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Rozpocz´cie pracy.

Za pomocà nieskomplikowanego w obs∏udze cyfrowego aparatu fotograficznego HP
PhotoSmart 715 ∏atwo jest wykonywaç wysokiej jakoÊci zdj´cia, którymi mo˝na si´
dzieliç z rodzinà i znajomymi za poÊrednictwem Internetu lub poczty elektronicznej.
Aparat jest dostarczany wraz z oprogramowaniem do przetwarzania, zapisywania
i drukowania zdj´ç. Oto g∏ówne cechy aparatu:
• rozdzielczoÊç 3,3 megapikseli (MP);
• 3–krotny zoom optyczny i 2–krotny zoom cyfrowy;
• prosta obs∏uga;
• automatyczna ekspozycja;
• automatyczne nastawianie na ostroÊç;
• automatyczna lampa b∏yskowa z redukcjà zjawiska czerwonych oczu;
• z∏àcze USB do komunikacji z komputerem;
• barwny wyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny do podglàdu i oglàdania zdj´ç;
• ekonomiczny „film cyfrowy” — karta pami´ci typu CompactFlash (CF) wielokrotnego u˝ytku;
• samowyzwalacz;
• tryb zdj´ç z bliska.
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Cz´Êci aparatu.
Na poni˝szych ilustracjach przedstawiono cz´Êci cyfrowego aparatu fotograficznego.

sensor lampy b∏yskowej

lampa b∏yskowa
dioda
samowyzwalacza

kontakt zasilacza
sieciowego

z∏àcze USB.
obiektyw

dêwignia
zasilania

przycisk
podglàdu

przycisk zoomu

dioda LED dost´pu
do karty pami´ci
pokr´t∏o korekty
dioptryjnej

pokrywka gniazda
karty pami´ci CF
przycisk
Play/Menu

wizjer

pi´ciostronny
przycisk

dioda wizjera

wyÊwietlacz obrazu
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pokrywka
pojemnika
na baterie.

zoom cyfrowy
symbol baterii
liczba zdj´ç
mo˝liwych do
wykonania

symbole lampy
b∏yskowej
wyÊwietlacz
stanu aparatu

symbol
jakoÊci
obrazów

spust migawki

symbol makro
(zdj´cia z bliska)

symbol
samowyzwalacza

przycisk lampy
b∏yskowej
przycisk jakoÊci
zdj´ç.

przycisk
samowyzwalacza/
zdj´ç z bliska

Instalacja.
Przygotowanie aparatu cyfrowego do wykonywania zdj´ç jest szybkie i ∏atwe,
wystarczy wykonaç opisane poni˝ej czynnoÊci.

Krok 1. Zamocuj pasek aparatu.
1 Przewlecz krótkà p´tl´ przez ucho s∏u˝àce do mocowania paska na r´k´, znajdujàce si´ pod pokrywkà gniazda karty
pami´ci CF. Do przewleczenia koƒcówki
p´tli przez otwór potrzebne mo˝e byç
szpiczaste narz´dzie, na przyk∏ad rozprostowany spinacz do papieru.
2 Prze∏ó˝ pasek przez p´tl´ i mocno zaciàgnij w´ze∏.
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Krok 2. Zainstaluj baterie.
1 Znajdê pokrywk´ pojemnika na
baterie na spodzie aparatu. Odsuƒ
pokrywk´ pojemnika i otwórz podnoszàc jà.
2 W∏ó˝ baterie zgodnie z oznaczeniami wewnàtrz pojemnika na
baterie.

Krok 3. Wybierz j´zyk komunikatów.
1 Zdejmij pokrywk´ obiektywu i w∏àcz aparat przesuwajàc dêwigni´ zasilania
( ON/OFF).
2 Naciskaj lewà lub prawà stron´ pi´ciostronnego
przycisku ( ), a˝ na wyÊwietlaczu obrazu zostanie
podÊwietlony wybrany j´zyk komunikatów aparatu.
3 Wybierz j´zyk komunikatów, naciskajàc OK w Êrodku
pi´ciostronnego przycisku ( ).

Krok 4. Ustaw dat´ i czas.
1 Naciskaj lewà lub prawà stron´ pi´ciostronnego przycisku ( ), aby ustawiç
dzieƒ, a nast´pnie naciÊnij dolnà cz´Êç pi´ciostronnego przycisku ( ), aby
wybraç nast´pne pole.
5 Ustaw w ten sam sposób miesiàc, rok, godzin´, minuty i format daty.
6 NaciÊnij OK, aby potwierdziç dat´ i czas.
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Krok 5. Zainstaluj kart´ pami´ci CompactFlash.
1 Wy∏àcz aparat.
Ostrze˝enie

Wk∏adanie lub wyjmowanie karty pami´ci CF z w∏àczonego aparatu
mo˝e uszkodziç kart´ lub spowodowaç utrat´ obrazów.

2 Otwórz pokrywk´ gniazda karty pami´ci CF.
3 Chwyç kart´ pami´ci CF w taki sposób, aby
ma∏y wyst´p znajdujàcy w górnej tylniej cz´Êci
karty znajdowa∏ si´ mi´dzy palcami, a Êcianka
z otworami by∏a skierowana w stron´ aparatu.
4 W∏ó˝ kart´ pami´ci CF do aparatu i wepchnij jà delikatnie w kierunku do Êrodka
aparatu. Szara dêwignia s∏u˝àca do wyjmowania karty wyskoczy po prawid∏owym w∏o˝eniu karty do gniazda.

Ostrze˝enie

Karta powinna wchodziç do gniazda prawie bez oporu. JeÊli zatrzymuje si´ w po∏owie drogi, nale˝y jà obróciç i spróbowaç jeszcze raz.
Nie nale˝y wsuwaç karty do aparatu na si∏´.

5 Z∏ó˝ dêwigni´ s∏u˝àcà do wyjmowania karty w kierunku karty i zamknij pokrywk´
karty pami´ci CF.
Porada

JeÊli nie mo˝na zamknàç pokrywki karty pami´ci CF, mo˝e to oznaczaç, ˝e karta pami´ci CF nie zosta∏a w∏o˝ona prawid∏owo. W takim
wypadku nale˝y wyjàç kart´ i spróbowaç jeszcze raz.
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Wykonywanie zdj´ç.

W niniejszym rozdziale opisano podstawy wykonywania zdj´ç za pomocà cyfrowego aparatu fotograficznego oraz podano porady pomagajàce wykonywaç lepsze zdj´cia. Opisano tak˝e sposób pos∏ugiwania si´ zoomem optycznym i cyfrowym oraz samowyzwalaczem.
Uwaga

Je˝eli aparat jest w∏àczony, to zawsze mo˝na wykonaç zdj´cie, nawet
wtedy, gdy wyÊwietlacz obrazu jest wy∏àczony lub wyÊwietla menu.

Wykonanie zdj´cia.
1 W∏àcz aparat i skadruj fotografowany obiekt za pomocà wizjera.
2 NaciÊnij i przytrzymaj spust migawki wciÊni´ty do po∏owy, aby aparat móg∏ ustawiç ostroÊç i ekspozycj´.
3 Po zapaleniu si´ sta∏ym Êwiat∏em zielonej lampki po prawej stronie wizjera wciÊnij
spust migawki do koƒca wykonujàc w ten sposób zdj´cie. Zaczekaj na dêwi´ki
wskazujàce na wykonanie zdj´cia, a nast´pnie zwolnij spust migawki.
Obok wizjera zapali si´ czerwona lampka wskazujàca na przetwarzanie obrazu.
Po zgaÊni´ciu czerwonej lampki zapali si´ dioda dost´pu do karty pami´ci CF
informujàca o kopiowaniu obrazu na kart´ pami´ci CF. Kolejne zdj´cie mo˝na
wykonaç dopiero po zgaÊni´ciu diody dost´pu do karty pami´ci CF.
Uwaga

Funkcja natychmiastowego podglàdu pozwala na obejrzenie obrazu bezpoÊrednio po wykonaniu zdj´cia. Podczas wyÊwietlania obrazu na wyÊwietlaczu mo˝na podjàç decyzj´ o zapisaniu lub usuni´ciu zdj´cia. Wi´cej
informacji na ten temat znajduje si´ w sekcji „Ustawianie natychmiastowego podglàdu” na stronie 25.
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Podglàd zdj´ç.
Zamiast wizjera, do kadrowania zdj´cia mo˝na zastosowaç wyÊwietlacz obrazu,
s∏u˝àcy do podglàdu zdj´ç. WyÊwietlacz obrazu pokazuje dok∏adnie wyglàda
zdj´cie, podczas gdy obraz w wizjerze jest mniejszy w stosunku do zdj´cia rejestrowanego przez aparat. Podglàd zdj´ç na wyÊwietlaczu obrazu jest szczególnie
przydatny, gdy wa˝ne jest precyzyjne kadrowanie, zw∏aszcza podczas wykonywania zdj´ç z bliska.
Uwaga

WyÊwietlacz obrazu zu˝ywa wiele energii baterii. Je˝eli nie zostanie naciÊni´ty przycisk, aparat automatycznie wy∏àczy wyÊwietlacz obrazu po 60
sekundach, aby chroniç baterie przed roz∏adowaniem.

Aby podejrzeç zdj´cie:
1 NaciÊnij przycisk podglàdu

, aby w∏àczyç wyÊwietlacz obrazu.

2 Skadruj zdj´cie za pomocà wyÊwietlacza obrazu, kierujàc obiektyw aparatu
w kierunku fotografowanego obiektu.
3 NaciÊnij i przytrzymaj spust migawki wciÊni´ty do po∏owy, aby aparat móg∏ ustawiç ostroÊç i ekspozycj´.
4 Wykonaj zdj´cie, wciskajàc spust migawki do koƒca po zapaleniu si´ ciàg∏ym
zielonym Êwiat∏em zielonej lampki znajdujàcej si´ po prawej stronie wizjera.
Zaczekaj na dêwi´ki wskazujàce na wykonanie zdj´cia, a nast´pnie zwolnij
spust migawki.
Aby wy∏àczyç wyÊwietlacz obrazu, naciÊnij przycisk
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Automatyczne nastawianie na ostroÊç,
zdj´cia z bliska i automatyczna
ekspozycja.
Aparat automatycznie nastawia na ostroÊç i automatycznie ustala ekspozycj´
w zale˝noÊci od panujàcych warunków oÊwietleniowych. Jednak˝e prawdopodobieƒstwo wykonania doskona∏ego zdj´cia, w szczególnoÊci ruchomych obiektów,
jest wi´ksze gdy ostroÊç i ekspozycja zostanà ustawione wczeÊniej. Aby to wykonaç,
nale˝y najpierw wcisnàç spust migawki do po∏owy, a wcisnàç go do koƒca dopiero
w momencie wybranym na wykonanie zdj´cia.
Uwaga

Je˝eli aparat nie mo˝e ustawiç ostroÊci lub gdy ekspozycja jest d∏u˝sza
ni˝ 1/30 sekundy, to po prawej stronie wizjera zapali si´ migoczàca
zielona lampka. W takiej sytuacji mo˝na wprawdzie wykonaç zdj´cie,
ale rezultaty mogà nie byç optymalne.

