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Aparat cyfrowy

Instrukcja obs³ugi

Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie 
aparatu, prosimy o zapoznanie siê 
z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi 
przed u¿yciem aparatu.
OPM850112/POL
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Wstêp
O instrukcji obs³ugi

Dziêkujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX. Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej 
instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu. Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, 
poniewa¿ stanowi ona przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci aparatu.

Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego PENTAX do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹ byæ 
wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. Proszê zwracaæ 
wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach wprowadzone s¹ ograniczenia 
równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ 
zdjêæ wystawianych przedmiotów. Zdjêcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie 
mog¹ byæ wykorzystywane niezgodnie z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.

Znaki handlowe
• PENTAX i Optio s¹ znakami handlowymi firmy HOYA CORPORATION.

• Logo SDHC ( ) jest znakiem handlowym.

• Microsoft i Windows s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Adobe, logo Adobe i Reader s¹ znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi 
firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• ArcSoft jest znakiem handlowym firmy ArcSoft Inc.
• Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami 

handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.
O instrukcji obs³ugi
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Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³ 

nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole 
magnetyczne lub elektromagnetyczne.

• Monitor ciek³okrystaliczny zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko 
precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, nale¿y pamiêtaæ 
o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, ¿e nie powinny. Zjawisko to nie 
ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.

• Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego produktu.
• Nie nale¿y u¿ywaæ ani przechowywaæ tego urz¹dzenia w pobli¿u sprzêtu generuj¹cego silne 

promieniowanie elektromagnetyczne lub pola magnetyczne.
• Silne ³adunki statyczne lub pola magnetyczne generowane przez takie urz¹dzenia jak nadajnik 

radiowy mog¹ zak³ócaæ dzia³anie monitora, uszkodziæ dane zapisane na karcie pamiêci, 
wp³ywaæ na wewnêtrzne uk³ady aparatu lub powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie aparatu.

BEZPIECZNE U¯YWANIE APARATU
Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo produktu. W czasie u¿ywania go, 
nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na informacje oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami.

Rejestracja produktu
W trosce o zapewnienie lepszej obs³ugi prosimy o wype³nienie karty rejestracyjnej produktu, 
któr¹ mo¿na znaleŸæ na p³ycie CD-ROM (S-SW101) dostarczonej wraz z aparatem lub w witrynie 
internetowej firmy PENTAX. Dziêkujemy za wspó³pracê.

Uwaga Ten znak wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e prowadziæ do powa¿nych obra¿eñ.

Ostrze¿enie Ten symbol wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie zaleceñ mo¿e prowadziæ mniejsze lub œrednie 
szkody dla osób lub sprzêtu.
O instrukcji obs³ugi
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Poznajemy i przygotowujemy aparat

  Uwaga
• Nigdy nie próbuj samemu rozbieraæ aparatu lub wprowadzaæ w nim modyfikacji. Obwody 

elektroniczne znajduj¹ce siê w aparacie pracuj¹ pod wysokim napiêciem, co grozi 
pora¿eniem pr¹dem.

• Nigdy nie dotykaj wewnêtrznych czêœci aparatu widocznych po upadku lub z jakiegokolwiek 
innego powodu, poniewa¿ grozi to pora¿eniem pr¹dem.

• Aby zapobiec ryzyku przypadkowego po³kniêcia, nale¿y przechowywaæ karty pamiêci z dala od 
ma³ych dzieci. W przypadku po³kniêcia karty pamiêci skontaktowaæ siê natychmiast z lekarzem.

• Owijanie paska wokó³ szyi jest niebezpieczne. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby pasek nie owija³ siê 
dzieciom wokó³ szyi.

• U¿ywaj zasilacza o parametrach napiêcia i natê¿enia dostosowanych do zasilania aparatu. 
U¿ywanie innego zasilacza mo¿e byæ przyczyn¹ po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

• Je¿eli z aparatu wydostaje siê dym lub dziwny zapach, albo wystêpuj¹ inne nieprawid³owe 
oznaki, nale¿y natychmiast przerwaæ u¿ycie aparatu, wyj¹æ bateriê lub od³¹czyæ zasilacz 
i skontaktowaæ siê z najbli¿szym centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia 
mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

• W czasie burzy od³¹cz i nie u¿ywaj zasilacza. Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e prowadziæ 
do uszkodzenia urz¹dzenia, po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

 Ostrze¿enie
• Nigdy nie rozbieraj baterii, nie zwieraj jej styków, ani nie wrzucaj do ognia, poniewa¿ mo¿e 

eksplodowaæ.
• Nie ³aduj innych baterii ni¿ baterie litowo-jonowe D-LI95. Bateria mo¿e wybuchn¹æ lub 

zapaliæ siê.
• Nie k³adŸ palców na lampie b³yskowej w czasie wy³adowania ze wzglêdu na ryzyko oparzenia.
• Nie nale¿y wy³adowywaæ lampy, jeœli dotyka ona ubrania, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ 

jego odbarwienie.
• Je¿eli elektrolit z baterii przedostanie siê do oczu, nie trzyj ich. Przep³ucz oczy czyst¹ wod¹ 

i natychmiast skontaktuj siê z lekarzem.
• Je¿eli elektrolit z baterii zetknie siê ze skór¹ lub ubraniem, przep³ucz je obficie wod¹.
O instrukcji obs³ugi
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• Zalecenia dotycz¹ce baterii D-LI95:
- BATERIA MO¯E EKSPLODOWAÆ LUB ZAPALIÆ SIÊ W WYNIKU NIEPRAWID£OWEGO 

TRAKTOWANIA.
- NIE ROZBIERAÆ BATERII ANI NIE WRZUCAÆ DO OGNIA.
- NIE £ADOWAÆ W WARUNKACH INNYCH NI¯ OKREŒLONE.
- NIE ROZGRZEWAÆ POWY¯EJ 140°F / 60°C ANI NIE ZWIERAÆ STYKÓW.
- NIE ZGNIATAÆ ANI NIE MODYFIKOWAÆ.

• Wyjmij bateriê z aparatu, je¿eli nagrzeje siê lub zacznie dymiæ. Uwa¿aj, aby siê nie oparzyæ 
przy jej wyjmowaniu.

• Niektóre elementy aparatu nagrzewaj¹ siê w czasie u¿ytkowania. Nale¿y zwróciæ uwagê na 
ten fakt ze wzglêdu na mo¿liwoœæ oparzeñ, je¿eli elementy te bêd¹ przytrzymywane przez 
d³u¿szy czas.

• Jeœli wyœwietlacz LCD zostanie uszkodzony, nale¿y uwa¿aæ na szklane fragmenty. 
P³ynne kryszta³y nie powinny zetkn¹æ siê ze skór¹, ani dostaæ do oczu lub ust.

• Ze wzglêdu na naturalne czynniki lub warunki fizyczne ten aparat mo¿e powodowaæ swêdzenie, 
wysypkê lub pêcherze. W przypadku wyst¹pienia jakiejkolwiek nieprawid³owoœci nale¿y 
przerwaæ korzystanie z aparatu i natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem.

Informacje o zasilaczu

 Ostrze¿enie
• Nie nale¿y umieszczaæ lub upuszczaæ ciê¿kich przedmiotów na wtyczkê zasilaj¹c¹, ani dopuœciæ 

do uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego przez nadmierne zginanie. Je¿eli przewód zasilaj¹cy 
zostanie uszkodzony, nale¿y skonsultowaæ siê z centrum serwisowym PENTAX.

• Nie nale¿y zwieraæ ani dotykaæ gniazd wyjœciowych produktu, który jest pod³¹czony do pr¹du.
• Nie nale¿y pod³¹czaæ przewodu zasilaj¹cego wilgotnymi rêkami. Grozi to pora¿eniem pr¹dem.
• Nie nale¿y nara¿aæ produktu na silne wstrz¹sy, ani upuszczaæ go na tward¹ powierzchniê. 

Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie produktu.
O instrukcji obs³ugi
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Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê aparatem
• Wybieraj¹c siê w podró¿, nale¿y zabraæ informacje o œwiatowej sieci serwisowej, jakie do³¹czono 

do pakietu. Informacje te mog¹ staæ siê przydatne w przypadku wyst¹pienia problemów za granic¹.
• Jeœli aparat nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy okres czasu lub jest przygotowywany do wa¿nej 

sesji zdjêciowej (na przyk³ad œlub lub podró¿), zaleca siê przeprowadzenie przegl¹du aparatu. 
Nie ma gwarancji zachowania nagrania, jeœli nagrywanie, odtwarzanie lub przesy³anie danych 
do komputera nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na niesprawne dzia³anie aparatu lub noœnika 
nagrywania (karta pamiêci) itp.

• Obiektyw aparatu nie jest wymienny i nie mo¿e byæ zdejmowany.
• Do czyszczenia aparatu nie wolno u¿ywaæ rozpuszczalników malarskich, alkoholu ani benzenu.
• Nale¿y unikaæ wystawiania aparatu na d³ugotrwa³e dzia³anie wilgoci i bardzo wysokich 

temperatur, np. w samochodzie w upalny dzieñ.
• Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w szafach ze œrodkami owadobójczymi lub w pobli¿u 

chemikaliów. W celu unikniêcia powstawania grzybów nale¿y wyj¹æ aparat z etui 
i przechowywaæ w miejscach z dobr¹ cyrkulacj¹ powietrza.

• Poniewa¿ ten aparat nie jest wodoodporny, nie nale¿y go u¿ywaæ, jeœli mia³oby to wystawiæ 
go na dzia³anie deszczu, wody lub jakiegokolwiek innego p³ynu.

• Nale¿y uwa¿aæ, aby nie wystawiaæ aparatu na silne wstrz¹sy, uderzenia lub ciœnienie, poniewa¿ 
mo¿e spowodowaæ to uszkodzenie lub nieprawid³owe dzia³anie. Przy transportowaniu aparatu 
za pomoc¹ motocykla, samochodu, ³odzi itp. nale¿y go zabezpieczyæ poduszk¹. Je¿eli aparat 
zosta³ wystawiony na silne wstrz¹sy, uderzenia lub ciœnienie, nale¿y oddaæ go do najbli¿szego 
centrum serwisowego firmy PENTAX w celu sprawdzenia.

• Aparat jest przewidziany do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 40°C (32°F do 104°F).
• Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny stanie siê czarny w wysokiej temperaturze, ale powróci do normy 

po zmniejszeniu siê temperatury.
• Czas reakcji wyœwietlacza wyd³u¿a siê przy niskich temperaturach. Jest to zwi¹zane 

z w³aœciwoœciami ciek³ych kryszta³ów i nie jest usterk¹.
• Nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy co 1 do 2 lat w celu zapewnienia wysokiej jakoœci 

dzia³ania aparatu.
• Je¿eli aparat jest wystawiany na gwa³towne zmiany temperatury, w jego wnêtrzu i na obudowie 

mo¿e skraplaæ siê para wodna. W takim przypadku nale¿y aparat w³o¿yæ do opakowania lub 
torby plastikowej tak, aby zminimalizowaæ ró¿nice temperatur.
O instrukcji obs³ugi
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• Nale¿y chroniæ aparat przed dostaniem siê brudu, b³ota, kurzu, wody, toksycznych gazów lub 
soli, poniewa¿ mog¹ one spowodowaæ uszkodzenie. Je¿eli aparat zostanie zamoczony przez 
deszcz lub wodê, nale¿y go przetrzeæ i wysuszyæ.

• Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sformatowanie karty pamiêci lub wbudowanej pamiêci flash powoduje 
usuniêcie danych, które mog¹ jednak zostaæ przywrócone przy u¿yciu dostêpnego w sprzeda¿y 
oprogramowania. Pamiêci¹ aparatu nale¿y zarz¹dzaæ na w³asne ryzyko.

• Nie nale¿y naciskaæ na wyœwietlacz. Mo¿e to spowodowaæ pêkniêcie lub nieprawid³owe dzia³anie.
• Nie nale¿y siadaæ, jeœli aparat znajduje siê w tylnej kieszeni spodni, poniewa¿ mo¿e 

spowodowaæ to uszkodzenie obudowy aparatu lub wyœwietlacza.
• Jeœli aparat jest u¿ywany ze statywem, nale¿y uwa¿aæ, aby nie dokrêciæ zbyt mocno œruby 

w gnieŸdzie statywu w aparacie.
O instrukcji obs³ugi
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Przed u¿yciem aparatu
Gratulujemy zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego. Niniejsza instrukcja obs³ugi zawiera 
szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce sposobu korzystania z aparatu i jest przeznaczona wy³¹cznie 
do celów informacyjnych.

