wykonanych innym 

aparatem.
• Niektórych funkcji nie mo na u y , gdy w aparacie nie ma karty.

[PANORAMA]/[PRINT ORDER]/[FORMAT]/[BACKUP]

Wybrany tryb zapisu zale y od po danego rozmiaru obrazu i stopnia 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]
Aby drukowa  obrazy o rozmiarach A4 / o wielko ci pocztówki

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

• [SQ2]
Fotografowanie szerokich obiektów takich, jak krajobrazy / ogl danie zdj  na 
telewizorze panoramicznym.

• [16:9]
g „IMAGE QUALITY Zmiana jako ci obrazu” (str. 18)

• Aby przywróci  fabryczne warto ci zmienianych ustawie  podczas fotografowania, 
ustaw opcj  [RESET] na [YES].

g „RESET Przywracanie ustawie  domy lnych funkcji fotografowania” (str. 19)
• Wszystkie ustawienia fotografowania z wyj tkiem funkcji [IMAGE QUALITY] 

i wybranego trybu scenerii s  przywracane do warto ci domy lnych po wy czeniu 
aparatu.

Przed u anie ywotno ci baterii

Funkcje, których nie mo na wybra  u ywaj c menu

Wybór optymalnej jako ci obrazu

Aby przywróci  fabryczne warto ci ustawie
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• Je eli do aparatu jest w o ona karta, zdj cia w pami ci wewn trznej nie mog  by
odtwarzane. Przed u yciem pami ci wewn trznej aparatu wyjmij kart .

• Przesu  suwak zoom w stron  W, aby wy wietla  zdj cia jako miniatury.
g „Suwak funkcji zoom  Przybli anie i oddalanie podczas fotografowania / Odtwarzanie 

w powi kszeniu” (str. 15)

• Po dodaniu d wi ku do zdj cia, nie mo na go ju  skasowa . Mo na jednak e zast pi
d wi k nagraniem ciszy.

g „R  Dodawanie d wi ku do zdj ” (str. 23)

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 pikseli 
i u ywana jest przegl darka Internet Explorer do ogl dania zdj cia o rozmiarze 
2 048 x 1 536 pikseli w skali 100 %, nie b dzie mo na zobaczy  ca ego zdj cia bez 
konieczno ci przewijania. Istnieje kilka sposobów wy wietlania ca ego zdj cia na 
monitorze komputera.
Wy wietl zdj cie u ywaj c oprogramowania do przegl dania obrazów

• Zainstaluj aplikacj  OLYMPUS Master z p yty CD-ROM b d cej cz ci  zestawu.
Zmie  ustawienia monitora

• W wyniku tej operacji, ikony na pulpicie mog  zmieni  swoje po o enie. Szczegó owe 
informacje na temat zmiany ustawie  komputera znajdziesz w instrukcji obs ugi 
komputera.

Wskazówki dotycz ce odtwarzania

Odtwarzanie zdj  w pami ci wewn trznej

Szybkie wy wietlanie danego zdj cia

Kasowanie d wi ku do czonego do zdj

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 ...

Wskazania na 
wy wietlaczu Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

q
CARD ERROR

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

q
WRITE-PROTECT

Nie mo na zapisywa  na 
tej karcie.

Zapisane zdj cia mog y zosta
zabezpieczone (tylko do odczytu) na 
komputerze. Przenie  zdj cia do 
komputera i anuluj ustawienie „read-only” 
(tylko do odczytu).

>
MEMORY FULL

Brak wolnego miejsca 
w pami ci wewn trznej 
i nie mo na zapisa
nowych danych.

W ó  kart  lub 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

Brak wolnego miejsca na 
karcie i nie mo na zapisa
nowych danych.

Wymie  kart  lub skasuj niepotrzebne 
dane. Przed kasowaniem przenie  wa ne 
zdj cia do komputera.

L
NO PICTURE

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

Pami  wewn trzna lub karta nie zawiera 
adnych zdj .

Zrób zdj cia.

r
PICTURE ERROR

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

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

r
THE IMAGE 
CANNOT BE 

EDITED

Je eli wybrane zostan
zdj cia wykonane innym 
aparatem, ich edycja 
b dzie niemo liwa.

U yj oprogramowania do edycji obrazów, 
aby przeprowadzi  edycj  tych zdj .

CARD-COVER 
OPEN

Pokrywa komory baterii / 
karty jest otwarta.

Zamknij pokryw  komory baterii / karty.

g
BATTERY EMPTY

Bateria jest wyczerpana. Na aduj bateri .

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 .

W ó  now  kart .
• Wybierz [FORMAT] [YES] i naci nij 

. 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 . Wszystkie dane w pami ci
wewn trznej zostan  skasowane.

OK

C A R D  S E T U P

POWER OFF

FORMAT

SET

OK

M E M O R Y  S E T U P

POWER OFF

MEMORY FORMAT

SET
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NO CONNECTION

Aparat nie jest prawid owo 
pod czony do drukarki 
lub komputera.

Od cz aparat i pod cz go poprawnie 
jeszcze raz.

NO PAPER

W drukarce nie ma 
papieru.

Uzupe nij papier w drukarce.

NO INK

W drukarce wyczerpa  si
atrament.

Wymie  pojemnik z atramentem 
w drukarce.

JAMMED

W drukarce zaci  si
papier.

Usu  zablokowane arkusze papieru.

SETTINGS 
CHANGED

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

Nie u ywaj drukarki podczas zmieniania 
ustawie  aparatu.

PRINT ERROR

Wyst pi  problem 
z drukark  i / lub 
aparatem.

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

r
CANNOT PRINT

Zdj cia zapisane w innych 
aparatach nie mog  by
wydrukowane przy u yciu
tego aparatu.

Do ich wydrukowania nale y wykorzysta
komputer.

Wskazania na 
wy wietlaczu Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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Niektórych funkcji nie mo na ustawia  w niektórych trybach fotografowania. Wi cej 
szczegó ów na ten temat mo na znale  w poni szej tabeli.
Funkcje dost pne w trybach fotografowania

* Funkcja [IMAGE QUALITY] jest sta a i wynosi [640 x 480].