Stosowanie blokady ostroÊci.
Funkcja automatycznego nastawiania na ostroÊç nastawia ostroÊç na obiekt znajdujàcy si´ w Êrodku kadru i wymaga dobrego kontrastu w tym obszarze. JeÊli fotografowany obiekt nie powinien znajdowaç si´ w Êrodku obrazu lub gdy obiekt jest ma∏o
kontrastowy, nale˝y stosowaç blokad´ ostroÊci (focus lock).
1 W∏àcz aparat i skadruj jakikolwiek obiekt znajdujàcy si´ w tej samej odleg∏oÊci
od obiektywu, jak fotografowany obiekt.
2 Aby zablokowaç ostroÊç, naciÊnij spust migawki do po∏owy. Zaczekaj a˝ zielona
lampka obok wizjera zapali si´ sta∏ym Êwiat∏em.
3 Trzymajàc spust migawki wciÊni´ty do po∏owy, skadruj fotografowany obiekt.
4 Wykonaj zdj´cie wciskajàc do koƒca spust migawki.
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Wykonywanie zdj´ç z bliska.
Podczas wykonywania zdj´ç z bliska (od 20 do 60 cm od aparatu) nale˝y stosowaç
ustawienie do zdj´ç z bliska (ustawienie makro).
1 W∏àcz aparat i naciÊnij przycisk do zdj´ç z bliska (makro)
tlaczu stanu aparatu uka˝e si´ symbol zdj´ç z bliska
.

, a˝ na wyÊwie-

2 Wykonaj zdj´cie naciskajàc spust migawki.

Stosowanie zoomu optycznego
lub cyfrowego.
Zoom optyczny lub cyfrowy mo˝na stosowaç po to, aby wydawa∏o si´, ˝e fotografowany obiekt znajduje si´ bli˝ej ni˝ w rzeczywistoÊci.
Uwaga

Zoom cyfrowy obni˝a jakoÊç obrazu. Im wi´ksze powi´kszenie obrazu,
tym ni˝sza jakoÊç obrazu.

Aby zastosowaç zoom optyczny:
1 W∏àcz aparat i skadruj obiekt za pomocà wizjera.
2 NaciÊnij prawà stron´ dêwigni zoomu
aby powi´kszyç obiekt do trzech
razy w stosunku do normalnego widoku. Aby powróciç do normalnego widoku,
naciÊnij lewà stron´ przycisku
.
3 Wykonaj zdj´cie.
Aby zastosowaç zoom cyfrowy:
1 W∏àcz aparat, a nast´pnie w∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 Skadruj zdj´cie za pomocà wyÊwietlacza obrazu, kierujàc obiektyw aparatu
w kierunku fotografowanego obiektu.
3 NaciÊnij prawà stron´ dêwigni zoomu
aby powi´kszyç obiekt do
dwóch razy w stosunku do normalnego
widoku. Aby powróciç do normalnego
widoku, naciÊnij lewà stron´ przycisku
.
4 Wykonaj zdj´cie.
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Stosowanie samowyzwalacza.
Samowyzwalacz s∏u˝y do wykonywania zdj´ç samemu fotografowi lub pozujàcej
grupie osób. Po aktywacji samowyzwalacza i naciÊni´ciu spustu migawki aparat
wykona zdj´cie po 10 sekundach.

Aby u˝ywaç samowyzwalacza:
1 Przykr´ç aparat do statywu lub umieÊç na stabilnej podstawie we w∏aÊciwej odleg∏oÊci i na odpowiedniej wysokoÊci w stosunku do fotografowanego obiektu.
2 W∏àcz aparat i skadruj obiekt za pomocà wizjera, a nast´pnie naciskaj przycisk
samowyzwalacza
, a˝ symbol samowyzwalacza uka˝e si´ na wyÊwietlaczu
stanu aparatu.

Przycisk samowyzwalacza

3 WciÊnij spust migawki do koƒca, a nast´pnie zwolnij go.
Czerwona lampka sygnalizacyjna samowyzwalacza znajdujàca si´ na przedniej
Êciance b´dzie migota∏a przez 10 sekund z narastajàcà cz´stotliwoÊcià. Po 10
sekundach aparat wykona zdj´cie i samowyzwalacz wy∏àczy si´ automatycznie.
Uwaga

Aby anulowaç dzia∏anie samowyzwalacza przed wykonaniem zdj´ cia, nale˝y jeszcze raz nacisnàç przycisk
.
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Zarzàdzanie
obrazami.
Po wykonaniu szeregu zdj´ç mo˝na je obejrzeç na wyÊwietlaczu obrazu. Oglàdaç
mo˝na pojedynczy obraz, cz´Êci obrazu (stosujàc funkcj´ powi´kszania) lub
grup´ obrazów (stosujàc odpowiednià funkcj´ wyÊwietlacza). Mo˝na tak˝e usuwaç
obrazy, blokowaç je (przed przypadkowym usuni´ciem) oraz sporzàdziç polecenie
wydruku zestawu zdj´ç w póêniejszym czasie.
Uwaga

Aby oszcz´dzaç baterie podczas u˝ywania wyÊwietlacza obrazu,
nale˝y pod∏àczyç zasilacz sieciowy stanowiàcy wyposa˝enie dodatkowe.

Oglàdanie obrazów
1 NaciÊnij przycisk
aby w∏àczyç wyÊwietlacz obrazu. Na wyÊwietlaczu
obrazu uka˝e si´ ostatnie wykonane lub ostatnio oglàdane zdj´cie.
2 Przewijaj obrazy za pomocà przycisku

.

Podczas wyÊwietlania ka˝dego nowego obrazu, na kilka sekund ukazuje si´ tak˝e
pasek stanu.
Na pasku stanu znajdujà si´ nast´pujàce informacje na temat aktualnie wyÊwietlanego obrazu:
• data i czas wykonania zdj´cia;
• ustawienie jakoÊci obrazu zastosowane do wykonania zdj´cia;
• stan polecenia druku (symbol drukarki ukazuje si´ tylko wtedy, gdy obraz zosta∏
oznaczony znacznikiem DPOF);
• informacja na temat zablokowania (ikona zablokowania ukazuje si´ tylko wtedy,
gdy obraz zosta∏ zablokowany);
• nazwa pliku na karcie pami´ci CF.
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Uwaga

Numer ukazujàcy si´ w prawym dolnym rogu ka˝dego obrazu jest
numerem obrazu na karcie pami´ci CF.

wskaênik polecenia druku

data i czas
wykonania zdj´cia

wskaênik jakoÊci obrazu
pasek stanu

wskaênik
zablokowania

nazwa pliku
obrazu

numer obrazu na
karcie pami´ci CF

Po zakoƒczeniu oglàdania zdj´ç, nale˝y wy∏àczyç wyÊwietlacz obrazu, aby oszcz´dzaç energi´ baterii.

Usuwanie obrazów.
Z karty pami´ci CF mo˝na usuwaç pojedynczy obraz lub wszystkie obrazy. Po usuni´ciu obraz nie mo˝e zostaç odzyskany.
Uwaga

Zablokowane obrazy nie mogà byç usuni´te.

Aby usunàç jeden lub wi´cej obrazów:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk
2 Otwórz g∏ówne menu naciskajàc przycisk MENU
aby wybraç menu Delete (Usuƒ).

.
, a nast´pnie naciÊnij OK,

3 Przewiƒ obrazy do obrazu, który ma byç usuni´ty za pomocà lewej lub prawej
strony przycisku .
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Uwaga

Choç mo˝na usunàç wszystkie obrazy korzystajàc z menu Delete
(Usuƒ) , to w celu usuni´cia wszystkich obrazów zaleca si´ formatowanie karty pami´ci CF.

4 Je˝eli nale˝y usunàç tylko wyÊwietlany obraz wybierz Yes (Tak) za pomocà
lewej lub prawej strony przycisku .
5 Je˝eli nale˝y usunàç inny obraz, przewiƒ obrazy do nast´pnego obrazu, który
ma zostaç usuni´ty, za pomocà lewej lub prawej strony przycisku , wybierz
Yes (Tak), a nast´pnie naciÊnij OK. Powtarzaj te czynnoÊci do zakoƒczenia usuwania obrazów.
6 Po zakoƒczeniu usuwania obrazów, wybierz Exit (Zakoƒcz) za pomocà górnej
lub dolnej cz´Êci przycisku , a nast´pnie naciÊnij OK.
Aby usunàç wszystkie obrazy poprzez sformatowanie karty pami´ci CF:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
jeszcze raz, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà
górnej lub dolnej cz´Êci przycisku
przewiƒ do menu Setup (Ustawienia),
a nast´pnie naciÊnij OK. Napis Format CF (Formatuj kart´ pami´ci CF) powinien byç podÊwietlony.
3 Wybierz Yes (Tak) za pomocà lewej lub prawej strony przycisku
naciÊnij OK.

, a nast´pnie

4 Aby potwierdziç, wybierz Yes (Tak) za pomocà lewej lub prawej strony przycisku), a nast´pnie naciÊnij OK.

Na wyÊwietlaczu obrazu uka˝e si´ pasek post´pu wskazujàcy na formatowanie
karty pami´ci CF przez aparat. Podczas formatowania karty nie nale˝y otwieraç
pokrywki karty pami´ci CF, gdy˝ grozi to uszkodzeniem karty.
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Tworzenie polecenia druku.
Za pomocà aparatu mo˝na wybieraç zdj´cia przeznaczone do druku. Na przyk∏ad
podczas oglàdania zdj´ç z rodzinà i przyjació∏mi mo˝na zaznaczyç zdj´cia przeznaczone do powielenia, a wydrukowaç je póêniej.
Za pomocà polecenia druku mo˝na:
• wybraç jeden obraz, kilka obrazów lub wszystkie obrazy zapisane na karcie
pami´ci CF;
• okreÊliç liczb´ kopii ka˝dego obrazu lub okreÊliç liczb´ kopii wszystkich obrazów.
Uwaga

Podczas oglàdania obrazów na wyÊwietlaczu obrazu, ikona polecenia druku ukazuje si´ na lewym skraju paska stanu obrazów dodanych
do polecenia druku.
wskaênik polecenia druku.

Polecenie druku tworzy plik Digital Print Order Format (DPOF). Plik ten zostanie zapisany na karcie pami´ci CF wraz z obrazami.
Zdj´cia wymienione w poleceniu druku mo˝na wydrukowaç na dwa sposoby:
• W trakcie przesy∏ania obrazów z aparatu do komputera, wraz z obrazami kopiowane jest polecenie druku. Podczas drukowania za pomocà drukarki pod∏àczonej do komputera to drukarka odczyta polecenie druku i wydrukuje wymienione
obrazy.
• Kart´ pami´ci CF mo˝na w∏o˝yç bezpoÊrednio do drukarki zgodnej z poleceniem druku DPOF. Drukarka odczyta polecenie druku i wydrukuje wymienione
obrazy.
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Uwaga

Komputery Apple Macintosh nie rozpoznajà polecenia druku DPOF.

