INSTRUKCJA OBS¸UGI APARATU
CYFROWEGO

Pl

Wprowadzenie
Dzi´kujemy, ˝e obdarzyliÊcie Paƒstwo firm´ Nikon zaufaniem i
zakupiliÊcie aparat cyfrowy COOLPIX 4300.
Dokumentacja tego produktu zawiera instrukcje obs∏ugi wymienione poni˝ej.
Aby osiàgnàç jak najbardziej optymalne rezultaty fotografujàc tym aparatem,
zalecamy zapoznanie si´ z niniejszymi podr´cznikami.

Instrukcja obs∏ugi aparatu cyfrowego COOLPIX 4300
Instrukcja obs∏ugi (ten podr´cznik) pozwoli Paƒstwu zapoznaç si´ z
zasadami obs∏ugi aparatu.
Nikon View Reference Manual
Instrukcja ob∏ugi programu Nikon View umieszczona zosta∏a na p∏ycie CD
do∏àczonej do zestawu.

Symbole
Aby u∏atwiç znalezienie potrzebnej informacji, zastosowano nast´pujàce
symbole:

Ikona oznacza uwagi
zwiàzane z bezpieczeƒstwem
u˝ytkowania aparatu.

Ikona oznacza dodatkowe
informacje, które mogà byç
przydatne podczas
u˝ytkwania aparatu.

Ikona oznacza informacje,
które powinieneÊ przeczytaç
zanim zaczniesz u˝ywaç
aparatu COOLPIX 4300.
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Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa
Aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom aparatu, przed rozpocz´ciem
fotografowania nale˝y przeczytaç nast´pujàce uwagi. Poni˝sze informacje
powinny znajdowaç si´ w miejscu dost´pnym dla wszystkich u˝ytkowników
aparatu.
Wszelkie niesprawnoÊci wynikajàce z nieprawid∏owego u˝ywania aparatu
oznaczone sà nast´pujàcymi symbolami:
Ta ikona oznacza ostrze˝enie, do którego nale˝y si´ zastosowaç
przed rozpocz´ciem pracy z aparatem w celu unikni´cia
ewentualnego urazu.

OSTRZE˚ENIA
Gdy patrzysz przez wizjer nie
kieruj aparatu bezpoÊrednio na
s∏oƒce

dost´p do aparatu majà dzieci
nale˝y zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç.

Nigdy nie patrz przez wizjer na
s∏oƒce czy inne êród∏o Êwiat∏a mo˝e to bowiem przyczyniç si´ do
uszkodzenia wzroku.

Nie rozmontowywuj aparatu

Przy jakimkolwiek nieprawid∏owym funkcjonowaniu nale˝y
natychmiast wy∏àczyç aparat
Gdyby pojawi∏ si´ dym lub dziwna
woƒ wydobywajàca si´ z aparatu
lub zasialcza (dost´pny osobno),
nale˝y natychmiast wyjàç zasilacz
z gniazda a baterie z aparatu.
Niezastosowanie
si´
do
powy˝szych wskazówek moêe
prowadziç
do
powa˝nych
uszkodzeƒ. W celu usuni´cia
uszkodzenia prosimy zwróciç si´
do serwisu Nikona.
Nie u˝ywaj aparatu w pobli˝u
substancji palnych
Nigdy nie nale˝y u˝ywaç aparatu
w pobli˝u ∏atwo palnego gazu.
Isnieje bowiem niebezpieczeƒstwo
wybuchu lub po˝aru.
Nie owijaj paska aparatu wokó∏
szyji
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Owini´cie paska wokó∏ szyi mo˝e
prowadziç do uduszenia. Gdy

Nigdy
nie
nale˝y
dotykaç
wewn´trznych cz´Êci korpusu. W
przypadku
jakichkolwiek
uszkodzeƒ nie nale˝y naprawiaç
ich samo-dzielnie, lecz zwróciç si´
do serwisu. W przypadku gdy
korpus
aparatu
zostanie
uszkodzony na skutek upadku,
nale˝y wyjàç baterie i/lub od∏àczyç
zasilacz,
a
nast´pnie
skontaktowaç si´ z autoryzowanym
serwisem Nikona.
Ârodki ostro˝noÊci przy obchodzeniu si´ z akumulatorem
Przy niew∏aÊciwym u˝ytkowaniu
istnieje
niebezpieczeƒsto
wycieku lub wybuchu. W celu
w∏aciwego
u˝ytkowania
zastosowane
powinny
byç
nast´pujàce zalecenia:
• Przed usuni´ciem baterii/ akumulatora nale˝y upewniç si´, ˝e
aparat jest wy∏àczony. Zasilacz
powinien byç od∏àczony.
•Nale˝y u˝ywaç tylko baterii
wskazanych przez producenta.
• Nale˝y uwa˝aç, by nie w∏o˝yç
beterii odwrotnie.

• Nie mo˝na otwieraç baterii.
• Nie nale˝y wystawiaç baterii na
dzia∏anie wysokiej temperatury i
p∏omieni.
• Nie nale˝y wystawiaç baterii na
dzia∏anie wilgoci lub zanurzaç ich
w wodzie.
• Nie mo˝na przechowywaç akumulatora w pobli˝u przedmiotów
metalowych takich jak ∏aƒcuszki,
spinki.
• Przy
pustym
akumulatorze
istnieje
niebezpieczeƒstwo
wycieku. Dlatego, by uniknàç
uszkodzenia aparatu, nale˝y
wyjmowaç z niego roz∏adowanà
bateri´.
• Gdy akumulator nie jest u˝ywany,
nale˝y umieÊciç na nim ochronnà
pokrywk´ i przechowywaç w
ch∏odnym miejscu.
• Po d∏ugim okresie pracy aparatu
zasilanego energià z baterii,
bateria mo˝e ulec rozgrzaniu.
Dlatego przed wyj´ciem baterii,
nale˝y wy∏àczyç aparat i
umo˝liwiç im ostudzenie si´.
• Nagrzaniu mo˝e te˝ ulec uchwyt
aparatu, nie oznacza to jednak
usterki.
• W przypadku przebarwienia
baterii
nale˝y
natychmiast
wy∏àczyç aparat.
U˝ywaj tylko odpowiedniego
przewodu
Przy pod∏àczeniu aparatu do
zewn´trznych urzàdzeƒ nale˝y
u˝ywaç tylko przewodu Nikona.
Trzymaj aparat z dala od dzieci
Uwa˝aj by dzieci, zw∏aszcza
niemowl´ta, nie wk∏ada∏y cz´Êci
aparatu - np. baterii - do ust.

Wyjmowanie karty pami´ci
Przy d∏u˝szej pracy aparatu, karty
pami´ci mogà staç si´ ciep∏e.
Nale˝y
zatem
zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç przy ich
wyjmowaniu.
P∏yty CD
P∏yty CD, na których znajdujà si´
instrukcje obs∏ugi i programy, nie
powinny byç odtwarzane za
pomocà
odtwarzaczy
kompaktowych. Mo˝e to bowiem
doprowadziç do uszkodzenia
odtwarzaczy.
Ârodki ostro˝noÊci przy u˝ywaniu
lampy blyskowej
B∏ysk lampy b∏yskowej wyzwolony
przy niewielkiej odleg∏oÊci od oczu
mo˝e spowodowaç chwilowe
uszkodzenie wzroku. Szczególnà
ostro˝noÊç nale˝y zachowaç podczas fotografowania niemowlàt
(lampa b∏yskowa powinna znajdowaç sie w odlegoÊci nie mniejszej
ni˝ 1m).
U˝ywanie wizjera
Patrzàc przez wizjer i dokonujàc
korekcji optycznej, nale˝y uwa˝aç
by przez pomy∏k´ nie zraniç
swojego oka palcem.
Unikaj kontaktu z ciek∏ym
kryszta∏em
W przypadku st∏uczenia wyÊwietlacza LCD nale˝y zachowaç
szczególnà
ostro˝noÊç
by
zapobiec zranieniu si´ kawa∏kami
pot∏uczonego szk∏a. Nie nale˝y
równie˝ dopuÊciç by kryszta∏ z
wyÊwietlacza dosta∏ si´ do skóry.
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Uwagi
• Kopiowanie
i
rozposzechnianie
niniejszego podr´cznika bez zgody
firmy Nikon jest zabronione.
• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do
zmiany danych technicznych sprz´tu
jak
i
oprogramowania
bez
wczeÊniejszego powiadomenia.
• Nikon
nie
b´dzie
ponosi∏
odpowiedzialnoÊci za uszkodzenia
wynikajàce z normalnego zu˝ycia

aparatu.
• W przypadku pojawienia si´ w tym
podr´czniku b∏´dów lub wszelkich
niedok∏adnoÊci, b´dziemy wdzi´czni za
poinformowanie o tym przedstawicieli
firmy Nikon w Paƒstwa kraju. Umo˝liwi
nam to naniesienie ewentualnych
poprawek.

Uwagi dotyczàce kopiowania i przetwarzania podr´cznika
Wykonywanie kopii za pomocà skanera, aparatu cyfrowego lub innych urzàdzeƒ i
wszelkie przetwarzanie niniejszego podr´cznika jest zabronione i podlega
odpowiedzialnoÊci karnej.
• Kopiowanie i przetwarzanie ni˝ej
wymienionych dokumentów jest
zabronione i podlega
odpowiedzialnoÊci karnej:
Banknoty,
monety,
papiery
wartoÊciowe, obligacje paƒstwowe nawet b´dàce tylko wzorem orygina∏u.
Zabronione
jest
kopiowanie
i
przetwarzanie banknotów i papierów
wartoÊciowych b´dàcych w obiegu w
innym kraju. W przypadku braku
pozwolenia za strony rzàdu danego
kraju, kopiowanie i przetwarzanie
znaczków i kartek pocztowych
emitowanych przez ten rzàd jest
zabronione.
Kopiowanie
i
przetwarzanie znaczków emitowanych
przez dany rzàd oraz innych dokumentów prawnie strze˝onych jest
zabronione.

firmy prywatne (akcje, faktury, czeki,
certyfikaty,
itp.),
przepustek
wejÊciowych oraz kuponów zosta∏y
okreÊlone przez rzàd RP (z wyj.
minimalnych liczb kopiii do u˝ycia
wewnàtrz danej firmy). Zabronione jest
równie˝ kopiowanie lub przetwarzanie
poszportów wydanych przez rzàd
danego kraju, licencji na u˝ytek
agencji
publicznych
i
grup
prywatnych, dowodów osobistych,
biletów, kuponów.
• Uwagi dotyczàce praw autorskich
Kopiowanie i przetwarzanie dzie∏
autorskich takich jak ksià˝ki, utwory
muzyczne,
rysunki,
obrazy,
p∏askorzeêby, mapy, filmy i zdj´cia jest
zabronione z wyjàtkiem wykonania
kopii na u˝ytek w∏asny.

• Uwagi dotyczàce kopii
Uwagi dotyczàce kopiii papierów
wartoÊciowych emitowanych przez

Informacje dot. znaków handlowych
Apple, logo Apple, Macintosh, Mac OS, Power Macintosh, PowerBook, QuickTime sà
nazwami zastrze˝onymi firmy Apple Computer, Inc. Finder, Macintosh PC Exchange,
Power Mac, iMac, iBook sà nazwami zastrze˝onymi firmy Apple Computer, Inc. IBM i IBM
PC/AT sà nazwami zastrze˝onymi firmy International Business Machines Corporation.
PowerPC jest znakiem firmowym International Business Machines Corporation,
u˝ywanym na podstawie licencji. Microsoft jest nazwà zastrze˝onà, a Windows, MSWindows i Windows NT sà znakami firmowymi Microsoft Corporation. Internet Explorer
jest produktem firmy Microsoft Corporation. Pentium i i486 sà znakami firmowymi Intel
Corporation. Internet jest znakiem firmowym Digital Equipment Corporation. Netscape i
Netscape Navigator sà nazwami zastrze˝onymi przez Netscape Communications
Corporation. CompactFlash jest produktem firmy SanDisk Corporation. Lexar Media jest
produktem Lexar Media Corporation. Adobe i Acrobat sà nazwami zastrze˝onymi Adobe
Systems Inc. Zip jest nazwà zastrze˝onà przez Iomega Corporation w U.S. i innych
krajach. Pozosta∏e nazwy handlowe wymienione w tym podr´czniku lub w dokumentacji
produktu sà znakami firmowymi lub nazwami zastrze˝onymi nale˝àcymi do producentów
odpowiednich produktów.
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Rodzia∏ podzielony jest na nast´pujàce cz´sci:
Elementy aparatu COOLPIX 4300
Sekcja ta przedstawi Paƒstwu nazwy
poszczególnych elementów aparatu oraz opisze
ich funkcje.
Pierwsze zdj´cia
To kolejne etapy jakie nale˝y wykonaç przed
pierwszym u˝yciem aparatu.
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Elementy aparatu COOLPIX 4300
Elementy aparatu sà opisane poni˝ej. Ich opisy szczegó∏owe znajdujà sie na
stronach wyszczegolnionych tu˝ obok:
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2