Wymagania systemowe
Aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci tego aparatu, komputer musi spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania 
systemowe:

• System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista
• Pamiêæ: 128 MB lub wiêcej
• Miejsce na dysku twardym: 40 MB lub wiêcej
• Port USB

Zawartoœæ opakowania
SprawdŸ zawartoœæ opakowania aparatu. Powinno zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:

• Aparat cyfrowy
• Kabel USB/AV „3 w 1”
• Pasek na rêkê
• Jedna bateria litowo-jonowa
• Zasilacz
• Podrêcznik szybkiego startu dla wszystkich regionów
• Do³¹czona p³yta CD-ROM (oprogramowanie i instrukcja obs³ugi)

G³ówne cechy
• Rozdzielczoœæ 12 megapikseli
• Zoom 15x (zoom optyczny do 3x i zoom cyfrowy 5x)
• Czujnik obrazu CCD 1/2,33 cala
• Monitor LCD TFT o przek¹tnej 3 cali
• Wewnêtrzna pamiêæ flash 32 MB; obs³uga kart pamiêci SD/SDHC o pojemnoœci do 16 GB
• Elegancka i niewielka konstrukcja
• £atwy w u¿yciu interfejs z przyciskami
Wymagania systemowe
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Widoki aparatu

Widok z przodu Widok z ty³u

1. Prze³¹cznik zoom 8. Ekran LCD

2. Spust migawki 9. 4-kierunkowe przyciski nawigacyjne

3. W³¹cznik 10. Przycisk OK

4. Obiektyw zoom 11. Przycisk kasowania/zapobiegania drganiom

5. Lampa b³yskowa 12. Pokrêt³o trybów

6. Dioda LED samowyzwalacza 13. Mocowanie statywu

7. Mikrofon 14. Zasobnik baterii/karty SD

15. Przycisk menu

16. Porty USB/AV

17. Uchwyt paska na rêkê

1 2 3 4 5 6 

7 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 
Widoki aparatu
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Pokrêt³o trybów
Aparat jest wyposa¿ony w wygodne pokrêt³o trybów, które umo¿liwia proste prze³¹czanie miêdzy 
ró¿nymi trybami. Poni¿ej przedstawiono funkcje poszczególnych trybów:

Typ trybu Ikona Funkcja

Auto Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Auto.

Scena 
automatyczna Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Scena automatyczna.

P-Mode 
(tryb programu) Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Program.

Panorama Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Panorama.

SCENA Prze³¹cz, aby wybraæ tryb SCENE. Umo¿liwia to ustawienie 
wstêpnie zaprogramowanego trybu sceny.

Makro Prze³¹cz, aby w³¹czyæ tryb Macro.

Wideo Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Wideo.

Playback Prze³¹cz, aby wybraæ tryb Playback i przejrzeæ zdjêcia/filmy/klipy 
dŸwiêkowe zapisane w pamiêci wewnêtrznej lub na karcie pamiêci.
Pokrêt³o trybów
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Przyciski i p³ytka nawigacyjna
Aparat jest wyposa¿ony w przycisk kasowania/zapobiegania drganiom ( / ), przycisk menu i p³ytkê 
nawigacyjn¹. Czterokierunkowe przyciski nawigacyjne i przycisk OK umo¿liwiaj¹ dostêp do ró¿nych 
menu wyœwietlanych na ekranie. Mo¿esz skonfigurowaæ wiele ró¿nych ustawieñ, aby uzyskaæ najlepsze 
wyniki podczas rejestrowania zdjêæ i filmów. Poni¿ej przedstawiono opis funkcji tych przycisków:

Ikona Przycisk Funkcja

/

Kasowanie/
zapobieganie 
drganiom

1.  W trybie robienia zdjêæ:
• Naciœnij, aby w³¹czyæ funkcjê zapobiegania drganiom.
• Naciœnij, aby skasowaæ zarejestrowane zdjêcie lub film 

podczas korzystania z funkcji szybkiego podgl¹du 
(Pozycja QUICK VIEW  ustawiona na „ON” w trybie 
SETUP ).

2.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby wyœwietliæ menu Delete.

MENU Menu Otwiera lub zamyka menu ekranowe.

OK

1.  Potwierdza wybór podczas u¿ycia menu ekranowego.
2.  W trybie robienia zdjêæ:

• Naciœnij, aby w³¹czyæ wybór pola automatyki ostroœci po 
wybraniu pozycji Selected Area w podmenu Focus Zone.

3.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby rozpocz¹æ lub wstrzymaæ odtwarzanie 

dŸwiêku/filmu.
• Naciœnij, aby zatrzymaæ odtwarzanie notatki g³osowej.
Przyciski i p³ytka nawigacyjna
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Góra/B³ysk

1.  Przejœcie w górê w menu ekranowym.
2.  W trybie robienia zdjêæ:

• Naciœnij, aby przesun¹æ w górê podczas wyboru pola 
automatyki ostroœci.

• Przewijanie opcji trybu b³ysku: Auto, Off (wy³¹czony), 
Fill (wype³nienie) i Red-eye Reduction (redukcja efektu 
czerwonych oczu).

3.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby przesun¹æ w górê w trybie powiêkszania/

przycinania.
• Naciœnij, aby przejœæ w górê na ekranie miniatur.

Prawo/
Samowyzwalacz/
Tryb szybkich 
zdjêæ

1.  Przejœcie w prawo w menu ekranowym.
2.  W trybie robienia zdjêæ:

• Naciœnij, aby przesun¹æ w prawo podczas wyboru pola 
automatyki ostroœci.

• Naciœnij, aby przewijaæ opcje trybu samowyzwalacza/
szybkich zdjêæ/wielu szybkich zdjêæ.

3.  W trybie wideo:
• Naciœnij, aby przewijaæ opcje samowyzwalacza.

4.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby przesun¹æ w prawo w trybie powiêkszania/

przycinania.
• Naciœnij, aby przejœæ w prawo na ekranie miniatur.
• Naciœnij, aby przejœæ do nastêpnego zdjêcia w trybie 

pojedynczych zdjêæ.
• Naciœnij, aby szybko przewin¹æ odtwarzanie filmu/dŸwiêku 

do przodu.

Ikona Przycisk Funkcja
Przyciski i p³ytka nawigacyjna
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Dó³/Ekran

1.  Przejœcie w dó³ w menu ekranowym.
2.  W trybie robienia zdjêæ:

• Naciœnij, aby przesun¹æ w dó³ podczas wyboru pola 
automatyki ostroœci.

• Naciœnij, aby w³¹czyæ nastêpuj¹ce funkcje: wszystkie 
ikony, wszystkie ikony z wykresem, wykrywanie twarzy, 
wykrywanie uœmiechu, prosty ekran (ukrycie wszystkich 
ikon z wyj¹tkiem ikony trybu i ramki ostroœci). Naciœnij 
ponownie, aby z powrotem wyœwietliæ wszystkie ikony 
na ekranie LCD.

Uwaga: Funkcje wykrywania twarzy i uœmiechu s¹ 
niedostêpne w trybach makro, panorama, sport, 
pejza¿, pejza¿ nocny, liœcie, akwarium, ognie 
sztuczne i kopiowanie.

3.  W trybie wideo:
• Naciœnij, aby wy³¹czyæ dodatkowe ikony na ekranie LCD; 

naciœnij ponownie, aby z powrotem wyœwietliæ wszystkie 
ikony na ekranie LCD.

4.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby przesun¹æ w dó³ w trybie powiêkszania/

przycinania.
• Naciœnij, aby przejœæ w dó³ na ekranie miniatur.
• Naciœnij, aby wyœwietliæ informacje o pliku.

Ikona Przycisk Funkcja
Przyciski i p³ytka nawigacyjna
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Lewo/Szybki 
podgl¹d

1.  Przejœcie w lewo w menu ekranowym.
2.  Powrót do poprzedniego poziomu w menu ekranowym.
3.  W trybie robienia zdjêæ:

• Naciœnij, aby przesun¹æ w lewo podczas wyboru pola 
automatyki ostroœci.

• Naciœnij, aby wyœwietliæ wczeœniej zrobione zdjêcie.
4.  W trybie wideo:

• Naciœnij, aby wyœwietliæ pierwsz¹ klatkê ostatniego 
zarejestrowanego filmu.

5.  W trybie odtwarzania:
• Naciœnij, aby przesun¹æ w lewo w trybie powiêkszania/

przycinania.
• Naciœnij, aby przejœæ w lewo na ekranie miniatur.
• Naciœnij, aby przejœæ do poprzedniego zdjêcia w trybie 

pojedynczych zdjêæ.
• Naciœnij, aby szybko przewin¹æ odtwarzanie filmu/dŸwiêku 

do ty³u.

Ikona Przycisk Funkcja
Przyciski i p³ytka nawigacyjna
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WskaŸniki LED
Dioda LED Stan diody LED Stan aparatu

Dioda LED 
zasilania/lampy 
b³yskowej

Wy³. Zasilanie wy³¹czone.

Niebieska (œwieci) Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Niebieska (miga) Aparat jest zajêty.

Dioda LED 
samowyzwalacza

Wy³. Samowyzwalacz jest wy³¹czony.

Pomarañczowa (miga) 
(10 sek.) Trwa odliczanie, b³ysk po 10 sekundach.

Pomarañczowa (miga) 
(2 sek.) Trwa odliczanie, b³ysk po 2 sekundach.
WskaŸniki LED
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Ekran LCD
Ekran LCD TFT o wysokiej rozdzielczoœci i przek¹tnej 3 cali wyœwietla wszystkie wa¿ne informacje 
dotycz¹ce ustawieñ aparatu, a tak¿e obraz zdjêcia lub filmu.

U¿yj pokrêt³a trybów do prze³¹czania miêdzy trybami ekranu. Naciœnij przycisk Ekran  w celu 
prze³¹czenia miêdzy pe³nym ekranem (wyœwietlane s¹ wszystkie ikony z wykresem, wykrywanie twarzy 
lub wykrywanie uœmiechu) lub prostym ekranem (wyœwietlana jest tylko ikona trybu i pole ostroœci; 
wszystkie pozosta³e ikony s¹ ukryte).

Ekran robienia zdjêæ/trybu wideo

1. WskaŸnik trybu Akwarium

Auto Dzieci i zwierzêta

Scena automatyczna Kopiowanie

P-Mode Podœwietlenie z ty³u

Panorama Audio

SCENA Makro

Sport Wideo

Pejza¿ Odtwarzanie

Pejza¿ nocny 2. Rozdzielczoœæ zdjêcia

Portret 12M

Autoportret 10M

Portret nocny 8,9M 3:2

Muzeum 8M

Œnieg 5M

Zachód s³oñca 3M

Ognie sztuczne 2,1M 16:9

Pla¿a 2M

Impreza VGA

Liœcie

9999 9999 9999 12M 12M 

-1.0EV -1.0EV F2.9 F2.9 1/125 1/125 -1.0EV F2.9 1/125 

1 2 3 4 5 6 8

9
10

11

12

131415161718

20

21

22

23
24
25

7

19

00:00:0000:00:0000:00:00640

1 2 5 8

11

15

21

22

23

7

Tryb wideo

Tryb robienia zdjêæ
Ekran LCD
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Ekran LCD

3. Jakoœæ zdjêcia 10. Zapobieganie drganiom Œrodek

Najlepszy

11. Pasek powiêkszenia

Wybrany obszar

Lepszy 19. CI¥G£E USTAWIANIE 
OSTROŒCI

Dobry 20. Ostroœæ

4. Lampa b³yskowa Silna

B³ysk automatyczny
12. Kompensacja ekspozycji -2,0EV -

+2,0EV

Normalny poziom

B³ysk wy³¹czony Niska

B³ysk z wype³nieniem 13. Wartoœæ przys³ony 21. Kontrast

Redukcja efektu 
czerwonych oczu 14. Czas migawki 2 - 1/2000 Silna

5. Samowyzwalacz/tryb szybkich zdjêæ 15. WskaŸnik baterii Normalny poziom

Samowyzwalacz Bateria na³adowana Niska

10 sekund Œredni poziom baterii 22. Nasycenie

2 sekundy Niski poziom baterii Silna

Tryb szybkich zdjêæ Niewystarczaj¹cy poziom 
baterii  Miga Normalny poziom

Tryb wielu szybkich zdjêæ 16. Ramka automatyki ostroœci Niska

6. Automatyczny bracketing ekspozycji 17. Szybkoœæ ISO 23. Balans bieli

Tryb AEB Auto Auto

7. Licznik zdjêæ ISO 80 S³oñce

Tryb robienia zdjêæ ISO 100 Œwiat³o sztuczne

Liczba 9999 ISO 200 Œwiat³o fluoroscencyjne

Tryb wideo ISO 400 Zachmurzenie

Czas 00:00:00 ISO 800 24. Pomiar ekspozycji

8. Interfejs pamiêci ISO 1600 Matryca

Karta SD ISO 3200 Centralnie-wa¿ony

Pamiêæ wewnêtrzna 18. Strefa ostroœci Punktowy

9. Znacznik czasu Wielostrefowa 25. Ostrze¿enie o stabilnoœci 
aparatu
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Przygotowanie aparatu
Mocowanie paska na rêkê

Wykonaj poni¿sze instrukcje, aby przymocowaæ pasek do aparatu w celu u³atwienia 
jego noszenia:

1. W³ó¿ krótk¹ pêtlê paska do oczka.
2. Przeci¹gnij d³u¿sz¹ pêtlê paska przez krótk¹ pêtlê, a nastêpnie zaci¹gnij, 

aby przymocowaæ pasek do aparatu.