Aby utworzyç lub zmieniç polecenie druku:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku
wybierz menu Print (DPOF) (Drukuj DPOF),
a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Je˝eli zaznaczasz lub usuwasz oznaczenie z pojedynczych obrazów, za pomocà
przycisku
przewiƒ zdj´cia do obrazu, który ma byç dodany lub usuni´ty
z polecenia druku.
Uwaga

Je˝eli zaznaczasz lub usuwasz zaznaczenie ze wszystkich obrazów na
karcie pami´ci CF, to nie ma znaczenia, który obraz jest wyÊwietlony
na wyÊwietlaczu obrazu.

4 Aby zaznaczyç pojedynczy obraz, wybierz Yes (Tak). Aby zaznaczyç lub usunàç zaznaczenie z innego obrazu, przewiƒ do tego obrazu za pomocà lewej lub
prawej strony przycisku , wybierz Yes (Tak), a nast´pnie naciÊnij OK. Powtarzaj te czynnoÊci, a˝ skoƒczysz zaznaczaç obrazy lub usuwaç z nich zaznaczenie. Po zakoƒczeniu naciÊnij OK, aby wyjÊç z menu.
lub
Wybierz polecenie Mark All (Zaznacz wszystkie) lub Clear All (Usuƒ zaznaczenie z wszystkich) aby zaznaczyç lub usunàç zaznaczenie z wszystkich obrazów na karcie pami´ci CF, a nast´pnie naciÊnij OK. Zostaniesz poproszony
o potwierdzenie. Aby potwierdziç, wybierz Yes (Tak) za pomocà lewej lub prawej strony przycisku , a nast´pnie naciÊnij OK.
Uwaga

Plik DPOF mo˝e obejmowaç do 100 obrazów. Je˝eli zaznaczysz
wszystkie obrazy na karcie, na której znajduje si´ ponad 100 obrazów, to tylko pierwsze 100 obrazów zostanie zapisane w pliku DPOF.
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Oglàdanie miniaturek obrazów.
Na wyÊwietlaczu obrazu mo˝na oglàdaç do dziewi´ciu obrazów równoczeÊnie.

Aby oglàdaç miniaturki obrazów:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku
wybierz menu Display (WyÊwietlaj), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Wybierz polecenie Small (Ma∏e) naciskajàc OK.
Na wyÊwietlaczu obrazu uka˝e si´ do dziewi´ciu obrazów równoczeÊnie,
w zale˝noÊci od tego, ile obrazów zosta∏o zapisanych na karcie pami´ci CF.
Wybrany w danej chwili obraz jest otoczony ˝ó∏tà ramkà.

4 Aby przejÊç do nast´pnego zestawu miniaturek, za pomocà przycisku
przesuƒ ˝ó∏tà ramk´ na ostatni obraz w zestawie, a nast´pnie naciÊnij dolnà cz´Êç
przycisku .
Uwaga

Aby przewinàç do poprzedniego zestawu miniaturek, za pomocà
przycisku
przesuƒ ˝ó∏tà ramk´ na pierwszy obraz w zestawie,
a nast´pnie naciÊnij górnà cz´Êç przycisku .

5 Aby zobaczyç jeden obraz w normalnym widoku, przesuƒ ˝ó∏tà ramk´ na ten
obraz , a nast´pnie naciÊnij OK.
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Powi´kszanie obrazów.
Podczas oglàdania obrazów mo˝na powi´kszyç cz´Êç obrazu od dwóch do czterech razy w stosunku do standardowego rozmiaru. Jest to u˝yteczne podczas oglàdania detali obrazu. Na przyk∏ad, mo˝na sprawdziç, czy fotografowane osoby nie
mia∏y zamkni´tych oczu podczas wykonywania zdj´cia.
Uwaga

Powi´kszanie obrazu nie zmienia obrazu zapisanego w pami´ci.

Aby powi´kszyç obraz:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk
i przewiƒ obrazy do obrazu,
który ma zostaç powi´kszony, za pomocà prawej lub lewej strony przycisku .
2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku
wybierz menu Display (WyÊwietlaj), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Dost´pne sà dwie opcje powi´kszenia: 2x i 4x. Wybierz opcj´ powi´kszenia
za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku , a nast´pnie naciÊnij OK.
4 Do przeglàdania obrazu stosuj lewà i prawà cz´Êç przycisku
oraz dolnà
i górnà. NaciÊni´cie OK, powoduje powrót do normalnego widoku.
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Blokowanie obrazów.
Blokowanie obrazów zapobiega przypadkowemu usuni´ciu obrazów z karty pami´ci
CF. Mo˝na zablokowaç lub odblokowaç wszystkie obrazy na karcie pami´ci CF równoczeÊnie lub zablokowaç lub odblokowaç pojedyncze obrazy.
Uwaga

Zablokowanie obrazu nie zabezpiecza przed jego usuni´ciem podczas formatowania karty pami´ci CF.

Podczas przeglàdania obrazów obok zablokowanych obrazów widoczny jest symbol zablokowania w postaci k∏ódki.
Aby zablokowaç lub odblokowaç obrazy:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk
2 NaciÊnij przycisk
cz´Êci przycisku

.

, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà górnej lub dolnej
przewiƒ do menu Lock (Zablokuj), a nast´pnie naciÊnij OK.

3 Aby zablokowaç lub odblokowaç pojedynczy obraz, przewiƒ obrazy do obrazu,
który ma byç zablokowany lub odblokowany za pomocà prawej lub lewej strony
przycisku . Wybierz Yes (Tak) za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku
, a nast´pnie naciÊnij OK. Powtarzaj te czynnoÊci do zakoƒczenia blokowania
lub odblokowywania obrazów. Po zakoƒczeniu naciÊnij OK.
lub
Je˝eli nale˝y zablokowaç lub odblokowaç wszystkie obrazy, to nie ma znaczenia, który obraz jest wyÊwietlany na wyÊwietlaczu obrazu. Wybierz All (Wszystkie) za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku . Wybierz Yes za pomocà
górnej lub dolnej cz´Êci przycisku , a nast´pnie naciÊnij OK.
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Regulacja ustawieƒ
aparatu.

Ustawienia aparatu mo˝na regulowaç tak, aby odpowiada∏y bie˝àcym warunkom
wykonywania zdj´ç i indywidualnym preferencjom. Na przyk∏ad, do panujàcych
warunków oÊwietleniowych mo˝na dostosowaç ustawienia lampy b∏yskowej lub
zastosowaç samowyzwalacz do wykonywania zdj´ç. Niniejszy rozdzia∏ opisuje
nast´pujàce czynnoÊci:
• stosowanie lampy b∏yskowej;
• zmienianie jakoÊci obrazów;
• ustawianie natychmiastowego podglàdu;
• zmienianie daty i czasu;
• regulacj´ jasnoÊci wyÊwietlacza obrazu;
• w∏àczanie i wy∏àczanie dêwi´ków systemowych;
• zmienianie j´zyka komunikatów.

Stosowanie lampy b∏yskowej.
Mo˝liwe sà cztery ustawienia lampy b∏yskowej. Ikona lampy b∏yskowej na wyÊwietlaczu stanu aparatu wskazuje bie˝àce ustawienie lampy b∏yskowej. Po wy∏àczeniu
i ponownym w∏àczeniu aparatu ustawienie lampy b∏yskowej automatycznie powraca
do ustawienia AUTO FLASH (Automatyczne ustawienie lampy b∏yskowej).

Ikona

Komunikat

Opis

AUTO FLASH
(Automatyczne
ustawienie lampy
b∏yskowej)

Aparat decyduje o zastosowaniu lampy b∏yskowej na
podstawie analizy warunków oÊwietleniowych.
Lampa b∏yskowa powraca do ustawienia AUTO FLASH
po ka˝dym w∏àczeniu aparatu.
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Ikona

Komunikat

Opis

RED–EYE
(Redukcja zjawiska
czerwonych oczu)

Lampa b´dzie zastosowana, gdy b´dzie potrzebna.
Funkcja Red–eye ogranicza wyst´powanie zjawiska
czerwonych oczu na zdj´ciach osób i zwierzàt poprzez
wys∏anie dwóch b∏ysków — jednego przyzwyczajajàcego
oczy do lampy b∏yskowej i drugiego wykonujàcego zdj´cie.
Podczas fotografowania osób nale˝y ich poprosiç
o zaczekanie do zasadniczego b∏ysku.

FLASH ON
(Lampa b∏yskowa
zawsze w∏àczona)

Lampa b∏yskowa b´dzie stosowana w ka˝dych
warunkach oÊwietleniowych. IloÊç Êwiat∏a dostarczanego
przez lamp´ b∏yskowà b´dzie dostosowana do
bie˝àcych warunków oÊwietleniowych. Ustawienie to
nale˝y stosowaç wtedy, gdy oÊwietlenie ca∏ego kadru jest
zadowalajàce, ale oÊwietlenie g∏ównego obiektu nie jest
wystarczajàce, np. w sytuacji oÊwietlenia tylnego.
Taki sposób wykorzystania lampy b∏yskowej nazywa
si´ „fill flash” — doÊwietlenie lampà b∏yskowà.

FLASH OFF
(Lampa b∏yskowa
wy∏àczona)

Lampa b∏yskowa nie b´dzie stosowana, niezale˝nie od
warunków oÊwietleniowych. Ustawienie to nale˝y
stosowaç w miejscach, gdzie stosowanie lampy b∏yskowej
jest zabronione. Aby unieruchomiç aparat, mo˝na
zastosowaç statyw.

Aby zmieniç ustawienia lampy b∏yskowej:
1 W∏àcz aparat i naciÊnij kilka razy przycisk lampy b∏yskowej ( ) do momentu,
gdy na wyÊwietlaczu stanu aparatu uka˝e si´ ˝àdane ustawienie lampy b∏yskowej. Przycisk ( ) prze∏àcza mi´dzy czterema dost´pnymi ustawieniami lampy
b∏yskowej.
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Zmienianie jakoÊci obrazu.
Mo˝liwe sà trzy ustawienia jakoÊci obrazu: GOOD (Dobra), BETTER (Lepsza)
i BEST (Najlepsza). Bie˝àce ustawienie jakoÊci obrazu jest sygnalizowane przez
jednà, dwie lub trzy gwiazdki na wyÊwietlaczu stanu aparatu.
Ustawienie jakoÊci obrazu okreÊla jakoÊç i liczb´ obrazów, zapisywanych na karcie
pami´ci CF. Zdj´cia o wy˝szej jakoÊci obrazu zajmujà wi´cej miejsca w pami´ci,
zdj´cia o ni˝szej jakoÊci obrazu zajmujà mniej miejsca pami´ci.
Oto kilka wa˝nych faktów dotyczàcych ustawieƒ jakoÊci obrazu:
• Dla ró˝nych obrazów mo˝na stosowaç ró˝ne ustawienia jakoÊci obrazu.
• Aparat zachowuje bie˝àce ustawienie pami´ci do momentu zmiany, nawet po
wy∏àczeniu aparatu.
• Liczba zdj´ç mo˝liwych do wykonania, widoczna na wyÊwietlaczu stanu aparatu, zmienia si´ wraz ze zmianami jakoÊci obrazu, poniewa˝ jakoÊç obrazu ma
wp∏yw na liczb´ obrazów, które mogà znaleêç si´ na karcie pami´ci CF.

