
Dziêkujemy za nabycie cyfrowego aparatu fotograficznego 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 jest znakiem handlowym firmy HOYA CORPORATION.
• Logo SDHC  jest znakiem handlowym firmy SD-3C, LLC.
• , logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface s¹ znakami 

handlowymi lub zastrze¿onymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.
• Eye-Fi, logo Eye-Fi i Eye-Fi connected s¹ znakami handlowymi firmy 

Eye-Fi, Inc.
• Nazwa i logo ArcSoft® s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami 

handlowymi firmy ArcSoft Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Microsoft i Windows s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft 

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

• Macintosh i Mac OS s¹ znakami handlowymi firmy Apple Inc., 
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Po³¹czenie PRINT z cyfrowym 
aparatem fotograficznym, drukark¹ i oprogramowaniem umo¿liwia tworzenie 
zdjêæ zgodnie z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ dostêpne 
w przypadku drukarek, które nie s¹ zgodne z PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation. Logo 
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.

• Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi 
i zarejestrowanymi znakami handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.

Rejestracja produktu
W trosce o zapewnienie lepszej obs³ugi prosimy o wype³nienie karty 
rejestracyjnej produktu, któr¹ mo¿na znaleŸæ na p³ycie CD-ROM dostarczonej 
wraz z aparatem lub w witrynie internetowej firmy PENTAX. Dziêkujemy 
za wspó³pracê.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji, patrz „Ogl¹danie zdjêæ na komputerze“ (str.223).
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Do u¿ytkowników aparatu
• 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.

• 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.

• Po skierowaniu aparatu na jasny obiekt na wyœwietlaczu mo¿e pojawiæ siê 
pasek œwiat³a. To zjawisko jest nazywane smug¹, ale nie oznacza uszkodzenia 
aparatu.

• Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ 
od nabytego produktu.

• Karty pamiêci SD i karty pamiêci SDHC s¹ w tej instrukcji obs³ugi nazywane 
kartami pamiêci SD.

• W tej instrukcji ogólne okreœlenie „komputer“ lub „komputery“ oznacza 
komputer z systemem Windows lub komputer Macintosh.

• W tej instrukcji okreœlenie „bateria“ lub „baterie“ oznacza dowolny typ baterii 
u¿ywanych z tym aparatem i akcesoriami.

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

 Uwaga
• Nie rozbieraj aparatu i nie modyfikuj. W obudowie znajduj¹ siê elementy 

pracuj¹ce z wysokimi napiêciami, gro¿¹ce pora¿eniem pr¹dem.

BEZPIECZNE U¯YWANIE APARATU

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.

Poznajemy i przygotowujemy aparat
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• Je¿eli obudowa aparatu zostanie otwarta z powodu upadku lub innej 
przyczyny, nigdy nie dotykaj elementów wewnêtrznych. Grozi 
to pora¿eniem pr¹dem.

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

• Je¿eli z aparatu wydziela siê dym lub dziwny zapach, przerwij natychmiast 
u¿ywanie aparatu, wyjmij bateriê lub od³¹cz zasilacz i skontaktuj siê 
z najbli¿szym serwisem PENTAX. Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e 
groziæ po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

 Ostrze¿enie
• Nale¿y trzymaæ palce z dala od lampy b³yskowej podczas korzystania 

z niej. Mo¿e to spowodowaæ oparzenie.
• Nie nale¿y zakrywaæ tkanin¹ lampy b³yskowej podczas korzystania z niej. 

Mo¿e to spowodowaæ odbarwienie.
• Niektóre elementy aparatu nagrzewaj¹ siê w czasie u¿ytkowania. 

Wystêpuje ryzyko oparzeñ, je¿eli elementy te bêd¹ przytrzymywane przez 
d³u¿szy czas.

• Jeœli monitor 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 indywidualne 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.

 Uwaga
• Zawsze u¿ywaj ³adowarki baterii i zasilacza przeznaczonych dla tego 

produktu, z podan¹ moc¹ i napiêciem. U¿ywanie innej ³adowarki baterii 
lub zasilacza b¹dŸ u¿ywanie ³adowarki baterii lub oryginalnego zasilacza 
z nieprawid³owym napiêciem mo¿e spowodowaæ po¿ar, pora¿enie pr¹dem 
lub uszkodzenie aparatu. Prawid³owe napiêcie pr¹du zmiennego wynosi 
100 - 240 V.

• Nie nale¿y rozbieraæ lub modyfikowaæ produktu. Grozi to po¿arem lub 
pora¿eniem pr¹dem.

• Je¿eli z produktu zacznie wydobywaæ siê dym lub dziwny zapach, 
albo wyst¹pi¹ inne nietypowe zdarzenia, nale¿y natychmiast przerwaæ 
jego u¿ycie i skonsultowaæ siê z centrum serwisowym PENTAX. Próba 
dalszego u¿ycia produktu grozi po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

Informacje o ³adowarce baterii i zasilaczu
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• Je¿eli do œrodka produktu dostanie siê woda, nale¿y skonsultowaæ siê 
z centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi 
po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

• Je¿eli w czasie u¿ywania ³adowarki i przewodu zasilaj¹cego wyst¹pi burza 
z b³yskawicami, nale¿y od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy i przerwaæ pracê 
urz¹dzenia. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi jego uszkodzeniem, 
po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

• Nale¿y przetrzeæ przewód zasilaj¹cy, je¿eli pokryje siê kurzem. 
Obecnoœæ kurzu na wtyczce zasilaj¹cej grozi po¿arem.

 Ostrze¿enie
• Nie nale¿y umieszczaæ lub upuszczaæ ciê¿kich przedmiotów na przewód 

zasilaj¹cy, ani u¿ywaæ si³y do jego wygiêcia. Mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie przewodu. Jeœli przewód zasilaj¹cy zostanie uszkodzony, 
nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem PENTAX.

• Nie nale¿y dotykaæ ani zwieraæ obszaru styków wtyczki zasilania, 
kiedy przewód jest pod³¹czony.

• Nie nale¿y pod³¹czaæ ani od³¹czaæ przewodu zasilaj¹cego wilgotnymi 
rêkami. Grozi to pora¿eniem pr¹dem.

• Nie nale¿y upuszczaæ produktu ani poddawaæ go gwa³townym wstrz¹som. 
Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.

• Nie nale¿y u¿ywaæ ³adowarki do ³adowania baterii innych ni¿ litowo-jonowa 
bateria D-LI106. Próba ³adowania innych typów baterii grozi wybuchem lub 
zwiêkszeniem temperatury, a tak¿e uszkodzeniem ³adowarki.

• Aby zredukowaæ niebezpieczeñstwo, nale¿y u¿ywaæ tylko miedzianych 
przewodów zasilaj¹cych z certyfikatem CSA/UL typu SPT-2 i co najmniej 
NO.18 AWG, Jeden koniec przewodu musi mieæ zamontowan¹ na sta³e 
wtyczkê (zgodnie z konfiguracj¹ NEMA), podczas gdy na drugim koñcu 
musi znaleŸæ siê zamontowane na sta³e gniazdko okreœlone przez normê 
IEC lub jej odpowiednik.

 Uwaga
• Bateriê nale¿y przechowywaæ z dala od ma³ych dzieci. Umieszczenie 

baterii w ustach mo¿e spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.
• Je¿eli elektrolit z baterii przedostanie siê do oczu, nie trzyj ich. 

Przep³ucz oczy czyst¹ wod¹ i natychmiast skontaktuj siê z lekarzem.

Informacje o baterii
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 Ostrze¿enie
• W aparacie nale¿y u¿ywaæ tylko okreœlonych baterii. U¿ycie innych baterii 

mo¿e spowodowaæ po¿ar lub wybuch.
• Nie rozbieraj baterii. Próba rozebrania baterii mo¿e byæ przyczyn¹ 

wybuchu lub wycieku elektrolitu.
• Wyjmij bateriê z aparatu, je¿eli nagrzeje siê lub zacznie dymiæ. Uwa¿aj, 

aby siê nie oparzyæ przy jej wyjmowaniu.
• Przewody, spinki do w³osów i inne metalowe obiekty nale¿y trzymaæ z dala 

od styków + i - baterii.
• Nie nale¿y zwieraæ styków baterii ani wrzucaæ jej do ognia. Mo¿e to byæ 

przyczyn¹ wybuchu lub po¿aru.
• Je¿eli elektrolit z baterii zetknie siê ze skór¹ lub ubraniem, przep³ucz 

je obficie wod¹.
• Zalecenia dotycz¹ce u¿ycia baterii D-LI106:

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.

 Uwaga
• Aparat i dostarczone akcesoria nale¿y przechowywaæ z dala od ma³ych 

dzieci.
1. Upuszczenie produktu lub nieprawid³owa obs³uga mo¿e doprowadziæ 

do powa¿nych obra¿eñ.
2. Owiniêcie paska wokó³ szyi mo¿e spowodowaæ uduszenie.
3. Aby zapobiec ryzyku przypadkowego po³kniêcia, przechowywaæ 

niewielkie akcesoria, takie jak bateria lub karty pamiêci SD, z dala 
od ma³ych dzieci. W przypadku po³kniêcia akcesoriów skontaktowaæ 
siê natychmiast z lekarzem.

Przechowywaæ aparat i akcesoria z dala od ma³ych dzieci
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• Wybieraj¹c siê w podró¿, nale¿y zabraæ ze sob¹ 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 
uzyskania zdjêæ i dŸwiêków, jeœli nagrywanie, odtwarzanie lub przesy³anie 
danych do komputera nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na niesprawne 
dzia³anie aparatu lub noœnika nagrywania (karta pamiêci SD) itp.

• Przechowywanie w pe³ni na³adowanej baterii mo¿e obni¿yæ jej wydajnoœæ. 
Nale¿y unikaæ przechowywania w wysokich temperaturach.

• Pozostawienie baterii w nieu¿ywanym aparacie na d³u¿szy czas 
spowoduje jej nadmierne roz³adowanie, a w efekcie skrócenie ¿ywotnoœci 
baterii.

• Zaleca siê ³adowanie baterii w dniu u¿ycia lub w dniu poprzedzaj¹cym.
• Dostarczany wraz z tym aparatem przewód zasilania jest przeznaczony 

do u¿ytku tylko z ³adowark¹ D-BC106. Nie nale¿y u¿ywaæ go z innymi 
urz¹dzeniami.

• Nale¿y unikaæ wystawiania aparatu na d³ugotrwa³e dzia³anie wilgoci 
i bardzo wysokich temperatur, na przyk³ad w samochodzie.

• Uwa¿aj, aby nie wystawiaæ aparatu na silne wstrz¹sy, uderzenia 
lub ciœnienie. Przy transportowaniu aparatu za pomoc¹ motocykla, 
samochodu, ³odzi itp. nale¿y go zabezpieczyæ poduszk¹.

• Zakres tolerowanych temperatur dla aparatu wynosi 0°C do 40°C 
(32°F do 104°F).

• Monitor mo¿e staæ siê czarny w wysokiej temperaturze, ale powróci 
do normy po zmniejszeniu siê temperatury.

• Czas reakcji monitora wyd³u¿a siê przy niskich temperaturach. 
Jest to zwi¹zane z w³aœciwoœciami ciek³ych kryszta³ów i nie jest usterk¹.

Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê aparatem

Przed u¿yciem aparatu

Informacje o baterii i ³adowarce

Zalecenia dotycz¹ce przenoszenia aparatu i pos³ugiwania siê nim
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• 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 i wyj¹æ 
go dopiero po zrównaniu temperatury aparatu i otoczenia.

• Chroniæ aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, py³ami, 
wod¹, toksycznymi gazami, solami itp., poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ 
aparat. Je¿eli aparat zostanie zamoczony przez deszcz lub krople wody, 
nale¿y go wysuszyæ.

• Nie nale¿y naciskaæ na monitor. Mo¿e to spowodowaæ jego pêkniêcie 
lub nieprawid³owe dzia³anie.

• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, aby nie dokrêciæ nadmiernie œruby statywu 
podczas korzystania ze statywu.

• Obiektyw aparatu nie jest wymienny i nie mo¿e byæ zdejmowany. 
Nie przytrzymuj wysuniêtej czêœci obiektywu ani nie stosuj si³y wzglêdem 
niego. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie.

• Do czyszczenia aparatu nie wolno u¿ywaæ rozpuszczalników malarskich, 
alkoholu ani benzenu.

• Aby usun¹æ kurz z obiektywu, nale¿y stosowaæ pêdzelek. Nie wolno 
u¿ywaæ pojemnika ze sprê¿onym powietrzem, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ 
uszkodzenie obiektywu.

• Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w pobli¿u œrodków konserwuj¹cych lub 
chemikaliów. W celu unikniêcia powstawania grzybów nale¿y wyj¹æ aparat 
z etui i przechowywaæ go w suchym miejscu z dobr¹ cyrkulacj¹ powietrza.

• Nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy, co 1 rok do 2 lat w celu 
zapewnienia wysokiej jakoœci dzia³ania aparatu.

• Patrz „Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD“ (str.39), aby uzyskaæ 
informacje dotycz¹ce kart pamiêci SD.

• Nale¿y pamiêtaæ, ¿e skasowanie zdjêæ lub dŸwiêków b¹dŸ sformatowanie 
kart pamiêci SD lub wbudowanej pamiêci nie powoduje ca³kowitego 
skasowania oryginalnych danych. Usuniête pliki mo¿na niekiedy odzyskaæ 
przy u¿yciu oprogramowania dostêpnego w sprzeda¿y. U¿ytkownik jest 
odpowiedzialny za zapewnienie prywatnoœci takich danych.

Czyszczenie aparatu

Przechowywanie aparatu

Inne œrodki ostro¿noœci
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Sposób obs³ugi przycisku sterowania zosta³ przedstawiony w tej 
instrukcji za pomoc¹ ilustracji, takich jak te znajduj¹ce siê poni¿ej.

Symbole u¿ywane w niniejszej instrukcji obs³ugi zosta³y opisane poni¿ej.

1 wskazuje numer strony z wyjaœnieniem czynnoœci.

wskazuje u¿yteczn¹ informacjê.

wskazuje œrodki ostro¿noœci zwi¹zane z obs³ug¹ aparatu.

Tryb A

Ten tryb jest przeznaczony do robienia zdjêæ oraz nagrywania 
filmów. Tryb s³u¿¹cy do fotografowania jest w tej instrukcji 
nazywany „trybem robienia zdjêæ“, a tryb s³u¿¹cy do nagrywania 
filmów nosi nazwê „trybu C“.

Tryb Q Ten tryb jest przeznaczony do wyœwietlania zdjêæ oraz 
do odtwarzania filmów i dŸwiêków.

4lub 

3lub 

5lub 

2lub 
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Instrukcja obs³ugi zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y.

Uk³ad instrukcji obs³ugi

1 Przygotowanie ––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ ten opisuje wszystkie czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ 
po zakupieniu aparatu i przed rozpoczêciem robienia zdjêæ. Nale¿y 
zapoznaæ siê z treœci¹ tego rozdzia³u i postêpowaæ zgodnie z instrukcjami.

2 Podstawowe funkcje –––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia podstawowe zasady obs³ugi takie jak pos³ugiwanie 
siê przyciskami i sposób korzystania z menu. Wiêcej szczegó³ów mo¿na 
znaleŸæ w nastêpuj¹cych rozdzia³ach.

3 Robienie zdjêæ ––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia ró¿ne sposoby robienia zdjêæ i dzia³anie podstawowych 
funkcji.

4 Odtwarzanie i kasowanie zdjêæ–––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia sposób odtwarzania zdjêæ i filmów w aparacie 
lub na ekranie telewizorze, a tak¿e sposób kasowania ich z aparatu.

5 Edytowanie i drukowanie zdjêæ–––––––––––––––
Rozdzia³ opisuje ró¿ne sposoby drukowania zdjêæ i ich edycji za pomoc¹ 
aparatu.

6 Nagrywanie i odtwarzanie dŸwiêku –––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia sposób dodawania dŸwiêku (notatki g³osowej) 
do zdjêcia, a tak¿e metodê odtwarzania dŸwiêku.

7 Ustawienia ––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ opisuje ustawianie ró¿nych funkcji aparatu.

8 Ogl¹danie zdjêæ na komputerze ––––––––––––––
Rozdzia³ przedstawia sposób pod³¹czania aparatu do komputera, a tak¿e 
zawiera instrukcje instalacji i ogólny przegl¹d dostarczonego 
oprogramowania.

9 Za³¹cznik –––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ opisuje sposób rozwi¹zywania problemów i zawiera listê 
akcesoriów opcjonalnych.

1

3

2

4

5

6

7

8

9
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Cechy aparatu

Oprócz podstawowych funkcji robienia zdjêæ, aparat X90 zapewnia 
wiele trybów pracy do fotografowania w ró¿nych sytuacjach. 
Ten rozdzia³ przedstawia sposoby najlepszego wykorzystania 
najwa¿niejszych funkcji aparatu. Zapoznanie siê z tymi informacjami 
oraz z opisem dzia³ania aparatu pozwoli cieszyæ siê wszystkimi 
jego funkcjami.

Aparat X90 jest przyjazny dla 
u¿ytkownika i zapewnia prosty sposób 
obs³ugi przy u¿yciu kilku przycisków. 
Wybieraj¹c odpowiedni¹ ikonê, mo¿na 
przejœæ do trybu robienia zdjêæ (str.81) 
i dobraæ odpowiednie ustawienia 
dla danej sytuacji. Mo¿na równie¿ 
przejœæ do trybu odtwarzania (str.156, 
str.180) i skorzystaæ z ró¿nych funkcji 
odtwarzania i edycji. Na monitorze 
wyœwietlane s¹ podpowiedzi, które 
pozwalaj¹ sprawdziæ funkcje dostêpne 
w poszczególnych trybach i poznaæ 
sposób ich u¿ycia.

Proste w nawigacji funkcje robienia i odtwarzania 
zdjêæ!

Podpowiedzi trybu robienia zdjêæ s¹ wyœwietlane 
na palecie trybów robienia zdjêæ, a podpowiedzi trybu 
odtwarzania - na palecie trybów odtwarzania (str.82, 
str.156).
U¿yj trybu zielonego, aby w prosty sposób robiæ zdjêcia 
ze standardowymi ustawieniami (str.75).
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Aparat X90 jest wyposa¿ony w funkcjê wykrywania twarzy, który 
wykrywa twarze na ujêciu oraz automatycznie dostosowuje ostroœæ 
i ekspozycjê. Mo¿liwe jest wykrycie do 32 osób na ujêciu (*), dziêki 
czemu mo¿na robiæ tak¿e idealne zdjêcia grupowe. Aparat zwalnia 
automatycznie migawkê, kiedy osoby siê uœmiechaj¹. Jeœli ktoœ 
mrugnie, pojawi siê odpowiednia informacja, dziêki czemu bêdzie 
mo¿na powtórzyæ ujêcie — tak, aby by³o idealne. Dostêpna jest tak¿e 
funkcja powiêkszaj¹ca twarze kolejnych osób podczas odtwarzania, 
co pozwala szybko sprawdziæ ich miny.
* Na monitorze wyœwietlanych jest do 31 ramek wykrywania twarzy.

Podczas fotografowania aparatem 
X90 mo¿na dodaæ do zdjêcia 
atrakcyjn¹ ramkê, wybieraj¹c jedn¹ 
z wielu dostêpnych (str.93). Ramki 
mo¿na tak¿e dodawaæ do ju¿ 
zrobionych zdjêæ. Mo¿esz zmieniaæ 
po³o¿enie obiektu na zdjêciu, 
jak równie¿ powiêkszaæ i pomniejszaæ 
zdjêcie, aby dopasowaæ je do rozmiaru 
i kszta³tu ramki. Teraz nie trzeba 
ju¿ siê martwiæ, czy obiekt na zdjêciu 
zmieœci siê w ramce (str.189).

Idealny do portretów!

Dodaj ró¿ne ramki do swoich zdjêæ!

Funkcja wykrywania twarzy (str.73)
Tryby umo¿liwiaj¹ce uzyskanie niesamowitych zdjêæ 
ludzi (str.86)
Zbli¿enia twarzy w celu ³atwego sprawdzenia podczas 
odtwarzania (str.163)

Aby ozdobiæ zdjêcia ramk¹.
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Aparat X90 umo¿liwia wyœwietlanie zarejestrowanych zdjêæ wed³ug daty 
w postaci kalendarza (str.155). W ten sposób mo¿esz szybko znaleŸæ 
zdjêcie, które chcesz wyœwietliæ.

Aparat X90 jest wyposa¿ony w funkcjê redukcji (Movie SR) w celu 
redukcji drgañ aparatu podczas nagrywania filmów (str.147). 
Filmy mo¿na rejestrowaæ w formacie HDTV (str.146) o rozdzielczoœci 
1280×720 pikseli (16:9), a nastêpnie ogl¹daæ filmy o wysokiej jakoœci 
na urz¹dzeniach AV poprzez pod³¹czenie aparatu przy u¿yciu 
dostêpnego w sprzeda¿y kabla HDMI (str.176).

Aparat X90 zapewnia wiele 
funkcji, dziêki którym mo¿na 
cieszyæ siê odtwarzaniem 
i edytowaniem zdjêæ bez 
koniecznoœci po³¹czenia aparatu 
z komputerem i przeniesienia 
zdjêæ. Do rejestracji i edycji zdjêæ 
oraz filmów wystarczy tylko 
aparat (str.180). Nie trzeba tak¿e 
obawiaæ siê przypadkowego 
usuniêcia zdjêæ, poniewa¿ teraz 
aparat X90 pozwala na ich 
odzyskanie (str.169).

Odtwarzaj zdjêcia i dŸwiêki (notatki g³osowe) 
za pomoc¹ kalendarza!

Zaawansowane funkcje nagrywania filmów

Aparat oferuje wiele funkcji, które pozwalaj¹ 
cieszyæ siê aparatem bez u¿ycia komputera!

U¿yj aparatu do nagrywania zabawnych filmów z dzieæmi 
lub zwierzakami jako wizualnej kroniki ich rozwoju 
(str.144).
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Podczas wyœwietlania zdjêcia w trybie odtwarzania 
mo¿na u¿yæ funkcji zmiany wielkoœci (str.180), 
przycinania (str.181) i kompensacji czerwonych 
oczu (str.188).
Mo¿esz podzieliæ film na dwie czêœci lub wybraæ klatkê 
filmu i zapisaæ j¹ jako zdjêcie (str.193).
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Elementy oznaczone gwiazdk¹ (*) s¹ dostêpne jako akcesoria opcjonalne.
£adowarka i przewód zasilania s¹ sprzedawane tylko w zestawie 
(zestaw ³adowarki baterii K-BC106).
Patrz „Akcesoria opcjonalne“ (str.258), aby uzyskaæ informacje o innych 
akcesoriach.

Sprawdzanie zawartoœci opakowania

Aparat X90 Pasek O-ST92 (*) Os³ona obiektywu 
O-LC106 (*) (os³ona 

zamocowana na aparacie)

Oprogramowanie 
(CD-ROM) S-SW104

Kabel USB 
I-USB7 (*)

Kabel AV 
I-AVC7 (*)

Bateria litowo-jonowa 
D-LI106 z mo¿liwoœci¹ 

³adowania (*)

£adowarka 
D-BC106 (*)

Przewód zasilania (*)

Instrukcja obs³ugi 
(ten podrêcznik)

Przewodnik Szybki start
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Przód

Ty³

Nazwy elementów

P
C
/A
V

Przycisk b

Uchwyt paska

Obiektyw

Kontrolka samowyzwalacza 
(lampka dodatkowego œwiat³a automatyki ostroœci)

Gniazdo PC/AV

Gniazdo HDMI (typ D)

Pokrêt³o trybów
Lampa b³yskowa (wbudowana)

DŸwignia zoom

Spust migawki

W³¹cznik/kontrolka zasilania

Przycisk m

Wyœwietlacz

Celownik

Pokrêt³o regulacji dioptrii

Uchwyt 
paska
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Spód

Opis elementów sterowania

Patrz „Przedstawienie funkcji przycisków“ (str.52 - str.56), aby uzyskaæ 
opis funkcji poszczególnych przycisków.

Pokrywka baterii/karty

Gwint na statyw

DŸwignia blokady pokrywy 
baterii/karty

Pokrywka kabla po³¹czeniowego

e-pokrêt³o

Przycisk 4

Przycisk 9/i

Przycisk sterowania

Przycisk 3

Przycisk u

Przycisk Q

Przycisk G

Przycisk I
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Wyœwietlacz przedstawia informacje, takie jak warunki ekspozycji w trybie 
robienia zdjêæ. Zawartoœæ wyœwietlacza zmienia siê w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci przy ka¿dym naciœniêciu przycisku u: normalny ekran, 
wykres + informacje, wyœwietlanie siatki, brak informacji.

Informacje na monitorze

Wyœwietlacz w trybie A

Normalny ekran Wykres + informacje

Brak informacji Wyœwietlanie siatki

• Kiedy tryb robienia zdjêæ jest ustawiony 
na 9 (zielony), wyœwietlany jest ekran 
przedstawiony po prawej stronie. 
Nie mo¿na zmieniæ informacji 
na wyœwietlaczu poprzez naciœniêcie 
przycisku u.

• Aby robiæ zdjêcia przy u¿yciu celownika, 
prze³¹cz siê z ekranu monitora 
na celownik poprzez naciœniêcie 
przycisku G. Naciœnij ponownie ten 
przycisk, aby prze³¹czyæ siê na ekran 
monitora.

14:2514:2514:25

383838 383838

12M

200200200

38

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

DISP

DISPDISP

DISP

383838
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Normalny ekran w trybie robienia zdjêæ

* Wskazanie 3 ró¿ni siê w zale¿noœci od ustawienia [Ustaw. D-range] 
w menu [A Tryb nagryw.].
P Jeœli pozycjê [Komp. przeœwiet.] ustawiono na O
Q Jeœli pozycjê [Kompens. Cienia] ustawiono na O
O Jeœli pozycje [Komp. przeœwiet.] i [Kompens. Cienia] ustawiono 

jednoczeœnie na O
Jeœli pozycje [Komp. przeœwiet.] i [Kompens. Cienia] ustawiono 
jednoczeœnie na P (Wy³.), w pozycji wskazania 3 nie jest nic 
wyœwietlane.

14:2514:2514:25+1.0+1.0+1.0

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

F3.5F3.5F3.5

1 /2501/2501/250
16

19 1817

1

119

13

14

15

12

1087

2

3

4

5

6

1 Tryb robienia zdjêæ (str.81)
2 Ikona wykrywania twarzy 

(str.73)
3 Ikona ustawienia D-Range 

(str.133)
4 Ikona funkcji Shake 

Reduction (str.136)
5 Czas migawki
6 Przys³ona
7 Tryb b³ysku (str.115)
8 Tryb rejestracji 

(str.95 - str.100)
9 Tryb ustawiania ostroœci 

(str.117)
10 Stan komunikacji Eye-Fi 

(str.239)

11 Ikona zoomu cyfrowego/
zoomu inteligentnego (str.77)

12 Stan pamiêci (str.42)
13 Pozosta³a liczba zdjêæ
14 WskaŸnik poziomu 

na³adowania baterii (str.35)
15 Ramka ostroœci (str.69)
16 Data i czas (str.47)
17 Kompensacja ekspozycji 

(str.79)
18 Ustawienie nanoszenia daty 

(str.140)
19 Ustawienie czasu na œwiecie 

(str.211)
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* W przypadku wskazania 4 symbol M pojawia siê po naciœniêciu 
spustu migawki do po³owy, kiedy pozycja [Shake Reduction] w menu 
[A Tryb nagryw.] jest ustawiona na O (W³.). l pojawia siê, 
kiedy pozycja [Shake Reduction] jest ustawiona na P (Wy³.).

* Wskazania 5 i 6 zawsze pojawiaj¹ siê, kiedy tryb robienia zdjêæ jest 
ustawiony na e, b, c, a lub E. W innych trybach robienia zdjêæ 
te wskazania s¹ wyœwietlane tylko po naciœniêciu spustu migawki 
do po³owy.

* Wskazanie 10 ró¿ni siê w zale¿noœci od stanu komunikacji podczas 
korzystania z karty pamiêci SD z wbudowan¹ obs³ug¹ sieci 
bezprzewodowej (karta Eye-Fi).
(brak wskazania) Karta Eye-Fi nie jest obs³ugiwana
M N Komunikacja danych
M O Oczekiwanie na komunikacjê
M P Komunikacja Eye-Fi jest niedozwolona
M Q Wersja jest nieaktualna

* W zale¿noœci od wybranego trybu robienia zdjêæ, niektóre wskazania 
mog¹ nie byæ wyœwietlane.

Ekran Wykres + informacje/Wyœwietlanie siatki/Brak informacji 
w trybie robienia zdjêæ
Wskazania od A1 do A18 oraz B1 pojawiaj¹ siê po wybraniu ekranu 
Wykres + informacje. Wybranie ekranu Wyœwietlanie siatki lub Brak 
informacji powoduje wyœwietlenie tylko wskazania B1.

F3.5F3.5

1 /2501/250

F3.5

1 /250

383838

12M

200200200

+1.0+1.0+1.0

A1

A5 A6 A7 A10A9A8

A2

A3

B1

A4

B2

B3

A19 A20

A18

A14

A17

A16

A15

A13

A12

A11
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* Wskazanie A3 ró¿ni siê w zale¿noœci od ustawienia [Ustaw. D-range] 
w menu [A Tryb nagryw.].
P Jeœli pozycjê [Komp. przeœwiet.] ustawiono na O
Q Jeœli pozycjê [Kompens. Cienia] ustawiono na O
O Jeœli pozycje [Komp. przeœwiet.] i [Kompens. Cienia] ustawiono 

jednoczeœnie na O
Jeœli pozycje [Komp. przeœwiet.] i [Kompens. Cienia] ustawiono 
jednoczeœnie na P (Wy³.), w pozycji wskazania A3 nie jest nic 
wyœwietlane.

* W przypadku wskazania A4 symbol M pojawia siê po naciœniêciu 
spustu migawki do po³owy, kiedy pozycja [Shake Reduction] w menu 
[A Tryb nagryw.] jest ustawiona na O (W³.). l pojawia siê, kiedy 
pozycja [Shake Reduction] jest ustawiona na P (Wy³.).

* Wskazanie A8 ró¿ni siê w zale¿noœci od stanu komunikacji podczas 
korzystania z karty pamiêci SD z wbudowan¹ obs³ug¹ sieci 
bezprzewodowej (karta Eye-Fi).
(brak wskazania) Karta Eye-Fi nie jest obs³ugiwana
M N Komunikacja danych
M O Oczekiwanie na komunikacjê
M P Komunikacja Eye-Fi jest niedozwolona
M Q Wersja jest nieaktualna

* Wskazania B2 i B3 zawsze pojawiaj¹ siê, kiedy tryb robienia zdjêæ jest 
ustawiony na e, b, c, a lub E. W innych trybach robienia zdjêæ 
te wskazania s¹ wyœwietlane tylko po naciœniêciu spustu migawki 
do po³owy.

A1 Tryb robienia zdjêæ (str.81)
A2 Ikona wykrywania twarzy 

(str.73)
A3 Ikona ustawienia D-range 

(str.133)
A4 Ikona funkcji Shake 

Reduction (str.136)
A5 Tryb b³ysku (str.115)
A6 Tryb rejestracji 

(str.95 - str.100)
A7 Tryb ostroœci (str.117)
A8 Stan komunikacji Eye-Fi 

(str.239)
A9 Ikona zoomu cyfrowego/

zoomu inteligentnego (str.77)
A10 Stan pamiêci (str.42)

A11 Pozosta³a liczba zdjêæ
A12 WskaŸnik poziomu 

na³adowania baterii (str.35)
A13 Rozdzielczoœæ (str.124)
A14 Jakoœæ (str.126)
A15 Balans bieli (str.127)
A16 Pomiar ekspozycji (str.131)
A17 Czu³oœæ (str.129)
A18 Wykres (str.27)
A19 Kompensacja ekspozycji 

(str.79)
A20 Ustawienie nanoszenia daty 

(str.140)
B1 Ramka ostroœci (str.69)
B2 Czas migawki
B3 Przys³ona
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* Jeœli wybrano tryb robienia zdjêæ I (Automat. tryb zdjêæ) i spust 
migawki zostanie naciœniêty do po³owy, wybrany automatycznie tryb 
robienia zdjêæ pojawi siê w A1, nawet jeœli wybrano ekran 
Wyœwietlanie siatki lub Brak informacji (str.68).

* W zale¿noœci od wybranego trybu robienia zdjêæ, niektóre wskazania 
mog¹ nie byæ wyœwietlane.

Wyœwietlacz przedstawia informacje, takie jak warunki ekspozycji 
zdjêcia w trybie odtwarzania. Zawartoœæ wyœwietlacza zmienia siê 
w nastêpuj¹cej kolejnoœci przy ka¿dym naciœniêciu przycisku u: 
normalny ekran, wykres + informacje, brak informacji.

Wyœwietlacz w trybie Q

DISP

DISP

DISP

F3.5F3.5
1/2501/250
F3.5
1/250

100100-00380038100-0038

14:2514:2514:25

200200200

EdytujEdytuj

12M

02/02/201002/02 /201002/02 /2010

100100-00380038100-0038

14:2514:2514:25EdytujEdytuj
02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

EdytujEdytuj

Normalny ekran

Wykres + informacje

Brak informacji
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Normalny ekran/ekran Wykres + informacje w trybie odtwarzania
(Wszystkie elementy s¹ przedstawione tylko w celu wyjaœnienia).
Na ekranie widoczne s¹ ró¿ne informacje, takie jak warunki ekspozycji. 
Wskazania A1 do A11 s¹ wyœwietlane tak¿e po wybraniu ekranu 
Normalny ekran lub Wykres + informacje.
Wskazania B1 do B8 s¹ wyœwietlane tylko po wybraniu ekranu Wykres + 
informacje.

* Wskazanie A2 pojawia siê tylko w przypadku, gdy funkcja wykrywania 
twarzy by³a aktywna w czasie robienia zdjêcia.

* W normalnym trybie wyœwietlania wskazania A8 i A10 znikaj¹, jeœli 
¿adna operacja nie zostanie wykonana w ci¹gu dwóch sekund.

* Wskazanie A9 pojawia siê tylko podczas regulacji g³oœnoœci w trakcie 
odtwarzania filmów lub notatek g³osowych. (str.153, str.203)

F3.5F3.5
1 /2501/250
F3.5
1/250

100100-00380038100-0038

14:2514:2514:25

200200200

EdytujEdytuj
02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

12M

A1
A2

A7

B8

A10

A11

A4
A5
A6

B2
B3
B4
B5
B6
B7

B1
A8
A9

A3

A1 Tryb odtwarzania
Q : Zdjêcia (str.152)
K : Film (str.153)

A2 Ikona wykrywania twarzy 
(str.73)

A3 Stan pamiêci (str.42)
A4 Numer folderu (str.214)
A5 Numer pliku
A6 Ikona zabezpieczenia 

(str.170)
A7 Ikona notatki g³osowej 

(str.203)
A8 WskaŸnik poziomu 

na³adowania baterii (str.35)

A9 Ikona g³oœnoœci
A10 Zapisana data i czas (str.47)
A11 Podpowiedzi u¿ycia 

przycisku sterowania
B1 Rozdzielczoœæ (str.124)
B2 Jakoœæ (str.126)
B3 Balans bieli (str.127)
B4 Pomiar ekspozycji (str.131)
B5 Czu³oœæ (str.129)
B6 Czas migawki
B7 Przys³ona
B8 Wykres (str.27)
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* Wskazanie A11 pojawia siê, nawet jeœli wybrano ekran Brak 
informacji, ale znika, jeœli ¿adna operacja nie zostanie wykonana 
w ci¹gu dwóch sekund. Jeœli ¿adna operacja nie zostanie wykonana 
w ci¹gu dwóch sekund w normalnym trybie wyœwietlania lub 
na ekranie Wykres + informacje, zniknie tylko wskazanie Edytuj.

W czasie wykonywania operacji na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê 
nastêpuj¹ce wskazania podpowiedzi dla ka¿dego dostêpnego przycisku 
lub klawisza.

Wykres przedstawia rozk³ad 
jasnoœci zdjêcia. Oœ pozioma 
reprezentuje jasnoœæ (ciemne 
kolory po lewej stronie i jasne 
kolory po prawej), natomiast 
oœ pionowa wskazuje liczbê 
pikseli.
Kszta³t wykresu przed 
i po zrobieniu zdjêcia wskazuje, 
czy jasnoœæ i kontrast 
s¹ poprawne. Pomaga 
to zdecydowaæ, czy nale¿y 
dostosowaæ ekspozycjê i zrobiæ ponownie zdjêcie.

Wskazania podpowiedzi

2 Przycisk sterowania (2) / e-pokrêt³o

3 Przycisk sterowania (3) Przycisk 4

4 Przycisk sterowania (4) Spust migawki

5 Przycisk sterowania (5) X/i Przycisk 9/i

Przycisk 3 I/J Przycisk I

U¿ycie wykresu

Korekcja ekspozycji 1str.79

OK

SHUTTER

MENU

Ciemne obszary Jasne obszary

R
oz

dz
ie

lc
zo

œæ
 →

← Jasnoœæ →(Ciemne) (Jasne)
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Jasnoœæ
Jeœli jasnoœæ jest poprawna, wykres osi¹ga szczyt w œrodku. Je¿eli 
zdjêcie jest zbyt ciemne, szczyt wykresu znajduje siê po lewej stronie, 
natomiast jeœli zdjêcie jest zbyt jasne, szczyt znajduje siê po prawej 
stronie.

Jeœli zdjêcie jest zbyt ciemne, czêœæ po lewej stronie zostaje odciêta 
(ciemne obszary). Jeœli zdjêcie jest zbyt jasne, czêœæ po prawej stronie 
zostaje odciêta (jasne obszary).

Kontrast
Wykres roœnie stopniowo w przypadku zdjêæ z prawid³owym kontrastem. 
Wykres osi¹ga szczyt po obu stronach i opada poœrodku, je¿eli zdjêcie 
cechuje siê du¿¹ ró¿nic¹ kontrastu oraz niewielkim poziomem jasnoœci 
tonów œrodkowych.

Ciemne zdjêcie Prawid³owe zdjêcie Jasne zdjêcie
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Mocowanie pokrywki obiektywu i paska

Przymocuj pokrywkê obiektywu (O-LC106) i pasek (O-ST92) 
dostarczone wraz z aparatem.

1 Zamocuj dostarczon¹ linkê 
do pokrywki obiektywu.

2 Prze³ó¿ koniec paska przez oczko 
paska, a nastêpnie przymocuj 
go wewn¹trz sprz¹czki.
Jak pokazano na ilustracji, prze³o¿enie 
paska przez linkê pokrywki obiektywu 
pozwala zapobiec zgubieniu tej pokrywki.

3 Przymocuj drugi koniec paska 
w sposób opisany powy¿ej.
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Zasilanie aparatu

Jeœli aparat jest u¿ywany po raz pierwszy, nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy 
czas lub wyœwietlany jest komunikat [Wyczerpana bateria], na³aduj 
dostarczon¹ bateriê litowo-jonow¹ (D-LI106) za pomoc¹ ³adowarki 
(D-BC106), która znajduje siê w zestawie.

1 Pod³¹cz przewód zasilania do ³adowarki.

2 Pod³¹cz przewód zasilania do gniazdka.

3 Umieœæ bateriê w ³adowarce w taki sposób, aby logo 
PENTAX by³o skierowane do góry.
Kontrolka ³adowania zapala siê w czasie ³adowania baterii i gaœnie 
po jego zakoñczeniu.

4 Po zakoñczeniu ³adowania nale¿y wyj¹æ bateriê 
z ³adowarki.

£adowanie baterii

£adowarka

Kontrolka ³adowania
Podczas ³adowania: miga
Po zakoñczeniu ³adowania: 
gaœnie

3

Bateria

Przewód 
zasilania

1

2 Gniazdko
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Nale¿y u¿ywaæ ³adowanej baterii litowo-jonowej D-LI106, która zosta³a 
dostarczona wraz z aparatem. Przed pierwszym u¿yciem baterii 
w aparacie nale¿y j¹ na³adowaæ.

• Dostarczona ³adowarka (D-BC106) s³u¿y wy³¹cznie do ³adowania 
baterii litowo-jonowych D-LI106. Próba ³adowania innych baterii mo¿e 
doprowadziæ do przegrzania lub uszkodzenia ³adowarki.

• Okres u¿ytkowania baterii koñczy siê, kiedy wkrótce po na³adowaniu 
czas pracy aparatu staje siê znacz¹co krótszy. Nale¿y u¿yæ nowej 
baterii.

• Je¿eli bateria zosta³a w³o¿ona prawid³owo do ³adowarki, a kontrolka 
³adowania nie zapala siê, oznacza to, ¿e bateria jest uszkodzona. 
Nale¿y j¹ wymieniæ na now¹.

Szacowany czas wymagany do pe³nego na³adowania baterii wynosi 
oko³o 140 minut. Czas ³adowania zale¿y od temperatury otoczenia 
i warunków ³adowania. W³aœciwa temperatura otoczenia w czasie 
³adowania baterii wynosi od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F).

Wk³adanie baterii

DŸwignia blokady 
pokrywy baterii/karty

DŸwignia 
blokady 
baterii

Pokrywka baterii/karty
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1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.

Przesuñ dŸwigniê blokady pokrywki baterii/karty w kierunku strza³ki, 
aby otworzyæ pokrywkê (1).

2 Naciœnij dŸwigniê blokady baterii w kierunku 2 i w³ó¿ 
bateriê, tak aby logo PENTAX by³o skierowane w stronê 
ekranu monitora.
Dopasuj oznaczenia na baterii zgodnie z oznaczeniami w komorze 
i wsuñ bateriê a¿ do jej zablokowania.

3 Zamknij pokrywkê baterii/karty.
Po zamkniêciu pokrywki baterii/karty przesuñ dŸwigniê blokady 
pokrywki w kierunku (1).

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.

2 Naciœnij dŸwigniê blokady baterii w kierunku 2.
Bateria zostanie wysuniêta. Zachowaj ostro¿noœæ, aby nie upuœciæ 
baterii podczas jej wyjmowania.

Upewnij siê, ¿e bateria zosta³a w³o¿ona stron¹ z logo PENTAX 
skierowan¹ do ekranu monitora. Nieprawid³owe po³o¿enie baterii 
mo¿e byæ przyczyn¹ niew³aœciwego dzia³ania.

Wyjmowanie baterii
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• Liczba zdjêæ, czas nagrywania filmu i czas odtwarzania
(przy 23°C, z w³¹czonym wyœwietlaczem oraz w pe³ni na³adowan¹ bateri¹)

*1 Pojemnoœæ zdjêæ przedstawia przybli¿on¹ liczbê zdjêæ, która zosta³a 
zmierzona zgodnie ze standardowymi warunkami pomiaru CIPA. 
(Warunki pomiaru: wyœwietlacz w³¹czony, 50% zdjêæ z b³yskiem, 
temperatura 23°C).

*2 Zgodnie z wynikami testów w pomieszczeniu. Rzeczywista liczba zdjêæ 
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od warunków u¿ycia.

• Litowo-jonowa bateria D-LI106 z mo¿liwoœci¹ ³adowania jest 
przeznaczona tylko do u¿ytku z tym aparatem. U¿ycie innych baterii 
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie aparatu.

• Wk³adaj bateriê poprawnie. Nieprawid³owe po³o¿enie baterii mo¿e 
spowodowaæ niepoprawne dzia³anie aparatu.

• Nie wyjmuj baterii, kiedy aparat jest w³¹czony.
• Jeœli bateria bêdzie przechowywana przez ponad 6 miesiêcy, na³aduj 

j¹ za pomoc¹ ³adowarki przez 30 minut, a nastêpnie umieœæ bateriê 
oddzielnie.
Bateriê nale¿y na³adowaæ ponownie co 6-12 miesiêcy. Bateriê 
najlepiej przechowywaæ w temperaturze pokojowej lub ni¿szej. 
Nale¿y unikaæ przechowywania baterii w wysokiej temperaturze.

• Jeœli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez d³u¿szy czas, 
mog¹ zostaæ przywrócone domyœlne ustawienia daty i czasu.

• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, poniewa¿ aparat lub bateria mog¹ 
osi¹gn¹æ wysok¹ temperaturê w przypadku ci¹g³ego u¿ycia przez 
d³u¿szy czas.

Pojemnoœæ zdjêæ*1

(50% zdjêæ z b³yskiem) Czas nagrywania filmu*2 Czas odtwarzania*2

Oko³o 255 zdjêæ Oko³o 100 min. Oko³o 360 min.

• Wydajnoœæ baterii zmniejsza siê tymczasowo wraz ze spadkiem 
temperatury.

• Kiedy podczas podró¿y robisz zdjêcia w ch³odnym klimacie lub kiedy 
zamierzasz zrobiæ du¿o zdjêæ, pamiêtaj o zabraniu dodatkowych 
baterii.
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• WskaŸnik poziomu na³adowania baterii
WskaŸnik na wyœwietlaczu umo¿liwia sprawdzenie stanu na³adowania 
baterii.

Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³ugi czas lub pod³¹czyæ aparat 
do komputera, zalecane jest u¿ycie zestawu zasilacza K-AC106 (opcja).

1 Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony, a nastêpnie 
otwórz pokrywkê baterii i karty.

2 Wyjmij bateriê.
Patrz str.32 - str.33, aby uzyskaæ instrukcje dotycz¹ce otwierania 
i zamykania pokrywki baterii/karty oraz wyjmowania baterii.

Ekran Stan baterii

w (zielony) Wystarczaj¹ca moc baterii.

x (zielony) Moc baterii s³abnie.

y (¿ó³ty) Bateria prawie wyczerpana.

z (czerwony) Bateria wyczerpa³a siê

[Wyczerpana bateria] Aparat wy³¹czy siê po wyœwietleniu tego komunikatu.

U¿ycie zasilacza

Przewód zasilania

Gniazdo
zasilania

3

1Z³¹czka zasilania

6

4

8

7 Z³¹czka 
zasilania
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3 W³ó¿ z³¹czkê, przytrzymuj¹c dŸwignê blokady pokrywki 
baterii (1).
Upewnij siê, ¿e z³¹czka zosta³a zablokowana.

4 Wysuñ przewód z³¹czki.
Poci¹gnij i otwórz pokrywkê kabla po³¹czeniowego (2), która znajduje 
siê obok pokrywki baterii/karty, a nastêpnie wyci¹gnij kabel ze z³¹czki 
zasilania.

5 Zamknij pokrywkê baterii/karty.

6 Pod³¹cz wtyczkê zasilacza do gniazda zasilania 
w z³¹czce.

7 Pod³¹cz przewód zasilania do zasilacza.

8 Pod³¹cz przewód zasilania do gniazdka.

• Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed pod³¹czeniem lub 
od³¹czeniem zasilacza.

• Upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy i przewód ³¹cz¹cy zasilacz 
z aparatem s¹ umocowane prawid³owo. Je¿eli przewód zostanie 
od³¹czony w czasie zapisywania danych na karcie pamiêci SD lub 
we wbudowanej pamiêci, dane mog¹ zostaæ utracone.

• Aby unikn¹æ ryzyka po¿aru lub pora¿enia pr¹dem, nale¿y zachowaæ 
ostro¿noœæ podczas u¿ywania zasilacza.
Przed u¿yciem zasilacza nale¿y uwa¿nie przeczytaæ sekcjê 
„Informacje o ³adowarce baterii i zasilaczu“ (str.2).

• Przed u¿yciem zestawu zasilacza K-AC106 nale¿y zapoznaæ 
siê z jego instrukcj¹ obs³ugi.
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Wk³adanie karty pamiêci SD

Ten aparat obs³uguje karty pamiêci SD oraz karty pamiêci SDHC. 
Oba typy kart s¹ w dalszej czêœci instrukcji nazywane kartami pamiêci 
SD. Zdjêcia s¹ zapisywane na karcie pamiêci SD, je¿eli zosta³a w³o¿ona 
do aparatu. Zdjêcia s¹ zapisywane we wbudowanej pamiêci, je¿eli karta 
pamiêci nie zosta³a w³o¿ona (str.42).

• Now¹ b¹dŸ u¿ywan¹ w innym aparacie lub urz¹dzeniu cyfrowym 
kartê pamiêci SD nale¿y sformatowaæ (zainicjowaæ) w tym 
aparacie. Patrz „Formatowanie karty pamiêci SD“ (str.206), 
aby uzyskaæ instrukcje na temat formatowania.

• Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub wyjêciem 
karty pamiêci SD.

• Liczba zdjêæ, jak¹ mo¿na zapisaæ za pomoc¹ aparatu, jest zale¿na 
od pojemnoœci karty pamiêci SD i wybranej rozdzielczoœci oraz 
poziomu jakoœci (str.40).

• Kontrolka zasilania miga podczas dostêpu do karty pamiêci 
SD (dane s¹ zapisywane lub odczytywane).

Tworzenie kopii zapasowej danych
W przypadku uszkodzenia aparat mo¿e mieæ problemy z uzyskaniem dostêpu 
do danych we wbudowanej pamiêci. U¿yj komputera lub innego urz¹dzenia 
do utworzenia kopii zapasowej wa¿nych danych w innym miejscu.
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1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.
Przesuñ dŸwigniê blokady pokrywki baterii/karty w kierunku strza³ki, 
aby otworzyæ pokrywkê (1).

2 W³ó¿ kartê pamiêci SD do gniazda karty w taki sposób, 
aby etykieta by³a skierowana w stronê przodu aparatu 
(strona z obiektywem).
Wciœnij kartê ca³kowicie. Nieprawid³owe w³o¿enie karty mo¿e 
spowodowaæ problemy z zapisem danych.

3 Zamknij pokrywkê baterii/karty.
Po zamkniêciu pokrywki baterii/karty przesuñ dŸwigniê blokady 
pokrywki w kierunku (1).

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.

2 Wciœnij kartê do gniazda karty pamiêci SD, 
aby j¹ wysun¹æ.
Wyjmij kartê.

Wyjmowanie karty pamiêci SD

Karta pamiêci SDDŸwignia blokady pokrywy baterii/karty

Pokrywka baterii/karty
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Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD
• Karta pamiêci SD jest wyposa¿ona 

w prze³¹cznik zabezpieczenia przed 
zapisem. Ustawienie prze³¹cznika 
w pozycji LOCK uniemo¿liwia zapis 
nowych danych, usuniêcie istniej¹cych 
danych i sformatowanie karty w aparacie 
lub na komputerze.
r pojawia siê na wyœwietlaczu, kiedy karta jest zabezpieczona przed 
zapisem.

• Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, kiedy karta pamiêci SD jest wyjmowana 
natychmiast po u¿yciu aparatu, poniewa¿ mo¿e byæ gor¹ca.

• Pokrywka powinna pozostawaæ zamkniêta. Nie wolno wyjmowaæ karty 
pamiêci SD lub wy³¹czaæ aparatu w trakcie odtwarzania lub zapisywania 
danych na karcie, albo kiedy aparat jest po³¹czony z komputerem poprzez 
kabel USB. Mo¿e to spowodowaæ utratê danych lub uszkodzenie karty.

• Kart pamiêci SD nie nale¿y zginaæ, b¹dŸ poddawaæ silnym wstrz¹som. 
Nie wolno ich równie¿ wystawiaæ na dzia³anie wody i wysokiej temperatury.

• Nie wolno wyjmowaæ karty pamiêci SD podczas formatowania, poniewa¿ 
mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie karty.

• Dane przechowywane na karcie pamiêci SD mog¹ zostaæ skasowane 
w nastêpuj¹cych sytuacjach. Firma nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci 
za usuniête dane
(1) w wyniku nieprawid³owej obs³ugi karty pamiêci SD przez u¿ytkownika.
(2) spowodowane wystawieniem karty pamiêci SD na dzia³anie wy³adowañ 

elektrostatycznych lub zak³óceñ elektrycznych.
(3) kiedy karta pamiêci SD nie jest u¿ywana przez d³u¿szy czas.
(4) kiedy karta pamiêci SD lub bateria zostanie wyjêta podczas zapisu 

lub odczytu danych na karcie.
• Przechowywane dane mog¹ ulec uszkodzeniu, jeœli karta pamiêci nie by³a 

wykorzystywana przez d³ugi czas. Bardzo wa¿ne dane nale¿y regularnie 
zapisywaæ jako kopie zapasowe na komputerze.

• Nale¿y unikaæ u¿ywania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie mo¿e 
wyst¹piæ szkodliwe dzia³anie pr¹du sta³ego lub zak³óceñ elektrycznych.

• Nale¿y unikaæ u¿ywania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie 
wystêpuj¹ nag³e zmiany temperatur, skraplanie cieczy lub nara¿onych 
na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.

• W przypadku gdy karta pamiêci SD jest u¿ywana przy niskich prêdkoœciach 
zapisu, nagrywanie filmu mo¿e zostaæ przerwane, nawet jeœli na karcie jest 
wystarczaj¹co du¿o miejsca. Równie¿ robienie zdjêæ i odtwarzanie mo¿e 
wymagaæ wiêcej czasu.

• Nowe lub u¿ywane w innym aparacie karty pamiêci SD nale¿y sformatowaæ 
w tym aparacie. Patrz „Formatowanie karty pamiêci SD“ (str.206).

Prze³¹cznik
zabezpieczeni

a przed
zapisem

X90_OPM_POL.book  Page 39  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



40

1

P
rzygotow

anie

Rozmiar plików zapisywanych zdjêæ ró¿ni siê w zale¿noœci od ich 
rozdzielczoœci, przez co ró¿ni siê tak¿e liczba zdjêæ, które mo¿na 
zapisaæ na karcie pamiêci SD.

W³aœciwe ustawienie rozdzielczoœci dla zdjêæ mo¿na wybraæ w menu 
[A Tryb nagryw.].

W³aœciwe ustawienia rozdzielczoœci i liczby klatek mo¿na wybraæ w opcji 
[Film] w menu [A Tryb nagryw.].

Przybli¿on¹ liczbê zdjêæ oraz d³ugoœæ nagrywanych filmów, które mo¿na 
zapisaæ na karcie pamiêci SD, przedstawia sekcja „Dane techniczne“ 
(str.259).

Liczba zdjêæ do zapisania na karcie pamiêci SD

Wybieranie rozdzielczoœci 1str.124

Wybieranie rozdzielczoœci filmu i szybkoœci klatek filmu 1str.146
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W³¹czanie i wy³¹czanie aparatu

1 Zdejmij pokrywkê obiektywu.

2 Naciœnij w³¹cznik.
Aparat w³¹cza siê wraz z wyœwietlaczem.
W³¹czenie aparatu powoduje wysuniêcie obiektywu. (Obiektyw nie 
jest wysuwany, jeœli nie skonfigurowano ustawieñ pocz¹tkowych).
Je¿eli po w³¹czeniu aparatu wyœwietla siê ekran [Language/u] 
lub [Ustawianie daty], nale¿y postêpowaæ zgodnie z procedur¹ 
na stronie str.43 lub str.47, aby ustawiæ jêzyk interfejsu i/lub bie¿¹c¹ 
datê i czas.

3 Naciœnij ponownie przycisk w³¹cznika.
Wyœwietlacz wy³¹czy siê, obiektyw schowa siê, a aparat wy³¹czy siê.

Robienie zdjêæ 1str.68

Przycisk w³¹cznika
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Karta pamiêci SD jest sprawdzana 
po w³¹czeniu aparaty, a nastêpnie zostaje 
wyœwietlony stan pamiêci.

Aby natychmiast odtwarzaæ zdjêcia bez robienia zdjêæ, mo¿na w³¹czyæ 
aparat w trybie odtwarzania.

1 Naciœnij w³¹cznik, przytrzymuj¹c przycisk Q.
Wyœwietlacz w³¹czy siê, a obiektyw pozostanie zamkniêty. Aparat 
zostaje w³¹czony w trybie odtwarzania.

Sprawdzanie karty pamiêci SD

a
Karta pamiêci SD zosta³a w³o¿ona do aparatu. 
Zdjêcia i dŸwiêki bêd¹ zapisywane na karcie 
pamiêci SD.

+
Karta pamiêci SD nie zosta³a w³o¿ona do aparatu. 
Zdjêcia i dŸwiêki bêd¹ zapisywane 
we wbudowanej pamiêci.

r

Prze³¹cznik zabezpieczenia przed zapisem 
na karcie pamiêci SD znajduje siê w pozycji 
LOCK (str.39).
Rejestrowanie zdjêæ i dŸwiêków nie jest mo¿liwe.

W³¹czanie w trybie odtwarzania

Aby przejœæ z trybu odtwarzania do trybu A, naciœnij przycisk 
Q lub spust migawki do po³owy.

Wyœwietlanie zdjêæ 1str.152

383838

14:2514:2514:25

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

Stan pamiêci

Przycisk Q

W³¹cznik
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Ustawienia pocz¹tkowe

Ekran [Language/u] jest wyœwietlany po pierwszym w³¹czeniu 
aparatu. Wykonaj operacje przedstawione w sekcji „Ustawianie jêzyka 
interfejsu“ poni¿ej, aby ustawiæ jêzyk, oraz operacje w sekcji „Ustawianie 
daty i czasu“ (str.47), aby ustawiæ bie¿¹c¹ datê i czas.

1 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ jêzyk 
interfejsu.

Ustawienia jêzyka, daty i czasu mo¿na zmieniæ w póŸniejszym momencie. 
Instrukcje znajduj¹ siê na nastêpuj¹cych stronach.
• Aby zmieniæ jêzyk, nale¿y wykonaæ kroki przedstawione w sekcji 

„Zmiana jêzyka interfejsu“ (1str.213).
• Aby zmieniæ datê i czas, nale¿y wykonaæ kroki przedstawione w sekcji 

„Zmiana daty i czasu“ (1str.208).

Ustawianie jêzyka interfejsu

Przycisk sterowania

Przycisk 4

Przycisk 3

MENU Anuluj

Engl ish

Neder lands

Svenska

I ta l iano

Dansk

OK

Deutsch

Polski

Magyar

Suomi

OK
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2 Naciœnij przycisk 4.
Ekran [Ustawienie pocz¹tk] zostaje 
wyœwietlony w wybranym jêzyku. Jeœli 
zostan¹ wyœwietlone ¿¹dane ustawienia 
[Miasto czas lok.] i [Letni] (czas letni), 
przejdŸ do kroku 3.
PrzejdŸ do sekcji „Ustawianie miasta czasu 
lokalnego i czasu letniego“ (str.46), jeœli 
¿¹dane ustawienia nie zostaj¹ wyœwietlone.

3 Naciœnij dwukrotnie przycisk 
sterowania (3), aby wybraæ 
[Zakoñczono ustawianie].

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran [Ustawianie daty] zostaje wyœwietlony. Ustaw datê i czas 
zgodnie z procedur¹ w sekcji „Ustawianie daty i czasu“ (str.47).

Ustawienie początk

MENU Anuluj

Polski

DSTOFFOFFOFF
Miasto czas lok.
Warszawa

Zakończono ustawianie

Czas letni

Ustawienie początk

MENU Anuluj
Zakończono ustawianie

Polski

DSTOFFOFFOFF
Miasto czas lok.
Warszawa

OK OK
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Jeœli przypadkowo wybierzesz niew³aœciwy jêzyk i przejdziesz do nastêpnej 
procedury, wykonaj poni¿sz¹ operacjê, aby ustawiæ ¿¹dany jêzyk.

Jeœli przypadkowo wybrano niew³aœciwy jêzyk

1 Naciœnij przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ 
¿¹dany jêzyk, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Ekran [Ustawienie pocz¹tk] zostaje wyœwietlony w wybranym jêzyku.

Kiedy ekran po kroku 2 zostaje wyœwietlony w niew³aœciwym jêzyku

1 Naciœnij przycisk 3.

2 Naciœnij przycisk sterowania (5).
3 U¿yj przycisku sterowania (32), aby wybraæ 

[Language/u].
4 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran [Language/u] zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ 
¿¹dany jêzyk.

6 Naciœnij przycisk 4.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone w wybranym jêzyku.

Ustawiony zostaje ¿¹dany jêzyk. Instrukcje dotycz¹ce resetowania ustawieñ 
[Miasto czas lok.], [Data] i [Czas] znajduj¹ siê na poni¿szych stronach.
• Aby zmieniæ ustawienie [Miasto czas lok.], nale¿y wykonaæ kroki 

przedstawione w sekcji „Ustawienia czasu na œwiecie“ (1str.211).
• Aby zmieniæ ustawienia [Data] i [Czas], nale¿y wykonaæ kroki przedstawione 

w sekcji „Zmiana daty i czasu“ (1str.208).

X90_OPM_POL.book  Page 45  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



46

1

P
rzygotow

anie

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê na [W Miasto czas lok.].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [W Miasto czas lok.] zostaje 
wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ miasto.

6 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê na [Letni] (ustawienie czasu letniego).

7 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 
miêdzy O i P.

8 Naciœnij przycisk 4.
Ekran [Ustawienie pocz¹tk] zostaje wyœwietlony ponownie.

9 Naciœnij przycisk sterowania (3), 
aby wybraæ [Zakoñczono 
ustawianie].

10 Naciœnij przycisk 4.
Ekran [Ustawianie daty] zostaje wyœwietlony. Teraz ustaw datê i czas.

Ustawianie miasta czasu lokalnego i czasu letniego

Ustawienie początk

MENU Anuluj

Polski

DSTOFFOFFOFF
Miasto czas lok.
Warszawa

Zakończono ustawianie

Miasto czas lok.

Miasto Warszawa

Letni

MENU Anuluj OK OK

Ustawienie początk

MENU Anuluj
Zakończono ustawianie

Polski

DSTOFFOFFOFF
Miasto czas lok.
Warszawa

OK OK
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Ustawienie aktualnej daty i czasu oraz formatu wyœwietlania.

1 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na [dd/mm/rr].

2 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ format daty.
Wybierz [mm/dd/rr], [dd/mm/rr] lub 
[rr/mm/dd].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na [24h].

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [24h] (format 
24-godzinny) lub [12h] 
(format 12-godzinny).

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka powraca do [Format daty].

Format wyjœcia sygna³u wideo (NTSC/PAL) jest ustawiany zgodnie z miastem 
wybranym w pozycji [Miasto czas lok.] na ekranie [Ustawienie pocz¹tk]. Patrz 
„Lista miast czasu na œwiecie“ (str.257), aby uzyskaæ informacje o formacie 
wyjœcia sygna³u wideo dla ka¿dego miasta ustawionego na ekranie ustawieñ 
pocz¹tkowych. Patrz „Wybieranie formatu sygna³u wyjœcia wideo“ (str.175), aby 
uzyskaæ informacje dotycz¹ce zmiany formatu sygna³u wyjœcia wideo.

Ustawianie daty i czasu

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty
Data
Czas

24h
01/01/2010
00:00

dd/mm/rr

Zakończono ustawianie

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty
Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

24hdd/mm/rr
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6 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê na [Data].

7 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na miesi¹c.

8 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ miesi¹c.
W ten sam sposób mo¿na zmieniæ 
dzieñ i rok.
Nastêpnie mo¿na zmieniæ ustawienia 
czasu.
Je¿eli w kroku 4 wybrano pozycjê [12h], 
ustawienie am lub pm prze³¹cza siê 
w zale¿noœci od bie¿¹cej godziny.

9 Naciœnij przycisk sterowania (3), 
aby wybraæ [Zakoñczono 
ustawianie].

10 Naciœnij przycisk 4.
Spowoduje to potwierdzenie daty i czasu.

Jeœli w kroku 10 naciœniesz przycisk 4, zegar aparatu zresetuje siê 
i ustawi na 00 sekund. Aby ustawiæ dok³adny czas, naciœnij przycisk 
4, kiedy sygna³ czasu (w telewizji, radio itp.) osi¹gnie 00 sekund.

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty

Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

dd/mm/rr 24h

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty

Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

24hdd/mm/rr

Ustawianie daty

Format daty

Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

dd/mm/rr 24h

OK OKMENU Anuluj
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Po wyœwietleniu ekranu [Ustawienie pocz¹tk] lub [Ustawianie daty] 
mo¿esz anulowaæ ustawienia okreœlone do tej pory i przejœæ do trybu 
robienia zdjêæ poprzez naciœniêcie przycisku 3. W takim 
przypadku ekran [Ustawienie pocz¹tk] zostanie wyœwietlony ponownie, 
kiedy aparat zostanie w³¹czony nastêpnym razem.

Ustawienia [Language/u], [Data], [Czas], [Miasto czas lok.] i [Letni] 
mo¿na zmieniæ. Instrukcje znajduj¹ siê na nastêpuj¹cych stronach.
• Aby zmieniæ jêzyk, nale¿y wykonaæ kroki przedstawione w sekcji 

„Zmiana jêzyka interfejsu“ (1str.213).
• Aby zmieniæ datê i czas, nale¿y wykonaæ kroki przedstawione w sekcji 

„Zmiana daty i czasu“ (1str.208).
• Aby zmieniæ miasto lub ustawienie czasu letniego, wykonaj kroki 

przedstawione w sekcji „Ustawienia czasu na œwiecie“ (1str.211).
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Regulacja dioptrii w celowniku

Dopasuj celownik do swojego wzroku.
Jeœli obraz w celowniku nie jest ostry, przekrêæ pokrêt³o regulacji dioptrii 
w górê lub w dó³.

1 Naciœnij przycisk G, aby prze³¹czyæ siê 
na celownik.

2 Spójrz przez celownik i przekrêæ 
pokrêt³o regulacji dioptrii w górê 
lub w dó³.
Przekrêcaj pokrêt³o a¿ do momentu, kiedy 
ramka automatyki ostroœci w celowniku 
stanie siê ostra.
Skieruj aparat na bia³¹ œcianê lub inn¹ 
jasn¹ i jednolit¹ powierzchniê.
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Przedstawienie funkcji przycisków

1 Przycisk b
Lampa b³yskowa podnosi siê.

2 Przycisk G
Prze³¹cza miêdzy celownikiem a ekranem monitora.

3 Przycisk m
Ustawia kompensacjê ekspozycji, czas migawki i wartoœæ przys³ony.

4 DŸwignia zoom
Zmienia obszar zdjêcia. (str.77)

5 Spust migawki
Po naciœniêciu do po³owy w trybie robienia zdjêæ ustawia ostroœæ 
na obiekcie (z wyj¹tkiem sytuacji, gdy wybrany jest tryb ostroœci 
s (Nieskoñczonoœæ) lub \). Naciœniêcie do koñca powoduje 
zrobienie zdjêcia (str.70).
Rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie filmu w trybie C (Film) (str.144).

Tryb A

4

8

9

0

b

a

c

5

3

6

7

1 2
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6 Przycisk w³¹cznika
W³¹cza i wy³¹cza aparat (str.41).

7 e-pokrêt³o
Zmienia wartoœæ kompensacji ekspozycji, czas migawki i wartoœæ 
przys³ony.

8 Przycisk I (twarz)
Prze³¹cza funkcjê wykrywania twarzy (str.73). Funkcja wykrywania 
twarzy jest prze³¹czana w nastêpuj¹cej kolejnoœci po ka¿dym 
naciœniêciu przycisku I: Smile Capture  Wykryw. twarzy wy³. 

Wykryw. twarzy w³.

9 Przycisk Q
Prze³¹cza w tryb Q. (str.56)

0 Przycisk sterowania
2 Zmienia tryb rejestracji (str.95 - str.100).
3 Wyœwietla paletê trybów robienia zdjêæ, kiedy pokrêt³o trybów 

jest ustawione w pozycji H (str.82).
4 Zmienia tryb b³ysku (str.115).
5 Zmienia tryb ustawiania ostroœci (str.117).
23 Ustawia ostroœæ, kiedy tryb ostroœci ustawiono 

na \ (str.118).

a Przycisk 9 (zielony)
Prze³¹cza w tryb 9 (zielony) (str.75).
Wywo³uje przypisan¹ funkcjê po ustawieniu na [Ustawienie Fn] 
(str.141).

b Przycisk 3
Wyœwietla menu [A Tryb nagryw.] (str.58).

c Przycisk u
Zmienia informacje na wyœwietlaczu (str.21).
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1 Przycisk u
Zmienia informacje na wyœwietlaczu (str.25).

2 Przycisk 3
Wyœwietla menu [W Ustawienie] na ekranie pojedynczych zdjêæ 
(str.58).
Powraca do ekranu pojedynczych zdjêæ podczas wyœwietlania palety 
trybów odtwarzania.
Powraca do ekranu pojedynczych zdjêæ podczas wyœwietlania ekranu 
czterech lub dziewiêciu zdjêæ albo ekranu powiêkszenia.
Prze³¹cza z ekranu folderów lub kalendarza na ekran dziewiêciu zdjêæ 
z kursorem umieszczonym na ostatnim zdjêciu.

3 Spust migawki
Prze³¹cza w tryb A (str.56).

4 Przycisk w³¹cznika
W³¹cza i wy³¹cza aparat (str.41).

5 e-pokrêt³o
Przesuñ w lew¹ stronê (f) podczas odtwarzania, aby wyœwietliæ 
ekran czterech zdjêæ. Ponowne przesuniêcie w lew¹ stronê powoduje 
prze³¹czenie na ekran dziewiêciu zdjêæ. Przesuñ w prawo, aby wróciæ 
do poprzedniego ekranu (y) (str.154).
Powiêksza zdjêcie po przesuniêciu w praw¹ stronê (y) na ekranie 
pojedynczych zdjêæ. Powraca do poprzedniego ekranu 
po przesuniêciu w lew¹ stronê (f) (str.162).

Tryb Q

3

7

8

0

6

4

5

91

2
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Przesuñ w lew¹ stronê (f) w czasie wyœwietlania ekranu dziewiêciu 
zdjêæ, aby przejœæ do ekranu folderów lub kalendarza (str.155).
Przesuñ w praw¹ stronê (y) w czasie wyœwietlania ekranu folderu 
lub kalendarza, aby przejœæ do ekranu dziewiêciu zdjêæ (str.155).
Ustawia poziom g³oœnoœci podczas odtwarzania filmów lub notatek 
g³osowych (str.153, str.203).

6 Przycisk I (twarz)
Powiêksza twarze osób na zdjêciu z wykrytymi twarzami w kolejnoœci 
wykrywania twarzy podczas robienia zdjêcia (odtwarzanie 
ze zbli¿eniem twarzy) (str.163).

7 Przycisk Q
Prze³¹cza w tryb A (str.56).

8 Przycisk sterowania
2 Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie filmu albo notatki 

dŸwiêkowej (str.153, str.203).
3 Wyœwietla paletê trybów odtwarzania (str.158).

Zatrzymuje odtwarzanie filmu lub notatki dŸwiêkowej 
(str.153, str.203).

45 Wyœwietla poprzednie lub nastêpne zdjêcie na ekranie 
pojedynczych zdjêæ (str.152).
Przewija szybko do przodu lub do ty³u, przewija o jedn¹ 
klatkê do przodu lub do ty³u oraz odwraca kierunek 
odtwarzania filmu do przodu lub do ty³u (str.153).

2345 Wybiera zdjêcie na ekranie czterech lub dziewiêciu zdjêæ, 
folder na ekranie folderów lub datê na ekranie kalendarza 
(str.154, str.155).
Przesuwa obszar wyœwietlania powiêkszonego zdjêcia 
(str.162).
Przesuwa zdjêcie podczas u¿ywania funkcji dodawania 
ramki (str.191).

9 Przycisk 9(zielony)/i (Usuñ)
Prze³¹cza z ekranu pojedynczych zdjêæ do ekranu kasowania 
(str.165).
Prze³¹cza z ekranu czterech lub dziewiêciu zdjêæ do ekranu wyboru 
i kasowania (str.166).
Prze³¹cza z ekranu folderów do ekranu kalendarza (str.155).
Prze³¹cza z ekranu kalendarza do ekranu folderów (str.155).
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0 Przycisk 4
Powraca do ekranu pojedynczych zdjêæ podczas wyœwietlania ekranu 
czterech lub dziewiêciu zdjêæ albo ekranu powiêkszenia (str.154, 
str.162).
Przechodzi do ekranu dziewiêciu zdjêæ dla folderu wybranego 
na ekranie folderów (str.155).
Przechodzi do ekranu pojedynczych zdjêæ dla daty wybranej 
na ekranie kalendarza (str.155).

Tryb rejestracji, taki jak tryb robienia zdjêæ, nosi w tej instrukcji nazwê 
„tryb A“ (tryb robienia zdjêæ). Tryb odtwarzania, taki jak tryb 
wyœwietlania zdjêæ na monitorze, nosi nazwê „tryb Q“ 
(tryb odtwarzania). W trybie Q mo¿esz wykonywaæ proste operacje 
edycji na wyœwietlanych zdjêciach.
Wykonaj poni¿sz¹ procedurê, aby prze³¹czaæ siê miêdzy trybem 
A i trybem Q.

1 Naciœnij przycisk Q.
Aparat prze³¹cza siê w tryb Q.

1 Naciœnij przycisk Q albo spust migawki do po³owy.
Aparat prze³¹cza siê w tryb A.

Prze³¹czanie miêdzy trybem A i trybem Q

Prze³¹czanie miêdzy trybami A i Q

Prze³¹czanie miêdzy trybami Q i A
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Wyœwietlanie danych zapisanych we wbudowanej pamiêci
Po w³o¿eniu karty pamiêci SD do aparatu mo¿na odtwarzaæ zdjêcia 
lub filmy zapisane na tej karcie. Aby odtworzyæ zdjêcia lub filmy 
z wbudowanej pamiêci, wy³¹cz aparat i wyjmij kartê pamiêci SD lub 
wykonaj poni¿sz¹ procedurê, aby u¿yæ funkcji „Ekran wbudowanej 
pamiêci“.

Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub wyjêciem 
karty pamiêci SD.

Wyœwietlanie zdjêæ we wbudowanej pamiêci po w³o¿eniu karty pamiêci 
SD (ekran wbudowanej pamiêci)
- Naciœniêcie i przytrzymanie przycisku Q przez ponad jedn¹ sekundê 

w trybie A spowoduje schowanie obiektywu. Po wyœwietleniu komunikatu 
[Odtwarza zdjêcie/dŸwiêk z wbudowanej pamiêci] odtwarzane bêd¹ 
zdjêcia i filmy zapisane we wbudowanej pamiêci.

- Na ekranie wbudowanej pamiêci mo¿na odtwarzaæ zdjêcia (w³¹cznie 
z powiêkszeniem) (str.152, str.162) lub filmy (str.153). Mo¿na tak¿e 
prze³¹czaæ siê miêdzy ekranem czterech i dziewiêciu zdjêæ, ekranem 
folderów lub ekranem kalendarza (str.154).

- Na ekranie wbudowanej pamiêci nie mo¿na kasowaæ danych i usuwaæ 
zaznaczenia, a tak¿e wyœwietlaæ palety trybów odtwarzania i menu. 
Aby wykonaæ te operacje na zdjêciach, filmach lub dŸwiêkach 
we wbudowanej pamiêci, wyjmij najpierw kartê pamiêci SD.
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Ustawianie funkcji aparatu

Aby zmieniæ ustawienia aparatu, nale¿y nacisn¹æ przycisk 3 w celu 
wyœwietlenia menu [A Tryb nagryw.] lub [W Ustawienie]. Menu s³u¿¹ce 
do odtwarzania i/lub edycji zdjêæ i dŸwiêków s¹ wyœwietlane poprzez 
paletê trybów odtwarzania.

Naciœnij przycisk 3 w trybie A, aby wyœwietliæ menu [A Tryb 
nagryw.]. Naciœnij przycisk 3 w trybie Q, aby wyœwietliæ menu 
[W Ustawienie].
U¿yj przycisku sterowania (45) do prze³¹czania miêdzy menu [A Tryb 
nagryw.] i [W Ustawienie].

Obs³uga menu
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Podczas nagrywania Podczas odtwarzania

Ustawianie
zostaje

zakoñczone,
a aparat
powraca

do trybu A.

Ustawianie 
zostaje 
zakoñczone, 
a aparat 
powraca 
do trybu Q.

W czasie korzystania z menu na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê 
podpowiedzi u¿ycia dostêpnych przycisków/klawiszy (str.27).

Ustawienie

MENU Wyjdź

1/4

Dźwięk
Ustawianie daty 02/02 /2010
Czas na świecie

Polski
Nazwa folderu Data

Zapisz jako USER

Ustawienie

MENU Wyjdź

1/4

Dźwięk
Ustawianie daty 02/02 /2010
Czas na świecie

Polski
Nazwa folderu Data

Zapisz jako USER

MENU

SHUTTER

MENU

MENU

383838

02/02 /201002/02 /2010
14:2514:2514:25

02/02 /201002/02 /2010
14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038

38

02/02 /2010
14:25 14:25

100-0038

02/02 /2010

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

1/4

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400
AUTO
AWB

12M
Odcienie zdjęcia Jasne

EdytujEdytuj

Edytuj

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

1/4

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400
AUTO
AWB

12M
Odcienie zdjęcia Jasne

Naciœniêcie 
do po³owy

lub MENU

38

02/02/2010
14:25

02/02 /2010
14:25

100-0038

38

02/02 /2010
14:25 14:25

100-0038

02/02 /2010

Edytuj

Edytuj

38

02/02 /2010
14:25

02/02 /2010
14:25

100-0038

38

02/02 /2010
14:25 14:25

100-0038

02/02 /2010

Edytuj

Edytuj

38

02/02 /2010
14:25

02/02 /2010
14:25

100-0038

383838

02/02 /201002/02 /2010
14:2514:2514:25 14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038

02/02 /201002/02 /2010

Edytuj

EdytujEdytuj
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Przyk³ad: Ustawianie pozycji [Jakoœæ] w menu [A Tryb nagryw.]

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê na [Odcienie zdjêcia].

3 Naciœnij przycisk sterowania (3) dwa razy.
Ramka przesuwa siê na [Jakoœæ].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Zostaje wyœwietlone menu rozwijane 
z pozycjami, które mo¿na wybraæ.
Menu rozwijane zawiera tylko te pozycje, 
które mo¿na wybraæ przy bie¿¹cych 
ustawieniach aparatu.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ ustawienie.
Poziom jakoœci zmienia siê przy ka¿dym 
naciœniêciu przycisku sterowania (23).

6 Naciœnij przycisk 4 lub przycisk sterowania (4).
Ustawienie zostaje zapisane i mo¿na okreœliæ ustawienia innych 
funkcji. Aby przerwaæ operacjê ustawiania, naciœnij przycisk 3.

Aby wykonaæ inn¹ operacjê, zapoznaj siê z poni¿szymi alternatywnymi 
opcjami w kroku 6.

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

1/4

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400
AUTO
AWB

12M
Odcienie zdjęcia Jasne

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

1/4

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400
AUTO
AWB

12M
Odcienie zdjęcia Jasne

12
Jasne
12M

ISO80-400

Liczba zdjęć

MENU Anuluj OK OK

Rozdzielczość
Odcienie zdjęcia

Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli
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6 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Po naciœniêciu spustu migawki do koñca nastêpuje zapisanie 
ustawienia i zrobienie zdjêcia.

6 Naciœnij przycisk Q.
Jeœli menu [A Tryb nagryw.] zosta³o wyœwietlone z poziomu trybu A, 
ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o trybie odtwarzania.

6 Naciœnij przycisk 3.
Zmiany zostaj¹ anulowane i nastêpuje powrót do ekranu 
wyœwietlanego w kroku 3.

Zapisanie ustawienia i rozpoczêcie fotografowania

Jeœli menu [W Ustawienie] zosta³o wyœwietlone z poziomu trybu Q, 
mo¿na prze³¹czyæ siê do trybu A poprzez naciœniêcie przycisku Q.

Zapisanie ustawienia i rozpoczêcie odtwarzania zdjêæ

Anulowanie zmian i kontynuacja pracy z menu

Funkcje przycisku 3 ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od danego ekranu. 
Nale¿y zapoznaæ siê z podpowiedziami u¿ycia przycisków.

WyjdŸ Opuszcza menu i powraca do poprzedniego 
ekranu.
Powraca do poprzedniego ekranu z zachowaniem 
bie¿¹cego ustawienia.

Anuluj Anuluje bie¿¹ce ustawienie, opuszcza menu 
i powraca do poprzedniego ekranu.

MENU

MENU

MENU
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Wyœwietla pozycje, które mo¿na ustawiæ poprzez menu, a tak¿e 
zapewnia opisy poszczególnych pozycji. Na podstawie listy ustawieñ 
domyœlnych w za³¹czniku „Ustawienia domyœlne“ (str.252) mo¿na 
sprawdziæ, czy ustawienia bêd¹ zapisywane po wy³¹czeniu aparatu, 
a tak¿e czy po zresetowaniu aparatu bêd¹ przywracane ustawienia 
domyœlne.

Menu [A Tryb nagryw.]
To menu zawiera funkcje odnosz¹ce siê do robienia zdjêæ i nagrywania 
filmów.

Lista menu

Pozycja Opis Strona

Odcienie zdjêcia Ustawianie odcienia zdjêæ. str.123

Rozdzielczoœæ Ustawianie rozdzielczoœci zdjêæ. str.124

Jakoœæ Ustawianie jakoœci zdjêæ. str.126

Balans bieli Dostosowywanie balansu bieli do warunków 
oœwietlenia. str.127

Czu³oœæ Ustawianie czu³oœci. str.129

Korek. ISO w AUTO Ustawianie zakresu regulacji po ustawieniu czu³oœci 
na AUTO. str.130

U
st

aw
ie

ni
e 

A
F

Pole ostroœci Ustawianie pola ustawiania ostroœci. str.120

Autom. makro Dostosowanie ostroœci a¿ do zakresu makro zgodnie 
z potrzebami. str.121

Dod. œw.aut.ostr

W³¹czanie dodatkowego œwiat³a automatyki ostroœci, 
gdy obiekt znajduje siê w ciemnym miejscu, a system 
automatycznego ustawiania ostroœci nie dzia³a 
prawid³owo.

str.122

Pomiar ekspoz. Pozwala wybraæ obszar ekranu, w którym bêdzie 
mierzona jasnoœæ w celu okreœlenia ekspozycji. str.131

Komp.eksp.b³ysku Regulacja b³ysku. str.132

F
ilm

Rozdzielczoœæ Ustawianie rozdzielczoœci i szybkoœci klatek filmów. str.146

Movie SR Pozwala wybraæ, czy funkcja redukcji drgañ filmu 
bêdzie u¿ywana. str.147
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U
st

aw
. D

-r
an

ge Komp. przeœwiet. Dostosowanie jasnych obszarów, kiedy zdjêcie 
jest zbyt jasne.

str.133

Kompens. Cienia Dostosowanie ciemnych obszarów, kiedy zdjêcie jest 
zbyt ciemne.

Shake Reduction Pozwala wybraæ, czy nale¿y kompensowaæ drgania 
aparatu podczas robienia zdjêæ. str.135

Zd
j. 

z 
pr

z.
 c

za
s Przedzia³ czasu Ustawianie przedzia³u czasu miêdzy zdjêciami

str.97
Liczba zdjêæ Ustawianie liczby zdjêæ do zrobienia.

OpóŸn. rozp. Ustawianie czasu rozpoczêcia fotografowania 
z przedzia³em czasu.

Rozpoz. mrugniêæ
Pozwala wybraæ, czy funkcja rozpoznawania 
mrugniêæ ma byæ u¿ywana po uaktywnieniu funkcji 
wykrywania twarzy.

str.136

Zoom cyfrowy Pozwala wybraæ, czy funkcja zoomu cyfrowego 
bêdzie u¿ywana. str.79

Natychm. podgl¹d Pozwala wybraæ, czy ma byæ wyœwietlany 
natychmiastowy podgl¹d. str.137

Pamiêæ

Pozwala wybraæ, czy ustawione wartoœci funkcji 
robienia zdjêæ bêd¹ zapisywane po wy³¹czeniu 
aparatu, czy te¿ przywracane bêd¹ wartoœci 
domyœlne.

str.149

Zielony przycisk
Pozwala przypisaæ funkcjê do przycisku 9, 
aby umo¿liwiæ bezpoœrednie przejœcie do tej funkcji 
w trybie A.

str.141

Ostroœæ Pozwala wybraæ, czy zrobione zdjêcie ma byæ ostre, 
czy te¿ zmiêkczone. str.138

Nasycenie 
(Tonowanie)

Ustawianie nasycenia kolorów. Wybranie opcji 
[Monochrom.] powoduje wyœwietlenie opcji 
[Tonowanie].

str.138

Kontrast Ustawianie kontrastu zdjêcia. str.139

Nanoszenie daty W³¹czenie lub wy³¹czenie funkcji nanoszenia daty 
i/lub czasu podczas robienia zdjêcia. str.140
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Pozycje menu [W Ustawienie]  

Menu [A Tryb nagryw.] 1 Menu [A Tryb nagryw.] 2

Menu [A Tryb nagryw.] 3 Menu [A Tryb nagryw.] 4

• U¿yj trybu 9 (zielony), aby w prosty sposób robiæ zdjêcia 
ze standardowymi ustawieniami, niezale¿nie od ustawieñ w menu 
[A Tryb nagryw.] (str.75).

• Przypisanie czêsto u¿ywanych funkcji do przycisku zielonego 
umo¿liwia przejœcie bezpoœrednio do ¿¹danej funkcji (str.141).

Pozycja Opis Strona

Zapisz jako A Zapisywanie bie¿¹cych ustawieñ aparatu w trybie 
A. str.113

DŸwiêk

Dostosowanie g³oœnoœci czynnoœci oraz ustawienie 
typu i g³oœnoœci dŸwiêku powitania, dŸwiêku migawki, 
dŸwiêku podstawowych czynnoœci i dŸwiêku 
samowyzwalacza.

str.207

Ustawianie daty Ustawianie daty i czasu. str.208

Czas na œwiecie Ustawianie miasta czasu lokalnego i miasta 
docelowego. str.211

Language/u Ustawianie jêzyka, w jakim s¹ wyœwietlane menu 
i komunikaty. str.213

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

1/4

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400
AUTO
AWB

12M
Odcienie zdjęcia Jasne

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

2/4

Pomiar ekspoz.
Ustawienie AF

Komp.eksp.błysku

Ustaw. D-range
Shake Reduction

Film
0.0

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

3/4

Pamięć
Zielony przycisk

Rozpoz. mrugnięć
Zoom cyfrowy
Natychm. podgląd

Zdj. z prz. czas

Tryb nagryw.

Kontrast
Wył.

MENU Wyjdź

4/4

Nasycenie

Nanoszenie daty

Ostrość
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Nazwa folderu Wybór sposobu przypisywania nazw do folderów 
s³u¿¹cych do przechowywania zdjêæ i dŸwiêków. str.214

Po³¹czenie USB Ustawianie metody pod³¹czenia aparatu 
do komputera (MSC lub PTP). str.229

Wyjœcie wideo Ustawienie formatu wyjœcia wideo zgodnie z formatem 
obs³ugiwanym przez urz¹dzenie AV. str.175

Wyjœcie HDMI Ustawianie formatu wyjœcia HDMI po pod³¹czeniu 
aparatu do urz¹dzenia AV z gniazdem HDMI. str.177

Eye-Fi
Ustawianie przesy³ania zdjêæ przy u¿yciu karty 
pamiêci SD z wbudowan¹ obs³ug¹ sieci 
bezprzewodowej (karta Eye-Fi).

str.239

Poziom jasnoœci Zmiana jasnoœci wyœwietlacza. str.215

Oszczêdz. energ. Ustawianie czasu, po up³ywie którego aparat 
przechodzi w tryb oszczêdzania energii. str.216

Automat. wy³¹cz. Ustawianie czasu, po up³ywie którego aparat 
automatycznie siê wy³¹cza. str.217

Szybki zoom Okreœlanie u¿ycia funkcji szybkiego powiêkszania 
(str.162) podczas odtwarzania zdjêæ. str.218

Podpowiedzi
Ustawianie wyœwietlania wyjaœnieñ dla wybranych 
elementów na palecie trybów robienia zdjêæ lub 
palecie trybów odtwarzania.

str.218

Reset
Przywrócenie wartoœci domyœlnych wszystkich 
ustawieñ poza dat¹ i czasem, jêzykiem, czasem 
na œwiecie i formatem wyjœcia wideo.

str.221

Skasuj wsz. zdj. Kasowanie wszystkich zapisanych zdjêæ i dŸwiêków 
jednoczeœnie. str.168

Odwzorowanie 
pikseli

Odwzorowywanie i kompensacja uszkodzonych 
pikseli czujnika CCD. str.220

Format Formatowanie karty pamiêci SD. str.206

Pozycja Opis Strona
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Menu [W Ustawienie] 1 Menu [W Ustawienie] 2

Menu [W Ustawienie] 3 Menu [W Ustawienie] 4

Ustawienie

MENU Wyjdź

1/4

Dźwięk
Ustawianie daty 01/01 /2010
Czas na świecie

Polski
Nazwa folderu Data

Zapisz jako USER
Ustawienie

Wyjście wideo

2/4

MENU Wyjdź

PAL
Połączenie USB MSC

Wyjście HDMI
Eye-Fi

Auto

Poziom jasności
Oszczędz. energ. 5 sek.

Ustawienie
Automat. wyłącz. min.3

3/4

MENU Wyjdź

Szybki zoom
Podpowiedzi
Reset
Skasuj wsz. zdj.
Odwzorowanie pikseli

Ustawienie
Format

4/4

MENU Wyjdź
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Robienie zdjêæ ........................................... 68

Wybieranie trybu robienia zdjêæ .............. 81

Dobieranie trybu robienia zdjêæ 
do sytuacji ................................................. 85

Ró¿ne metody fotografowania ................. 93
Ustawianie ekspozycji ............................ 106

Ustawianie funkcji robienia zdjêæ .......... 115

Nagrywanie filmów ................................. 144
Zapamiêtywanie ustawieñ 
(pamiêæ) ................................................... 149
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Robienie zdjêæ

Sposób trzymania aparatu odgrywa bardzo du¿¹ rolê w czasie robienia 
zdjêæ.

• Trzymaj aparat pewnie obiema rêkami.
• W czasie robienia zdjêcia naciskaj delikatnie spust migawki.

Aparat X90 udostêpnia ró¿ne tryby robienia zdjêæ, ustawiania ostroœci 
i rejestracji, tak aby umo¿liwiæ fotografowanie zgodnie z intencjami 
u¿ytkownika. W tej sekcji przedstawiono prosty sposób robienia zdjêæ 
w trybie I (Automat. tryb zdjêæ) po prostu przez naciœniêcie spustu 
migawki.
W trybie I aparat automatycznie wybiera odpowiedni tryb 
w zale¿noœci od sytuacji i fotografowanych obiektów.

1 Zdejmij pokrywkê obiektywu.

2 Naciœnij w³¹cznik.
Aparat w³¹cza siê i jest gotowy do fotografowania. W tej instrukcji tryb 
ten jest nazywany trybem robienia zdjêæ.

Trzymanie aparatu

Poziome po³o¿enie Pionowe po³o¿enie

Aby zmniejszyæ drgania aparatu, oprzyj cia³o lub aparat o solidn¹ 
podporê - stó³, drzewo lub œcianê.

Robienie zdjêæ
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3 Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji I.
Aparat wybierze optymalny tryb robienia zdjêæ dla obiektu.

4 SprawdŸ obiekt i informacje 
o ekspozycji na wyœwietlaczu.
Ramka ostroœci w œrodku wyœwietlacza 
wskazuje strefê automatycznego 
ustawiania ostroœci.

Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy 
(str.73).

Mo¿esz zmieniæ wielkoœæ fotografowanego 
obiektu, przesuwaj¹c dŸwigniê zoom 
w lew¹ lub w praw¹ stronê (str.77).

W prawo (x) Powiêksza obiekt.
W lewo (w) Powiêksza szerokoœæ 

rejestrowanego obszaru 
w aparacie.

WskaŸnik pokrêt³a

14:2514:2514:25

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

Ramka ostroœci

14:2514:25

3838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

38

14:25

Ramka wykrywania 
twarzy
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5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Wybrany tryb robienia zdjêæ zostaje 
wyœwietlony w lewym górnym rogu ekranu.

Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

6 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.
B³ysk nastêpuje automatycznie w zale¿noœci od oœwietlenia.
Zrobione zdjêcie bêdzie wyœwietlane na ekranie przez jedn¹ sekundê 
(Natychm. podgl¹d: str.72) i zostanie zapisane na karcie pamiêci 
SD lub we wbudowanej pamiêci.

Standard. Scena nocna Portret nocny

Pejza¿ Kwiaty Portret

Sport

F3.5

1/250

F3.5

1 /250

14:2514:2514:25

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010
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Spust migawki dzia³a dwustopniowo.

Naciœniêcie do po³owy
Oznacza to delikatne naciœniêcie spustu migawki do pierwszej pozycji. 
Powoduje zablokowanie ustawienia ostroœci i ekspozycji. Zielona ramka 
ostroœci œwieci na wyœwietlaczu, kiedy spust migawki jest naciœniêty 
do po³owy, a obiekt jest ostry. Jeœli obiekt jest nieostry, ramka 
ma kolor bia³y.

W trybie I stosowane s¹ nastêpuj¹ce ograniczenia:
- Nie mo¿na wy³¹czyæ funkcji wykrywania twarzy.
- Ustawienie pola ostroœci jest zablokowane na J (wielokrotne).
- Nie mo¿na wybraæ trybu  (Kwiaty) podczas korzystania z zoomu 

cyfrowego lub zoomu inteligentnego.
- Jeœli tryb  (Scena nocna) zostanie wybrany po ustawieniu trybu 

b³ysku , (Auto), tryb b³ysku zmieni siê automatycznie na a (B³ysk 
wy³¹czony).