Funkcje dost pne w trybach fotografowania i sceneriach

Tryb fotogra-
fowania

h i A l
M h

f

Funkcja

C
N
V

W
d R S

X i

& – –

% – –

Y

# – – –

Zoom –

F

IMAGE QUALITY –*

ISO –

DRIVE – –

PANORAMA – –

R (zdj cie) – –

R (film) – –
MEMORY 
FORMAT 
(FORMAT)
BACKUP
W

PIXEL MAPPING
K/q
s

BEEP
8

SHUTTER SOUND
VOLUME
X

VIDEO OUT
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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 przetrze  go lekko zwil on  w czystej 
wodzie i dobrze wyci ni t  szmatk .

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

obiektywów.
Bateria / adowarka:
• Przeciera  delikatnie mi kk  i such  szmatk .

Uwaga
• Nie stosowa  silnych rozpuszczalników, takich jak benzyna czy alkohol, ani materia ów

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

utworzy si  ple .

• Przechowuj c aparat przez d u szy okres czasu, nale y wyj  z niego bateri  i kart  i trzyma
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 u ywane s  produkty chemiczne, 

poniewa  mo e to prowadzi  do korozji elementów aparatu.

( Aparat wykorzystuje jedn  bateri  litowo-jonow  Olympus (LI-42B/LI-40B). Nie mo na 
u ywa  innych baterii.

( Pobór energii aparatu zmienia si  w zale no ci od u ywanych funkcji aparatu.
( W opisanych poni ej warunkach energia zu ywana jest przez ca y czas, a bateria szybko si

roz adowuje.
• Wielokrotne u ywanie funkcji zoom.
• Cz ste wciskanie przycisku migawki do po owy w trybie fotografowania, co powoduje 

w czanie funkcji autofokusa.
• Zdj cia s  wy wietlane na monitorze przez d u szy okres czasu.
• Pozostawianie aparatu pod czonego do komputera lub drukarki przez d u szy okres 

czasu.

Dbanie o aparat

Czyszczenie aparatu

Przechowywanie aparatu

Bateria i adowarka
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( Korzystanie z wyczerpanej baterii mo e spowodowa , e aparat wy czy si  bez ostrze enia 
o niskim poziomie na adowania baterii.

( W momencie zakupu bateria do wielokrotnego adowania (akumulator) nie jest w pe ni 
na adowana. Przed u yciem aparatu nale y ca kowicie na adowa  bateri  za pomoc
adowarki LI-40C.

( adowanie baterii do czonej do aparatu trwa ok. 300 minut.
( Do adowania nale y u ywa adowarki okre lonej przez firm  Olympus. Nie nale y u ywa

innych adowarek.
( adowarka mo e by  zasilana pr dem przemiennym o napi ciu w zakresie od 100 V do 240 

V (50/60 Hz). Aby korzysta  z adowarki w niektórych krajach, nale y zakupi  specjaln
przej ciówk , która przystosuje kszta t wtyczki do kszta tu gniazdka elektrycznego. 
Szczegó owe informacje na ten temat mo na uzyska  w lokalnym sklepie z artyku ami 
elektrycznymi lub w biurze podró y.

( Nie nale y u ywa  podró nych przetwornic napi cia, gdy  mog  one uszkodzi adowark .

Obrazy mog  by  zapisywane na opcjonalnej karcie.
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 .
Aby zapisa  wi ksz  ilo  zdj , nale y u y  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 (16MB – 2GB) (Type H / M, Standard)

Efektywne korzystanie z akcesoriów

Karta

1

2
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Korzystanie z pami ci wewn trznej lub karty
Wskazania na monitorze informuj , czy podczas odtwarzania lub fotografowania u ywana jest 
pami  wewn trzna czy karta pami ci.

1 Wy cz aparat.
2 Otwiera  pokryw  komory baterii / 

karty.

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.

Wk adanie i wyjmowanie karty

HQHQ 32643264×24482448

[ ]

[ININ]

44

ISO 1600ISO 1600
12:3012:30'07.02.10'07.02.10

32643264××24482448

0.00.0

100-0004100-0004

4

HQHQ

[ININ]

1/10001/1000F2.8F2.8

Tryb fotografowania Tryb odtwarzania

Wska nik rodzaju pami ci
[IN]: Gdy u ywasz pami ci wewn trznej
[xD]: Gdy u ywasz karty

Pokrywa komory baterii / karty

12

Wyci cie
Obszar styków
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Wyjmowanie karty
4 Wci nij kart  do ko ca, a nast pnie 

powoli j  zwolnij.
• Karta minimalnie si  wysunie i zatrzyma.

• Chwy  kart  i wyci gnij j .

5 Zamknij pokryw  komory baterii / 
karty.

Uwaga
• Nie nale y otwiera  pokrywy komory baterii / karty, gdy 

miga lampka dost pu do karty, poniewa  wtedy s
odczytywane lub zapisywane dane. 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.

1 2

Kontrolka dost pu do karty
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Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpocz ciem korzystania z produktu przeczytaj 
ca  instrukcj  obs ugi. Zachowaj wszystkie instrukcje i dokumenty na przysz o .

Czyszczenie –Przed czyszczeniem zawsze od cz produkt od ciennego gniazdka sieci 
elektrycznej. 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.

Przystawki –  Dla bezpiecze stwa w celu unikni cia uszkodzenia aparatu korzystaj wy cznie 
z akcesoriów zalecanych przez firm  Olympus.

Woda i wilgo  – Zasady bezpiecze stwa dotycz ce produktów o wodoodpornej konstrukcji 
zamieszczono w rozdzia ach dotycz cych odporno ci na wod .

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

ród o zasilania – Produkt mo na pod cza  tylko do ród a zasilania opisanego na etykiecie 
produktu. 

Obce przedmioty – Aby unikn  obra e  cia a, nigdy nie wk adaj metalowych przedmiotów do 
wn trza produktu.

rodki bezpiecze stwa

Ostrze enia ogólne

UWAGA:ABY ZMNIEJSZY  RYZYKO PORA ENIA PR DEM, NIE 
ZDEJMUJ POKRYWY (RÓWNIE  TYLNEJ). WEWN TRZ NIE MA ADNYCH 

ELEMENTÓW NADAJ CYCH SI  DO NAPRAWY.
WSZELKIE NAPRAWY I CZYNNO CI SERWISOWE POWINNY BY

WYKONYWANE PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMY OLYMPUS.