JakoÊç obrazu

Opis

RozdzielczoÊç

«

Jest to ustawienie jakoÊci obrazu
najbardziej oszcz´dzajàce pami´ç.
Ustawienie to nale˝y stosowaç do
wykonywania zdj´ç przeznaczonych
wy∏àcznie do wysy∏ania pocztà
elektronicznà lub umieszczenia
w Internecie.

Zoom cyfrowy wy∏àczony:
640 x 480.
Zoom cyfrowy w∏àczony:
320 x 240.

GOOD
(Dobra)
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JakoÊç obrazu

Opis

RozdzielczoÊç

««

Ustawienie to daje obrazy o wysokiej
jakoÊci i wymaga mniej pami´ci ni˝
tryb BEST. Ustawienie to nale˝y
stosowaç do wykonywania zdj´ç, które
majà byç drukowane w formacie nie
wi´kszym ni˝ 20,3 x 25,4 cm.
Jest to ustawienie domyÊlne.

Zoom cyfrowy wy∏àczony:
2048 x 1536.
Zoom cyfrowy w∏àczony:
1024 x 768.

Ustawienie to daje obrazy o najwy˝szej
jakoÊci i zu˝ywa najwi´cej pami´ci.
Ustawienie to nale˝y stosowaç do
wykonywania zdj´ç, które majà byç
kadrowane i powi´kszane za pomocà
edytora obrazu lub drukowane
w formacie wi´kszym ni˝ 20,3 x 25,4 cm.

Taka sama rozdzielczoÊç
jak w ustawieniu Better
(Lepsza), ale z mniejszà
kompresjà pliku.

BETTER
(Lepsza)

«««

BEST

(Najlepsza)

Aby zmieniç jakoÊç obrazu:
• W∏àcz aparat i naciÊnij kilkakrotnie przycisk jakoÊci obrazu («« ), a˝ wskaênik
wybranego poziomu jakoÊci uka˝e si´ na wyÊwietlaczu LCD stanu aparatu.
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Ustawianie natychmiastowego podglàdu.
Po w∏àczeniu funkcji Instant Review (Natychmiastowy podglàd), obrazy ukazujà
si´ na wyÊwietlaczu obrazu natychmiast po ich wykonaniu. W czasie wyÊwietlania
obrazu mo˝na podjàç decyzj´ o jego zapisaniu lub usuni´ciu.
Uwaga

Je˝eli nie korzysta si´ z mo˝liwoÊci oglàdania ka˝dego obrazu natychmiast po jego wykonaniu, funkcj´ natychmiastowego podglàdu nale˝y
wy∏àczyç, aby oszcz´dzaç baterie.

Aby w∏àczyç lub wy∏àczyç natychmiastowy podglàd:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk
2 NaciÊnij przycisk
cz´Êci przycisku

.

, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà za pomocà dolnej
wybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij OK.

3 Wybierz Instant Review (Natychmiastowy podglàd) za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku .

5 Wybierz On (W∏àczony) lub Off (Wy∏àczony) za pomocà lewej lub prawej
strony przycisku
, a nast´pnie naciÊnij OK.
5 NaciÊnij przycisk

, aby wyjÊç z menu Setup (Ustawienia).
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Zmienianie daty i czasu.
Aparat posiada zegar czasu rzeczywistego zapisujàcy dat´ i godzin´ wykonania
ka˝dego zdj´cia. Aparat prosi o wprowadzenie daty i czasu w nast´pujàcych okolicznoÊciach:
• po pierwszym w∏àczeniu aparatu;
• jeÊli aparat by∏ pozbawiony zasilania bateryjnego przez d∏u˝szy okres (baterie
zosta∏y roz∏adowane lub zosta∏y wyj´te z aparatu).
Uwaga

Dla wygody obs∏ugi aparat podtrzymuje dat´ i czas przez co najmniej
15 minut po wyj´ciu starych baterii.

Aby zmieniç dat´ i czas:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku
wybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Wybierz Date & Time (Data i czas) za pomocà dolnej cz´Êci przycisku
a nast´pnie naciÊnij OK.

,

4 Naciskaj lewà lub prawà stron´ przycisku , aby ustawiç dzieƒ, a nast´pnie
naciÊnij dolnà cz´Êç przycisku , aby wybraç nast´pne pole.
5 Ustaw miesiàc, rok, godzin´, minuty i format daty za pomocà przycisku
a nast´pnie naciÊnij OK.
6 NaciÊnij OK, aby potwierdziç dat´ i czas.
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Regulacja jasnoÊci wyÊwietlacza obrazu.
JasnoÊç wyÊwietlacza obrazu mo˝na regulowaç dostosowujàc go do warunków
oÊwietleniowych. Na przyk∏ad podczas u˝ywania aparatu na silnym s∏oƒcu mo˝na
rozjaÊniç wyÊwietlacz obrazu, aby poprawiç jego czytelnoÊç.

Aby ustawiç jasnoÊç wyÊwietlacza obrazu:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku
wybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Przewiƒ do polecenia Brightness (JasnoÊç)
za pomocà dolnej lub górnej cz´Êci przycisku , a nast´pnie naciÊnij OK.
4 Za pomocà prawej strony przycisku rozjaÊnij wyÊwietlacz obrazu lub za pomocà lewej
strony przycisku
przyciemnij wyÊwietlacz
obrazu.
5 NaciÊnij OK.
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W∏àczanie i wy∏àczanie dêwi´ków
systemowych.
Sygna∏y dêwi´kowe aparatu informujà o zakoƒczeniu przetwarzania obrazu, roz∏adowaniu baterii lub o zape∏nieniu bàdê niesprawnoÊci karty pami´ci CF. Dêwi´ki
sà w∏àczone domyÊlnie, ale mo˝na je wy∏àczyç na przyk∏ad wtedy, gdy zdj´cia
sà wykonywanie w miejscu, w którym jest wymagana cisza, np. w muzeum czy na
szkolnym przedstawieniu.
Aby w∏àczyç lub wy∏àczyç sygna∏ dêwi´kowy:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku
wybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Przewiƒ do Beep (Dêwi´ki) za pomocà dolnej lub górnej cz´Êci przycisku
4 Za pomocà prawej lub lewej strony przycisku
Off (Wy∏àczone), a nast´pnie naciÊnij OK.

.

wybierz On (W∏àczone) lub

Zmienianie j´zyka komunikatów.
Mo˝na zmieniç j´zyk komunikatów aparatu u˝ywany w menu aparatu na jeden
z pi´ciu j´zyków: angielski, francuski, niemiecki, w∏oski lub hiszpaƒski.
Aby zmieniç j´zyk komunikatów aparatu:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk

.

2 NaciÊnij przycisk
, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku
wybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij OK.
3 Wybierz polecenie Language (J´zyk komunikatów) za pomocà dolnej cz´Êci
przycisku
, a nast´pnie przewiƒ do wybranego j´zyka komunikatów za
pomocà lewej lub prawej strony przycisku .
4 Gdy wybrany j´zyk pojawi si´ na wyÊwietlaczu obrazu, naciÊnij OK.
5 NaciÊnij przycisk
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, aby powróciç do g∏ównego menu.

Udost´pnianie
i drukowanie obrazów.

Zdj´cia wykonane za pomocà aparatu mo˝na wykorzystywaç na wiele twórczych
i zabawnych sposobów. Mo˝na je przes∏aç do komputera w celu zastosowania
w interesujàcych opracowaniach lub wymieniaç si´ nimi z rodzinà i przyjació∏mi za
poÊrednictwem Internetu. Je˝eli posiadana drukarka ma gniazdo na karty pami´ci
typu CompactFlash (CF) to zdj´cia mo˝na wydrukowaç bezpoÊrednio z karty
pami´ci CF.
Na stronach internetowych HP PhotoSmart pod adresem www.hp.com/photosmart mo˝na znaleêç szereg Êwietnych pomys∏ów i porad dotyczàcych wykorzystania obrazów w zabawny sposób.
Niniejszy rozdzia∏ opisuje sposób u˝ytkowania aparatu wraz z nast´pujàcym sprz´ tem:
• komputerem z systemem Microsoft® Windows® lub z systemem Microsoft Windows NT®;
• komputerem Macintosh;
• komputerem bez zainstalowanego oprogramowania HP;
• czytnikiem kart pami´ci;
• drukarkà wyposa˝onà w czytnik kart pami´ci.

29

U˝ytkowanie aparatu z komputerem
z systemem Windows.
Obrazy znajdujàce si´ w aparacie cyfrowym mo˝na skopiowaç na komputer z systemem Windows.

Wymagania systemowe wobec komputerów
z systemem Windows.
Aby komputer móg∏ wspó∏pracowaç z aparatem, musi spe∏niaç lub przekraczaç
nast´pujàce wymagania. Uaktualnienia wymagaƒ systemowych mo˝na znaleêç pod
adresem www.hp.com/photosmart.
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System operacyjny

Windows 98, Windows Millennium Edition (Me),
Windows XP, Windows 2000 lub
Windows NT 4.0.

Procesor

Pentium ® 166 MHz lub odpowiednik.

Pami´ç (RAM)

Windows 98, Windows Me, Windows XP,
Windows 2000: 32 MB.
Windows NT 4.0: 64 MB.

Wolne miejsce na dysku twardym

180 MB.

Monitor ekranowy

640 x 480, 256 kolorów.

CD–ROM

Dowolna szybkoÊç.

Interfejs

Windows 98, Windows Me, Windows XP
i Windows 2000: port USB.
Windows NT 4.0: czytnik kart pami´ci
CompactFlash (do zakupienia osobno)
lub drukarka HP wyposa˝ona w czytnik
kart pami´ci.

Instalacja oprogramowania na komputerze
z systemem Windows.
1 W∏ó˝ p∏yt´ HP photosmart 715 do nap´du CD–ROM komputera. Okno instalacyjne uka˝e si´ automatycznie.
Uwaga

Je˝eli okno instalacyjne nie ukazuje si´, nale˝y kliknàç przycisk Start,
a nast´pnie wybierz polecenie Uruchom. W oknie Otwórz nale˝y
wpisaç: X:\setup.exe, gdzie X jest literà nap´du CD–ROM.

2 Kliknij Next (Dalej), a nast´pnie zainstaluj oprogramowanie stosujàc si´ do poleceƒ p∏ynàcych z ekranu.
Niektóre wersje aparatu sà dostarczane wraz z oprogramowaniem dodatkowym.
Aby zainstalowaç oprogramowanie dodatkowe, pozostaw p∏yt´ HP photosmart 715
w nap´dzie CD–ROM komputera i przejdê do nast´pnej sekcji.

Aby zainstalowaç oprogramowanie dodatkowe:
1 Kliknij przycisk Start, nast´pnie wybierz polecenie Uruchom, a w oknie
Otwórz wpisz: X:\Bonus\setup.exe, gdzie X jest literà nap´du CD–ROM.
2 Kliknij OK, a nast´pnie zainstaluj oprogramowanie dodatkowe stosujàc si´ do
poleceƒ p∏ynàcych z ekranu.

Pod∏àczanie aparatu do komputera z systemem
Windows.
Przed pod∏àczeniem aparatu do komputera nale˝y zainstalowaç oprogramowanie.
Uwaga

Aparat korzysta ze z∏àcza USB, tote˝ podczas pod∏àczania lub od∏àczania aparatu nie trzeba wy∏àczaç komputera.