6

3

7

4

8

9

17

10

18

11

B

A

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16
24

1 Dioda redukcji efektu czerwonych oczu/Samowyzwalacza
...................................................................................... 48/42
2 Wbudowana lampa b∏yskowa............................................ 48
3 Pokrywa komory na baterie............................................... 17
4 Zatrzask pokrywy komory na baterie ................................ 17
5 Celownik ............................................................................ 26
6 Obiektyw.......................................................................... 144
7 WyjÊcie video .................................................................... 68
8 Gniazdo statywu
9 Dioda gotowoÊci lampy (czerwona) .................................. 28
10 Dioda autofokusa (zielona)................................................ 28
11 Celownik ............................................................................ 26
12 Przycisk 1 (kompensacja ekspozycji)/5 ..... 51/32, 33, 57, 58
13 Przycisk 2 (tryb ustawienia ostroÊci)/6.................... 41/54/63
14 Przycisk 3 (tryb pracy lampy b∏yskowej)/7................... 49/32
15 Przycik MENU.............................................................. 34, 76
16 Przycisk QUICK (szybki podglàd)..................................... 30
17 Spust migawki ................................................................... 28
18 W∏àcznik/wy∏àcznik............................................................ 24
19 Zoom ........................................................................... 26, 46
20 Przycisk TRANSFER .......................................................... 67
21 Uchwyt na pasek............................................................... 16
22 Wybierak wielofunkcyjny
23 Pokrywa komory na kart´ pami´ci.................................... 19
24 WejÊcie USB ..................................................................... 66
25 WejÊcie zasilacza .............................................................. 18
A WyÊwietlacz ....................................................................... 14
B Wybierak trybu pracy......................................................... 15

Wst´p—Elementy aparatu COOLPIX 4300
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25

12

13

A WyÊwietlacz

B Pokr´t∏o trybu pracy
4
1

2

3

5

6

7

8

16

9
11

15

17

10

18
20

Tryb
21

13

22

14

23
24 25

26

27

28

29

30

Na wyÊwietlaczu mogà pojawiç si´ nast´pujàce oznaczenia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Program tematyczny................... 34
Samowyzwalacz ......................... 42
Wskaênik zooma.................... 26/46
Pasek post´pu (Ultra HS)......... 100
Ikona braku ustawienia daty*1 .... 22
Fokus manualny.......................... 54
Tryb pracy lampy b∏yskowej ....... 48
Nazwa bie˝àcego folderu*2 ....... 86
Ustawienia do konwertera ........ 105
BSS ........................................... 102
Redukcja szumu ....................... 116
Blokada ekspozycji (Blokada
ekspozycji/ Blokada balansu bieli) ..
110
13 Bracketing/
Bracketing balansu bieli ........... 114
14 Tryb zapisu ............................... 100
15 Wskaênik stanu baterii*3 ............. 25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pole ustalania ostroÊci......... 99/112
OstroÊç zdj´cia......................... 104
Balans bieli ................................. 97
Czu∏oÊç (ISO) ............................. 53
Zdj´cia czarno-bia∏e................. 103
Korekcja obrazu ....................... 103
WielkoÊç zdj´cia ......................... 82
JakoÊç zdj´cia ............................ 81
Metoda pomiaru Êwiat∏a ............. 99
Tryb ekspozycji......................... 107
Czas otwarcia migawki............. 108
Wskaênik ekspozycji................. 107
Przys∏ona .................................. 107
Kompensacja ekspozycji............ 51
Liczba mo˝liwych do wykonania
zdj´ç/Czas trwania filmu........ 25/50

a
(Auto)

Opis

Strona

Tryb automatyczny, odpowiedni do nieskomplikowanych
fotografii.

24

i Wybór 12 programów tematycznych odpowiednich do
(Program danego typu sceny, takiego jak zachód s∏oƒca czy
tematyczny) portret.
å

(Manualny)

m

(Film)

SETUP

34

Pozwala kontrolowaç w pe∏ni wszystkie ustawienia
aparatu, ∏àcznie z trybem ekspozycji.

96

Funkcja pozwala zapisaç do 40 sek. sekwencji filmowej
(bez dêwi´ku).

50

Umo˝liwia ustawienie bie˝àcej daty i czasu.

(Ustawienia)

79

Funkcja pozwala odtwarzaç i kasowaç zapisane na
p
(Odtwarzanie)karcie zdj´cia.

117

*1 Miga jeÊli nie ustawiono czasu i dat.
*2 Nie wyswietla sie, jeÊli nazwa bie˝àcego folderu too NIKON.
*3 Widoczna tylko przy s∏abym stanie baterii.
14
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Wst´p—Elementy aparatu COOLPIX 4300

19
12

Pierwsze zdj´cia

2 Wy∏àcz aparat

Krok 1 Pzymocowanie paska
Pasek aparatu
• Przymocuj pasek tak, jak
pokazano to na ilustracji
obok.

3 Otwórz komor´ na baterie
Wst´p—Pierwsze kroki

Pokrywka na obiektyw
• Aby zdjàç/za∏o˝yç pokrywk´ naciÊnij
oznaczone na ilustracji przyciski.
• Zalecamy aby pokrywk´ przymocowaç do
aparatu - unikniemy wówczas jej zgubienia.

4 UmieÊç w niej bateri´
EN-EL1

2CR5 (DL245)

Krok 2—W∏o˝enie baterii
Paƒstwa aparat zasilany jest akumulatorem litowo-jonowym Nikon ENEL1 lub baterià litowà 2CR5 (DL245) (dost´pna osobno).

1 Na∏aduj akumulator

• Kupujàc aparat, do∏àczony do niego akumulator EN-EL1 nie b´dzie w
pe∏ni na∏adowany. Zalecamy, aby przed u˝yciem na∏adowali Paƒstwo
akumulator (∏adowarka do∏àczona do zestawu).

16

• UmieÊç w aparacie akumulator EN-EL1 lub bateri´ 2CR5 (DL245) tak, jak
pokazano na ilustracji powy˝ej.

5 Zamknij pokryw´ komory na batei´.
• Zamknij pokryw´ komory (1)i przesuƒ dêwigni´
pokrywy w pokazanym kierunku.

17

2 W∏ó˝ kart´ pami´ci

Dodatkowe êród∏a energii
Chocia˝ aparat COOLPIX 4300 mo˝e byç zasilany
baterià litowà 2CR5 (DL245), dost´pnà w
wi´kszoÊci punktów sprzeda˝y, zalecamy jednak
u˝ywanie akumulatora Nikon EN-EL1 (do∏àczony do
zestawu). Aby dodatkowo wyd∏u˝yç czas pracy
aparatu, nale˝y u˝ywaç zasilacza EH-21 lub EH-53
(oba dost´pne oddzielnie).

Styki
Naklejka

Bateria zegara
Zegar w aparacie zasilany jest osobnà baterià, która ∏aduje si´ samoczynnie
podczas pracy baterii g∏ównej. Gdy aparat by∏ przechowywany przez pewien
czas bez baterii g∏ównej/akumulatora, zegar mo˝e wymagaç zresetowania. Po
w∏o˝eniu baterii g∏ównej, bateria zegara zostanie na∏adowana w ciàgu kilku
godzin.

Krok 3—Instalacja karty pami´ci

• Otwórz komor´ na kart´ i upewnij si´,
˝e przycisk jest ca∏kowicie
wciÊni´ty. Kart´ umieÊç tak, aby
oznaczenie strza∏ki znalaz∏o si´ na
górze i wsuƒ kart´ w kierunku
wskazywanym przez strza∏k´. Zamknij
pokryw´ komory.

Wyjmowanie karty pami´ci
Gdy aparat jest wy∏àczony mo˝emy wyjàç z niego kart´
pami´ci, bez obawy, ˝e utracimy zapisane na niej dane.
Aby wyjàç kart´ wy∏àcz aparat i otwórz pokryw´ komory.
NaciÊnij dwukrotnie przycisk wewnàtrz komory, tak by
cz´Êciowo wysun´∏a sie karta. Wyjmij kart´.

Zamiast rolki z filmem Paƒstwa aparat posiada kart´ pami´ci
CompactFlash™ (CF), na której zapisywane sà zdj´cia (str. 133).

1 Wy∏acz aparat

18
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Wst´p—Pierwsze kroki

Pod∏àczenie zasilacza do
aparatu COOLPIX4300

Krok 4—Wybór j´zyka menu

Krok 5—Ustawienie daty i czasu

Menu oraz pojawiajàce si´ na wyÊwietlaczu informacje mogà byç
zapisane w j´zyku niemieckim, angielskim, francuskim, japoƒskim, lub
hiszpaƒskim.

1

2

3

SET-UP2
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

1
SET

NaciÊnij przycisk MENU aby
wyÊwietliç menu SET-UP 2

SET-UP2
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

4
SET

LANGUAGE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT

De
En
Fr
EI
Es
SET

3

WyÊwietl opcje

Wybierz j´zyk:
De : niemiecki
En : angielski
Fr : francuski
EI : japoƒski
Es : hiszpaƒski

20

6
De
En
Fr
EI
Es
SET

SET-UP2
Steuerung
LampeAufnahmebestätigung
Bilddaten/Transfer
Datum
Schnittstelle
Sprache
Wert löschen
SEITE1 AUSW
STL

Wybierz >

M

D

SET

SELECT

SET

WyÊwietl menu DATE

M

D

4

DATE

Y

M

D

2002. 09. 01

2002. 09. 15

00 00

15 3 0

SELECT

LANGUAGE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT

Y

00 00

DATE

Y

DATE

2002. 01. 01

Wybierz“Date”

Wybierz “Language”

5

2

SET

SELECT

SET

Wybierz Year (Rok), Month
(Miesiàc), Day (Dzieƒ), godzin´ i
minuty

Zmieƒ wybranà jednostk´
• Powtarzaj kroki 5 i 6 a˝ zostanà
ustawione wszystkie elementy

5

6

DATE

Y

M

D

DATE

M

D

Y

2002. 09. 15

09. 15. 2002

15 3 0

15 3 0

SELECT

Wybierz YMD

Wst´p—Pierwsze kroki

Ustaw pokr´t∏o wyboru trybu pracy
na pozycj´ SETUP
i w∏àcz aparat

SET-UP2
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

Czas i data zapisu zdj´cia b´dà widoczne na ka˝dej wykonanej
fotografii. Aby ustawiç w∏aÊciwà dat´ i godzin´ nale˝y wyÊwietliç
menu, tak jak opisano w krokach 1-2 na stronie obok, a nast´pnie:

SET

SELECT

SET

Wybierz kolejnoÊç w jakiej
wyÊwietlane majà byç: rok, miesiàc
i dzieƒ

21

7

SET-UP2
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

SET

NaciÊnij > aby zachowaç `zmiany i
powróciç do menu SET-UP

Pierwsze zdj´cia

Fotografowanie
str. 24-29
Odtwarzanie
str. 30-33

Ikona zegara
JeÊli czas i data nie sà ustawione, na wyÊwietlaczu pojawia si´ migajàca
ikona
aparat znajduje sie w trybie fotografowania. Zdj´cia
wykonane przed ustawieniem daty i czasu b´dà oznaczone numerem
“0000.00.00 00:00”.

Wybór programu
tematycznego
str. 34-38

Rozdzial podzielono na nast´pujàce sekcje:
Fotografowanie
Rozdzia∏ przedstawi Paƒstwu krok po kroku jak
fotografowaç aparatem COOLPIX4300.

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Krok
Przygotowanie aparatu
Kadrowanie zdj´cia
Nastawianie ostroÊci i
robienie zdj´cia
Zakoƒczenie pracy z
aparatem

Strona
24-25
26-27
28
29

Odtwarzanie
Pokazane tu zostanie w jaki sposób przeglàdaç i
kasowaç zdj´cia.
Wybór programu tematycznego
Wprowadzi Paƒstwa w mo˝liwoÊci jakie dajà
programy tematyczne.
22
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Fotografowanie
Rozdzia∏ opisuje podstawowe kroki jakie wykonujemy fotografujàc w
trybie automatycznym. W trybie tym, wi´kszoÊç ustawieƒ ustalana jest
przez aparat na podstawie warunków oÊwietleniowych oraz odleg∏oÊci
obiektywu od fotografowanego obiektu, tak by w ka˝dej sytuacji
uzyskaç jak najbardziej optymalne rezultaty.

Krok 1—Przygotowanie aparatu

JeÊli w∏àczymy aparat, na którego obiektywie
b´dzie znajdowaç si´ pokrywka, na wyÊwietlaczu
pojawi si´ informacja o b∏´dzie. Nale˝y wówczas
wy∏àczyç aparat, zdjàç pokrywk´ i w∏àczyç go
ponownie.

2 Ustaw pokr´t∏o trybu pracy na pozycj´ a

A

2272
1/250 F2.8

16
B

Na temat stanu baterii pojawiajà si´ nast´pujàce informacje:
WyÊwietlacz
NO ICON
M

Warning!!
Battery
exhausted

Znaczenie

Stan aparatu

Bateria jest w pe∏ni
na∏adowana.

Aparat funkcjonuje normalnie.

Bateria cz´Êciowo
wyczerpana. Na∏aduj
akumulator EN-EL1 lub
przygotuj Êwie˝à bateri´
2CR5 (DL245.

Jak powy˝ej, ale przy
zdj´ciach seryjnych mo˝e byç
wykonana ograniczona liczba
fotografii (str. 100).

Bateria wyczerpana.

Spust migawki nieaktywny.