Znak wykrzyknika umieszczony w trójk cie informuje o wa nych 
informacjach dotycz cych dzia ania i konserwacji w dokumentach 
za czonych do aparatu.

NIEBEZPIECZE STWO
Je li podczas u ytkowania produktu nie b d  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
powa ne obra enia cia a lub mier .

OSTRZE ENIE
Je li podczas u ytkowania produktu nie b d  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
obra enia cia a lub mier .

UWAGA

Je li podczas u ytkowania produktu, nie b d  przestrzegane 
wskazania podane pod tym symbolem, mo e to spowodowa
lekkie obra enia cia a, uszkodzenie sprz tu lub utrat  wa nych 
danych.

OSTRZE ENIE!
ABY UNIKN  NIEBEZPIECZE STWA PO ARU I PORA ENIA PR DEM, NIGDY NIE NALE Y WYSTAWIA
PRODUKTU NA DZIA ANIE WODY, ANI NIE U YWA  GO PRZY DU EJ WILGOTNO CI POWIETRZA.

UWAGA
RYZYKO PORA ENIA 

PR DEM
NIE OTWIERA
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Ciep o – Nigdy nie u ywaj ani nie przechowuj produktu w pobli u ród a ciep a takiego jak 
grzejnik, kaloryfer, piecyk i inne urz dzenia grzewcze, a tak e w pobli u wzmacniaczy 
stereo.

OSTRZE ENIE
( Nie nale y korzysta  z aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów.
( Nie u ywaj lampy b yskowej w niedalekiej odleg o ci od osób (niemowl ta, ma e

dzieci itp.).
• Zdj cia nale y robi  w odleg o ci przynajmniej 1 metra od twarzy fotografowanej osoby. 

Zadzia anie lampy b yskowej zbyt blisko oczu fotografowanej osoby mo e spowodowa
chwilow  utrat  wzroku.

( Aparat nale y trzyma  z dala od ma ych dzieci i niemowl t.
• Aparat nale y zawsze u ywa  i przechowywa  w miejscach niedost pnych dla ma ych

dzieci i niemowl t, aby uchroni  je przed poni szymi niebezpiecznymi sytuacjami, które 
mog  sta  si  przyczyn  powa nego wypadku:
• Zapl tanie si  w pasek aparatu, co mo e prowadzi  do uduszenia.
• Przypadkowe po kni cie baterii, kart lub innych ma ych elementów.
• Przypadkowe b y ni cie lamp  w oczy. 
• Przypadkowe zranienie ruchomymi cz ciami aparatu.

( Nie nale y patrze  przez aparat na s o ce lub inne silne ród o wiat a.
( Nie nale y u ywa  ani przechowywa  aparatu w zakurzonych lub wilgotnych 

miejscach.
( Nie nale y zas ania  r k  lampy przy b ysku.

UWAGA
( Je li z aparatu wydobywa si  dziwny zapach lub dym, nale y go wy czy .

• Nigdy nie wyjmuj akumulatorów go ymi r koma, gdy  grozi to po arem lub poparzeniem 
d oni.

( Nigdy nie trzymaj ani nie obs uguj aparatu mokrymi r koma.
( Nie pozostawiaj aparatu w miejscach, w których mo e by  on nara ony na dzia anie 

wysokich temperatur.
• Wysokie temperatury mog  powodowa  uszkodzenie elementów aparatu, 

a w szczególnych przypadkach mog  spowodowa  jego zapalenie. Nie u ywaj adowarki, 
gdy jest ona przykryta czym  przykryta (np. kocem). Mo e to powodowa  silne 
nagrzewanie si  tych elementów i w efekcie wywo a  po ar.

( Zachowaj ostro no  przy obs udze aparatu, by nie dozna  oparzenia 
spowodowanego nagrzewaniem si  jego elementów.
• Je li aparat zawiera metalowe cz ci, ich przegrzanie mo e spowodowa  poparzenie. 

Nale y zwróci  uwag  na nast puj ce kwestie:
• W przypadku u ytkowania aparatu przez d u szy czas staje si  on gor cy. Gdy u ytkownik 

b dzie trzyma  gor cy aparat, mo e si  lekko oparzy .
• W miejscach o wyj tkowo niskich temperaturach temperatura korpusu aparatu mo e by

ni sza od temperatury otoczenia. Je li to mo liwe, w niskich temperaturach aparat nale y
obs ugiwa  w r kawiczkach.

( Nale y ostro nie obchodzi  si  z paskiem do noszenia aparatu.
• Nale y ostro nie obchodzi  si  z paskiem podczas noszenia aparatu. Mo e on atwo

zaczepi  si  o wystaj cy przedmiot i spowodowa  powa ne uszkodzenie.

Obs uga aparatu
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NIEBEZPIECZE STWO
• W aparacie wykorzystywany jest akumulator litowo-jonowy zgodny z wymogami firmy 

Olympus. Bateri  nale y adowa  za pomoc adowarki okre lonej przez producenta. Nie 
nale y u ywa  innych adowarek.

• Nigdy nie nale y podgrzewa  baterii ani wrzuca  ich do ognia.
• Przenosz c lub przechowuj c baterie nale y uwa a , by nie styka y si  one z adnymi 

metalowymi przedmiotami, takimi jak bi uteria, spinki, zszywacze itp.
• Nigdy nie nale y przechowywa  baterii w miejscach wystawionych na bezpo rednie wiat o

s oneczne lub w wysokich temperaturach, np. w rozgrzanym samochodzie, w pobli u róde
ciep a itp.

• Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii lub uszkodzeniu ich terminali, nale y post powa
ci le wed ug instrukcji u ytkowania baterii. W adnym wypadku nie nale y demontowa

baterii, ani ich modyfikowa , np. przez lutowanie itp.
• Je li elektrolit z akumulatorów dostanie si  do oczu, nale y natychmiast przemy  oczy czyst ,

ch odn , bie c  wod , a nast pnie jak najszybciej skontaktowa  si  z lekarzem.
• Baterie zawsze nale y przechowywa  w miejscach niedost pnych dla ma ych dzieci. Je li

dziecko po knie bateri , nale y natychmiast zorganizowa  pomoc lekarsk .