- Jeœli tryb  (Scena nocna) zostanie wybrany po ustawieniu innego 
trybu b³ysku ni¿ , (Auto), zostanie u¿yty tryb b³ysku ustawiony 
przed wybraniem trybu robienia zdjêæ. Podczas wykonywania 
b³ysku tryb b³ysku zostanie jednak ustawiony na G (Synch.z d³ug. 
czas naœw.).

- Kiedy tryb rejestracji jest ustawiony na A (Szybkie zdj. seryjne (L)), 
B (Szybkie zdj. seryjne (M)) lub C (Szybkie zdj. seryjne (H)), 
zdjêcia s¹ robione ci¹gle w trybie robienia zdjêæ, który wybrano 
jako pierwszy.

- Aparat automatycznie ustawia ostroœæ obiektu, kiedy pozycja 
[Autom. makro] jest ustawiona na O (W³.), a tryb ostroœci jest 
ustawiony na = (Standard.) lub q (Makro).

U¿ycie spustu migawki
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Ca³kowite naciœniêcie
Oznacza to ca³kowite naciœniêcie spustu migawki a¿ do dolnej pozycji. 
Powoduje zrobienie zdjêcia.

Zdjêcie jest wyœwietlane na monitorze przez jedn¹ sekundê od momentu 
zrobienia (Natychm. podgl¹d). Jeœli po w³¹czeniu funkcji wykrywania 
twarzy aparat wykryje, ¿e fotografowana osoba ma zamkniête oczy, 
przez 3 sekundy bêdzie wyœwietlany komunikat [Wykryto zamkniête 
oczy] (Rozpoz. mrugniêæ).

Nienaciœniêty Naciœniêty 
do po³owy 

(pierwsza pozycja)

Naciœniêty 
do koñca 

(druga pozycja)

• W czasie robienia zdjêcia naciskaj delikatnie spust migawki, 
aby zapobiec drganiu aparatu.

• Przeæwicz naciskanie spustu migawki do po³owy/do koñca, 
aby zapamiêtaæ po³o¿enie pierwszej i drugiej pozycji.

Obiekty trudne dla automatyki ostroœci
Aparat mo¿e nie ustawiæ ostroœci w nastêpuj¹cych warunkach. Ustaw i zablokuj 
ostroœæ na obiekcie znajduj¹cym siê w tej samej odleg³oœci (naciœnij spust 
migawki do po³owy i przytrzymaj), a nastêpnie wyceluj aparat na wybrany obiekt 
i naciœnij spust migawki do koñca.
• Obiekty, które nie zapewniaj¹ kontrastu, takie jak niebo lub bia³y mur
• Ciemne miejsca i obiekty, a tak¿e warunki uniemo¿liwiaj¹ce odbijanie œwiat³a
• Poziome linie lub szczegó³owe wzory
• Szybko poruszaj¹ce siê obiekty
• Kiedy obiekt na pierwszym planie i obiekt w tle znajduj¹ siê w fotografowanym 

obszarze
• Odbijaj¹ce siê œwiat³o lub bardzo silnie oœwietlenie z ty³u (jasne t³o)

Natychmiastowy podgl¹d i rozpoznawanie mrugniêæ
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Funkcja wykrywania twarzy w aparacie 
X90 jest dostêpna we wszystkich trybach 
robienia zdjêæ.
Kiedy aparat wykryje twarzy osoby na ujêciu, 
funkcja wykrywania twarzy wyœwietla ¿ó³t¹ 
ramkê wokó³ twarzy na wyœwietlaczu, ustawia 
ostroœæ (automatyka ostroœci wykrywania 
twarzy) i kompensuje ekspozycjê 
(pomiar ekspozycji wykrywania twarzy).
Jeœli osoba w ramce wykrywania twarzy 
poruszy siê, tak¿e ramka przesunie siê i zmieni 
swoj¹ wielkoœæ podczas œledzenia twarzy.
Funkcja wykrywania twarzy mo¿e wykryæ 
do 32 twarzy osób. Jeœli zostanie wykrytych 
wiele twarzy, aparat wyœwietli ¿ó³t¹ ramkê 
wokó³ g³ównej twarzy oraz bia³e ramki wokó³ 
innych twarzy. Maksymalnie wyœwietlanych 
jest 31 ramek, w³¹cznie z ramk¹ g³ówn¹ 
i bia³ymi ramkami (lub do 30 ramek w trybie 
portretu o po³owie wysokoœci).

• Jeœli funkcja wykrywania twarzy nie dzia³a, tak¿e funkcja wykrywania 
mrugniêæ nie dzia³a. Nawet jeœli twarze osób zosta³y wykryte, funkcja 
wykrywania mrugniêæ nie bêdzie dzia³aæ w zale¿noœci od stanu 
wykrytych twarzy.

• Mo¿esz tak¿e wy³¹czyæ funkcjê rozpoznawania mrugniêæ (str.136).

U¿ycie funkcji wykrywania twarzy

14:2514:25

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

383838

14:25

Ramka wykrywania 
twarzy

14:2514:25

3838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

38

14:25

W przypadku wykrycia 
wielu twarzy

Ramka 
g³ówna

Bia³a 
ramka
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Domyœlnie funkcja wykrywania twarzy jest ustawiona na Wykryw. 
twarzy w³. Mo¿esz prze³¹czyæ aparat na funkcjê Smile Capture, 
która automatycznie zwalnia migawkê, kiedy fotografowana osoba 
uœmiechnie siê. Funkcja wykrywania twarzy zostaje prze³¹czona 
po ka¿dym naciœniêciu przycisku I: Smile Capture → Wykryw. twarzy 
wy³. → Wykryw. twarzy w³.

Na wyœwietlaczu pojawia siê ikona wskazuj¹ca tryb Wykryw. twarzy 
w³. lub Smile Capture.

• Funkcje automatyki ostroœci i pomiaru ekspozycji wykrywania twarzy 
mog¹ nie dzia³aæ, jeœli osoba nosi okulary s³oneczne, czêœæ jej twarzy 
jest zas³oniêta lub osoba nie patrzy w kierunku aparatu.

• Jeœli aparat nie mo¿e wykryæ twarzy osoby, ostroœæ ustawiana jest 
za pomoc¹ aktualnie wybranego ustawienia pozycji [Pole ostroœci].

• Kiedy funkcja Smile Capture jest w³¹czona, migawka mo¿e nie zostaæ 
zwolniona automatycznie. Dzieje siê tak, gdy¿ funkcja Smile Capture 
mo¿e nie dzia³aæ w pewnych sytuacjach, na przyk³ad jeœli wykryta 
twarz jest zbyt ma³a. W takim przypadku naciœnij spust migawki, 
aby zwolniæ migawkê.

Prze³¹czanie funkcji wykrywania twarzy

Wykryw. twarzy w³. Smile Capture Wykryw. twarzy wy³.

Przycisk I

2008 /07/07

14:25

38

2008 /07/07

14:25

38
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standardowymi, niezale¿nie od ustawieñ w menu [A Tryb nagryw.].
Poni¿ej przedstawiono ustawienia trybu 9.

• Funkcji wykrywania twarzy nie mo¿na wy³¹czyæ w trybach I 
(Automat. tryb zdjêæ), P (Portret), C (Portret o po³. wys.), B (Portret 
nocny), L (Niemowlê) i R (Dzieci). W tych trybach funkcja wykrywania 
twarzy jest zawsze w³¹czona i mo¿na wybraæ tylko funkcjê Wykryw. 
twarzy w³. lub Smile Capture.

• Nawet jeœli funkcja wykrywania twarzy jest wy³¹czona, zostanie 
w³¹czona automatycznie po wybraniu trybu I (Automat. tryb 
zdjêæ), 9 (zielony), P (Portret), C (Portret o po³. wys.), B (Portret 
nocny), L (Niemowlê), R (Dzieci) lub C (Film). Po prze³¹czeniu 
z jednego z tych trybów do innego trybu ustawienie funkcji wykrywania 
twarzy powraca do poprzedniej wartoœci.

• Jeœli funkcja wykrywania twarzy zostanie uaktywniona po ustawieniu 
trybu b³ysku , (Auto), tryb b³ysku zmieni siê automatycznie 
na d (B³ysk w³.+czerw.oczy) podczas wykonywania b³ysku.

Robienie zdjêæ w trybie podstawowym 
(Tryb zielony)

Tryb rejestracji 9 (Standard.) Dod. œw.aut.ostr O (w³¹czone)
Tryb b³ysku , (Auto)

Pomiar ekspoz.
L (Pomiar 
wielosegmentowy)Tryb ostroœci = (Standard.)

Funkcja 
wykrywania twarzy

I (w³¹czone) Komp.eksp.b³ysku ±0.0

Tryb wyœwietlania 
informacji

Normalny poziom Komp. przeœwiet. P (wy³¹czone)

Kompens. eksp. ±0.0 Kompens. Cienia P (wy³¹czone)
Odcienie zdjêcia Jasne Shake Reduction O (w³¹czone)
Rozdzielczoœæ E (4000 × 3000) Rozpoz. mrugniêæ O (w³¹czone)
Jakoœæ D (Lepsza) Zoom cyfrowy O (w³¹czone)
Balans bieli F (Auto) Natychm. podgl¹d O (w³¹czone)
Czu³oœæ AUTO Ostroœæ G (Normalny)
Korek. ISO w 
AUTO

ISO 80-800
Nasycenie G (Normalny)
Kontrast G (Normalny)

Pole ostroœci
J 
(Wielokrotny)

Nanoszenie daty Wy³.

Autom. makro O (w³¹czone)
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1 Naciœnij przycisk 9 w trybie A.
Aparat prze³¹cza siê do trybu 9.

Naciœnij ponownie przycisk 9, 
aby powróciæ do trybu, który by³ 
aktywny przed wybraniem trybu 9.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. (str.73)
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

2 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

3 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

• Tryb 9 jest dostêpny tylko w przypadku, gdy zosta³ przypisany 
do zielonego przycisku w pozycji [Zielony przycisk] w menu [A Tryb 
nagryw.]. Domyœlnie tryb 9 jest przypisany do przycisku 9.

• W trybie 9 nie mo¿na zmieniaæ informacji wyœwietlanych 
na wyœwietlaczu, naciskaj¹c przycisk u.

• Naciœniêcie przycisku 3 w trybie 9 spowoduje wyœwietlenie 
menu [W Ustawienie]. Menu [A Tryb nagryw.] nie mo¿na wyœwietliæ.

Przycisk 9

Spust migawki

383838
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Mo¿esz u¿yæ funkcji zoom do zmiany obszaru zdjêcia.

1 Przesuñ dŸwigniê zoom w tryb A.
W prawo (x) Powiêksza obiekt.
W lewo (w) Powiêksza szerokoœæ 

rejestrowanego obszaru 
w aparacie.

Dalsze przekrêcanie dŸwigni w praw¹ 
stronê (x) sprawia, ¿e aparat 
automatycznie prze³¹cza siê z zoomu 
optycznego na zoom inteligentny 
i zatrzymuje siê w pozycji, w której 
nastêpuje prze³¹czenie na zoom 
cyfrowy.
Po zwolnieniu i ponownym 
przesuniêciu dŸwigni aparat prze³¹cza 
siê na zoom cyfrowy.

Wyœwietlany jest poni¿szy pasek 
powiêkszenia:

*1 Maksymalne powiêkszenie optyczne wynosi 26×.
*2 Zakres zoomu inteligentnego ró¿ni siê w zale¿noœci od rozdzielczoœci. 

Patrz poni¿sza tabela.
*3 Kiedy tryb ostroœci jest ustawiony na I (Makro 1 cm), pozycja zoomu 

jest zablokowana.

U¿ycie funkcji zoom

Powiêkszenie z wysok¹ 
jakoœci¹ obrazu

Powiêkszenie z pewnym 
spadkiem jakoœci obrazu

Zasiêg zoomu optycznego*1 Zakres zoomu 
inteligentnego*2

Zakres zoomu 
cyfrowego

383838

162.5 x162.5 x162.5 x
1cm1cm1cm

Pasek
powiêkszenia

Wspó³czynnik
powiêkszenia

Zielony: zoom inteligentny
Bia³y: zoom cyfrowy

1cm
*3
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Rozdzielczoœæ i maksymalny wspó³czynnik powiêkszenia

Rozdzielczoœæ Zoom inteligentny Zoom cyfrowy

E

Niedostêpny (dostêpny tylko zoom 
optyczny 26×)

Odpowiednik oko³o 
162,5×

D

E

F

6 Odpowiednik oko³o 33,9×

f Oko³o 40,1×

h Oko³o 50,8×

l Oko³o 101,6×

m Oko³o 162,5× (analogicznie jak zoom 
cyfrowy)

• Zaleca siê u¿ycie statywu, aby zapobiec drganiom aparatu przy 
robieniu zdjêæ z du¿ym powiêkszeniem.

• Zdjêcia zrobione z u¿yciem powiêkszenia cyfrowego s¹ bardziej 
ziarniste ni¿ zdjêcia zrobione w zakresie powiêkszenia optycznego.

• Funkcje zoomu cyfrowego i zoomu inteligentnego s¹ niedostêpne, 
kiedy ustawiona jest czu³oœæ 3200 lub wy¿sza.

• Zoom inteligentny nie jest dostêpny w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- Kiedy rozdzielczoœæ jest ustawiona na E/D/E/F 

(dostêpny zoom optyczny 26× i zoom cyfrowy).
- W trybie c (Digital SR) (dostêpny jest tylko zoom optyczny 26×).

• Obraz powiêkszony za pomoc¹ funkcji zoomu inteligentnego mo¿e 
mieæ ziarnisty wygl¹d na wyœwietlaczu. Nie wp³ywa to na jakoœæ 
zrobionego zdjêcia.

• Podczas nagrywania filmu w trybie C (Film) dostêpny jest tylko zoom 
cyfrowy.
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Domyœlnym ustawieniem funkcji zoomu cyfrowego jest O (W³.). 
Aby robiæ zdjêcia tylko w zakresie zoomu optycznego i zoomu 
inteligentnego, nale¿y ustawiæ zoom cyfrowy na P (Wy³.).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Zoom cyfrowy].

3 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy 
O lub P.
O U¿ycie zoomu cyfrowego
P U¿ycie zoomu optycznego i zoomu 

inteligentnego
Ustawienie zostaje zapisane.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz dostosowaæ ogóln¹ jasnoœæ zdjêcia.
U¿yj tej funkcji, aby robiæ celowo przeœwietlone lub niedoœwietlone 
zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk m w trybie A.

Ustawianie funkcji zoomu cyfrowego

Zapisywanie ustawienia funkcji zoomu cyfrowego 1str.149

Korekcja ekspozycji

Tryb nagryw.

Pamięć
Zielony przycisk
MENU Wyjdź

3/4

Rozpoz. mrugnięć
Zoom cyfrowy
Natychm. podgląd

Zdj. z prz. czas
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2 Przekrêæ e-pokrêt³o
Aby rozjaœniæ zdjêcie, wybierz wartoœæ dodatni¹ (y). Aby przyciemniæ 
zdjêcie, wybierz wartoœæ ujemn¹ (f).
Mo¿esz wybraæ wartoœæ kompensacji ekspozycji w zakresie 
±2,0 EV z krokiem 1/3 EV.

3 Naciœnij przycisk m.
Wartoœæ kompensacji ekspozycji zostaje zapisana, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

• Wartoœæ kompensacji ekspozycji jest zawsze wyœwietlana 
na monitorze w przypadku ustawienia wartoœci innej ni¿ 
±0,0. Po ustawieniu na ±0,0 wartoœæ jest wyœwietlana przez 
2 sekundy u do³u ekranu, a nastêpnie znika.

• W trybach 9 (zielony) i I (Automat. tryb zdjêæ) wartoœæ 
kompensacji ekspozycji jest blokowana na ±0,0.

• W trybie a (Rêczna ekspozycja) kompensacja ekspozycji jest 
niedostêpna.

• Wyœwietlana na ekranie wartoœæ kompensacji ekspozycji zostaje 
wyœwietlona po naciœniêciu przycisku m.

Normalny ekran Po naciœniêciu przycisku m

F4.5F4.5

1 /2501/250
F4.5

1 /250
+1.0+1.0+1.0

383838

02/02 /201002/02 /2010

14:2514:2514:25 F4.5F4.5F4.5

1 /2501/2501/250

+1.0+1.0+1.0

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010 02/02 /2010
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Wybieranie trybu robienia zdjêæ

Tryby robienia zdjêæ mo¿na prze³¹czaæ poprzez umieszczenie ikon 
na pokrêtle trybów w pozycji wskaŸnika pokrêt³a.

Aparat X90 wyposa¿ono w ró¿ne tryby robienia zdjêæ, umo¿liwiaj¹c 
fotografowanie z ustawieniami zale¿nymi od wizji fotografa.
W niniejszej instrukcji tryby robienia zdjêæ s¹ przedstawiane 
w nastêpuj¹cy sposób.

Tryby 
fotografowania Typ Strona

Tryby zdjêæ
I (Automat. tryb zdjêæ)/\ (Sport)/
c (Digital SR)

str.82

Tryby H (scena)

H (Pejza¿)/I (Kwiaty)/P (Portret)/
K (Podœwietlenie z ty³u)/C (Portret o po³. wys.)/
A (Scena nocna)/B (Portret nocny)/n (Oœwietl. 
sceny)/Q (Pla¿a i œnieg)/L (Niemowlê)/R (Dzieci)/
Y (Zwierzêta)/K (¯ywnoœæ)/S (Ognie sztuczne)/
N (Dodawanie ramki)/B (Impreza)/E (Muzeum)/
K (Zachód s³oñca)/X (Cyfrowy szeroki)/F 
(Panorama cyfrowa)

str.82

Tryby robienia zdjêæ
e (Program)/b (Priorytet migawki)/c (Priorytet 
przys³ony)/a (Rêczna ekspozycja)/A (USER)

str.84

Tryb filmu C (Film) str.144

WskaŸnik pokrêt³a
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Dostêpne s¹ trzy tryby robienia zdjêæ: I (Automat. tryb zdjêæ), 
\ (Sport) i c (Digital SR).
Poni¿ej przedstawiono cechy poszczególnych trybów.

Ustawienie pokrêt³a trybów w pozycji H (scena) umo¿liwia wybranie 
jednego z 20 nastêpuj¹cych trybów scen.

Tryb zdjêæ

Tryby Opis Strona

IAutomat. tryb 
zdjêæ

Optymalny tryb robienia zdjêæ zostaje 
automatycznie wybrany spoœród ustawieñ 
standardowych.

str.68

\ Sport Szybko poruszaj¹ce siê obiekty. Œledzi obiekt 
do momentu zrobienia zdjêcia. str.90

c Digital SR Wy¿sza czu³oœæ redukuje rozmycia. str.85

Tryby H

Tryby fotografowania Opis Strona

H Pejza¿ Do robienia zdjêæ pejza¿y. Wzbogaca kolory 
nieba i liœci. —

I Kwiaty Do robienia zdjêæ kwiatów. Krawêdzie kwiatów 
zostaj¹ zmiêkczone. —

P Portret Do robienia portretów. Oddaje zdrowy i jasny 
odcieñ skóry. str.86

K
Podœwietlenie 
z ty³u

Do zdjêæ z podœwietleniem z ty³u. U¿yj b³ysku, 
aby obiekt by³ dobrze widoczny str.89

C Portret o po³. wys.
Do portretów z poprawnym kadrowaniem przez 
zoom automatyczny. Rozdzielczoœæ ustalona 
na h (2048×1536).

str.86

A Scena nocna Do robienia zdjêæ osób w nocy. Zalecane u¿ycie 
statywu lub innej podstawy. str.85

B Portret nocny Do robienia zdjêæ osób w nocy. Zalecane u¿ycie 
statywu lub innej podstawy. str.85

n Oœwietl. sceny Do robienia zdjêæ ruchomych obiektów w s³abo 
oœwietlonych miejscach. —

Q Pla¿a i œnieg Do robienia zdjêæ pla¿y i œniegu. Umo¿liwia 
dok³adny pomiar jasnych scen. str.90
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1 Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H.
Aparat przejdzie do ostatniego wybranego trybu H. Ustawienie 
domyœlne to H (Pejza¿).

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

L Niemowlê Do fotografowania ma³ych dzieci. Aparat robi 
jasne zdjêcia twarzy dziecka. str.86

R Dzieci Do robienia zdjêæ dzieci w ruchu. Oddaje zdrowy 
i jasny odcieñ skóry. str.87

Y Zwierzêta Do robienia zdjêæ zwierz¹t w ruchu. 
Wybierz kolor sierœci zwierzêcia. str.88

K ¯ywnoœæ Do robienia zdjêæ ¿ywnoœci i posi³ków. 
Wzbogaca nasycenie i kontrast. —

S Ognie sztuczne Do zdjêæ ogni sztucznych. Zalecane u¿ycie 
statywu lub innej podstawy. str.85

N Dodawanie ramki S³u¿y do zdjêæ z ramk¹. Rozdzielczoœæ jest 
zablokowana na h (2048×1536). str.93

B Impreza Do robienia zdjêæ na imprezie lub przy s³abym 
oœwietleniu. Wiêksze ISO i jasnoœæ. str.91

E Muzeum
Umo¿liwia fotografowanie w miejscach, 
w których u¿ycie lampy b³yskowej jest 
zabronione.

—

K Zachód s³oñca Do robienia zdjêæ zachodu s³oñca i przy ciep³ym 
oœwietleniu. —

X Cyfrowy szeroki £¹czy dwa zdjêcia w celu utworzenia szerszego 
zdjêcia. str.101

F
Panorama 
cyfrowa

£¹czy zdjêcia zrobione aparatem, aby utworzyæ 
zdjêcie panoramiczne. str.103

W zale¿noœci od wybranego trybu robienia zdjêæ, niektóre funkcje mog¹ 
nie byæ dostêpne lub nie dzia³aæ w pe³ni. Wiêcej szczegó³ów zawiera 
„Funkcje dostêpne dla poszczególnych trybów robienia zdjêæ“ (str.242).

Tryby fotografowania Opis Strona
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3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ tryb 
robienia zdjêæ.
Po wybraniu ikony na palecie trybów 
robienia zdjêæ wyœwietlana jest podpowiedŸ 
dla wybranego trybu.

4 Naciœnij przycisk 4.
Tryb robienia zdjêæ zostaje ustawiony, 
a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk 
b, aby podnieœæ lampê. (str.117)

Tryby ekspozycji umo¿liwiaj¹ zmianê czu³oœci, czasu migawki i wartoœci 
przys³ony oraz robienie zdjêæ zgodnie z wizj¹ fotografa.

Tryby ekspozycji

Tryby 
fotografowania Opis Strona

e Program

Ten tryb automatycznie ustawia czas migawki i wartoœæ 
przys³ony zgodnie z lini¹ programu, co pozwala 
na robienie zdjêæ z w³aœciw¹ ekspozycj¹. Za pomoc¹ 
e-pokrêt³a mo¿na zmieniæ czas migawki i wartoœæ 
przys³ony, zachowuj¹c poprawn¹ ekspozycjê.

str.107

b
Priorytet 
migawki

Umo¿liwia ustawienie ¿¹danego czasu migawki w celu 
uchwycenia poruszaj¹cych siê obiektów. W tym trybie 
mo¿esz fotografowaæ szybko poruszaj¹ce siê obiekty, 
które wygl¹daj¹ jak nieruchome, a tak¿e obiekty 
sprawiaj¹ce wra¿enie ruchu.

str.108

c
Priorytet 
przys³ony

Umo¿liwia ustawienie ¿¹danej wartoœci przys³ony 
w celu kontrolowania g³êbi ostroœci. Pozwala 
to uzyskaæ rozmyte lub ostre t³o.

str.110

a
Rêczna 
ekspozycja

Pozwala ustawiæ czas migawki i wartoœæ przys³ony 
zgodnie z w³asnymi zamierzeniami. str.111

A USER Umo¿liwia u¿ycie wczeœniej zapisanych ustawieñ, 
które zosta³y zdefiniowane przez u¿ytkownika. str.114

OK OKOKMENU AnulujAnuluj OKAnuluj

Do robienia zdjęć pejzaży.
Wzbogaca kolory nieba
i liści

PejzażPejzaż 1/21 /2

383838
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Dobieranie trybu robienia zdjêæ 
do sytuacji

Mo¿esz wybraæ tryb robienia zdjêæ odpowiedni do robienia zdjêæ w nocy.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji c 
lub H.
Jeœli pokrêt³o trybów ustawiono w pozycji c, przejdŸ do kroku 5.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ 
A, B lub S.

Robienie zdjêæ nocnych (tryb Digital SR/Scena 
nocna/Portret nocny/Ognie sztuczne)

Tryb zdjêæ cDigital SR

Wy¿sza czu³oœæ redukuje rozmycia. Czu³oœæ 
jest automatycznie ustawiana na AUTO, 
a rozdzielczoœæ zostaje ustalona 
na f (2592×1944).

Tryby H

A
Scena 
nocna

Do robienia zdjêæ osób w nocy. Zalecane u¿ycie 
statywu lub innej podstawy.

B
Portret 
nocny

Do fotografowania ludzi w nocy. Zalecane u¿ycie 
statywu lub innej podstawy. Jeœli funkcja 
wykrywania twarzy jest aktywna, a tryb b³ysku 
jest ustawiony na , (Auto), tryb b³ysku zmienia 
siê automatycznie na d (B³ysk w³.+czerw.oczy) 
podczas wykonywania b³ysku.

S
Ognie 
sztuczne

Do zdjêæ ogni sztucznych. Zalecane u¿ycie statywu 
lub innej podstawy. Czu³oœæ jest zablokowana 
na minimaln¹ wartoœæ.
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4 Naciœnij przycisk 4.
Tryb robienia zdjêæ zostaje wybrany, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja wykrywania twarzy zostaje 
w³¹czona i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. (str.73)
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

6 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Tryby P (Portret), C (Portret o po³. wys.) i L (Niemowlê) 
s¹ przeznaczone do fotografowania ludzi. W ka¿dym z tych trybów 
dzia³a funkcja wykrywania twarzy (str.73), u³atwiaj¹c wyró¿nienie 
twarzy osoby podczas robienia zdjêæ.

• Czas migawki staje siê d³u¿szy podczas fotografowania 
w ciemniejszych warunkach.

• Aby zapobiec drganiom aparatu, ustaw funkcjê redukcji drgañ 
na O (W³.) (str.136) b¹dŸ u¿yj statywu i/lub funkcji samowyzwalacza 
(str.95).

Fotografowanie ludzi (tryb Portret/Portret 
o po³owie wysokoœci/Niemowlê)

Tryby H

P Portret Do robienia portretów. Oddaje zdrowy 
i jasny odcieñ skóry.

C Portret o po³. wys.
Do portretów z poprawnym kadrowaniem 
przez zoom automatyczny. Rozdzielczoœæ 
jest zablokowana na h (2048×1536).

L Niemowlê Do fotografowania ma³ych dzieci. 
Aparat robi jasne zdjêcia twarzy dziecka.
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1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ 
P, C lub L.

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb robienia zdjêæ zostaje wybrany, 
a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)
Jeœli aparat wykryje twarz osoby w trybie C, pojawi siê 
pomarañczowa ramka wskazuj¹ca obszar, który mo¿na powiêkszyæ.

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Jeœli aparat wykryje twarz osoby w trybie C, automatycznie 
powiêkszy obszar w pomarañczowej ramce, która zosta³a wyœwietlona 
w kroku 3.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Tryb R (Dzieci) umo¿liwia fotografowanie dzieci w ruchu, zapewniaj¹c 
zdrowy i naturalny odcieñ skóry na zdjêciach. Funkcja wykrywania 
twarzy (str.73) dzia³a automatycznie w tym trybie, u³atwiaj¹c wyró¿nienie 
twarzy podczas robienia zdjêæ.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

Fotografowanie dzieci (tryb dzieci)

14:2514:25

3838
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2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ R.

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb R zostaje wybrany, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Tryb Y (Zwierzêta) umo¿liwia uzyskanie ostrych zdjêæ poruszaj¹cych 
siê zwierz¹t i uchwycenie ich koloru sierœci. Wybierz odpowiedni¹ ikonê 
w zale¿noœci od umaszczenia pupila (ciemniejsze, jaœniejsze lub 
poœrednie).

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ Y.

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru trybu Y zostaje wyœwietlony.

Fotografowanie zwierz¹t (tryb Zwierzêta)

383838
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ Y, Z, Z, a, b lub b.
Dostêpne s¹ dwa typy ikon — z kotem lub 
psem. Wybór ikony z psem lub kotem nie 
wp³ywa na zrobione zdjêcie. Dokonaj 
wyboru zale¿nie od w³asnych upodobañ. 
Wybierz ikonê (bia³¹, szar¹ lub czarn¹), 
która najlepiej odpowiada umaszczeniu 
zwierzaka.

5 Naciœnij przycisk 4.
Tryb zwierz¹t zostaje wybrany, a aparat 
powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

6 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Ramka ostroœci pod¹¿a za obiektem, kiedy spust migawki pozostaje 
naciœniêty do po³owy.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

7 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

W trybie K (Podœwietlenie z ty³u) mo¿liwe jest u¿ycie lampy b³yskowej 
w celu oœwietlenia obiektu podczas fotografowania pod œwiat³o.

1 Naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê b³yskow¹.
Patrz str.117.

Robienie zdjêæ z podœwietleniem z ty³u 
(tryb Podœwietlenie z ty³u)

OK OKOKMENU AnulujAnuluj OKAnuluj

383838
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2 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ K.

4 Naciœnij przycisk 4.
Tryb K zostaje wybrany, a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja wykrywania twarzy zostaje 
w³¹czona i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. (str.73)

5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

6 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji \ lub H.
Jeœli pokrêt³o trybów ustawiono w pozycji \, przejdŸ do kroku 5.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ Q.

Wybranie trybu K ze schowan¹ lamp¹ b³yskow¹ spowoduje 
wyœwietlenie komunikatu [Podnieœ lampê b³yskow¹].

Fotografowanie zajêæ sportowych 
i rekreacyjnych (tryb Sport/Pla¿a i œnieg)

Tryb zdjêæ \ Sport Szybko poruszaj¹ce siê obiekty. Œledzi obiekt 
do momentu zrobienia zdjêcia.

Tryb H Q Pla¿a i œnieg Do robienia zdjêæ pla¿y i œniegu. Umo¿liwia 
dok³adny pomiar jasnych scen.
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4 Naciœnij przycisk 4.
Tryb Q zostaje ustawiony, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja wykrywania twarzy zostaje 
w³¹czona i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. (str.73)

5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania 
twarzy) na wyœwietlaczu zaczyna œwieciæ 
na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ 
na obiekcie znajduj¹cym siê we w³aœciwej 
odleg³oœci.
Kiedy wybrany jest tryb \, ramka ostroœci 
pod¹¿a za obiektem, gdy spust migawki 
pozostaje naciœniêty do po³owy.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

6 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Tryb B (Impreza) jest idealny do robienia zdjêæ w pomieszczeniach, 
na przyk³ad podczas imprez.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ B.

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb B zostaje wybrany, a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja wykrywania twarzy zostaje 
w³¹czona i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. (str.73)

Robienie zdjêæ w pomieszczeniach (tryb Impreza)

383838

14:2514:2514:25

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

X90_OPM_POL.book  Page 91  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



92

3

R
obienie zdjêæ

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.
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Ró¿ne metody fotografowania

W trybie N (Dodawanie ramki) mo¿na robiæ zdjêcia z u¿yciem ramek 
znajduj¹cych siê w aparacie.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ N.

3 Naciœnij przycisk 4.
Zostaje wyœwietlony ekran wyboru ramki z 9 ramkami.

4 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ ¿¹dan¹ 
ramkê.

5 Przekrêæ e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y).
Wybrana ramka zostaje wyœwietlona 
na ekranie pojedynczych zdjêæ.
Aby wybraæ inn¹ ramkê, wykonaj jedn¹ 
z poni¿szych operacji.

Umieszczanie zdjêæ w ramkach (tryb zdjêæ 
z ramkami)

Przycisk sterowania (45) Umo¿liwia wybranie innej ramki.

e-pokrêt³o w lew¹ stronê (f) Nastêpuje powrót do ekranu wyboru ramki 
z 9 ramkami. Nastêpnie mo¿liwe jest wybranie 
innej ramki w identyczny sposób jak w kroku 4.

OK OKOKOKy
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6 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie z ramk¹ zostaje wyœwietlone.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

7 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

8 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

• Rozdzielczoœæ jest zablokowana na h (2048×1536).
• Nowy aparat zawiera 3 ramki domyœlne i 87 wbudowanych ramek 

opcjonalnych. P³yta CD-ROM dostarczona wraz z aparatem zawiera 
³¹cznie 90 ramek, w³¹cznie z ramkami domyœlnymi.

• W trybie N nie mo¿na wyœwietliæ siatki przez naciœniêcie 
przycisku u.

Ramki opcjonalne
Opcjonalne ramki s¹ zapisane we wbudowanej pamiêci aparatu X90. 
Te opcjonalne ramki mog¹ zostaæ skasowane w przypadku usuniêcia plików 
z wbudowanej pamiêci poprzez komputer lub sformatowania wbudowanej 
pamiêci. Aby ponownie za³adowaæ opcjonalne ramki do wbudowanej pamiêci, 
skopiuj pliki z p³yty CD-ROM (S-SW104) dostarczonej wraz z aparatem 
(str.192).

Dodawanie ramki do zrobionego zdjêcia 1str.189

383838
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W trybie samowyzwalacza zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie 
dziesiêciu lub dwóch sekund od momentu naciœniêcia spustu migawki.
Podczas robienia zdjêæ z u¿yciem samowyzwalacza u¿yj statywu lub 
innej podstawy, aby aparat by³ bardziej stabilny.

1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
Ekran [Tryb rejestracji] zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ g lub Z i naciœnij 
przycisk 4.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia 
z u¿yciem samowyzwalacza.
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.
Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b, aby podnieœæ lampê. 
(str.117)

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Po wybraniu ustawienia g zaczyna œwieciæ kontrolka 
samowyzwalacza. Kontrolka samowyzwalacza miga na trzy sekundy 
przed zrobieniem zdjêcia, a tak¿e po wybraniu ustawienia Z.
Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie dziesiêciu lub dwóch sekund.

U¿ycie samowyzwalacza

g Samowyzwalacz
Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie oko³o dziesiêciu 
sekund od momentu naciœniêcia spustu migawki. U¿yj 
tego trybu, kiedy chcesz do³¹czyæ do zdjêcia grupowego.

Z
Samowyzwalacz 
2 sek.

Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie oko³o dwóch sekund 
od momentu naciœniêcia spustu migawki. U¿yj tego trybu, 
aby unikn¹æ drgañ aparatu.

SamowyzwalaczSamowyzwalacz
Tryb rejestracjiTryb rejestracji

AnulujAnuluj OKMENU

LL MM HH

OKOK
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W tych trybach zdjêcia s¹ robione ci¹gle tak d³ugo, jak spust migawki 
jest naciœniêty.

1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
Ekran [Tryb rejestracji] zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby wybraæ j, A, B lub C, 
a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Aparat jest gotowy do zrobienia wielu zdjêæ.

• Ustawienie ostroœci mo¿e zostaæ zak³ócone, jeœli aparat zostanie 
przesuniêty, kiedy kontrolka samowyzwalacza miga.

• Kontrolka samowyzwalacza nie œwieci ani nie miga w trybie 
Y (Zwierzêta).

• Nagrywanie w trybie C (Film) rozpoczyna siê po dziesiêciu 
sekundach (lub po dwóch sekundach).

• Po wywo³aniu samowyzwalacza naciœnij spust migawki do po³owy, 
aby zatrzymaæ odliczanie. Naciœnij spust migawki do koñca, 
aby ponownie rozpocz¹æ odliczanie.

Robienie wielu zdjêæ (tryb zdjêæ seryjnych/
szybkich zdjêæ seryjnych)

j
Zdjêcia 
seryjne

Ka¿de zdjêcie zostaje zapisane oddzielnie w pamiêci przed 
zrobieniem kolejnego zdjêcia. Im wy¿sza jakoœæ zdjêæ, 
tym d³u¿szy bêdzie odstêp miêdzy kolejnymi zdjêciami.
Zdjêcia mo¿na robiæ a¿ do momentu zape³nienia karty pamiêci 
SD lub wbudowanej pamiêci.

A
Szybkie zdj. 
seryjne (L)

Rozdzielczoœæ zostaje zablokowana na f (2592×1944), 
a zdjêcia s¹ robione ci¹gle. Odstêp miêdzy kolejnymi ujêciami 
zmniejsza siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci: A, B i C.

B
Szybkie zdj. 
seryjne (M)

C
Szybkie zdj. 
seryjne (H)

Liczba zdjêæ, które mo¿na zrobiæ kolejno, oraz odstêpy miêdzy kolejnymi 
zdjêciami s¹ zale¿ne od warunków ekspozycji.

LL MM HH

OK OKOK

Tryb rejestracjiTryb rejestracji
Szybkie zdj. seryjne (L)Szybkie zdj. seryjne (L)

MENU AnulujAnuluj
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3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcia s¹ robione ci¹gle tak d³ugo, jak spust migawki jest naciœniêty.

W trybie k (Zdj. z prz. czas) aparat mo¿e automatycznie robiæ zdjêcia 
z okreœlonym przedzia³em czasowym od wybranej godziny. Nale¿y 
okreœliæ nastêpuj¹ce ustawienia.

• B³ysk nie nastêpuje w trybach j, A, B i C
• Trybu zdjêæ seryjnych nie mo¿na wybraæ w trybach 9 (zielony), 
S (Ognie sztuczne), N (Dodawanie ramki), X (Cyfrowy szeroki), 
F (Panorama cyfrowa) i C (Film) 

• Zoom cyfrowy i zoom inteligentny nie s¹ dostêpne w trybach 
A, B i C.

• Ustawienia ostroœci, ekspozycji i balansu bieli zostaj¹ zablokowane 
podczas robienia pierwszego ujêcia.

• Jeœli w³¹czono funkcjê wykrywania twarzy (str.73), zadzia³a ona tylko 
dla pierwszego ujêcia.

• Funkcja rozpoznawania mrugniêæ dzia³a tylko dla ostatniego ujêcia.
• W trybie I (Automat. tryb zdjêæ) zdjêcia s¹ robione ci¹gle w trybie 

robienia zdjêæ, który zosta³ wybrany dla pierwszego ujêcia.

Robienie zdjêæ z ustalon¹ przerw¹ (zdjêcia 
z przedzia³em czasowym)

Przedzia³

Ustaw aparat w celu robienia zdjêæ z przedzia³em od 10 sekund 
do 99 minut. Mo¿esz ustawiæ aparat, aby zdjêcia by³y robione co jedn¹ 
sekundê w przedziale od dziesiêciu sekund do czterech minut, b¹dŸ 
co jedn¹ minutê w przedziale od czterech do 99 minut.

Liczba 
zdjêæ

Ustaw liczbê zdjêæ do zrobienia. Mo¿na zrobiæ od dwóch zdjêæ 
do maksymalnej liczby zdjêæ aparatu (maksymalnie 1000 zdjêæ).

OpóŸn. 
rozp.

Ustaw opóŸnienie startu w zakresie od 0 minut do 24 godzin. Wartoœæ 
tê mo¿na ustawiæ z przedzia³em 1 minuty dla czasu opóŸnienia 
do 59 minut oraz z przedzia³em 1 godziny dla opóŸnienia powy¿ej jednej 
godziny. Jeœli czas startu zostanie ustawiony na 0 min., pierwsze zdjêcie 
jest robione natychmiast po naciœniêciu spustu migawki.
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1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
Ekran [Tryb rejestracji] zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ k, a nastêpnie 
naciœnij przycisk 4.
Bie¿¹ce ustawienia zdjêæ z przedzia³em 
czasowym s¹ wyœwietlane przez oko³o 
jedn¹ minutê. Aby zrobiæ zdjêcia z 
bie¿¹cymi ustawieniami, przejdŸ do kroku 7.

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran [Zdj. z prz. czas] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Przedzia³], [Liczba 
zdjêæ] lub [OpóŸn. rozp.].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5), a nastêpnie u¿yj 
przycisku sterowania (23), aby zmieniæ ustawienia.
Aby zmieniæ inne ustawienie, naciœnij przycisk sterowania (5).

6 Po zakoñczeniu naciœnij przycisk 3.
Zostaje ponownie wyœwietlony ekran z kroku 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji po up³ywie 
oko³o jednej minuty.

7 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

LL MM HH

Tryb rejestracjiTryb rejestracji
Zdj. z prz. czasZdj. z prz. czas

MENU AnulujAnuluj OK OKOK

0godzgodz 0min.min.

3030min.min. 0

2020

383838

Przedzia łPrzedzia ł
L iczba zdjęćLiczba zdjęć
Opóźn.  rozp.Opóźn.  rozp. 0 0

30 0sek.sek.

20

OK ZmieńZmień

Zdj .  z  prz .  czas

MENU

Przedzia ł 0 10min. sek.

Liczba zdjęć 2

Opóźn.  rozp. godz min.0 0
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8 Naciœnij spust migawki do koñca.
Po wyœwietleniu komunikatu [Rozpoczyna robienie zdjêæ 
z przedzia³em czasowym] wyœwietlacz wy³¹cza siê. Jeœli opcjê 
[OpóŸn. rozp.] ustawiono na [0 min.], wyœwietlacz wy³¹cza siê 
po wyœwietleniu pierwszego zrobionego zdjêcia na ekranie 
natychmiastowego podgl¹du.
Po zrobieniu liczby zdjêæ okreœlonej w ustawieniu [Liczba zdjêæ] 
pojawia siê komunikat [Robienie zdjêæ z przedzia³em czasowym 
zakoñczone] i aparat wy³¹cza siê.

Mo¿esz zrobiæ trzy kolejne zdjêcia z ró¿nymi poziomami ekspozycji 
po naciœniêciu spustu migawki.
Zdjêcia s¹ robione w nastêpuj¹cej kolejnoœci: prawid³owa ekspozycja → 
kompensacja ujemna → kompensacja dodatnia.

Zdjêcia z przedzia³em czasowym nie s¹ dostêpne w trybach 
9 (zielony), N (Dodawanie ramki), X (Cyfrowy szeroki), 
F (Panorama cyfrowa) i C (Film).

• Wyœwietlacz wy³¹cza siê miêdzy kolejnymi zdjêciami (w trybie 
oczekiwania).

• Naciœnij w³¹cznik w trybie oczekiwania, aby wyœwietliæ na monitorze 
pozosta³¹ liczbê zdjêæ i przedzia³. Naciœniêcie przycisku 3 
powoduje wyœwietlenie komunikatu [Czy przerwaæ robienie zdjêæ?]. 
Naciœniêcie przycisku 4 powoduje anulowanie zdjêæ z przedzia³em 
czasowym.

• Jeœli odstêp miêdzy zdjêciami jest krótki, anulowanie funkcji mo¿e 
siê nie powieœæ. W takim przypadku przekrêæ pokrêt³o trybów, 
aby anulowaæ tê operacjê.

• Ustawienia zdjêæ z przedzia³em czasowym mo¿na tak¿e okreœliæ 
w pozycji [Zdj. z prz. czas] w menu [A Tryb nagryw.]. Wykonaj 
operacje opisane w krokach od 4 do 6, aby dokonaæ ustawieñ.

Robienie zdjêæ z automatyczn¹ regulacj¹ 
ekspozycji (bracketing ekspozycji)

Prawid³owa ekspozycja Kompensacja ujemna Kompensacja dodatnia
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1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
Ekran [Tryb rejestracji] zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ a.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ 
z autobracketingiem.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ zakres 
bracketingu, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Mo¿esz ustawiæ krok regulacji w zakresie od ± 0,3 EV do ± 2,0 EV.

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci na wyœwietlaczu œwieci na zielono, kiedy obiekt jest 
ostry.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Naciœnij jeden raz spust migawki, aby automatycznie dostosowaæ 
ekspozycjê i zrobiæ kolejno trzy zdjêcia z ró¿nymi wartoœciami 
ekspozycji.

Autobracketing nie jest dostêpny w trybach 9 (zielony), S (Ognie 
sztuczne), X (Cyfrowy szeroki), F (Panorama cyfrowa) i C (Film).

Kiedy pozycja [Natychm. podgl¹d] jest ustawiona na O (Wy³.) (str.137), 
trzecie zrobione zdjêcie zostaje wyœwietlone na ekranie 
natychmiastowego podgl¹du (str.72).

OK OKOK
± 0.30.3

Tryb rejestracjiTryb rejestracji
AutobracketingAutobracketing

MENU AnulujAnuluj
± 0.3

LL MM HH
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W trybie X (Cyfrowy szeroki) mo¿na po³¹czyæ dwa pionowe zdjêcia, 
które zosta³y zrobione za pomoc¹ tego aparatu, w celu utworzenia 
jednego ujêcia o pokryciu ok. 20 mm (odpowiednik filmu 35 mm).

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ X.

3 Naciœnij przycisk 4.
Aparat przechodzi w tryb X.
Przytrzymaj aparat pionowo, tak aby spust 
migawki znajdowa³ siê na dole, a nastêpnie 
skomponuj pierwsze ujêcie (lew¹ po³owê 
zdjêcia).
Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

U¿ycie funkcji Cyfrowy szeroki (tryb Cyfrowy 
szeroki)

+

3838381
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5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Pierwsze zrobione zdjêcie zostaje zapisane 
tymczasowo i pojawia siê ekran 
umo¿liwiaj¹cy zrobienie drugiego zdjêcia.

6 Zrób drugie zdjêcie.
Na³ó¿ zdjêcie na obszar podgl¹du po lewej stronie ekranu, aby 
skadrowaæ drugie ujêcie (prawa po³owa zdjêcia). Powtórz kroki 
4 i 5, aby zrobiæ drugie zdjêcie.
Po³¹czone pierwsze i drugie zdjêcie zostanie wyœwietlone 
(natychmiastowy podgl¹d), a nastêpnie zapisane.

• Aby zminimalizowaæ zniekszta³cenia podczas robienia drugiego 
zdjêcia, przekrêæ aparat tak, aby obróciæ go wokó³ prawej krawêdzi 
obszaru podgl¹du na ekranie.

• Pewne zniekszta³cenia mog¹ byæ spowodowane poruszaj¹cymi 
siê obiektami, powtarzaj¹cymi siê wzorami oraz brakiem wspólnych 
elementów podczas nak³adania pierwszego i drugiego zdjêcia 
w obszarze podgl¹du.

• Jeœli w³¹czono funkcjê wykrywania twarzy (str.73), zadzia³a ona tylko 
dla pierwszego ujêcia.

• Z³o¿one zdjêcie zostaje zapisane z rozdzielczoœci¹ f (2592×1944).

22

OK WyjdźWyjdź

X90_OPM_POL.book  Page 102  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



103

3

R
obienie zdjêæ

1 Po wyœwietleniu ekranu umo¿liwiaj¹cego zrobienie 
drugiego zdjêcia w kroku 5 na str.102 naciœnij przycisk 
4 lub przycisk sterowania (3).
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ opcjê i naciœnij 
przycisk 4.