31

Aby pod∏àczyç aparat do komputera z systemem Windows:
1 Wy∏àcz aparat.
2 Pod∏àcz mniejszà koƒcówk´ kabla USB do aparatu.

3

Pod∏àcz drugà koƒcówk´ kabla do jakiegokolwiek portu USB komputera.

Uwaga

Gdy aparat jest pod∏àczony do komputera dzia∏a jedynie dêwignia
zasilania aparatu. Inne przyciski aparatu nie dzia∏ajà.

Zgrywanie obrazów do komputera z systemem
Windows.
Zgrywanie (unloading) jest to proces kopiowania obrazów z karty pami´ci CF
w aparacie do komputera.
Obrazy mogà byç zgrywane na trzy sposoby: automatycznie, samodzielnie lub
przez zainstalowanie aparatu jako nap´du dyskowego. Zgrywanie automatyczne
jest najcz´Êciej stosowanà metodà. Opis pozosta∏ych metod znajduje si´ w podr´cznej dokumentacji oprogramowania HP Photo Imaging Software.
Porada

Aby oszcz´dzaç energi´ baterii podczas zgrywania obrazów do komputera, nale˝y stosowaç zasilacz sieciowy zalecany przez HP stanowiàcy wyposa˝enie dodatkowe.

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczà komputerów z systemami Windows Me,
Windows XP, Windows 2000 lub Windows 98.
Aby zgraç obrazy do komputera z systemem Windows:
1 Pod∏àcz aparat do komputera za pomocà kabla USB.
2 W∏àcz aparat.
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Na wyÊwietlaczu stanu aparatu uka˝e si´ komunikat PC informujàcy o tym, ˝e aparat jest pod∏àczony do komputera. Po kilku sekundach uruchomi si´ oprogramowanie. Aby zakoƒczyç proces zgrywania, nale˝y zastosowaç si´ do poleceƒ z ekranu.
Uwaga

Aby zatrzymaç na chwil´ automatyczne zgrywanie, nale˝y kliknàç
dowolny element okna HP Automatic Image Unload Software
(Oprogramowania do automatycznego zgrywania obrazów HP).
Je˝eli w aparacie pod∏àczonym do komputera nie ma nowych obrazów, to automatycznego zgrywanie nie odb´dzie si´.

Oprogramowanie HP Automatic Image Unload mo˝na ustawiç w taki sposób, aby
po zgraniu obrazów z aparatu pewne zadania by∏y wykonywane w sposób automatyczny. Mo˝na na przyk∏ad:
• automatycznie rozpoczàç oglàdanie zdj´ç;
• automatycznie drukowaç zdj´cia;
• utworzyç automatycznie stron´ albumu ze zdj´ciami.
Aby ustawiç zautomatyzowane zadania, w oknie dialogowym HP Automatic
Image Unload Software nale˝y kliknàç Task Options (Opcje zadaƒ). Aby
otrzymaç wi´cej informacji na ten temat, nale˝y dwukrotnie kliknàç ikon´ HP
Quick Reference—Photo Imaging zainstalowanà na pulpicie wraz z oprogramowaniem.

U˝ytkowanie aparatu z komputerem z systemem
Windows NT 4.0.
System Windows NT 4.0 nie obs∏uguje interfejsu USB, tote˝ nie mo˝na pod∏àczyç
aparatu bezpoÊrednio do komputera. Obrazy z karty pami´ci CF do komputera
mo˝na przes∏aç za poÊrednictwem gniazda na karty pami´ci CF w drukarce HP
wyposa˝onej w takie gniazdo lub za pomocà czytnika kart pami´ci.
Korzystanie z drukarki HP z gniazdem na karty pami´ci CF.
Aby przesy∏aç obrazy z karty pami´ci CF do komputera z systemem Windows NT
4.0 za pomocà gniazda na karty pami´ci CF drukarki, nale˝y zastosowaç si´ do
instrukcji zawartych w dokumentacji drukarki.
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Korzystanie z czytnika kart pami´ci CF:
1 Wy∏àcz aparat.
2 Wyjmij kart´ pami´ci CF z aparatu.
3 Wsuƒ kart´ pami´ci CF do gniazda na karty pami´ci CF w czytniku kart
pami´ci.
4 W∏àcz komputer, o ile nie zosta∏ wczeÊniej w∏àczony.
5 Kliknij dwukrotnie ikon´ HP Photo Imaging Software na pulpicie Windows.
Otworzy si´ g∏ówne okno oprogramowania HP Photo Imaging Software.
6 Kliknij Unload Images (Zgraj obrazy) w g∏ównym oknie. Poniewa˝ nie znaleziono aparatu USB, oprogramowanie wyÊwietli okno dialogowe, w którym nale˝y
wybraç liter´ nap´du czytnika kart pami´ci CF.
7 Wybierz liter´ nap´du (np. H: ) czytnika kart pami´ci CF w oknie dialogowym.
8 Uruchom oprogramowanie HP Automatic Image Unload i dokoƒcz zgrywanie.
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U˝ytkowanie aparatu z komputerem
Macintosh.
Obrazy z aparatu cyfrowego mo˝na przesy∏aç do komputera Macintosh.

Wymagania systemowe wobec komputerów
Macintosh.
Aby komputer Macintosh móg∏ wspó∏pracowaç z aparatem, musi spe∏niaç lub przekraczaç poni˝sze wymagania. Uaktualnienia wymagaƒ systemowych mo˝na znaleêç pod adresem www.hp.com/photosmart.

System operacyjny

Mac OS 8.6 lub nast´pne.

Procesor

Power PC, 233 MHz.

Pami´ç (RAM)

OS 8.6 lub OS 9: 64 MB. OSX: 128 MB.

Wolne miejsce
na dysku twardym

150 MB.

Monitor ekranowy

800 x 600, 16–bitowy kolor.

CD–ROM

Dowolna szybkoÊç.

Interfejs

Port USB.

Zmienianie ustawienia protoko∏u USB.
Przed rozpocz´ciem zgrywania obrazów z aparatu do komputera Macintosh, nale˝y
na wyÊwietlaczu obrazu zmieniç ustawienia protoko∏u USB na MSDC w menu
Setup (Ustawienia).
Aby zmieniç ustawienia protoko∏u USB:
1 W∏àcz wyÊwietlacz obrazu naciskajàc przycisk
2 NaciÊnij przycisk
nej cz´Êci przycisku
OK.

.

jeszcze raz, aby otworzyç g∏ówne menu, za pomocà dolwybierz menu Setup (Ustawienia), a nast´pnie naciÊnij

3 Przewiƒ do USB za pomocà górnej lub dolnej cz´Êci przycisku

.
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4 Wybierz MSDC za pomocà lewej lub prawej strony przycisku
naciÊnij OK.

, a nast´pnie

Instalacja oprogramowania w systemie Mac OS.
Obrazy mogà byÊ zgrywane do komputera samodzielnie lub automatycznie.
Aby stosowaç funkcj´ automatycznego zgrywania obrazów, nale˝y zainstalowaç
oprogramowanie ArcSoft PhotoImpression wraz z oprogramowaniem Automatic
Image Unload, znajdujàce si´ na p∏ycie CD dostarczonej wraz z aparatem.
1 W∏ó˝ p∏yt´ HP photosmart 715 CD do nap´du CD–ROM komputera.
2 Dwukrotnie kliknij ikon´ p∏yty CD na pulpicie.
3 Dwukrotnie kliknij w∏aÊciwy folder j´zykowy, a nast´pnie dwukrotnie kliknij ikon´
instalatora.
4 Zainstaluj oprogramowanie stosujàc si´ do poleceƒ z ekranu.
Niektóre wersje aparatu sà dostarczane wraz z oprogramowaniem dodatkowym.
Aby zainstalowaç oprogramowanie dodatkowe, nie wyjmuj p∏yty HP photosmart 715
z nap´du CD–ROM komputera i przejdê do nast´pnej sekcji.

Aby zainstalowaç oprogramowanie dodatkowe:
1 Dwukrotnie kliknij ikon´ foldera Bonus.
2 Dwukrotnie kliknij ikon´ instalatora programu Panorama Maker lub PhotoFantasy.
3 Zainstaluj oprogramowanie stosujàc si´ do poleceƒ z ekranu.
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Pod∏àczanie aparatu do komputera Macintosh.
Uwaga

Aparat korzysta ze z∏àcza USB, tote˝ podczas pod∏àczania lub od∏àczania aparatu nie trzeba wy∏àczaç komputera.

Aby pod∏àczyç aparat do komputera Macintosh:
1 Wy∏àcz aparat.
2 Pod∏àcz mniejszà koƒcówk´ kabla USB (dostarczonego wraz z aparatem) do
aparatu.

3 Pod∏àcz drugà koƒcówk´ kabla do portu USB komputera.
4 W∏àcz aparat.
Uwaga

Gdy aparat jest pod∏àczony do komputera, dzia∏a jedynie dêwignia
zasilania aparatu. Inne przyciski aparatu nie dzia∏ajà.
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Zgrywanie obrazów do komputera Macintosh.
Zgrywanie jest to proces kopiowania obrazów z karty pami´ci CF znajdujàcej si´
w aparacie do komputera.
Obrazy z aparatu mogà byç zgrywane na dwa sposoby: automatycznie lub poprzez
zainstalowanie aparatu jako nap´du dyskowego. Automatyczna procedura zgrywania zosta∏a opisana poni˝ej.
Uwaga

Aby oszcz´dzaç energi´ baterii podczas zgrywania obrazów do komputera, nale˝y stosowaç zasilacz sieciowy zalecany przez HP, stanowiàcy wyposa˝enie dodatkowe.