OSTRZE ENIE
• Baterie zawsze powinny by  suche. 
• Aby zapobiec wyciekaniu elektrolitu z baterii, ich przegrzewaniu oraz eksplozji, nale y

korzysta  wy cznie z baterii przeznaczonych do niniejszego produktu.
• Baterie nale y umie ci  w aparacie w sposób opisany w instrukcji obs ugi.
• Je li baterie wielokrotnego adowania nie na aduj  si  w czasie okre lonym przez producenta, 

nale y przerwa adowanie i nie korzysta  z tych baterii.
• Nie nale y korzysta  z baterii, je li s  p kni te lub uszkodzone w inny sposób.
• Je li z ogniw wycieka elektrolit, s  one odbarwione lub zdeformowane lub wykazuj  inne 

oznaki uszkodzenia, nale y natychmiast przerwa  u ytkowanie aparatu.
• Je li elektrolit z baterii 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 skontaktowa  si  z lekarzem.

• Nie nale y nara a  baterii na silne wstrz sy i sta e drgania.

UWAGA
• Przed w o eniem baterii do aparatu nale y j  zawsze skontrolowa , sprawdzaj c, czy nie 

wyst puj  na wycieki, przebarwienia, zgniecenia lub jakiekolwiek inne nietypowe zjawiska.
• Po d ugotrwa ym u ytkowaniu bateria mo e si  nagrza . Aby unikn  lekkich poparze , nie 

nale y jej wyjmowa  natychmiast po zako czeniu u ywania aparatu.
• Nale y wyj  baterie z aparatu, gdy b dzie on przechowywany przez d u szy okres czasu.

rodki ostro no ci dotycz ce korzystania z baterii

Nale y post powa  zgodnie z przedstawionymi poni ej wskazówkami, aby zapobiec 
wyciekowi elektrolitu, przegrzewaniu si  baterii, mo liwo ci ich zapalenia si , eksplozji, 
pora e  i poparze .
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• 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. piec, kaloryfer itp.) lub nawil aj cych.

• W piaszczystych lub zapylonych miejscach.
• W pobli u materia ów atwopalnych i wybuchowych.
• W wilgotnym otoczeniu, np. w azience lub na deszczu. W przypadku korzystania z produktu 

z obudowami zabezpieczaj cymi przez czynnikami pogodowymi, nale y zapozna  si
z do czanymi do nich instrukcjami obs ugi.

• W miejscach nara onych na znaczne wibracje.
• Nale y chroni  aparat przed upuszczeniem aparatu i nie nara a  go na silne wstrz sy lub 

drgania.
• Podczas mocowania aparatu na statywie, nale y ustawi  jego po o enie za pomoc  g owicy

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

spowodowa  uszkodzenie obiektywu lub kurtyny migawki, nieprawid owe kolory, efekty tzw. 
„zjawy” na zdj ciach lub nawet zapalenie si  aparatu.

• Nie naciska  ani nie ci gn  zbyt mocno obiektywu.
• Je li aparat ma by  przechowywany przez d u szy czas, nale y wyj  z niego bateri . Nale y

przechowywa  aparat w ch odnym, suchym miejscu, aby zapobiec kondesacji pary wodnej lub 
tworzeniu si  ple ni w jego wn trzu. Po d u szym okresie przechowywania sprawdzi , czy 
aparat nadal funkcjonuje prawid owo, np. w czaj c go i naciskaj c przycisk migawki.

• Zawsze przestrzegaj ogranicze  odnosz cych si  do rodowiska pracy, opisanych w instrukcji 
obs ugi aparatu.

• W aparacie wykorzystywana jest bateria litowo-jonowa zgodna z wymogami firmy Olympus. 
Nie nale y u ywa  innych typów baterii. Aby bezpiecznie i w a ciwie u ytkowa  bateri , przed 
u yciem nale y zapozna  si  dok adnie z instrukcj  jej u ytkowania.

• Je eli zaciski baterii stan  si  wilgotne lub zat uszczone, mo e to spowodowa  brak 
po czenia z aparatem. Przed u yciem bateria powinna zosta  dok adnie wytarta such
szmatk .

• Bateria powinna by  zawsze na adowana przed pierwszym u yciem lub gdy nie by a u ywana 
przez d u szy okres czasu.

• Korzystaj c w niskich temperaturach z aparatu zasilanego z baterii nale y, na ile to mo liwe, 
trzyma  aparat oraz zapasowe baterie w cieplejszym miejscu. Bateria, która w niskich 
temperaturach mo e wydawa  si  wyczerpana, mo e powróci  do normalnej sprawno ci po 
ogrzaniu do temperatury pokojowej.

• Liczba zdj , jak  mo na wykona , zale y od warunków fotografowania oraz stanu baterii.
• Przed d u sz  podró , zw aszcza do innego kraju, nale y zaopatrzy  si  w dodatkow  ilo

baterii. Zalecany typ baterii mo e by  trudno dost pny podczas podró y zagranicznych.
• Oddawaj baterie w punktach recyklingowych – pomó  chroni  naturalne zasoby naszej 

planety. Wyrzucaj c zu yte baterie nale y upewni  si , czy ich zaciski s  os oni te, a tak e
zawsze przestrzega  lokalnych przepisów prawa oraz innych zasad.

Warunki u ytkowania aparatu

rodki ostro no ci dotycz ce korzystania z baterii
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• Nie nale y naciska  zbyt mocno na wy wietlacz; gdy  w przeciwnym przypadku obraz mo e
sta  si  niewyra ny, powoduj c wadliwe dzia anie trybu odtwarzania lub uszkodzenie 
wy wietlacza.

• W górnej/dolnej cz ci wy wietlacza mo e pojawia  si  jasny pasek, lecz nie wiadczy to 
o jego nieprawid owym dzia aniu.

• Je li obiekt ogl dany jest przez aparat pod k tem, jego kraw dzie na wy wietlaczu mog
wydawa  si  postrz pione. Nie wiadczy to o nieprawid owym dzia aniu wy wietlacza i b dzie
mniej widoczne w trybie odtwarzania zdj .

• W miejscach o niskiej temperaturze w czanie wy wietlacza mo e d ugo trwa , b d  jego 
kolor mo e si  czasowo zmieni . W przypadku korzystania z aparatu w wyj tkowo zimnych 
miejscach, nale y go co jaki  czas ogrza . Wy wietlacz gorzej dzia aj cy w niskich 
temperaturach powróci do normalnego stanu w normalnej temperaturze.