Wk³adanie baterii
Wykonaj poni¿sze instrukcje, aby w³o¿yæ bateriê litowo-jonow¹ do zasobnika baterii.

1. Otwórz zasobnik baterii na spodzie 
aparatu.

2. W³ó¿ bateriê do zasobnika, zwracaj¹c 
uwagê na jej orientacjê.

3. Zamknij zasobnik baterii.

Uwaga:
Bateria litowo-jonowa powinna zostaæ w pe³ni na³adowana (przez ponad 4 godziny) przed pierwszym u¿yciem.

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

BATTERY

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

BATTERY

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS
Mocowanie paska na rêkê
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Wk³adanie karty pamiêci SD/SDHC
Aparat jest wyposa¿ony w wewnêtrzn¹ pamiêæ flash o pojemnoœci 32 MB, ale mo¿na tak¿e 
u¿yæ opcjonalnej karty pamiêci SD/SDHC w celu zwiêkszenia dostêpnego miejsca.

Wykonaj poni¿sze instrukcje, aby w³o¿yæ kartê SD/SDHC.
1. Otwórz zasobnik baterii na spodzie 

aparatu.

2. W³ó¿ kartê SD/SDHC do gniazda karty pamiêci, tak jak pokazano 
na ilustracji.

3. Zamknij zasobnik baterii.

Aby wyj¹æ kartê SD/SDHC, delikatnie j¹ naciœnij, aby zosta³a wysuniêta, a nastêpnie wyjmij 
ostro¿nie kartê.

MENU

BATTERY

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS

MENU

BATTERY

3.0" T
FT LCD / 2

30,000 PIXELS
Wk³adanie karty pamiêci SD/SDHC
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£adowanie baterii
1. W³ó¿ bateriê do aparatu i pod³¹cz przewód kabel USB/AV 

„3 w 1” z zasilaczem sieciowym, tak jak pokazano na ilustracji.
2. Pod³¹cz zasilacz do gniazdka elektrycznego, aby rozpocz¹æ 

³adowanie. Dioda LED zasilania bêdzie migaæ podczas 
procesu ³adowania.

3. Od³¹cz kabel USB/AV „3 w 1” po zakoñczeniu ³adowania. 
Dioda LED zasilania pozostanie w³¹czona.

£adowanie baterii poprzez USB
1. Wy³¹cz zasilanie i za pomoc¹ kabla USB/AV „3 w 1” po³¹cz aparat z komputerem.
2. Dioda LED zasilania bêdzie migaæ podczas procesu ³adowania.
3. Dioda LED zasilania bêdzie œwieciæ w kolorze niebieskim po zakoñczeniu ³adowania.
4. Od³¹cz kabel USB/AV „3 w 1”.

W³¹czanie
Naciœnij i przytrzymaj W£¥CZNIK, aby w³¹czyæ aparat. Aby wy³¹czyæ aparat, naciœnij ponownie 
w³¹cznik.

Uwaga:
1. W³aœciwa temperatura pomieszczenia w celu ³adowania aparatu wynosi od 6°C do 33°C. Dioda LED 

zasilania miga podczas ³adowania i automatycznie zaczyna œwieciæ w kolorze niebieskim po na³adowaniu.
2. Bateria nie zostanie na³adowana w przypadku temperatury pomieszczenia powy¿ej 33°C lub poni¿ej 6°C. 

Równie¿ dioda LED zasilania nie bêdzie migaæ. Bateria zostanie na³adowana, kiedy temperatura znajdzie 
siê w zakresie od 6°C do 33°C.

8.0 MEGA PIXELS

1
2
.0

 M
E

G
A

£adowanie baterii
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Pierwsze u¿ycie
Naciœnij w³¹cznik w sposób opisany na „W³¹czanie” na stronie 13. 
Na ekranie LCD pojawi siê ekran powitalny.

Po pierwszym w³¹czeniu aparatu zostanie automatycznie wyœwietlone 
menu Language. Naciœnij przycisk OK i wybierz ¿¹dany jêzyk za 
pomoc¹ przycisków Góra/Dó³, a nastêpnie naciœnij przycisk OK 
w celu potwierdzenia.

Po wybraniu ¿¹danego jêzyka zostanie wyœwietlone menu Date 
and Time (Data i godzina). Naciœnij przycisk OK. U¿yj przycisków 
nawigacyjnych, aby wybraæ poszczególne pole i dostosowaæ 
wartoœci. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

Uwaga:
Jeœli data i czas zostan¹ zresetowane (na przyk³ad w wyniku roz³adowania baterii i braku u¿ycia aparatu 
przez d³u¿szy czas), ekran ustawiania daty i czasu zostanie wyœwietlony automatycznie.

LANGUAGE

ENGLISH
DEUTSCH
FRANçAIS
ITALIANO

DATE & TIME

2009   /   03   /   01 12   :   00

(Year)
Press OK when done
Pierwsze u¿ycie
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Przygotowanie
Po zapoznaniu siê z uk³adem elementów steruj¹cych aparatu mo¿na rozpocz¹æ rejestrowanie zdjêæ 
i filmów.

Robienie pierwszego zdjêcia
Zrobienie zdjêcia aparatem jest bardzo proste.

1. W³¹cz aparat i przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb Auto .
2. Skadruj ujêcie na ekranie LCD i naciœnij spust migawki do po³owy. Aparat automatycznie ustawi 

ostroœæ i ekspozycjê. Ramka ostroœci zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat jest gotowy.
3. Naciœnij i przytrzymaj spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

Jeœli pojawi siê ikona ostrze¿enia o stabilnoœci aparatu , przytrzymaj aparat w nieruchomej pozycji, 
poniewa¿ wymagany jest d³u¿szy czas ekspozycji (ponad 1/40 sekundy).

Funkcja zapobiegania drganiom
Ta funkcja jest dostêpna tylko w trybie robienia zdjêæ Auto . 

Naciœnij przycisk / , aby w³¹czyæ funkcjê zapobiegania drganiom. 
Naciœnij ponownie ten przycisk, aby wy³¹czyæ tê funkcjê. Ikona funkcji 
zapobiegania drganiom  jest wyœwietlana na ekranie LCD, kiedy 
funkcja jest w³¹czona.

U¿ycie funkcji szybkiego podgl¹du
Aby skasowaæ zdjêcie przy u¿yciu funkcji szybkiego podgl¹du:

1. Naciœnij przycisk nawigacyjny Lewo/Szybki podgl¹d .

2. Naciœnij przycisk / . Zostanie wyœwietlony ekran potwierdzenia. Wybierz THIS IMAGE, 
aby usun¹æ zdjêcie, lub CANCEL, aby je zachowaæ.

3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ wybór.

Zdjêcia mo¿na tak¿e kasowaæ poprzez menu trybu odtwarzania. Wiêcej informacji zawiera „Kasowanie 
zdjêæ/filmów/plików dŸwiêkowych” na stronie 34.
Robienie pierwszego zdjêcia
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U¿ycie trybu makro
Tryb makro jest przeznaczony do fotografowania ze zbli¿eniem i umo¿liwia uchwycenie szczegó³ów 
obiektu, nawet jeœli znajduje siê on bardzo blisko aparatu. Przekrêæ pokrêt³o trybów, aby przejœæ 

do trybu Makro . Ikona makro  zostanie wyœwietlona na ekranie LCD.

Ustawianie trybu b³ysku
W zale¿noœci od warunków oœwietleniowych mo¿na wybraæ jeden z czterech trybów b³ysku.

Naciœnij przycisk nawigacyjny Góra/B³ysk  w celu przewiniêcia czterech trybów na ekranie LCD. 
Ustawienia b³ysku pozostaj¹ niezmienne dla kolejnych zdjêæ do momentu ich zmiany w sposób 
opisany powy¿ej.

U¿ycie funkcji powiêkszania/pomniejszania
Aparat zapewnia zoom optyczny 3x i zoom cyfrowy 5x w celu powiêkszania fotografowanego obiektu.

Aby u¿yæ funkcji zoom:

1. Przesuñ prze³¹cznik zoom w praw¹ stronê , aby powiêkszyæ obiekt.

2. Przesuñ prze³¹cznik zoom w lew¹ stronê , aby pomniejszyæ obiekt.

B³ysk automatyczny: b³ysk jest wykonywany automatycznie w razie potrzeby.

B³ysk wy³¹czony: lampa b³yskowa jest wy³¹czona.

B³ysk z wype³nieniem: b³ysk jest zawsze wykonywany.

Redukcja efektu czerwonych oczu: b³ysk jest wykonywany dwukrotnie w celu redukcji efektu
czerwonych oczu.
Robienie pierwszego zdjêcia
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U¿ycie samowyzwalacza i funkcji szybkich zdjêæ
Aparat jest wyposa¿ony w samowyzwalacz, który umo¿liwia robienie zdjêæ z okreœlonym opóŸnieniem. 
Funkcja szybkich zdjêæ umo¿liwia robienie wielu kolejnych zdjêæ poprzez naciœniêcie i przytrzymanie 
spustu migawki. Funkcja wielu szybkich zdjêæ umo¿liwia zrobienie wielu (16) kolejnych zdjêæ 
w rozdzielczoœci VGA poprzez jednokrotne naciœniêcie spustu migawki.

Aby ustawiæ samowyzwalacz/tryb szybkich zdjêæ:

1. Naciœnij przycisk nawigacyjny Prawo/Samowyzwalacz /Tryb szybkich zdjêæ  

w celu przewiniêcia opcji samowyzwalacza (  lub ) i trybu szybkich zdjêæ (  lub ) 
na ekranie LCD.

2. Po wybraniu opcji skadruj ujêcie i zrób zdjêcie. W trybie samowyzwalacza ikona miga 
do momentu up³yniêcia czasu i zrobienia zdjêcia.

3. Po zrobieniu zdjêcia samowyzwalacz zostaje wy³¹czony automatycznie. Aby u¿yæ tych funkcji dla 

nastêpnego zdjêcia, naciœnij ponownie przycisk nawigacyjny Prawo/Samowyzwalacz /Tryb 

szybkich zdjêæ .

U¿ycie trybu sceny automatycznej
Po w³¹czeniu trybu sceny automatycznej aparat automatycznie 
wykrywa w³aœciwe tryby sceny, które mo¿na w³¹czyæ, takie jak portret, 
pejza¿, portret nocny, pejza¿ nocny, podœwietlenie z ty³u, kopiowanie, 
makro lub liœcie. W dalszym ci¹gu jest jednak mo¿liwe ustawienie 
rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ podczas korzystania z tej funkcji.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb sceny automatycznej .
2. Ikona wykrytej sceny zostanie wyœwietlona na ekranie LCD.

Uwaga:

: Tryb szybkich zdjêæ
Zdjêcia s¹ robione do momentu zwolnienia spustu migawki.

: tryb wielu szybkich zdjêæ
Jedno naciœniêcie spustu migawki powoduje zrobienie kolejno 16 zdjêæ.

99999999999912M12M
Robienie pierwszego zdjêcia
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U¿ycie funkcji AEB (automatyczny bracketing ekspozycji)
Podczas korzystania z funkcji AEB (automatyczny bracketing ekspozycji) aparat automatycznie robi 
3 kolejne zdjêcia z ró¿n¹ ekspozycj¹ po jednokrotnym naciœniêciu spustu migawki. Na przyk³ad kiedy 
bie¿¹ca wartoœæ kompensacji ekspozycji wynosi +0,3 EV, a wartoœæ interwa³u bracketingu AEB jest 
ustawiona na ±0,3, aparat zrobi trzy ujêcia tej samej sceny z 3 ró¿nymi poziomami ekspozycji: -0,3 EV, 
0 EV i +0,3 EV.