Aby automatycznie zgraç obrazy do komputera Macintosh:
1 Pod∏àcz aparat do komputera za pomocà kabla USB.
2 W∏àcz aparat.
Na wyÊwietlaczu stanu aparatu uka˝e si´ komunikat PC informujàcy o tym, ˝e
aparat jest pod∏àczony do komputera.
3 Po ukazaniu si´ ekranu powitalnego na ekranie monitora kliknij OK.
4 Po kilku sekundach uka˝e si´ okno Automatic Image Unload. Po odliczeniu okreÊlonego czasu przez licznik, oprogramowanie rozpocznie zgrywanie nowych
obrazów z aparatu do komputera. Aby zgrywanie zatrzymaç na chwil´, nale˝y
kliknàç przycisk Pause (Pauza).
Oprogramowanie Automatic Image Unload mo˝na ustawiç w taki sposób, aby po
zgraniu obrazów do komputera pewne zadania by∏y wykonywane w sposób automatyczny. Aby uzyskaç dost´p do tych opcji, nale˝y kliknàç Options (Opcje).
Po zgraniu wszystkich nowych obrazów do komputera otworzy si´ oprogramowanie
ArcSoft PhotoImpression, umo˝liwiajàce oglàdanie, edycj´, drukowanie i tworzenie
opracowaƒ zawierajàcych obrazy.
Wi´cej informacji znajduje si´ w pomocy oprogramowania ArcSoft.
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Porady dotyczàce zgrywania obrazów
do komputera Macintosh.
• Podczas zgrywania obrazów do komputera, pozostajà one zapisane na karcie
pami´ci CF a˝ do ich usuni´cia. Je˝eli wykonano nowe zdj´cia i ponownie
zgrywa si´ obrazy oprogramowanie automatycznie zgrywajàce obrazy ignoruje stare zdj´cia. Dzi´ki temu w komputerze nie b´dzie wielu kopii tych samych
obrazów.
• Je˝eli w aparacie pod∏àczonym do komputera nie ma nowych zdj´ç, automatyczne zgrywanie nie odb´dzie si´.
• W oknie Options (Opcje) mo˝na wy∏àczyç opcj´ automatycznego zgrywania
zdj´ç. Aby z powrotem w∏àczyç t´ opcj´, nale˝y otworzyç okno Options w folderze ArcSoft Pl.
• Nale˝y zapami´taç lokalizacj´ zapisywanych plików na dysku twardym. Obrazy
sà zapisywane domyÊlnie w folderze PhotoImpression, na przyk∏ad „Macintosh
HD:ArcSoft Pl:Photos:2002.07.04.” Je˝eli folder ArcSoft Pl ma byç usuni´ty
z dysku, wczeÊniej nale˝y przenieÊç obrazy do innego folderu, w przeciwnym
wypadku obrazy zostanà usuni´te z twardego dysku podczas usuwania folderu
PhotoImpression.
• Obrazy mo˝na zgrywaç samodzielnie za pomocà oprogramowania ArcSoft. Po
pod∏àczeniu aparatu do komputera, na pulpicie uka˝e si´ ikona „Untitled” reprezentujàca aparat. Aby uzyskaç dost´p do obrazów, nale˝y dwukrotnie kliknàç t´
ikon´. Nast´pnie nale˝y przeciàgaç i upuszczaç wybrane pliki na dysk twardy.

Zgrywanie obrazów bez stosowania
oprogramowania aparatu.
Podczas pobytu poza domem mo˝na zgraç obrazy do komputera, na którym nie
zainstalowano oprogramowania Automatic Image Unload.
Uwaga

Komputer powinien posiadaç port USB i pracowaç pod kontrolà jednego
z nast´pujàcych systemów operacyjnych: Windows 2000, Windows Me
lub nast´pnego, wzglednie Macintosh OS 8.6 lub nast´pnego.
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Aby zgraç obrazy do komputera z systemem Windows
lub Macintosh:
1 Zmieƒ ustawienie protoko∏u USB aparatu na MSDC, aby aparat by∏ rozpoznawany przez komputer jako nap´d dyskowy. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ w sekcji „Zmiana ustawienia protoko∏u USB” na stronie 35.
2 Pod∏àcz aparat do komputera z systemem Windows lub Macintosh za pomocà
kabla USB.
3 W∏àcz aparat. Komunikat PC widoczny na wyÊwietlaczu stanu aparatu informuje
o pod∏àczeniu aparatu do komputera. Komputer rozpoznaje aparat jako nap´d
dyskowy.
4 Zastosuj nast´pujàca procedur´ dost´pu do plików obrazowych:
• Windows: Kliknij dwukrotnie ikon´ nowego nap´du dyskowego w Moim komputerze lub przejdê do litery nap´du w Eksploratorze Windows. Skorzystaj z poleceƒ Kopiuj i Wklej, aby przes∏aç wybrane obrazy na dysk twardy.
• Macintosh: Dwukrotnie kliknij ikon´ nowego nap´du dyskowego (Untitled), która
ukaza∏a si´ na pulpicie. Nast´pnie przeciàgaj i upuszczaj wybrane pliki na dysk
twardy.

U˝ywanie czytnika kart pami´ci.
Do przeglàdania i zapisywania w komputerze plików obrazowych mo˝na zastosowaç czytnik kart pami´ci CF, np. SanDisk ImageMate lub adapter PCMCIA. Je˝eli
czytnik kart pami´ci CF zosta∏ zainstalowany w komputerze, nale˝y w∏o˝yç kart´
pami´ci CF do czytnika kart pami´ci. Obrazy na karcie pami´ci CF sà równie ∏atwo
dost´pne jakby znajdowa∏y si´ na dyskietce.
Czytniki kart pami´ci mo˝na zakupiç w sklepie internetowym pod adresem
www.hpshooping.com (oferta nie obejmuje wszystkich krajów) lub w miejscowym sklepie komputerowym.

Drukowanie obrazów na drukarce
wyposa˝onej w czytnik kart pami´ci.
Je˝eli posiadana drukarka jest wyposa˝ona w gniazdo na karty pami´ci CF, np. drukarka HP photosmart 1000 i nast´pne modele, obrazy mo˝na drukowaç bezpoÊrednio z karty. Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´ w dokumentacji drukarki.
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Konserwacja aparatu.

Rozdzia∏ niniejszy opisuje stosowanie baterii lub zasilacza sieciowego do zasilania
aparatu, konserwacj´ aparatu i karty pami´ci CF oraz zawiera zalecenia dotyczàce
bezpiecznej obs∏ugi.

Zasilanie aparatu.
Aparat cyfrowy mo˝e byç zasilany bateryjnie lub za pomocà zasilacza sieciowego
zalecanego przez HP. Podczas wykonywania zdj´ç najwygodniejszym sposobem
jest stosowanie baterii. Podczas przeglàdania obrazów na wyÊwietlaczu obrazu
przez d∏u˝szy czas oraz podczas transferu obrazów z aparatu do komputera nale˝y
stosowaç zasilacz sieciowy (zakupiony osobno), aby oszcz´dzaç energi´ baterii.

OkreÊlanie stanu zu˝ycia baterii.
Ikona baterii znajdujàca si´ na wyÊwietlaczu LCD stanu aparatu pokazuje
poziom na∏adowania baterii. WyÊwietlane sà trzy poziomy na∏adowania baterii:
na∏adowane, cz´Êciowo roz∏adowane, roz∏adowane.

na∏adowane

cz´Êciowo roz∏adowane

roz∏adowane

Je˝eli ikona baterii wskazuje na roz∏adowanie baterii, nale˝y je niezw∏ocznie
wymieniç.
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Uwaga

Je˝eli ikona roz∏adowanej baterii na wyÊwietlaczu stanu aparatu migocze i aparat wydaje szereg dêwi´ków, oznacza to ˝e zasilanie zostanie wkrótce wy∏àczone. Przed wykonaniem kolejnego zdj´cia nale˝y
wymieniç baterie.

D∏ugoÊç ˝ycia baterii zale˝y od wielu czynników. Oto niektóre z nich:
• cz´stoÊç i d∏ugoÊç u˝ytkowania wyÊwietlacza obrazu;
• cz´stoÊç stosowania lampy b∏yskowej;
• liczba wykonywanych zdj´ç;
• temperatura (u˝ywanie aparatu w niskich temperaturach skraca ˝ycie baterii);
• rodzaj stosowanych baterii (fotograficzne baterie litowe sà najtrwalsze, alkaliczne
sà najmniej trwa∏e).

Aby wyd∏u˝yç ˝ycie baterii, nale˝y:
• podczas stosowania aparatu wraz z komputerem oraz w czasie stosowania
wyÊwietlacza obrazu przez d∏u˝szy czas nale˝y stosowaç zasilacz sieciowy,
zalecany przez HP do stosowania z posiadanym aparatem cyfrowym;
• ograniczyç u˝ywanie wyÊwietlacza obrazu bez stosowania zasilacza sieciowego;
• stosowaç tylko baterie specjalnie przeznaczone do aparatów cyfrowych, np.
tytanowe, alkaliczne, litowe lub akumulatory wodorkowe (NiMH) produkowane
przez wielu ró˝nych producentów.
• jeÊli stosowane sà akumulatory, powinny byç one roz∏adowywane do koƒca
i ∏adowane zgodnie z zaleceniami producenta;
• stosowaç tylko baterie w dobrym stanie technicznym; baterie ze Êladami wycieku,
korozji lub spuchni´te nie powinny byç instalowane w aparacie.
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Wymiana baterii.
W aparacie zastosowano cztery baterie typu AA. Mo˝na stosowaç nast´pujàce
baterie o przeznaczeniu fotograficznym: tytanowe, litowe, alkaliczne lub akumulatory wodorkowe (NiMH) typu AA. Dodatkowe baterie mo˝na zakupiç w miejscowym
sklepie fotograficznym lub komputerowym.
Nale˝y stosowaç tylko baterie w dobrym stanie technicznym. Baterie ze Êladami
wycieku, korozji lub spuchni´te nie powinny byç instalowane w aparacie.
Uwaga

Stosujàc akumulatory nale˝y ∏adowaç je za pomocà specjalnego urzàdzenia, poza aparatem. Akumulatory nie sà ∏adowane w aparacie
podczas pod∏àczenia zasilacza sieciowego.

Aby w∏o˝yç nowe baterie:
• Wy∏àcz aparat i skorzystaj z sekcji „Krok 2. Zainstaluj baterie” na stronie 4.

Ostrze˝enie

Nale˝y wymieniaç wszystkie cztery baterie równoczeÊnie. Nie nale˝y
wymieniaç pojedynczych baterii ani u˝ywaç baterii ró˝nych typów.
Nale˝y zawsze stosowaç si´ do zaleceƒ znajdujàcych si´ na opakowaniu informujàcych o w∏aÊciwym sposobie u˝ytkowania baterii i utylizacji zu˝ytych baterii.

Stosowanie zasilacza sieciowego.
Aby wyd∏u˝yç ˝ycie baterii, nale˝y stosowaç zasilacz sieciowy jako êród∏o zasilania podczas pod∏àczania aparatu do komputera i w trakcie u˝ywania wyÊwietlacza
obrazu przez d∏u˝szy czas.
Uwaga

Nale˝y stosowaç wy∏àcznie zasilacz sieciowy zalecany przez HP do
stosowania wraz z aparatem. Stosowanie innego zasilacza uniewa˝nia gwarancj´ i mo˝e uszkodziç aparat.
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Zasilacze sieciowe mo˝na kupiç w sklepie internetowym pod adresem www.
hpshopping.com (oferta nie obejmuje wszystkich krajów). Dane techniczne
zasilacza sieciowego sà dost´pne w witrynie HP photosmart pod adresem
www.hp.com/photosmart (nale˝y kliknàç support).
Uwaga

Zasilacz sieciowy s∏u˝y wy∏àcznie do zasilania aparatu, nie ∏aduje on
baterii.

Aby pod∏àczyç zasilacz sieciowy:
1 Pod∏àcz zasilacz do êród∏a zasilania (np. gniazdka sieciowego lub listwy zasilajàcej).
2 Pod∏àcz okràg∏à koƒcówk´ kabla zasilacza do aparatu.

Uwaga
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Aby korzystaç z zasilania bateryjnego, nale˝y od∏àczyç zasilacz sieciowy od aparatu. Je˝eli zasilacz sieciowy jest pod∏àczony do aparatu, to nawet gdy nie jest on pod∏àczony do êród∏a zasilania, aparat
nie mo˝e korzystaç z zasilania bateryjnego.