• Wy wietlacz LCD wykonany jest z zastosowaniem technologii wysokiej precyzji. Jednak e na 
ekranie mog  na sta e pojawi  si  ciemne lub jasne punkty. W zale no ci od charakterystyki 
lub k ta, pod jakim patrzymy na monitor, punkty te mog  nie mie  jednolitego koloru i jasno ci. 
Nie jest to usterka.

• Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci, ani nie udziela gwarancji odno nie uszkodze ,
utraty spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszcze
strony trzeciej, jakie nast pi y w wyniku nieprawid owego u ytkowania produktu.

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

• Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci ani nie udziela gwarancji, bezpo redniej ani 
po redniej, w zwi zku z tre ci  niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie b dzie 
odpowiedzialna prawnie za adn  dorozumian  gwarancj  przydatno ci handlowej lub 
przydatno ci do okre lonego celu lub adne szkody przypadkowe lub po rednie (w tym, 
mi dzy innymi, utrat  zysków, wyst pienie utrudnie  w prowadzeniu dzia alno ci lub straty 
informacji) powsta e w wyniku niemo no ci pos ugiwania si  niniejszymi materia ami 
informacyjnymi, oprogramowaniem lub sprz tem. Prawo niektórych krajów nie zezwala na 
powy sze ograniczenia lub wy czenia odpowiedzialno ci za doznane szkody i dlatego 
powy sze ograniczenia mog  nie stosowa  si  do obywateli tych krajów. 

• Firma Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji. 

Nieautoryzowane fotografowanie b d  wykorzystywanie materia ów obj tych prawem autorskim 
mo e z ama  odpowiednie prawa autorskie. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci za 
nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dzia ania naruszaj ce prawa autorskie. 

Monitor LCD

Zastrze enia prawne

Wy czenie odpowiedzialno ci

Ostrze enie
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Wszelkie prawa zastrze one. adna cz  niniejszej instrukcji obs ugi ani oprogramowania nie 
mo e by  powielana lub wykorzystywana w adnej formie, elektronicznej b d  mechanicznej 

cznie z kserowaniem lub nagrywaniem ani z zastosowaniem innych no ników informacji, bez 
uprzedniej pisemnej zgody firmy Olympus. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialno ci
odno nie korzystania z informacji zawartych w niniejszej instrukcji obs ugi lub oprogramowaniu 
ani za szkody powsta e na skutek wykorzystania tych informacji. Firma Olympus zastrzega sobie 
prawo do zmiany funkcji i tre ci niniejszej broszury oraz oprogramowania bez konieczno ci
uprzedniego powiadamiania u ytkowników.

• 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 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 a danym odbiornikiem.
– Pod czaj c sprz t do gniazda zasilania w innym obwodzie elektrycznym ni  ten, do 

którego jest pod czony odbiornik.
– Kontaktuj c si  ze sprzedawc  lub do wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym 

w celu uzyskania pomocy. W celu pod czenia aparatu do komputera z wtykiem USB 
nale y korzysta  wy cznie z kabla USB dostarczonego przez firm  OLYMPUS.

Wszelkie nieuprawnione zmiany lub modyfikacje niniejszego urz dzenia mog  pozbawi
u ytkownika prawa do pos ugiwania si  nim.

Uwagi o prawach autorskich 

Uwagi FCC 
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Dla klientów w USA
Deklaracja zgodno ci
Numer modelu : FE-250/X-800
Nazwa handlowa : OLYMPUS
Osoba odpowiedzialna :
Adres : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,

PA  18034-0610, U.S.A.
Telefon : 484-896-5000

Na podstawie przeprowadzonych bada  urz dzenie spe nia normy FCC
DO U YTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO

To urz dzenie spe nia normy FCC, cz  15. Warunkami u ytkowania urz dzenia s :
(1) Urz dzenie nie mo e wywo ywa  szkodliwych zak óce .
(2) Urz dzenie musi przyjmowa  wszelkie odbierane zak ócenia, w cznie z zak óceniami 
mog cymi powodowa  niepo dane dzia anie.

Dla klientów w Kanadzie
Ten aparat cyfrowy klasy B spe nia wszystkie wymogi norm kanadyjskich dotycz cych urz dze
generuj cych zak ócenia elektromagnetyczne.

U ywaj wy cznie przystosowanych do produktu akumulatorów wielokrotnego 
u ytku i adowarek do akumulatorów wielokrotnego u ytku
Stanowczo zalecamy u ywanie wy cznie oryginalnych, przystosowanych do produktów firmy 
Olympus akumulatorów wielokrotnego u ytku i adowarek do akumulatorów wielokrotnego 
u ytku.
U ywanie innego akumulatora wielokrotnego u ytku lub innej adowarki do akumulatorów 
wielokrotnego u ytku mo e spowodowa  zranienia wskutek wycieków, nagrzania i zap onu albo 
uszkodzenia akumulatora. Firma Olympus nie odpowiada za wypadki i uszkodzenia, które mog
by  spowodowane przez u ywanie akumulatorów wielokrotnego u ytku i/lub adowarek do 
akumulatorów wielokrotnego u ytku nie b d cych oryginalnymi akcesoriami firmy Olympus.
Warunki gwarancji
1. W przypadku wyst pienia wad produktu mimo jego prawid owego u ytkowania (zgodnie 

z do czon  do niego pisemn  instrukcj  obs ugi) w okresie do dwóch lat od daty jego zakupu 
u autoryzowanego przedstawiciela firmy Olympus na obszarze handlowym obs ugiwanym 
przez spó k  Olympus Imaging Europa GmbH, podanego na stronie internetowej: 

Dla klientów z Ameryki Pó nocnej i Po udniowej

Dla klientów w Europie

Symbol „CE” oznacza, e niniejszy produkt spe nia europejskie wymagania 
w zakresie bezpiecze stwa, ochrony zdrowia, rodowiska i praw konsumenta. 
Aparaty z oznaczeniem „CE” s  przeznaczone do sprzeda y w Europie.