Funkcja ta jest dostêpna tylko w trybach Auto, tryb programu i Makro. Aby ustawiæ tryb AEB:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ opcje menu.
2. Naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu wybrania ustawienia AEB.
3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu wybrania 

dostêpnych opcji:
• AEB: wybierz, aby w³¹czyæ (ON) lub wy³¹czyæ (OFF) 

funkcjê AEB.
• BRACKET: wybierz, aby ustawiæ wartoœæ interwa³u bracketingu 

w zakresie od ±0,3 do ±2,0 EV z krokiem 0,3 lub 0,4 EV.
• EXIT: Wybierz, aby zastosowaæ nowe ustawienia i powróciæ 

do menu ustawieñ.

Uwaga:
1. Podczas robienia zdjêæ AEB nale¿y trzymaæ aparat nieruchomo. Aby uzyskaæ najlepsze wyniki, u¿yj statywu.
2. Po w³¹czeniu funkcji AEB nie s¹ dostêpne tryby b³ysku, zdjêæ seryjnych i wielu zdjêæ seryjnych.

AEB 

AEB
BRACKET
EXIT

ON 
± 0.3EV 
Robienie pierwszego zdjêcia
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Ustawianie trybu sceny
Aparat obs³uguje ró¿ne gotowe tryby robienia zdjêæ w ró¿nych œrodowiskach i warunkach. 
Ka¿de ustawienie jest konfigurowane automatycznie przez aparat.

Aby wybraæ tryby sceny:
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb SCENA , aby wyœwietliæ 

opcje menu Scena.
2. U¿yj przycisków nawigacyjnych w celu przewijania trybów:

3. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ wybór.

• Sport • Ognie sztuczne

• Pejza¿ • Pla¿a

• Pejza¿ nocny • Impreza

• Portret • Liœcie

• Autoportret • Akwarium

• Portret nocny • Dzieci i zwierzêta

• Muzeum • Kopiowanie

• Œnieg • Podœwietlenie z ty³u

• Zachód s³oñca • Audio

Sport
Robienie pierwszego zdjêcia
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Funkcja automatyki ostroœci i pomiaru ekspozycji rozpoznawania twarzy 
i uœmiechu

Funkcje rozpoznawania twarzy ( ) i uœmiechu ( ) mo¿na w³¹czaæ 
i wy³¹czaæ po ka¿dym naciœniêciu przycisku nawigacyjnego Dó³/
Ekran  w wiêkszoœci trybów robienia zdjêæ. Po wykryciu twarzy 
lub uœmiechu pojawia siê bia³a ramka œledz¹ca twarze lub uœmiech 
w przypadku poruszenia aparatu lub osób.

Po naciœniêciu spustu migawki do po³owy zielona ramka ostroœci 
automatycznie pojawia siê na ekranie LCD. Nastêpnie aparat 
automatycznie dostosowuje punkt ostroœci i ekspozycjê na optymaln¹ 
wartoœæ. Naciœnij spust migawki do koñca, aby zrobiæ zdjêcie z wykryt¹ 
twarz¹. Kiedy osoba z wykryt¹ twarz¹ uœmiechnie siê, migawka zostanie automatycznie zwolniona.

Jednak kiedy aparat nie wykryje twarzy, zostanie wyœwietlona bia³a ramka ostroœci zgodnie z wybranym 
trybem ostroœci.

Aby wy³¹czyæ funkcjê wykrywania uœmiechu, naciœnij ponownie przycisk nawigacyjny Dó³/Ekran .

U¿ycie trybu autoportretu
Funkcja autoportretu umo¿liwia robienie autoportretów. Po jej w³¹czeniu zostaje wyœwietlona bia³a ramka 
wykrywania, która œledzi automatycznie twarzy. Po ustawieniu ostroœci na twarzy aparat robi zdjêcie bez 
naciskania spustu migawki.

Aby zrobiæ autoportret:

1. Naciœnij przycisk SCENA i wybierz tryb  autoportretu, 
a nastêpnie naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ. 

Ikona autoportretu  pojawi siê na ekranie LCD.
2. Skieruj obiektyw aparatu na swoj¹ twarz.
3. Aparat zrobi automatycznie zdjêcie. Ta funkcja jest dostêpna 

w dowolnym trybie b³ysku

1/1251/1251/125 F2.9F2.9F2.9
U¿ycie trybu autoportretu
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Robienie zdjêæ panoramicznych
Tryb panoramiczny umo¿liwia robienie bardzo szerokich zdjêæ panoramicznych. Takie zdjêcia powstaj¹ 
poprzez po³¹czenie trzech zdjêæ w jedno ujêcie panoramiczne.

Aby zrobiæ zdjêcie panoramiczne:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb panoramy . Ikona 

panoramy  zostanie wyœwietlona na ekranie LCD.
2. Zdjêcia panoramiczne mo¿na robiæ w kolejnoœci od lewej do 

prawej strony ( ) lub od prawej do lewej strony ( ). 
Naciœnij przyciski nawigacyjne Góra/Dó³, aby wybraæ kierunek 
robienia zdjêæ, a nastêpnie naciœnij przycisk OK.

3. Skadruj pierwsze ujêcie na ekranie LCD i naciœnij spust migawki. 
Zostanie wyœwietlona ikona rejestracji ujêcia w celu wskazania 
pozycji ujêcia na zdjêciu panoramicznym.

Uwaga:
1. Spust migawki, tryb makro oraz funkcje samowyzwalacza i zdjêæ seryjnych mog¹ nie dzia³aæ 

po w³¹czeniu trybu autoportretu. Przycisk nawigacyjny DÓ£ s³u¿y tylko do prze³¹czania miêdzy 
trybem prostym a trybem twarzy.

2. Bia³a ramka ostroœci dzia³a tylko w obrêbie ¿ó³tej ramki.

999999999999

1

140140140

-1.0EV-1.0EV-1.0EV
Robienie zdjêæ panoramicznych
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4. Po wyœwietleniu szybkiego podgl¹du ekran LCD przedstawi 
nak³adkê z pierwszego zdjêcia.

5. Zrób drugie i trzecie ujêcie w identyczny sposób jak pierwsze 
ujêcie, upewniaj¹c siê, ¿e krawêdzie ujêæ nak³adaj¹ siê.

6. Mo¿esz nacisn¹æ przycisk / , aby ponownie zrobiæ zdjêcie. 
Jeœli robisz tylko dwa ujêcia, naciœnij przycisk OK, 
aby je po³¹czyæ.

7. Po zrobieniu trzech ujêæ aparat automatycznie po³¹czy je, 
tworz¹c jedno zdjêcie panoramiczne.

8. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb odtwarzania  w celu wyœwietlenia gotowego zdjêcia.

Nagrywanie pierwszego filmu
Aparat umo¿liwia tak¿e nagrywanie klipów wideo.

Aby nagraæ klip wideo:

1. W³¹cz aparat i przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb wideo .
2. Skadruj ujêcie na ekranie LCD i naciœnij spust migawki w celu rozpoczêcia nagrywania. 

Dioda LED samowyzwalacza œwieci ci¹gle, wskazuj¹c nagrywanie w toku.
3. Naciœnij ponownie spust migawki, aby zatrzymaæ nagrywanie. W przeciwnym razie nagrywanie 

bêdzie kontynuowane do momentu zape³nienia ca³ego miejsca.

4. W trybie odtwarzania naciœnij przycisk OK, aby odtworzyæ nagranie. Naciœnij przycisk /  
w celu skasowania nagrania, jeœli to konieczne.

2

Nagrywanie pierwszego filmu
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Nagrywanie plików dŸwiêkowych
Aparat umo¿liwia tak¿e nagrywanie plików dŸwiêkowych.

Aby nagraæ plik dŸwiêkowy:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb SCN i wybierz tryb audio  za pomoc¹ 4-kierunkowego 
przycisku nawigacyjnego.

2. Naciœnij spust migawki, aby rozpocz¹æ nagrywanie. Podczas nagrywania dŸwiêku wyœwietlany 
jest licznik odliczaj¹cy w górê.

3. Naciœnij ponownie spust migawki, aby zatrzymaæ nagrywanie. W przeciwnym razie nagrywanie 
bêdzie kontynuowane do momentu zape³nienia ca³ego miejsca.

4. Po zakoñczeniu nagrywania wyœwietlany jest ekran rozpoczynania nagrywania.

5. W trybie odtwarzania naciœnij przycisk OK, aby odtworzyæ nagranie. Naciœnij przycisk /  
w celu skasowania nagrania, jeœli to konieczne.

Nagrywanie notatek g³osowych
Bezpoœrednio po zrobieniu zdjêcia mo¿na dodaæ do niego notatkê g³osow¹ o d³ugoœci 20 sekund.

Aby nagraæ notatkê g³osow¹:
1. Naciœnij i przytrzymaj spust migawki, aby rozpocz¹æ nagrywanie. Zwolnij spust migawki, 

aby zakoñczyæ nagrywanie.
2. Podczas nagrywania zrobione zdjêcie jest wyœwietlane na ekranie LCD.
3. Na ekranie czasu przedstawiana jest d³ugoœæ notatki g³osowej.

Uwaga:
Notatkê g³osow¹ mo¿na tak¿e dodaæ w trybie odtwarzania.
Nagrywanie plików dŸwiêkowych
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Ustawienia rejestracji
Niniejsza sekcja opisuje ró¿ne ustawienia, które mo¿na zmodyfikowaæ w celu uzyskania lepszych 
rezultatów podczas rejestrowania zdjêæ i klipów wideo.

Menu robienia zdjêæ
Aby uzyskaæ dostêp do menu robienia zdjêæ:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów, aby wybraæ ¿¹dany tryb robienia zdjêæ.
2. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ opcje menu wyœwietlania i u¿yj przycisków 

nawigacyjnych Lewo/Prawo, aby wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê. Nastêpnie naciœnij przycisk OK, 
aby przejœæ do wybranej funkcji.

3. Naciœnij przyciski nawigacyjne Góra/Dó³ w celu podœwietlenia opcji, a nastêpnie naciœnij 
przycisk OK, aby potwierdziæ.

Szczegó³owe informacje na temat poszczególnych ustawieñ zawieraj¹ nastêpuj¹ce sekcje.

Uwaga:
Wszystkie opcje w niniejszej sekcji mog¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od trybu.

OK Enter

12M
10M
8.9M 3:2
8M
IMAGE RESOLUTION

12M
10M
3:2
8M
Menu robienia zdjêæ
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Rozdzielczoœæ zdjêcia
Ustawienie Image Resolution (rozdzielczoœæ) odnosi siê do wielkoœci 
zdjêcia w pikselach. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ 
w celu dokonania wyboru opcji. Dostêpnych jest 9 ustawieñ 
rozdzielczoœci zdjêæ:

Jakoœæ zdjêcia
Ustawienie Image Quality (jakoœæ zdjêcia) odnosi siê do wspó³czynnika 
kompresji pliku JPG. Im wy¿sza jakoœæ zdjêcia, tym mniejszy 
wspó³czynnik kompresji, ale wymagane jest wiêcej miejsca w pamiêci. 
U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu dokonania wyboru 
opcji. Dostêpne s¹ 3 ustawienia jakoœci zdjêæ:

• BEST (najlepsza — domyœlnie)
• BETTER (lepsza)
• GOOD (dobra)

Strefa ostroœci
Ustawienie Focus Zone (strefa ostroœci) umo¿liwia wybranie liczby 
stref ustawiania ostroœci przez aparat podczas robienia zdjêcia. U¿yj 
przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu dokonania wyboru opcji. 
Dostêpne s¹ 3 ustawienia strefy ostroœci:

• MULTI-ZONE (wielostrefowa — domyœlnie)
• CENTER (œrodek)
• SELECTED AREA (wybrany obszar): po ustawieniu tej opcji naciœnij 

przycisk OK, aby w³¹czyæ wybór pola automatyki ostroœci. Nowe 
ustawienie jest stosowane do obrazu podgl¹du na ¿ywo po ka¿dym 
naciœniêciu przycisków nawigacyjnych. Naciœnij przycisk OK, aby powróciæ do trybu robienia zdjêæ 
i zapisaæ bie¿¹ce ustawienie, które bêdzie obowi¹zywaæ do momentu kolejnej zmiany.