•JeÊli na wyÊwietlaczu widoczna jest informacja “Out of memory,” oznacza to,
˝e karta pami´ci jest ju˝ zape∏niona. Usuƒ z karty zdj´cia (str. 118), w∏ó˝ do
aparatu nowa kart´, lub wybierz mniejszy rozmiar i ni˝szà jakoÊç zdj´ç (str.
82).

Auto-wy∏àczanie

3 W∏àcz aparat
• Po w∏àczeniu aparatu zaÊwieci si´ na kilka sekund
zielona dioda umieszczona obok wizjera.

24

• Przed wykonaniem zdj´cia, sprawdê stan baterii
(A) oraz liczb´ mo˝liwych do wykonania zdj´ç (B).

Pierwsze zdj´cia-Fotografowanie

1 Zdejmij z obiektywu pokrywk´ zabezpieczajàcà

4 Sprawdê oznaczenia na wyÊwietlaczu

JeÊli przez dany czas (okreÊlony w menu auto-wy∏àczania) nie b´dà
wykonywane ˝adne operacje, aparat przejdzie w tryb czuwania. W trybie
tym, wyÊwietlacz i wizjer b´dà wy∏àczone a wszystkie funkcje aparatu
pozostanà nieaktywne. Aby przywróciç tryb fotografowania, nale˝y nacisnàç
do po∏owy spust migawki.

25

Krok 2— Kadrowanie zdj´cia

1

• Zdj´cia mo˝na kadrowaç
za pomocà wyÊwietlacza
(A) lub wizjera (B).
• Aby uniknàç na fotografi
efektu poruszenia, aparat
nale˝y trzymaç stabilnie w
obydwu r´kach.

Wykadruj zdj´cie
Po naciÊni´ciu przycisku W
lub T, na wyÊwietlaczu
widoczny jest pasek stanu
zooma.

Oddalenie

Przybli˝enie

2272
1/250 F4.9
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• Za pomocà przycisków zooma wybierz kadr. NaciÊnij przycisk
W ˝eby oddaliç obiekt i powi´kszyç widziany kadr w wizjerze.
Za pomocà przycisku T mo˝na przybli˝yç obiekt i zmniejszyç
kadr w wizjerze.
• Gdy aparat przybli˝a obiekt, na wyÊwietlaczu pojawia si´
wskaênik zooma. Przytrzymanie przez dwie sekundy przycisku
T uaktywni zoom cyfrowy, który dodatkowo powi´kszy obiekt (str. 46).

26

U˝ywaj wyÊwietlacza aby potwierdziç ustawienia aparatu, kontrolujàc
jednoczeÊnie jak b´dzie wyglàdaç koƒcowa fotografia. Jest to szcegolnie
istotne, gdy obraz w wizjerze nie ozwierciedla dok∏adnie obrazu, który
b´dzie stanowi∏ koƒcowà fotografi´. Dzieje si´ tak np. gdy:
• wykonujemy fotografie makro (str. 42)
• fotografowany obiekt jest umieszczony w odleg∏oÊcin 1.5 m od aparatu
• stosujemy zoom cyfrowy (p. 46)
• stosujemy konwerter szerokoktny lub lub wykonujemy tele fotografie (str.
105)
Stosowanie wizjera pomaga z koleji zaoszcz´dziç baterie (mo˝liwoÊç
wy∏àczenia wyÊwietlacza). Wizjer sprawdza sie równie˝ przy jasnym
oÊwietleniu zewn´trznym, ktore sprawiajà, ˝e obraz na wyÊwietleczu jest
malo widoczny.

Sprawdzanie stanu wyÊwietlacza
Za pomocà ≤ na wybieraku wielofunkcyjnym mo˝emy kontrolowaç dane
pojawiajàce si´ na wyÊwietlaczu. Aby zmieniaç ustawienia, tak jak pokazano to
poniej, naciskaj ≤.

2272
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Pierwsze zdj´cia—Fotografowanie

2

Wizjer czy wyÊwietlacz

Przygotuj aparat

Krok 3—Nastawianie ostroÊci i robienie zdj´ç
Aparat COOLPIX 4300 posiada dwu-stopniowy przycisk spustu
migawki..
Ustaw ostroÊç

1

Krok 4—Zakoƒczenie pracy z aparatem
JeÊli zakoƒczyliÊcie Paƒstwo fotografowanie, nale˝y
wy∏àczyç aparat.

Dioda

Dioda gotowoÊci
lampy (czerwona)

Dioda autofokusa
(zielona)

2 Zrób zdj´cie

Pierwsze zd´cia—Fotografowanie

• Aby ustawiç ostroÊç i ekspozycj´
naciÊnij spust migawki do po∏owy.
W trybie a aparat ustawia
ostroÊç na obiekt w centrum kadru.
Sprawdê diody informacyjne (patrz
tabela poni˝ej).
Znaczenie
W∏.

Lampa b∏yskowa w∏àcza si´ automatycznie.

Miga

Lampa b∏yskowa ∏aduje si´. Prosz´ zdjàç na
krótki moment palec ze spustu migawki.

Wy∏.

Do oÊwietlenia nie jest potrzebna lampa
b∏yskowa lub lampa b∏yskowa jest wy∏àczona.

W∏.

OstroÊç ustawiona.

Miga

Aparat nie mo˝e samoczynnie ustawiç ostroÊci.
Ustaw blokad´ autofokusa na inny, równie
oddalony obiekt, a nast´pnie sfotografuj
wybrany wczeÊniej obiekt. (p. 45).

• Aby wykonaç zdj´cie, naciÊnij spust migawki do koƒca.

W czasie zapisu zdj´ç
Gdy zdjecia sà zapisywane na karcie pamieci, miga dioda autofokusa
(zielona).
Zdjecia wykonywane w momencie gdy wczeÊniej zrobione fotografie by∏y
zapisywane na karcie pami´ci magazynowane sà w buforze pami´ci. Gdy
bufor jest ju˝ pe∏ny, na wyÊwietlaczu widoczna b´dzie ikona W a spust
migawki b´dzie nieaktywny.

Gdy widoczna jest ikona W lub gdy miga zielona dioda, nie nale˝y wy∏àczaç
aparatu lub wyjmowaç z niego karty pami´ci.
28

Odtwarzanie
Fotografujàc aparatem cyfrowym posiadajà Paƒstwo mo˝liwoÊç
obejrzenia wykonanych zdj´ç zaraz po ich zrobieniu. Wykonanà
fotografi´ mo˝emy obejrzeç tak, aby widzàc jà na wyÊwietlaczu
przygotowywaç nast´pne uj´cie.

Szybki podglàd
Po naciÊni´ciu przycisku QUICK p aparat
przechodzi w tryb szybkiego odtwarzania,
pokazujàc w lewym górnym rogu wyÊwietlacza
ostatnie z zapisanych na karcie pami´ci zdj´ç.

1
2272

2002.09.15
15:40

>

>

1

100NIKON
0001.JPG

>
2272

1/250 F2.8
16
15
Tryb fotorafowania

1/250 F2.8
15
Szybki podglàd
Wykonane zdj´cie
widoczne jest w
lewym górnym rogu
wyÊwietlacza.

Funkcja
2272

1/ 1

Podglàd
pe∏noekranowy
Ostatnie z wykonanych
zdj´ç widoczne jest na
ca∏ej powierzchni
wyÊwietlacza.

Przycisk

Powrót do trybu
fotografowaniia

15

Opis
NaciÊni´cie < umo˝liwi obejrzenie zdj´ç
wykonanych przed zdj´ciem bie˝àcym;
> - zdj´ç wykonanych po bie˝àcym.
Przytrzymanie strza∏ki w dó∏ umo˝liwi
szybkie przewini´cie zdj´ç.

Przeglàdanie
wykonanych
zdj´ç

Odtwarzanie
pe∏noekranowe

1/250 F2.8

QUICK p

NaciÊni´cie przycisku QUICK spowoduje
wyÊwietlenie bie˝àcego zdj´cia na ca∏ym
ekranie.

Spust migawki Aby powrócic do trybu fotografowania,
naciÊnij delikatnie spust migawk.

• Aby zakoƒczyç podglàd i przygotowaç aparat do wykonania nast´pnego
zdj´cia, wystarczy nacisnàç do po∏owoy spust migawki.

30
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Pierwsze zdj´cia—Odtwarzanie

2272

Dost´pne sà nast´pujàce funkcje:

Odtwarzanie pojedynczych zdj´ç

Odtwarznie miniatur
2002.09.15
15:40

B´dàc w trybie szybkiego odtwarzania wystarczy
nacinàç przycisk QUICK p aby odtworzyç
bie˝àce zdj´cie na ca∏ej powierzchni
wyÊwietlacza. Dost´pne sà nast´pujàce funkcje:

100NIKON
0001.JPG

2272

Funkcja

Przycisk

Przeglàdanie
miniatur
Wybór zdj´cia
przeznaczone
go do trasferu

Powrót do
trybu
fotografowania

Opis

5

Pojawi si´ okno potwierdzenia. NaciÊnij na
wybieraku wielofunkcyjym ≤/≥ aby
wyÊwietliç opcj´, a nastepnie > aby wybraç:

(1)
Erase 1 Image(s)
Yes/No?

7
(3)

• No - by anulowaç
polecenie usuni´cia
• Yes - aby usunàç
zdj´cie

NaciÊij przycisk 7 aby wyÊwietliç do 9
miniatur zdj´ç (patrz strona obok).

TRANSFER

Zdj´cia przeznaczon to trasferu oznaczone
b´dà ikonà D.

Spust
migawki/
QUICK p

NaciÊnij QUICK p aby zakoƒczyç podglàd i
powróciç do trybu fotografowania. Aby ustawiç
ostroÊç, naciÊnij do po∏owu spust migawki.

Funkcja

Przycisk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Opis

Wybór zdj´ç

NaciÊnij na wybieraku ≤/≥/</> aby
wybraç dane zdj´cie.

Zmiana liczby
wyÊwietlanych
zdj´ç

7/T (t)

Gdy wyÊwietlanych jest 9 zdj´ç,
jednokrotne naciÊni´cie przycisku 7
powoduje zmian´ liczby widocznych
miniatur na 4. Przycisk T (t) umo˝liwia
zmniejszenie liczby miniatur, a przy 4
miniaturach pozwala obejrzeç wybrane
zdj´cie w pe∏nym rozmiarze.

5

Pojawi sie okno potwierdzenia. NaciÊnij na
wybieraku wielofunkcyjym ≤/≥ aby
wyÊwietliç opcj´, a nastepnie > aby
wybraç:
• No - by
anulowaç
Erase 1 Image(s)
polecenie
Yes/No?
usuni´cia
• Yes - aby usunàç
zdj´cie

Usuwanie
wybranego
zdj´cia

Wybór zdj´cia
przeznaczonego
do trasferu
Powrót do trybu
fotografowania

TRANSFER

Zdj´cia przeznaczone do trasferu
oznaczone b´dà ikonà D.

NaciÊnij QUICK p aby zakoƒczyç
Spust migawki/ podglàd i powróciç do trybu
fotografowania. Aby ustawiç ostroÊç,
QUICK
naciÊnij do po∏owu spust migawki.

Dodatkowe informacje w rozdziale:
Str. 55-64 Odtwarzanie pojedynczych zdj´ç
32
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Usuwanie
bie˝àcego
zdj´cia

1/ 1

NaciÊni´cie < umo˝liwi obejrzenie zdj´ç
wykonanych przed zdj´ciem bie˝àcym; > zdj´ç wykonanych po bie˝àcym. Przytrzymanie
strza∏ki w dó∏ umo˝liwi szybkie przewini´cie
zdj´ç.

Przeglàdanie
wykonanych
zdj´ç

NaciÊni´cie przycisku 7 podczas podglàdu
pe∏noekranowego powoduje wyÊwietlenie do 9
miniatur zdj´ç. Dost´pne sà nast´pujàce funkcje:

Wybór programu tematycznego
Aparat COOLPIX 4300 wyposa˝ony zosta∏ w 12 programow
tematycznych przeznaczonych do fotografowania typowych scen.
Aby wybraç dany program:

1

2

SCENE 1
Portrait
Party/Indoor
Night Portrait
Beach/Snow
Lnadscape
Landscape
Sunset
OFF

SELECT

SCENE 2
Night Landscape
Museum
Fireworks Show
Close Up
Copy
Back Light
OFF
SELECT

DONE

DONE

NaciÊnij ≤/≥ aby wybraç po˝àdany typ kompozycji

4

Ikona

Tryb pracy lampy b∏. (3))

Ikona

Ustawianie ostroÊci

Brak

Auto

Brak

Autofokus (Auto)

P

Bez b∏ysku

0

Samowyzwalacz

#

Auto z red. efektu czerw.
oczu

@

OstroÊç ustawiona na
nieskoƒczonoÊç

O

B∏ysk zawsze

™

Makro

SLOW

Synchr. z d∏ugimi czasami
ekspozycji

0™

Makro+ samowyzwalacz

W programach tematycznych, w których lampa b∏yskowa wy∏àcza si´
automatycznie (P), czasy otwarcia migawki sà d∏ugie i prawdopodobne jest, ˝e
zdj´cie mo˝e wyjÊç poruszone. Zalecane jest wówczas u˝ycie statywu; innymi
metodami, które pomogà zredukowaç poruszenie jest:
aparatu stabilnie w obydwu r´kach (∏okcie nale˝y oprzeç o tu∏ów)
* trzymanie
**umieszczenie aparatu na p∏askiej powierzchni, takiej jak np. stó∏
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NaciÊnij > aby dokonaç wyboru i powróç
do trybu fotografowania
• Ikona oznaczajàca wybrany program
tematyczny widoczna b´dzie na wyÊwietlaczu.
• JakoÊç i wielkoÊç zdj´cia mo˝emy okreÊliç za
pomocà menu SETUP (str. 80).