Przedstawiony tu symbol [przekre lony wizerunek kosza na kó kach, zgodnie 
z dyrektyw  WEEE, za cznik IV] wskazuje na zalecenia obowi zuj ce w UE, 
dotycz ce oddzielania odpadów elektrycznych i sprz tu elektronicznego od 
zwyk ych odpadów.
Prosimy nie wyrzuca  niniejszego sprz tu do kosza razem z odpadkami 
domowymi.
Przy pozbywaniu si  tego produktu prosimy o korzystanie z funkcjonuj cych 
w poszczególnych krajach systemów i rozwi za  zbierania surowców wtórnych.
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http://www.olympus.com, produkt ten zostanie, wed ug uznania firmy Olympus, bezp atnie 
naprawiony lub wymieniony. W celu zg oszenia roszcze  z tytu u niniejszej gwarancji nale y
zwróci  produkt wraz z niniejsz  kart  gwarancyjn  przed up ywem dwuletniego okresu 
gwarancyjnego do przedstawiciela, u którego zosta  on nabyty, lub do dowolnego innego punktu 
serwisowego Olympus na obszarze handlowym obs ugiwanym przez spó k  Olympus Imaging 
Europa GmbH, podanego na stronie internetowej: http://www.olympus.com. 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 (np. 

w wyniku czynno ci, która nie by a wymieniona 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 pracownicy 
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.
(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 z tytu u 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, nazwa 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.

• Zapoznaj si  z list  dost pn  na stronie internetowej: http://www.olympus.com, zawieraj c
informacje o mi dzynarodowej sieci autoryzowanych punktów serwisowych Olympus.
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• IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines Corporation.
• Microsoft i Windows s  zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation.
• Macintosh jest znakiem handlowym Apple Computers, Inc.
• xD-Picture Card™ jest znakiem handlowym.
• Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji s  znakami handlowymi lub 

zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w a cicieli.
• Aparat wykorzystuje system plików DCF (standard plików dla aparatów cyfrowych), b d cy

standardem utworzonym przez JEITA (Japo skie Zrzeszenie Producentów Bran y
Elektronicznej i Informatycznej).

Znaki handlowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(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

D wi k ze zdj ciami : Format Wave
Sekwencje wideo : AVI Motion JPEG

Pami : Pami  wewn trzna
Karta xD-Picture Card (16MB – 2GB) (Type H / M, Standard)

Efektywna liczba pikseli : 8 000 000 pikseli
Przetwornik obrazu : 1/1,8" CCD (filtr kolorów podstawowych), 

8 300 000 pikseli (wszystkich)
Obiektyw : Obiektyw Olympus 7,4 mm do 22,2 mm, F2.8 do F4.5 

(odpowiednik 35 do 105 mm w aparacie 35 mm)
System fotometryczny : Cyfrowy pomiar ESP
Czas otwarcia migawki : Od 4 do 1/1000 sek.
Zakres ostrzenia : 0,3 m do ) (W), 

0,5 m do ) (T) (tryb normalny / makro)
0,1 m do ) (tryb supermakro)

Monitor : 2,5 calowy kolorowy monitor LCD zawieraj cy 230 000 pikseli
Z cze zewn trzne : Z cze USB / gniazdo A/V OUT (z cze wielofunkcyjne)
System automatycznego 
kalendarza

: Od roku 2000 do 2099

Wymagane parametry rodowiska komputerowego
Temperatura : 0°C do 40°C (praca)/

od –20°C do 60°C (przechowywanie)
Wilgotno : Od 30% do 90% (praca) / od 10% do 90% (przechowywanie)

Zasilanie : Jedna bateria litowo-jonow  Olympus (LI-42B/LI-40B)
Wymiary : 94 mm (szer.) x 56,5 mm (wys.) x 22,3 mm (g .) 

(bez cz ci wystaj cych)
Waga : 115 g bez baterii i karty
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(Bateria litowo-jonowa (LI-42B)
Typ produktu : Bateria litowo-jonowa wielokrotnego adowania
Napi cie standardowe : DC 3,7 V
Pojemno  standardowa : 740 mAh

ywotno  baterii : Ok. 300 pe nych adowa  (uzale niona od eksploatacji)
Wymagane parametry 
rodowiska 

komputerowego
Temperatura : 0°C do 40°C ( adowanie)/

–10°C do 60°C (praca)/
od –20°C do 35°C (przechowywanie)

Wymiary : 31,5 x 39,5 x 6 mm
Waga : Oko o 15 g

( adowarka baterii (LI-40C)
Warunki zasilania : Od AC 100 do 240 V (50 to 60 Hz)

Od 3.2 VA (100 V) do 5.0 VA (240 V)
Wyj cie : DC 4,2 V, 200 mA
Czas adowania : Ok. 300 min
Wymagane parametry 
rodowiska 

komputerowego
Temperatura : 0°C do 40°C (praca)/

od –20°C do 60°C (przechowywanie)
Wymiary : 62 x 23 x 90 mm
Waga : Oko o 65 g

Konstrukcja oraz specyfikacje mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.

FE-250_PL.fm  Page 70  Thursday, February 15, 2007  10:39 AM



PL   71

D
odatek

Nazwy cz ci

Aparat fotograficzny

Lampa b yskowa
gstr. 14

Suwak zoom
gstr. 15

Przycisk o gstr. 10

Obiektyw

Pokr t o wyboru trybu 
fotografowania gstr. 11
Przycisk OF / < (korekta 
ekspozycji / druk) gstr. 13

Przycisk X& (tryb makro) 
gstr. 14

NY – przycisk (samowyzwalacz) 
gstr. 14

Oczko 
paska
gstr. 3

Pokrywa z cza
gstr. 29, 41

Z cze wielofunkcyjne
gstr. 29, 31, 41

Przycisk S (kasowanie) gstr. 14

Monitor
gstr. 27

Przycisk gstr. 14

Kontrolka samowyzwalacza
gstr. 14

Mikrofon

Przycisk K (Fotografowanie)
gstr. 11

Przycisk q (Odtwarzanie) 
gstr. 11

Przycisk Y# (tryb fotografowania
z lamp  b yskow ) gstr. 14
Przycisk  (OK/FUNC) 
gstr. 13

Klawisze strza ek 
(ONXY)gstr. 12

Spust migawki gstr. 10

Lampka odczytu karty gstr. 43, 51, 60

Mocowanie
statywu

Pokrywa komory baterii / 
karty gstr. 59

G o nik
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(Tryb fotografowania
Symbole i ikony widoczne na monitorze