• 12M (4000 x 3000) • 3M (2048 x 1536)
• 10M (3664 x 2748) • 2.1M 16:9 (1920 x 1080)
• 8.9M 3:2 (3664 x 2442) • 2M (1600 x 1200)
• 8M (3264 x 2448) • VGA (640 x 480)
• 5M (2576 x 1932)

IMAGE RESOLUTION

12M
10M
8.9M 3:2
8M

12M
10M
3:2
8M

BEST
BETTER
GOOD

IMAGE QUALITY

MULTI-ZONE
CENTER
SELECTED AREA

FOCUS ZONE
Menu robienia zdjêæ
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Kompensacja ekspozycji
Menu EV Compensation (kompensacja ekspozycji) umo¿liwia 
dostosowanie ekspozycji, czyli iloœci œwiat³a dostaj¹cej siê do obiektywu 
podczas rejestrowania zdjêæ lub filmów. U¿yj tej funkcji, aby rozjaœniæ 
lub przyciemniæ zdjêcie, kiedy jasnoœæ obiektu i jego t³a nie jest 
zrównowa¿ona lub jeœli obiekt zajmuje tylko niewielk¹ czêœæ zdjêcia. 
U¿yj dodatniej kompensacji ekspozycji (+) w przypadku obiektów 
oœwietlonych punktowo, szczególnie znajduj¹cych siê na ciemnym 
tle lub w miejscu cechuj¹cym siê niewielkim wspó³czynnikiem odbicia 
œwiat³a, takim jak zielone lub ciemne listowie.

U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu zmodyfikowania wartoœci. To ustawienia mo¿na 
zmodyfikowaæ w zakresie od -2,0 do +2,0 z krokiem 0,3/0,4.

AEB
Patrz sekcja „U¿ycie funkcji AEB (automatyczny bracketing ekspozycji)” na stronie 18, aby uzyskaæ 
szczegó³owe informacje.

Interwa³ szybkich zdjêæ
Ustawienie M-Burst Interval (interwa³ wielu szybkich zdjêæ) umo¿liwia 
okreœlenie przedzia³u czasu miêdzy zdjêciami po w³¹czeniu funkcji wielu 
szybkich zdjêæ. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu wybrania 
opcji. Dostêpne s¹ 3 ustawienia interwa³u wielu szybkich zdjêæ:

• 1/30 SEC (domyœlnie)
• 1/15 SEC
• 1/7,5 SEC

Uwaga:
W trybie automatycznym pozycja „Selected Area” (Wybrany obszar) jest niedostêpna.

EV COMPENSATION

+0.3EV

M-BURST INTERVAL

1/30 SEC
1/15 SEC
1/7.5 SEC
Menu robienia zdjêæ
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Balans bieli
Ustawienie White Balance (balans bieli) pozwala dostosowaæ 
ustawienie aparatu zgodnie z bia³ym œwiat³em otoczenia podczas 
robienia zdjêcia. Balans bieli reprezentuje temperaturê œwiat³a. Jeœli 
œwiat³o ma ¿ó³tawy lub czerwonawy odcieñ, jest nazywane œwiat³em 
ciep³ym. Niebieskawy odcieñ oznacza zimne œwiat³o. Mo¿na dokonaæ 
wyboru ustawienia i wyœwietliæ jego podgl¹d na ekranie przed 
potwierdzeniem. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu 
wybrania opcji. Dostêpnych jest 5 ustawieñ balansu bieli:

Szybkoœæ ISO
Ustawienie ISO Speed (szybkoœæ ISO) umo¿liwia dostosowanie czu³oœci 
matrycy CCD na œwiat³o. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ 
w celu wybrania opcji. Dostêpnych jest 8 ustawieñ ISO:

• AUTO (domyœlnie)
• ISO 80
• ISO 100: fotografowanie na zewn¹trz przy jasnym œwietle 

s³onecznym.
• ISO 200: fotografowanie na zewn¹trz lub w pomieszczeniu 

przy jasnym œwietle.
• ISO 400: fotografowanie w pomieszczeniu lub przy s³abym oœwietleniu.
• ISO 800: fotografowanie poruszaj¹cych siê obiektów lub przy s³abym oœwietleniu bez u¿ycia 

lampy b³yskowej.
• ISO 1600: fotografowanie poruszaj¹cych siê obiektów lub przy s³abym oœwietleniu bez u¿ycia 

lampy b³yskowej.
• ISO 3200: fotografowanie poruszaj¹cych siê obiektów lub przy s³abym oœwietleniu bez u¿ycia 

lampy b³yskowej.

• AUTO (domyœlnie) • FLUORESCENT 
(œwiat³o fluoroscencyjne)• SUNNY (s³oñce)

• TUNGSTEN 
(œwiat³o sztuczne)

• CLOUDY (zachmurzenie)

WHITE BALANCE

AUTO 
SUNNY 
TUNGSTEN 
FLUORESCENT 

ISO SPEED

AUTO
ISO 80
ISO 100
ISO 200
Menu robienia zdjêæ
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Pomiar ekspozycji
Funkcja AE Metering (pomiar ekspozycji) umo¿liwia wybranie obszaru 
lub ramki, w którym aparat mierzy œwiat³o. U¿yj przycisków nawigacyjnych 
Góra/Dó³ w celu wybrania opcji. Dostêpne s¹ 3 ustawienia pomiaru 
ekspozycji:

• MATRIX (matryca — domyœlnie): pomiar jest wykonywany 
poprzez ocenê 16 stref obiektów z inteligentnym uwzglêdnianiem 
wagi ramki.

• CENTER WEIGHTED (centralnie wa¿ony): podczas pomiaru 
bardziej wyró¿niany jest œrodek obrazu, ale dokonywany jest 
te¿ pomiar ca³ej sceny.

• SPOT (punktowy): aparat wykonuje pomiar jasnoœci pojedynczego obiektu w œrodku ramki.

Kolor
Ustawienie Color (kolor) umo¿liwia robienie zdjêæ i stosowanie ró¿nych 
kolorów lub odcieni w celu uzyskania artystycznego efektu. U¿yj 
przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu wybrania opcji. Dostêpne 
s¹ 4 ustawienia kolorów:

• VIVID (¿ywe)
• COLOR (kolorowe — domyœlnie)
• BLACK & WHITE (czarno-bia³e)
• SEPIA

Uwaga:
ISO 3200: po wybraniu ustawienia ISO 3200 mo¿na robiæ zdjêcia tylko w rozdzielczoœci 3M. W przypadku 
wybrania wy¿szej rozdzielczoœci czu³oœæ ISO prze³¹czy siê na ustawienie domyœlne (Auto ISO).

AE METERING

MATRIX
CENTER WEIGHTED
SPOT

COLOR

VIVID
COLOR
BLACK & WHITE
SEPIA
Menu robienia zdjêæ
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Ostroœæ
Ustawienie Sharpness (ostroœæ) umo¿liwia wzbogacenie drobniejszych 
szczegó³ów na zdjêciach. U¿yj wysokiego ustawienia w celu uzyskania 
bardzo ostrych zdjêæ lub ni¿szego ustawienia, aby zdjêcie by³o bardziej 
miêkkie. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu wybrania 
opcji. Dostêpne s¹ 3 ustawienia ostroœci:

• HIGH (wysoki poziom)
• NORMAL (normalny poziom — domyœlnie)
• LOW (niski poziom)

Nasycenie
Ustawienie Saturation (nasycenie) umo¿liwia dostosowanie nasycenia 
kolorów na zdjêciach. U¿yj wysokiego ustawienia nasycenia w celu 
uzyskania bogatych kolorów lub ni¿szego ustawienia saturacji, aby 
odcienie by³y bardziej naturalne. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/
Dó³ w celu wybrania opcji. Dostêpne s¹ 3 ustawienia nasycenia:

• HIGH (wysoki poziom)
• NORMAL (normalny poziom — domyœlnie)
• LOW (niski poziom)

Kontrast
Ustawienie Contrast (kontrast) umo¿liwia dostosowanie kontrastu 
zdjêæ. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³, aby dokonaæ wyboru 
opcji menu. Dostêpne s¹ 3 ustawienia kontrastu:

• HIGH (wysoki poziom)
• NORMAL (normalny poziom — domyœlnie)
• LOW (niski poziom)

Ustawienia
Patrz „Menu Setup (ustawieñ)” na stronie 43, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu 
ustawieñ.

SHARPNESS

HIGH
NORMAL
LOW

SATURATION

HIGH
NORMAL
LOW

CONTRAST 

HIGH
NORMAL
LOW
Menu robienia zdjêæ
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Menu nagrywania filmów
Aby uzyskaæ dostêp do menu wideo:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb wideo .
2. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ opcje menu.
3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo w celu wyró¿nienia 

opcji. Naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do podmenu. Poni¿sze 
sekcje zawieraj¹ bardziej szczegó³owe informacje dotycz¹ce 
poszczególnych ustawieñ.

Rozdzielczoœæ wideo
Ustawienie Video Resolution (rozdzielczoœæ filmu) umo¿liwia 
dostosowanie rozdzielczoœci nagrywanych filmów. Dostêpne 
s¹ 3 ustawienia wielkoœci filmu:

• 1280X720
• 640X480
• 320X240

Balans bieli
Patrz „Balans bieli” na stronie 27, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu ustawieñ.

Kolor
Patrz „Kolor” na stronie 28, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu ustawieñ.

Nasycenie
Patrz „Nasycenie” na stronie 29, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu ustawieñ.

Kontrast
Patrz „Kontrast” na stronie 29, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu ustawieñ.

Ustawienia
Patrz „Menu Setup (ustawieñ)” na stronie 43, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat opcji menu 
ustawieñ.

OK Enter 

VIDEO RESOLUTION 

640X480
320X240

640
320

1280X720

VIDEO RESOLUTION 

1280X720 
640X480
320X240

640
320
Menu nagrywania filmów



Odtwarzanie zdjêæ, filmów i dŸwiêku  31

P
ol

sk
i

Altek_Bali_UM_POL.book  Page 31  Monday, October 12, 2009  3:30 PM
Odtwarzanie zdjêæ, filmów i dŸwiêku
Ekran trybu odtwarzania
1. Tryb odtwarzania

2. Rozdzielczoœæ zdjêcia Tryb zdjêæ:      
   

Tryb wideo: HD (1280X720), 
640 (640X480), 
320 (320X240)

3. Zabezpieczenie

4. Ostroœæ   
5. Tryb b³ysku Tryb zdjêæ:    

Tryb wideo: 00:00:00
(d³ugoœæ klipu wideo)

6. Tryb koloru    
7. Liczba 1/140, 2/30

8. Karta SD/pamiêæ 
wewnêtrzna  

9. Wykres

10. Nazwa pliku Tryb zdjêæ: IMGP0123.JPG
Tryb wideo: IMGP0124.AVI

11. Data i czas 2009/09/01
00:00:00

16. Ikony trybów Patrz „Ekran robienia zdjêæ/trybu 
wideo” na stronie 9, aby uzyskaæ 
szczegó³owe informacje.

12. Dalej Przejœcie do nastêpnego zdjêcia. 17. Szybkoœæ ISO        
13. Stan baterii    18. Kontrast   
14. Wstecz Przejœcie do poprzedniego zdjêcia. 19. Balans bieli     
15. Notatka g³osowa 20. Nasycenie   

Odtwarzanie 
zdjêæ

2/302/302/3000:00:3700:00:3700:00:37

IMGP0124.AVIIMGP0124.AVIIMGP0124.AVI
2009/09/012009/09/012009/09/01

00:00:0000:00:0000:00:00

640

-1.0EV

1 2 3 5 64 8

10

11

12131416

19
20

18

22

7

1/1401/140

IMGP0123.JPGIMGP0123.JPGIMGP0123.JPG
2009/09/012009/09/012009/09/01

00:00:0000:00:00

12M 12M 

-1.0EV

F2.9 

1/125

1 2 3 5 64 8

9

10

11

1213141516

19
20

18

21
22
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24
25

7

17

Odtwarzanie 
filmu
Ekran trybu odtwarzania
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Ogl¹danie zdjêæ/filmów na ekranie LCD
Aby wyœwietliæ zdjêcia i pliki wideo na ekranie LCD:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb odtwarzania . Zostanie wyœwietlone ostatnie zdjêcie 
lub klip wideo.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo do przewijania zdjêæ i klipów wideo.
3. Naciœnij przycisk OK, aby rozpocz¹æ odtwarzanie klipu wideo.
4. W dowolnym momencie odtwarzania naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu przejœcia 

do poprzedniego/nastêpnego zdjêcia lub klipu wideo.
5. Naciœnij przycisk OK, a nastêpnie naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu szybkiego 

przewijania do ty³u/do przodu podczas odtwarzania klipu wideo.
6. W dowolnym momencie odtwarzania naciœnij przycisk OK, aby wstrzymaæ odtwarzanie 

klipu wideo.
7. Po zakoñczeniu odtwarzania klipu wideo na ekranie LCD pojawi siê pierwsza klatka klipu.