Pos∏ugiwanie si´ kartà pami´ci CF.
Karta pami´ci typu CompactFlash (CF) stanowi „film” stosowany w cyfrowym aparacie fotograficznym. Karta jest bardziej ekonomiczna od tradycyjnego filmu, poniewa˝
mo˝na usunàç z niej niepo˝àdane obrazy, robiàc w ten sposób miejsce na nast´pne
obrazy i mo˝na jej u˝ywaç wielokrotnie.
Do aparatu cyfrowego nale˝y stosowaç wy∏àcznie
karty pami´ci typu 1 posiadajàce certyfikat CompactFlash Association (CFA). Karty te sà produkowane przez wielu producentów i majà wiele
rozmiarów pami´ci. Dodatkowe karty pami´ci CF
mo˝na zakupiç w sklepie internetowym pod adresem www.hpshopping.com (oferta nie obejmuje wszystkich krajów) lub w miejscowym sklepie
komputerowym.

Formatowanie karty pami´ci CF.
Wi´kszoÊç kart pami´ci CF jest formatowana fabrycznie. Je˝eli jednak zakupiona
karta pami´ci CF nie jest sformatowana, nale˝y jà sformatowaç przez stosowaniem
jej w aparacie. Mo˝e tak˝e zajÊç potrzeba sformatowania karty pami´ci CF w nast´ pujàcych okolicznoÊciach:
• nowa, sformatowana karta pami´ci CF nie dzia∏a po w∏o˝eniu do aparatu;
• karta by∏a poprzednio u˝ywana w innym aparacie cyfrowym, formatowanie
karty optymalizuje jà do stosowania z posiadanym aparatem fotograficznym;
• zape∏niona karta ma byç stosowana ponownie, formatowanie powoduje usuni´ cie wszystkich obrazów z karty.
Ostrze˝enie

Formatowanie usuwa wszystkie informacje zawarte na karcie pami´ci
CF, w tym tak˝e pliki z innych urzàdzeƒ np. komputerów kieszonkowych. Nale˝y uwa˝aç, która karta jest formatowana. Dobrym rozwiàzaniem jest sprawdzenie zawartoÊci karty przed formatowaniem.

Aby sformatowaç kart´ pami´ci:
• W∏ó˝ kart´ pami´ci CF do aparatu i skorzystaj z sekcji „Usuwanie wszystkich
obrazów poprzez sformatowanie karty pami´ci CF” na stronie 15.
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Wyjmowanie karty pami´ci CF.
W tej sekcji omówiono wyjmowanie karty pami´ci CF z aparatu.
Aby wyjàç kart´ pami´ci CF:
1 Otwórz pokrywk´ karty pami´ci CF.
2 Aby wyjàç kart´ z gniazda, podnieÊ szarà dêwigni´ s∏u˝àcà do wyjmowania
karty, a nast´pnie wepchnij jà w kierunku Êrodka aparatu.

Konserwacja aparatu i akcesoriów.
W niniejszym podrozdziale omówiono sposób konserwacji aparatu i akcesoriów.

Aparat
• Czysty obiektyw zapewnia ostre, klarowne zdj´cia. Aby usunàç odciski palców
i kurz z obiektywu oraz z wyÊwietlaczy stanu i obrazu, nale˝y stosowaç suchà,
mi´kkà i pozbawionà w∏ókien Êciereczk´.
• Obudow´ aparatu nale˝y przecieraç czystà, suchà Êciereczkà. Nie nale˝y u˝ywaç szorstkich Êciereczek mogàcych porysowaç aparat.
• Nie nale˝y zostawiaç aparatu na d∏ugi okres czasu na s∏oƒcu ani w bardzo goràcych pomieszczeniach, na przyk∏ad w samochodzie.
• Je˝eli aparat przenoszony jest z zimnego do ciep∏ego pomieszczenia lub odwrotnie, nale˝y odczekaç kilka minut przed u˝ywaniem aparatu, aby dostosowaç go
do temperatury otoczenia.

Nasadki na obiektyw.
Gwint do mocowania nasadek na obiektywie ∅ 46 jest wykonany w tworzywie
sztucznym; w zwiàzku z tym nale˝y zachowaç ostro˝noÊç podczas wkr´cania filtrów lub nasadek optycznych. Informacje na temat akcesoriów znajdujà si´ w katalogu do∏àczonym do aparatu.
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Zalecenia dotyczàce bezpiecznej obs∏ugi.
• Nie nale˝y samodzielnie otwieraç obudowy aparatu ani samemu naprawiaç
aparatu, grozi to pora˝eniem pràdem. W sprawie naprawy nale˝y skontaktowaç
si´ z autoryzowanym serwisem HP.
• Nale˝y chroniç aparat przed wilgocià. Nadmierna wilgotnoÊç mo˝e spowodowaç niew∏aÊciwe funkcjonowanie aparatu.
• Je˝eli wilgoç dostanie si´ do wn´trza aparatu, nale˝y natychmiast przerwaç u˝ytkowanie aparatu. Przed ponownym u˝ytkowaniem aparatu nale˝y go dok∏adnie
wysuszyç.
• Aparat zosta∏ dostarczony z czterema bateriami nie nadajàcymi si´ do ponownego ∏adowania. Nie nale˝y mieszaç nowych baterii z u˝ywanymi ani u˝ywaç
baterii ró˝nych typów. Nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producentów baterii dotyczàcych bezpiecznej obs∏ugi.
• Podczas usuwania zu˝ytych baterii nale˝y stosowaç si´ do zaleceƒ producenta
baterii dotyczàcych usuwania i recyklingu baterii lub zaleceƒ regionalnych. Nie
nale˝y paliç ani przebijaç zu˝ytych baterii.

• Nale˝y stosowaç wy∏àcznie zasilacz sieciowy zalecany przez HP. Niestosowanie si´ do tego zalecenia mo˝e spowodowaç uszkodzenie aparatu lub po˝ar.
Stosowanie innego zasilacza ni˝ zalecany przez HP powoduje uniewa˝nienie
gwarancji.
• Aby zapobiec utracie danych na karcie pami´ci CF lub uszkodzeniu karty nie
nale˝y jej wystawiaç na dzia∏anie wysokiej temperatury, wilgoci lub elektrycznoÊci statycznej.
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Rozwiàzywanie
problemów.

W rozdziale niniejszym omówiono rozwiàzywanie problemów.

Problemy i rozwiàzania.
Problem

Prawdopodobna przyczyna

Aparat nie Pokrywka karty pami´ci CF
w∏àcza si´. jest otwarta.

Rozwiàzanie
Zamknij pokrywk´ karty pami´ci CF.

Baterie nie dzia∏ajà poprawnie. Sprawdê nast´pujàce mo˝liwoÊci:
• W aparacie zosta∏y zainstalowane zosta∏y
baterie niew∏aÊciwe dla aparatu cyfrowego.
Stosuj wy∏àcznie baterie typu AA
o przeznaczeniu fotograficznym: tytanowe,
litowe, alkaliczne lub akumulatory NiMH.
• Sprawdê, czy baterie zosta∏y w∏aÊciwie
w∏o˝one. Bieguny dodatni i ujemny mogà byç
odwrócone.
• Baterie mogà byç cz´Êciowo lub ca∏kowicie
roz∏adowane. Zainstaluj nowe baterie
lub na∏adowane akumulatory.
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Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

Aparat nie
w∏àcza si´
(ciàg
dalszy).

Zasilacz sieciowy nie dzia∏a
poprawnie.

Sprawdê, czy:
• zasilacz sieciowy jest pod∏àczony do sieci
elektrycznej;
• w gniazdku jest napi´cie;
• zasilacz sieciowy dzia∏a poprawnie;
• stosowany jest zasilacz sieciowy zalecany
przez HP.

Zasilacz sieciowy jest
pod∏àczony do aparatu,
ale nie jest pod∏àczony
do sieci elektrycznej.

Je˝eli zasilacz sieciowy jest pod∏àczony
do aparatu, aparat nie korzysta z zasilania
bateryjnego nawet wtedy, gdy zasilacz
sieciowy nie jest pod∏àczony do sieci
elektrycznej. Aby korzystaç z zasilania
bateryjnego, nale˝y od∏àczyç zasilacz
sieciowy od aparatu. Aby u˝ywaç zasilacz
sieciowy, nale˝y go pod∏àczyç do
sieci elektrycznej.

Aparat jest wy∏àczony.

W∏àcz aparat przesuwajàc dêwigni´ zasilania
(je˝eli chcesz wykonaç zdj´cie) lub w∏àcz
wyÊwietlacz obrazu (je˝eli chcesz
oglàdaç obrazy).

Aparat jest pod∏àczony
do komputera.

Aparat nie reaguje na naciskanie przycisków,
je˝eli na wyÊwietlaczu stanu aparatu
widaç napis PC.

Baterie sà roz∏adowane.

Wymieƒ baterie.

Aparat wymaga zresetowania.

Wy∏àcz aparat i w∏àcz ponownie. Wyjmij baterie
i zainstaluj je ponownie. Je˝eli stosujesz zasilacz
sieciowy, od∏àcz go od aparatu, wyjmij,
a nast´pnie zainstaluj baterie i ponownie
pod∏àcz zasilacz sieciowy.

Aparat nie
reaguje na
naciÊni´cie
przycisku.
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Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

Baterie
muszà byç
wymieniane
bardzo
cz´sto.

D∏ugotrwa∏e u˝ywanie
wyÊwietlacza obrazu
zu˝ywa wiele energii
elektrycznej. Zgrywanie
obrazów do komputera
tak˝e zu˝ywa wiele
energii elektrycznej.

Aby wyd∏u˝yç ˝ycie baterii:
• zawsze stosuj zasilacz sieciowy podczas
d∏ugiego korzystania z wyÊwietlacza obrazu
oraz podczas zgrywania obrazów do
komputera;
• ogranicz stosowanie wyÊwietlacza obrazu.

Stosowane baterie nie sà
odpowiedniej jakoÊci.

Nie stosuj zwyczajnych baterii alkalicznych.
Kupuj baterie wy˝szej jakoÊci, np. „ultra”
lub „premium”: tytanowe, alkaliczne lub litowe,
ewentualnie zastosuj akumulatory NiMH.
Baterie te sà produkowane przez wielu
ró˝nych producentów.

Aparat w∏àcza si´ i zu˝ywa
energi´ baterii podczas
przenoszenia w torebce
lub plecaku.

Zawsze noÊ aparat bezpiecznie w futerale.

Stosowane akumulatory NiMH
nie zosta∏y w∏aÊciwie
na∏adowane.

Aby akumulatory NiMH osiàgn´∏y maksymalnà
pojemnoÊç i wydajnoÊç nale˝y je wszystkie
na∏adowaç po uprzednim czterokrotnym
roz∏adowaniu.

WyÊwietlacz
obrazu
jest zbyt
jasny lub
zbyt ciemny.

Ustawienie jasnoÊci jest
niew∏aÊciwe — za niskie
lub za wysokie wzgl´dem
otoczenia.

Wyreguluj jasnoÊç za pomocà menu Setup
(Ustawienia) aparatu.

WyÊwietlany jest
niew∏aÊciwy
czas i data.

Baterie zosta∏y zupe∏nie
roz∏adowane lub zosta∏y
wyj´te z aparatu na d∏u˝ej
ni˝ 15 minut.