Po naciÊni´ciu przycisku MENU aby wyÊwietliç menu SCENE, pokazane
zostanie ostatnio wybrane ustawienie. Ponowne nacisni´cie MENU
spowoduje wyjÊcie z menu.
34

Uwaga!
W zale˝noÊci od fotografowanego obiektu, tryb SCENE mo˝e nie przynieÊç
po˝àdanych rezultatów. Zalecane jest wówczas zastosowanie trybu a.
35

Pierwsze zdj´cia—Odtwarzanie

SCENE 1
Portrait
Party/Indoor
Night Portrait
Beach/Snow
Landscape
Sunset
OFF

DONE

NaciÊnij przycisk MENU aby
wyÊwietliç menu trybu SCENE

Ustaw pokr´t∏o trybu pracy na
pozycj´ SCENE i w∏àcz aparat

3

SELECT

W zale˝noÊci od wybranego programu tematycznego, mogà pojawiç si´ pewne
ograniczenia dot. b∏ysku (p. 48) i sposobu ustawiania ostroÊci (p. 41). Tabela
poni˝ej przedstawia mo˝liwe ustawienia b∏ysku oraz dost´pne sposoby
ustawiania ostroÊci dla ka˝dej ze scen.

Pogram
tematyczny

s

Portret

Przyj´cia/
Wn´trza

f

Zdjecia
nocne
- Portret

g

Pla˝a/
Ânieg

h

Krajobraz
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Zalecany do portretów.
G∏ówny obiekt jest
wyraêny podczas gdy
detale t∏a sà lekko
rozmyte, zwi´kszajàc
g∏´bi´ kompozycji.
• Stopieƒ w jakim szczegó∏y t∏a
pozostajà rozmyte zale˝y od iloÊci
zastanego Êwiat∏a.
• Obszar ustalenia ostroÊci mo˝e
byç wybrany manualnie za pomocà
wybieraka wielofunkcyjnego (str. 112).
Poza fotografowanymi
obiektami uchwycone
sà tak˝e szczegó∏y t∏a.

3 2(( Poru(str. 48) str. 41) szenie

Ka˝dy

Auto,
0

—

k

Za pomocà d∏ugich
czasów otwarcia migawki
uzyskamy doskona∏e
zdj´cia krajobrazów.

Zdj´cia
nocne
- Krajobraz

Muzeum
Auto,
0

*

l

Sztuczne
ognie

#

Zalecane do
f otograf owania
krajobrazów (widoczne
kontrasty np. pomi´dzy
niebem a obszarem
lasu).

Odwzorowana zostaje
g∏´bia barw wschodów i
zachodów s∏oƒca.

v

#

Auto,
0

Ka˝dy Ka˝dy

P

0,
@

*

—

—

Opis

j

Zachód
sloƒca

Zalecane do
wykonywania portretów
w nocnej scenerii.

Wierne odwzorowanie
jasnych obiektów,
takich jak Ênieg, pla˝a,
czy oÊwietlone s∏oƒcem
tafle wody.

Pogram
tematyczny

z

Makro

Idealne do miejsc
gdzie fotografowanie z
lampà jest zabronione
(np. w muzeach czy
galeriach sztuki).
D∏ugie czasy otwarcia
migawki pozwalaja
uchwyciç wybuchy
sztucznych ogni.
Zalecane do
f otograf owania
kwiatów, owadów i innych ma∏ych
przedmiotów. T∏o pozostaje lekko
rozmyte.
• Obszar pomiaru
ostroÊci mo˝emy
wybraç manualnie za
pomocà wybieraka
wielofunkcyjnego (str.
112).
• Min. odlegloÊç od obiektywu: 4cm do
20cm
• Min. odleg∏oÊç zale˝na jest od stopnia
ustawienia ogniskowej. Gdy aparat
ustawiono na najkrótszà ogniskowà,
wskaênik ostroÊci (™) na wyÊwietlaczu
b´dzie ˝ólty. Przy tym ustawieniu, aparat
mo˝e ustawiç ostroÊç na obiekty
oddalone od obiektywu o 4cm.

3 2 Poru(str. 48 ) (str. 41) szenie

P

Auto,
0,
@

*

P

0,
@

**

P

Auto,
0, ™,
0™

*

P

@

P

™,
0™

**

*
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Pierwsze zdj´cia—Wybór programu tematycznego

d

Opis

Pogram
tematyczny

Opis

Program pozwala
uzyskaç doskona∏e
zdj´cia tekstu lub
rysunków na bia∏ym tle.
Aby fotografowaç z
niewielkiej odleg∏oÊci, nale˝y ustawiç w
aparacie tryb makro (str. 42).
• W trybie autofokusa, min. odleg∏oÊç
fotografowania wyn. 70cm.
• Min. odleg∏oÊç zale˝na jest od stopnia
x
ustawienia ogniskowej. Gdy aparat
Kopia
ustawiono na najkrótszà ogniskowà,
wskaênik ostroÊci (™) na wyÊwietlaczu
b´dzie ˝ólty. Przy tym ustawieniu, aparat
mo˝e ustawiç ostroÊç na obiekty
oddalone od obiektywu o 4cm.
Nale˝y stosowaç, gdy
êród∏o Êwiat∏a znajduje
si´ za fotografowanym
c obiektem, powodujàc
Zdj´cia pod na nim cienie, lub gdy
postaç jest w cieniu a t∏o
s∏oƒce
jest bardzo jasne.
Automatycznie zastosowany zostanie
b∏ysk wype∏niajàcy.

3 2 Poru(str. 48) (str. 41) szenie

Wy˝szy poziom
fotografii cyfrowej

Ka˝dy Ka˝dy

—

Rozdzia∏ dostarczy Paƒstwu informacji na
poni˝sze tematy:
Wybór trybu fotografowania

Wybór trybu
fotografowania
str. 40
Ustawianie ostroÊci
str. 41-45
Zoom cyfrowy
str. 46-47

Ustawianie ostroÊci
Zoom cyfrowy
Lampa b∏yskowa
Krótkie sekwencje filmowe
O

Auto,
0

—

Kompensacja ekspozycji
Podglàd zdj´ç
Czu∏oÊç (ISO)

Lampa b∏yskowa
str. 48-49
Krótkie sekwencje
filmowe
str. 50
Kompensacja
ekspozycji
str. 51
Podglàd zdj´ç
str. 52

Manualne ustawianie ostroÊci
Redukcja szumu
“Szum” w postaci nieregularnie rozmieszconych, jasnych pikseli pojawia
si´ cz´sto na fotografiach wykonywanych przy d∏ugich czasach ekspozycji.
Widoczny jest zw∏aszcza na ciemnych obszarach zdj´cia. Przy programie
Zdj´cie nocne - Portret i Krajobraz, zdj´cia nocne wykonane przy czasie
otwarcia migawki równym 1/4 sek. lub d∏u˝szym podlegajà procesowi
redukcji szumu. Gdy aktywna jest opcja redukcji szumu na wyÊwietlaczu
widoczna jest ikona NR.
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Czu∏oÊç (ISO)
str. 53
Manualne
ustawianie ostroÊci
str. 54

39

Wybór trybu fotografowania

Ustawianie ostroÊci

Poni˝sza sekcja wyjaÊnia dok∏adnie w jakich sytuacjach nale˝y
stosowaç poszczególne programy fotografowania. Aby wybraç dany
program, nale˝y ustawiç pokr´tlo trybu pracy na jednà z poni˝ej
wyszczególnionych pozycji.

Tryb ustawiania ostroÊci nale˝y wybraç w zale˝noÊci od
fotografowanego obiektu i kompozycji.
Ustawienie

Brak ikony
Autofokus

0

Tryb

a
Auto

i
Program
tematczny

å

Manualny

m

Film

Zastosowanie
Program automatyczny, doskona∏y do
nieskomplikowanych fotografii lub do zdj´ç, które majà
zostaç poddane obróbce komputerowej.

@

Strona

NieskoƒczonoÊç

24

™

Makro
Wi´kszoÊç parametrów aparatu jest dostosowywana do
fotografowanej sceny.

Mo˝emy zapisywaç kótkie sekwencje filmowe (bez
dêwi´ku) w rozmiarze 320 x 240 pikseli (QVGA). Zapis
rozpoczynamy naciskajàc spust migawki. Film
rejestrowany jest z szybkoÊcià 15 kl/sek.; koƒczy si´ po
40 sek. lub po ponownym naciÊni´ciu spustu migawki.

Kombinacja autofokusa z samowyzwalaczem (10 lub
3 sek.). Ustawienie zalecane do autoportretów lub
gdy chcemy uniknàç poruszenia powstajàcego przy
naciÊni´ciu spustu migawki.
OstroÊç ustawiona na nieskoƒczonoÊç, co pozwala
ustawiç ostroÊç na odleg∏e obiekty. Lampa b∏yskowa
pozostaje wy∏àczona.
Przy najkrótszej ogniskowej, ikona ™ jest ˝ó∏ta a
aparat mo˝e ustawiç ostroÊç na obiekty umieszczone
w odlegloÊci 4 cm, mierzàc od obiektywu. Zalecane
do zdj´ç makro.

34

0™

Ka˝dy z parametrów mo˝e zostaç dostosowany
indywidualnie tak, by by∏ odpowiedni dla bie˝àcej
kompozycji.

Aparat automatycznie ustawia ostroÊç na podstawie
odleg∏oÊci fotografowanego obiektu od obiektywu.

96

Makro +
samowyzwalacz

Kombinacja makro z samowyzwalaczem (10 lub 3
sek.). Zalecane gdy chcemy uniknàç poruszenia
powstajàcego przy naciÊni´ciu spustu migawki.

Aby wybraç odpowiedni tryb ustawiania ostroÊci, nale˝y kilkakrotnie
nacisnàç przycisk 2 a˝ na wyÊwietlaczu pojawi si´ oznaczenie
˝àdanego ustawienia.
50
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40

16
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Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

Tabela ilustruje przydatnoÊç poszególnych trybów fotografowania w
zale˝noÊci od danej sytuacji.

Autofocus +
samowyzwalacz

Opis

3 Uruchom opóznione wyzwolenie migawki

Makro
Przy najkrótszej ogniskowej, gdzie ikona ™ wywietlana jest na ˝ó∏to, mo˝emy
fotografowaç z odle∏oÊci 4cm od obiektywu.
• Zalecamy wówczas, aby kadrowali Paƒtwo zdj´cia za pomocà
wyÊwietlacza.
• Poniewa˝ w trybie makro istnieje mo˝liwoÊç fotografowania z lampà
b∏yskowà, b∏ysk lampy mo˝e byç czasem niewystarczajàcy do oÊwietlenia
ca∏ego obiektu. Proponujemy wówczas wykonaç zdj´cie testowe.

NaciÊnij
spust
migawki

Ponownie
naciÊnij
spust
migawki

10 sek.
Miga dioda
samowyzwalacza

3 sek.

Licznik na wyÊwietlaczu pokazywa∏
b´dzie czas pozosta∏y do
wykonania fotografii.

1 Ustaw odpowiednio aparat

• Zamocuj aparat na statywie (zalecane) lub ustaw go na stabilnej, p∏askiej
powierzchni.

2

OkreÊl tryb samowyzwalacza
Ikona samowyzwalacza widoczna
jest na wyÊwietlaczu.

2272
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16

Naciskaj przycisk 2 a˝
oznaczenie 0 lub™0 pojawi si´ na
wyÊwietlaczu.

42

Spust
migawki
Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

Samowyzwalacz

1 sek.
Dioda
samowyzwalacza
Êwieci si´

2272
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• Skomponuj zdj´cie tak, by g∏ówny obiekt ustawiony by∏ bli˝ej aparatu ni˝
pzosta∏e elementy fotografii.
• Gdy naciÊniemy spust migawki, dioda samowyzwalacza, umieszczona
obok okna lampy b∏yskowej, zacznie migaç. Ostatnia sekunda czasu
pozosta∏ego na wyzwolenia migawki b´dzie oznaczona ciàg∏ym
swieceniem si´ diody.
• Aby przerwaç odliczanie, naciÊnij dwukrotnie spust migawki (przy
opóznieniu 10-sekundowym); raz - przy opóznieniu 3-sekundowym.

Uwaga!
JeÊli stosujemy samowyzwalacz fotografujàc obiekt umieszczony poza
centrum kadru, musimy w menu FOCUS OPTIONS wybraç opcj´ manualnà:
w trybie å - AF (str. 111) i wybraç odpowiednie pole ustalania ostroÊci, a
nastepnie ustawiç samowyzwalacz. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç wybrania trybu
makro i oreÊlenia odpowiedniego pola ustalania ostroÊci, a nast´pnie
ustawienia samowyzwalacza.