Pozycja Wskazania Patrz str.
1 Tryb fotografowania h, B, F, U, A, C itd. str. 11
2 Samowyzwalacz Y str. 14
3 Czas otwarcia migawki 4 do 1/1000 str. 8
4 Warto  przys ony F2.8, F4.7 itd. str. 8
5 Kompensacja ekspozycji –2.0 – +2.0 str. 13
6 Wska nik stanu baterii e = wysoki poziom na adowania, f = niski 

poziom na adowania
–

7 Zielona lampka  = blokada funkcji autofokus str. 8, 10
8 Tryb cichej pracy U str. 21
9 Gotowo  lampy b yskowej

Ostrze enie o poruszeniu 
aparatu / adowanie 
lampy b yskowej

#  ( wieci si )
#  (miga)

str. 47

10 ISO ISO 100, ISO 400, ISO 1600, itp. str. 19
11 DRIVE str. 20
12 Tryb makro

Tryb super makro
&
%

str. 14

13 Jako  obrazu SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9 str. 18
14 Rozmiar obrazu 3264 x 2448, 2048 x 1536, 640 x 480, itd. str. 18
15 Celownik autofokusa [ ] str. 8
16 Liczba zdj , które mo na

zapisa
D ugo  nagrania

4

00:36

str. 8

str. 12
17 Miernik u ycia pami ci a, b, c, d (zosta a osi gni ta maksymalna warto ) str. 47
18 Nagrywanie d wi ku R str. 20
19 Wykorzystywana pami [IN] (Zapisywanie zdj  w pami ci wewn trznej),

[xD] (Zapisywanie zdj  na karcie)
str. 58

20 Tryb fotografowania 
z lamp  b yskow

!, #, $ str. 14

+2.0+2.0

HQHQ

1 52

6

7
8

12

13 1615

19
18

20

00:3600:3600:36

+2.0+2.0

32643264×24482448HQHQ 44

ISO 1600ISO 1600

i

6

7

9

8

1 53 42

19

17

18

20

10

11

12

13 161514

1/10001/1000 F2.8F2.8

Sekwencje wideoZdj cia
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(Tryb odtwarzania

Pozycja Wskazania Patrz str.

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

–

2 Wykorzystywana pami [IN] (Odtwarzanie zdj cia w pami ci wewn trznej),
[xD] (Odtwarzanie zdj cia na karcie)

str. 58

3 Zaznaczanie do wydruku / 
liczba odbitek
Sekwencje wideo

<×10

n

str. 35

str. 22
4 Nagrywanie d wi ku H str. 20
5 Ochrona 9 str. 23
6 Jako  obrazu SHQ, HQ, SQ1, SQ2, 16:9 str. 18
7 Rozmiar obrazu 3264 x 2448, 2048 x 1536, 640 x 480, itd. str. 18
8 Kompensacja ekspozycji –2.0 – +2.0 str. 13
9 ISO ISO 100, ISO 400, ISO 1600, itp. str. 19

10 Data i godzina ’07.02.10 12:30 str. 28
11 Numer pliku M 100-0004 –
12 Liczba klatek

Up yn o czasu / 
ca kowity czas 
nagrywania

4
00:00/00:36

–
str. 22

13 Czas otwarcia migawki 4 do 1/1000 str. 8
14 Warto  przys ony F2.8, F4.7 itd. str. 8
15 Tryb cichej pracy U str. 21

0000:0000 / 0000:3636

’0707.0202.1010 1212:3030

100100-00040004

32320×24240
HQHQ

1 3 42

5

10
11
12

6
7

1515

14
13

1/10001/1000F2.8F2.8

’0707.0202.1010 1212:3030

4

100100-00040004

+2.0+2.0
32643264×24482448

HQHQ
1010

ISO 1600ISO 1600

1 2 3

5

10
9

11

12

6
7
8

4

Sekwencje wideoZdj cia
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K/q .....................................................  27
h (AUTO) ......................................  5, 11
h (D IMAGE STABILIZATION) .........  5, 11
E (LANDSCAPE)...............................  5, 11
n (MOVIE) .......................................  10, 12
M (NIGHT+PORTRAIT) .....................  5, 11
B (PORTRAIT) ...................................  5, 11
16:9..........................................................  18

A
ALL ERASE .............................................  25
ALL INDEX ..............................................  33
ALL PRINT...............................................  33
AUCTION i...........................................  12
AUTO (ISO) .............................................  19
Autofokus.................................................  48

B
BACKUP ..................................................  26
Bateria litowo-jonowa.............................  3, 4
Bateria .................................................  4, 57
BEEP .......................................................  27
Blokada ostro ci ......................................  10
B ysk automatyczny AUTO ......................  14
B ysk dope niaj cy #...............................  14

C
CANDLE W ............................................  12
Cokó  statywu ..........................................  71
CUISINE V ..............................................  12
CUSTOM PRINT......................................  32
Czas odtwarzania / ca kowity czas 

nagrywania ..........................................  22
Czas otwarcia migawki ..............................  8

D
Data i godzina X .........................  6, 28, 48
DOCUMENTS d ....................................  12
DPOF.......................................................  35
DRIVE......................................................  20
Drukowanie bezpo rednie .......................  30
Drukowanie zdj ....................................  30

E
EASY PRINT ...........................................  30
ERASE.................................................  9, 25

F
FIREWORKS X .....................................  12
Format .....................................................  26

FORMAT ..................................................  26
Funkcja redukcji efektu czerwonych 

oczu ! .............................................  14

G
G o nik .....................................................  71
G ówne menu...........................................  16
R (Asystent) ..................................  5, 12

H
HQ............................................................  18

I
IMAGE QUALITY ...............................  18, 52
INDOOR N.............................................  12
ISO...........................................................  19
Kabel AV ..............................................  3, 29
Kabel USB .........................  3, 31, 38, 41, 44
Karta xD-Picture Card........................  20, 58
Karta ..................................................  50, 58
Klawisze strza ek (ONXY).........  5, 12, 16
Kompensacja ekspozycji F.....................  49
Kompresja standardowa ..........................  18
Kompresja................................................  18
Komunikaty o b dach .............................  54
Kontrola baterii .........................................  72