Wymieƒ baterie, a nast´pnie ponownie ustaw
dat´ i czas za pomocà menu aparatu.
Aby uniknàç utraty informacji dotyczàcej
daty i czasu, nale˝y szybko wymieniaç
roz∏adowane baterie.
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Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

W aparacie
jest
ustawiony
niew∏aÊciwy
j´zyk
komunikatów.

Podczas pierwszego
uruchamiania aparatu
wybrano niew∏aÊciwy
j´zyk komunikatów.

Zmieƒ j´zyk komunikatów za pomocà menu
Setup (Ustawienia) aparatu.

Mi´dzy
naciÊni´ciem
spustu
migawki
a wykonaniem zdj´cia
up∏ywa
d∏ugi
okres
czasu.

Aparat w dalszym ciàgu
zapisuje ostatnie wykonane
zdj´cie.zdj´cie.

Zaczekaj kilka sekund, a˝ aparat zakoƒczy
przetwarzanie obrazu, a nast´pnie wciÊnij
do po∏owy spust migawki. Aparat b´dzie
gotowy do wykonania kolejnego zdj´cia
po zapaleniu si´ sta∏ym Êwiat∏em zielonej
lampki obok wizjera.

Jest ciemno a lampa b∏yskowa
jest wy∏àczona.

S∏abe oÊwietlenie wymaga d∏u˝szej ekspozycji.
Pewnie trzymaj aparat do momentu, w którym
zakoƒczy wykonywanie zdj´cia, ewentualnie
popraw warunki oÊwietleniowe lub zastosuj
lamp´ b∏yskowà.

Po
naciÊni´ciu
spustu
migawki
obok
wizjera
ukazuje si´
czerwona
lampka.

Aparat w dalszym ciàgu
zapisuje ostatnie wykonane
zdj´cie.

Zaczekaj kilka sekund, a˝ aparat zakoƒczy
przetwarzanie obrazu, a nast´pnie wciÊnij
do po∏owy spust migawki. Aparat b´dzie
gotowy do wykonania kolejnego zdj´cia
po zapaleniu si´ sta∏ym Êwiat∏em zielonej
lampki obok wizjera.

Na karcie pami´ci CF
brakuje miejsca na zdj´cie.
(Na wyÊwietlaczu LCD stanu
aparatu pojawia si´ „000”
zdj´ç mo˝liwych
do wykonania).

Zainstaluj nowà kart´ pami´ci CF, zrób miejsce
na posiadanej karcie usuwajàc
lub zgrywajàc zdj´cia lub wybierz
ni˝sze ustawienie jakoÊci.

Karta pami´ci CF znajdujàca
si´ w aparacie jest
uszkodzona lub nie jest
sformatowana.

Sformatuj kart´ pami´ci CF lub zastàp jà nowà,
sformatowanà kartà.

Lampa b∏yskowa ∏aduje si´.

Zaczekaj z wykonywaniem kolejnego zdj´cia
do momentu, gdy ikona lampy b∏yskowej
na wyÊwietlaczu stanu aparatu
przestanie migotaç.

1 Po otwarciu menu Setup (Ustawienia) przewiƒ
do ostatniej opcji menu za pomocà dolnej
cz´Êci przycisku .
2 Naciskaj lewà lub prawà stron´ przycisku ,
a˝ uka˝e si´ ˝àdany j´zyk komunikatów,
a nast´pnie naciÊnij OK.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

Po
naciÊni´ciu
spustu
migawki
do po∏owy
obok
wizjera
ukazuje si´
migoczàca
zielona
lampka.

Aparat nie mo˝e nastawiç
na ostroÊç poniewa˝ znajduje
si´ zbyt blisko fotografowanego
obiektu.

Zastosuj inny kàt lub zmieƒ oÊwietlenie
fotografowanego obiektu. Mo˝esz te˝ nastawiç
na ostroÊç na inny obiekt i zastosowaç
blokad´ ostroÊci.
Przedzia∏ automatycznego nastawiania na
ostroÊç wynosi od 0,60 m do nieskoƒczonoÊci,
ostroÊç nastawiana jest na obiekt znajdujàcy
si´ w centrum kadru. Nie nale˝y znajdowaç
si´ zbyt blisko fotografowanego obiektu, obiekt
powinien znajdowaç si´ w centrum kadru.
Je˝eli fotografujesz obiekt znajdujàcy si´
w odleg∏oÊci od 20 do 60 cm od obiektywu
zastosuj ustawienie do zdj´ç z bliska.
Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´
w sekcji „Wykonywanie zdj´ç z bliska”
na stronie 10.

Nie mo˝na
usunàç
obrazu.

Aparat nie mo˝e nastawiç na
ostroÊç poniewa˝ fotografowany
obiekt nie jest dostatecznie
kontrastowy, aby móg∏
funkcjonowaç system
automatycznego nastawiania
na ostroÊç.

Zastosuj inny kàt lub zmieƒ oÊwietlenie
fotografowanego obiektu. Mo˝esz te˝ nastawiç
na ostroÊç na inny obiekt i zastosowaç blokad´
ostroÊci. Wi´cej informacji na ten temat znajduje
si´ w sekcji „Stosowanie blokady ostroÊci”
na stronie 9.

OÊwietlenie fotografowanego
obiektu jest zbyt s∏abe.

Spróbuj nast´pujàcych rozwiàzaƒ:
• zastosuj lamp´ b∏yskowà;
• zaczekaj, a˝ oÊwietlenie poprawi si´ lub
zapal Êwiat∏o w pomieszczeniu;
• zastosuj statyw, aby unieruchomiç aparat
podczas d∏ugiej ekspozycji.

Obraz jest zablokowany.

Odblokuj obraz. Wi´cej informacji na ten temat
znajduje si´ w sekcji „Blokowanie obrazów”
na stronie 20.
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Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

Obraz
jest niewyraêny.

Fotografowany obiekt znajdowa∏
Przedzia∏ automatycznego nastawiania na ostroÊç
si´ zbyt blisko obiektywu aparatu. aparatu wynosi od 0,60 m od obiektywu do
nieskoƒczonoÊci. Aby otrzymywaç wyraêne,
ostre zdj´cia fotografowany obiekt musi
znajdowaç si´ w tym przedziale odleg∏oÊci.
Aparat nie zdà˝y∏ nastawiç na
ostroÊç i ustawiç ekspozycji.

NaciÊnij spust migawki do po∏owy i przytrzymaj
go do momentu zapalenia si´ zielonej lampki
obok wizjera. Zielona lampka sygnalizuje
zakoƒczenie nastawiania na ostroÊç i ustawiania
ekspozycji. Aby wykonaç zdj´cie, wciÊnij spust
migawki do koƒca.

Fotografowany obiekt nie
znajdowa∏ si´ w centrum kadru
lub nie by∏ dostatecznie
kontrastowy aby aparat móg∏
nastawiç na ostroÊç.

Je˝eli fotografowany obiekt nie powinien
znajdowaç si´ w centrum kadru, lub gdy
obiektowi brakuje kontrastu, zastosuj blokad´
ostroÊci po nastawieniu na ostroÊç na inny obiekt
znajdujàcy si´ w tej samej odleg∏oÊci.
Wi´cej informacji na ten temat znajduje si´
w sekcji „Stosowanie blokady ostroÊci”
na stronie 9.

Fotografowany obiekt poruszy∏
W czasie fotografowania ruchomych obiektów
si´ podczas wykonywania zdj´cia. stosuj blokad´ ostroÊci.

Obraz
jest zbyt
ciemny.
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Aparat zosta∏ poruszony podczas
wykonywania zdj´cia.

Trzymaj pewnie aparat podczas naciskania
na spust migawki lub stosuj statyw.

OÊwietlenie by∏o niedostateczne

Zaczekaj, a˝ naturalne oÊwietlenie poprawi si´,
zastosuj oÊwietlenie poÊrednie lub zastosuj
lamp´ b∏yskowà do oÊwietlenia
fotografowanego obiektu.

Lampa b∏yskowa by∏a w∏àczona
ale fotografowany obiekt
znajdowa∏ si´ zbyt daleko.

Lampa b∏yskowa oÊwietla obiekty znajdujàce
si´ nie dalej ni˝ 3,7 m od aparatu.
Podczas wykonywania zdj´ç z lampà
b∏yskowà fotografowany obiekt powinien
znajdowaç si´ w zasi´gu lampy b∏yskowej.

Lampa b∏yskowa zosta∏a
zas∏oni´ta palcami.

W trakcie wykonywania zdj´cia nie zas∏aniaj
palcami lampy b∏yskowej.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiàzanie

Obraz jest
zbyt jasny.

Lampa b∏yskowa dostarczy∏a
zbyt wiele Êwiat∏a.

Zmieƒ ustawienie lampy b∏yskowej na AUTO
FLASH (Ustawienie automatyczne)
lub na FLASH OFF (Wy∏àczona).

Naturalne lub sztuczne êród∏o
Êwiat∏a inne ni˝ lampa
b∏yskowa dostarczy∏o zbyt
wiele Êwiat∏a.

Wykonaj zdj´cie pod innym kàtem. Unikaj
kierowania aparatu bezpoÊrednio w kierunku
êród∏a Êwiat∏a lub w kierunku b∏yszczàcych
powierzchni w s∏oneczny dzieƒ. Je˝eli za
obiektem znajduje si´ êród∏o Êwiat∏a,
stosuj ustawienie FLASH ON
(Lampa b∏yskowa zawsze w∏àczona).

Aparat znajdowa∏ si´ zbyt
Odsuƒ si´ od obiektu lub wy∏àcz lamp´
blisko obiektu, aby mo˝na
b∏yskowà (ustawienie FLASH OFF),
by∏o stosowaç lamp´ b∏yskowà. a nast´pnie powtórz zdj´cie.
Po
pod∏àczeniu
aparatu do
komputera
ukazuje
si´
komunikat,
˝e nie
mo˝na
odnaleêç
aparatu.

Aparat jest wy∏àczony.

W∏àcz aparat przesuwajàc dêwigni´ zasilania.

Kabel USB nie zosta∏
poprawnie pod∏àczony.

Sprawdê pod∏àczenie kabla USB na
obu koƒcach.

Aparat jest pod∏àczony
do komputera przez
koncentrator USB, który
nie jest zgodny z aparatem.

Pod∏àcz aparat bezpoÊrednio do portu
USB komputera.

Aparat powinien zostaç
zresetowany.

Wy∏àcz i w∏àcz ponownie aparat.

Komputer
nie
rozpoznaje
aparatu
i automatyczne
zgrywanie
obrazów
nie rozpoczyna si´.

Aparat nie zosta∏ poprawnie
skonfigurowany wzgl´dem
posiadanego komputera.

Otwórz menu Setup (Ustawienia) na
wyÊwietlaczu obrazu i sprawdê ustawienie USB:
• Je˝eli u˝ywasz komputera z systemem
Windows, ustaw USB w pozycji SIDC.
• Je˝eli u˝ywasz Macintosha, ustaw USB
w pozycji MSDC.

Macintosh dzia∏a pod systemem
operacyjnym starszym ni˝
OS 8.6, nie obs∏ugujàcym
masowych pami´ci USB.

Przejdê do sekcji Support witryny
www.apple.com i pobierz uaktualnienie USB
Mass Storage Support (version 1.3.5)
(Obs∏uga pami´ci masowych USB).
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