43

Autofokus

W trybie å, autofokus pojedynczy stosowany jest niezale˝nie od
tego, czy wyÊwietlacz jest w∏àczony czy wy∏àczony, choç opcje
ustawiania ostroÊci, takie jak tryb Autofokusa w menu SHOOTING
mogà byç u˝yte do aktywowania ciàg∏ego ustawiania ostroÊci przy
w∏àczonym wyÊwietlaczu (str. 113).

Blokada ostroÊci
W zale˝noÊci od efektu jaki chcemy otrzymaç, fotografowany obiekt mo˝emy
umieÊciç poza centralnà cz´Êcià kadru. W trybie a oraz wszystkich
programach tematycznych (z wyj. Portretu i Makro; str. 36, 37), aparat
samoczynnie ustawia ostroÊç na obiekt w centrum kadru. JeÊli obiekt, w
momencie gdy spust migawki b´dzie wciÊni´ty do po∏owy, b´dzie znajdowa∏
si´ poza centrum kadru, aparat ustawi ostroÊç na t∏o, a g∏ówny obiekt b´dzie
na fotografii nieostry. Pomocna jest tutaj blokada ostroÊci, za pomocà której
mo˝emy najpierw ustawiç ostroÊç na obiekt, a potem skomponowaç zdj´cie.

1 Ustaw ostroÊç
2272
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Uzyskiwanie dobrych rezultatów fotografujàc z AF
Autofokus przynosi najlepsze rezultaty gdy:
• Pomi´dzy fotografowanym obiektem a t∏em istnieje widoczny kontrast. Np.,
autofokus mo˝e nie przynieÊç po˝àdanych wyników fotografujàc obiekt,
który jest w tym samym kolorze co t∏o
• Fotografowany obiekt jest równo oÊwietlony.
Autofokus nie sprawdza sie gdy:
• Próbujemy ustawiç ostroÊç rownoczeÊnie na na 2 lub wiecej obiektów
ustawionych od aparatu w rónych odleg∏oÊciach. Np., fotografujàc zwierz´
w klatce. Kraty klatki b´dà umieszczone bli˝ej aparatu ni˝ g∏ówny obiekt, a
oba elementy: kraty i zwierz´ b´dà znajdowa∏y si´ w polu ostroÊci na
Êrodku kadru.
• Fotografowany obiekt jest bardzo ciemny (obiekt nie mo˝e byç jednak du˝o
jaÊniejszy od t∏a).
• Fotografowany obiekt szybko si´ porusza.
JeÊli aparat nie mo˝e ustawiç ostroÊci za pomocà AF, nale˝y u˝yç blokady
ostroÊci (str. 45) aby ustawiç ostroÊç na inny obiekt oddalony od obiektywu o
takà samà odleg∏oÊç jak obiekt g∏ówny.
44

• UmieÊç obiekt w centrum
kadru i naciÊnij spust
migawki do po∏owy.

16

2 Sprawdê diod´ autofokusa
• Trzymajàc spust migawki wciÊni´ty do po∏owy,
sprawdê czy dioda autofokusa (zielona)
umieszczona obok wizjera Êwieci si´ Êwiat∏em
ciàg∏ym, co oznacza, ˝e ostroÊç zosta∏a
ustawiona. OstroÊç pozostanie zablokowana tak
d∏ugo, jak d∏ugo spust migawki b´dzie wciÊni´ty.

3 Skomponuj zdj´cie ponownie i naciÊnij do koƒca spust migawki
2272
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• Trzymajàc spust migawki
wciÊni´ty do po∏owy,
skomponuj zj´cie ponownie a
nast´pnie naciÊnij spust
migawki do koƒca.

16

Gdy aktywna jest blokada ostroÊci, nie zmieniaj odleg∏oÊci pomi´dzy
aparatem a fotografowanym obiektem. JeÊli obiekt porusza si´, zdejmij palec
ze spustu migawki i ustaw ostroÊç ponownie zmieniajàc odleg∏oÊç.
45

Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

System autofokusa wykorzystuje 2 tryby pracy, w zale˝noÊci od tego,
czy wyÊwietlacz jest w∏àczony lub wy∏àczony. W trybie a, Film lub
fotografujàc za pomoca programu tematycznego, aparat ciàgle
ustawia ostroÊç gdy wyÊwietlacz jest w∏àczony (ciàg∏e ustawianie
ostroÊci; str. 113). Gdy wyÊwietlacz jest wy∏àczony, aparat nie ustawi
ostroÊci a˝ do momentu gdy naciÊniemy do po∏owy spust migawki
(autofokus pojedynczy; str. 113). W ka˝dym z przypadków, ostroÊç
zostanie zablokowana w momencie naciÊni´cia do po∏owy spustu
migawki i pozostaje zablokowana tak dlugo, jak dlugo wciÊni´ty jest
spust migawki (blokada ostroÊci; str. 45).

Zoom cyfowy
Paƒstwa aparat posiada 2 rodzaje zoomu: optyczny, dzi´ki któremu
uzyskamy 3x przybli˝enie, oraz zoom cyfrowy, który przybli˝y obraz
dodakowo 4x, dajàc ca∏kowità sum´ przybli˝enia równà 12x.

Zoom cyfrowy
Przy maksymalnym ustawieniu zooma, trzymajàc wciÊni´ty przez 2 sek. przycisk
T uruchomimy zoom cyfrowy.

Zoom optyczny i zoom cyfrowy
Zoom cyfrowy powi´ksza centralnà cz´Êç obrazu tak, aby wype∏niç
ca∏y kadr. W przeciwieƒstwie do zoomu optycznego, zoom cyfrowy nie
zwi´ksza iloÊci szczegó∏ow w obrazie, ale maksymalizuje ich rozmiar,
co mo˝e prowadziç do lekkiej “ziarnistoÊci” widocznego obrazu.
Zw´˝enie pola widzenia przez zoom cyfrowy mo˝na zobaczyç tylko na
wyÊwietlaczu LCD, dlatego aby korzystaç z zooma cyfrowego nale˝y
w∏àczyç wyÊwietlacz.

Uwaga!
2272
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Maksymalny zoom
optyczny.

1/250 F4.9

16
Przytrzymaj
przez 2 sec.

16

Wskaênik zooma jest
˝ó∏ty.

Zoom cyfrowy b´dzie aktywny tylko przy w∏àczonym wyÊwietlaczu. Zoom
cyfrowy nie jest dost´pny gdy:
• WyÊwietlacz jest wy∏àczony
• JakoÊç zdj´cia ustawiona jest na HI (str. 81)
• W pod-menu Image Adjustment wybrano opcj´ Black&White (str.103)
•W pod-menu Continuous wybrano ustawienie Multi-Shot 16 lub Ultra HS (str.
100)

Dioda autofokusa b´dzie wolno migaç, informujàc,
˝e zdj´cie nie mo˝e byç prawid∏owo wykadrowane
w wizjerze.
Obraz mo˝emy powi´kszaç i zmniejszaç u˝ywajàc przycisków W oraz T. Aby
zakoƒczyç podglàd z zoomem cyfrowym, naciÊnij W a˝ wskaênik zooma b´dzie
bia∏y lub wy∏àcz aparat.
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Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej
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Lampa b∏yskowa
Mo˝emy wybraç poni˝sze tryby pracy lampy blyskowej:
Ustawienie
Brak ikony
Auto

P
Bez b∏ysku

#
Auto z redukcjà
efektu czerw.
oczu

O

SLOW
Synchronizacja
z d∏ugimi
czasami
ekspozycji

Opis
Lampa uruchamia si´ przy s∏abym oÊwietleniu. Najlepsze
ustawienie w wi´kszoÊci sytuacji.
B∏ysk nie zostanie wyemitowany nawet przy s∏abym
oÊwietleniu.

Przed g∏ównym b∏yskiem lampa wyemituje kilka b∏ysków
minimalizujàcych efekt tzw. “czerwonych oczu”. Zalecane
do portretów.

1/250 F2.8

16

Naciskaj przycisk 3 a˝ oznaczenie
po˝àdanego trybu pojawi si´ na
wyÊwietlaczu.

B∏ysk emitowany jest przy ka˝dym zdj´ciu. Zastosuj
b∏ysk wype∏niajàcy aby zredukowaç cienie na obiektach
oÊwietlonych od ty∏u.

Automatyczne wyzwolenie b∏ysku przy d∏ugich czasach
otwarcia migawki. Uchwycony zostanie obiekt jak i t∏o,
nawet przy s∏abym Êwietle.

Dioda gotowoÊci lampy
W czasie wykonywania zdj´ç wymagana jest krótka przerwa, w czasie której
lampa b´dzie mog∏a si´ na∏adowaç. JeÊli w czasie ∏adowania lampy
naciÊniemy spust migawki do po∏owy, dioda gotowoÊci lampy, umieszczona
obok wizjera, zacznie migaç. Zdejmij wówczas palec ze spustu migawki i
spróbuj ponownie wykonaç zdj´cie.
48
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S∏abe Êwiat∏o zastane
Gdy Êwiat∏o zastane jest zbyt s∏abe a lampa b∏yskowa pozostaje wy∏àczona
(P) lub jej tyb pracy ustawiono na synchrinizacj´ przy d∏ugich czasach
ekspozycji (SLOW), zdj´cia mogà byç niewyraêne. Zalecane jest w takiej
sytuacji u˝ycie statywu. Przy czasach otwarcia migawki poni˝ej 1/4 sek.,
wskaênik migawki na wyÊwietlaczu b´dzie ˝ó∏ty. Przy takim ustawieniu,
zdj´cia moga byç niewyraêne. Przy czasach otwarcia migawki poni˝ej 1/4
sek., na ciemnych cz´Êciach fotografii mo˝e rówie˝ pojawiç si´ szum. Szum
ten b´dzie widoczny w postaci nieregularnie romieszczonych jasnych pikseli.
Efekt ten mo˝na zlikwidowaç u˝ywajàc funkcji Redukcji Szumu.
Uwaga!. Lampa b∏yskowa wy∏àczy sie równie˝ automatycznie (P) gdy:
• Autofokus ustawiony jest na “@” (NieskoƒczonoÊç; str. 41)
• Jako program tematyczny wybrano h (krajobraz), j (zachód s∏oƒca),
k (zdj´cia nocne - krajobraz), v (muzeum), l (sztuczne ognie) lub ™
(makro) (str. 36, 37), bàdê gdy pokr´tlo trybu pracy ustawione jest na
pozycj´ m (film) (str. 50)
• Aktywna jest funkcja BSS (str. 102) lub w menu CONTINUOUS w trybie
å wybrano ustawienie inne ni˝ Single (str. 100)
• Stosowane sà ustawienia dla konwertera (LENS) (str. 105)
• W pod-menu Exposure Options aktywna jest opcja blokady AE (str. 110)
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Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

B∏ysk zawsze
(b∏ysk
wype∏niajàcy)

Tryb pracy lampy kontrolowany jest za pomocà przycisku 3.

Kompensacja ekspozycji

W trybie m (film), aparat COOLPIX 4300 mo˝e rejestrowaç krótkie
filmy (do 40 sek.) z szybkoÊcià ok. 15 kl/sek.

Mo˝emy zmieniç sugerowanà przez aparat wartoÊç ekspozycji,
rozjaÊniajàc lub przyciemniajàc zdj´cie.

1

Ustaw pokr´t∏o trybu pracy na pozycj´ m (film).

1/125 F2.8

2

• Licznik zdj´ç b´dzie
wówczas pokazywa∏
pozostaly czas zapisu
filmu.
320 • W lewym dolnym rogu
wyÊwietlacza, widoczna
40"
b´dzie ikona trybu: film.

Istnieje mo˝liwoÊç ustawienia wartoÊci ekspozycji od –2.0 EV
(niedoÊwietlenie) do +2.0 EV (przeÊwietlenie) stopniowo co 1/3 EV.
Trzymajàc wciÊni´ty przycisk 1 naciskaj na wybieraku strza∏ki ≤/≥.

1

1/250 F2.8

Trzymajàc wcisni´ty przycisk 1,
naciÊnij ≤ aby zwi´kszyç wartoÊç
ekspozycji, ≥ - aby zmniejszyç.

• Nagrywanie zakoƒczy si´ automatycznie po
up∏ywie 40 sek. lub gy na karcie pami´ci
zabraknie dost´pnego miejsca.
• Film b´dzie przechowywany na karcie pami´ci
jako plik QuickTime, opatrzony rozszerzeniem
“.MOV”.

2
2272

NaciÊnij spust migawki by rozpoczàç
nagrywanie.

3 NaciÊnij ponownie by zakoƒczyç nagrywanie.

Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

Krótkie sekwencje filmowe

2.0

16

Sprawd˝ ekspozycj´ na
wyÊwietlaczu. Dopasowywuj
kompenacj´, a˝ osiàgniesz
po˝àdany efekt. Na wyÊwietlaczu
widoczna b´dzie ikona !.

Po ka˝dym ustawienu pokr´t∏a trybu pracy na pozycj´ å, aparat
przywróci okreÊlonà wczeÊniej wartoÊç. Istnieje rownie˝ mo˝liwoÊç, aby
aparat powraca∏ do wartoÊci ±0.0 EV.