W trybie F (Panorama cyfrowa) mo¿na po³¹czyæ dwa lub trzy zrobione 
zdjêcia, aby utworzyæ zdjêcie panoramiczne za pomoc¹ aparatu.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji H 
i naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ F.

3 Naciœnij przycisk 4.
Aparat prze³¹czy siê w tryb F i zostanie wyœwietlony komunikat 
[Ustaw kierunek przesuniêcia].

Anulowanie po zrobieniu pierwszego zdjêcia

Zapisz Zapisuje pierwsze zdjêcie i umo¿liwia 
ponowne zrobienie pierwszego zdjêcia. 
Zdjêcie zostaje zapisane 
w rozdzielczoœci h (2048 × 1536).

Usuñ Usuwa pierwsze zdjêcie i umo¿liwia 
ponowne zrobienie pierwszego zdjêcia.

Anuluj Powraca do ekranu umo¿liwiaj¹cego 
zrobienie drugiego zdjêcia.

Robienie zdjêæ panoramicznych 
(tryb panoramy cyfrowej)

Zapisz
Usuń
Anuluj

Zapisać zdjęcia
i wyjść z tego ekranu?

Zapisać zdjęcia
i wyjść z tego ekranu?

OK OKOK
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4 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ kierunek ³¹czenia 
zdjêæ.
Zostaje wyœwietlony ekran umo¿liwiaj¹cy 
zrobienie pierwszego ujêcia.

Kiedy aparat wykryje twarz, funkcja 
wykrywania twarzy zostaje w³¹czona 
i pojawia siê ramka wykrywania twarzy. 
(str.73)

5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

6 Naciœnij spust migawki do koñca.
Po zrobieniu pierwszego ujêcia zostaje wyœwietlony ekran 
umo¿liwiaj¹cy zrobienie drugiego ujêcia.

Jeœli w kroku 4 wybrano kierunek w prawo (5):
Prawa krawêdŸ pierwszego ujêcia zostaje wyœwietlona 
w pó³przezroczystej formie na wyœwietlaczu.

Jeœli w kroku 4 wybrano kierunek w lewo (4):
Lewa krawêdŸ pierwszego ujêcia zostaje wyœwietlona 
w pó³przezroczystej formie na wyœwietlaczu.

7 Zrób drugie ujêcie.
Przesuñ aparat, tak aby pó³przezroczyste 
zdjêcie i rzeczywisty obraz nak³ada³y siê, 
a nastêpnie naciœnij spust migawki.

Ustaw kierunek
przesunięcia

Ustaw kierunek
przesunięcia

323232

1414:25:2514:25

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

1

1 2

SHUTTER OK WyjdźWyjdź2. zdjęcie2. zdjęcie
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8 Zrób trzecie ujêcie.
Powtórz kroki od 5 do 7, aby zrobiæ trzecie ujêcie.
Zdjêcia panoramiczne zostaj¹ po³¹czone i pojawia siê po³¹czone 
zdjêcie.
Po³¹czone zdjêcie nie jest wyœwietlane, jeœli funkcja [Natychm. 
podgl¹d] (str.137) zosta³a ustawiona na P (Wy³.).

1 Po zrobieniu pierwszego ujêcia w kroku 6 na str.104 lub 
drugiego ujêcia w kroku 7 naciœnij przycisk 
4 lub przycisk sterowania (3).
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ opcjê i naciœnij 
przycisk 4.

• Pewne zniekszta³cenia mog¹ byæ spowodowane poruszaj¹cymi 
siê obiektami, powtarzaj¹cymi siê wzorami oraz brakiem wspólnych 
elementów podczas nak³adania pierwszego i drugiego ujêcia b¹dŸ 
drugiego i trzeciego ujêcia w obszarze podgl¹du.

• Jeœli w³¹czono funkcjê wykrywania twarzy (str.73), zadzia³a ona tylko 
dla pierwszego ujêcia.

Anulowanie po zrobieniu drugiego pierwszego lub drugiego 
zdjêcia

Zapisz Zapisuje zrobione ujêcia i umo¿liwia 
ponowne zrobienie pierwszego ujêcia. 
Jeœli ta opcja zostanie wybrana 
po zrobieniu drugiego ujêcia, pierwsze 
i drugie ujêcia zostan¹ po³¹czone 
i zapisane jako zdjêcie panoramiczne.

Usuñ Usuwa zrobione ujêcia i umo¿liwia 
ponowne zrobienie pierwszego ujêcia.

Anuluj Powraca do poprzedniego ekranu 
robienia zdjêæ.

Niepo³¹czone zdjêcia zrobione w trybie F s¹ zapisywane 
w rozdzielczoœci i (1600×1200).

Zapisz
Usuń
Anuluj

Zapisać zdjęcia
i wyjść z tego ekranu?

Zapisać zdjęcia
i wyjść z tego ekranu?

OK OKOK
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Ustawianie ekspozycji

Poprawne ustawienie ekspozycji uzyskuje siê poprzez kombinacjê 
ustawieñ czasu migawki i wartoœci przys³ony. Dla danego obiektu 
istnieje wiele mo¿liwych kombinacji ustawieñ czasu migawki i wartoœci 
przys³ony. Ró¿ne ustawienia czasu i przys³ony daj¹ ró¿ne efekty.

Zmiana czasu migawki umo¿liwia manipulacjê sposobem wyra¿ania 
czasu na zdjêciach. W przeciwieñstwie do go³ego oka, aparat umo¿liwia 
uchwycenie u³amka chwili lub d³u¿szego okresu, tworz¹c w ten sposób 
ró¿ne efekty.
U¿yj trybu b (Priorytet migawki).

U¿ycie d³u¿szego czasu migawki
Je¿eli obiekt jest w ruchu, zdjêcie mo¿e 
byæ rozmazane przy d³ugim czasie migawki.
Mo¿liwe jest oddanie ruchu na zdjêciu 
(ruch rzeki, fali lub wodospadu) przez celowe 
zastosowanie d³ugiego czasu migawki.

U¿ycie krótszego czasu migawki
Wybranie krótszego czasu migawki umo¿liwia 
zamro¿enie poruszaj¹cego siê obiektu 
na zdjêciu.
Wybranie krótszego czasu migawki chroni 
równie¿ przed skutkami drgania aparatu.

Efekt przys³ony i czasu migawki

Efekt czasu migawki
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Zmieniaj¹c wartoœæ przys³ony, mo¿na kontrolowaæ g³êbiê ostrego 
obszaru na zdjêciu (g³êbia ostroœci). Ograniczaj¹c ostroœæ, aby wyró¿niæ 
pojedynczy punkt, lub zwiêkszaj¹c g³êbiê obrazu, mo¿na ca³kowicie 
zmieniæ wygl¹d fotografii.
U¿yj trybu c (Priorytet przys³ony).

Otwarcie przys³ony (zmniejszenie 
wartoœci przys³ony)

Obiekty znajduj¹ce siê bli¿ej i dalej 
od fotografowanego obiektu strac¹ ostroœæ. 
Na przyk³ad jeœli fotografujesz z otwart¹ 
przys³on¹ kwiat na tle krajobrazu, pierwszy 
plan i t³o bêd¹ rozmazane, co zapewni 
wyró¿nienie tylko kwiatu.

Przymkniêcie przys³ony (zwiêkszenie 
wartoœci przys³ony)

Zakres ostroœci przesuwa siê do przodu i ty³u. 
Na przyk³ad jeœli fotografujesz z przymkniêt¹ 
przys³on¹ kwiat na tle krajobrazu, pierwszy 
plan i t³o stan¹ siê ostre.

Ten tryb automatycznie ustawia czas migawki i wartoœæ przys³ony 
zgodnie z lini¹ programu, co pozwala na robienie zdjêæ z w³aœciw¹ 
ekspozycj¹. Za pomoc¹ e-pokrêt³a mo¿na zmieniæ czas migawki 
i wartoœæ przys³ony, zachowuj¹c poprawn¹ ekspozycjê.

1 Ustaw pokrêt³o trybów 
w pozycji e.

Efekt przys³ony

U¿ycie trybu e (program)
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2 Przekrêæ e-pokrêt³o, aby 
dostosowaæ czas migawki 
i wartoœæ przys³ony, zachowuj¹c 
poprawn¹ ekspozycjê.

3 Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podniesie siê. (str.117)

4 Zrób zdjêcie.

Umo¿liwia ustawienie ¿¹danego czasu migawki w celu uchwycenia 
poruszaj¹cych siê obiektów. W tym trybie mo¿esz fotografowaæ 
szybko poruszaj¹ce siê obiekty, które wygl¹daj¹ jak nieruchome, 
a tak¿e obiekty sprawiaj¹ce wra¿enie ruchu.

1 Ustaw pokrêt³o trybów 
w pozycji b.

Kierunek obrotu 
e-pokrêt³a Efekt

y (w prawo) Wyd³u¿a czas migawki i zwiêksza wartoœæ przys³ony 
(zamkniêcie przys³ony) z krokiem 1/3 EV.

f (w leweo) Skraca czas migawki i zmniejsza wartoœæ przys³ony 
(otwarcie przys³ony) z krokiem 1/3 EV.

U¿ycie trybu b (priorytet migawki)

F4.5F4.5

1 /2501/250

F4.5

1 /250

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

14:2514:2514:25

Czas migawki
Wartoœæ przys³ony
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2 Przekrêæ e-pokrêt³o w celu zmiany 
czasu migawki.
Czas migawki mo¿na ustawiæ w zakresie 
od 1/4000 do 4 sekund.

3 Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podniesie siê. (str.117)

4 Zrób zdjêcie.

Tryby b³ysku , (Auto), b (B³ysk w³¹czony), c (Auto + czerwone oczy) 
i d (B³ysk w³.+czerw.oczy) s¹ niedostêpne.

• Wartoœæ przys³ony i czu³oœæ (tylko w przypadku ustawienia czu³oœci 
na [AUTO]) s¹ ustawiane automatycznie w zale¿noœci od czasu 
migawki, aby osi¹gn¹æ prawid³ow¹ ekspozycjê. Jeœli nie mo¿na 
osi¹gn¹æ takiej ekspozycji, ustawiana jest najbli¿sza wartoœæ, 
a wartoœæ przys³ony jest wyœwietlana w kolorze czerwonym.

• Czas migawki ustawiony w trybie b jest wspó³u¿ytkowany z trybem 
a. Zmiana wartoœci dokonana w jednym trybie jest automatycznie 
odzwierciedlana w drugim trybie.

• Kiedy migawka jest ustawiona na czas d³u¿szy ni¿ 1/4 sekundy, 
wykonywany jest proces redukcji nierównoœci i ziarnistoœci zdjêcia 
(redukcja ziarna).

• Czas migawki jest zawsze zapisywany. Wyzerowanie powoduje 
przywrócenie domyœlnej wartoœci tego ustawienia. Ustawienie 
domyœlne to 1/125 s.
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Umo¿liwia ustawianie ¿¹danej wartoœci przys³ony w celu kontrolowania 
g³êbi ostroœci. Ustawienie wy¿szej wartoœci przys³ony sprawia, ¿e g³êbia 
ostroœci jest wiêksza, a pierwszy plan i t³o obiektu staj¹ siê ostre. 
Ustawienie ni¿szej wartoœci powoduje zmniejszenie g³êbi ostroœci, 
a pierwszy plan i t³o obiektu, na którym ustawiono ostroœæ, staj¹ siê 
rozmyte.
Czas migawki jest ustawiany automatycznie zgodnie z przys³on¹.

1 Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji 
c.

2 Przekrêæ e-pokrêt³o w celu zmiany 
wartoœci przys³ony.

3 Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podniesie siê. (str.117)

4 Zrób zdjêcie.

U¿ycie trybu c (priorytet przys³)

Tryby b³ysku , (Auto) i c (Auto + czerwone oczy) s¹ niedostêpne.
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Mo¿esz ustawiæ czas migawki i przys³onê. Ten tryb mo¿e byæ u¿yty 
do robienia zdjêæ z kombinacj¹ ustawieñ czasu migawki i przys³ony. 
Bêdzie to przydatne przy robieniu zdjêæ ze zmierzon¹ kombinacj¹ 
czasu migawki i wartoœci przys³ony lub przy fotografii kreatywnej 
z przeœwietlaniem (ciemniejsze fotografie) lub niedoœwietleniem 
(jaœniejsze fotografie).

1 Ustaw pokrêt³o trybu w pozycji a.

2 Przekrêæ e-pokrêt³o, aby zmieniæ 
ustawienia czasu migawki 
i wartoœci przys³ony.
U¿yj przycisku m do prze³¹czania miêdzy 
czasem migawki i wartoœci¹ przys³ony. 
(Ustawienie domyœlne to czas migawki).

• Czas migawki i czu³oœæ (tylko w przypadku ustawienia czu³oœci 
na [AUTO]) s¹ ustawiane automatycznie w zale¿noœci od wartoœci 
przys³ony, aby osi¹gn¹æ prawid³ow¹ ekspozycjê. Jeœli nie mo¿na 
osi¹gn¹æ takiej ekspozycji, ustawiana jest najbli¿sza wartoœæ, a czas 
migawki jest wyœwietlany w kolorze czerwonym.

• Wartoœæ przys³ony ustawiona w trybie c jest wspó³u¿ytkowana 
z trybem a. Zmiana wartoœci dokonana w jednym trybie jest 
automatycznie odzwierciedlana w drugim trybie.

• Kiedy migawka jest ustawiona na czas d³u¿szy ni¿ 1/4 sekundy, 
wykonywany jest proces redukcji nierównoœci i ziarnistoœci zdjêcia 
(redukcja ziarna).

• Nawet w przypadku zmiany wspó³czynnika powiêkszenia wartoœæ 
przys³ony zostaje zachowana. Jeœli jednak nie jest mo¿liwe u¿ycie 
bie¿¹cej wartoœci przys³ony z wybranym wspó³czynnikiem 
powiêkszenia, ustawiana jest najbli¿sza wartoœæ przys³ony. W takim 
przypadku ponowna zmiana wspó³czynnika powiêkszenia, 
która umo¿liwi u¿ycie pierwotnej wartoœci przys³ony, 
spowoduje przywrócenie tej wartoœci przys³ony.

U¿ycie trybu a (rêczna ekspozycja)
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3 Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podniesie siê. (str.117)

4 Zrób zdjêcie.

• W trybie a kompensacja ekspozycji jest niedostêpna.
• Nie mo¿na wybraæ ustawienia czu³oœci [AUTO].
• Tryby b³ysku , (Auto), b (B³ysk w³¹czony), c (Auto + czerwone oczy) 

i d (B³ysk w³.+czerw.oczy) s¹ niedostêpne.

• W przypadku du¿ej ró¿nicy miêdzy bie¿¹c¹ a prawid³ow¹ ekspozycj¹ 
wyœwietlane jest ostrze¿enie. Jeœli ró¿nica jest wiêksza ni¿ ±2,0 EV, 
wyœwietlana jest tylko ikona ostrze¿enia o ekspozycji. Jeœli ró¿nica 
wynosi ±2,0 EV lub mniej, wyœwietlana jest ikona ostrze¿enia 
o ekspozycji oraz prawid³owa wartoœæ ekspozycji z krokiem 1/3 EV.

• Czas migawki i wartoœæ przys³ony ustawione w trybie a s¹ 
wspó³u¿ytkowane z trybami b i c. Zmiana wartoœci dokonana 
w jednym trybie jest automatycznie odzwierciedlana w drugim trybie.

• Kiedy migawka jest ustawiona na czas d³u¿szy ni¿ 1/4 sekundy, 
wykonywany jest proces redukcji nierównoœci i ziarnistoœci zdjêcia 
(redukcja ziarna).

• Zmiana czasu migawki lub wartoœci przys³ony powoduje wyœwietlenie 
nowej wartoœci przy u¿yciu wiêkszej czcionki ni¿ normalnie 
(wysokoœæ 1,5×).

• Nawet w przypadku zmiany wspó³czynnika powiêkszenia wartoœæ 
przys³ony zostaje zachowana. Jeœli jednak nie jest mo¿liwe u¿ycie 
bie¿¹cej wartoœci przys³ony z wybranym wspó³czynnikiem 
powiêkszenia, ustawiana jest najbli¿sza wartoœæ przys³ony. 
W takim przypadku ponowna zmiana wspó³czynnika powiêkszenia, 
która umo¿liwi u¿ycie pierwotnej wartoœci przys³ony, spowoduje 
przywrócenie tej wartoœci przys³ony.

X90_OPM_POL.book  Page 112  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



113

3

R
obienie zdjêæ

Zapisanie bie¿¹cych ustawieñ aparatu pozwala w prosty sposób 
je przywróciæ poprzez ustawienie pokrêt³a trybów w pozycji E.
Mo¿na zapisywaæ nastêpuj¹ce ustawienia:

• Tryby robienia zdjêæ e (ustawienie domyœlne)/b/c/a
• Ustawienia menu [A Tryb nagryw.]
• Tryb b³ysku
• Tryb rejestracji
• Tryb ostroœci
• Kompens. eksp.
• Wyœwietlanie informacji o przycisku u
• Ustawienie funkcji wykrywania twarzy

1 Ustaw funkcje do zapisania.

2 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Zapisz jako A].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Zapisz jako A] zostaje wyœwietlony.

5 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Zapisz].

U¿ycie trybu A (USER) Mode

Zapisywanie ustawieñ w trybie E

Zapisz jako USER

Zapisuje bieżące ustaw.
fotograf. w trybie USER

Zapisz
Anuluj

OK OK
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6 Naciœnij przycisk 4.
Rozpoczyna siê proces zapisywania.
Po zakoñczeniu procesu zapisywania aparat powraca do trybu 
A lub Q.

1 Ustaw pokrêt³o trybów w pozycji 
A.
Zapisane ustawienia zostaj¹ odczytane.

2 W razie potrzeby zmieñ ustawienia ju¿ zapisane 
w trybie A.

3 Aby u¿yæ lampy b³yskowej, naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podniesie siê. (str.117)

4 Zrób zdjêcie.

Ustawienia w trybie E mo¿na zapisaæ tylko w przypadku, gdy pokrêt³o 
trybów jest ustawione na e, b, c lub a. 

Robienie zdjêæ w trybie A

Ustawienia zmienione w trybie A obowiazuj¹ tylko w przypadku, 
gdy pokrêt³o trybów jest ustawione na tryb A. Zmiana trybu robienia 
zdjêæ lub wy³¹czenie aparatu powoduje przywrócenie ustawieñ 
zapisanych za pomoc¹ pozycji [Zapisz jako A]. Aby zmieniæ 
ustawienia zapisane w trybie A, wykonaj ponownie operacje zapisu 
ustawieñ w trybie A.
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Ustawianie funkcji robienia zdjêæ

Wybieranie trybu b³ysku

, Auto
B³ysk nastêpuje automatycznie w zale¿noœci od oœwietlenia. 
Jeœli funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, ustawiany jest 
automatycznie tryb b³ysku d.

a B³ysk wy³¹czony
B³ysk nie zostaje wykonany niezale¿nie od warunków 
oœwietlenia. U¿ywaj tego trybu do robienia w miejscach, 
gdzie fotografowanie z lamp¹ b³yskow¹ jest zabronione.

b B³ysk w³¹czony B³ysk nastêpuje niezale¿nie od warunków oœwietlenia.

c
Auto + czerwone 
oczy

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie zjawiska powstawania 
czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem siê œwiat³a 
b³yskowego od oczu fotografowanych osób. B³ysk nastêpuje 
niezale¿nie od warunków oœwietlenia (b³ysk wstêpny jest 
wykonywany przed b³yskiem g³ównym).

d
B³ysk 
w³.+czerw.oczy

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie zjawiska powstawania 
czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem siê œwiat³a 
b³yskowego od oczu fotografowanych osób. B³ysk nastêpuje 
niezale¿nie od warunków oœwietlenia (b³ysk wstêpny jest 
wykonywany przed b³yskiem g³ównym).

G
Synch.z d³ug. 
czas naœw.

Umo¿liwia robienie jasnych zdjêæ ludzi i t³a w nocy, zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewn¹trz. B³ysk nastêpuje 
automatycznie.

H
Synch.d³ug.czas
+cze.oczy

Wykonywany jest b³ysk wstêpny w celu zredukowania 
zjawiska czerwonych oczu przed wykonaniem b³ysku 
w trybie synchronizacji z d³ugimi czasami.

• Tryb b³ysku zostaje ustalony na a w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- Kiedy wybrano tryb rejestracji n (Oœwietl. sceny), S (Ognie 

sztuczne) lub C (Film)
- Kiedy wybrano tryb rejestracji j (Zdjêcia seryjne), A (Szybkie zdj. 

seryjne (L)), B (Szybkie zdj. seryjne (M)), C (Szybkie zdj. seryjne 
(H)) lub l (Autobracketing)

- Kiedy wybrano tryb ostroœci s (Nieskoñczonoœæ)
• W trybie 9 (zielony) mo¿na wybraæ tylko , lub a.
• W trybach A (Scena nocna), b (Priorytet migawki) i a (Rêczna 

ekspozycja) nie mo¿na wybraæ ,, E, c ani d.
• W trybie c (Priorytet przys³ony) nie mo¿na wybraæ , ani c.
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1 Naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podnosi siê i zaczyna 
siê ³adowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (4) 
w trybie A.
Ekran [Tryb b³ysku] zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ tryb b³ysku.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

U¿ycie lampy b³yskowej podczas fotografowania z bliskiej odleg³oœci 
mo¿e spowodowaæ nieregularnoœci na zdjêciu ze wzglêdu na rozk³ad 
œwiat³a. Kiedy lampa b³yskowa jest u¿ywana z bardzo bliskiej odleg³oœci, 
na zrobionym zdjêciu mo¿e pojawiæ siê cieñ obiektywu.

Efekt czerwonych oczu
Robienie zdjêæ z u¿yciem lampy b³yskowej w ciemnym otoczeniu powoduje 
czerwone zabarwienie oczu osoby na zdjêciu. To zjawisko, nazywane „efektem 
czerwonych oczu“, jest spowodowane odbiciem elektronicznej lampy b³yskowej 
w siatkówce oka. Efekt ten mo¿na zredukowaæ, oœwietlaj¹c otoczenie obiektu 
lub ustawiaj¹c wiêkszy k¹t. Innym skutecznym sposobem jest wybranie trybu 
b³ysku c, d lub H.
Jeœli pomimo zastosowania tych metod oczy maj¹ kolor czerwony, mo¿na 
dokonaæ retuszu zdjêcia za pomoc¹ funkcji kompensacji efektu czerwonych 
oczu (str.188).

Zapisywanie ustawienia trybu b³ysku 1str.149

Przycisk b

MENU OK OKOKAnulujAnuluj OKAnuluj

Tryb błyskuTryb błyskuTryb błysku
AutoAutoAuto
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1 Wybierz tryb robienia zdjêæ.

2 Naciœnij przycisk b.
Lampa b³yskowa podnosi siê i zaczyna siê ³adowaæ.
Symbol b (czerwony) miga na wyœwietlaczu podczas ³adowania.
Po pe³nym na³adowaniu lampy b³yskowej pojawia siê symbol b. 
(Nie jest wyœwietlany w trybie ,).

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci (lub ramka wykrywania twarzy) na wyœwietlaczu 
zaczyna œwieciæ na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê we w³aœciwej odleg³oœci.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Lampa b³yska i zdjêcie zostaje zrobione.

5 Naciœnij lampê b³yskow¹, 
aby j¹ schowaæ.

U¿ycie lampy b³yskowej

Wybieranie trybu ostroœci

= Standard.

U¿yj tego trybu, kiedy odleg³oœæ do obiektu wynosi ponad 
40 cm (16 cali). Aparat ustawia ostroœæ na obiekt znajduj¹cy 
siê w polu ustawiania ostroœci po naciœniêciu spustu migawki 
do po³owy.

q Makro

Tego trybu u¿ywa siê, kiedy odleg³oœæ do obiektu wynosi 
oko³o 10 do 50 cm (4 do 20 cali). Aparat ustawia ostroœæ 
na obiekt znajduj¹cy siê w polu ustawiania ostroœci 
po naciœniêciu spustu migawki do po³owy.

I Makro 1 cm Ten tryb s³u¿y do robienia zdjêæ z odleg³oœci od 1 do 30 cm.

s Nieskoñczonoœæ Tego trybu u¿ywa siê do robienia zdjêæ odleg³ych obiektów. 
B³ysk jest automatycznie ustawiany na a (B³ysk wy³¹czony).

\
Rêczne ust. 
ostroœci Ten tryb pozwala rêcznie ustawiæ ostroœæ.

J Wybór pola AF Wybierz obszar obiektu, na którym ma zostaæ ustawiona 
ostroœæ.
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1 Naciœnij przycisk sterowania (5) 
w trybie A.
Ekran [Tryb ostroœci] zostaje wyœwietlony.
Tryb ostroœci zmienia siê przy ka¿dym 
naciœniêciu przycisku sterowania. 
Ustawienie mo¿esz zmieniaæ równie¿ 
za pomoc¹ przycisku sterowania (4).

2 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

1 Naciœnij przycisk sterowania (5) w trybie A.

2 Naciœnij przycisk sterowania (5), aby wybraæ \.

3 Naciœnij przycisk 4.
Podczas ustawiania ostroœci œrodkowa 
czêœæ obrazu zostaje powiêkszona na ca³y 
ekran.

• W trybie 9 (zielony) mo¿na wybraæ tylko = lub q.
• Tryb ostroœci zostaje ustalony na s w trybie S (Ognie sztuczne).
• Po ustawieniu pozycji [Autom. makro] (str.121) na O (W³) i wybraniu 

trybu q, jeœli obiekt znajduje siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 50 cm, 
aparat automatycznie ustawia ostroœæ na ∞ (Nieskoñczonoœæ). 
Naciœniêcie spustu migawki do koñca umo¿liwia zrobienie zdjêcia, 
nawet jeœli ostroœæ nie zosta³a ustawiona.

Zapisywanie ustawienia trybu ustawiania ostroœci 1str.149

Rêczne ustawianie ostroœci (rêczne ustawianie ostroœci)

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Tryb ostrości
Standard.

Tryb ostrości
Standard.

OKAnuluj

MENU OK OKOKAnulujAnuluj OKAnuluj

Tryb ostrościTryb ostrościTryb ostrości
Ręczne ust. ostrościRęczne ust. ostrościRęczne ust. ostrości
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby dostosowaæ ostroœæ.
WskaŸnik \ pojawia siê na wyœwietlaczu, 
wskazuj¹c przybli¿on¹ odleg³oœæ 
od obiektu. U¿ywaj¹c tego wskaŸnika, 
dostosuj ostroœæ.
2 Daleki obiekt
3 Bliski obiekt

5 Naciœnij przycisk 4.
Ostroœæ zostaje ustawiona, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Po ustawieniu ostroœci mo¿na ponownie nacisn¹æ przycisk sterowania 
(5), aby wyœwietliæ wskaŸnik \ i zmieniæ ustawienie ostroœci.

Mo¿esz wybraæ jeden z 25 punktów ustawiania ostroœci.

1 Naciœnij przycisk sterowania (5) w trybie A.

2 Naciœnij przycisk sterowania (5), aby wybraæ J.

3 Naciœnij przycisk 4.
Zostaje wyœwietlony ekran [Wybór pola AF] 
z wybran¹ œrodkow¹ czêœci¹.

Kiedy wyœwietlany jest wskaŸnik \, nie mo¿na zmieniæ trybu robienia 
zdjêæ ani trybu rejestracji.

• Aby ustawiæ ostroœæ na 1 cm w trybie \, przesuñ dŸwigniê zoom 
i ustaw pozycjê zoomu na wskaŸniku 1 cm na pasku powiêkszenia.

• Aby prze³¹czyæ z trybu \ do innego trybu ustawiania ostroœci, naciœnij 
przycisk sterowania (5), kiedy wyœwietlany jest wskaŸnik \.

Wybieranie pola ustawiania ostroœci (wybór pola automatyki 
ostroœci)

2m2m

11

0.50.5
OK OKOKMENU

WskaŸnik \

MENU OK OKOKAnulujAnuluj OKAnuluj

Tryb ostrościTryb ostrości
Wybór pola AFWybór pola AF
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4 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ 
pozycjê, na której chcesz ustawiæ ostroœæ.

5 Naciœnij przycisk 4.
Pole ustawiania ostroœci zostaje ustalone, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz ustawiæ pole i metodê ustawiania ostroœci.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Ustawienie =].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Ustawienie =] zostaje 
wyœwietlony.

Po wybraniu trybu ostroœci = (Standard.), q (Makro) lub I (Makro 
1 cm) mo¿esz zmieniæ pole ustawiania ostroœci (Pole ostroœci).

Wybór ustawieñ automatyki ostroœci

Zmiana pola ostroœci (pole ostroœci)

J Wielokrotne
Aparat dokonuje pomiaru szerokiego obszaru w œrodku 
monitora (w obrêbie pola ostroœci) i ustawia ostroœæ 
na najbli¿szym obiekcie.

K Punktowy
Aparat dokonuje pomiaru w¹skiego obszaru w œrodku 
monitora (punktowe pole ostroœci), u³atwiaj¹c ustawienie 
ostroœci na okreœlonym obiekcie.

W
Automatyczne 
œledzenie 
ostroœci

Aparat kontynuuje ustawianie ostroœci na poruszaj¹cym 
siê obiekcie, kiedy spust migawki jest naciœniêty do po³owy.

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

2/4

Pomiar ekspoz.
Ustawienie AF

Komp.eksp.błysku

Ustaw. D-range
Shake Reduction

Film
0.0
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4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ ustawienie pola =.

6 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

7 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Umo¿liwia ustawienie ostroœci w zakresie makro, kiedy obiekt znajduje 
siê w odleg³oœci 50 cm lub bli¿szej.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Autom. makro].

• W trybach N (Dodawanie ramki) i C (Film) nie mo¿na ustawiæ pola 
ostroœci na W.

• W trybach I (Automat. tryb zdjêæ), 9 (zielony) i S (Ognie 
sztuczne) pole ostroœci zostaje zablokowane na J.

Ustawianie funkcji auto makro

MENU Anuluj OK OK

0.0
Autom. makro
Dod. św.aut.ostr

Pole ostrości
Ustawienie AF

MENU

Autom. makro
Dod. św.aut.ostr

Pole ostrości
Ustawienie AF
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5 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 
miêdzy O i P.

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Dodatkowe œwiat³o automatyki ostroœci pomaga w ustawianiu ostroœci 
ciemnych obiektów. Pozwala to ustawiæ ostroœæ na obiekcie przy s³abym 
oœwietleniu, w którym automatyka ostroœci nie dzia³a poprawnie. 
Dodatkowe œwiat³o automatyki ostroœci jest emitowane przez kontrolkê 
samowyzwalacza.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Dod. œw.aut.ostr].

5 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 
miêdzy O i P.

Ustawienie zostaje zapisane.

 O

Kiedy tryb ostroœci jest ustawiony na = lub J, ostroœæ jest ustawiana 
odpowiednio w zakresie makra. Kiedy tryb ostroœci jest ustawiony na I, 
ostroœæ jest ustawiana tylko w zakresie makra 1 cm (od 1 cm do 30 cm) 
(ustawienie domyœlne).
W³¹czenie funkcji auto makro podczas fotografowania powoduje 
wyœwietlenie symbolu q na ekranie. (str.22)

P Ostroœæ jest ustawiana tylko w odpowiednim zakresie ostroœci.

Ustawianie dodatkowego œwiat³a automatyki ostroœci

 O
Dodatkowe œwiat³o automatyki ostroœci jest emitowane zgodnie 
z potrzebami (ustawienie domyœlne).

P Dodatkowe œwiat³o automatyki ostroœci nie jest emitowane.

MENU

Autom. makro
Dod. św.aut.ostr

Pole ostrości
Ustawienie AF
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6 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustaw odcienie zdjêæ.
Mo¿esz wybraæ ustawienie [Jasne] (ustawienie domyœlne), [Naturalne] 
lub [Monochrom.].

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Odcienie 
zdjêcia].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ odcieñ wykoñczenia 
zdjêæ.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

• Bezpoœrednie patrzenie na dodatkow¹ lampkê automatyki ostroœci nie 
stwarza ¿adnych zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa. Nie zaleca siê jednak 
patrzenia na ni¹ z bardzo bliskiej odleg³oœci.

• Aparat nie emituje dodatkowego œwiat³a automatyki ostroœci 
w nastêpuj¹cych warunkach:
- Kiedy tryb robienia zdjêæ ustawiono na C (Film)
- Kiedy wybrano tryb ostroœci s (Nieskoñczonoœæ) lub \

Ustawienie odcieni zdjêcia

Po wybraniu ustawienia [Monochrom.] w menu [A Tryb nagryw.] 
zamiast pozycji [Nasycenie] pojawia siê pozycja [Tonowanie], 
która umo¿liwia ustawienie odcienia zdjêæ monochromatycznych.

1/4
Jasne
Naturalne
Monochrom.

AUTO
AWB

Tryb nagryw.

MENU Anuluj

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

ISO80-400

Odcienie zdjęcia

OK OK
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Mo¿na wybraæ jedno z dziewiêciu ustawieñ rozdzielczoœci zdjêcia.
Im wiêksza rozdzielczoœæ, tym wy¿szy poziom szczegó³ów 
po wydrukowaniu zdjêcia. Jakoœæ wydruku jest zale¿na równie¿ 
od jakoœci zdjêcia, ustawieñ ekspozycji, rozdzielczoœci drukarki i innych 
czynników. Z tej przyczyny nie ma koniecznoœci wybierania wiêkszej 
rozdzielczoœci ni¿ jest to potrzebne. Rozdzielczoœæ h jest 
wystarczaj¹ca do drukowania zdjêæ o rozmiarze karty pocztowej. 
Im wy¿sza rozdzielczoœæ, tym wiêksze rozmiary zdjêcia i pliku.
Poni¿sza tabela przedstawia odpowiednie ustawienia w zale¿noœci 
od sposobu zastosowania.
(ustawienie domyœlne: E)

Wybieranie rozdzielczoœci

Rozdzielczoœæ Zastosowanie

E 4000×3000 Drukowanie zdjêæ z wysok¹ jakoœci¹ lub zdjêæ 
o rozmiarze A4 b¹dŸ wiêkszych, edytowanie zdjêæ 
na komputerzeD 4000×2672

E 4000×2256 Naturalne wra¿enia podczas ogl¹dania zdjêæ z tymi 
samymi proporcjami co w przypadku telewizora HDTV

F 2992×2992

6 3072×2304

f 2592×1944

h 2048×1536 Drukowanie zdjêæ o rozmiarze karty pocztowej

l 1024× 768

m 640× 480
U¿ycie na stronie internetowej lub do³¹czanie do poczty 
elektronicznej

Wybranie ustawienia E powoduje 
uzyskanie proporcji obrazu 16:9. Ekran 
wyœwietlacza na potrzeby rejestrowania 
i odtwarzania ma wygl¹d przedstawiony 
po prawej stronie.

O
st

ro
œæ

14:25

383838

14:25

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010
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1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Rozdzielczoœæ].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ rozdzielczoœæ.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

• Rozdzielczoœæ zdjêæ rejestrowanych w trybie 9 (zielony) jest ustalona 
na E.

• Rozdzielczoœæ zdjêæ rejestrowanych w trybach C (Portret o po³. wys.) 
i N (Dodawanie ramki) jest ustalona na h.

• Rozdzielczoœæ zdjêæ rejestrowanych w trybie c (Digital SR) lub 
X (Cyfrowy szeroki) jest ustalona na f. Je¿eli jednak nast¹pi 
wyjœcie z trybu X bez zrobienia drugiego zdjêcia, rozdzielczoœæ 
wyniesie h.

Liczba zdjęć

MENU Anuluj OK OK

12

Rozdzielczość
Odcienie zdjęcia

Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

12M

7M
5M

10.7M
9M

9M
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Umo¿liwia ustawienie jakoœci zdjêæ w zale¿noœci od sposobu ich u¿ycia.
Im wiêcej gwiazdek (E), tym wy¿sza jakoœæ zdjêcia, ale tak¿e wiêkszy 
rozmiar pliku. Na rozmiar pliku wp³ywa tak¿e wybrana rozdzielczoœæ 
(str.124).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Jakoœæ].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ jakoœæ.
Maksymalna liczba zdjêæ, które mo¿na 
zrobiæ, jest wyœwietlana na górze ekranu 
po wybraniu poziomu jakoœci.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Wybieranie jakoœci zdjêæ

C Najlepsza Najni¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ 
do wydruku.

D Lepsza Standardowy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ 
ogl¹danych na ekranie komputera (ustawienie domyœlne).

E Dobra
Najwy¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ 
za³¹czanych do wiadomoœci e-mail lub umieszczanych 
w witrynach internetowych.

W trybie 9 (zielony) jakoœæ jest ustawiana na D.

12
Jasne
12M

ISO80-400

Liczba zdjęć

MENU Anuluj OK OK

Rozdzielczość
Odcienie zdjęcia

Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli
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Mo¿esz robiæ zdjêcia z naturalnymi kolorami, ustawiaj¹c odpowiedni 
balans bieli do warunków oœwietlenia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Balans bieli].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Balans bieli] zostaje wyœwietlony.

Ustawienie balansu bieli

F Auto Aparat automatycznie ustawia balans bieli 
(ustawienie domyœlne).

G Œwiat³o dzienne U¿yj tego trybu podczas robienia zdjêæ w œwietle 
s³onecznym

H Cieñ U¿yj tego trybu podczas robienia zdjêæ w cieniu.

I Œwiat³o sztuczne U¿yj tego trybu podczas robienia zdjêæ przy oœwietleniu 
¿arówk¹ lub innym œwiat³em sztucznym.

JD Oœwietl. fluor. z kol. 
œw.dzienn

U¿yj tego trybu podczas robienia zdjêæ przy oœwietleniu 
fluorescencyjnym.JN Oœw. fluor. o bia³. 

œw.dzienn.

JW Bia³e oœwietl. 
fluoroscencyjne

K Rêczny U¿yj, aby rêcznie ustawiæ balans bieli.

• Ustaw inny balans bieli, jeœli zdjêcia zrobione z balansem bieli 
ustawionym na F nie s¹ satysfakcjonuj¹ce.

• W zale¿noœci od wybranego trybu robienia zdjêæ, ustawienie balansu 
bieli mo¿e nie zostaæ zmienione. Patrz „Funkcje dostêpne dla 
poszczególnych trybów robienia zdjêæ“ (str.242), aby uzyskaæ wiêcej 
informacji.
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ ustawienie.
Mo¿esz sprawdziæ wynik wybranego 
ustawienia balansu bieli na obrazie 
podgl¹du przy ka¿dym naciœniêciu 
przycisku sterowania (23).
Aby okreœliæ typ oœwietlenia 
fluorescencyjnego, wybierz ikonê œwiat³a fluorescencyjnego, 
a nastêpnie naciœnij przycisk sterowania (5). U¿yj przycisku 
sterowania (23), aby wybraæ typ oœwietlenia.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Patrz sekcja „Ustawienie rêczne“, aby uzyskaæ instrukcje dotycz¹ce 
rêcznego ustawiania balansu bieli.

Przygotuj czysty arkusz bia³ego papieru lub podobnego materia³u.

1 U¿yj przycisku sterowania (23) na ekranie 
[Balans bieli], aby wybraæ K.

2 Skieruj aparat na bia³¹ kartkê 
papieru lub inny materia³, tak aby 
wype³niæ ramkê wyœwietlan¹ 
na œrodku ekranu.

3 Naciœnij spust migawki do koñca.
Balans bieli jest ustawiany automatycznie.

Zapisywanie ustawienia balansu 1str.149

Ustawianie rêczne

Balans bieli

MENU AnulujAnuluj

AutoAuto

OK OKOK

D

Balans bieli

MENU Anuluj
Ustaw

D
SHUTTER

OK OK
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4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane i menu [A Tryb nagryw.] zostaje 
ponownie wyœwietlone.

5 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz ustawiæ czu³oœæ odpowiednio do jasnoœci i warunków otoczenia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Czu³oœæ].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby ustawiæ czu³oœæ.

Ustawianie czu³oœci

AUTO Czu³oœæ jest ustawiana automatycznie przez aparat.

80
Im ni¿sza czu³oœæ, tym mniejsze ziarno na zdjêciu. Czas migawki 
wyd³u¿a siê przy s³abym oœwietleniu.100

200

400

800

1600
Wy¿sza czu³oœæ powoduje skrócenie czasu migawki przy s³abym 
oœwietleniu, co zapobiega drganiom aparatu, ale obraz jest ziarnisty.3200

6400

400

AUTO
80
100
200

1/4
Jasne

Tryb nagryw.

MENU Anuluj

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

Odcienie zdjęcia

OK OK
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5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Okreœl zakres czu³oœci po wybraniu ustawienia czu³oœci AUTO.
Mo¿na wybraæ zakres 80-100, 80-200, 80-400, 80-800 lub 80-1600.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Korek. ISO w AUTO].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

• Jeœli czu³oœæ ustawiono na 3200 lub 6400, rozdzielczoœæ zostaje 
ustalona na f (2592×1944).

• Jeœli wybrano rozdzielczoœæ D (4000×2672), E(4000×2256) 
lub F(2992×2992), nie mo¿na wybraæ czu³oœci 3200 ani 6400.

• Ustawienie trybu c (Digital SR), 9 (zielony) lub C (Film) b¹dŸ 
trybu rejestracji A (Szybkie zdj. seryjne (L)), B (Szybkie zdj. seryjne 
(M)) lub C (Szybkie zdj. seryjne (H)) sprawia, ¿e dostêpne jest tylko 
ustawienie [AUTO].

• Jeœli ustawiono tryb S (Ognie sztuczne), czu³oœæ jest zablokowana 
na wartoœæ minimaln¹.

• W trybie a (Rêczna ekspozycja) nie mo¿na wybraæ ustawienia [AUTO].
• Jeœli pozycja [Komp. przeœwiet.] w ustawieniu [Ustaw. D-range] jest 

ustawiona na O (W³.), wyœwietlana jest czu³oœæ 160 zamiast wartoœci 
80 lub 100.

Zapisywanie ustawienia czu³oœci 1str.149

Ustawianie korekcji ISO w trybie AUTO
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ zakres regulacji 
czu³oœci.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz okreœliæ obszar ekranu, w którym bêdzie mierzona jasnoœæ 
w celu okreœlenia ekspozycji.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Pomiar ekspoz.].

Jeœli pozycja [Komp. przeœwiet.] w ustawieniu [Ustaw. D-range] jest 
ustawiona na O (W³.), wybierz zakres 160-200, 160-400, 160-800 lub 
160-1600.

Ustawianie sposobu pomiaru ekspozycji

L Wielosegmentowy Aparat dzieli obraz na 256 obszarów, mierzy jasnoœæ 
i okreœla ekspozycjê.

M Centralnie-wa¿ony
Aparat wykonuje odczyt ogólnej jasnoœci obrazu, 
koncentruj¹c siê na jego œrodku, który ma wiêkszy wp³yw 
na ekspozycjê.

N Punktowy Aparat okreœla ekspozycjê, mierz¹c jasnoœæ tylko w œrodku 
obrazu.

ISO80-200
ISO80-100

ISO80-400
ISO80-800
ISO80-1600

1/4
Jasne

Tryb nagryw.

MENU Anuluj

Rozdzielczość
Jakość

Czułość
Korek. ISO w AUTO

Balans bieli

Odcienie zdjęcia

OK OK
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3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ metodê pomiaru.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿na dostosowaæ ustawienia b³ysku.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Komp.eksp.b³ysku].

• Po naciœniêciu spustu migawki do po³owy mierzona jest jasnoœæ 
i okreœlana ekspozycja.

• Jeœli obiekt znajduje siê poza polem ostroœci i chcesz u¿yæ ustawienia 
N, skieruj aparat na obiekt, naciœnij i przytrzymaj spust migawki 
do po³owy, aby zablokowaæ ekspozycjê, a nastêpnie skadruj zdjêcie 
i naciœnij spust migawki do koñca.

• W zale¿noœci od wybranego trybu robienia zdjêæ, ustawienie pomiaru 
ekspozycji mo¿e nie zostaæ zmienione. Patrz „Funkcje dostêpne dla 
poszczególnych trybów robienia zdjêæ“ (str.242), aby uzyskaæ wiêcej 
informacji.

Zapisywanie ustawienia pomiaru ekspozycji 1str.149

Kompensacja ustawieñ b³ysku

Tryb nagryw.

MENU Anuluj

2 /4

Pomiar ekspoz.
Ustawienie AF

Komp.eksp.błysku

Ustaw. D-range
Shake Reduction

Film

OK OK
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3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ wartoœæ kompensacji 
ekspozycji.
Aby rozjaœniæ zdjêcie, wybierz wartoœæ 
dodatni¹, (+). Aby przyciemniæ zdjêcie, 
wybierz wartoœæ ujemn¹ (-).
Mo¿esz wybraæ ustawienie EV w zakresie 
od -2,0 EV do +2,0 EV z krokiem 1/3 EV.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ta funkcja powoduje rozszerzenie zakresu dynamicznego i zapobiega 
powstawaniu jasnych i ciemnych obszarów. Funkcja [Komp. przeœwiet.] 
wykonuje kompensacjê jasnych obszarów, kiedy zdjêcie jest zbyt jasne, 
natomiast funkcja [Kompens. Cienia] wykonuje kompensacjê ciemnych 
obszarów, kiedy zdjêcie jest zbyt ciemne.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Ustaw. D-range].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Ustaw. D-range] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Komp. przeœwiet.] 
lub [Kompens. Cienia].

Kompensacja jasnoœci (ustawienie D-Range)

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

2/4

Pomiar ekspoz.
Ustawienie AF

Komp.eksp.błysku

Ustaw. D-range
Shake Reduction

Film
0.0

Ustaw. D-range

MENU

Komp. przeświet.
Kompens. Cienia
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5 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 
miêdzy O i P.

6 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Ikona ustawienia D-Range pojawia siê 
na wyœwietlaczu.

P
Jeœli pozycjê [Komp. przeœwiet.] 
ustawiono na O

Q
Jeœli pozycjê [Kompens. Cienia] 
ustawiono na O

O
Jeœli pozycje [Komp. przeœwiet.] 
i [Kompens. Cienia] ustawiono 
jednoczeœnie na O

Kiedy pozycja [Komp. przeœwiet.] jest ustawiona na O, 
minimalna czu³oœæ wynosi 125.

14:2514:2514:25

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010
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Funkcja Shake Reduction umo¿liwia robienie ostrych zdjêæ.
Funkcja Shake Reduction redukuje drgania aparatu, które wystêpuj¹ 
po naciœniêciu spustu migawki. Jest to przydatne podczas robienia zdjêæ 
w sytuacjach, w których mog¹ wyst¹piæ drgania aparatu.
Funkcja Shake Reduction sprawdza siê najlepiej podczas 
fotografowania w nastêpuj¹cych sytuacjach.