L
adowanie lampy b yskowej ....................  46
adowarka do baterii........................  3, 4, 57

Lampa b yskowa wy czona $ ...............  14
Lampa b yskowa ......................................  14
Lampka dost pu do karty.............  43, 51, 60
Lampka samowyzwalacza .................  14, 51

M
Maksymalna zapisywalna liczba zdj .....  50
MEMORY FORMAT ................................  26
Menu funkcji .............................................  13
Menu SETUP ...........................................  26
Menu trybu odtwarzania q ....................  21
Menu ..................................................  16, 17
Mikrofon .............................................  20, 71
Monitor .........................................  10, 27, 72
MOVIE PLAY............................................  22
MULTI PRINT...........................................  33
MY FAVORITE .........................................  24
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N
Nagrywanie R ..........................................  23
Nagrywanie sekwencji wideo n .......  10, 12
Nagrywanie sekwencji wideo z d wi kiem 

lub bez d wi ku R...............................  20
Nazwa pliku .......................................  28, 34
Niska kompresja ......................................  18
NTSC .......................................................  28

O
Obiektyw ......................................  10, 57, 71
Obracanie obrazu y ...............................  23
Odtwarzanie na telewizorze.....................  28
Odtwarzanie pojedynczych zdj  ...........  15
Odtwarzanie w powi kszeniu U .............  15
Ochrona 0 ...........................................  23
OLYMPUS Master..............................  38, 42
Ostro ..............................  8, 10, 20, 48, 51

P
PAL ..........................................................  28
Pami  wewn trzna...............  26, 50, 53, 58
PANORAMA.............................................  20
Pasek.........................................................  3
PC......................................................  38, 41
PET ....................................................  12
PictBridge ................................................  30
PIXEL MAPPING .....................................  27
Pokr t o wyboru trybu fotografowania .  5, 11
Pokrywa komory baterii / karty.................  59
Pokrywa z czy ..................................  29, 41
o ......................................................  5
Pozosta y czas nagrywania ....................  50
PRINT ORDER ........................................  33
PRINT ORDER< ....................................  25
Przycisk K (tryb fotografowania) ...........  11
Przycisk  .................................  14, 16
Przycisk migawki .................................  8, 10
Przycisk NY (samowyzwalacz) .............  14
Przycisk o ..................................  5, 10
Przycisk OF / <

(korekta ekspozycji / druk).............  13, 31
Przycisk q (tryb odtwarzania) ...........  9, 11
Przycisk S (skasuj) .............................  9, 14
Przycisk X& (makro) .............................  14
Przycisk  (OK/FUNC)....................  13, 16
Przycisk Y# (tryb lampy b yskowej).......  14

R
Regulacja jasno ci monitora s .............  27
Rejestrowanie d wi ku podczas 

fotografowania R .................................  20

RESET ...............................................  19, 52
RESIZE ....................................................  23
Rozmiar obrazu........................................  18

S
Samowyzwalacz Y .................................  14
f (Sceneria)............................  5, 11, 19
SEL. IMAGE.............................................  25
SELF PORTRAIT R ...............................  12
SHQ .........................................................  18
SHUTTER SOUND ..................................  27
SILENT MODE U....................................  21
SLIDESHOW .....................................  21, 24
SPORT j...............................................  12
SQ............................................................  18
SQ1..........................................................  18
SQ2..........................................................  18
STANDARD..............................................  30
Sterownik USB........................................ , 45
SUNSET S ............................................  12
Suwak zoomu ..........................................  15
Sygna  ostrzegawczy 8 .........................  27
Szybkie fotografowanie 

sekwencyjne ..................................  20

T
Tryb fotografowania z lamp

b yskow # .........................................  14
Tryb fotografowania ...........  5, 11, 15, 56, 72
Tryb makro & ..........................................  14
Tryb odtwarzania q ...............  9, 11, 15, 73
Tryb supermakro % ................................  14
Tryb u pienia............................................  47

U
Ustawienia drukowania ...........................  35

V
VIDEO OUT .............................................  28
VOLUME............................................  22, 28

W
Warto  przys ony......................................  8
Wci nij do ko ca ........................................  8
Wci nij do po owy ......................................  8
Wska nik pami ci ....................................  47
Wskazówki dotycz ce obs ugi ...........  16, 32
Wybór j zyka W .................................  27
Wykonywanie pojedynczych zdj o ....  20
Wykonywanie zdj .................................  10
Wy wietlanie indeksu G ........................  15
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Z
Zaznaczanie do wydruku pojedynczych 

zdj < ...............................................  36
Zaznaczanie do wydruku wszystkich 

zdj U ..............................................  37
Zielona lampka ........................  8, 10, 48, 51
Z cze wielofunkcyjne..................  29, 31, 41
Zoom cyfrowy ...................................  12, 15
Zoom optyczny ..................................  12, 15
Zoom........................................................  15
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http://www.olympus.com/

Biura:

Dostawy towarów:
Listy:

Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49 40 -23 77 3-0 / Faks: +49 40 - 23 07 61
Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Niemcy
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, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Norwegii, 
Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.
* 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.

Dla klientów pochodz cych z krajów nie wymienionych na li cie lub nie mog cych uzyska
po czenia z powy szym numerem: prosimy dzwoni  pod nast puj ce numery
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).

Autoryzowani sprzedawcy
Olympus Polska Sp. z o.o. - biuro
Adres:
Olympus Polska sp. z o.o.
ul. wi tojerska 5/7
00-236 Warszawa
tel. 022 - 860-00-77 
faks 022 - 635 99 88 

Naprawa produktów Olympus
Informacje dotycz ce obs ugi napraw gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych
Olympus Polska udziela w dni powszednie 
w godzinach 8:30 - 16:30
Adres:
Olympus Polska Sp. z o.o.
Serwis - Dzia  Systemów Obrazowania
ul. O arowska 40/42
05-850 Duchnice
tel. 022 - 72 17 730
faks 022 - 72 17 736
e-mail: serwis@olympus.pl
internet: www.olympus.pl

 2007 

FE-250_PL.fm  Page 80  Thursday, February 15, 2007  10:39 AM

Printed in Germany · OE · 1.5 · 2/2007 · Hab. · E0417757