Uwaga!
• Zoom cyfrowy b´dzie nieaktywny.
• Film nie mo˝e byç zarejestrowany przy wy∏àczonym wyÊwietlaczu.
• Lampa b∏yskowa wy∏àczy si´ automatycznie.

Dodatkowe informacje na temat odtwarzania filmow: str. 62
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Podglàd zdj´ç

Czu∏oÊç (ISO)

Przed zapisaniem na kart´ pami´ci, ka˝de z
wykonanych zdj´ç wyÊwietlane jest na kilka
sekund na wyÊwietlaczu. Dost´pne sà
nast´pujàce funkcje:

Zmiana czu∏oÊci
W trybie a, aparat, na podstawie warunków oÊwietleniowych,
ustawia czu∏oÊç samoczynnie. JeÊlli ustawimy pokr´tlo trybu pracy na
pozycj´ å, mo˝emy dowolnie ustawiç czu∏oÊç.

AUTO

Funkcja Przycisk

Opis
Pojawi si´ okno potwierdzenia. Za pomocà strza∏ek ≤/≥
wybierz po˝àdanà opcj´, nast´pnie naciÊnij > aby wybraç:

%

Usuwanie
zdj´cia
(1)

DELETE

•No - by anulowaç polecenie
usuni´cie

ERASE IMAGES
YES OR NO ?

Opis
CzuloÊç 100; jeÊli jednak warunki oÊwietleniowe pogorszà si´,
aparat automatycznie zwi´kszy wartoÊç czu∏oÊci. Ikona ISO
widoczna jest tylko wtedy, gdy czu∏oÊç jest wi´ksza ni˝ 100.

100

CzuloÊç:100.

200

Czu∏oÊç: 200.

400

CzuloÊç: 400.

• Yes - by usunàç zdj´cie

No
Yes
SELECT

Pauza

SET

WyÊwietlanie zotanie
zatrzymane na 20 sek. a ikona
oznaczajàca pauz´ ($) zostanie
zamieniona na ikon´ REC. JeÊli
w tym czasie naciÊniemy
przycisk 2, zapiszemy
(2)
zdj´cie i powrócimy do trybu
fotografowania; naciÊni´cie
przycisku 1, spowoduje usuni´cie zdj´cia. JeÊli
natomiast przez 10 sek. nie wykonamy ˝adnej operacji,
zdj´cie zostanie automatycznie zapisane na karcie
pami´ci.

$

400

+

2272
1/250 F2.8

100
200
400
AUTO

WartoÊç
czu∏oÊci
widoczna na
wyÊwietlaczu

16

Czu∏oÊç ustawia si´ naciskajàc przyciski zooma
trzymajàc jednoczeÊni wciÊni´ty 1.
100

200

400

AUTO

Czu∏oÊç mo˝e te˝ zostaç ustawiona za pomocà opcji “ISO” w menu trybu
fotograowania å (str. 106).

• Przy ustawieniu ISO innym ni˝ 100, mo˝e wystàpiç nieznaczny szum.
• Zmiany czu∏oÊci nie wp∏ywajà na ustawienia w trybie a lub w
pogramach tematycznych.
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Wy˝szy poziom fotografii cyfrowej

Ustawienie

(tylko å))

Manualne ustawianie ostroÊci (tylko å))
W trybie å, w sytuacjach, w których autofokus nie przynosi
po˝àdanych rezultatów, mo˝emy u˝yç manualnego ustawiania
ostroÊci.
przycisk zooma trzymajàc jednoczeÊnie wciÊni´ty przycisk
1 NaciÊnij
2.

+
przyciski zooma a˝ obiekt, który chcemy sfotografowaç
2 Przyciskaj
b´dzie ostry.

Odtwarzanie zdj´ç
i filmów
Sekcja opisuje dzia∏ania, które mo˝emy
wykonywaç gdy pokr´t∏o trybu pracy ustawione
jest na pozycj´ p.
Odtwarzanie pojedynczych zdj´ç
Odtwarzanie pojedynczych zdj´ç
Odtwarzanie miniatur

2272
1/250 F2.8

16

•O ile w ustawieniach fokusa nie wybierzemy opcji Off: Focus Confirmation (str.
113), potwierdzenie ustawienia ostroÊci w∏àczy si´ automatycznie gdy
zaczniemy stosowaç manualny fokus, a obiekty, na które zosta∏a ustawiona
ostroÊç b´dà wyró˝niojne na wyÊwietlaczu.
• Manualne ustaianie ostroÊci mo˝emy anulowaç naciskajàc przycisk 2.
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Odtwarzanie
pojedynczych zdj´ç
str. 56-57
Odtwarzanie
miniatur
str. 58
Odtwarzanie zdj´ç i
zoom
str. 59
Tworzenie
pomniejszonej kopii
str. 60-61

Odtwarzanie zdj´ç i zoom
Tworzenie pomniejszonej kopii zdj´cia
Odtwarzanie filmów

Odtwarzanie filmów
str. 62
Informacje o zdj´ciu
str. 63-64

Informacje o zdj´ciu
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Odtwarzanie pojedynczych zdj´ç
JeÊli pokr´t∏o trybu pracy ustawione jest na pozycj´ p, aparat
przechodzi w tryb odtwarzania pokazujàc na wyÊwietlaczu ostatnio
wykonane zdj´cie.
2002.09.15
15:40

Funkcja

100NIKON
0001.JPG
JPG
0001.

Usuwanie
bie˝àcego zdj´cia

5

1/ 1

Dost´pne sà nast´pujàce funkcje:
Funkcja

Przycisk

Przeglàdanie
wykonanych
zdj´ç
Ukrywanie
informacji o
zdj´ciu/wy∏àczanie
wyÊwietlacza

Tworzenie
pomniejszonej kopii

Odtwarzanie filmów QUICK p

56

Opis
Aby obejrzeç zdj´cia wykonane
przed bie˝àcà fotografià, naciÊnij
<, naciÊnij > aby obejrzeç zdj´cia
wykonane po fotografii bie˝àcej.

Strona
Przeglàdanie
kilku zdj´ç
56
Zoom
Menu trybu
odtwarzania

Aby ukryç informacje o zdj´ciu
aciÊnij ≤. Ponowne naciÊni´cie
wy∏àczy wyÊwitlacz, a jeszcze
nast´pne przywróci informacje.

Jesli widoczny na wyÊwietlaczu
obraz jest zdj´ciem, naciÊni´cie ≥
spowoduje wytworzenie
pomniejszonej kopii.
JeÊli bie˝àcy obraz oznaczony jest
ikonà m (film), naciÊni´cie QUICK
p rozpocznie odtwarzanie filmu.
Ponowne nacisni´cie spowoduj´
pauz´.

Przeglàdanie
informacji o zdj´ciu

60

Oznaczanie
zdj´ç do
trasferu

7
(3)

T
(T)
MENU

6
(2)

Opis
Pojawi si´ okno potwierdznia. Za
pomocà ≤/≥ na wybieraku wybierz
opcj´ i naciÊnij >:
• "No" -aby
anulowaç
Erase 1 Image(s)
polecenie
Yes/No?
usuni´cia
• "Yes" -aby
usunàç
zdj´cie
NaciÊnij przycisk 7 aby wyÊwietliç
rownoczeÊnie maksymalnie 9 miniatur
zdj´ç.
NaciÊnij przycisk T ( T ) aby
powi´kszyç widok bie˝àcego zdj´cia.
NaciÊnij przycisk MENU aby
wyÊwietliç lub ukryç menu trybu
odtwarzania.
Aby wyÊwietliç informacje, nacinij
przycisk 6.

Strona

—

58
59

117

63

Zdjecia oznaczone do trasferu
TRANSFER opatrzone sà ikonà D.
66

62

57

Odtwarzanie zdj´ç i filmów

2272

Przycisk

Odtwarzanie miniatur

Odtwarzanie zdj´ç i zoom

NaciÊni´cie przycisku 7 podczas odtwarzania
pe∏noekranowego wyÊwietla 9 miniatur zdj´ç.

Funkcja

Przycisk

Oznaczanie
zdj´cia
do trasferu

58

3

4

5

6

7

8

9

Opis

7

5

TRANSFER

NaciÊnij przycisk 7 aby wyÊwietliç 4
miniatury zdj´ç. Ponowne naciÊni´cie
powoduje pokazanie zdj´cia w pe∏nym
rozmiarze. Pomniejszone kopie otoczone
sà szarà ramkà.
Pojawi si´ okno potwierdzenia. Za
pomocà ≤/≥ na wybieraku wybierz
opcj´ i naciÊnij >:
• “No” - aby
anulowaç
Erase 1 Image(s)
polecenie
Yes/No?
usuni´cia i
powróciç do
odtwarzania
miniatur
• “Yes” - aby
usunàç zdj´cie

Zastosuj przycisk T (t) aby przybli˝yç cz´Êç
odtwarzanej fotografii (zoom nie mo˝e byç u˝yty
przy filmach i pomniejszonej kopii).

4.0

SCROLL
Operacja

ZOOM

Funkcja

Maksymalne powi´kszenie do 6x. W czasie powi´kszenia, w
NaciÊnij T (t)
lewym górnym rogu wyÊwietlacza widoczna jest ikona T.

NaciÊnij y

Anulowanie zooma.

Odtwarzanie zdj´ç i filmów

Usuwanie
wybranego
zdj´cia

2

Aby wybraç dane zdj´cie, u˝yj na
wybieraku strza∏ek ≤/≥/</>.

Wybór zdj´ç

Przeglàdanie
wybranych zdj´ç
w wi´kszym formacie

1

Obejrzyj innà cz´Êç powi´kszonego zdj´cia.

Odtwarzanie i zoom
Aby obejrzeç inne zdj´cia zapisane na karcie pami´ci, anuluj funkcj´
zoomu i u˝yj wybieraka wielofunkcyjnego.
Aby odtworzyç zdj´cia zapisane w jakoÊci HI aparat wymaga nieco
wiecej czasu ni˝ przy innych zdj´ciach.
Zoom nie mo˝e byç stosowany w czasie odtwarzania filmów, pomniejszonej
kopii oraz zdj´ç wykonanych przy ustawieniu Ultra HS.

Zdj´cia oznaczone do trasferu opatrzone
sà ikonà D.

59

Tworzenie pomniejszonej kopii zdjecia
NaciÊni´cie przycisku ≥ (SMALL PIC.) w czasie odtwarzania
pe∏noekranowego powoduje stworzenie pomniejszonej kopii bie˝àcego
zdj´cia. Zanim jednak utworzymy takà kopi´, nale˝y okreÊliç rozmiar
zdj´cia za pomocà opcji Small Pic. w menu trybu odtwarzania. Kopie
mogà mieç rozmiar 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 96 x 72 pikseli a
ich jakoÊç zostanie automatycznie ustawiona na BASIC,
przystosowujàc je do dystrybucji w internecie. Aby utworzyç
pomniejszonà kopi´ widocznego na wyÊwietlaczu zdj´cia:

1

2002.09.15
15:45

100NIKON
0002.JPG

2272

2002.09.15
15:40

100NIKON
0001. JPG

2272

2/ 6

1/ 6

Za pomocà </> okreÊl zdj´cie,
dla którego chcesz utworzyc kopi´

4

Small Pic
Creating small
picture file?

Utworzone kopie przechowywane sà jako osobne pliki: dlatego usuni´cie
kopii nie ma wp∏ywu na orygina∏ zdj´cia, a usuni´cie orygina∏u nie ma
wp∏ywu na kopi´. Kopie przechowywane sà na karcie pami´ci jako pliki o
nazwach “SSCNnnnn.JPG,” gdzie “nnnn” jest 4-cyfrowà liczbà nadawanà
automatycznie przez aparat.
Podczas odtwarzania kopii, b´dà one zajmowaç oko∏o 1/4 wyÊwietlacza,
reszta miejsca b´dzie wype∏niona szarà ramkà. JeÊli odtwarzamy
miniatury, kopie oznaczone b´dà szarà obramówkà. Kopie nie mogà byç
przeglàdane z u˝yciem zooma (str. 59); naciÊni´cie przycisku T (t) w
czasie odtwarzania kopii nie przynosi ˝adnego rezultatu.

Uwaga!
Pomniejszonej kopii nie mo˝emy utworzyç w nastepujàcych warunikach:
• Gdy zdjecie wykonane jest w jakoÊci HI
• Gdy obraz wykonany jest przy ustawieniu Ultra HS lub jest plikiem
filmowym
• Gdy na karcie pami´ci nie ma wystarczajàcej iloÊci miejsca
• W szybkim podglàdzie, podglàdzie miniatur lub w czasie odtwarzania
miniatur

Odtwarzanie zdj´ç i filmów

WyÊwietl zdj´cia w pe∏nym
rozmiarze

3

2

Pomniejszona kopia

Yes
No
SELECT

NaciÊnij ≥ (SMALL PIC)

5
NaciÊnij > aby utworzyç
pomniejszonà kopi´
60

SET

NaciÊnij ≤/≥ aby wybraç "Yes"

6

2002.09.15
15:40

100NIKON
0007. JPG

Small Pic
640x480
7/ 7
BASIC
NaciÊnij > aby potwierdziç wybór

61

Odtwarzanie filmów

Informacje o zdj´ciu
100NIKON
0001.MOV

2002.09.15
15:55

Informacje na∏o˝one na zdj´cie widoczne sà w czasie podglàdu
pe∏noekranowego. Isnieje 5 stron informacji dla ka˝dego ze zdj´ç.
Aby przewijaç strony z informacjami naciÊnij przycisk 6 (2),
strony b´dà zmieniaç si´ w nast´pujàcy sposób:

START

1/ 1

Strona 1
Operacja

Odtwarzanie zdj´ç i filmów

Podczas odtwarzania pe∏noekranowego, filmy
oznaczone sà ikonà m umieszczonà w lewym
dolnym rogu wyÊwietlacza. Odtwarzanie filmów
kontrolujemy przyciskiem QUICK p.