Wyœwietlenia zdjêæ zrobionych w trybu wielu szybkich zdjêæ
Aby na ekranie LCD wyœwietliæ zdjêcia zrobione w trybu wielu szybkich zdjêæ:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb odtwarzania . Zostanie wyœwietlone ostatnie zdjêcie 
lub klip wideo.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Prawo/Lewo w celu przewijania zdjêæ.
3. Podczas przegl¹dania zdjêæ zrobionych w trybu wielu szybkich zdjêæ bêd¹ one wyœwietlane od 

pierwszego do 16 ujêcia z szybkoœci¹ dwóch ujêæ na sekundê, podobnie jak pokaz slajdów.
4. Aby zatrzymaæ pokaz zdjêæ zrobionych w trybie wielu szybkich zdjêæ, naciœnij przyciski 

nawigacyjne Lewo/Prawo i przejdŸ do poprzedniego/nastêpnego zdjêcia.

21. Pomiar ekspozycji   24. Wartoœæ przys³ony

22. Kompensacja ekspozycji +2,0EV – -2,0EV 25. Jakoœæ zdjêcia   

23. Czas migawki 1/2000 s – 2 s
Ogl¹danie zdjêæ/filmów na ekranie LCD
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S³uchanie plików dŸwiêkowych
Aby ods³uchaæ pliki dŸwiêkowe:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów na tryb odtwarzania . Zostanie wyœwietlone ostatnie zdjêcie, 
plik dŸwiêkowy lub klip wideo.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo do przewijania plików.
3. Naciœnij przycisk OK, aby rozpocz¹æ odtwarzanie pliku dŸwiêkowego.
4. W dowolnym momencie odtwarzania naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu przejœcia 

do poprzedniego/nastêpnego pliku dŸwiêkowego.
5. Naciœnij przycisk OK, a nastêpnie naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu szybkiego 

przewijania do ty³u/do przodu podczas odtwarzania dŸwiêku.
6. W dowolnym momencie odtwarzania naciœnij przycisk OK, aby wstrzymaæ odtwarzanie.

S³uchanie notatki g³osowej
Notatka g³osowa jest odtwarzana jednoczeœnie wraz ze zdjêciem z zapisan¹ notatk¹.

Aby zatrzymaæ notatkê g³osow¹ podczas wyœwietlania zdjêcia, naciœnij przycisk OK.

Aby przejœæ do poprzedniego/nastêpnego zdjêcia, naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo.

Wyœwietlanie zdjêæ/filmów na telewizorze
Aby wyœwietliæ zdjêcia zapisane w aparacie na telewizorze, 
nale¿y go pod³¹czyæ poprzez port USB/AV ( ) z boku aparatu. 
Aby pod³¹czyæ aparat do telewizora:

1. W³¹cz aparat i upewnij siê, ¿e format sygna³u wyjœcia wideo 
jest identyczny jak format telewizora. Patrz „Video Out” na 
stronie 46, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

2. Pod³¹cz kabel USB/AV „3 w 1” do portu  
w aparacie.

3. Pod³¹cz drugi koniec kabla do gniazda wejœciowego AV 
telewizora.

4. Ekran LCD zgaœnie, a wszystkie zdjêcia i klipy wideo 
bêd¹ wyœwietlane na ekranie telewizora. Postêpuj zgodnie 
z krokami opisanymi w sekcji „Ogl¹danie zdjêæ/filmów na ekranie LCD” na stronie 32.

8.0 MEGA PIXELS

1
2
.0

 M
E

G
A

AudioVideo

USB
S³uchanie plików dŸwiêkowych



34  Odtwarzanie zdjêæ, filmów i dŸwiêku

P
olski

Altek_Bali_UM_POL.book  Page 34  Monday, October 12, 2009  3:30 PM
Powiêkszanie podczas odtwarzania
Funkcja zoom aparatu mo¿e byæ u¿ywana podczas odtwarzania. Pozwala to wyœwietlanie zdjêæ 
z wiêksz¹ liczb¹ szczegó³ów.

Aby powiêkszyæ zapisane zdjêcia:

1. Przesuñ prze³¹czniki powiêkszenia  i pomniejszenia , aby powiêkszyæ lub pomniejszyæ 
zdjêcie/film.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych w celu przesuwania wyœwietlanego zdjêcia.
3. Po powiêkszeniu zdjêcia naciœnij przycisk OK, aby je przyci¹æ. Maksymalne pomniejszenie 

spowoduje, ¿e na ekranie LCD bêd¹ wyœwietlane wszystkie zdjêcia i filmy w postaci miniatur.

Kasowanie zdjêæ/filmów/plików dŸwiêkowych
Funkcja Delete umo¿liwia usuniêcie niepotrzebnych plików z pamiêci 
wewnêtrznej lub karty pamiêci.

Aby skasowaæ zdjêcie/film/plik dŸwiêkowy:

1. Naciœnij przycisk / , aby wyœwietliæ menu Delete.
2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK, 

aby dokonaæ wyboru z dostêpnych opcji:
• CANCEL: wybierz, aby anulowaæ tê operacjê i wróciæ 

do menu g³ównego.
• VOICE MEMO (opcja dostêpna tylko dla zdjêæ z do³¹czon¹ notatk¹ g³osow¹): wybierz, 

aby skasowaæ notatkê g³osow¹.
• THIS IMAGE/VIDEO/AUDIO: wybierz, aby skasowaæ bie¿¹ce zdjêcie/film/plik dŸwiêkowy.
• ALL IMAGES: wybierz, aby skasowaæ wszystkie zdjêcia.

CANCEL
VOICE MEMO
THIS IMAGE
ALL IMAGES

DELETE
Powiêkszanie podczas odtwarzania
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U¿ycie menu odtwarzania
Uzyskaj dostêp do menu odtwarzania w celu wyœwietlenia dalszych 
informacji, skonfigurowania ustawieñ drukowania, wyœwietlenia pokazu 
slajdów b¹dŸ skasowania zdjêæ lub filmów.

Aby uzyskaæ dostêp do menu odtwarzania:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów, aby wybraæ tryb odtwarzania . 
2. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ opcje menu.
3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo w celu 

podœwietlenia opcji i naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

DPOF
Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umo¿liwia okreœlenie liczby kopii okreœlonego zdjêcia 
do wydrukowania w póŸniejszym czasie.

U¿yj tej funkcji, aby oznakowaæ zdjêcia zapisane na karcie pamiêci za pomoc¹ informacji o druku. 
Mo¿na oznakowaæ wszystkie zdjêcia do wydrukowania lub tylko bie¿¹ce zdjêcie. Mo¿na tak¿e 
wybraæ liczbê kopii.

Po oznakowaniu wszystkich zdjêæ do wydrukowania wyjmij kartê pamiêci z aparatu i dostarcz j¹ 
do zak³adu fotograficznego w celu wydrukowania. Mo¿esz tak¿e u¿yæ drukarki zgodnej z DPOF.

Aby ustawiæ funkcjê DPOF:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê DPOF z menu.
2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK, 

aby dokonaæ wyboru z dostêpnych opcji:
• THIS IMAGE: wybierz, aby wydrukowaæ bie¿¹ce zdjêcie.
• ALL IMAGES: Wybierz, aby wydrukowaæ wszystkie zdjêcia.
• EXIT: wybierz, aby wróciæ do menu g³ównego.

THIS IMAGE
ALL IMAGES
EXIT

DPOF

12M12M 1/1401/1401/140

THIS IMAGE
ALL IMAGES
EXIT

DPOF

12M12M 1/1401/1401/140
U¿ycie menu odtwarzania
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3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ do ustawienia liczby 
kopii do wydrukowania.

Pokaz slajdów
Funkcja Slideshow (pokaz slajdów) umo¿liwia wyœwietlenie wszystkich 
zapisanych zdjêæ w kolejnoœci.

Aby wyœwietliæ pokaz slajdów:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê menu 

SLIDESHOW, a nastêpnie naciœnij przycisk OK, 
aby przejœæ do funkcji SLIDESHOW.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK, 
aby dokonaæ wyboru z dostêpnych opcji:
• START: wybierz, aby rozpocz¹æ pokaz slajdów.
• INTERVAL: wybierz, aby ustawiæ przedzia³ czasu miêdzy poszczególnymi zdjêciami podczas 

pokazu slajdów. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo w celu ustawienia wartoœci 
w sekundach.

• LOOP: wybierz, aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ ci¹g³e odtwarzanie pokazu slajdów w pêtli. 
Wybierz opcjê On lub Off (domyœlnie) z podmenu.

• EXIT: wybierz, aby wróciæ do menu g³ównego.

88 

Number of copies 

START
INTERVAL
LOOP
EXIT

SLIDESHOW 

12M 12M 1/1401/140

 
5 SEC 
OFF 
U¿ycie menu odtwarzania
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Zmiana wielkoœci
Funkcja Resize (zmiana wielkoœci) umo¿liwia zmianê rozdzielczoœci 
zdjêcia.

Aby zmieniæ wielkoœæ zdjêcia:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê menu RESIZE, 

a nastêpnie naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do funkcji Resize.
2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK, 

aby wybraæ ¿¹dany wspó³czynnik w celu zmiany wielkoœci: 
6M, 4M, 2M, 1M lub VGA.

3. Wybierz pozycjê EXIT, aby wróciæ do menu g³ównego.

Obrót
Funkcja Rotate (obrót) umo¿liwia zmianê orientacji zapisanego zdjêcia.

Aby obróciæ zdjêcie:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê ROTATE z menu.
2. Naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do trybu edycji.
3. Naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu obrócenia 

wybranego zdjêcia.

Uwaga:
Rozdzielczoœæ zdjêcia mo¿na skalowaæ tylko w dó³. Jeœli rozdzielczoœæ bie¿¹cego zdjêcia to VGA, ta pozycja 
menu jest wy³¹czona w podmenu Resize. Proporcje zdjêcia (4:3 lub 3:2) nie s¹ modyfikowane podczas 
zmiany wielkoœci.
• Ta funkcja obs³uguje tylko oryginalne zdjêcia
• Nie jest mo¿liwa zmiana wielkoœci przyciêtych zdjêæ
• Wielkoœci zdjêæ nie mo¿na zmieniæ w przypadku braku dostêpnego miejsca
• Jeœli karta SD/SDHC jest zablokowana, nie mo¿na zmieniæ wielkoœci zdjêæ
• Nie jest mo¿liwa zmiana wielkoœci zdjêæ VGA

6 M
4 M
2 M
1 M

RESIZE 

12M 12M 1/1401/1401/140

ROTATE

12M12M 1/1401/1401/140

Press OK to enter
U¿ycie menu odtwarzania
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4. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK w celu 
anulowania obrotu.
• OK: potwierdza wybór i zapisuje zdjêcie.

• : wybierz, aby odrzuciæ zmiany i wróciæ do menu g³ównego.

Zabezpieczenie
Mo¿esz zablokowaæ zdjêcie lub film przed przypadkowym skasowaniem.

Aby zablokowaæ zdjêcie lub film:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê menu PROTECT i naciœnij przycisk OK, 

aby przejœæ do tej funkcji.

2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ w celu wybrania opcji Lock  (Blokada) 
lub EXIT (WyjdŸ), a nastêpnie naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ wybór.

3. Ikona klucza  jest wyœwietlana na górze ekranu, aby wskazaæ, ¿e zablokowano zdjêcie/film.
4. Aby odblokowaæ zdjêcie lub film, wykonaj ponownie kroku 1 i 2.

OKOK

 

PROTECT 

12M 12M 1/1401/1401/140

EXIT

1/1401/1401/14012M12M
U¿ycie menu odtwarzania
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Dodawanie ramki
Funkcja Frame Composite obs³uguje 9 ró¿nych ramek dekoracyjnych, 
dziêki którym zdjêcia s¹ zabawniejsze. Rozdzielczoœæ zdjêcia, 
do którego chcesz zastosowaæ ramkê, musi byæ wy¿sza ni¿ 3M.

Aby dodaæ ramkê do zdjêcia:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê menu IMAGE 

RESOLUTION. Upewnij siê, ¿e bie¿¹ca rozdzielczoœæ jest wy¿sza 
ni¿ 3M, a nastêpnie naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ.

2. Po zrobieniu zdjêæ naciœnij przycisk odtwarzania  
i wybierz zdjêcie, do którego chcesz zastosowaæ ramkê.

3. Naciœnij ponownie przycisk MENU i u¿yj przycisków 
nawigacyjnych Lewo/Prawo do wybrania pozycji menu 
FRAME COMPOSITE, a nastêpnie naciœnij przycisk OK 
w celu potwierdzenia.

4. U¿yj 4-kierunkowego przycisku nawigacyjnego (Lewo/Prawo/
Góra/Dó³), aby wybraæ ¿¹dany typ ramki, a nastêpnie naciœnij 
przycisk OK.

5. Naciœnij przycisk OK, aby zapisaæ zdjêcie z u¿yciem opcji 
NEW FILE (Nowy plik) lub OVERWRITE (Nadpisanie), 
a nastêpnie naciœnij ponownie przycisk OK.