- podczas robienia zdjêæ w s³abo oœwietlonych miejscach, 
np. w pomieszczeniu, w nocy, w cieniu lub w czasie 
zachmurzonego dnia

- podczas robienia zdjêæ telefoto

Robienie zdjêæ z u¿yciem funkcji Shake 
Reduction

Rozmyte zdjêcie
Zdjêcie zrobione z u¿yciem

funkcji redukcji drgañ

• Funkcja redukcji drgañ nie kompensuje rozmycia spowodowanego 
ruchem obiektu. Aby sfotografowaæ ruchomy obiekt, nale¿y skróciæ 
czas migawki.

• Funkcja Shake Reduction mo¿e nie zredukowaæ w pe³ni drgañ aparatu 
w przypadku zbli¿eñ. W takim przypadku zaleca siê wy³¹czenie tej 
funkcji i ustawienie aparatu na statywie.

• Funkcja redukcji drgañ nie dzia³a w pe³ni podczas robienia zdjêæ 
z d³u¿szym czasem migawki, na przyk³ad podczas fotografowania 
ruchomego obiektu lub scen nocnych. W takim przypadku zaleca 
siê ustawienie aparatu na statywie.
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Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na skompensowaæ drgania aparatu podczas 
robienia zdjêæ. Jeœli funkcja Shake Reduction jest ustawiona na O (W³.), 
aparat automatycznie usuwa efekt drgañ aparatu ze wszystkich 
zarejestrowanych zdjêæ.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Shake Reduction].

3 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy O lub P.
O Automatyczna korekcja drgañ 

aparatu (ustawienie domyœlne).
P Korekcja drgañ aparatu nie jest 

wykonywana.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Okreœla, czy funkcja rozpoznawania mrugniêæ dzia³a po w³¹czeniu 
funkcji wykrywania twarzy.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Rozpoz. mrugniêæ].

Ustawianie funkcji Shake Reduction

Ustawianie funkcji rozpoznawania mrugniêæ

MENU

2/4

0.0

Tryb nagryw.

Wyjdź

Pomiar ekspoz.
Ustawienie AF

Komp.eksp.błysku

Ustaw. D-range
Shake Reduction

Film
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3 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy O lub P.
O Funkcja rozpoznawania mrugniêæ 

dzia³a (ustawienie domyœlne).
P Funkcja rozpoznawania mrugniêæ nie 

dzia³a.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Za pomoc¹ tego ustawienia mo¿na okreœliæ, czy natychmiastowy 
podgl¹d ma byæ wyœwietlany natychmiast po zrobieniu zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Natychm. podgl¹d].

3 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy O lub P.
O Natychmiastowy podgl¹d jest 

wyœwietlany przez jedn¹ sekundê 
(ustawienie domyœlne).

P Natychmiastowy podgl¹d nie jest 
wyœwietlany.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Rozpoznawanie mrugniêæ 1str.72

Ustawianie natychmiastowego podgl¹du

Natychmiastowy podgl¹d 1str.72

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

3/4

Pamięć
Zielony przycisk

Rozpoz. mrugnięć
Zoom cyfrowy
Natychm. podgląd

Zdj. z prz. czas

Tryb nagryw.

MENU Wyjdź

3/4

Pamięć
Zielony przycisk

Rozpoz. mrugnięć
Zoom cyfrowy
Natychm. podgląd

Zdj. z prz. czas
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Zdjêcie mo¿e mieæ ostre lub miêkkie krawêdzie.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Ostroœæ].

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ poziom ostroœci.
F Miêkkie
G Normalne
H Ostre

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz ustawiæ jasnoœæ kolorów (Nasycenie) lub odcieñ zdjêæ 
monochromatycznych (Tonowanie).
Wyœwietlane pozycje zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od ustawienia 
[Odcienie zdjêcia] wybranego w menu [A Tryb nagryw.].

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

Jeœli w czasie robienia zdjêæ by³a aktywna funkcja rozpoznawania 
twarzy, komunikat [Wykryto zamkniête oczy] jest wyœwietlany przez 
3 sekundy podczas natychmiastowego podgl¹du.

Ustawianie ostroœci zdjêcia (ostroœæ)

Ustawianie nasycenia kolorów/odcieni 
(nasycenie/tonowanie)

Ustawienie odcieni zdjêcia Wyœwietlana pozycja

Jasne/Naturalne Nasycenie

Monochrom. Tonowanie

Tryb nagryw.

Kontrast
Wył.

MENU Wyjdź

4/4

Nasycenie

Nanoszenie daty

Ostrość
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2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Nasycenie] (lub [Tonowanie]).

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ poziom nasycenia 
(lub odcieñ zdjêæ 
monochromatycznych).

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Mo¿esz ustawiæ kontrast zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Kontrast].

3 Naciœnij przycisk sterowania 
(45), aby zmieniæ poziom 
kontrastu.
F Niski
G Normalne
H Wysoki

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Nasycenie Tonowanie

F Niska B³êkitny

G Standard. Czarn-bia³y

H Silna Sepia

Ustawianie kontrastu zdjêcia (kontrast)

Tryb nagryw.

Kontrast
Wył.

Wyjdź

Nasycenie

Nanoszenie daty

Ostrość

MENU

4/4

Tryb nagryw.

Kontrast
Wył.

Wyjdź

Nasycenie

Nanoszenie daty

Ostrość

MENU

4/4
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Mo¿esz wybraæ, czy data i/lub godzina bêdzie nanoszona podczas 
robienia zdjêæ.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Nanoszenie daty].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ szczegó³y funkcji 
nanoszenia daty.
Wybierz ustawienie [Data], [Data i czas], 
[Czas] lub [Wy³.].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustawianie funkcji nanoszenia daty

• Daty i/lub godziny naniesionej za pomoc¹ funkcji nanoszenia daty nie 
mo¿na usun¹æ.

• Jeœli w drukarce lub w programie do edycji zdjêæ w³¹czono funkcjê 
drukowania daty, data i/lub godzina mo¿e zostaæ wydrukowana 
dwukrotnie podczas drukowania zdjêæ z naniesion¹ dat¹ i/lub godzin¹.

• O pojawia siê na wyœwietlaczu w trybie A, kiedy funkcja 
[Nanoszenie daty] jest ustawiona (str.22).

• Data i/lub godzina jest nanoszona na zdjêcie zgodnie z formatem daty 
okreœlonym za pomoc¹ procedury „Ustawianie daty i czasu“ (str.47).

Tryb nagryw.

Kontrast

MENU Anuluj

4 /4

Nasycenie

Nanoszenie daty

Ostrość

OK OK

Data i czas
Data

Czas
Wył.
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Mo¿esz przypisaæ jedn¹ z nastêpuj¹cych funkcji do przycisku 
9 (zielony): [9 Tryb zielony] (str.75) lub [Ustawienie Fn]. Aby w³¹czyæ 
wybran¹ funkcjê, wystarczy nacisn¹æ przycisk 9 (zielony).

Ustawienia domyœlne ustawienia Fn

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Zielony przycisk].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Zielony przycisk] zostaje wyœwietlony.

Ustawianie zielonego przycisku

Tryb zielony Naciœnij przycisk 9, aby zrobiæ zdjêcie w trybie 9 (zielony) 
(ustawienie domyœlne).

Ustawienie Fn

Naciœnij przycisk 9, aby u¿yæ funkcji przypisanych do przycisku 
sterowania (2345). Przypisanie czêsto u¿ywanych funkcji 
do przycisku sterowania umo¿liwia prost¹ zmianê ustawieñ podczas 
fotografowania.
Funkcje, które mo¿na ustawiæ, ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od trybu 
robienia zdjêæ, który by³ u¿ywany przed naciœniêciem przycisku 
3.
• Naciœniêcie przycisku 3 w trybie robienia zdjêæ: przypisanie 

funkcji trybu robienia zdjêæ.
• Naciœniêcie przycisku 3 w trybie nagrywania filmu: 

przypisanie funkcji trybu nagrywania filmu.

Przycisk sterowania Tryb zdjêæ Tryb filmu

2 Rozdzielczoœæ Movie SR

3 Jakoœæ Rozdzielczoœæ

4 Balans bieli Balans bieli

5 Czu³oœæ Pole ostroœci

Tryb nagryw.

MENU Anuluj

3 /4

Pamięć
Zielony przycisk

Rozpoz. mrugnięć
Zoom cyfrowy
Natychm. podgląd

Zdj. z prz. czas
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4 Za pomoc¹ przycisku sterowania 
(23) wybierz funkcjê 
do przypisania.
Jeœli wybrano [Tryb zielony], przejdŸ 
do kroku 9.

5 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawienia Fn zostaje wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ klawisz, do którego 
zostanie przypisana funkcja.

7 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

8 Za pomoc¹ przycisku sterowania 
(23) wybierz funkcjê 
do przypisania.
Mo¿na przypisaæ nastêpuj¹ce funkcje.

*1 Jeœli wybrano ustawienie [Jasne] lub [Naturalne] dla pozycji [Odcienie 
zdjêcia] w menu [A Tryb nagryw.], wyœwietlana jest pozycja 
[Nasycenie]. Jeœli wybrano ustawienie [Monochrom.], wyœwietlana 
jest pozycja [Tonowanie].

Funkcje trybu 
zdjêæ

Rozdzielczoœæ/Jakoœæ/Balans bieli/Czu³oœæ/Pole ostroœci/
Autom. makro/Pomiar ekspoz./Komp. przeœwiet./
Kompens. Cienia/Shake Reduction/Ostroœæ/
Nasycenie (Tonowanie)*1/Kontrast

Funkcje trybu 
filmu

Rozdzielczoœæ/Movie SR/Balans bieli/Pole ostroœci/
Ostroœæ/Nasycenie (Tonowanie)*1/Kontrast

Zielony przycisk
Q 9

MENU Anuluj OK OK

Ustawienie Fn
Tryb zielony

Rozdzielczość

Zielony przycisk
Q

MENU

Jakość

Czułość
Balans bieliWB

+

+
+
+

Ustawienie Fn

Zielony przycisk
Q

MENU Anuluj OK OK

Jakość
Balans bieli

Pole ostrości
Autom. makro

Rozdzielczość

Czułość+
+

+
+ WB

AF
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9 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zarejestrowane.
Powtórz kroki od 6 do 9, aby zarejestrowaæ inne klawisze.

10 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

1 Naciœnij przycisk 9 w trybie A.
Zostaj¹ wyœwietlone funkcje zarejestrowane w ustawieniu 
Fn na ekranie [Ustawienie Fn].
Wyœwietlane funkcje ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od tego, czy przed 
naciœniêciem przycisku 9 aktywny by³ tryb zdjêæ lub tryb filmu.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ funkcjê, 
któr¹ chcesz zmieniæ.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(23 lub 45), aby zmieniæ 
ustawienie.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

Do ka¿dego klawisza mo¿na przypisaæ tylko jedn¹ funkcjê.

U¿ycie ustawienia Fn

WBWB

AWBAWB

ISOISO

AUTOAUTO

12M

12M

RozdzielczośćRozdzielczość OK OKOK

WBWB
AWBAWB

ISOISO
AUTOAUTO
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Nagrywanie filmów

Ten tryb umo¿liwia nagrywanie filmów. W tym samym czasie 
zapisywany jest dŸwiêk.

1 W trybie A ustaw pokrêt³o trybów w pozycji C (Film).
Tryb C zostaje wybrany, a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Na wyœwietlaczu przedstawiane 
s¹ nastêpuj¹ce informacje.

1 Ikona trybu filmu
2 WskaŸnik nagrywania (miga podczas 

nagrywania)
3 Pozosta³y czas nagrania
4 Ramka ostroœci (nie jest wyœwietlana 

podczas nagrywania)
5 Ikona funkcji redukcji drgañ dla filmu

Mo¿esz zmieniæ wielkoœæ fotografowanego 
obiektu, przesuwaj¹c dŸwigniê zoom 
w lew¹ lub w praw¹ stronê.

W prawo (x) Powiêksza obiekt.
W lewo (w) Powiêksza szerokoœæ 

rejestrowanego obszaru 
w aparacie.

2 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie rozpoczyna siê.
Rejestracjê mo¿na kontynuowaæ do momentu zape³nienia 
wbudowanej pamiêci lub karty pamiêci SD b¹dŸ osi¹gniêcia pliku filmu 
o rozmiarze 2 GB.

3 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zatrzymuje siê.

Nagrywanie filmu

Odtwarzanie filmu 1str.153

07:3407:34

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

1414:25:2514:25

1 32

5 4
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Je¿eli przytrzymasz przycisk migawki przez jedn¹ sekundê lub d³u¿ej, 
film bêdzie nagrywany dopóty, dopóki spust migawki bêdzie naciœniêty. 
Nagrywanie zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec z przycisku.

• B³ysk nie zostaje wykonany w trybie C.
• Tryb ostroœci mo¿na zmieniæ przed rozpoczêciem nagrywania.
• Jeœli tryb ostroœci ustawiono na \ (Rêczne ust. ostroœci), 

mo¿na ustawiæ ostroœæ przed rozpoczêciem nagrywania.
• Zoomu optycznego mo¿na u¿ywaæ tylko przed rozpoczêciem 

nagrywania, natomiast zoom cyfrowy jest dostêpny zarówno przed, 
jak i w trakcie nagrywania.

• Podczas nagrywania filmu nie mo¿na u¿ywaæ przycisku u 
do prze³¹czania informacji wyœwietlanych na monitorze.

• Jeœli tryb robienia zdjêæ ustawiono na C, funkcja wykrywania twarzy 
zostaje automatycznie w³¹czona. Mo¿na w³¹czyæ funkcjê Smile 
Capture lub wy³¹czyæ funkcjê wykrywania twarzy, naciskaj¹c przycisk 
I przed rozpoczêciem nagrywania filmu (str.73). Po wybraniu funkcji 
Smile Capture nagrywanie filmu zaczyna siê automatycznie, kiedy 
aparat wykryje uœmiech osoby. Jednak w zale¿noœci od stanu 
wykrytych twarzy, nagrywanie mo¿e nie rozpocz¹æ siê automatycznie, 
poniewa¿ funkcja Smile Capture nie zadzia³a. W takim przypadku 
naciœnij spust migawki, aby rozpocz¹æ nagrywanie filmu.

Przytrzymanie naciœniêtego spustu migawki
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Mo¿esz wybraæ ustawienia rozdzielczoœci i szybkoœci klatek dla filmów.
Im wy¿sza rozdzielczoœæ, tym ostrzejsze szczegó³y i wiêkszy rozmiar 
pliku. Im wy¿sza liczba klatek na sekundê, tym lepsza jakoœæ filmu, 
ale kosztem wiêkszego rozmiaru pliku.

* Szybkoœæ klatek (fps) wskazuje liczbê klatek na sekundê.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Film].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Film] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Rozdzielczoœæ].

Wybieranie rozdzielczoœci filmu i szybkoœci 
klatek filmu

Ustawienia Rozdzielczoœæ Szybkoœæ 
klatek Zastosowanie

M 1280×720 30 klatek/
sek.

Rejestruje nagranie w formacie HDTV (16:9). 
Ruch jest rejestrowany p³ynnie (ustawienie 
domyœlne).

F 1280×720 15 klatek/
sek.

Rejestruje nagranie w formacie HDTV (16:9). 
Wyd³u¿a ³¹czny czas nagrywania, poniewa¿ 
rozmiar pliku staje siê mniejszy.

G 640×480 30 klatek/
sek.

Odpowiednie do ogl¹danie na ekranie 
telewizora lub komputera. Ruch jest 
rejestrowany p³ynnie.

H 640×480 15 klatek/
sek.

Odpowiednie do ogl¹danie na ekranie 
telewizora lub komputera. Wyd³u¿a ³¹czny 
czas nagrywania, poniewa¿ rozmiar pliku 
staje siê mniejszy.

I 320×240 30 klatek/
sek.

Odpowiednie do umieszczenia w witrynie 
internetowej lub za³¹czenia w wiadomoœci 
e-mail. Ruch jest rejestrowany p³ynnie.

J 320×240 15 klatek/
sek.

Odpowiednie do umieszczenia w witrynie 
internetowej lub za³¹czenia w wiadomoœci 
e-mail. Wyd³u¿a ³¹czny czas nagrywania, 
poniewa¿ rozmiar pliku staje siê mniejszy.
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5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ rozdzielczoœæ 
i szybkoœæ klatek.

7 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

8 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

W trybie C mo¿na skompensowaæ drgania aparatu podczas 
nagrywania filmu, u¿ywaj¹c funkcji Movie SR (redukcja drgañ filmu).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Film].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Film] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Movie SR].

Ustawianie funkcji Movie SR (redukcja 
drgañ filmu)

Czas nagrywania

MENU Anuluj OK OK

15:02:26
Rozdzielczość
Movie SR
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5 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy O lub P.
O Automatyczna korekcja drgañ 

aparatu (ustawienie domyœlne).
P Korekcja drgañ nie jest wykonywana.

Ustawienie zostaje zapisane.

6 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Film

MENU

Rozdzielczość
Movie SR
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Zapamiêtywanie ustawieñ (pamiêæ)

Funkcja zapamiêtywania ustawieñ s³u¿y do zapisywania bie¿¹cych 
ustawieñ po wy³¹czeniu aparatu.
W przypadku niektórych ustawieñ aparatu funkcja zapamiêtywania jest 
zawsze ustawiona na O (W³.) (ustawienia s¹ zapisywane po wy³¹czeniu 
aparatu), podczas gdy w przypadku innych ustawieñ mo¿na wybraæ 
opcjê O lub P (Wy³.). W ten sposób mo¿na wybraæ, czy ustawienia bêd¹ 
zapisywane po wy³¹czeniu aparatu. Poni¿sza tabela przedstawia opcje, 
dla których mo¿na w³¹czyæ (O) lub wy³¹czyæ (P) funkcjê 
zapamiêtywania ustawieñ. (Ustawienia pozosta³ych opcji, które nie 
zosta³y przedstawione poni¿ej, s¹ zawsze zapisywane podczas 
wy³¹czania aparatu).
Wybranie pozycji O sprawi, ¿e wartoœæ ustawienia zostanie zachowana 
tu¿ przed wy³¹czeniem aparatu. Wybranie pozycji P sprawi, ¿e wartoœci 
domyœlne ustawienia zostan¹ przywrócone w momencie wy³¹czenia 
aparatu. W poni¿szej tabeli przedstawiono równie¿, czy funkcja 
zapamiêtywania ustawieñ dla danej opcji jest domyœlnie w³¹czona 
O lub wy³¹czona P.

Pozycja Opis Ustawienia 
domyœlne Strona

Wykryw. 
twarzy

Tryb wykrywania twarzy ustawiony za pomoc¹ 
przycisku I P str.73

Tryb b³ysku Tryb b³ysku ustawiony za pomoc¹ przycisku 
sterowania (4) O str.115

Tryb rejestracji Tryb rejestracji ustawiony za pomoc¹ 
przycisku sterowania (2) P

str.95-
str.100

Tryb ostroœci Tryb ostroœci ustawiony za pomoc¹ przycisku 
sterowania (5) P str.117

Pozycja zoom Pozycja zoomu optycznego ustawiona 
za pomoc¹ dŸwigni zoom P str.77

Pozycja MF Pozycja rêcznej ostroœci ustawiona za pomoc¹ 
przycisku sterowania (23) P str.118

Balans bieli Ustawienie [Balans bieli] w menu [A Tryb 
nagryw.] P str.127

Czu³oœæ Ustawienie [Czu³oœæ] w menu [A Tryb 
nagryw.] P str.129
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1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Tryb nagryw.] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Pamiêæ].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Pamiêæ] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ pozycjê menu.

5 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 
miêdzy O i P.

6 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Kompens. 
eksp.

Ustawienie [Kompens. eksp.] w menu 
[A Tryb nagryw.] P str.79

Pomiar ekspoz. Ustawienie [Pomiar ekspoz.] w menu [A Tryb 
nagryw.] P str.131

Zoom cyfrowy Ustawienie [Zoom cyfrowy] w menu [A Tryb 
nagryw.] O str.79

DISPLAY Tryb wyœwietlania informacji na wyœwietlaczu 
wybrany za pomoc¹ przycisku u P str.21

Nr pliku
Po w³o¿eniu nowej karty pamiêci SD zostanie 
wybrany kolejny numer pliku, jeœli wybrano 
ustawienie O (W³.).

O —

Pamięć

MENU

Wykryw. twarzy
Tryb błysku
Tryb rejestracji
Tryb ostrości
Pozycja zoom
Pozycja MF

1/3
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Odtwarzanie zdjêæ

1 Naciœnij przycisk odtwarzania 
Q po zrobieniu zdjêcia.
Aparat prze³¹cza siê do trybu Q i zdjêcie 
zostaje wyœwietlone na wyœwietlaczu 
(ekran pojedynczych zdjêæ).

2 Naciœnij przycisk sterowania (45).
Poprzednie lub nastêpne zdjêcie zostaje wyœwietlone.

Naciœnij przycisk i, aby wyœwietliæ ekran 
kasowania w czasie ogl¹dania zdjêcia. U¿yj 
przycisku sterowania (2), aby wybraæ [Usuñ] 
i naciœnij przycisk 4.

Wyœwietlanie zdjêæ

Kasowanie wyœwietlanego zdjêcia

Informacje na temat innych procedur kasowania 1str.165

Przycisk sterowania

Przycisk Q

14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038

02/02 /201002/02 /2010
EdytujEdytuj

02/02 /2010

Numer pliku

OK OKOK

Usuń
Anuluj

100100-00170017100-0017
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Mo¿esz wyœwietlaæ nagrane filmy. DŸwiêk jest odtwarzany podczas 
odtwarzania filmu.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ film, który chcesz odtworzyæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.

Operacje dostêpne podczas odtwarzania

Operacje dostêpne po wstrzymaniu odtwarzania

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê.

Odtwarzanie filmu

e-pokrêt³o w praw¹ stronê (y) Zwiêksza poziom g³oœnoœci
e-pokrêt³o w lew¹ stronê (f) Zmniejsza poziom g³oœnoœci.
Przycisk sterowania (2) Wstrzymuje odtwarzanie.

Przycisk sterowania (5) Przewija odtwarzanie do przodu, 
kiedy przycisk jest naciœniêty.

Przycisk sterowania (4)
Odtwarzanie do ty³u.
Przewija odtwarzanie do ty³u, kiedy przycisk 
jest naciœniêty.

Przycisk sterowania (2) Wznawia odtwarzanie.
Przycisk sterowania (5) Przesuniêcie do przodu o jedn¹ klatkê.
Przycisk sterowania (4) Cofniêcie o jedn¹ klatkê.

Przycisk sterowania

Przycisk Q
e-pokrêt³o

00:3000:3000:30

14:2514:25

100100-00170017100-0017

02/02 /201002/02 /2010
EdytujEdytuj
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Mo¿esz wyœwietliæ jednoczeœnie cztery lub dziewiêæ miniatur zrobionych 
zdjêæ.

1 W trybie Q przekrêæ e-pokrêt³o 
w lew¹ stronê (f).
Zostanie wyœwietlony ekran czterech 
zdjêæ przedstawiaj¹cy stronê sk³adaj¹c¹ 
siê z czterech miniatur zdjêæ. Przekrêæ 
ponownie e-pokrêt³o w lew¹ stronê (f), 
aby prze³¹czyæ na ekran dziewiêciu zdjêæ.

Wyœwietlanie wielu zdjêæ

Ekran czterech zdjêæ/Ekran dziewiêciu zdjêæ

Zostanie wyœwietlona strona z czterema 
lub dziewiêcioma miniaturami zdjêæ. 
Na ka¿dej stronie wyœwietlane 
s¹ cztery lub dziewiêæ takich miniatur.
U¿yj przycisku sterowania (2345), 
aby przesun¹æ ramkê. Jeœli istnieje zbyt 
du¿o zdjêæ, aby wyœwietliæ je na jednej 
stronie, naciœniêcie przycisku sterowania 
(24) po wybraniu zdjêcia 1 spowoduje 
wyœwietlenie poprzedniej strony. 
Analogicznie, wybranie zdjêcia 2 
i naciœniêcie przycisku sterowania (35) 
spowoduje wyœwietlenie nastêpnej strony.
Symbol ♦ (ikona separatora folderów) 
wskazuje, ¿e poprzednie lub nastêpne 
zdjêcie znajduje siê w oddzielnym folderze.

Ikony wyœwietlane na zdjêciach maj¹ 
nastêpuj¹ce znaczenie:

Ekran czterech zdjêæ
Ramka

Ikona separatora 
folderów

Ekran dziewiêciu zdjêæ

Ramka

Ikona 
separatora 
folderów

(Brak ikony) Zdjêcie bez dŸwiêku
O Zdjêcie z dŸwiêkiem

C
Film (wyœwietlana jest 
pierwsza klatka)

Naciœnij przycisk 4, aby prze³¹czyæ 
w tryb wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.
Naciœnij przycisk Q, aby prze³¹czyæ 
w tryb A.

Wybierz i usuń 100-0010

1

2

Wybierz i usuń 100-0010

1

2
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Na ekranie dziewiêciu zdjêæ przekrêæ e-pokrêt³o w lew¹ stronê (f), 
aby prze³¹czyæ siê do ekranu folderów lub ekranu kalendarza.

1 W trybie Q przekrêæ e-pokrêt³o 
w lew¹ stronê (f) trzy razy.
Ekran prze³¹cza siê do trybu wyœwietlania 
folderów lub kalendarza.

Ekran folderów
Zostaje wyœwietlona lista folderów 
z zarejestrowanym zdjêciami.

Ekran kalendarza
Zdjêcia zostaj¹ wyœwietlone wed³ug daty 
w postaci kalendarza.
W kalendarzu wyœwietlana jest miniatura 
pierwszego zdjêcia zrobionego 
ka¿dego dnia.
Symbol O jest wyœwietlany dla dat, kiedy 
zdjêcie z plikiem dŸwiêkowym zosta³o 
zarejestrowane jako pierwszy plik.

Prze³¹czanie do ekranu folderów lub ekranu kalendarza

Przycisk sterowania 
(2345) Przesuwanie ramki.

e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y)/
przycisk 4

Wyœwietlenie zdjêæ 
z wybranego folderu 
na ekranie dziewiêciu zdjêæ.

Przycisk 3 Powrót do ekranu 
dziewiêciu zdjêæ.

Przycisk 9 Prze³¹czenie do ekranu 
kalendarza.

100_0707

100 101

103 104

102

Ramka

77

2010.   022010.   022010.   02

SUNSUN TUETUE WEDWED THUTHU FRIFRI SATSAT

55 66

1010 1212 1313

1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020

2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

2828

99

22

1111

33 44

MONMON

88

11

Ramka
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1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ ikonê.
PodpowiedŸ dla wybranej funkcji zostaje 
wyœwietlona poni¿ej.

3 Naciœnij przycisk 4.
Wybrana funkcja odtwarzania zostaje wywo³ana.

Przycisk sterowania 
(2345) Przesuwanie ramki.

e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y)

Zdjêcia zrobione w wybranym dniu zostaj¹ 
wyœwietlone na ekranie dziewiêciu zdjêæ.

Przycisk 4 Pierwsze zdjêcie zrobione w wybranym dniu zostaje 
wyœwietlone na ekranie pojedynczych zdjêæ.

Przycisk 3 Powrót do ekranu dziewiêciu zdjêæ.

Przycisk 9 Prze³¹czenie do ekranu folderów.

U¿ycie funkcji odtwarzania

Pokaz slajdówPokaz slajdów

Do ciągłego odtw. zdjęć.
Można ustawić efekty
ekranowe lub dźwiękowe

1/21/2

OK OKOKMENU AnulujAnuluj
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Zamkniêcie palety trybów 
odtwarzania i przejœcie 

do trybu A.

Przejœcie do ekranu 
wybranej funkcji 

odtwarzania.

Wyœwietlanie podpowiedzi mo¿na wy³¹czyæ dla ka¿dej funkcji na palecie 
trybów. (str.218)

Pokaz slajdówPokaz slajdów

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do ciągłego odtw. zdjęć.
Można ustawić efekty
ekranowe lub dźwiękowe

1/21/2 Obrót zdjęciaObrót zdjęcia

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do obracania zdjęć.
Przydatne gdy oglądamy
pionowe zdjęcia na TV

1/21/2

OK

MENU

SHUTTER

14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038

383838

14:2514:2514:25
02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

MENU AnulujAnuluj OK OKOK

EdytujEdytuj

Naciœniêcie do po³owy
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Paleta trybów odtwarzania

Tryb odtwarzania Opis Strona

u Pokaz slajdów Do ci¹g³ego odtw. zdjêæ. Mo¿na ustawiæ efekty 
ekranowe lub dŸwiêkowe. str.159

s Obrót zdjêcia Do obracania zdjêæ. Przydatne gdy ogl¹damy 
pionowe zdjêcia na TV. str.161

N
Filtr ma³ych 
twarzy

Pomniejsza twarze na zdjêciu, tworz¹c portrety 
o w³aœciwych proporcjach. str.182

P Filtr cyfrowy Do modyfikowania zdjêæ z u¿yciem filtru koloru lub 
filtru zmiêkczaj¹cego. str.184

N Dodawanie ramki Do ³¹czenia ramki ze zdjêciem. Nadpisz zdjêcie 
lub zapisz jako nowy plik. str.189

[

E
dy

cj
a 

fil
m

u Zapisz jako 
zdjêcie Zapisanie pojedynczej klatki filmu jako zdjêcia.

str.193

Podziel filmy Podzia³ filmu na dwie czêœci.

Z Kompens. czerw. 
oczu

Do kompens. efektu czerw. oczu. Mo¿e nie 
dzia³aæ ze wszystkimi zdjêciami. str.188

n Zmieñ rozmiar Do zmiany rozdzielczoœci i jakoœci celem 
zmniejszenia rozmiaru pliku. str.180

o Przycinanie Do przycinania zdjêæ do wymaganego rozmiaru. 
Zapis jako nowe zdjêcie. str.181

p Kopiow. zdjêæ/
dŸwiêk

S³u¿y do kopiowania zdjêæ i dŸwiêków miêdzy 
wbudowan¹ pamiêci¹ i kart¹ pamiêci SD. str.195

\ Notatka g³osowa Do do³¹czania dŸwiêku do zdjêæ. DŸwiêk mo¿na 
nagrywaæ do zape³. karty. str.202

Z Zabezpiecz Zabezp. zdjêcia i dŸwiêki przed przypad. 
usuniêciem. Mo¿na usun¹æ, formatuj¹c. str.170

r DPOF
Ustawienia DPOF dla zdjêæ. Przydatne podczas 
drukowania w zak³. foto. str.198

] Przywracanie 
zdjêæ

S³u¿y do przywracania przypadkowo 
skasowanych zdjêæ i dŸwiêków. str.169

R Ekran powitania Ustawianie zdjêcia jako ekranu powitania. str.219
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Mo¿esz kolejno wyœwietliæ zapisane zdjêcia.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45) 
do wybrania zdjêcia, od którego chcesz rozpocz¹æ 
pokaz slajdów.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ u (Pokaz 
slajdów).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawieñ pokazu slajdów zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Rozpocznij]. 

6 Naciœnij przycisk 4.
Pokaz slajdów rozpoczyna siê.
Naciœniêcie przycisku 4 podczas pokazu slajdów powoduje 
w³¹czenie pauzy. Aby wznowiæ pokaz slajdów, ponownie naciœnij 
przycisk 4.

7 Naciœnij dowolny przycisk oprócz przycisku 4.
Pokaz slajdów zatrzymuje siê.

Pokaz slajdów

Pokaz slajdówPokaz slajdów

Do ciągłego odtw. zdjęć.
Można ustawić efekty
ekranowe lub dźwiękowe

1/21/2

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

MENU

33 sek.sek.Przedział czasuPrzedział czasu

Początek pokazu
slajdów
Początek pokazu
slajdów

Efekt ekranowyEfekt ekranowy

Rozpocznij

NasuwanieNasuwanie
Efekt dźwiękowyEfekt dźwiękowy

OK OKOK
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Mo¿esz ustawiæ przerwê miêdzy kolejnymi zdjêciami, jak równie¿ 
wybraæ efekt ekranowy i efekt dŸwiêkowy towarzysz¹ce przejœciom 
miêdzy kolejnymi zdjêciami.

1 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Przedzia³ czasu] 
w kroku 5 na str.159.

2 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ przerwê 
miêdzy zdjêciami, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Wybierz [3sek.], [5sek.], [10sek.], [20sek.] lub [30sek.].

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Efekt 
ekranowy].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ efekt 
ekranowy, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.

7 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Efekt dŸwiêkowy].

Ustawienia pokazu slajdów

Nasuwanie Kolejne zdjêcie nasuwa siê nad poprzednie w kierunku od lewej 
do prawej

Szachown. Kolejne zdjêcie pojawia siê w postaci mozaiki z ma³ych, 
kwadratowych fragmentów

Znikanie Zdjêcie stopniowo znika, a nastêpnie pojawia siê kolejne zdjêcie

Wy³. Bez efektu

3sek.Przedział czasu
Efekt ekranowyEfekt ekranowy
Efekt dźwiękowyEfekt dźwiękowy

RozpocznijRozpocznij

NasuwanieNasuwanie

MENU

Efekt ekranowy
Efekt dźwiękowy

Rozpocznij

Nasuwanie
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8 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ 
siê miêdzy O i P.
Z wyj¹tkiem sytuacji, gdy pozycja [Efekt ekranowy] jest ustawiona 
na [Wy³.], mo¿esz wybraæ ustawienie O lub P dla dŸwiêku 
odtwarzanego podczas przechodzenia miêdzy kolejnymi zdjêciami.

9 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Rozpocznij], a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Rozpoczyna siê pokaz z wybran¹ przerw¹ miêdzy zdjêciami i efektem.

1 Naciœnij przycisk odtwarzania Q po zrobieniu zdjêcia.
Zdjêcie zostaje wyœwietlone na wyœwietlaczu.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ s (Obrót 
zdjêcia).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran obrotu zdjêcia (0°, 90° w prawo, 90° w lewo lub 180°) 
zostaje wyœwietlony.

• Pokaz slajdów bêdzie kontynuowany a¿ do naciœniêcia dowolnego 
przycisku oprócz przycisku 4.

• Filmy i zdjêcia z nagranym dŸwiêkiem bêd¹ wyœwietlane do momentu 
zakoñczenia odtwarzania, bez wzglêdu na ustawiony czas przerwy. 
Naciœniêcie przycisku sterowania (5) podczas odtwarzania filmu lub 
zdjêcia z nagranym dŸwiêkiem spowoduje przejœcie do nastêpnego 
zdjêcia.

• Zdjêcia panoramiczne bêdzie przewijane na wyœwietlaczu od lewej 
do prawej strony przez 4 sekundy przed wyœwietleniem nastêpnego 
zdjêcia, niezale¿nie od ustawieñ przedzia³u lub efektu ekranowego.

Pod³¹czanie aparatu do urz¹dzeñ AV 1str.173

Obracanie zdjêcia

1/21 /2Obrót zdjęciaObrót zdjęcia

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do obracania zdjęć.
Przydatne gdy oglądamy
pionowe zdjęcia na TV
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5 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ kierunek 
obrotu, a nastêpnie naciœnij 
przycisk 4.
Obrócone zdjêcie zostaje zapisane.

Zdjêcie mo¿na powiêkszyæ maksymalnie dziesiêæ razy.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz powiêkszyæ.

2 Przekrêæ e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y).
Zdjêcie zostaje powiêkszone (×1,1 do ×10). 
Dalsze przekrêcanie e-pokrêt³a w praw¹ 
stronê (y) powoduje ci¹g³¹ zmianê 
powiêkszenia.

WskaŸnik „+“ umieszczony w lewym 
dolnym rogu ekranu umo¿liwia 
sprawdzenie, która czêœæ zdjêcia jest 
powiêkszona.

Operacje dostêpne po powiêkszeniu 
zdjêcia

• Nie mo¿na obracaæ zdjêæ zrobionych w trybie F (Panorama cyfrowa) 
ani filmów.

• Zabezpieczone zdjêcia mo¿na obracaæ, ale nie jest mo¿liwe 
ich zapisanie po obróceniu.

Odtwarzanie z powiêkszeniem

Przycisk sterowania 
(2345)

Zmienia obszar 
powiêkszenia.

e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y)

Powiêksza zdjêcie 
(maks. ×10).

e-pokrêt³o w lew¹ 
stronê (f)

Pomniejsza zdjêcie 
(minimalnie ×1,1).

MENU AnulujAnuluj OKOKOKAnuluj OK

2.02.0×2.0×

Podpow.
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3 Naciœnij przycisk 4.
Nastêpuje powrót do wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.

Mo¿esz odtwarzaæ zdjêcia z powiêkszonymi twarzami, naciskaj¹c 
po prostu przycisk I (odtwarzanie ze zbli¿eniem twarzy), jeœli podczas 
robienia zdjêæ zosta³a u¿yta funkcja wykrywania twarzy.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz powiêkszyæ.

2 SprawdŸ, czy na zdjêciu wyœwietlana jest ikona 
I, a nastêpnie naciœnij przycisk I.
Zdjêcie zostaje powiêkszone w pobli¿u 
twarzy, która zosta³a wykryta podczas 
robienia zdjêcia.

Jeœli podczas robienia zdjêcia zosta³o 
wykrytych wiele twarzy, po ka¿dym 
naciœniêciu przycisku I s¹ powiêkszane 
twarze kolejnych osób w kolejnoœci 
wykrywania podczas fotografowania.

• Kiedy funkcja [Szybki zoom] (str.218) jest ustawiona na O (W³.), 
mo¿na powiêkszyæ zdjêcie 10x po prostu przez obrócenie jeden 
raz e-pokrêt³a w praw¹ stronê (y).

• Nie jest mo¿liwe powiêkszanie filmów.

Automatyczne powiêkszanie twarzy 
(odtwarzanie ze zbli¿eniem twarzy)

1/21 /21 /2

2 /22 /22 /2
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Operacje dostêpne w trybie odtwarzania 
ze zbli¿eniem twarzy

3 Naciœnij przycisk 4.
Nastêpuje powrót do wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.

e-pokrêt³o 
w praw¹ 
stronê (y)

Powiêkszenie wyœwietlanej osoby 
w celu zbli¿enia twarzy 
z identycznym lub trochê wiêkszym 
wspó³czynnikiem powiêkszenia.

e-pokrêt³o 
w lew¹ 
stronê (f)

Pomniejszenie wyœwietlanej 
osoby w celu zbli¿enia twarzy 
z identycznym lub trochê 
mniejszym wspó³czynnikiem 
powiêkszenia.

Wspó³czynnik powiêkszenia przy odtwarzaniu ze zbli¿eniem twarzy 
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od warunków, takich jak rozmiar twarzy 
wykrytej podczas fotografowania.
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Kasowanie zdjêæ

Mo¿esz skasowaæ zdjêcia, których nie chcesz zachowaæ.

Mo¿esz skasowaæ pojedyncze zdjêcie.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz skasowaæ.

2 Naciœnij przycisk i.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

3 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Usuñ].

4 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie zostaje skasowane.

Przypadkowe skasowanie zdjêæ lub dŸwiêków
Aparat X90 umo¿liwia przywrócenie skasowanych zdjêæ i dŸwiêków (str.169).
Skasowane zdjêcia i dŸwiêki mog¹ zostaæ przywrócone, nawet jeœli wy³¹czono 
aparat po skasowaniu danych, pod warunkiem jednak, ¿e karta pamiêci SD nie 
zosta³a wyjêta. Przywrócenie skasowanych zdjêæ i dŸwiêków nie bêdzie jednak 
mo¿liwe, jeœli wykonano operacje zapisu, takie jak robienie zdjêæ, nagranie 
filmu, zabezpieczenie zdjêæ, zapisanie ustawieñ DPOF, zmiana rozmiaru lub 
przycinanie zdjêæ b¹dŸ formatowanie.

Kasowanie pojedynczego zdjêcia

Zabezpieczone zdjêcia nie mog¹ byæ skasowane (str.170).

Przywracanie skasowanych zdjêæ 1str.169

OK OKOK

Usuń
Anuluj

100100-00170017100-0017
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Jeœli do zdjêcia dodano dŸwiêk (notatkê g³osow¹) (str.202), mo¿na 
go usun¹æ bez kasowania zdjêcia.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie z dŸwiêkiem.
U pojawia siê na zdjêciach z dŸwiêkiem.

2 Naciœnij przycisk i.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Usuñ dŸwiêk].

4 Naciœnij przycisk 4.
Dane dŸwiêkowe zostaj¹ skasowane.

Istnieje mo¿liwoœæ jednoczesnego skasowania wielu zdjêæ wybranych 
na ekranie czterech lub dziewiêciu zdjêæ.

Kasowanie dŸwiêku ze zdjêcia

• Wybierz [Usuñ] w kroku 3 powy¿ej, aby skasowaæ zdjêcie razem 
z dŸwiêkiem.

• Nie mo¿na skasowaæ dŸwiêku zawartego w filmie.

Kasowanie wybranych zdjêæ

Zabezpieczone zdjêcia nie mog¹ byæ skasowane (str.170).

OK OKOK

Usuń
Usuń dźwięk

Anuluj

100100-00170017100-0017
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1 W trybie Q przekrêæ e-pokrêt³o 
w lew¹ stronê (f) jeden lub 
dwa razy.
Zostaje wyœwietlony ekran czterech 
lub dziewiêciu zdjêæ.

2 Naciœnij przycisk i.
P pojawia siê na zdjêciach.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ zdjêcia 
do skasowania, a nastêpnie 
naciœnij przycisk 4.
O pojawia siê na wybranych zdjêciach.
Przekrêæ e-pokrêt³o w praw¹ stronê (y), 
aby wyœwietliæ wybrane zdjêcie na ekranie 
pojedynczych zdjêæ, dziêki czemu mo¿esz sprawdziæ, czy chcesz 
skasowaæ to zdjêcie. Przekrêcenie e-pokrêt³a w lew¹ stronê 
spowoduje powrót do ekranu czterech/dziewiêciu zdjêæ.

4 Naciœnij przycisk i.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

5 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Wybierz i usuñ].

6 Naciœnij przycisk 4.
Wybrane zdjêcia zostaj¹ skasowane

Wybierz i usuń 100-0010

OKMENU Anuluj Usuń

Wybierz i usuń
AnulujAnuluj

OK OKMENU

Usunąć wszystkie wybrane
zdjęcia/dźwięki?

Usunąć wszystkie wybrane
zdjęcia/dźwięki?
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Mo¿esz skasowaæ wszystkie zdjêcia za jednym razem.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Skasuj wsz. zdj.].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Skasuj wsz. zdj.] zostaje wyœwietlony.

4 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Usuñ wszystko].

5 Naciœnij przycisk 4.
Wszystkie zdjêcia zostaj¹ skasowane.

Kasowanie wszystkich zdjêæ

Zabezpieczone zdjêcia nie mog¹ byæ skasowane (str.170).

Ustawienie
Automat. wyłącz. 3 min.

3 /4

MENU Wyjdź

Szybki zoom
Podpowiedzi
Reset
Skasuj wsz. zdj.
Odwzorowanie pikseli

Skasuj wsz. zdj.

OK OK

Usuń wszystko
Anuluj

Usunąć wszystkie
zdjęcia/dźwięki?
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Mo¿esz przywracaæ skasowane zdjêcia i dŸwiêki, które zosta³y 
zarejestrowane przy u¿yciu tego aparatu.

1 Po skasowaniu zdjêæ naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ 
] (Przywracanie zdjêæ).
Jeœli wyœwietlany jest symbol 8, nie 
ma ¿adnych zdjêæ, które mo¿na przywróciæ.

3 Naciœnij przycisk 4.
Pojawia siê liczba zdjêæ, które mo¿na przywróciæ.
Jeœli wybrano 8 i naciœniêto przycisk 4, pojawi siê komunikat 
[Brak zdjêcia do przetworzenia]. W takim przypadku naciœnij przycisk 
4, aby wróciæ do palety trybów odtwarzania.

4 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Przywróæ].

Przywracanie skasowanych zdjêæ

Jeœli dowolna z poni¿szych operacji zostanie wykonana po skasowaniu 
zdjêcia, nie bêdzie mo¿liwe przywrócenie skasowanego zdjêcia.

- Zarejestrowanie zdjêcia/filmu lub nagranie notatki g³osowej
- Zabezpieczenie zdjêcia, okreœlenie ustawieñ DPOF, 

zmiana rozmiaru lub przyciêcie zdjêcia
- Formatowanie
- Wyjmowanie karty pamiêci SD

2/22 /2Przywracanie zdjęćPrzywracanie zdjęć

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Przywracanie przypadkowo
skasowanych zdjęć
i plików dźwiękowych

OK OKOKOK

55
Czy chcesz przywrócić?Czy chcesz przywrócić?

zdj.zdj.

Przywróć
AnulujAnulujAnuluj
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5 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcia zostaj¹ przywrócone.

Mo¿esz zabezpieczyæ zapisane zdjêcia przed przypadkowym 
skasowaniem.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz zabezpieczyæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ Z 
(Zabezpiecz).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru opcji [Pojedyn. zdjêcie/dŸwiêk] lub [Wszystkie zdj./dŸw.] 
zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Pojedyn. zdjêcie/
dŸwiêk].

• Przywrócone zdjêcia i dŸwiêki maj¹ takie same nazwy plików jak przed 
skasowaniem.

• Mo¿liwe jest przywrócenie do 999 skasowanych plików zdjêæ.

Zabezpieczenie zdjêæ przed  skasowaniem 
(zabezpieczenie)

ZabezpieczZabezpiecz

Zabezp. zdjęcia i dźwięki
przed przypad. usunięciem.
Można usunąć, formatując

2/22 /2

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Wszystkie zdj./dźw.Wszystkie zdj./dźw.Wszystkie zdj./dźw.

OK OKOKOK

Pojedyn. zdjęcie/dźwięk

AnulujAnulujAnuluj
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6 Naciœnij przycisk 4.
Komunikat [Zabezpiecza to zdjêcie/dŸwiêk] zostaje wyœwietlony.
Aby zabezpieczyæ kolejne zdjêcie, u¿yj przycisku sterowania (45) 
w celu wybrania innego zdjêcia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Zabezpiecz].

8 Naciœnij przycisk 4.
Wybrane zdjêcie zostaje zabezpieczone, a nastêpnie pojawia 
siê ponownie ekran z kroku 5.
Aby zabezpieczyæ inne zdjêcia, powtórz kroki od 5 do 8. 
Wybierz [Anuluj], aby opuœciæ ustawienia zabezpieczania.

1 Wybierz [Wszystkie zdj./dŸw.] 
w kroku 5 na str.170.

2 Naciœnij przycisk 4.

• Aby anulowaæ zabezpieczenie zdjêcia, wybierz [Anuluj 
zabezpieczenie] w kroku 7.

• Y jest wyœwietlane dla zabezpieczonych zdjêæ podczas odtwarzania.
• Maksymalna liczba zdjêæ, które mo¿na zabezpieczyæ kolejno 

za pomoc¹ funkcji [Pojedyn. zdjêcie/dŸwiêk], wynosi 99.