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Strona 5

Funkcja
Rozpcznij odtwarzanie filmu. Podczas odtwarzania, naciÊnij

QUICK p przycisk by uaktywniç pauz´; ponowne naciÊni´cie przywraca
odtwarzanie. Po zakoƒczeniu filmu, zostanie wyÊwietlona
pierwsza klatka filmu.
Podczas pauzy: cofniecie o jednà klatk´.

Strona 1
1 2002.09.16
2 11:35

Strona 2
100NIKON 6
0025.JPG 7

Podczas pauzy: przewini´cie o jednà klatke do przodu.
8
3 Small Pic
9
2272
4
25/ 40 11
5 FINE
1 Data zapisu
2 Czas zapisu
3 Pomniejszona kopia
4 WielkoÊç zdj´cia
5 JakoÊç zdj´cia
6 Folder
7 Numer i typ pliku
8 Transfer
9 Polecenie wydruku
10 Ochrona przed
usuni´ciem
11 Numer klatki/ca∏kowita
liczba klatek w danym
folderze
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CAMERA
FIRM VER
METERING
MODE
SHUTTER
APERTURE
EXP +/FOCAL LENGTH
FOCUS

:
:
:
:
:
:
:
:
:

E4300
E4300V1.0
MATRIX
P
1/250
F2.8
0.0
f8.2mm
AF

• Typ aparatu
• Wersja
oprogramowania
• Pomiar Êwiat∏a
• Tryb ekspozycji
• Czas otwarcia migawki
• Przys∏ona
• Kompensacja
ekspozycji
• Ogniskowa
• OstroÊç

Strona 3
SPEED LIGHGT
IMG ADJUST
SENSITIVITY
WHITEBAL
SHARPNESS
DIGITAL TELE
CONVERTER
FILE SIZE

:
:
:
:
:
:
:
:

ON
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
X1.00
OFF
713KB

• Lampa b∏yskowa
• Korekcja obrazu
• Czu∏oÊç (ISO)
• Balans bieli
• OstroÊç
• Zoom cyfrowy
• Konwerter
• WielkoÊç pliku

63

Strona 4 (histogram)

Strona 5 (potwierdzenie
ustawienia ostroÊci)
3

1

2

4
5
6
7
8

1 Podglàd miniatur (migajàca ramka
oznacza najjaÊniejsze punkty zdj´cia)
2 Histogram (pokazuje roz∏o˝enie tonów
w zdj´ciu: oÊ pozioma przedstawia
jasnoÊç pikseli, oÊ pionowa - liczb´
pikseli z ka˝dego tonu jasnoÊci)
3 Typ i numer pliku
4 Pomiar oÊwietlenia
5 Czas otwarcia migawki
6 Przys∏ona
7 Kompensacja ekspozycji
8 Czu∏oÊç (ISO)

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

7

Typ i nemer pliku
Ogniskowa
Czas otwarcia migawki
Przys∏ona
OstroÊç
Redukcja szumu
Potwierdzenie
ustawienia
ostroÊci(wyró˝nione
cz´Êci zdj´cia, na które
zosta∏a ustawiona
ostroÊç; zaznaczone na
czerwono aktywne pole
ostroÊci)

Pod∏àczenie
aparatu do
zewn´trznych
urzàdzeƒ
odtwarzajàcych

Pod∏àczenie
aparatu do
komputera
str. 66-67
Pod∏àczenie
aparatu do
telewizora
str. 68

Rozdzia∏ dostarczy Paƒstwu informacji na temat
pod∏àczenia apartu do komputera i telewizora.
Pod∏àczenie aparatu do komputera
Pod∏aczenie aparatu do telewizora

64

65

Pod∏àczenie aparatu do komputera
Przed przes∏aniem zdj´ç na dysk komputera, niezb´dne b´dzie
zainstalowanie programu Nikon View, aplikacji, która umo˝liwi trasfer
zdj´ç z karty pami´ci aparatu na twardy dysk komputera oraz
obejrzenie ich na ekranie komputera.

Zdj´cia mo˝emy przes∏aç do komputera za pomocà przycisku TRANSFER.

• Po wciÊni´ciu przycisku TRANSFER, zdj´cia z oznaczeniem D sà
przesy∏ane do komputera.
• Na wyÊwietlaczu pojawiajà sie nast´pujàce informacje:

PREPARING TO
TRANSFER

TRANSFERRING
IMAGE TO
COMPUTER

TRANSFER COMPLETED

• Po przes∏aniu wszystkich zdj´ç, na wyÊwietlaczu aparatu widoczna
b´dzie wiadomoÊç “TRANSFER COMPLETED”.

Mac OS X (10.1.2 lub pózniejsze)
Zdj´ç za pomocà przycisku TRANSFER nie mo˝emy przes∏aç do aparatu z
systemem Mac OS X 10.1.2. Nale˝y wówczas u˝yç przycisku
w
programie Nikon View 5. Przycisk TRANSFER mo˝e byç jednak stosowany w
z systemami Mac OS X 10.1.3 lub jego póêniejszymi wersjami.

66
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Pod∏àczenie aparatu do zewn´trznych urzàdzeƒ odtwarzajàcych

Pod∏àcz przewód UC-E1 USB (do∏àczony do zestawu) tak, jak
pokazano poni˝ej.

Przycisk TRANSFER

Pod∏àczenie aparatu do telewizora
Za pomocà kabla video do∏àczonego do zetawu, mo˝emy pod∏aczyç
aparat COOLPIX 4300 tdo telewizora.

1 Pod∏àcz przewód video do aparatu

Menu aparatu
Rozdzia∏ podzielony jest na nast´pujàce sekcje:

2 Pod∏àcz przewód do odbiornika telewizyjnego
• Do telewizora pod∏àcz ˝ó∏tà wtyczk´

Opcje menu
Jest to przeglàd wszelkich opcji zawartych w
menu aparatu.
Obs∏uga menu
Szczegó∏owy opis opcji menu.
Menu ustawieƒ
Cz´Êç opisuje szczegó∏owo opcje menu ustawieƒ.

3
4 W∏àcz aparat

Ustaw w telewizorze kana∏ video

• Telewizor przejmie rol´ wyÊwietlacza aparatu, natomist wywietlacz b´dzie
wy∏àczony.

Menu trybu fotografowania
Menu zawiera liczb´ opcji pozwalajacych
dostosowaç ustawienia aparatu.

Opcje menu
str. 70-75
Obs∏uga menu
str. 76-78
Menu ustawieƒ
str. 79-95
Menu trybu
fotografowania
str. 96-116
Menu trybu
odtwarzania
str. 117-129

Menu trybu odtwarzania
Pozwala zarzàdzaç zdj´ciami zapisanymi na
karcie pami´ci.

Wybór trybu video (str. 93)
Funkcja trybu video w menu SETUP pozwala wybraç standard video NTSC
lub PAL. Nale˝y jednak upewniç si´, ˝e wybrany standard odpowiada temu,
jakie posiada urzàdzenie video.
68

69

Opcje menu
SET-UP1
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
PAGE2 SELECT

SET

IMAGE SIZE
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT

Image Size

JakoÊç zdj´cia,
doskona∏a, normalna i
podstawowa
(str. 81)

WielkoÊç zdj´cia (str.
82)

Folders

MONITOR OPTIONS
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Display Mode
Auto Off
Brightness
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT
SET

Monitor Options

AUTO OFF
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT

Auto Off

Foldery.
Utwórz folder, w którym
b´dà przechowywane
zdj´cia (str. 83)

Dostosowywanie
wyÊwielacza (str. 87)

2272
2048
1600

OkreÊlenie czasu po
jakim aparat przejdzie w
tryb czuwania (str. 88)

Seq. Numbers
Automatyczne nazywanie plików (str. 89)

Controls
Shot Confirm Lam
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT

1280
1024
640

Options
NIKON
(nazwa folderu)

New/Rename/
Delete
(Nowy/Zmiana
nazwy/Usuƒ)

Monitor On/Review
Only/ Preview
Only/Monitor Off
(5 etapów)

30 S
1M
5M
30 M

SELECT

LANGUAGE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT

Off

SET

No

On (w∏àczona)

Pic Data/Transfer
Zapisz informacje o
zdj´ciu w formie tekstowej; wy∏àcz/w∏àcz
oznaczenie trasferu (str.
91)

info. txt

On/Off

Auto Transfer

On/Off

Ustaw czas i dat´ (str.
92)

Year/Month/Day/Hour/ Minute

SET

De
En
Fr
EI
Es
SET

No
Yes
OFF

SELECT

Wybierz protokó∏ USB
pod∏àczajàc aparat do
komputera lub TV (str.
92)

Video Mode

NTSC/PAL

USB

PTP/Mass Storage

Language

De (niemiecki)
En (angielski)
Fr (francuski)
EI (japoƒski)
Es (hiszpaƒski)

OkreÊl j´zyk menu i
informacji (str. 94)

Przywracanie wszystkim
ustawieniom wartoÊci
domyÊlnych (str. 95)

Reset all setting
to default values

Format

Interface

Reset All

RESET ALL

UWAGA!
Wszystkie
zdj´cia zostanà
usuni´te!

Off (wy∏àczona)

00 00

Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Video Mode
Language
USB
Reset All
SELECT
SET

On

On/Off
On/Off
On/Off
On/Off

Date
D

INTERFACE

Reset
Formatowanie karty
pami´ci dla aparatu
COOLPIX 4300 (str. 90)

M

Kontrola diody spustu
migawki (str. 91)

3 save
2 save
!
save
Digital Zoom

SET

2002. 01. 01

CF Card Format

CF CARD FORMAT

Shot Confirm Lamp
Off
On

PIC DATA/TRANSFER
Controls
Shot Confirm Lam
Pic Data/Transfer
Date
info txt
Interface
Auto Transfer
Language
Reset All
SELECT
SET

Y

SET

SET

DATE

Display Mode

Aby prze∏àczaç si´
pomi´dzy menu SET-UP
1 i 2, u˝ywaj wybieraka
lub przycisku MENU.

Aparat “ zapamieta”
dany zestaw ustawieƒ
(str. 90)

save
save
save
Digital Zoom
Done
SELECT

SET-UP 2

Controls

CONTROLS

SHOT CONFIRM

Brightness

SET

WARNING !
All images will
be deleted !
No
Format
SELECT

FINE
NORMAL
BASIC

BK

FOLDERS
Image Quality
Image Size
Folders
Options
Monitor Options N I K O N
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT
SET

30S
1M
5M
3 0M

SET-UP2
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

Menu aparatu

Image Quality

2272
2048
1600
1280
1024
640
SET

Menu SET-UP
zawiera 2 strony
opcji.

Ustaw pokr´t∏o
trybu pracy na
pozycj´ SETUP.

IMAGE QUALITY
Image Quality
FINE
Image Size
NORMAL
Folders
BASIC
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT
SET

SEQ. NUMBERS
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
On
Seq. Numbers
Off
CF Card Format
Reset
SELECT
SET
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SET-UP 1

No (nie)
Yes (tak)

SET

71

Shooting Menu 1

WHITE BALANCE

Ustaw pokr´t∏o
trybu pracy na å.
NaciÊnij MENU by
wybraç.
PAGE2

SELECT

SET

Continuous

CONTINUOUS

Single
Continuous
Multi-shot 16
VGA Sequence
Ultra HS
OFF
SELECT

Wykonaj sekwencj´
zdj´ç
(str. 100)
SET

Best Shot Selector

BEST SHOT SELECTOR

Stosuj, gdy obawiasz
si´, ˝e zdj´cia mogà
byç poruszone (str. 102)

Off
On

OFF

SELECT

OFF

A Auto
White Bal Preset
Fine
Incandescent

Fluorescent
Cloudy
Speedlight

Matrix (matrycowy)
Spot (punktowy)
Center-Weighte (skoncentrowany)
Spot AF Area (punktowy z wyborem AF)
Single
Continuous
Multi-shot 16
VGA Sequence

Ultra HS

IMAGE SHARPENING

Image Sharpening

Skoryguj kontrast lub
jasnoÊç zdj´cia (str.
103)

Zmniejsz lub zwi´ksz
stopieƒ wyostrzenia
konturów zdj´cia (str.
104)
SET

LENS

Normal
Wide Adapter
Telephoto 1
Telephoto 2
Fisheye
Slide Copy Adptr
OFF
SELECT
SET

Lens
OkreÊl typ opcjonalnego konwertera (str.
105)

SELECT

SELECT

AUTO
Normal
More Contrast
Less Contrast

Lighten Image
Darken Image
Black & White

Auto
High
Normal
Low

Off

Normal
Wide Adapter
Telephoto 1
Telephoto 2

Fisheye 1
Slide Copy Adptr

SET

Exposure Options

Exposure Mode

P/M

AE Lock

Off/On/Reset

EXP. +/–

–2.0 to +2.0

AF Area Mode

Auto/Manual/Off

Auto-Focus Mode

Continuous AF/Single AF

Focus Confirmation

MF/On/Off

Wybierz pole AF, zmieƒ
tryb pracy AF, lub okreÊl
odleg∏oÊç od
fotografowanego obiektu (str. 111)

Auto Bracketing

AUTO BRACKETING

Off
On
WB Bracketing
OFF
SELECT

Automatyczne
zró˝nicowanie ekspozycji lub balansu bieli w
serii zdj´ç (str. 114)

CF Card Format

CF CARD FORMAT

SELECT

On (w∏.)
Off (wy∏.)