6. Podczas wykonywania tych czynnoœci mo¿esz nacisn¹æ przycisk 
MENU, aby wróciæ do poprzedniego menu.

Uwaga:
1. Funkcja jest niedostêpna w przypadku niewystarczaj¹cej iloœci pamiêci.
2. Po zastosowaniu funkcji Frame Composite wielkoœæ wszystkich zdjêæ zostanie zmieniona na 3M, 

nawet jeœli rozdzielczoœæ oryginalnych zdjêæ by³a wy¿sza ni¿ 3M.
3. Funkcja ta nie obs³uguje przyciêtych lub obróconych zdjêæ.

FRAME COMPOSITE

1/1401/1401/140

Press OK to enter

12M12M

Enter

NEW FILE
OVERWRITE

EnterEnter
U¿ycie menu odtwarzania
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Przenoszenie
Funkcja Move (przenoszenie) umo¿liwia przeniesienie zdjêæ z pamiêci 
wewnêtrznej na kartê pamiêci.

Aby przenieœæ zdjêcie:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê Move z menu.
2. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³ i przycisku OK, 

aby dokonaæ wyboru z 3 dostêpnych opcji:
• THIS IMAGE: wybierz, aby przenieœæ bie¿¹ce zdjêcie 

na kartê pamiêci.
• ALL IMAGES: wybierz, aby przenieœæ wszystkie zdjêcia 

na kartê pamiêci.
• EXIT: wybierz, aby wróciæ do menu g³ównego.

Dzielenie
Funkcja Divide (dzielenie) umo¿liwia wyciêcie niepotrzebnych czêœci 
filmu. Jest to przydatne w przypadku niewystarczaj¹cej iloœci miejsca 
w pamiêci lub kiedy u¿ytkownicy chc¹ skróciæ klipy wideo.

Aby przenieœæ zdjêcie:
1. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ pozycjê DIVIDE z menu.
2. Naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do trybu edycji.

3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³, aby wybraæ fragment 
filmu do skasowania.

• : pocz¹tek nowego klipu wideo

• : koniec nowego klipu wideo

Uwaga:
Funkcja przenoszenia jest dostêpna tylko w przypadku, gdy wybrano pamiêæ wewnêtrzn¹ do zapisywania 
plików oraz w³o¿ono kartê SD/SDHC do aparatu.

MOVE 

12M 12M 1/1 1/1 1/1 

THIS IMAGE
ALL IMAGES
EXIT

DIVIDE

640640 1/1401/1401/140

Press OK to enter

00:00:3700:00:3700:00:37

00:00:3700:00:3700:00:37
U¿ycie menu odtwarzania
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4. Naciœnij i przytrzymaj przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo, aby okreœliæ pocz¹tkow¹ i koñcow¹ 
pozycjê nowego klipu wideo. Zwolnij te przyciski po osi¹gniêciu klatki, przy której chcesz 
siê zatrzymaæ.

5. Naciœnij przyciski nawigacyjne Góra/Dó³ i przycisk OK, 
aby wybraæ jedn¹ z nastêpuj¹cych opcji:

• : wybierz, aby przejrzeæ przyciêty klip wideo.

• : wybierz, aby zapisaæ przyciêty klip wideo jako nowy plik lub 
nadpisaæ oryginalny film. Wybierz EXIT, aby odrzuciæ zmiany.

• : wybierz, aby wróciæ do menu g³ównego.

Uwaga:
Funkcja dzielenia jest dostêpna tylko po wybraniu pliku wideo. Nie mo¿na edytowaæ klipów wideo krótszych 
ni¿ jedna sekunda.

NEW FILE
OVERWRITE

EXIT
U¿ycie menu odtwarzania
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Przenoszenie zdjêæ/filmów do komputera
Aby przenieœæ zdjêcia i filmy do komputera:

Po³¹cz port  aparatu z dostêpnym portem USB komputera 
za pomoc¹ kabla USB.

Wewnêtrzna pamiêæ aparatu i/lub karta SD/SDHC pojawi¹ siê 
jako dyski wymienne w mened¿erze plików. Skopiuj pliki z tych 
dysków do katalogu na komputerze.

U¿yj programów PhotoImpression i VideoImpression 
(dostarczonych na p³ycie CD z oprogramowaniem), aby 
wyœwietlaæ lub edytowaæ zdjêcia i filmy.

Uwaga:
Tryb USB jest dostêpny tylko w trybie MSDC.

8.0 MEGA PIXELS

1
2
.0

 M
E

G
A

Przenoszenie zdjêæ/filmów do komputera
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Ustawienia aparatu
Menu Setup (ustawieñ)

Menu ustawieñ, dostêpne w trybach robienia zdjêæ i odtwarzania, umo¿liwia skonfigurowanie ogólnych 
ustawieñ aparatu zgodnie z preferencjami u¿ytkownika.

Aby uzyskaæ dostêp do menu ustawieñ:
1. Naciœnij przycisk MENU w trybie odtwarzania lub dowolnym 

trybie robienia zdjêæ.
2. Wybierz pozycjê SETUP z menu. Zostanie wyœwietlone podmenu.
3. U¿yj przycisków nawigacyjnych Lewo/Prawo, aby przewijaæ 

opcje. Naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do kolejnych podmenu 
lub potwierdziæ wybór. Poni¿sze sekcje przedstawiaj¹ 
szczegó³owe informacje dotycz¹ce poszczególnych ustawieñ.

LCD Brightness
Ustawienie LCD Brightness (jasnoœæ ekranu LCD) umo¿liwia 
rozjaœnienie lub przyciemnienie podœwietlenia ekranu LCD. Naciœnij 
przycisk OK, aby przejœæ do funkcji. U¿yj przycisków nawigacyjnych 
Lewo/Prawo, aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ jasnoœæ.

File Number
Ustawienie File Number (numer pliku) umo¿liwia wyzerowanie numeru 
pliku na 0001, kiedy aparat tworzy nowy folder. W przeciwnym razie u¿yty 
zostanie nastêpny numer pliku. Wybierz opcjê RESET, aby zresetowaæ, 
lub opcjê CONTINUE, aby numery plików by³y nadawane kolejno.

OK Enter

SETUP

Press OK to enter

LCD BRIGHTNESS

FILE NO.

RESET
CONTINUE
Menu Setup (ustawieñ)
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Digital Zoom
Ustawienie Digital Zoom (zoom cyfrowy) umo¿liwia w³¹czenie 
lub wy³¹czenie funkcji zoomu cyfrowego. Naciœnij przycisk OK, 
aby potwierdziæ. Wybierz opcjê ON, aby w³¹czyæ tê funkcjê, 
lub opcjê OFF (domyœlnie), aby j¹ wy³¹czyæ.

Quick View
Ustawienie Quick View (szybki podgl¹d) umo¿liwia wyœwietlenie 
zrobionego zdjêcia. Natychmiast po zrobieniu zdjêcia zostaje ono 
wyœwietlone na ekranie LCD. Jeœli wynik nie spe³nia oczekiwañ, 

mo¿esz nacisn¹æ przycisk / , aby natychmiast skasowaæ zdjêcie. 
Wybierz opcjê ON (domyœlnie), aby w³¹czyæ tê funkcjê, lub opcjê OFF, 
aby j¹ wy³¹czyæ.

Continuous AF
Ustawienie Continuous AF (ci¹g³e ustawianie ostroœci) umo¿liwia 
w³¹czenie (ON) lub wy³¹czenie (OFF) funkcji ci¹g³ego ustawiania 
ostroœci. Naciœnij przycisk OK, aby przejœæ do funkcji. Wybierz 
opcjê ON, aby w³¹czyæ tê funkcjê, lub opcjê OFF (domyœlnie), 
aby j¹ wy³¹czyæ.

Uwaga:
Funkcja Quick View jest niedostêpna w trybach szybkich zdjêæ.

DIGITAL ZOOM

ON
OFF

QUICK VIEW

ON
OFF

CONTINUOUS AF

ON
OFF
Menu Setup (ustawieñ)
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Camera Sound
Ustawienie Camera Sound (dŸwiêk aparatu) umo¿liwia ustawienie 
poziomu g³oœnoœci aparatu. Mo¿na tak¿e ustawiæ dŸwiêk startowy 
i dŸwiêk migawki po w³¹czeniu aparatu i naciœniêciu spustu migawki. 
Poni¿ej przedstawiono dostêpne opcje:

• VOLUME (g³oœnoœæ): Off (wy³.), Low (niska), Normal (normalna, 
ustawienie domyœlne), High (wysoka)

• START-UP (dŸwiêk startowy): Sound 1 (dŸwiêk 1, ustawienie 
domyœlne), Sound 2 (dŸwiêk 2), Sound 3 (dŸwiêk 3)

• SHUTTER (migawka): Sound 1 (dŸwiêk 1, ustawienie 
domyœlne), Sound 2 (dŸwiêk 2), Sound 3 (dŸwiêk 3)

• EXIT: wybierz, aby wróciæ do menu g³ównego.

Power Saving
Ustawienie Power Saving (oszczêdzanie energii) umo¿liwia 
okreœlenie czasu, po up³ywie którego ekran LCD przyciemni 
siê w celu oszczêdzania baterii. Dostêpne s¹ 4 opcje:

• OFF (Wy³.)
• 15 SEC (domyœlnie)
• 30 SEC
• 1 MIN

Auto Power Off
Ustawienie Auto Power Off (automatyczne wy³¹czanie) umo¿liwia 
okreœlenie czasu braku aktywnoœci, po up³ywie którego aparat siê 
wy³¹czy. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³, aby dokonaæ 
wyboru opcji menu. Dostêpne s¹ 2 opcje:

• 5 MIN (domyœlnie)
• 2 MIN

CAMERA SOUND 

NORMAL VOLUME
START-UP
SHUTTER
EXIT

1 

1 

OFF
15 SEC
30 SEC
1 MIN

POWER SAVING

AUTO POWER OFF

5 MIN
2 MIN
Menu Setup (ustawieñ)
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Video Out
Ustawienie Video Out (wyjœcie wideo) umo¿liwia dostosowanie wyjœcia 
sygna³u wideo w zale¿noœci od u¿ywanego telewizora. U¿yj przycisków 
nawigacyjnych Góra/Dó³, aby dokonaæ wyboru opcji menu. Dostêpne 
s¹ 2 opcje:

• NTSC
• PAL

Date Stamp
Ustawienie Date Stamp (znacznik czasu) umo¿liwia dostosowanie 
formatu wyœwietlania daty na ka¿dym zdjêciu lub filmie. Mo¿esz tak¿e 
wy³¹czyæ tê funkcjê. Ustawienie znacznika czasu u³atwia sortowanie 
plików. Ponadto data bêdzie widoczna na wydrukowanych zdjêciach. 
Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ. U¿yj przycisków nawigacyjnych 
Góra/Dó³, aby dokonaæ wyboru opcji menu. Dostêpne s¹ 4 opcje:

• OFF (wy³¹czone — domyœlnie)
• YYYY MM DD: format rok-miesi¹c-dzieñ
• MM DD YYYY: format miesi¹c-dzieñ-rok
• DD MM YYYY: format dzieñ-miesi¹c-rok

Date and Time
Ustawienie Date and Time (data i czas) umo¿liwia ustawienie lub 
dostosowanie daty i czasu w aparacie. Aby ustawiæ lub dostosowaæ 
datê i czas:

• Naciœnij przyciski nawigacyjne Lewo/Prawo w celu wybrania 
pola Year (rok).

• Naciœnij przyciski nawigacyjne Góra/Dó³ w celu dostosowania 
wartoœci Year (rok).

• W ten sam sposób wybierz pola Month (miesi¹c), Date (data), 
Hour (godzina) i Minute (minuty) oraz dostosuj je odpowiednio.

VIDEO OUT 

NTSC
PAL

DATE STAMP

OFF
YYYY MM DD
MM DD YYYY
DD MM YYYY

DATE & TIME

2009   /   03   /   01 12   :   00

(Year)
Press OK when done
Menu Setup (ustawieñ)
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Language
Ustawienie Language (jêzyk) umo¿liwia wybranie jêzyka u¿ywanego 
przez menu ekranowe. Przewiñ listê i wybierz odpowiedni jêzyk. Naciœnij 
przycisk OK, aby potwierdziæ. U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³, 
aby dokonaæ wyboru opcji menu.