Zabezpieczanie wszystkich zdjêæ

Zabezpiecz

Zabezpiecza to
zdjęcie/dźwięk
Zabezpiecza to
zdjęcie/dźwięk

Anuluj zabezpieczenie
Anuluj

100100-00170017100-0017

OK OKOK

Wszystkie zdj./dźw.
Pojedyn. zdjęcie/dźwiękPojedyn. zdjęcie/dźwiękPojedyn. zdjęcie/dźwięk

OK OKOKOK

AnulujAnulujAnuluj
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3 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Zabezpiecz].

4 Naciœnij przycisk 4.
Wszystkie zdjêcia zostaj¹ zabezpieczone, a nastêpnie pojawia siê 
ponownie ekran przedstawiony w kroku 1.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Anuluj], 
a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Paleta trybów odtwarzania pojawia siê ponownie.

Zabezpieczone zdjêcia s¹ kasowane podczas formatowania karty 
pamiêci SD (str.206).

Wybierz [Anuluj zabezpieczenie] w kroku 3, aby anulowaæ 
zabezpieczenie wszystkich zdjêæ.

Zabezpiecza wszystkie
zdjęcia/dźwięki

Zabezpiecza wszystkie
zdjęcia/dźwięki

OK OKOK

Zabezpiecz
Anuluj zabezpieczenie

Anuluj
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Pod³¹czanie aparatu do urz¹dzeñ AV

Pod³¹czenie aparata do telewizora lub innego urz¹dzenia z wejœciem 
wideo typu jack lub gniazdem HDMI pozwala odtwarzaæ zdjêcia.
Wybierz typ gniazda zgodnie w zale¿noœci od przeznaczenia lub 
urz¹dzenia AV.

* Aparat ma gniazdo HDMI typu D.

Kabel AV Wyjœcie podczas 
rejestrowania

Wyjœcie podczas 
odtwarzania

Wyjœcie 
wideo

Do³¹czony 
(I-AVC7)

z z

Wyjœcie 
HDMI

Dostêpny 
w sprzeda¿y*

× z

• Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³u¿szy czas, zalecamy 
zastosowanie zestawu zasilacza K-AC106 (opcja). (str.35)

• W przypadku urz¹dzenia AV z wieloma wejœciami wideo nale¿y 
sprawdziæ instrukcjê obs³ugi tego urz¹dzenia i wybraæ wejœcie wideo, 
do którego jest pod³¹czony aparat.

• Nie mo¿na jednoczeœnie wyœwietlaæ obrazu wideo composite i HDMI.
• Po pod³¹czeniu do urz¹dzenia AV nie mo¿na regulowaæ g³oœnoœci 

na aparacie. Nale¿y robiæ to na urz¹dzeniu AV.
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U¿yj dostarczonego kabla AV (I-AVC7), aby pod³¹czyæ aparat 
do urz¹dzenia z wejœciem wideo typu jack.

1 Wy³¹cz urz¹dzenie AV i aparat.

2 Otwórz pokrywkê gniazda, skieruj strza³kê 
na dostarczonym kablu AV w stronê symbolu 
2 na aparacie i pod³¹cz kabel do gniazda PC/AV.

3 Pod³¹cz drugi koniec kabla AV do gniazda wejœcia 
sygna³u w urz¹dzeniu AV.

4 W³¹cz urz¹dzenie AV i aparat.
Aparat w³¹czy siê w trybie wideo, a informacje o aparacie zostan¹ 
wyœwietlone na ekranie pod³¹czonego urz¹dzenia AV.

Pod³¹czanie aparatu do wejœcia wideo typu jack

VIDEO
AUDIO

(L)       (R)
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Jeœli w ustawieniach pocz¹tkowych ustawione jest domyœlne miasto 
czasu lokalnego (str.43), format sygna³u wyjœcia wideo jest zgodny 
z tym regionem. W zale¿noœci od danego kraju lub regionu, mo¿e siê nie 
powieœæ odtwarzanie zdjêæ przy domyœlnym formacie sygna³u wyjœcia 
wideo. W takim przypadku nale¿y zmieniæ ustawienie formatu sygna³u 
wyjœcia wideo.

1 W³¹cz aparat.

2 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Wyjœcie wideo].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [NTSC] lub [PAL].

6 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

7 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do trybu A lub Q.

Wybieranie formatu sygna³u wyjœcia wideo

Format sygna³u wyjœcia wideo ró¿ni siê w zale¿noœci od regionu. 
Okreœlenie ustawienia [Wybierz czas] w pozycji Czas na œwiecie 
(str.211) na X (Miasto docelowe) powoduje wybranie domyœlnego 
formatu sygna³u wyjœcia wideo dla tego miasta.

Eye-Fi

2 /4

NTSC
PAL

MSC

MENU OK OK

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI

Poziom jasności
Oszczędz. energ. sek.

Anuluj
5
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U¿yj dostêpnego w sprzeda¿y kabla HDMI, aby pod³¹czyæ aparat 
do urz¹dzenia z gniazdem HDMI.

1 Wy³¹cz urz¹dzenie AV i aparat.

2 Otwórz pokrywkê gniazda aparatu i pod³¹cz kabel 
HDMI do gniazda HDMI.

3 Pod³¹cz drugi koniec kabla HDMI do gniazda 
wejœciowego HDMI w urz¹dzeniu AV.

4 W³¹cz urz¹dzenie AV i aparat.
Aparat w³¹czy siê w trybie HDMI, a informacje o aparacie zostan¹ 
wyœwietlone na ekranie pod³¹czonego urz¹dzenia AV.

Pod³¹czanie aparatu do gniazda HDMI

• Aparat ma gniazdo HDMI typu D. U¿yj dostêpnego w sprzeda¿y kabla 
HDMI, który jest odpowiedni dla danego urz¹dzenia AV.

• Na monitorze aparatu nie jest nic wyœwietlane podczas pracy w trybie 
HDMI.
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Ustaw format sygna³u wyjœcia dla gniazda HDMI.

1 W³¹cz aparat.

2 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Wyjœcie HDMI].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ format sygna³u 
wyjœcia HDMI.

*1 Po wybraniu ustawienia [480p] format sygna³u wyjœcia HDMI prze³¹cza 
siê automatycznie miêdzy 480p [NTSC] i 576p (720×576p) [PAL] 
w zale¿noœci od ustawienia formatu sygna³u wyjœcia.

6 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

7 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do trybu A lub Q.

Wybieranie formatu sygna³u wyjœcia HDMI

Auto

Automatycznie wybierana jest 
maksymalna wielkoœæ obrazu, która jest 
obs³ugiwana przez aparat i urz¹dzenie 
AV (ustawienie domyœlne)

1080i 1920×1080i

720p 1280×720p

480p*1 720×480p

Po ustawieniu formatu sygna³u wyjœcia HDMI na [1080i] lub [720p] 
mo¿e pojawiæ siê obraz o uk³adzie ekranu ró¿ni¹cym siê od obrazu 
wyœwietlanego na aparacie.

Eye-Fi

2 /4

PAL

1080i
720p
480p

MSC

MENU OK OK

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI Auto

Poziom jasności
Oszczędz. energ.

Anuluj
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Notatki
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Edytowanie zdjêæ

Zmieniaj¹c rozdzielczoœæ i jakoœæ wybranego zdjêcia, mo¿esz 
zmniejszyæ rozmiar pliku. U¿yj tej funkcji, aby kontynuowaæ robienie 
zdjêæ, kiedy karta pamiêci SD lub wbudowana pamiêæ jest ju¿ pe³na. 
Poprzez zmniejszenie zdjêæ i nadpisanie oryginalnych plików mo¿na 
uzyskaæ dodatkowe miejsce w pamiêci.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, którego wielkoœæ chcesz zmieniæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ n (Zmieñ 
rozmiar).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru rozdzielczoœci i jakoœci zostaje wyœwietlony.

5 Wybierz pozycjê [Rozdzielczoœæ] 
lub [Jakoœæ].
U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ rozdzielczoœæ i jakoœæ.
U¿yj przycisku sterowania (23) 
do prze³¹czania miêdzy ustawieniami 
[Rozdzielczoœæ] i [Jakoœæ].

Zmiana wielkoœci zdjêcia (zmiana wielkoœci)

• Nie mo¿na zmieniaæ wielkoœci zdjêæ w rozdzielczoœci D 
(4000×2672)/ E (4000×2256)/F (2992×2992), zdjêæ 
zrobionych w trybie F (Panorama cyfrowa) ani filmów.

• Nie mo¿na wybraæ wiêkszej rozdzielczoœci ani jakoœci ni¿ poziom 
oryginalny.

1/21 /2Zmień rozmiarZmień rozmiar

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do zmiany rozdzielczości i
jakości celem zmniejszenia
rozmiaru pliku

OK OKOKOKMENU AnulujAnuluj

Rozdzielczość 12M

JakośćJakość
Anuluj

Jakość
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6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego 
okna dialogowego potwierdzenia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

8 Naciœnij przycisk 4.
Zmniejszone zdjêcie zostaje zapisane.

Mo¿esz usun¹æ niepotrzebn¹ czêœæ zdjêcia i zapisaæ przyciêty obraz 
jako nowe zdjêcie.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz przyci¹æ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ 
o (Przycinanie).

Przycinanie zdjêæ

Nie mo¿na przycinaæ zdjêæ w rozdzielczoœci D (4000×2672)/ 
E (4000×2256)/F (2992×2992), zdjêæ zrobionych w trybie 
F (Panorama cyfrowa) ani filmów.

OK OKOKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

1/21/2PrzycinaniePrzycinanie

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do przycinania zdjęć do
wymaganego rozmiaru.
Zapis jako nowe zdjęcie
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4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran przycinania zostaje wyœwietlony.
Najwiêkszy rozmiar przyciêtego zdjêcia jest wyœwietlany na ekranie 
za pomoc¹ zielonej ramki. Przyciête zdjêcie nie mo¿e byæ wiêksze 
ni¿ ta ramka przycinania.

5 Wybierz obszar przycinania.
Nastêpuj¹ce operacje powoduj¹ 
przesuniêcie zielonej ramki i ustawienie 
obszaru przycinania na ekranie.

6 Naciœnij przycisk 4.
Przyciête zdjêcie zostaje zapisane pod now¹ nazw¹.
Rozdzielczoœæ jest wybierana automatycznie na podstawie wielkoœci 
przyciêtego zdjêcia.

Zdjêcia s¹ przetwarzane w celu pomniejszenia twarzy osób, które 
zosta³y wykryte przez funkcjê wykrywania twarzy (str.73) podczas 
robienia zdjêæ.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz edytowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

e-pokrêt³o Zmienia wielkoœæ ramki 
przycinania.

Przycisk 
sterowania 
(2345)

Przesuniêcie ramki przycinania 
w górê, dó³, lewo i prawo.

Przycisk 9 Obrót ramki przycinania.
• Przycisk jest wyœwietlany tylko 

w przypadku, gdy mo¿liwy jest 
obrót ramki przycinania.

Przetwarzanie zdjêæ w celu pomniejszenia twarzy

OKMENU
AnulujAnuluj OKOKOK
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3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ N (Filtr 
ma³ych twarzy).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ramki wykrywania twarzy s¹ wyœwietlane dla twarzy, które mo¿na 
przetworzyæ.
PrzejdŸ do kroku 6, jeœli widoczna jest tylko jedna ramka wykrywania 
twarzy.

5 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ twarz, 
któr¹ chcesz przetworzyæ.
Zielona ramka wskazuje twarz 
do przetworzenia.

6 Naciœnij przycisk 4.

7 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ proporcje 
pomniejszenia.
F Ok. 5 %
G Ok. 7 %
H Ok. 10 %

8 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

Filtr małych twarzyFiltr małych twarzy

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Pomniejsza twarze na
zdjęciu, tworząc portrety
o właściwych proporcjach

1/21/2

OK OKOKOK

OK OKOKMENU AnulujAnuluj OKAnuluj
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9 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

10 Naciœnij przycisk 4.
Aparat powraca do trybu Q i zostaje wyœwietlone przetworzone 
zdjêcie.

Ta funkcja umo¿liwia zmianê odcieni kolorów i wykonywanie 
specjalnych operacji na wybranym zdjêciu.

Przetworzenie zdjêæ mo¿e nie byæ mo¿liwe w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- kiedy twarz jest zbyt du¿a lub zbyt ma³a w stosunku do zdjêcia.
- kiedy twarze znajduj¹ siê na krawêdziach zdjêcia.

W takich przypadkach ramka wykrywania twarzy nie zostanie 
wyœwietlona w kroku 4.

U¿ycie filtrów cyfrowych

Czarn-bia³y Przetwarza zdjêcie, nadaj¹c mu wygl¹d czarno-bia³ej fotografii.

Sepia Przetwarza zdjêcie, nadaj¹c mu wygl¹d sepiowej fotografii.

Aparat 
dziecinny

Przetwarza zdjêcie, nadaj¹c mu wygl¹d zdjêcia zrobionego aparatem 
dziecinnym.

Retro Przetwarza zdjêcie, nadaj¹c mu wygl¹d starej fotografii.

Kolor Przetwarza zdjêcie z u¿yciem wybranego filtru koloru. Dostêpnych jest 
szeœæ filtrów: czerwony, ró¿owy, fioletowy, niebieski, zielony i ¿ó³ty.

Ekstrakcja 
koloru

Wyodrêbnia okreœlony kolor i przetwarza pozosta³¹ czêœæ zdjêcia 
w czarno-bia³¹ fotografiê. Mo¿esz wybraæ jeden z trzech filtrów: 
czerwony, zielony lub niebieski.

Wzmocnienie 
koloru

Dostêpne s¹ cztery filtry: B³êkit nieba/Œwie¿a zieleñ/Delikatny 
ró¿/Jesienne liœcie.

Miêkki Przetwarza zdjêcie poprzez jego zmiêkczenie.

Rybie oko Tworzy zdjêcie przypominaj¹ce u¿ycie obiektywu typu rybie oko.

Jasnoœæ Dostosowuje jasnoœæ zdjêcia.

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalneNadpisać oryginalne
zdjęcie?zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

OK OKOKOK
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1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz edytowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ P (Filtr 
cyfrowy).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru filtru zostaje wyœwietlony.

1 Czarn-bia³y
2 Sepia
3 Aparat dziecinny
4 Retro
5 Kolor
6 Ekstrakcja koloru
7 Wzmocnienie koloru
8 Miêkki
9 Rybie oko

10 Jasnoœæ

Kolejne kroki s¹ zale¿ne od dokonanego wyboru.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ filtr.
Podgl¹d efektu filtru zostaje wyœwietlony.

Przy u¿yciu funkcji filtru cyfrowego nie mo¿na edytowaæ filmów, zdjêæ 
zrobionych w trybie F (Panorama cyfrowa) ani zdjêæ zrobionych innym 
aparatem.

Wybieranie filtru czarno-bia³ego, sepii lub zmiêkczaj¹cego

1/21 /2Filtr cyfrowyFiltr cyfrowy

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do modyfikowania zdjęć z
użyciem filtru koloru lub
filtru zmiękczającego

OK OKOKMENU AnulujAnuluj OKAnuluj

11
22

33
44

55
66

77
88

99
1010
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6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

8 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie przetworzone przy u¿yciu filtru zostaje zapisane.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ filtr.
Podgl¹d efektu filtru zostaje wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ kolor.
Kolor filtru zmienia siê w nastêpuj¹cej 
kolejnoœci przy ka¿dym naciœniêciu 
przycisku sterowania (5).

Wybieranie filtru Retro, Kolor, Wyodrêbnianie koloru lub 
Wzmocnienie koloru

Retro Oryginalne zdjêcie → Bursztynowy → Niebieski

Kolor Czerwony → Ró¿owy → Fioletowy → Niebieski → Zielony → 
¯ó³ty

Ekstrakcja 
koloru Czerwony → Zielony → Niebieski

Wzmocnienie 
koloru B³êkit nieba → Œwie¿a zieleñ → Delikatny ró¿ → Jesienne liœcie

OK OKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

RetroRetro
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7 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

8 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

9 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie przetworzone przy u¿yciu filtru zostaje zapisane.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ filtr.
Podgl¹d efektu filtru zostaje wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby dostosowaæ efekt.

Wybieranie filtru Aparat dziecinny, Rybie oko lub filtru jasnoœci

Przycisk 
sterowania (4)

Ustawienie 
domyœlne

Przycisk 
sterowania (5)

Aparat dziecinny Niska Standard. Silna

Rybie oko Niska Œrednia Silna

Jasnoœæ Ciemne Standard. Jasne

OK OKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Aparat dziecinnyAparat dziecinny
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7 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

8 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

9 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie przetworzone przy u¿yciu filtru zostaje zapisane.

Mo¿esz naprawiæ zdjêcia, na których pojawiaj¹ siê czerwone oczy 
spowodowane u¿yciem lampy b³yskowej.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz retuszowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

Kompensacja niepo¿¹danych efektów 
czerwonych oczu

• Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu nie mo¿e byæ u¿ywana 
dla zdjêæ zrobionych w trybie F (Panorama cyfrowa), filmów i zdjêæ, 
w przypadku których aparat nie mo¿na wykryæ wystêpowania efektu 
czerwonych oczu. Zastosowanie do nich tej funkcji spowoduje 
wyœwietlenie komunikatu o b³êdzie w kroku 4.

• Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu mo¿e byæ u¿yta tylko 
dla zdjêæ zrobionych tym aparatem.

OK OKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?
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3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ 
Z (Kompens. czerw. oczu).

4 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

6 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane.

Ta funkcja umo¿liwia dodanie do zdjêcia dekoracyjnej ramki. W aparacie 
zapisanych jest 90 takich ramek.

Dodawanie ramki (zdjêcia z ramkami)

Funkcji dodawania ramek nie mo¿na u¿yæ dla zdjêæ w rozdzielczoœci 
D (4000×2672)/E (4000×2256)/F (2992×2992), zdjêæ 
zrobionych w trybie F (Panorama cyfrowa), filmów ani zdjêæ 
o wielkoœci h (2048×1536) lub mniejszej. Zastosowanie do nich 
tej funkcji spowoduje wyœwietlenie komunikatu o b³êdzie w kroku 4.

1/21 /2Kompens. czerw. oczuKompens. czerw. oczu

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do kompens. efektu czerw.
oczu. Może nie działać
ze wszystkimi zdjęciami

OK OKOKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalneNadpisać oryginalne
zdjęcie?zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?
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1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, do którego chcesz dodaæ ramkê.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ 
N (Dodawanie ramki).

4 Naciœnij przycisk 4.
Zostaje wyœwietlony ekran wyboru ramki z 9 ramkami.

5 U¿yj przycisku sterowania 
(2345) do wybrania ramki.

6 Przekrêæ e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y).

Wybrana ramka zostaje wyœwietlona 
na ekranie pojedynczych zdjêæ.
Aby wybraæ inn¹ ramkê, wykonaj 
jedn¹ z poni¿szych operacji.

Przycisk 
sterowania (45)

Umo¿liwia wybranie innej 
ramki.

1/21 /2Dodawanie ramkiDodawanie ramki

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do łączenia ramki ze
zdjęciem. Nadpisz zdjęcie
lub zapisz jako nowy plik

OK OKOKOKy

OK OKOKOKf
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7 Naciœnij przycisk 4.
Zostaje wyœwietlony ekran ustawiania 
po³o¿enia i rozmiaru ramki.
Aby dostosowaæ te ustawienia, wykonaj 
jedn¹ z poni¿szych operacji.

8 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie 
zdjêcia.
Jeœli wybrane zdjêcie jest zabezpieczone, przetworzone zdjêcie 
zostaje zapisane jako nowe bez wyœwietlania nastêpuj¹cego okna 
dialogowego potwierdzenia.

9 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Nadpisz] lub [Zapisz 
jako].

10 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane z rozdzielczoœci¹ 
h (2048×1536).

e-pokrêt³o w lew¹ 
stronê (f)

Nastêpuje powrót do ekranu 
wyboru ramki z 9 ramkami. 
Nastêpnie mo¿na wybraæ 
inn¹ ramkê w identyczny 
sposób jak w kroku 5.

Przycisk sterowania 
(2345)

Umo¿iwia dostosowanie 
pozycji zdjêcia.

e-pokrêt³o Powiêksza lub 
pomniejsza zdjêcie.

OKMENU
AnulujAnulujAnuluj OKOK

Nadpisz
Zapisz jako

Anuluj

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

Nadpisać oryginalne
zdjęcie?

OK OKOK
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Ramki opcjonalne
Opcjonalne ramki s¹ zapisane we wbudowanej pamiêci aparatu X90. 
Te opcjonalne ramki mog¹ zostaæ skasowane w przypadku usuniêcia plików 
z wbudowanej pamiêci poprzez komputer lub sformatowania wbudowanej 
pamiêci. Aby ponownie za³adowaæ opcjonalne ramki do wbudowanej 
pamiêci, skopiuj pliki z p³yty CD-ROM (S-SW104) dostarczonej wraz 
z aparatem.

Kopiowanie ramek

1 Wyjmij kartê pamiêci SD z aparatu.
Jeœli pozostawisz kartê pamiêci SD w aparacie, ramki zostan¹ 
skopiowane na kartê, a nie do wbudowanej pamiêci aparatu.

2 Po³¹cz aparat z komputerem za pomoc¹ 
dostarczonego kabla USB (I-USB7).
Patrz „Ogl¹danie zdjêæ na komputerze“ (str.223), aby uzyskaæ 
instrukcje dotycz¹ce ³¹czenia aparatu z komputerem.

3 Kiedy zostanie otwarte wykrywania urz¹dzenia, 
kliknij przycisk [Anuluj].

4 W³ó¿ p³ytê CD-ROM (S-SW104) do napêdu CD-ROM

5 Kiedy zostanie otwarte okno programu 
instalacyjnego, kliknij opcjê [EXIT].

6 Jeœli folder FRAME nie istnieje jeszcze w katalogu 
g³ównym aparatu (na dysku wymiennym), utwórz 
taki folder.

7 Skopiuj ¿¹dane pliki z folderu FRAME w katalogu 
g³ównym p³yty CD-ROM do folderu FRAME 
w aparacie (na dysku wymiennym).
Wiêcej informacji na temat pracy z plikami na komputerze zawiera 
instrukcja obs³ugi komputera.

8 Od³¹cz kabel USB od komputera i aparatu.
Patrz „Ogl¹danie zdjêæ na komputerze“ (str.223), aby uzyskaæ 
instrukcje dotycz¹ce od³¹czania kabla.

Ramki mo¿na zapisaæ zarówno we wbudowanej pamiêci, 
jak i na karcie pamiêci SD. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zbyt 
du¿a liczba ramek mo¿e spowolniæ przetwarzanie.
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Ramki pobrane z witryny internetowej firmy PENTAX lub innego Ÿród³a 
mog¹ zostaæ u¿yte w celu dodania ramki do zdjêæ.

Mo¿esz wybraæ klatkê nagranego filmu i zapisaæ j¹ jako zdjêcie 
lub podzieliæ film na dwie czêœci.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ film, który chcesz edytowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ [ (Edycja 
filmu).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru trybu edycji filmu zostaje 
wyœwietlony.
Kolejne kroki s¹ zale¿ne od dokonanego 
wyboru.

U¿ycie nowej ramki

• Rozpakuj pobran¹ ramkê i skopiuj j¹ do folderu FRAME 
we wbudowanej pamiêci lub na karcie pamiêci SD.

• Folder FRAME jest tworzony podczas formatowania karty pamiêci 
SD za pomoc¹ tego aparatu.

• Wiêcej informacji na temat pobierania zawiera witryna internetowa 
firmy PENTAX.

Edytowanie filmów

1/21 /2Edycja filmuEdycja filmu

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Służy do wycinania
zdjęcia z filmu lub
dzielenia filmu

OK OKOK

Zapisz jako zdjęcie

Podziel filmyPodziel filmy
AnulujAnuluj
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5 Wybierz [Zapisz jako zdjêcie] na ekranie wyboru trybu 
edycji filmu.

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawia siê ekran wyboru klatki, która zostanie zapisana jako zdjêcie.

7 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ klatkê, 
któr¹ chcesz zapisaæ.

2 Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie 
filmu.

3 Zatrzymuje film i powraca 
do pierwszej klatki.

4 Przesuwa film do ty³u klatka po klatce.
5 Przesuwa film do przodu klatka po klatce.

8 Naciœnij przycisk 4.
Wybrana klatka zostaje zapisana jako zdjêcie.

5 Wybierz [Podziel filmy] na ekranie wyboru trybu edycji 
filmu.

6 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru pozycji podzia³u zostaje wyœwietlony.

7 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby ustaliæ pozycjê 
podzia³u.

2 Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie 
filmu.

3 Zatrzymuje film i powraca 
do pierwszej klatki.

4 Przesuwa film do ty³u klatka po klatce.
5 Przesuwa film do przodu klatka po klatce.

Zapisanie klatki filmu jako zdjêcia

Podzia³ filmu

Wybierz zdjęcieWybierz zdjęcie
do zapisaniado zapisania

Wybierz zdjęcie
do zapisania

100100-00420042100-0042
00:0600:0600:06

MENU OK OKOKOKAnulujAnulujAnuluj

11

Wybierz zdjęcieWybierz zdjęcie
dla pozycji podziałudla pozycji podziału

Wybierz zdjęcie
dla pozycji podziału

100100-00420042100-0042

1

00:0900:0900:09

1

MENU OK OKOKOKAnulujAnulujAnuluj
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8 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

9 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Podziel].

10 Naciœnij przycisk 4.
Film zostaje podzielony w okreœlonym po³o¿eniu, a obie czêœci filmu 
zostaj¹ zapisane jako nowe pliki. Oryginalny film jest kasowany.

Mo¿esz kopiowaæ zdjêcia z wbudowanej pamiêci na kartê pamiêci 
SD i odwrotnie. Ta funkcja mo¿e byæ wybrana dopiero po w³o¿eniu karty 
pamiêci do aparatu.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ p (Kopiow. 
zdjêæ/dŸwiêk).

Zabezpieczonych filmów nie mo¿na dzieliæ na czêœci.

Kopiowanie zdjêæ

Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub wyjêciem 
karty pamiêci SD.

Podziel
Anuluj

Podzielić w tej pozycji?Podzielić w tej pozycji?Podzielić w tej pozycji?

OK OKOKOK

1/21/2Kopiow. zdjęć/dźwiękKopiow. zdjęć/dźwięk

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do kopiowania zdjęć i
dźwięków między wbudowaną
pamięcią i kartą pamięci
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3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru metody kopiowania zostaje wyœwietlony.
Kolejne kroki s¹ zale¿ne od dokonanego wyboru.

Wszystkie zdjêcia we wbudowanej pamiêci s¹ kopiowane jednoczeœnie 
na kartê pamiêci SD. Przed rozpoczêciem kopiowania upewnij siê, 
¿e na karcie pamiêci SD jest wystarczaj¹co du¿o miejsca.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [2}{].

5 Naciœnij przycisk 4.
Wszystkie zdjêcia zostaj¹ skopiowane na kartê pamiêci SD.

Wybrane zdjêcia na karcie pamiêci SD s¹ kopiowane pojedynczo 
do wbudowanej pamiêci.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[{}2].

5 Naciœnij przycisk 4.

6 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które chcesz 
skopiowaæ.

Kopiowanie plików z wbudowanej pamiêci na kartê pamiêci SD

Kopiowanie plików z karty pamiêci SD do wbudowanej pamiêci

OK OKOKOK

AnulujAnuluj

SD

SDSD

Anuluj

SD

OK OKOKAnulujAnulujMENU

Kopiuje to
zdjęcie/dźwięk

Kopiuje to
zdjęcie/dźwięk

100100-00170017100-0017
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7 Naciœnij przycisk 4.
Wybrane zdjêcie zostanie skopiowane do wbudowanej pamiêci.

• Jeœli do zdjêcia zosta³ dodany dŸwiêk (notatka g³osowa), zdjêcie 
zostaje skopiowane wraz z tym dŸwiêkiem.

• Kiedy plik jest kopiowany z karty pamiêci SD do wbudowanej pamiêci, 
otrzymuje now¹ nazwê.
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Ustawienia drukowania (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) to format s³u¿¹cy do zapisywania 
danych wydruku dla zdjêæ zrobionych aparatem cyfrowym. 
Po dokonaniu ustawieñ wydruku mo¿na drukowaæ zdjêcia zgodnie 
z ustawieniami DPOF na drukarce zgodnej z DPOF lub w laboratorium 
fotograficznym.
Nie mo¿na ustawiæ danych wydruku dla filmów.

Ustaw nastêpuj¹ce parametry dla ka¿dego zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ r (DPOF).

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru metody okreœlania ustawieñ DPOF zostaje wyœwietlony.

Jeœli na zdjêciu ju¿ naniesiono datê i/lub godzinê (str.140), nie nale¿y 
wybieraæ opcji [Data] O (W³.) w ustawieniach DPOF. Wybranie opcji 
O (W³.) mo¿e spowodowaæ, ¿e naniesiona data i/lub godzina bêdzie siê 
nak³adaæ.

Drukowanie pojedynczego zdjêcia

Kopie Wybierz liczbê kopii, maksymalnie 99.

Data Zdecyduj, czy na zdjêciach ma byæ naniesiona data.

DPOFDPOFDPOF 2/22/2

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Ustawienia DPOF dla zdjęć.
Przydatne podczas
drukowania w zakł. Foto
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Pojedyncze zdjêcie].

5 Naciœnij przycisk 4.
Komunikat [Ustawienie DPOF dla tego zdjêcia] zostaje wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ zdjêcie.
Je¿eli ustawienia DPOF dla wybranego zdjêcia zosta³y ju¿ dokonane, 
uprzednio okreœlone ustawienia liczby kopii i nanoszenia daty 
(O lub P) zostan¹ wyœwietlone.

7 U¿yj przycisku sterowania (23) 
do wybrania liczby kopii.

8 Naciœnij przycisk 9, aby 
prze³¹czyæ opcjê O lub P dla 
ustawienia [Data].

O Data zostanie naniesiona na zdjêciu.
P Data nie bêdzie naniesiona 

na zdjêciu.
Aby kontynuowaæ okreœlanie ustawieñ 
wydruku DPOF, powtórz kroki od 6 do 8.

9 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia zostaj¹ zapisane, a nastêpnie pojawia siê ponownie ekran 
przedstawiony w kroku 4.

Zale¿nie od drukarki lub wyposa¿enia w zak³adzie us³ugowym, 
data mo¿e nie zostaæ naniesiona, mimo ¿e wybrano opcjê O (W³.) 
w ustawieniach DPOF.

OK OKOKOK

Wszystkie zdjęciaWszystkie zdjęciaWszystkie zdjęcia

Pojedyncze zdjęcie

AnulujAnulujAnuluj

Kopie

Ustawienie DPOF
dla tego zdjęcia

Ustawienie DPOF
dla tego zdjęcia

Data
DataData

0 0

AnulujAnulujMENU OK OKOK

100100-00170017100-0017

MENU

Kopie

Ustawienie DPOF
dla tego zdjęcia

Ustawienie DPOF
dla tego zdjęcia

Data
DataData

AnulujAnuluj OK OKOK

100100-00170017100-0017

0 1
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Wybrana liczba kopii i ustawienia nanoszenia daty s¹ stosowane 
dla wszystkich zdjêæ znajduj¹cych siê w aparacie.

1 Wybierz [Wszystkie zdjêcia] w kroku 4 na str.199.

2 Naciœnij przycisk 4.
Komunikat [Ustawienia DPOF dla wszystkich zdjêæ] zostaje 
wyœwietlony.

3 Wybierz liczbê kopie i prze³¹cz 
opcjê O lub P dla ustawienia 
[Data].
Sposób dokonywania tych 
ustawieñ przedstawiono w krokach 7 i 8 
w „Drukowanie pojedynczego zdjêcia“ 
(str.199).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia dla wszystkich zdjêæ zostaj¹ zapisane i ponownie pojawia 
siê ekran wyboru metody okreœlania ustawieñ DPOF.

Aby anulowaæ ustawienia DPOF, ustaw liczbê kopii na [00] w kroku 7 
i naciœnij przycisk 4.

Drukowanie wszystkich zdjêæ

• Liczba kopii okreœlona w ustawieniu [Wszystkie zdjêcia] odnosi 
siê do wszystkich zdjêæ. Przed wydrukiem sprawdŸ, czy ustawiona 
wartoœæ jest prawid³owa.

• Ustawiania dla pojedynczych zdjêæ s¹ kasowane po dokonaniu 
ustawieñ [Wszystkie zdjêcia].

Kopie

Ustawienia DPOF
dla wszystkich zdjęć

Ustawienia DPOF
dla wszystkich zdjęć

Data
DataData

AnulujAnuluj OK OKOKMENU

0 1

X90_OPM_POL.book  Page 200  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



6 Nagrywanie 
i odtwarzanie 
dŸwiêku

Dodawanie notatki g³osowej 
do zdjêæ .................................................... 202

X90_OPM_POL.book  Page 201  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



202

6

N
agryw

anie iodtw
arzanie dŸw

iêku

Dodawanie notatki g³osowej do zdjêæ

Do zdjêæ mo¿na dodawaæ notatki g³osowe.

1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, do którego chcesz dodaæ notatkê 
g³osow¹.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ \ (Notatka 
g³osowa).

4 Naciœnij przycisk 4.
Nagrywanie rozpoczyna siê.

5 Naciœnij przycisk 4.
Nagrywanie zatrzymuje siê.

Nagrywanie notatki g³osowej

• Notatki g³osowej nie mo¿na dodaæ do zdjêcia, które ju¿ posiada 
notatkê g³osow¹. Nale¿y skasowaæ star¹ notatkê (str.166) 
i nagraæ now¹.

• Do zabezpieczonych zdjêæ (str.170) nie mo¿na dodaæ notatki 
g³osowej.

2/22 /2Notatka głosowaNotatka głosowa

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Do dołączania dźwięku do
zdjęć. Dźwięk można
nagrywać do zapeł. Karty

01:31:4401:31:4401:31:44

100100-00380038100-0038
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1 W trybie Q u¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie z notatk¹ g³osow¹, któr¹ chcesz 
odtworzyæ.
U pojawia siê na ekranie pojedynczych zdjêæ w przypadku zdjêæ 
z notatkami g³osowymi.

2 Naciœnij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.

Operacje dostêpne podczas odtwarzania

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê.

Odtwarzanie notatki g³osowej

e-pokrêt³o w praw¹ 
stronê (y)

Zwiêksza poziom 
g³oœnoœci.

e-pokrêt³o w lew¹ 
stronê (f)

Zmniejsza poziom 
g³oœnoœci.

Kasowanie dŸwiêku ze zdjêcia 1str.166

14:2514:2514:25

100100-00010001100-0001

EdytujEdytuj
02/02 /201002/02 /2010
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Notatki

X90_OPM_POL.book  Page 204  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



7 Ustawienia

Ustawienia aparatu ................................. 206

X90_OPM_POL.book  Page 205  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



206

7

U
staw

ienia

Ustawienia aparatu

Formatowanie usuwa wszystkie dane na karcie pamiêci SD.
Now¹ b¹dŸ u¿ywan¹ w innym aparacie lub urz¹dzeniu cyfrowym 
kartê pamiêci SD nale¿y sformatowaæ (zainicjowaæ) w tym aparacie.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Format].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Format] zostaje wyœwietlony.

4 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Format].

5 Naciœnij przycisk 4.
Formatowanie rozpoczyna siê.
Po zakoñczeniu formatowania aparat powraca do trybu A lub Q.

Formatowanie karty pamiêci SD

• Nie wolno wyjmowaæ karty pamiêci SD podczas formatowania, 
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie karty.

• Formatowanie powoduje skasowanie zabezpieczonych zdjêæ 
i wszystkich danych zapisanych na karcie przez komputer lub inny 
aparat.

• Nie jest mo¿liwe u¿ycie kart pamiêci SD sformatowanych 
na komputerze lub w innym urz¹dzeniu ni¿ ten aparat. Upewnij 
siê, ¿e formatujesz kartê w tym aparacie.

• Wbudowanej pamiêci nie mo¿na sformatowaæ, chyba ¿e wyst¹pi b³¹d.

Format

Usunięto wszystkie dane

Format
Anuluj

OK OKOKOK
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Mo¿esz dostosowaæ g³oœnoœæ dŸwiêków operacji, jak równie¿ zmieniæ 
typ dŸwiêków.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [DŸwiêk].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [DŸwiêk] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [G³oœ. 
dŸw. oper.].

5 U¿yj przycisku sterowania (45) do ustawienia 
poziomu g³oœnoœci.
Ustaw g³oœnoœæ na f, aby wyciszyæ dŸwiêk startowy, dŸwiêk migawki, 
dŸwiêki operacji i dŸwiêk samowyzwalacza.

6 Zmieñ [G³oœn. odtw.] w podobny sposób jak 
w krokach 4 i 5.

Zmiana ustawieñ dŸwiêku

Zmiana g³oœnoœci dŸwiêków operacji/odtwarzania

Dźwięk
Głoś. dźw. oper.

Dźwięk powitania
Dźwięk migawki
Dźwięk operacji
Dźwięk samowyzw.
MENU

Głośn. odtw.

1
1
1

1
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4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[DŸwiêk powitania].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ typ 
dŸwiêku.
Wybierz [1], [2], [3] lub [Wy³.].

7 Naciœnij przycisk 4.

8 Ustaw pozycje [DŸwiêk migawki], [DŸwiêk operacji] 
i [DŸwiêk samowyzw.] w podobny sposób jak 
w krokach od 4 do 7.

9 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do trybu A lub Q.

Mo¿esz zmieniæ pocz¹tkowe ustawienie daty i czasu (str.47). Mo¿esz 
tak¿e wybraæ format, w jakim bêdzie wyœwietlana data w aparacie.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Ustawianie daty].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Ustawianie daty] zostaje wyœwietlony.

Zmiana typu dŸwiêku

Zmiana daty i czasu
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4 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ramka przesuwa siê na [dd/mm/rr].
W zale¿noœci od ustawienia pocz¹tkowego 
lub dokonanego wczeœniej, wyœwietlany 
jest format [mm/dd/rr] lub [rr/mm/dd].

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ format daty.
Wybierz [mm/dd/rr], [dd/mm/rr] lub 
[rr/mm/dd].

6 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na [24h].

7 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [24h] (format 
24-godzinny) lub [12h] 
(format 12-godzinny).

8 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka powraca do [Format daty].

9 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê na [Data].

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty

Data 01/01 /2010
Czas 00:00

24hdd/mm/rr

Zakończono ustawianie

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty
Data
Czas

24h
01/01/2010
00:00

dd/mm/rr

Zakończono ustawianie

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty
Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

24hdd/mm/rr
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10 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na jedn¹ z poni¿szych 
pozycji w zale¿noœci od formatu daty 
wybranego w kroku 5.

Miesi¹c dla ustawienia [mm/dd/rr]
Dzieñ dla ustawienia [dd/mm/rr]
Rok dla ustawienia [rr/mm/dd]

W poni¿szych czynnoœciach i na ekranie 
u¿yto formatu [dd/mm/rr] jako przyk³adu. Wykonywane czynnoœci 
s¹ identyczne nawet w przypadku wybrania innego formatu daty.

11 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ miesi¹c.

12 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na pole dnia. U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ dzieñ. Po dokonaniu tej zmiany ustaw rok w identyczny 
sposób.

13 Zmieñ godzinê w podobny sposób jak w krokach 
od 8 do 12.
Je¿eli w kroku 7 wybrano pozycjê [12h], ustawienie am lub pm 
prze³¹cza siê w zale¿noœci od bie¿¹cej godziny.

14 Naciœnij przycisk sterowania (3), aby wybraæ 
[Zakoñczono ustawianie].

15 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia daty i czasu zostaj¹ zapisane.

Naciœniêcie przycisku 4 w kroku 15 sprawi, ¿e zegar aparatu 
zresetuje siê i ustawi na 00 sekund. Aby ustawiæ dok³adny czas, naciœnij 
przycisk 4, kiedy sygna³ czasu (w telewizji, radio itp.) osi¹gnie 
00 sekund.

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty

Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

dd/mm/rr 24h

Ustawianie daty

MENU Anuluj

Format daty

Data
Czas

01/01/2010
00:00

Zakończono ustawianie

24hdd/mm/rr
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Data i czas wybrane w „Ustawianie daty i czasu“ (str.47) i „Zmiana daty 
i czasu“ (str.208) s³u¿¹ jako data i czas miasta czasu lokalnego. 
Jeœli za pomoc¹ funkcji czasu na œwiecie zostanie ustawione miasto 
docelowe, bêdzie mo¿na wyœwietliæ datê i czas miasta docelowego 
podczas fotografowania w innej strefie czasowej.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Czas na œwiecie].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Czas na œwiecie] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [X Miasto docelowe].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [X Miasto docelowe] zostaje wyœwietlony. Wybrane miasto 
miga na mapie.

6 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ miasto docelowe.
Nastêpuje wyœwietlenie bie¿¹cego czasu, 
po³o¿enia i ró¿nicy czasowej dla wybranego 
miasta.

Ustawienia czasu na œwiecie

Ustawianie miasta docelowego
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7 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Letni].

8 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ 
siê miêdzy O i P.
Wybierz O, jeœli w mieœcie docelowym stosowany jest czas letni.

9 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia zostaj¹ zapisane i ponownie pojawia siê ekran 
[Czas na œwiecie].

10 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji z bie¿¹cym 
ustawieniem.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Czas na œwiecie].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Czas na œwiecie] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [Wybierz czas].

Wybierz [W Miasto czas lok.] w kroku 4, aby ustawiæ miasto i czas letni 
dla miasta czasu lokalnego.

Wyœwietlanie czasu w mieœcie docelowym (wybór czasu)
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5 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ X lub W.
X Wyœwietla czas w mieœcie 

docelowym.
W Wyœwietla czas w mieœcie czasu 

lokalnego.

7 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

8 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat powraca do trybu A lub Q.
Po wybraniu X (Miasto docelowe) 
w kroku 6, ikona X pojawia siê 
na wyœwietlaczu, aby wskazaæ, 
¿e data i czas miasta docelowego 
s¹ wyœwietlane w trybie A.

Mo¿esz zmieniæ jêzyk, w jakim s¹ wyœwietlane menu, komunikaty 
o b³êdach itd.
Aparat obs³uguje nastêpuj¹ce jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, 
hiszpañski, portugalski, w³oski, niderlandzki, japoñski, duñski, szwedzki, 
fiñski, polski, czeski, wêgierski, turecki, grecki, rosyjski, tajski, koreañski, 
chiñski (tradycyjny i uproszczony).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Language/u].

Zmiana jêzyka interfejsu

383838

02/02 /201002/02 /201002/02 /2010

00:2500:25
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3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Language/u] zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ jêzyk.

5 Naciœnij przycisk 4.
Menu i komunikaty s¹ wyœwietlane w wybranym jêzyku.

Istnieje mo¿liwoœæ zmiany systemu nazewnictwa folderów ze zdjêciami. 
Jeœli ustawienie nazwy zostanie zmienione na datê, zdjêcia bêd¹ 
zapisywane w oddzielnych folderach wed³ug daty ich zrobienia.

Zmiana systemu nazewnictwa folderów

Data
(Ustawienie 
domyœlne)

xxx_mmdd (3-cyfrowy numer folderu_miesi¹c dzieñ)
* xxx_ddmm (3-cyfrowy numer folderu_dzieñ miesi¹c), jeœli pozycjê 

[Format daty] ustawiono na [dd/mm/rr]

PENTX xxxPENTX (gdzie xxx jest 3-cyfrowym numerem folderu)

Zdjêcie zrobione 
z ustawieniem nazwy 
folderu [PENTX].
(np. 25 wrzeœnia)

Zdjêcie zrobione 
z ustawieniem nazwy 
folderu [Data].
(np. 25 wrzeœnia)

Nastêpne zdjêcie 
zrobione z ustawieniem 
nazwy folderu [Data].
(np. 1 paŸdziernika)

MENU Anuluj

Engl ish

Neder lands

Svenska

I ta l iano

Dansk

OK

Deutsch

Polski

Magyar

Suomi

OK

DCIM

100PENTX

101_0925

102_1001

DCIM

100PENTX

101_0925

DCIM

100PENTX

100 100

101

100

101

102• Mo¿na utworzyæ do 900 folderów.
• W folderze mo¿na zapisaæ do 9999 zdjêæ lub dŸwiêków.
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1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.

Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Nazwa folderu].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Data] 
lub [PENTX].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

Mo¿esz dostosowaæ jasnoœæ wyœwietlacza.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Poziom jasnoœci].

3 Naciœnij przycisk sterowania 
(45), aby ustawiæ jasnoœæ.
F Ciemny
G Normalne
H Jasny

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do trybu A lub Q.
Wyœwietlacz dzia³a z ustawion¹ jasnoœci¹.

Ustawianie jasnoœci wyœwietlacza

2/4

PAL
MSC

Eye-Fi

MENU

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI Auto

Poziom jasności
Oszczędz. energ. 5 sek.

Wyjdź
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Mo¿esz wyd³u¿yæ czas pracy baterii, ustawiaj¹c funkcjê automatycznego 
przyciemniania wyœwietlacza po up³ywie okreœlonego czasu bezczynnoœci. 
Po zadzia³aniu funkcji oszczêdzania energii mo¿na przywróciæ normaln¹ 
jasnoœæ wyœwietlacza, naciskaj¹c dowolny przycisk.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Oszczêdz. energ.].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ czas, po up³ywie 
którego aparat przejdzie do trybu 
oszczêdzania energii.
Wybierz ustawienie [2min.], [1min.], 
[30sek.], [15sek.], [5sek.] (ustawienie 
domyœlne) lub [Wy³.].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

U¿ycie funkcji oszczêdzania energii

• Funkcja oszczêdzania energii nie dzia³a w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- w trybie odtwarzania
- podczas nagrywania/odtwarzania filmu
- kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera
- podczas wyœwietlania menu
- kiedy aparat jest pod³¹czony do urz¹dzenia AV
- po prze³¹czeniu na celownik przy u¿yciu przycisku G

• Jeœli po w³¹czeniu aparatu nie zostanie wykonana ¿adna operacja, 
funkcja oszczêdzania energii w³¹czy siê dopiero po 15 sekundach, 
nawet jeœli wybrano ustawienie [5sek.].

2/4

2

Wył.
5

30
1

15

min.

sek.

sek.
min.

sek.

MENU OK OK

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI

Poziom jasności
Oszczędz. energ.

Anuluj

Eye-Fi
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Mo¿esz w³¹czyæ automatyczne wy³¹czanie aparatu po zadanym czasie 
bezczynnoœci.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Automat. wy³¹cz.].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ czas, po up³ywie 
którego aparat wy³¹czy siê 
automatycznie.
Wybierz ustawienie [5min.], [3min.] 
(ustawienie domyœlne) lub [Wy³.].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

Ustawianie funkcji automatycznego wy³¹czania

Funkcja automatycznego wy³¹czania nie dzia³a w nastêpuj¹cych 
sytuacjach:

- podczas nagrywania filmu
- podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmu/dŸwiêku
- kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera
- podczas przesy³ania zdjêæ za pomoc¹ karty Eye-Fi

Ustawienie
Automat. wyłącz.

3 /4

Szybki zoom
Podpowiedzi
Reset
Skasuj wsz. zdj.
Odwzorowanie pikseli

Wył.
3
5

min.
min.

MENU Anuluj OK OK
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Mo¿na ustawiæ, czy ma byæ u¿ywana funkcja [Szybki zoom] w celu 
wyœwietlania zdjêæ z maksymalnym powiêkszeniem 10x poprzez 
przekrêcenie e-pokrêt³a w praw¹ stronê (y) w czasie wyœwietlania 
zdjêæ w trybie Q.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Szybki zoom].

3 U¿yj przycisku sterowania (45) 
aby prze³¹czyæ siê miêdzy O lub P.
O Szybki zoom jest dostêpny.
P Szybki zoom jest niedostêpny 

(ustawienie domyœlne).

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do trybu A lub Q.

Ustaw, czy nale¿y wyœwietlaæ podpowiedzi dla palety trybów robienia 
zdjêæ i palety trybów odtwarzania, a tak¿e podczas okreœlania ustawieñ 
w trybie robienia zdjêæ.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Podpowiedzi].

Ustawienie funkcji szybkiego powiêkszenia

Ustawianie podpowiedzi

Ustawienie
Automat. wyłącz. 3 min.

3 /4

MENU Wyjdź

Szybki zoom
Podpowiedzi
Reset
Skasuj wsz. zdj.
Odwzorowanie pikseli
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3 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê 

miêdzy O i P.
O Podpowiedzi trybu s¹ wyœwietlane (ustawienie domyœlne).
P Podpowiedzi trybu nie s¹ wyœwietlane.

4 Naciœnij przycisk 3.
Aparat powraca do trybu A lub Q.

Mo¿esz wybraæ zdjêcie wyœwietlane jako ekran powitania po w³¹czeniu 
aparatu.
Jako ekran powitania mo¿esz wybraæ dowolne z nastêpuj¹cych zdjêæ.

• Ekran powitania z podpowiedziami u¿ycia trybów robienia zdjêæ 
i przycisków

• Jeden z trzech wstêpnie zainstalowanych obrazów
• Jedno z w³asnych zdjêæ (tylko zgodne zdjêcia)

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybu odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania 
(2345), aby wybraæ R (Ekran 
powitania).

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru zdjêcia zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, które pos³u¿y 
jako ekran powitania.
Wyœwietlane s¹ tylko zdjêcia, które mog¹ 
zostaæ u¿yte jako ekran powitania. 
Mo¿esz tak¿e wybraæ ekran powitania 
z podpowiedziami lub jeden z trzech 
wstêpnie zainstalowanych obrazów, 
które s¹ ju¿ zapisane w aparacie.

Zmiana ekranu powitania

2/22 /2Ekran powitaniaEkran powitania

OK OKOKMENU AnulujAnuluj

Ustawianie zdjęcia
jako ekranu powitania

100100-00170017100-0017

MENU AnulujAnuluj OKOKAnuluj OK OK
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5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

Odwzorowanie pikseli to funkcja s³u¿¹ca do oznaczania i wprowadzania 
poprawek dla uszkodzonych pikseli czujnika CCD. Funkcjê 
Odwzorowanie pikseli nale¿y wykonaæ, jeœli punkty wydaj¹ siê 
byæ uszkodzone zawsze w tym samym miejscu.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A, a nastêpnie 
naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Funkcji [Odwzorowanie pikseli] nie mo¿na wybraæ po naciœniêciu 
przycisku 3 w trybie Q.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Odwzorowanie pikseli].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Odwzorowanie pikseli] zostaje wyœwietlony.

4 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Odwzorowanie 
pikseli].

• Ustawiony ekran powitania nie zostanie usuniêty nawet 
po skasowaniu oryginalnego zdjêcia albo sformatowaniu karty SD.

• Wybierz [Wy³.], aby ukryæ ekran powitania.
• Ekran powitania nie jest wyœwietlany po w³¹czeniu aparatu w trybie 

odtwarzania.
• Jako ekranu powitania nie mo¿na u¿yæ filmów, zdjêæ w rozdzielczoœci 
D (4000×2672)/E (4000×2256)/F (2992×2992) ani zdjêæ 
zrobionych w trybie F (panorama cyfrowa).

Korekcja uszkodzonych pikseli czujnika CCD 
(odwzorowanie pikseli)

Odwzorowanie pikseli

Umożliwia sprawdzenie
czujnika obrazu oraz

korekcję uszkodz. pikseli
Odwzorowanie pikseli

Anuluj
OK OK
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5 Naciœnij przycisk 4.

Uszkodzone piksele zostaj¹ oznaczone i naprawione.

Mo¿esz przywróciæ wartoœci domyœlne ustawieñ aparatu. 
Patrz „Ustawienia domyœlne“ (str.252), aby uzyskaæ informacje na temat 
resetowania ustawieñ.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Reset].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran [Reset] zostaje wyœwietlony.

4 Naciœnij przycisk sterowania (2), 
aby wybraæ [Reset].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia powracaj¹ do wartoœci domyœlnych.

W przypadku niskiego poziomu baterii na monitorze wyœwietlany jest 
komunikat [Zbyt niski poziom baterii, aby w³¹czyæ odwzorowywanie 
pikseli]. U¿yj opcjonalnego zestawu zasilacza D-AC106 lub w³ó¿ w pe³ni 
na³adowan¹ bateriê.

Przywrócenie ustawieñ domyœlnych (reset)

Resetowanie aparatu nie wp³ywa na nastêpuj¹ce ustawienia:
- Ustawianie daty
- Czas na œwiecie
- Language/u
- Wyjœcie wideo

Reset

Powrót do ustawień
domyślnych

Reset
Anuluj

OK OK
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Notatki
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Konfigurowanie komputera

Zainstalowanie na komputerze oprogramowania z dostarczonej p³yty 
CD-ROM i po³¹czenie aparatu z komputerem za pomoc¹ kabla USB 
umo¿liwi przesy³anie na komputer zdjêæ i filmów zarejestrowanych tym 
aparatem oraz zarz¹dzanie nimi. Niniejsza sekcja przedstawia sposób 
instalacji dostarczonego oprogramowania i czynnoœci niezbêdne 
do wykorzystania zdjêæ i filmów na komputerze.

Na p³ycie CD-ROM (S-SW104) dostarczonej wraz z aparatem znajduj¹ 
siê nastêpuj¹ce programy.

Oprogramowanie do wyœwietlania i edycji zdjêæ oraz zarz¹dzania 
nimi „MediaImpression 2.0 for PENTAX“
Obs³ugiwane jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, portugalski, 
w³oski, niderlandzki, szwedzki, rosyjski, koreañski, chiñski (tradycyjny 
i uproszczony), japoñski

Poni¿sze wymagania systemowe musz¹ zostaæ spe³nione w celu 
pe³nego korzystania na komputerze ze zdjêæ i filmów zarejestrowanych 
tym aparatem.

Dostarczone oprogramowanie

Zaleca siê u¿ycie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC106, kiedy 
aparat jest pod³¹czony do komputera (str.35). Dane mog¹ zostaæ 
utracone lub uszkodzone, je¿eli bateria zostanie wyczerpana podczas 
przesy³ania zdjêæ do komputera.

Wymagania systemowe
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* Nie jest gwarantowane dzia³anie oprogramowania na wszystkich 
komputerach spe³niaj¹cych wymagania systemowe.

* Wymagania systemowe przedstawiaj¹ minimalne œrodowisko 
wymagane do odtwarzania i edycji filmów.

* Nie jest gwarantowane dzia³anie oprogramowania na wszystkich 
komputerach spe³niaj¹cych wymagania systemowe.

* Wymagania systemowe przedstawiaj¹ minimalne œrodowisko 
wymagane do odtwarzania i edycji filmów.

Windows

System 
operacyjny

Windows XP, Windows Vista lub Windows 7
• System operacyjny musi byæ zainstalowany i zaktualizowany 

do najnowszej wersji.
Procesor Pentium 4 1,6 GHz lub odpowiednik AMD Athlon

(zalecany procesor Intel Core 2 Duo 2,0 GHz lub odpowiednik 
AMD Athlon X2)

Pamiêæ Minimum 512 MB (zalecany 1 GB lub wiêcej)
Miejsce na dysku 
twardym Minimum 300 MB

Inne Napêd CD-ROM
Standardowy port USB
1024 × 768 pikseli, monitor z obs³ug¹ co najmniej 16-bitowych 
kolorów

Systemy Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, 
Windows NT i Windows 2000 nie s¹ obs³ugiwane.

Macintosh

System 
operacyjny

Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
• System operacyjny musi byæ zainstalowany i zaktualizowany 

do najnowszej wersji.
Procesor Procesor PowerPC G4 800 MHz lub odpowiednik (zalecany 

procesor Power PC G5 lub Intel Core Duo)
Pamiêæ Minimum 512 MB (zalecany 1 GB lub wiêcej)
Miejsce na dysku 
twardym

Minimum 300 MB

Inne Napêd CD-ROM
Standardowy port USB
1024 × 768 pikseli, monitor z obs³ug¹ co najmniej 16-bitowych 
kolorów
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Zainstaluj program do wyœwietlania i edycji zdjêæ oraz zarz¹dzania nimi 
(MediaImpression 2.0 for PENTAX).

1 W³¹cz komputer z systemem Windows.

2 W³ó¿ dostarczon¹ p³ytê CD-ROM do napêdu 
CD-ROM/DVD.
Jeœli zostanie wyœwietlony ekran instalacji, przejdŸ do kroku 5.

3 Kliknij pozycjê [Komputer] w menu Start.

4 Kliknij dwukrotnie ikonê napêdu CD-ROM/DVD 
(S-SW104).
Ekran instalacji zostaje wyœwietlony.

5 Kliknij opcjê 
[MediaImpression 2.0 for 
PENTAX], wybierz ¿¹dany 
jêzyk na ekranie „Choose 
Setup Language“ i kliknij 
przycisk [OK].
Ekran instalacji zostaje wyœwietlony. 
Postêpuj zgodnie z poleceniami 
na ekranie, aby zainstalowaæ 
oprogramowanie.

Instalowanie oprogramowania

• Przed zainstalowaniem oprogramowania upewnij siê, ¿e komputer 
spe³nia wymagania systemowe.

• Je¿eli na komputerze utworzono kilka kont u¿ytkowników, zaloguj siê 
jako administrator przed rozpoczêciem instalacji.

Windows
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6 Wybierz format plików, jaki 

ma byæ u¿ywany, a nastêpnie 
kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Wszystkie pliki w zaznaczonym 
formacie bêd¹ otwierane w programie 
MediaImpression 2.0 for PENTAX. 
Usuñ znaczniki wyboru, aby otworzyæ 
plik przy u¿yciu innej aplikacji.

7 Kliknij przycisk [Finish] 
(Zakoñcz).
Instalacja zostanie ukoñczona.
Uruchom ponownie komputer.

1 W³¹cz komputer.

2 W³ó¿ dostarczon¹ p³ytê CD-ROM do napêdu 
CD-ROM/DVD.

3 Kliknij dwukrotnie ikonê CD-ROM (S-SW104).

4 Kliknij dwukrotnie ikonê [PENTAX Software Installer].
Ekran instalacji zostaje wyœwietlony.

5 Kliknij opcjê 
[MediaImpression 2.0 for 
PENTAX].
Ekran instalacji zostaje wyœwietlony. 
Postêpuj zgodnie z poleceniami 
na ekranie, aby zainstalowaæ 
oprogramowanie.

Macintosh
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6 Kliknij przycisk [Close].
Instalacja zostanie ukoñczona.

7 Kliknij przycisk [Exit] na ekranie instalacji, 
aby zamkn¹æ okno.
Okno zostaje zamkniête.

W trosce o zapewnienie lepszej obs³ugi prosimy o zarejestrowanie 
produktu.

Je¿eli komputer jest po³¹czony 
z Internetem, kliknij przycisk [Product 
Registration] na ekranie instalacji.
Po prawej stronie zostanie wyœwietlona 
mapa œwiata dla internetowego systemu 
rejestracji programów. Kliknij wybrany kraj 
lub region i postêpuj zgodnie 
z instrukcjami, aby zarejestrowaæ 
program.
Tylko klienci z krajów i regionów przedstawionych na ekranie instalacji 
oprogramowania mog¹ zarejestrowaæ swoje programy poprzez 
internetowy system rejestracji.

Rejestrowanie programu w Internecie
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Nale¿y okreœliæ urz¹dzenie, do którego aparat jest pod³¹czony 
za pomoc¹ kabla USB.

1 W³¹cz aparat.

2 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden 
raz przycisk sterowania (5).

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ 
[Po³¹czenie USB].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

5 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [MSC].

6 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

Ustawianie trybu po³¹czenia USB

Pamiêtaj o ustawieniu trybu po³¹czenia USB przed pod³¹czeniem 
aparatu do komputera. Nie mo¿na dokonaæ nastêpuj¹cego ustawienia, 
jeœli aparat jest pod³¹czony do komputera za pomoc¹ kabla USB.

2/4

MENU OK OK

MSC
PTP

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI
Eye-Fi

Auto

Poziom jasności
Oszczędz. energ. 5 sek.

Anuluj
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MSC (Mass Storage Class — klasa pamiêci masowej)
Sterownik ogólnego przeznaczenia, który obs³uguje urz¹dzenia 
pod³¹czone do komputera poprzez port USB jako urz¹dzenia pamiêci 
masowej. Okreœla tak¿e standard sterowania urz¹dzeniami USB 
za pomoc¹ tego sterownika.
Wystarczy pod³¹czyæ urz¹dzenie USB klasy pamiêci masowej, 
aby kopiowaæ, odczytywaæ i zapisywaæ pliki z komputera bez 
instalowania dedykowanego sterownika.

PTP (Picture Transfer Protocol)
Protokó³ umo¿liwiaj¹cy przesy³anie zdjêæ cyfrowych i sterowanie 
aparatami cyfrowymi poprzez port USB, okreœlony w normie ISO 15740.
Dane zdjêæ mo¿na przesy³aæ miêdzy urz¹dzeniami obs³uguj¹cymi 
protokó³ PTP bez instalowania sterownika urz¹dzenia.

Jeœli nie okreœlono inaczej, podczas pod³¹czania aparatu X90 
do komputera nale¿y wybraæ ustawienie MSC.

MSC i PTP
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Pod³¹czanie do komputera

Po³¹cz aparat z komputerem za pomoc¹ dostarczonego kabla USB 
(I-USB7).

1 W³¹cz komputer.

2 Wy³¹cz aparat.

3 Po³¹cz aparat z komputerem za pomoc¹ kabla USB.
Pod³¹cz wtyczkê kabla USB z symbolem  skierowanym w stronê 
symbolu 4 na gnieŸdzie PC/AV aparatu.

4 W³¹cz aparat.
W przypadku systemu Windows na komputerze pojawi siê ekran 
„Autoodtwarzanie“.
Je¿eli ekran „Autoodtwarzanie“ nie pojawia siê, wykonaj procedurê 
“Gdy ekran [Autoodtwarzanie] nie pojawia siê” (str.232).
W przypadku komputera Macintosh aparat zostanie 
rozpoznany jako [NO NAME] na biurku.

Pod³¹czanie aparatu do komputera
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Zaimportuj zdjêcia zrobione aparatem do komputera.

• Kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera, w³¹cznik zasilania miga.
• W przypadku komputera Macintosh, jeœli karta pamiêci SD posiada 

etykietê woluminu, zostanie ona wyœwietlona zamiast etykiety 
[NO NAME]. Je¿eli karta pamiêci SD jest nowa i nie zosta³a jeszcze 
sformatowana, mo¿e zostaæ wyœwietlona nazwa producenta lub 
numer modelu.

Zaleca siê u¿ycie opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC106, kiedy 
aparat jest pod³¹czony do komputera (str.35). Dane mog¹ zostaæ 
utracone lub uszkodzone, je¿eli bateria zostanie wyczerpana podczas 
przesy³ania zdjêæ do komputera.

Gdy ekran [Autoodtwarzanie] nie pojawia siê

1 Kliknij dwukrotnie ikonê 
[MediaImpression 2.0 for 
PENTAX] na pulpicie.
Program MediaImpression 2.0 for 
PENTAX uruchomi siê i pojawi siê strona pocz¹tkowa.

2 Kliknij opcjê [Import] 
(Importuj).
Ekran importowania zostaje 
wyœwietlony. Aby wykonaæ kolejne 
kroki, przejdŸ do kroku 6 na str.233.

Przenoszenie zdjêæ

• Je¿eli do aparatu nie w³o¿ono karty pamiêci SD, do komputera 
zostan¹ przeniesione zdjêcia zapisane we wbudowanej pamiêci.

• Jeœli u¿ywany jest komputer Macintosh, przejdŸ na str.234.
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5 Kliknij opcjê [Import media 
files to local disk] (Importuj 
pliki multimedialne na dysk 
lokalny).
Program MediaImpression 2.0 for 
PENTAX uruchomi siê i pojawi siê 
ekran importowania.

6 Wybierz zdjêcie 
do zaimportowania.
Aby wybraæ wiele zdjêæ, wybierz 
je, naciskaj¹c klawisz Ctrl.
Aby okreœliæ miejsce docelowe, kliknij 
ikonê folderu.
Jeœli zaznaczone s¹ jakieœ opcje 
importu (Import Options), 
na zaimportowanych zdjêciach 
pojawi¹ siê oznaczenia.

Windows
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7 Kliknij opcjê [Import] 
(Importuj).

Zdjêcia zostan¹ zaimportowane 
do komputera i pojawi siê ekran Media 
Browser (Przegl¹darka multimediów).
Po zakoñczeniu importowania pojawi 
siê komunikat. Kliknij przycisk [Done] 
(Gotowe).

5 Kliknij dwukrotnie ikonê 
[MediaImpression 2.0 for 
PENTAX] w folderze 
[Applications] (Programy).
Program MediaImpression 2.0 for PENTAX 
uruchomi siê i pojawi siê strona pocz¹tkowa.

6 Kliknij opcjê [Import] 
(Importuj).
Ekran importowanie zostaje 
wyœwietlony. Aby wykonaæ kolejne 
kroki, patrz kroki 6 i 7 na str.233.

• Jeœli zdjêcia z aparatu nie s¹ wyœwietlane na ekranie importowania, 
wybierz pozycjê [Removable Disk] (Dysk wymienny) w sekcji 
[Get Media from] (Pobierz multimedia z).

• Jeœli karta pamiêci SD posiada etykietê woluminu, zostanie ona 
wyœwietlona zamiast etykiety [Dysk wymienny]. Je¿eli karta pamiêci 
SD jest nowa i nie zosta³a jeszcze sformatowana, mo¿e zostaæ 
wyœwietlona nazwa producenta lub numer modelu.

Macintosh
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1 Kliknij dwukrotnie ikonê  
[Bezpieczne usuwanie sprzêtu] 
na pasku zadañ.
Ekran „Bezpieczne usuwanie sprzêtu“ 
zostaje wyœwietlony.

2 Wybierz [Urz¹dzenie pamiêci 
masowej USB] i kliknij 
[Zatrzymaj].
Pojawia siê ekran „Zatrzymywanie 
urz¹dzenia sprzêtowego“.

3 Wybierz [Urz¹dzenie pamiêci 
masowej USB], a nastêpnie 
kliknij przycisk [OK].
Zostanie wyœwietlony komunikat 
informuj¹cy o mo¿liwoœci bezpiecznego 
usuniêcia urz¹dzenia.

4 Od³¹cz kabel USB od komputera z systemem Windows 
i aparatu.

Jeœli zdjêcia z aparatu nie s¹ wyœwietlane na ekranie importowania, 
wybierz pozycjê [NO NAME] (lub etykietê woluminu) w sekcji [Get Media 
from] (Pobierz multimedia z).

Od³¹czanie aparatu od komputera

Windows
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1 Przeci¹gnij ikonê [NO NAME] z biurka do Kosza.
Jeœli karta pamiêci SD ma etykietê, przeci¹gnij do kosza ikonê 
z t¹ nazw¹.

2 Od³¹cz kabel USB od komputera Macintosh i aparatu.

Program „MediaImpression 2.0 for PENTAX“ umo¿liwia wyœwietlanie, 
edytowanie, wyszukiwanie, udostêpnianie i drukowanie zdjêæ oraz 
zarz¹dzanie nimi.

1 Kliknij dwukrotnie ikonê [MediaImpression 2.0 for 
PENTAX] na pulpicie (system Windows) lub w folderze 
[Applications] (Programy) (Macintosh).
Program MediaImpression 2.0 for PENTAX uruchomi siê i pojawi siê 
strona pocz¹tkowa.

2 Kliknij opcjê [All Media] 
(Wszystkie multimedia).
Ekran Media Browser (Przegl¹darka 
multimediów) zostaje wyœwietlony.

Macintosh

• Je¿eli aparat (dysk wymienny) jest u¿ywany przez jak¹œ aplikacjê, 
tak¹ jak „MediaImpression 2.0 for PENTAX“, nie bêdzie mo¿liwe 
od³¹czenie aparatu a¿ do momentu zamkniêcia tej aplikacji.

• Po od³¹czeniu kabla USB od aparatu lub komputera nast¹pi 
automatyczne prze³¹czenie do trybu odtwarzania.

Uruchamianie programu „MediaImpression 
2.0 for PENTAX“

* Przedstawiony ekran 
dotyczy komputera 
z systemem Windows. 
Wyœwietlane elementy bêd¹ 
siê ró¿niæ w zale¿noœci 
od systemu operacyjnego 
i ustawieñ.
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3 Wybierz i kliknij folder 

zawieraj¹cy zdjêcia, 
które chcesz wyœwietliæ.
Zdjêcia zostaj¹ wyœwietlone.

4 Wybierz i kliknij dwukrotnie 
zdjêcie, które chcesz 
wyœwietliæ.
Wybrane zdjêcie zostanie wyœwietlone 
w przegl¹darce MediaImpression 
Photo Viewer.
Mo¿na powiêkszaæ lub pomniejszaæ 
wyœwietlane zdjêcie, a tak¿e 
je edytowaæ. Mo¿na tak¿e odtwarzaæ 
filmy i dŸwiêki.

Wiêcej informacji na temat sposobu korzystania z programu 
„MediaImpression 2.0 for PENTAX“ mo¿na znaleŸæ na stronach pomocy.

1 Wybierz polecenie [Help] w menu [Extras] w prawym 
górnym rogu ekranu (system Windows) lub polecenie 
[MediaImpression Help] w menu [Help] na pasku menu 
(komputer Macintosh).
Ekran pomocy zostaje wyœwietlony w przegl¹darce internetowej.

2 Kliknij ¿¹dany temat.
Opis zostaje wyœwietlony.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce u¿ycia 
programu „MediaImpression 2.0 for PENTAX“
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Korzystanie z sieci bezprzewodowej

Zdjêcia mo¿na przesy³aæ za poœrednictwem sieci bezprzewodowej przy 
u¿yciu karty pamiêci SD z wbudowan¹ obs³ug¹ sieci bezprzewodowej 
(karta Eye-Fi).

Zalecenia przy u¿ywaniu karty Eye-Fi
• Z tym aparatem mog¹ byæ u¿ywane nastêpuj¹ce karty Eye-Fi: Eye-Fi Share 

i Eye-Fi Share Video.
• Jeœli do aparatu zostanie w³o¿ona karta Eye-Fi w nieaktualnej wersji, zostanie 

wyœwietlony komunikat o b³êdzie.
• Kiedy karta Eye-Fi jest u¿ywana po raz pierwszy, przed jej sformatowaniem 

nale¿y zainstalowaæ oprogramowanie Eye-Fi Manager z karty.
• W celu przesy³ania zdjêæ za poœrednictwem sieci bezprzewodowej 

wymagane jest u¿ycie punktu dostêpu i po³¹czenia internetowego. 
Szczegó³owe informacje zawiera witryna Eye-Fi (http://www.eye.fi).

• Nale¿y u¿ywaæ kart Eye-Fi z oprogramowaniem sprzêtowym, które zosta³o 
zaktualizowane do najnowszej wersji.

• Pozycjê [Eye-Fi] nale¿y ustawiæ na P (Wy³.) lub nie nale¿y u¿ywaæ karty 
Eye-Fi w miejscu, w którym korzystanie z bezprzewodowych urz¹dzeñ 
sieciowych jest ograniczone lub zabronione (np. w samolotach).

• Karty Eye-Fi mog¹ byæ u¿ywane tylko w kraju zakupu. Nale¿y przestrzegaæ 
wszystkich przepisów lokalnych dotycz¹cych korzystania z kart Eye-Fi.

• Ten aparat jest wyposa¿ony w funkcjê umo¿liwiaj¹c¹ w³¹czenie lub 
wy³¹czenie karty Eye-Fi. Nie jest jednak gwarantowane dzia³anie wszystkich 
funkcji karty Eye-Fi.

• Szczegó³owe instrukcje na temat sposobu u¿ycia karty Eye-Fi zawiera 
jej instrukcja obs³ugi.

• W przypadku nieprawid³owego dzia³ania lub problemów zwi¹zanych 
z kart¹ Eye-Fi nale¿y skontaktowaæ siê z jej producentem.
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Rozpocznij przesy³anie zdjêæ z karty Eye-Fi.
W trybie A lub Q (ekran pojedynczych zdjêæ) zdjêcia bêd¹ przesy³ane 
automatycznie, kiedy ¿adna operacja nie zostanie wykonana przez 
co najmniej 5 sekund.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [W Ustawienie] zostaje wyœwietlone.
Po naciœniêciu przycisku 3 w trybie A naciœnij jeden raz 
przycisk sterowania (5).

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Eye-Fi].

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ ustawienie na O.

Konfigurowanie karty Eye-Fi

• Po okreœleniu nastêpuj¹cego ustawienia zdjêcia, które nie zosta³y 
jeszcze przes³ane, zostan¹ przes³ane automatycznie. Zdjêcia bêd¹ 
tak¿e przesy³ane po zrobieniu zdjêæ, zapisaniu nowych zdjêæ, a tak¿e 
po nadpisaniu zdjêæ. Przed okreœleniem poni¿szego ustawienia 
nale¿y potwierdziæ zdjêcia.

• Pozycja [Eye-Fi] jest domyœlnie ustawiona na P (Wy³.). Nawet 
w przypadku ustawienia wartoœci O (W³.) zostanie ona zresetowana 
na P po wy³¹czeniu aparatu.

• Zdjêcia nie bêd¹ przesy³ane w nastêpuj¹cych sytuacjach:
- Kiedy nie mo¿na znaleŸæ dostêpnych punktów dostêpu sieci 

bezprzewodowej.
- Kiedy poziom baterii jest niski (wskaŸnik poziomu baterii 

to y (¿ó³ty) lub z (czerwony))
• Podczas przesy³ania du¿ych plików danych, takich jak du¿y plik filmu, 

wewnêtrzna temperatura aparatu mo¿e siê podnieœæ i spowodowaæ 
automatyczne wy³¹czenie aparatu w celu ochrony uk³adów 
elektronicznych.

• Funkcja automatycznego wy³¹czania nie dzia³a podczas przesy³ania 
zdjêæ.

• Przes³anie du¿ej liczby zdjêæ mo¿e wymagaæ d³u¿szego czasu. 
Zaleca siê u¿ycie opcjonalnego zestawu zasilacza (K-AC106). 

2/4

PAL
MSC

Eye-Fi

MENU

Ustawienie

Wyjście wideo
Połączenie USB

Wyjście HDMI Auto

Poziom jasności
Oszczędz. energ. 5 sek.

Wyjdź

X90_OPM_POL.book  Page 239  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



240

8

O
gl¹danie zdjêæ 

na
kom

puterze

4 Naciœnij przycisk 3.
Komunikacja z sieci¹ bezprzewodow¹ 
zostaje uaktywniona dla karty Eye-Fi 
i rozpoczyna siê przesy³anie zdjêæ. M 
pojawia siê na wyœwietlaczu.

M
N

Komunikacja danych
Kiedy pozycja [Eye-Fi] jest ustawiona na O, a aparat jest 
po³¹czony z punktem dostêpu lub wyszukuje punkt dostêpu

M
O

Oczekiwanie na komunikacjê
Kiedy pozycja [Eye-Fi] jest ustawiona na O, a aparat nie jest 
po³¹czony z punktem dostêpu 

M
P

Komunikacja Eye-Fi nie jest dozwolona
Kiedy pozycja [Eye-Fi] jest ustawiona na P

M
Q

Wersja jest nieaktualna
Kiedy wersja karty Eye-Fi jest nieaktualna lub karta jest 
zabezpieczona przed zapisem

Przesy³anie zdjêæ zostaje anulowane w przypadku wykonywania 
dowolnej operacji na aparacie podczas przesy³ania zdjêæ.

383838
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Funkcje dostêpne dla poszczególnych 
trybów robienia zdjêæ

I \ c 9 H I P K

DŸwignia 
zoom Zoom z*1 z z*2 z*3 z z z z

Przycisk I
Wykryw. twarzy w³./Smile Capture z z z z z z z z

Wykryw. twarzy wy³. × z z z z z × z

Tryb b³ysku

, (Auto) z z z z z z z z

a (B³ysk wy³¹czony) z z z z z z z z

b (B³ysk w³¹czony) z z z × z z z z

c (Auto + czerwone oczy) z z z × z z z z

d (B³ysk w³.+czerw.oczy) z z z × z z z z

G (Synch.z d³ug. czas naœw.)/
H (Synch.d³ug.czas+cze.oczy) z z z × z z z z

Tryb 
rejestracji

9 (Standard.) z z z z z z z z

j (Zdjêcia seryjne) z z z × z z z z

ABC (Szybkie zdj. seryjne L/M/H) z z z × z z z z

g (Samowyzwalacz)/
Z (Samowyzwalacz 2 sek.) z z z z z z z z

k (Zdj. z prz. czas) z z z × z z z z

a (Autobracketing) z z z × z z z z

Tryb 
ostroœci

= (Standard.)/q (Makro) z z z z z z z z

I (Makro 1 cm) z z z × z z z z

s (Nieskoñczonoœæ) z z z × z z z z

\ (Rêczne ust. ostroœci) z z z × z z z z

J (Wybór pola AF) × z z × z z z z

Menu 
[A Tryb 
nagryw.]

Odcienie zdjêcia ×*4 ×*4 z ×*5 ×*4 ×*4 ×*4 ×*4

Rozdzielczoœæ z z ×*6 ×*7 z z z z

Jakoœæ z z z ×*10 z z z z

Balans bieli ×*11 ×*11 z ×*11 ×*11 ×*11 ×*11 ×*11

Czu³oœæ z z ×*12 ×*12 z z z z

Korek. ISO w AUTO z z ×*13 × z z z z

Ustawienie 
AF

Pole ostroœci ×*14 z z ×*14 z z z z

Autom. makro z z z ×*15 z z z z

Dod. œw.aut.ostr z z z ×*15 z z z z

Pomiar ekspoz. ×*16 ×*16 z ×*16 ×*16 ×*16 ×*16 ×*16

Kompens. eksp. ×*17 z z ×*17 z z z z

Kompensacja ekspozycji b³ysku z z z ×*17 z z z z

Ustaw. D-range z z z ×*18 z z z z

Shake Reduction z z z ×*15 z z z z

Rozpoz. mrugniêæ z z z ×*15 z z z z

Ostroœæ/Nasycenie (Tonowanie)/
Kontrast ×*19 ×*19 z ×*19 ×*19 ×*19 ×*19 ×*19

Nanoszenie daty z z z × z z z z

Tryb robienia zdjêæFunkcja
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z: Mo¿na ustawiæ.     ×: Nie mo¿na ustawiæ.

C A B n Q L R

z z z z z z z Zoom DŸwignia 
zoom

z z z z z z z Wykryw. twarzy w³./Smile Capture
Przycisk I

× z × z z × × Wykryw. twarzy wy³.
z × z × z z z , (Auto)

Tryb b³ysku

z z z z z z z a (B³ysk wy³¹czony)
z × z × z z z b (B³ysk w³¹czony)
z × z × z z z c (Auto + czerwone oczy)
z × z × z z z d (B³ysk w³.+czerw.oczy)

z z z × z z z
G (Synch.z d³ug. czas naœw.)/
H (Synch.d³ug.czas+cze.oczy)

z z z z z z z 9 (Standard.)

Tryb 
rejestracji

z z z z z z z j (Zdjêcia seryjne)
z z z z z z z ABC (Szybkie zdj. seryjne L/M/H)

z z z z z z z
g (Samowyzwalacz)/
Z (Samowyzwalacz 2 sek.)

z z z z z z z k (Zdj. z prz. czas)
z z z z z z z a (Autobracketing)
z z z z z z z = (Standard.)/q (Makro)

Tryb 
ostroœci

z z z z z z z I (Makro 1 cm)
z z z z z z z s (Nieskoñczonoœæ)
z z z z z z z \ (Rêczne ust. ostroœci)
z z z z z z z J (Wybór pola AF)
×*4 z ×*4 ×*4 ×*4 ×*4 ×*4 Odcienie zdjêcia

Menu 
[A Tryb 
nagryw.]

×*8 z z ×*9 z z z Rozdzielczoœæ
z z z z z z z Jakoœæ
×*11 z ×*11 ×*11 ×*11 ×*11 ×*11 Balans bieli
z z z z z z z Czu³oœæ
z z z z z z z Korek. ISO w AUTO
z z z z z z z Pole ostroœci

Ustawienie 
AFz z z z z z z Autom. makro

z z z z z z z Dod. œw.aut.ostr
×*16 z ×*16 ×*16 ×*16 ×*16 ×*16 Pomiar ekspoz.
z z z z z z z Kompens. eksp.
z z z z z z z Kompensacja ekspozycji b³ysku
z z z z z z z Ustaw. D-range
z z z z z z z Shake Reduction
z z z z z z z Rozpoz. mrugniêæ

×*19 z ×*19 ×*19 ×*19 ×*19 ×*19
Ostroœæ/Nasycenie (Tonowanie)/
Kontrast

z z z z z z z Nanoszenie daty

FunkcjaTryb robienia zdjêæ
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Y K S N B E K
DŸwignia 

zoom Zoom z z z z z z z

Przycisk 
I

Wykryw. twarzy w³./Smile Capture z z z z z z z

Wykryw. twarzy wy³. z z z z z z z

Tryb b³ysku

, (Auto) z z × z z z z

a (B³ysk wy³¹czony) z z z z z z z

b (B³ysk w³¹czony) z z × z z z z

c (Auto + czerwone oczy) z z × z z z z

d (B³ysk w³.+czerw.oczy) z z × z z z z

G (Synch.z d³ug. czas naœw.)/
H (Synch.d³ug.czas+cze.oczy) z z × z z z z

Tryb 
rejestracji

9 (Standard.) z z z z z z z

j (Zdjêcia seryjne) z z × × z z z

ABC (Szybkie zdj. seryjne L/M/H) z z × × z z z

g (Samowyzwalacz)/
Z (Samowyzwalacz 2 sek.) z z z z z z z

k (Zdj. z prz. czas) z z z × z z z

a (Autobracketing) z z × × z z z

Tryb 
ostroœci

= (Standard.)/q (Makro) z z × z z z z

I (Makro 1 cm) z z × z z z z

s (Nieskoñczonoœæ) z z z z z z z

\ (Rêczne ust. ostroœci) z z × z z z z

J (Wybór pola AF) z z × z z z z

Menu 
[A Tryb 
nagryw.]

Odcienie zdjêcia ×*4 ×*4 ×*4 z ×*4 ×*4 ×*4

Rozdzielczoœæ z z z ×*8 z z z

Jakoœæ z z z z z z z

Balans bieli ×*11 ×*11 ×*11 z ×*11 ×*11 ×*11

Czu³oœæ z z ×*23 z z z z

Korek. ISO w AUTO z z z z z z z

Ustawienie 
AF

Pole ostroœci z z ×*14 z*25 z z z

Autom. makro z z z z z z z

Dod. œw.aut.ostr z z z z z z z

Pomiar ekspoz. ×*16 ×*16 ×*16 z ×*16 ×*16 ×*16

Kompens. eksp. z z z z z z z

Kompensacja ekspozycji b³ysku z z z z z z z

Ustaw. D-range z z z z z z z

Shake Reduction z z z z z z z

Rozpoz. mrugniêæ z z z z z z z

Ostroœæ/Nasycenie (Tonowanie)/
Kontrast ×*19 ×*19 ×*19 z ×*19 ×*19 ×*19

Nanoszenie daty z z z z z z z

Tryb robienia zdjêæFunkcja
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X F e b c a C

× z z z z z z*3 Zoom DŸwignia 
zoom

z z z z z z z Wykryw. twarzy w³./Smile Capture
Przycisk I

z z z z z z z Wykryw. twarzy wy³.
z z z × × × × , (Auto)

Tryb b³ysku

z z z z z z z a (B³ysk wy³¹czony)
z z z × z × × b (B³ysk w³¹czony)
z z z × × × × c (Auto + czerwone oczy)
z z z × z × × d (B³ysk w³.+czerw.oczy)

z z z z z z × G (Synch.z d³ug. czas naœw.)/
H (Synch.d³ug.czas+cze.oczy)

z z z z z z z 9 (Standard.)

Tryb 
rejestracji

× × z z z z × j (Zdjêcia seryjne)
× × z z z z × ABC (Szybkie zdj. seryjne L/M/H)

z z z z z z z
g (Samowyzwalacz)/Z 
(Samowyzwalacz 2 sek.)

× × z z z z × k (Zdj. z prz. czas)
× × z z z z × a (Autobracketing)
z z z z z z z = (Standard.)/q (Makro)

Tryb ostroœci
z z z z z z z I (Makro 1 cm)
z z z z z z z s (Nieskoñczonoœæ)
z z z z z z z \ (Rêczne ust. ostroœci)
z z z z z z z J (Wybór pola AF)
z z z z z z z Odcienie zdjêcia

Menu 
[A Tryb 
nagryw.]

×*20 ×*21 z z z z z Rozdzielczoœæ
z z z z z z ×*22 Jakoœæ
z z z z z z z Balans bieli
z z z z z z*24 ×*12 Czu³oœæ
z z z z z z × Korek. ISO w AUTO
z z z z z z z*25 Pole ostroœci

Ustawienie 
AFz z z z z z z Autom. makro

z z z z z z × Dod. œw.aut.ostr
z z z z z z ×*16 Pomiar ekspoz.
z z z z z × z Kompens. eksp.
z z z z z z z Kompensacja ekspozycji b³ysku
z z z z z z z Ustaw. D-range
z z z z z z z*26 Shake Reduction
× × z z z z × Rozpoz. mrugniêæ

z z z z z z z
Ostroœæ/Nasycenie (Tonowanie)/
Kontrast

z z z z z z × Nanoszenie daty

FunkcjaTryb robienia zdjêæ
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*1 Nie mo¿na wybraæ trybu I (Kwiaty) 
podczas korzystania z zoomu 
cyfrowego lub zoomu inteligentnego.

*2 Dostêpny tylko zoom optyczny
*3 Dostêpny tylko zoom optyczny 

i cyfrowy
*4 Zablokowane na Naturalne
*5 Zablokowane na Jasne
*6 Zablokowane na na f
*7 Zablokowane na E
*8 Zablokowane na h
*9 Zablokowane na i
*10 Zablokowane na D (Lepsza)
*11 Zablokowane na F
*12 Zablokowane na AUTO
*13 Zablokowane na 80-6400
*14 Zablokowane na J (Wielokrotne)
*15 Zablokowane na O (W³.)
*16 Zablokowane na L 

(wielosegmentowe)

*17 Zablokowane na ±0,0
*18 Zablokowane na P (Wy³.)
*19 Zablokowane na ustawieniu 

normalnym
*20 Zablokowane na h dla pierwszego 

ujêcia oraz na f dla z³o¿onego 
zdjêcia

*21 Zablokowane na i dla pierwszego 
ujêcia

*22 Zablokowane na C (najlepsza)
*23 Czu³oœæ jest zablokowana 

na minimaln¹ wartoœæ
*24 Ustawienie AUTO jest niedostêpne
*25 Funkcja W (automatyczne œledzenie 

ostroœci) jest niedostêpna.
*26 Ustawienia dokonaj w opcji [Movie SR] 

pozycji [Film] w menu [A Tryb 
nagryw.]
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Komunikaty

W czasie u¿ywania aparatu na wyœwietlaczu mog¹ byæ przedstawiane 
nastêpuj¹ce komunikaty.

Komunikat Opis

Wyczerpana bateria Bateria jest wyczerpana. Na³aduj baterie przy pomocy 
³adowarki. (str.31)

Karta pamiêci zape³niona

Karta pamiêci SD zosta³a zape³niona i nie mo¿na zapisaæ 
nowych zdjêæ.
W³ó¿ now¹ kartê pamiêci SD lub skasuj niepotrzebne 
zdjêcia (str.37, str.165).
Zmieñ poziom jakoœci lub rozdzielczoœæ zdjêæ i spróbuj 
ponownie (str.180).

B³¹d karty pamiêci

Robienie i odtwarzanie zdjêæ jest niemo¿liwe ze wzglêdu 
na problem zwi¹zany z kart¹ pamiêci SD. Mo¿esz 
spróbowaæ wyœwietliæ lub skopiowaæ zapisane zdjêcia 
za pomoc¹ komputera.

Wbudowana pamiêæ nie 
jest sformatowana

Dane we wbudowanej pamiêci s¹ uszkodzone. Sformatuj 
wbudowan¹ pamiêæ.

Karta pamiêci nie jest 
sformatowana

W³o¿ona karta pamiêci SD nie jest sformatowana lub 
zosta³a sformatowana na komputerze lub innym 
urz¹dzeniu niezgodnym z aparatem. Sformatuj kartê 
pamiêci SD w aparacie (str.206).

Karta pamiêci jest 
zablokowana

Karta pamiêci SD jest zabezpieczona przed zapisem 
(str.39).

B³¹d kompresji
Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy aparat nie mo¿e 
skompresowaæ zdjêcia. Zmieñ jakoœæ lub rozdzielczoœæ 
zdjêcia i ponów próbê zapisu albo zrobienia zdjêcia.

Brak obrazów i dŸwiêku Na karcie pamiêci SD nie ma ¿adnych zdjêæ 
do odtworzenia.

Nagrywanie filmu 
zatrzyman

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy podczas 
nagrywania filmu wewnêtrzna temperatura aparatu 
przekroczy³a limit normalnej temperatury dzia³ania.

Aparat wy³¹czy siê, aby 
zapobiec uszkodzeniu 
w wyniku przegrzania

Aparat wy³¹czy³ siê ze wzglêdu na przegrzanie. Poczekaj 
na jego sch³odzenie, a nastêpnie w³¹cz ponownie.

Usuwanie Ten komunikat jest wyœwietlany podczas kasowania 
zdjêcia.
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Aparat nie mo¿e 
odtworzyæ tego zdjêcia 
lub dŸwiêku

Próbujesz odtworzyæ zdjêcie lub dŸwiêk w formacie, który 
nie jest obs³ugiwany przez aparat. Mo¿esz spróbowaæ 
odtworzyæ ten plik na aparacie innej marki lub 
w komputerze.

Utworzenie folderu zdjêæ 
nie jest mo¿liwe

Najwy¿szy dostêpny numer (9999)zosta³ przydzielony 
do zdjêcia w folderze o najwy¿szym numerze (999) i nie 
mo¿na zapisaæ wiêcej zdjêæ. W³ó¿ now¹ kartê pamiêci 
SD albo sformatuj kartê (str.206).

Zabezpieczone Zdjêcie, które próbujesz skasowaæ, s¹ zabezpieczone.

Trwa zapis danych

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy próbujesz 
prze³¹czyæ siê w tryb Q, podczas zapisywania zdjêcia lub 
pliku b¹dŸ gdy dokonywana jest zmiana ustawienia DPOF. 
Komunikat znika po zapisaniu zdjêcia lub po dokonaniu 
zmiany ustawienia.

Trwa przetwarzanie 
danych

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy wyœwietlenie 
zdjêcia trwa ponad piêæ sekund ze wzglêdu na 
koniecznoœæ przetworzenia danych zdjêcia, jak równie¿ 
w czasie formatowania karty pamiêci SD lub wbudowanej 
pamiêci.

Wbudowana pamiêæ 
zape³niona

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy wbudowana 
pamiêæ jest zape³niona podczas zapisywania pliku.

Brak zdjêcia 
do przetworzenia Ten komunikat jest wyœwietlany w przypadku braku zdjêæ.

Nie mo¿na przetworzyæ 
tego zdjêcia/dŸwiêku

Ten komunikat jest wyœwietlany w przypadku plików, 
których nie mo¿na przetworzyæ.

Brak karty w aparacie Ten komunikat jest wyœwietlany, jeœli nie w³o¿ono karty 
pamiêci SD.

Wbudowana pamiêæ 
ma zbyt ma³¹ pojemnoœæ, 
aby skopiowaæ zdjêcia 
i dŸwiêki

Ten komunikat jest wyœwietlany w przypadku 
niewystarczaj¹cej iloœci miejsca we wbudowanej pamiêci, 
aby wykonaæ kopiowanie.

Nie mo¿na przetworzyæ 
poprawnie

Ten komunikat jest wyœwietlany w przypadku 
niepowodzenia funkcji kompensacji efektu czerwonych 
oczu.

Odtwarza zdjêcie/dŸwiêk 
z wbudowanej pamiêci

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy aparat przechodzi 
do odtwarzania danych z wbudowanej pamiêci.

Podnieœ lampê b³yskow¹ Naciœnij przycisk b, aby u¿yæ lampy b³yskowej.

Upewnij siê, ¿e zdjêto 
pokrywkê obiektywu

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy aparat zostaje 
w³¹czony z za³o¿on¹ os³on¹ obiektywu. W³¹cz aparat 
po zdjêciu os³ony obiektywu.

Komunikat Opis
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Zbyt niski poziom baterii, 
aby w³¹czyæ 
odwzorowywanie pikseli

Ten komunikat jest wyœwietlany podczas 
odwzorowywania pikseli, jeœli poziom na³adowania baterii 
jest zbyt niski. W³ó¿ na³adowan¹ bateriê lub u¿yj 
opcjonalnego zestawu zasilacza K-AC106 (str.35).

Ta karta nie jest zgodna 
z tym aparatem Ten komunikat jest wyœwietlany, gdy wersja karty Eye-Fi 

jest nieaktualna, a aparat nie jest z ni¹ zgodny (str.238).Wersja tej karty Eye-Fi 
jest nieaktualna

Komunikat Opis
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Rozwi¹zywanie problemów

Problem Przyczyna Usuwanie problemu

Aparat nie 
w³¹cza siê

Bateria nie zosta³a 
w³o¿ona do aparatu

SprawdŸ, czy bateria jest w³o¿ona. 
Je¿eli nie, w³ó¿ na³adowan¹ bateriê.