Image Storage
Ustawienie Image Storage (zapisywanie zdjêæ) umo¿liwia okreœlenie 
miejsca, w którym bêd¹ umieszczane zdjêcia i klipy wideo. Aparat jest 
wyposa¿ony w pamiêæ wewnêtrzn¹ o pojemnoœci 32 MB, ale mo¿na 
tak¿e w³o¿yæ kartê SD/SDHC (patrz „Wk³adanie karty pamiêci SD/SDHC” 
na stronie 12, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów). Dostêpne s¹ 2 opcje:

• AUTO (domyœlnie): po wybraniu tej opcji aparat automatycznie 
wybiera miejsce zapisu. Jeœli do aparatu w³o¿ono kartê SD/
SDHC, wszystkie zdjêcia i filmy s¹ zapisywane na tej karcie. 
Jeœli zewnêtrzna karta nie zosta³a wykryta, wszystkie zdjêcia 
i filmy s¹ zapisywane w pamiêci wewnêtrznej.

• INTERNAL MEMORY: wszystkie zdjêcia i filmy s¹ zapisywane w pamiêci wewnêtrznej.

Format
Ustawienie Format umo¿liwia usuniêcie wszystkich danych z pamiêci 
wewnêtrznej lub karty SD/SDHC. Naciœnij przycisk OK, aby potwierdziæ. 
U¿yj przycisków nawigacyjnych Góra/Dó³, aby dokonaæ wyboru opcji 
menu. Dostêpne s¹ 3 opcje:

• MEMORY CARD (domyœlnie): wszystkie dane na karcie 
SD/SDHC zostan¹ sformatowane.

• INTERNAL MEMORY: wszystkie dane w pamiêci wewnêtrznej 
zostan¹ sformatowane.

• EXIT: anulowanie operacji formatowania.

LANGUAGE

ENGLISH
DEUTSCH
FRANçAIS
ITALIANO

IMAGE STORAGE

AUTO
INTERNAL MEMORY

FORMAT

MEMORY CARD
INTERNAL MEMORY
EXIT
Menu Setup (ustawieñ)
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Reset
Ustawienie Reset umo¿liwia przywrócenie domyœlnych ustawieñ 
fabrycznych aparatu z wyj¹tkiem ustawieñ daty i czasu, jêzyka i formatu 
wyjœcia sygna³u wideo. Oznacza to, ¿e wszystkie modyfikacje ustawieñ 
aparatu zostan¹ usuniête.

Po wybraniu tej pozycji na ekranie Reset zostanie wyœwietlony 
komunikat potwierdzenia. Wybierz opcjê YES, aby kontynuowaæ 
resetowanie, lub opcjê EXIT (domyœlnie), aby anulowaæ.

Voice Memo
Ustawienie Voice Memo (notatka g³osowa) umo¿liwia nagranie w trybie 
odtwarzania notatki g³osowej po zrobieniu zdjêcia. Wybierz opcjê ON, 
aby w³¹czyæ tê funkcjê, lub OFF (domyœlnie), aby j¹ wy³¹czyæ.

RESET

Reset to camera
default setting?

YES
EXIT

VOICE MEMO

ON
OFF
Menu Setup (ustawieñ)
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Dane techniczne

Ogólne

Rozdzielczoœæ/typ obrazu 12 megapikseli / matryca CCD 1/2,33 cala

Wyœwietlacz LCD 3-calowy ekran TFT, 230 000 pikseli

Wymiary 90(S)x59(W)x19(G) mm

Obudowa zewnêtrzna Metalowa obudowa

Waga Ok. 128g

Optyka

Przys³ona Szeroki k¹t: F2,9
Tele: F5,3

Zoom optyczny Do 3x

Digital Zoom Do 5x

Ogniskowa f = 5,7mm (szeroki k¹t), 17,1mm (tele)
(f = 32 mm — 96 mm, odpowiednik 35 mm)

Tryb ostroœci
Normalny: 0,1 m — nieskoñczonoœæ (szeroki k¹t), 

0,35 m — nieskoñczonoœæ (tele)
Makro: 10 — 70 cm (szeroki k¹t), 35 — 70 cm (tele)

Czas migawki 2 — 1/2000 sek.

Celownik Brak
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Cechy aparatu

Automatyczne 
wy³¹czanie/limit czasu Tak

Odpowiednik ISO Auto, ISO80/100/200/400/800/1600/3200

Pamiêæ wewnêtrzna Pamiêæ wewnêtrzna 32 MB
Obs³uga kart pamiêci SD/SDHC o pojemnoœci do 16 GB

Tryby b³ysku Auto, wy³¹czony, wype³nienie, redukcja czerwonych 
oczu

Tryb robienia zdjêæ Auto, scena automatyczna, tryb programu, 
panorama, SCENA, makro, wideo, odtwarzanie

Mocowanie statywu Standardowe 1/4 cala

Tryby scen

Sport, pejza¿, pejza¿ nocny, portret, autoportret, 
portret nocny, muzeum, œnieg, zachód s³oñca, ognie 
sztuczne, pla¿a, impreza, liœcie, dzieci i zwierzêta, 
kopiowanie, podœwietlenie z ty³u, dŸwiêk

Rozdzielczoœæ 
zdjêcia

Formaty plików zdjêæ Zdjêcia: JPEG (Exif2.2)

Poziom jakoœci

Zdjêcia:
4000 x 3000, 3664 x 2748, 
3664 x 2442, 3264 x 2448, 
2576 x 1932, 2048 x 1536, 
1920 x 1080, 1600 x 1200, 
640 x 480
Tryb wideo:
1280x720 przy15 fps,
640x480 przy 30 fps, 
320x240 przy 30 fps

Poziom jakoœci Najlepsza, Lepsza, Dobra
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Funkcje trybu 
robienia zdjêæ

DPOF Wersja 1.1

Zabezpieczenie przed 
skasowaniem Tak

Kompensacja ekspozycji Mo¿liwoœæ wyboru z przedzia³u +/-2,0 EV z krokiem 
0,3 EV

Ostroœæ Wysoki poziom, normalny poziom, niski poziom

Kolor ¯ywe, kolorowe, czarno-bia³e, scena

Pomiar Matryca, centralno-wa¿ony, punktowy

Ustawianie ostroœci Wielostrefowe, œrodek, wybrany obszar

Wykrywanie twarzy / 
uœmiechu Tak

Zasiêg b³ysku 2,5 m przy szerokim k¹cie

Gwint obiektywu Brak

Zapobieganie drganiom Tak, wysoki poziom ISO

Tryb rejestracji Tryb pojedynczy, tryb zdjêæ seryjnych, tryb wielu 
zdjêæ seryjnych (VGA przy 16 ujêciach), tryb AEB

Szybkie kasowanie Tak

Quick View Tak

Szybki podgl¹d Tak

Samowyzwalacz 2 lub 10 sekund

Odtwarzanie z 
powiêkszeniem Do 6x (krok 0,5)

Balans bieli Auto, s³oñce, œwiat³o sztuczne, œwiat³o 
fluorescencyjne, chmury
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Audio/wideo

Wyjœcie audio/wideo PAL, NTSC

Strumieniowanie na kartê 
SD/SDHC Tak

G³oœnik Tak, mono

Format pliku wideo AVI

D³ugoœæ filmu Maksymalna wielkoœæ nagrania: 4 GB

Mikrofon Tak, mono

Nagrywanie dŸwiêku Tak, format Wave

Zasilanie
Bateria NP40

Czas pracy na baterii 
(Li-ion) CIPA, 200 zdjêæ

Pojemnoœæ
Interfejs aparatu USB 2.0 Full Speed

Obs³ugiwane platformy Windows 2000/XP/Vista

Standardy

Temperatura pracy 0°C — 40°C

Language

Angielski / niemiecki / francuski / w³oski / hiszpañski / 
portugalski (Brazylia) / japoñski / rosyjski / chiñski 
tradycyjny / chiñski uproszczony / arabski / turecki / 
niderlandzki / szwedzki / duñski / grecki / polski / 
wêgierski
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Rozwi¹zywanie problemów
Problem Dzia³anie

Aparat nie w³¹cza siê
• Bateria mo¿e byæ roz³adowana. Na³aduj lub wymieñ bateriê.
• Bateria jest w³o¿ona niepoprawnie. W³ó¿ ponownie bateriê, 

zwracaj¹c uwagê na bieguny.

Aparat wy³¹cza siê automatycznie Naciœnij ponownie w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.

Ekran LCD przygasa automatycznie Naciœnij dowolny przycisk, aby w³¹czyæ ekran LCD, jeœli 
ustawiona jest funkcja POWER SAVING (30 SEC lub 1 MIN).

Na ekranie LCD wyœwietlana jest 
ikona pustej baterii, a nastêpnie 
aparat wy³¹cza siê

Bateria wyczerpa³a siê. Na³aduj lub wymieñ bateriê.

Na ekranie LCD wyœwietlany 
jest komunikat „Card Requires 
Formatting”

Format karty pamiêci nie zosta³ rozpoznany.
Sformatuj ponownie kartê pamiêci.

Na ekranie LCD wyœwietlany 
jest komunikat „Card is Full”

Karta pamiêci jest zape³niona. Zamieñ kartê pamiêci na 
now¹ lub usuñ niepotrzebne zdjêcia z istniej¹cej karty.

Na ekranie LCD wyœwietlany 
jest komunikat „Card is locked”

Karta jest zabezpieczona za pomoc¹ prze³¹cznika. 
Ustaw prze³¹cznik w pozycji odblokowanej.

Zbyt ma³o miejsca w pamiêci, 
aby zakoñczyæ ¿¹danie

W pamiêci jest zbyt ma³o miejsca, aby obróciæ zdjêcie lub 
podzieliæ film. Usuñ niepotrzebne zdjêcia i filmy.

Na ekranie telewizora nie pojawia 
siê obraz

Wybrano niepoprawny typ wyjœcia sygna³u telewizyjnego. 
Ustaw w³aœciwy typ sygna³u zgodnie z u¿ywanym telewizorem.

Zbyt ma³o miejsca na karcie Usuñ niepotrzebne zdjêcia.
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Informacje dla u¿ytkowników dotycz¹ce zbierania i utylizacji starego sprzêtu oraz zu¿ytych baterii

Uwaga dotycz¹ca symbolu baterii (dwa dolne przyk³ady symboli): Ten symbol mo¿e byæ u¿ywany w po³¹czeniu 

z oznaczeniem dla u¿ytego sk³adnika chemicznego lub zwi¹zku. W takim przypadku nale¿y zachowaæ 

zgodnoœæ z wymaganiami okreœlonymi przez dyrektywê dotycz¹c¹ danych substancji chemicznych.

1. Kraje Unii Europejskiej

Te symbole na produktach, opakowaniach i/lub w towarzysz¹cej dokumentacji oznaczaj¹, 

¿e nie nale¿y mieszaæ u¿ywanych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz baterii ze 

zwyk³ymi odpadami domowymi.

U¿ywane urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie wymagaj¹ oddzielnego traktowania 

zgodnie z prawem, które nak³ada obowi¹zek w³aœciwego postêpowania z takimi produktami oraz 

ich odzyskiwania i przetwarzania wtórnego. godnie z implementacj¹ tego prawa przez kraje 

cz³onkowskie, prywatne gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej mog¹ bezp³atnie zwracaæ 

u¿ywane urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do wyznaczonych punktów zbiórki*.

W niektórych krajach lokalny sprzedawca mo¿e bezp³atnie odebraæ stary produkt w przypadku 

nabycia nowego, podobnego produktu. *Aby uzyskaæ dodatkowe informacje, nale¿y skontaktowaæ 

siê z w³adzami lokalnymi.

Prawid³owe pozbycie siê tego produktu pomo¿e zapewniæ w³aœciwe postêpowanie z odpadami oraz 

ich odzyskiwanie i przetwarzanie wtórne, zapobiegaj¹c potencjalnie niebezpiecznemu wp³ywowi 

na œrodowisko i ludzkie zdrowie, które mog³yby zostaæ zagro¿one w przypadku niew³aœciwego 

postêpowania z odpadami.

2. Inne kraje poza Uni¹ Europejsk¹

Te symbole s¹ wa¿ne wy³¹cznie w Unii Europejskiej. Aby pozbyæ siê tych przedmiotów, nale¿y 

skontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ i zapytaæ o w³aœciw¹ metodê utylizacji.

Szwajcaria: U¿ywane urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne mo¿na bezp³atnie zwróciæ do 

sprzedawcy nawet w przypadku braku zakupu nowego produktu. Inne miejsca zbiórki s¹ 

wymienione na stronach www.swico.ch i www.sens.ch.
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PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.

(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (PENTAX Service Department)
12061 Tejon St. STE 600 Westminster, Colorado 80234, U.S.A.
(http://www.pentaximaging.com)

PENTAX Canada Inc. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca)
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Apollo Electronics
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Dane techniczne i wymiary zewnêtrzne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
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