Bateria jest w³o¿ona 
nieprawid³owo

SprawdŸ po³o¿enie baterii. W³ó¿ 
ponownie bateriê do pojemnika 
zgodnie z oznaczeniami symboli +- 
(str.32).

Bateria wyczerpa³a siê Na³aduj bateriê.

Na wyœwietlaczu 
nie pojawia siê 
obraz

Aparat jest pod³¹czony 
do komputera

Wyœwietlacz wy³¹cza siê, kiedy aparat 
cyfrowy jest pod³¹czony do komputera.

Aparat jest pod³¹czony 
do telewizora

Wyœwietlacz wy³¹cza siê, kiedy aparat 
cyfrowy jest pod³¹czony do telewizora.

Wybrano celownik Naciœnij przycisk G.

Wyœwietlacz jest 
nieczytelny

Poziom jasnoœci 
wyœwietlacza jest zbyt 
niski

Ustaw poziom jasnoœci za pomoc¹ 
pozycji [Poziom jasnoœci] w menu 
[W Ustawienie] (str.215).

Funkcja oszczêdzania 
energii jest w³¹czona

Kiedy funkcja oszczêdzania energii 
jest w³¹czona, wyœwietlacz 
przyciemnia siê automatycznie 
po okreœlonym czasie. Naciœnij 
przycisk, aby przywróciæ normalny 
poziom jasnoœci.
Wybierz ustawienie [Wy³.] w pozycji 
[Oszczêdz. energ.] w menu 
[W Ustawienie], aby wy³¹czyæ funkcjê 
oszczêdzania energii (str.216).

Migawka nie 
dzia³a

Lampa b³yskowa ³aduje siê
Podczas ³adowania lampy b³yskowej 
nie mo¿na robiæ zdjêæ. Poczekaj 
do zakoñczenia ³adowania.

Brak miejsca na karcie 
pamiêci SD lub we 
wbudowanej pamiêci

W³ó¿ kartê pamiêci SD z wolnym 
miejscem lub skasuj niepotrzebne 
zdjêcia (str.37, str.165).

Rejestrowanie Zaczekaj do zakoñczenia zapisu.

Zdjêcie jest 
ciemne, kiedy 
u¿ywana jest 
lampa b³yskowa

Obiekt jest za daleko 
w ciemnym otoczeniu, 
takim jak scena nocna.

Zdjêcie staje siê ciemne, je¿eli obiekt 
znajduje siê zbyt daleko. Zrób zdjêcie 
w zasiêgu b³ysku.
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Obiekt jest 
nieostry

Obiekt trudny dla 
automatyki ostroœci

Aparat mo¿e mieæ trudnoœci 
z automatycznym ustawieniem 
ostroœci niektórych obiektów, takich 
jak obiekty z niskim kontrastem (bia³a 
œciana, b³êkitne niebo itp.), ciemne 
obiekty, obiekty z drobnymi wzorkami, 
szybko poruszaj¹ce siê obiekty. Mo¿e 
siê to równie¿ zdarzyæ, jeœli zdjêcie jest 
robione przez okno lub siatkê. W takich 
przypadkach u¿yj blokady ostroœci 
(str.71) lub rêcznego ustawiania 
ostroœci (Rêczne ust. ostroœci) 
(str.118).

Obiekt znajduje siê poza 
ramk¹ ostroœci

Zlokalizuj ¿¹dany obiekt w ramce 
ostroœci (polu ostroœci) w œrodku 
wyœwietlacza. W przypadku trudnoœci 
najpierw zablokuj ostroœæ na ¿¹danym 
obiekcie (blokada ostroœci), 
a nastêpnie przesuñ aparat, aby 
skadrowaæ ujêcie. Mo¿esz tak¿e u¿yæ 
trybu J (Wybór pola AF), aby zrobiæ 
zdjêcie z polem ostroœci ustawionym 
na ¿¹danym obiekcie (str.119).

Lampa nie 
b³yska

Lampa b³yskowa nie 
zosta³a podniesiona Podnieœ lampê b³yskow¹.

Tryb b³ysku ustawiono na 
a

Ustaw , (Auto) lub b (B³ysk 
w³¹czony) (str.115).

Tryb rejestracji ustawiono 
na j, A, B, <C lub l
Tryb ostroœci ustawiono 
na s
Tryb robienia zdjêæ 
ustawiono na n, 
S lub C

B³ysk nie nastêpuje w tych trybach.

Nie mo¿na 
ustawiæ trybu 
b³ysku

Lampa b³yskowa nie 
zosta³a podniesiona Podnieœ lampê b³yskow¹.

W niektórych rzadkich przypadkach statyczne ³adunki elektryczne mog¹ 
spowodowaæ niepoprawne dzia³anie aparatu. Jeœli siê to zdarzy, wyjmij 
bateriê i w³ó¿ j¹ ponownie. Je¿eli aparat w³¹cza siê i dzia³a prawid³owo, 
oznacza to brak uszkodzenia. Mo¿esz kontynuowaæ jego u¿ycie.

Problem Przyczyna Usuwanie problemu
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Ustawienia domyœlne

Poni¿sza tabela przedstawia fabryczne ustawienia domyœlne.
Poni¿ej przedstawiono znaczenie poszczególnych oznaczeñ pozycji 
menu wraz z ustawieniem domyœlnym.

Zapamiêtanie ostatniego ustawienia
Tak : Ustawienie bie¿¹ce (ostatnie zapamiêtane) jest zachowywane 

po wy³¹czeniu aparatu.
Nie : Ustawienie powraca do wartoœci domyœlnej po wy³¹czeniu 

aparatu.
* : Ustawienie jest zale¿ne od ustawienia funkcji [Pamiêæ] 

(str.149).
— : ND

Resetowanie ustawienia
Tak : Ustawienie powraca do wartoœci domyœlnej po zresetowaniu 

aparatu (str.221).
Nie : Ustawienie jest zachowywane nawet po zresetowaniu 

aparatu.
— : ND

Pozycje menu [A Tryb nagryw.]  

Pozycja Ustawienie 
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia

Strona

Odcienie zdjêcia Jasne Tak Tak str.123

Rozdzielczoœæ E (4000×3000) Tak Tak str.124

Jakoœæ D (Lepsza) Tak Tak str.126

Balans bieli F (Auto) * Tak str.127

Czu³oœæ AUTO * Tak str.129

Korek. ISO w AUTO 80-800 * Tak str.130

Ustawieni
e AF

Pole ostroœci J (Wielokrotny) Tak Tak str.120

Autom. makro O (w³¹czone) Tak Tak str.121

Dod. œw.aut.ostr O (w³¹czone) Tak Tak str.122

Pomiar ekspoz.
L (Pomiar 

wielosegmentowy)
* Tak str.131

Komp.eksp.b³ysku ±0.0 Tak Tak str.132
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Film
Rozdzielczoœæ

M(1280×720/
30 fps)

Tak Tak str.146

Movie SR O (w³¹czone) Tak Tak str.147

Ustaw. 
D-range

Komp. przeœwiet. P (Wy³.) Tak Tak
str.133

Kompens. Cienia P (Wy³.) Tak Tak

Shake Reduction O (w³¹czone) Tak Tak str.135

Zdj. z prz. 
czas

Przedzia³ czasu 0 min. 15 sek. Tak Tak

str.97Liczba zdjêæ 2 zdjêcia Tak Tak

OpóŸn. rozp. 0 godz. 0 min. Tak Tak

Rozpoz. mrugniêæ O (w³¹czone) Tak Tak str.136

Zoom cyfrowy  O (W³.) * Tak str.79

Natychm. podgl¹d  O (W³.) Tak Tak str.137

Pamiêæ

Wykryw. twarzy P (Wy³.) Tak Tak

str.149

Tryb b³ysku  O (W³.) Tak Tak

Tryb rejestracji P (Wy³.) Tak Tak

Tryb ostroœci P (Wy³.) Tak Tak

Pozycja zoom P (Wy³.) Tak Tak

Pozycja MF P (Wy³.) Tak Tak

Balans bieli P (Wy³.) Tak Tak

Czu³oœæ P (Wy³.) Tak Tak

Kompens. eksp. P (Wy³.) Tak Tak

Pomiar ekspoz. P (Wy³.) Tak Tak

Zoom cyfrowy  O (W³.) Tak Tak

DISPLAY P (Wy³.) Tak Tak

Nr pliku  O (W³.) Tak Tak

Zielony przycisk Tryb zielony Tak Tak str.141

Ostroœæ G (Normalna) Tak Tak str.138

Nasycenie G (Normalna) Tak Tak str.138

Tonowanie G (czarno-bia³y) Tak Tak str.138

Kontrast G (Normalna) Tak Tak str.139

Nanoszenie daty P (Wy³.) Tak Tak str.140

Pozycja Ustawienie 
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia

Strona
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Pozycje menu [W Ustawienie]   

Pozycja Ustawienie domyœlne
Zapamiêtanie 

ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia

Strona

Zapisz jako A Anuluj Tak Tak str.113

DŸwiêk

G³oœ. dŸw. oper. 3 Tak Tak

str.207

G³oœn. odtw. 3 Tak Tak
DŸwiêk 
powitania 1 Tak Tak

DŸwiêk migawki 1 Tak Tak
DŸwiêk operacji 1 Tak Tak
DŸwiêk 
samowyzw. 1 Tak Tak

Ustawianie 
daty

Format daty 
(data)

Zgodnie 
z ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

str.47
str.208

Format daty 
(czas)

24h Tak Nie

Data 01/01/2010 Tak Nie

Czas
Zgodnie 

z ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Czas na 
œwiecie

Wybierz czas W Miasto czas lok. Tak Tak

str.211

Miasto docelowe 
(Miasto)

Zgodnie z 
ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Miasto docelowe 
(Letni)

Wy³. Tak Nie

Miasto czas lok. 
(Miasto)

Zgodnie z 
ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Miasto czas lok. 
(Letni)

Wy³. Tak Nie

Language/u
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie
str.43

str.213

Nazwa folderu Data Tak Tak str.214
Po³¹czenie USB MSC Tak Tak str.229

Wyjœcie wideo
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie str.175

Wyjœcie HDMI Auto Tak Tak str.177
Eye-Fi Wy³. Nie Tak str.239
Poziom jasnoœci G Tak Tak str.215
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Elementy na palecie trybów odtwarzania

Oszczêdz. energ. 5 sek. Tak Tak str.216
Automat. wy³¹cz. 3 min. Tak Tak str.217
Szybki zoom P (Wy³.) Tak Tak str.218
Podpowiedzi  O (W³.) Tak Tak str.218
Reset Anuluj — — str.221
Skasuj wsz. zdj. Anuluj — — str.168
Odwzorowanie pikseli Anuluj — — str.220
Format Anuluj — — str.206

Pozycja Ustawienie 
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia Strona

Pokaz 
slajdów

Przedzia³ czasu 3sek. Tak Tak
str.159Efekt ekranowy Nasuwanie Tak Tak

Efekt dŸwiêkowy O (w³¹czone) Tak Tak
Obrót zdjêcia Normalny poziom — — str.161
Filtr ma³ych twarzy Oko³o 7% Nie Tak str.182
Filtr cyfrowy Czarn-bia³y Nie — str.184
Dodawanie ramki Domyœlna1 Tak Tak str.189

Edycja 
filmu

Zapisz jako 
zdjêcie — — —

str.193
Podziel filmy — — —

Kompens. czerw. oczu — — — str.188

Zmieñ 
rozmiar

Rozdzielczoœæ
Zale¿nie 

od zrobionego 
zdjêcia

— —

str.180

Jakoœæ
Zale¿nie 

od zrobionego 
zdjêcia

— —

Przycinanie
Zale¿nie 

od zrobionego 
zdjêcia

— — str.181

Kopiow. zdjêæ/dŸwiêk
Wbudowana 

pamiêæ  Karta 
pamiêci SD

— — str.195

Notatka g³osowa — — — str.202

Zabezpiecz

Pojedyn. 
zdjêcie/dŸwiêk

Zale¿nie 
od zapisanego 
zdjêcia/dŸwiêku

— —

str.170
Wszystkie zdj./
dŸw.

Zale¿nie 
od zapisanego 
zdjêcia/dŸwiêku

— —

Pozycja Ustawienie domyœlne
Zapamiêtanie 

ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia

Strona
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G³ówne operacje

DPOF

Pojedyncze 
zdjêcie Kopie: 0 — —

str.198
Wszystkie 
zdjêcia Data: P (Wy³.) — —

Przywracanie zdjêæ Anuluj — — str.169
Ekran powitania Wy³. Tak Tak str.219

Pozycja Funkcja
Ustawienie 
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia

Strona

Przycisk Q Tryb operacji Tryb Q — — —
DŸwignia 
zoom

Pozycja 
zoom

Pe³na pozycja 
szerokiego k¹ta

* Nie str.77

Przycisk 
sterowania

2
Tryb 

rejestracji
9 (Standard.) * Tak

str.95 - 
str.100

4 Tryb b³ysku , (Auto) * Tak str.115
5 Tryb ostroœci = (Standard.) * Tak str.117

Przycisk 
3

Ekran menu

Tryb robienia zdjêæ: 
menu [A Tryb 

nagryw.]
Tryb odtwarzania: 

menu 
[W Ustawienie]

— — str.58

Przycisk u
Tryb 

wyœwietlania 
informacji

Normalny poziom * Tak str.21

Przycisk I Tryb operacji Wykryw. twarzy w³. * Tak str.73
Przycisk 
G

Prze³¹czanie 
ekranu

Ekran monitora Tak Tak —

Przycisk 9
Tryb robienia 

zdjêæ
Tryb zielony Tak Tak str.75

Pozycja Ustawienie 
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia Strona
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Lista miast czasu na œwiecie

Miasto: wskazuje miasta, które mo¿na okreœliæ w ramach ustawienia pocz¹tkowego (str.43) 
lub jako miasto czasu na œwiecie (str.211).
Format sygna³u wyjœcia wideo: wskazuje format wyjœcia wideo dla miasta wybranego 
w ustawieniach pocz¹tkowych.

Region Miasto Format 
wyjœcia wideo Region Miasto Format 

wyjœcia wideo
Ameryka 
Pó³nocna

Honolulu NTSC Afryka/Azja 
Zachodnia

Stambu³ PAL
Anchorage NTSC Kair PAL
Vancouver NTSC Jerozolima PAL
San Francisco NTSC Nairobi PAL
Los Angeles NTSC Jeddah PAL
Calgary NTSC Teheran PAL
Denver NTSC Dubaj PAL
Chicago NTSC Karachi PAL
Miami NTSC Kabul PAL
Toronto NTSC Male PAL
Nowy Jork NTSC Delhi PAL
Halifax NTSC Colombo PAL

Ameryka 
Œrodkowa 
i Po³udniowa

Mexico City NTSC Kathmandu PAL
Lima NTSC Dacca PAL
Santiago NTSC Azja 

Wschodnia
Yangon NTSC

Caracas NTSC Bangkok PAL
Buenos Aires PAL Kuala Lumpur PAL
Sao Paulo PAL Vientiane PAL
Rio de Janeiro NTSC Singapur PAL

Europa Lizbona PAL Phnom Penh PAL
Madryt PAL Ho Chi Minh PAL
Londyn PAL D¿akarta PAL
Pary¿ PAL Hongkong PAL
Amsterdam PAL Beijing PAL
Mediolan PAL Szanghaj PAL
Rzym PAL Manila NTSC
Kopenhaga PAL Taipei NTSC
Berlin PAL Seul NTSC
Praga PAL Tokio NTSC
Sztokholm PAL Guam NTSC
Budapeszt PAL Oceania Perth PAL
Warszawa PAL Adelajda PAL
Ateny PAL Sydney PAL
Helsinki PAL Noumea PAL
Moskwa PAL Wellington PAL

Afryka/Azja 
Zachodnia

Dakar PAL Auckland PAL
Algier PAL Pago Pago NTSC
Johannesburg PAL
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Akcesoria opcjonalne

Dostêpnych jest wiele akcesoriów przeznaczonych dla tego aparatu. 
Pozycje oznaczone gwiazdk¹ (*) s¹ identycznymi elementami jak 
te, które zosta³y dostarczone wraz z aparatem.

Zasilanie
Bateria litowo-jonowa D-LI106 z mo¿liwoœci¹ ³adowania (*)
Zestaw ³adowarki baterii K-BC106 (*)

(³adowarka baterii D-BC106 i przewód zasilania)

Zestaw zasilacza K-AC106
(zasilacz D-AC64, z³¹czka D-DC106 i przewód zasilania)

£adowarka i przewód zasilania s¹ sprzedawane tylko w zestawie.

Kabel

Kabel USB I-USB7 (*)

Kabel AV I-AVC7 (*)

Pasek
O-ST92 (*)

Torba na aparat
O-CC92

Pokrywka obiektywu (*)
O-LC106
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Dane techniczne

Typ Cyfrowy aparat kompaktowy z wbudowanym obiektywem zoom

Liczba pikseli 
rzeczywistych

Ok. 12,0 megapikseli

Czujnik obrazu CCD 1/2,33 cala

Rozdzielczoœæ Zdjêcia E (4000×3000), D (4000×2672)
E (4000×2256), F (2992×2992)
6 (3072×2304), f (2592×1944)
h (2048×1536), l (1024×768), m (640×480)

* Zablokowana na h w trybie portretu o po³owie wysokoœci.
* Zablokowana na i w trybie Oœwietlenie sceny.
* Zablokowana na f w trybie Digital SR.
* Zablokowana na h w trybie zdjêæ z ramkami.
* Zablokowana na f w trybie Cyfrowy szeroki, jednak 

dla pierwszego ujêcia u¿ywane jest ustawienie h.
* Zablokowana na i dla jednego ujêcia w trybie panoramy 

cyfrowej.
* Zablokowana na f, kiedy czu³oœæ jest ustawiona na 3200 

lub 6400.
* Zablokowana na f w trybie szybkich zdjêæ seryjnych N/Œ/W.

Film M (1280×720/30 fps), F (1280×720/15 fps)
G (640×480/30 fps), H (640×480/15 fps)
I (320×240/30 fps), J (320×240/15 fps)

Czu³oœæ 
(standardowa 
czu³oœæ wyjœcia)

Automatyczna, rêczna (ISO 80-6400)

Format plików Zdjêcia JPEG (Exif 2.2), DCF 2.0, DPOF, PRINT Image 
Matching III

Film AVI (Motion JPEG), oko³o 30/15 klatek na sekundê, 
system PCM, dŸwiêk mono, Movie SR (redukcja drgañ 
filmu)

DŸwiêk Notatki g³osowe: WAVE (PCM), mono

Noœnik pamiêci Wbudowana pamiêæ (oko³o 31,2 MB), karta pamiêci SD, karta 
pamiêci SDHC

X90_OPM_POL.book  Page 259  Thursday, March 11, 2010  2:02 PM



260

9
Za³¹cznik

• Powy¿sze dane zosta³y opracowane zgodnie z naszymi standardowymi warunkami 
robienia zdjêæ. Mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci od tematu, panuj¹cych warunków 
i typu u¿ywanej karty pamiêci SD.

• Nagrywanie mo¿na kontynuowaæ do momentu zape³nienia wbudowanej pamiêci lub 
karty pamiêci SD b¹dŸ osi¹gniêcia pliku filmu o rozmiarze 2 GB (w przypadku karty 
SDHC). Jeœli nagrywanie zatrzyma siê po osi¹gniêciu 2 GB, mo¿na kontynuowaæ 
rejestracjê filmu w blokach po 2 GB.

Orientacyjna liczba zdjêæ i czas nagrywania
Zdjêcia

Wbudowana pamiêæ 512 MB
Karta pamiêci SD

C D E C D E

E  4000×3000 7 14 22 107 209 321

D  4000×2672 7 15 23 114 228 343

E  4000×2256 8 17 25 126 253 368

F  2992×2992 8 17 25 126 253 368

6  3072×2304 11 20 27 160 299 397

f  2592×1944 13 25 36 192 368 530

h  2048×1536 20 41 59 299 592 863

l  1024× 768 72 123 160 1042 1777 2324

m 640× 480 149 232 261 2158 3358 3777

• Liczba zdjêæ jest podana tylko w celach informacyjnych. Rzeczywista liczba zdjêæ 
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od karty pamiêci SD i fotografowanego obiektu.

Filmy

Wbudowana pamiêæ 512 MB
Karta pamiêci SD

M (1280×720/30 fps) 10 sek. 2 min. 30 sek.

F (1280×720/15 fps) 20 sek. 4 min. 59 sek.

G (640×480/30 fps) 29 sek. 7 min. 11 sek.

H (640×480/15 fps) 56 sek. 13 min. 36 sek.

I (320×240/30 fps) 45 sek. 10 min. 56 sek.

J (320×240/15 fps) 1 min. 23 sek. 20 min. 8 sek.
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Balans bieli Auto, œwiat³o dzienne, cieñ, œwiat³o sztuczne, œwiat³o fluorescencyjne 

(kolory œwiat³a dziennego/bia³e œwiat³o dzienne/bia³e œwiat³o), rêczny
Obiektyw Ogniskowa 4,6 mm - 119,6 mm

(odpowiednik ok. 26 mm - 676 mm dla ogniskowej 
formatu 35 mm)

Przys³ona F2,8 (W) - F5,0 (T)
Budowa obiektywu 14 elementów w 11 grupach (4 elementy 

asferyczne)
Typ zoomu Napêdzany elektrycznie

Zoom optyczny 26×
Zoom 
inteligentny

6: ok. 33,9×, f: ok. 40,1×, h: ok. 50,8×, l: ok. 101,6×, 
m: ok. 162,5× (w po³¹czeniu z zoomem optycznym)

Zoom cyfrowy Maks. ok. 6,25× (w po³¹czeniu z zoomem optycznym 26× daje 
powiêkszenie do ok. 162,5×)

Redukcja 
rozmycia 
ruchu

Zdjêcia Przesuniêcie czujnika obrazu CCD (Shake 
Reduction), tryb redukcji drgañ o wysokiej czu³oœci 
(Digital SR)

Film Elektroniczna redukcja drgañ filmu (Movie SR)
Wyœwietlacz 2,7-calowy, szeroki, kolorowy monitor LCD TFT, ok. 230 000 punktów, 

pow³oka antyrefleksyjna
Celownik Elektroniczny celownik z ok. 200 000 punktów i funkcj¹ regulacji dioptrii
Tryby 
odtwarzania

Pojedyncza ramka, 4 zdjêcia, 9 zdjêæ, powiêkszenie (maks. 10×, 
przewijanie), odtwarzanie ze zbli¿eniem twarzy, ekran folderów, ekran 
kalendarza, wykres, kasowanie zaznaczonych zdjêæ, pokaz slajdów, obrót 
zdjêæ, filtr ma³ych twarzy, filtr cyfrowy, oryginalna ramka, dodawanie ramki, 
odtwarzanie/edycja filmu (zapisywanie jako zdjêcia, podzia³ filmu, 
dodawanie obrazu tytu³owego), kompensacja efektu czerwonych oczu, 
zmiana wielkoœci, przycinanie, kopiowanie zdjêæ i dŸwiêków, notatki 
g³osowe, zabezpieczanie, DPOF, odzyskiwanie zdjêæ, ekran powitalny

Tryby ostroœci Automatyczne ustawianie ostroœci, makro, makro 1 cm, nieskoñczonoœæ, 
rêczne ustawianie ostroœci, wybór pola ostroœci (wybór spoœród 25 
punktów)

Ustawianie 
ostroœci

Typ TTL z wykrywaniem kontrastu przez czujnik 
(z prze³¹czaniem miêdzy pomiarem wielokrotnym 
(9-punktowa automatyka ostroœci), punktowym 
oraz automatycznym œledzeniem ostroœci)

G³êbia ostroœci 
(od powierzchni 
obiektywu)

Standardowa : 0,4 m - ∞ (szeroki k¹t)
1,7 m - ∞ (tele)

Makro : 0,1 m - 0,5 m
Makro 1 cm : 0,01 m - 0,3 m
* Mo¿liwoœæ prze³¹czenia na nieskoñczonoœæ, 

rêczne ustawianie ostroœci lub wybór pola AF.
* Funkcja automatyki ostroœci wykrywania twarzy 

dostêpna tylko w przypadku, gdy aparat 
wykrywa twarz osoby.

Blokowanie ostroœci Przez naciœniêcie do po³owy spustu migawki
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Ustawienia 
ekspozycji

System pomiaru Pomiar TTL przez czujnik obrazu 
(wielosegmentowy/centralnie-wa¿ony/punktowy)

Kompens. eksp. ±2 EV (co 1/3 EV)
Wykryw. 
twarzy

Wykrywanie do 32 twarzy (do 31 ramek wykrywania twarzy wyœwietlanych 
na ekranie), Smile Capture, wykrywanie mrugniêæ
* Funkcja pomiaru ekspozycji wykrywania twarzy dostêpna tylko 

w przypadku, gdy aparat wykrywa twarz osoby.
Tryby robienia 
zdjêæ

Automatyczny tryb robienia zdjêæ, Sport, Digital SR, Program, Priorytet 
przys³., Priorytet migawki, Rêczna ekspozycja, USER, Pejza¿, Kwiaty, 
Portret, Podœwietlenie z ty³u, Portret o po³owie wysokoœci, Scena nocna, 
Portret nocny, Oœwietlenie sceny, Pla¿a i œnieg, Niemowlê, Dzieci, 
Zwierzêta, ¯ywnoœæ, Ognie sztuczne, Ramka, Impreza, Muzeum, 
Zachód s³oñca, Cyfrowy szeroki, Panorama cyfrowa, Film, Zielony

Filtry cyfrowe Czarno-bia³y, sepia, aparat dziecinny, retro (niebieski, bursztynowy), kolor 
(czerwony, ró¿owy, fioletowy, niebieski, zielony, ¿ó³ty), ekstrakcja koloru 
(czerwony, zielony, niebieski), wzbogacanie koloru (B³êkit nieba/Œwie¿a 
zieleñ/Delikatny ró¿/Jesienne liœcie), miêkki, rybie oko, jasnoœæ

Film Ci¹g³y czas 
nagrywania

Oko³o 1 sekundy - a¿ do zape³nienia wbudowanej 
pamiêci lub karty pamiêci SD (maksymalny 
rozmiar pliku jest ograniczony do 2 GB)

Czas migawki 1/4000 sek. - 1/4 sek., maks. 4 sek. (tryby Priorytet migawki, Priorytet 
przys³ony, Rêczna ekspozycja, Scena nocna)

Wbudowana 
lampa b³yskowa

Tryby Auto, b³ysk wy³¹czony, b³ysk w³¹czony, 
Auto + redukcja efektu czerwonych oczu, b³ysk 
w³¹czony + redukcja efektu czerwonych oczu, 
synchronizacja z d³ugim czasem naœwietlania, 
synchronizacja z d³ugim czasem naœwietlania 
+ redukcja efektu czerwonych oczu

Zasiêg b³ysku Szeroki k¹t: ok. 0,2 m - 9,1 m 
(ok. 0,66 - 29,9 stopy)

(czu³oœæ: ustawienie Auto)
Tele: ok. 1,7 m - 5,1 m 

(ok. 5,6 - 16,7 stopy)
(czu³oœæ: ustawienie Auto)

Tryby 
rejestracji

Pojedyncze zdjêcie, zdjêcia seryjne, szybkie zdjêcia seryjne (N/Œ/W), 
samowyzwalacz (ok. 10 sek., ok. 2 sek.), przedzia³ czasu, autobracketing

Samowyzwalacz Ze sterowaniem elektronicznym, opóŸnienie oko³o 10 sek. lub 2 sek.
Funkcje czasu Czas na œwiecie 75 miast (28 stref czasowych)
Zasilanie Bateria litowo-jonowa (³adowana) D-LI106 lub zasilacz sieciowy (opcja)
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Trwa³oœæ 
baterii

Liczba zdjêæ 
do zapisania
oko³o 255 zdjêæ

* Liczba zdjêæ, jak¹ mo¿na zarejestrowaæ, zosta³a 
zmierzona zgodnie ze standardowymi 
warunkami pomiaru CIPA. (Warunki pomiaru: 
wyœwietlacz w³¹czony, 50% zdjêæ z b³yskiem, 
temperatura 23°C).

Czas odtwarzania
oko³o 360 min.

* Zgodnie z wynikami testów w pomieszczeniu. 
Rzeczywisty czas mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci 
od warunków u¿ycia.

Czas nagrywania 
filmu
oko³o 100 min.

Interfejsy Gniazdo USB 2.0 (zgodnoœæ z trybem high speed) /PC/AV, gniazdo HDMI
Wyjœcie wideo NTSC/PAL (mono)
Wymiary Ok. 111,0 (szer.) × 84,5 (wys.) × 110,0 (d³.) mm (z wy³¹czeniem elementów 

sterowania i wystaj¹cych czêœci)
Waga Ok. 400 g (bez baterii i karty pamiêci SD)

Ok. 428 g (z bateri¹ i kart¹ pamiêci SD)
Akcesoria £adowana bateria litowo-jonowa, ³adowarka, przewód zasilaj¹cy, kabel 

USB, kabel AV, oprogramowanie (CD-ROM), pokrywka obiektywu, pasek, 
instrukcja obs³ugi, przewodnik Szybki start
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GWARANCJA

Wszystkie aparaty PENTAX nabyte w autoryzowanych sieciach dystrybucji sprzêtu 
fotograficznego objête s¹ gwarancj¹ dotycz¹c¹ zarówno materia³ów jak i wykonania 
przez okres dwunastu miesiêcy od daty zakupu. W tym okresie wszelkie 
uszkodzenia zostan¹ naprawione oraz czêœci wymienione bez naliczania kosztów 
pod warunkiem, ¿e sprzêt nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego 
piaskiem lub p³ynem, niew³aœciwego obchodzenia siê, manipulowania, korozji 
powsta³ej na skutek wycieku baterii lub innych chemikaliów, u¿ywania niezgodnego 
z instrukcj¹ lub napraw dokonywanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe. 
Ani producent ani jego autoryzowani przedstawiciele nie bior¹ odpowiedzialnoœci 
za jakiekolwiek naprawy lub zmiany, za wyj¹tkiem przeprowadzanych 
po otrzymaniu pisemnej zgody, a tak¿e nie bierze odpowiedzialnoœci za opóŸnienia 
i zaginiêcie sprzêtu, jak równie¿ za wszelkie inne uszkodzenia, wynik³e zarówno 
ze stosowania niew³aœciwego materia³u, jak i niew³aœciwego wykonawstwa; z ca³¹ 
stanowczoœci¹ stwierdza siê, ¿e odpowiedzialnoœæ producenta lub jego 
przedstawicieli, w ramach rêkojmi lub gwarancji, okreœlona bezpoœrednio jak 
i poœrednio, jest œciœle ograniczona do wymiany czêœci na zasadach okreœlonych 
wczeœniej. Koszty napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane przez 
PENTAX punkty serwisowe nie bêd¹ refundowane.

Postêpowanie podczas 12-miesiêcznego okresu gwarancyjnego
Jeœli uszkodzenie zostanie wykryte w trakcie dwunastomiesiêcznego okresu 
gwarancyjnego, aparat PENTAX powinien zostaæ zwrócony do dealera, u którego 
zosta³ zakupiony lub do producenta. Jeœli w danym kraju nie ma przedstawiciela 
producenta, urz¹dzenie powinno zostaæ przes³ane do producenta wraz z op³acon¹ 
op³at¹ pocztow¹. W takim przypadku, ze wzglêdu na skomplikowane procedury 
celne, aparat mo¿e zostaæ odes³any po up³ywie d³ugiego okresu czasu. Jeœli 
naprawa sprzêtu objêta jest umow¹ gwarancyjn¹, wszelkie naprawy oraz wymiana 
czêœci zostan¹ dokonane bez pobierania op³at, a sprzêt zostanie odes³any 
bezpoœrednio po zakoñczeniu napraw. Jeœli sprzêt nie jest objêty umow¹ 
gwarancyjn¹, naliczane zostan¹ normalne op³aty. W³aœciciel sprzêtu zobowi¹zany 
jest do pokrycia wszelkich kosztów transportu. Jeœli aparat PENTAX zosta³ 
zakupiony w kraju innym ni¿ ten, gdzie ma on zostaæ naprawiony w ramach umowy 
gwarancyjnej, przedstawiciel producenta mo¿e naliczyæ op³aty za wykonanie us³ugi 
w danym kraju. Jednoczeœnie, taka sama naprawa zostanie przeprowadzona 
bez naliczania op³at, jeœli aparat PENTAX zostanie oddany do producenta. 
We wszystkich jednak przypadkach op³aty transportowe i celne pokrywane s¹ przez 
w³aœciciela aparatu. Na wypadek koniecznoœci potwierdzenia daty zakupu, nale¿y 
przechowywaæ rachunek lub paragon przez przynajmniej jeden rok. Przed 
wys³aniem sprzêtu do naprawy nale¿y upewniæ siê, ¿e wysy³any jest 
do autoryzowanego przedstawiciela lub punktu serwisowego. Zawsze przed 
wydaniem polecenia dokonania naprawy nale¿y najpierw uzyskaæ jej kosztorys oraz 
zaaprobowaæ przedstawion¹ w nim op³atê za dokonanie naprawy.
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• Gwarancja nie narusza praw konsumenckich.
• W niektórych krajach ogólne warunki umowy gwarancyjnej mog¹ byæ 

zast¹pione warunkami typowymi dla danego kraju. Dlatego przy zakupie 
aparatu zaleca siê zapoznanie siê z kart¹ gwarancyjn¹ dostarczan¹ wraz 
z produktem lub skontaktowanie siê dystrybutorem sprzêtu firmy 
PENTAX z proœb¹ o przedstawienie dalszych informacji i kopii umowy 
gwarancyjnej.

Znak CE oznacza zgodnoœæ z dyrektywami Unii Europejskiej.
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Informacje dla u¿ytkowników dotycz¹ce zbierania i utylizacji 
starego sprzêtu oraz zu¿ytych baterii

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.
Zgodnie 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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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.
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Notatki
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Pozycja

Symbole
Tryb A ..............................12, 56
Tryb Q .............................12, 56
Przycisk Q .......................53, 55
Przycisk I .......................53, 55
Przycisk 

9 (zielony) .......53, 55, 141
Przycisk b (podnoszenie 

lampy b³yskowej) .....52, 116
Przycisk m (kompensacja 

ekspozycji) ................52, 79
Menu 

[A Tryb nagryw.] ...62, 252
Menu [W Ustawienie] ......64, 254
i Kasowanie ................152, 165
x Tele .....................................77
w Szeroki k¹t ........................77
y Powiêkszenie ...................162
f Ekran czterech/
dziewiêciu zdjêæ ....................154
g Samowyzwalacz .................95
j Zdjêcia seryjne ...................96
ABC Szybkie zdjêcia 

seryjne .............................96
I Automatyczny tryb 

robienia zdjêæ ..................68
\ Sport ..................................90
c Digital SR .........................85
Tryb 9 (zielony) .....................75
H Pejza¿ ................................82
I Kwiaty .................................82
P Portret .................................86
K Podœwietlenie z ty³u ...........89
C Portret o po³owie 

wysokoœci ........................86

A Scena nocna ..................... 85
B Portret nocny ..................... 85
nOœwietlenie sceny .............. 82
Q Pla¿a i œnieg ...................... 90
L Niemowlê ........................... 86
R Dzieci .................................. 87
Y Zwierzêta ........................... 88
K ¯ywnoœæ ............................. 83
S Ognie sztuczne .................. 85
N Zdjêcia z ramkami ............ 93
B Impreza .............................. 91
E Muzeum ............................ 83
KZachód s³oñca ................... 83
X Cyfrowy szeroki ............ 101
F Panorama cyfrowa ......... 103
C Film .................................. 144

A
Akcesoria .............................. 258
Akcesoria opcjonalne ........... 258
Auto , .................................. 115
Auto + czerwone oczy c ...... 115
Auto F ........................... 127
Auto makro ........................... 121
Automatyczne œledzenie 

ostroœci ................... 73, 120
Automatyczne 

wy³¹czanie .................... 217
F .................................... 127

B
Balans bieli ........................... 127
Bateria .................................... 32
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B³ysk w³¹czony + redukcja 
efektu czerwonych 
oczu d ..........................115

B³ysk w³¹czony b .................115
B³ysk wy³¹czony a ...............115
Bracketing ekspozycji ..............99

C
Ca³kowite naciœniêcie 

(spust migawki) ...............72
Celownik ..................................50
Ciemne obszary ..............27, 133
Cieñ H ................................127
Czas letni ........................46, 212
Czas migawki ........................106
Czas na œwiecie ....................211
Czu³oœæ .................................129
Czu³oœæ ISO ..........................129

D
Dane techniczne ...................259
Dobra (jakoœæ) .......................126
Dodatkowe œwiat³o automatyki 

ostroœci ..........................122
Dodawanie dŸwiêku 

(notatki g³osowej) ..........202
Dostarczone 

oprogramowanie ...........224
Dzielenie filmów ....................194
DŸwignia zoom ........................52

E
Edytowanie filmów ................193
Efekt ekranowy ......................160
Ekran czterech zdjêæ f ........154
Ekran dziewiêciu zdjêæ f .....154
Ekran folderów ......................155
Ekran informacji ......................21
Ekran kalendarza ..................155

Ekran pocz¹tkowy ................ 219
Ekran powitania .................... 219
Ekran wbudowanej 

pamiêci ........................... 57
e-pokrêt³o ................... 53, 54, 80, 

............... 108, 109, 110, 111
Eye-Fi ................................... 238

F
Film ....................................... 144
Filtr Aparat dzieciêcy ............ 184
Filtr cyfrowy .......................... 184
Filtr czarno-bia³y ................... 184
Filtr Ekstrakcja koloru ........... 184
Filtr jasnoœci .......................... 184
Filtr Kolor .............................. 184
Filtr ma³ych twarzy ................ 182
Filtr Retro .............................. 184
Filtr Rybie oko ....................... 184
Filtr sepii ............................... 184
Filtr Wzmocnienie koloru ...... 184
Filtr zmiêkczaj¹cy ................. 184
Filtry ...................................... 184
Format .................................. 206
Format sygna³u 

wyjœcia HDMI ................ 177
Format sygna³u 

wyjœcia wideo ........ 175, 257
Fotografowanie dzieci ............. 87
Fotografowanie ludzi .............. 86
Fotografowanie 

zajêæ sportowych ............ 90
Fotografowanie zwierz¹t ......... 88
Funkcja Movie SR (redukcja 

drgañ filmu) ................... 147
Funkcja wykrywania 

twarzy ............................. 73
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G
Gniazdo HDMI .......................176
Gniazdo PC/AV .....................174
Gniazdo wideo ......................174

I
Informacje o ekspozycji ...........22
Instalowanie 

oprogramowania ...........226

J
Jakoœæ ...................................126
Jasne .....................................123
Jasne obszary .................27, 133
Jasnoœæ wyœwietlacza ...........215
Jêzyk interfejsu .....................213

K
Kabel AV ...............................174
Karta pamiêci SD ....................37
Kasowanie dŸwiêków ............166
Kasowanie i ................152, 165
Kompensacja cienia ..............133
Kompensacja efektu 

czerwonych oczu ...........188
Kompensacja ekspozycji .........79
Kompensacja ekspozycji 

b³ysku ............................132
Kompensacja jasnoœci ..........133
Kompensacja 

przeœwietlenia ...............133
Komunikaty o b³êdach ...........247
Kontrast .................................139
Kopiowanie ............................195

L
Laboratorium 

fotograficzne ..................198
Lepsza (jakoœæ) .....................126

Liczba zdjêæ .................... 97, 260
Lista menu .............................. 62

£
£adowanie baterii ................... 31

M
Macintosh ............................. 225
Makro 1 cm I ...................... 117
Makro q ............................... 117
MediaImpression .................. 224
Menu Rec. Mode .................... 62
Menu Tryb nagryw. ............... 252
Menu Ustawienie ............ 64, 254
Miasto ................................... 257
Miasto czasu 

lokalnego ................ 46, 211
Miasto docelowe ................... 211
Monochrom. .......................... 123
MSC (Mass Storage 

Class) ........................... 230

N
Naciœniêcie do po³owy 

(spust migawki) ............... 71
Nagrywanie filmów ............... 144
Najlepsza (jakoœæ) ................ 126
Nanoszenie daty ................... 140
Nanoszenie godziny ............. 140
Nasycenie ............................. 138
Naturalne .............................. 123
Natychmiastowy 

podgl¹d ................... 72, 137
Nazwa folderu ....................... 214
Nieskoñczonoœæ s ............... 117
Notatka g³osowa ................... 202
NTSC .................................... 175
Numer pliku .......................... 150
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O
Obracanie ..............................161
Obs³uga menu .........................58
Odcienie zdjêcia ....................123
Odtwarzanie ..................152, 203
Odtwarzanie filmów ...............153
Odtwarzanie ze zbli¿eniem 

twarzy ............................163
Odwzorowanie pikseli ...........220
OpóŸnienie rozpoczêcia ..........97
Ostroœæ ..................................138
Oszczêdzanie energii ............216

P
PAL .......................................175
Paleta trybów 

odtwarzania ...........156, 255
Paleta trybów robienia 

zdjêæ ................................84
Pamiêæ ..................................149
Pasek ......................................30
Pod³¹czanie 

do komputera ................231
Pod³¹czanie 

do telewizora .................173
Pod³¹czanie 

do urz¹dzeñ AV .............173
Podpowiedzi ....................27, 218
Podstawowy tryb 

robienia zdjêæ ..................75
Pokaz slajdów .......................159
Pokrêt³o trybów .......................81
Pokrywka obiektywu ................30
Pole ostroœci ..........................120
Po³¹czenie USB ....................229

Pomiar centralno-
wa¿ony M .................... 131

Pomiar ekspozycji ................. 131
Pomiar punktowy N ............. 131
Pomiar 

wielosegmentowy L .... 131
Pomoc .................................. 237
Powiêkszenie y ................... 162
Poziom jasnoœci .................... 215
Przedzia³ ................................. 97
Przenoszenie zdjêæ .............. 232
Przycinanie ........................... 181
Przycisk u ................... 53, 54
Przycisk G ....................... 52
Przycisk 3 .......... 53, 54, 58
Przycisk 4 ........................... 56
Przycisk sterowania .......... 53, 55
Przycisk w³¹cznika ...... 41, 53, 54
Przypisywanie funkcji ........... 141
Przys³ona .............................. 107
Przywracanie zdjêæ ............... 169
PTP (Picture Transfer 

Protocol) ....................... 230

R
Redukcja efektu czerwonych 

oczucd ....................... 115
Regulacja dioptrii .................... 50
Rejestrowanie programu ...... 228
Reset .................................... 221
Rêczne ustawianie 

ostroœci \ .................. 118
Rêczny K ............................ 127
Robienie zdjêæ nocnych .......... 85
Robienie zdjêæ 

w pomieszczeniach ........ 91
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Robienie zdjêæ 

z podœwietleniem 
z ty³u ................................89

Rozdzielczoœæ ...............124, 146
Rozpoznawanie 

mrugniêæ .................72, 136

S
Samowyzwalacz g .................95
Shadow Correction ................133
Shake Reduction ...........136, 147
Sieæ bezprzewodowa ............238
Smile Capture .........................74
Sprawdzanie karty 

pamiêci ............................42
Spust migawki .............52, 54, 71
Standard. = ........................117
Synch.d³ug.czas G ..............115
Synch.d³ug.czas+

cze.oczy H ..................115
Szybkie powiêkszenie ...........218
Szybkie zdjêcia 

seryjne A/B/C .............96
Szybkoœæ klatek ....................146

Œ
Œwiat³o dzienne G ................127
Œwiat³o fluorescencyjne J ....127
Œwiat³o sztuczne I ..............127

T
TV ..........................................173
Tonowanie .............................138
Tryb b³ysku ............................115
Tryb Cyfrowy szeroki .............101
Tryb Digital SR ........................85
Tryb dzieci ...............................87
Tryb ekspozycji ...............84, 106
Tryb Impreza ...........................91

Tryb kwiatów ........................... 82
Tryb a (rêczna 

ekspozycja) ................... 111
Tryb muzeum .......................... 83
Tryb Niemowlê ........................ 86
Tryb Ognie sztuczne ............... 85
Tryb ostroœci ......................... 117
Tryb oœwietlenia sceny ........... 82
Tryb pejza¿u ........................... 82
Tryb Pla¿a i œnieg ................... 90
Tryb Podœwietlenie z ty³u ........ 89
Tryb Portret ............................. 86
Tryb Portret nocny .................. 85
Tryb Portret o po³owie 

wysokoœci ....................... 86
Tryb priorytetu migawki ........ 108
Tryb priorytetu przys³ony ...... 110
Tryb c (Priorytet przys³.) ..... 110
Tryb programu ...................... 107
Tryb e (program) ................. 107
Tryb rejestracji .... 95, 96, 97, 100
Tryb rêcznej ekspozycji ........ 111
Tryb robienia zdjêæ ................. 81
Tryb robienia zdjêæ 

w zale¿noœci 
od sytuacji ....................... 85

Tryb Scena nocna .................. 85
Tryb H ................................. 82
Tryb Sport ............................... 90
Tryb b (priorytet 

migawki) ....................... 108
Tryb A (USER) ................ 113
Tryb Zachód s³oñca ................ 83
Tryb zdjêæ ............................... 82
Tryb zielony .................... 75, 141
Tryb Zwierzêta ........................ 88
Tryb ¿ywnoœci ......................... 83
Typy dŸwiêków ..................... 208
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U
Urz¹dzenia AV ......................173
Ustawianie ostroœci ...............117
Ustawienia b³ysku .................132
Ustawienia daty i czasu ...........47
Ustawienia domyœlne ............252
Ustawienia DPOF ..................198
Ustawienia dŸwiêku ...............207
Ustawienia pocz¹tkowe ...........43
Ustawienie daty i czasu .........208
Ustawienie D-Range .............133
Ustawienie Fn .......................141
Ustawienie jêzyka ...........43, 213
Usuñ wszystko ......................168

W
Wbudowana pamiêæ ..............195
Windows ................................225
W³¹czanie w trybie 

odtwarzania .....................42
W³¹cznik ..................................41
WskaŸnik poziomu 

na³adowania baterii .........35
Wybór czasu .........................212
Wybór pola automatyki 

ostroœci ..........................119
Wykres ....................................27
Wymagania systemowe ........224
Wyœwietlanie wielu zdjêæ .......154

Z
Zabezpieczenie Z ..............170
Zapamiêtywanie ustawieñ .....149
Zapisanie jako 

zdjêcie (film) ..................194
Zapisywanie zdjêæ 

wed³ug daty ...................214
Zasilacz ...................................35

Zdjêcia panoramiczne .......... 103
Zdjêcia seryjne j ................... 96
Zdjêcia z przedzia³em 

czasowym k ................. 97
Zdjêcia z ramkami .......... 93, 189
Zmiana g³oœnoœci .................. 207
Zmiana poziomu 

g³oœnoœci ....................... 153
Zmiana wielkoœci .................. 180
Zoom /x/w ........................... 77
Zoom cyfrowy ................... 77, 79
Zoom inteligentny ................... 77
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