SET

Sformatuj kart´ pami´ci
dla aparatu COOLPIX
4300 (str. 90)

WARNING !
All images will
be deleted !
No
Format
OFF

WB Bracketing

3, ±0.3/3, ±0.7/
3, ±1.0/5, ±0.3/
5, ±0.7/5, ±1.0

Noise Reduction
Zredukuj szumy przy
d∏ugich czasach
ekzpozycji (str. 116)

SELECT

Off
On

SET

NOISE REDUCTION

On
Off
OFF

HI/FINE/NORMAL/
BASIC
2272/2048/1600/
1280/1024/640

AUTO
100
200
400

Focus Options

AF Area Mode
Auto-Focus Mode
Focus Confirmation
SELECT

Image Quality
(jakoÊç zdj´cia)
Image Size
(wielkoÊç zdj´cia)

SET

FOCUS OPTIONS

Off
BSS On

Aby prze∏àczaç si´
pomi´dzy menu
SHOOTING 1 i 2,
u˝ywaj wybieraka lub
przycisku MENU.

Zwi´ksz czu∏oÊç by
fotografowaç bez lampy
b∏yskowej
(p. 106)

Ustaw tryb ekspozycji,
blokad´ oraz kompensacj´ (str. 106)

Exposure Mode
AE Lock
EXP. +/–

SELECT

OkreÊl jakoÊç i wielkoÊç
zdj´cia (str. 81, 82)

SET

EXPOSURE OPTIONS

OFF

Image Quality and Size

Sensitivity

AUTO
100
200
400

OFF

SET

SET

SENSITIVITY

OFF

Image Adjustment

SELECT

IMAGE SIZE & QUALITY
Image Quality
Image Size

OFF

SET

IMAGE ADJUSTMENT
Auto
Normal
More Contrast
Less Contrast
Lighten Image
Darken Image
Black&Whine
OFF
SELECT
SET

Auto
High
Normal
Low
Off
OFF
SELECT
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OkreÊl balans bieli
(str. 97)

OkreÊl typ pomiaru
oÊwietlenia (str. 99)

Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area

SELECT

White Balance

Metering

METERING

OFF

SET

Shooting Menu 2

IMAGE SIZE & QUALITY

SET

UWAGA!
Wszystkie
zdj´cia zostanà
usuni´te!

No
Format
73

Menu aparatu

WHITE BALANCE
Auto
White Bal Preset
Fine
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Speed l i ght
OFF
SELECT
SET

Menu trybu
fotografowani
a zwiera 2
strony opcji.

Playback Menu 1

PLAY BACK MENU
Delete
Folders
Slide Show
Protect
Hide Image
Print Set
OFF

Ustaw pokr´t∏o
trybu pracy na p.
NaciÊnij MENU by
wybraç.

SELECT

SET

Delete

Selected Images
All images
Print Set

Usuƒ wszystkie lub
tylko wybrane zdj´cia
(str. 118)

SELECT

Folders

FOLDERS

Utwórz folder, w którym
chcesz przechowywaç
zdj´cia (str. 121)

All Folders

N I KON
TOKYO
OSA KA
SELECT

SET

Slide Show

SLIDE SHOW

Odtwarzaj zdj´cia z
wybranego folderu w
sekwencjach (str. 122)

Start
Frame Intvl
(Pause

OFF

)

SELECT

2

3

4

5

6

OFF

All ON
All OFF

SELECT

SET

SMALL PIC.
Transfer

6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off6 4 0 X4 8 0

OFF

3 2 0 X2 4 0
1 6 0 X1 2 0
9 6 X7 2
SELECT SET
AUTO OFF

Start

Transfer
6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off

Frame Intvl
2S/3S/5S/10S

OFF

30 S
1M
5M
3 0M
SELECT SET

Oznacz zdj´cia do
trasferu lub usuƒ
oznaczenie ze zdj´ç,
które je ju˝ posiadajà
(str. 128)

All ON

Small Pic.

640
320
160
96

OkreÊl rozmiar pomniejszonej kopii (str.
129)

Auto Off
OkreÊl czas po jakim
aparat ma sie wy∏àczyç
(str. 88)

All OFF

30
1
5
30

x
x
x
x

480
240
120
72

S
M
M
M

Obejmij zdj´cia ochronà
przed ich przypadkowym usuni´ciem (str.
124)

(Wybierz zdj´cie i nadaj mu
status Protect)

Hide Image

1

2

3

4

5

6

SELECT SET

Ukryj zdjecie w czasie
odtwarzania (str. 125)

Wybierz zdj´cie i nadaj mu
status Hide)

DONE

Print Set

PRINT

3

1

1

2

3

4

5

6

1
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Transfer

AUTO TRANSFER
Transfer
6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off

SET

DONE

HIDE IMAGE

SELECT SET

New/Rename/
Delete
(Nowy/Zmiana
nazwy/Usuƒ)

SELECT

Aby prze∏àczaç si´
pomi´dzy menu
PLAYBACK 1 i 2,
u˝ywaj wybieraka lub
przycisku MENU.

Protect

1

1

Options
All Folders
NIKON
(Folder name)

(Pause ––> 7)

SET

PROTECT

SELECT SET

All Images (wszystkie)
Print Set (polecenie wydruku)

SET

Options

OFF

OFF

Selected Images (wybrane)

Playback Menu 2

PLAY BACK MENU
Transfer
6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off

Menu aparatu

DELETE

OFF

Menu trybu
odtwarzania
zawiera 2
strony opcji.

Wybierz zdjecia, które
majà zostaç
wydrukowane
(str. 126)

Wybierz zdj´cia i okreÊl liczb´
wydruków)

DONE
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Obs∏uga menu
Zmian niektorych ustawieƒ mo˝na dokonaç za pomocà menu
widocznego na wyÊwietlaczu. Dost´pne opcje takiego menu zale˝ne
sà od bie˝àcego trybu pracy aparatu.
Tryb pracy

Menu

SETUP

Ustawienia

å

Menu zawiera: jakoÊc i wielkoÊç
zdj´cia, formatowanie karty CF,
ustawienie czasu i daty itp.)

Zaawansowane funkcje trybu
Fotografowanie fotografowania (balans bieli,
metoda pomiaru Êwiat∏a itp.)
Programy
Wybierz program temetyczny
tematyczne
spoÊród dost´pnych 12.

p

Odtwarzanie

Usuwanie wybranych zdj´ç,
oznaczanie zdj´ç do transferu itp.

Strona

Aby wybraç danà opcje u˝yj wybieraka wielofunkcyjnego.

1

2

METERING

METERING
Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area

79
PAGE2

96
34

SELECT

SET

3

4

Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area

OFF

SELECT

SET

Wybierz opcj´

Przeglàdanie menu

SELECT

SET

WyÊwietl opcje

METERING

117

Gdy aparat jest w∏àczony, menu bie˝àcego trybu pracy, z wyjàtkiem trybu a i
m, mo˝emy wyÊwietliç naciskajàc przycisk MENU.

OFF

Wybierz element menu

Menu aparatu

i

Opis

Dokonywanie wyboru opcji

METERING

PAGE2

SELECT

SET

Dokonaj wyboru

5

WHITE BALANCE

2272
PAGE2

NaciÊnij MENU

76

SELECT

SET

WyÊwietli si´ menu
bie˝àcego trybu

JeÊli w lewym dolnym rogu menu pojawi sie oznaczenie
“
PAGE2”, ponowne naciÊni´cie przycisku MENU
spowoduje wyÊwietlenie drugiej strony menu. Gdy
wyÊwietlane jest“
OFF”, naciÊni´cie przycisku
MENU przywraca tryb odtwarzania lub fotografowania.

WHITE BALANCE

PAGE2

SELECT

1/250 F2.8

16

Wyjdê z menu i powróc do trybu
fotografowania
• Aby powrócic do poprzedniego menu po dokonaniu wyboru, naciÊnij na
wybieraku strzalk´ w lewo lub w prawo.

SET
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Menu ustawieƒ
Kilkustronicowe menu

Rozdzia∏ ten przedstawi Paƒstwu opcje dost´pne w menu SET-UP,
gdzie dokonujemy wiekszoÊci zmian ustawieƒ aparatu. Niektóre z opcji
menu ustawieƒ dostepne sà rownie˝ z menu trybu å i odtwarzania.
Menu ustawieƒ zawiera 2 strony opcji::

Aby zmieniaç strony menu:

1

2

WHITE BALANCE

SHOOTING MENU1

SET-UP 1

PAGE2

SELECT

SET

Ustaw kursor w g∏ównym menu

SET

PodÊwietl oznaczenie strony

4

SHOOTING MENU2

SELECT

SET

IMAGE SIZE & QUALITY

JakoÊc zdj´cia
WielkoÊç zdj´cia
Foldery
Opcje wyÊwietlacza
Auto -wy∏àczanie
Numerowanie sekw.
Formatowanie CF

Str. 81
Str. 82
Str. 83-86
Str. 87
Str. 88
Str. 89
Str. 90

Przyciski apartu
Potwierdzenie wyk.
zdj´cia
Transfer
Data
Interfejs
J´zyk
Przywrac. ustawien
domyÊlnych

Str. 90

Menu aparatu

3

PAGE2

SET-UP1
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
PAGE2 SELECT

SET-UP 2
SET-UP2
OFF

SELECT

PodÊwietl numer strony

SET

OFF

SELECT

SET

WyÊwietl wybranà stron´

• Mo˝liwe jest równie˝ przejÊcie z pierwszej do ostatniej strony rozbudowanego
menu, nale˝y wówczas nacisnàç przycisk MENU.

Controls
Shot Confirm Lamp
Pic data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
PAGE1 SELECT

SET

Str. 91
Str. 91-92
Str. 92
Str. 92-94
Str. 94
Str. 95

Przeglàdanie menu ustawieƒ
Menu ustawieƒ wyÊwietlane jest automatycznie po ustawieniu pokr´t∏a
trybu pracy na pozycji SET-UP.
Aby zamknàç menu ustawieƒ, nale˝y pokr´tlo trybu pracy ustawiç na
pozycj´ innà ni˝ SET-UP lub wy∏aczyç aparat.
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WielkoÊç pliku:
JakoÊç i wielkoÊç zdj´cia

JakoÊç zdj´cia

Zarówno, jakoÊç jak i wielkoÊç zdj´cia okreÊlajà ile miejsca b´dzie
zajmowaç ka˝de ze zdj´ç na karcie pami´ci. To z kolei wp∏ywa na
liczb´ zdj´ç jaka mo˝e byç przechowywana na karcie pami´ci. Aby
zobrazowaç w jaki sposób ró˝ne ustawienia wielkoÊci i jakoÊci zdj´cia
wp∏ywajà na iloÊç mo˝liwych do zapisania zdj´ç, przedstawiamy
poni˝szà tabel´:

Aby zredukowç iloÊç miejsca jakà zajmuje na
karcie pami´ci ka˝de zdj´cie, zdj´cia
wykonywane w ustawieniu innym ni˝ HI w czasie
zapisu na karcie pami´ci podlegajà kompresji.
Kompresja zmniejsza jakoÊç zdj´cia; czym
bardziej zdj´cie jest skompresowane, tym
bardziej widoczna jest utrata jakoÊci.
Stopieƒ
kompresji

Format
pliku

Opis

2272
1
8
16
32

2048
—
10
19
37

1600
—
16
31
59

1280
—
24
47
86

1024
—
37
69
121

640
—
86
144
229

HI

Brak kompresjii

TIFF

Maksymalna jakoÊç zdj´cia. Dost´pna
tylko przy wielkoÊci zdj´cia równej 2272
x 1704.

FINE

1:4

JPEG

JakoÊç dobra, odpowiednia do
powi´kszeƒ lub wydruków.

Karta 64 MB

NORMAL

1:8

JPEG

JakoÊç przeci´tna, odpowiednia do
wi´kszoÊci zastosowaƒ.

HI
FINE
NORMAL
BASIC

2272
5
33
65
130

2048
—
40
78
151

1600
—
65
125
236

HI
FINE
NORMAL
BASIC

2272
10
66
132
260

2048
—
80
158
303

1600
—
130
252
474

1280
—
100
190
347

1024
—
151
278
488

640
—
347
578
918

BASIC

1:16

JPEG

JakoÊç podstawowa, odpowiednia dla
zdj´ç, które maja byç przes∏ane pocztà
elektronicznà.

1024
—
303
558
997

640
—
695
1158
1840

Karta 128 MB

* Przedstawione wartoÊci sà przybli˝one.

1280
—
200
381
695

Stopieƒ kompresji mo˝emy kontrolowac za pomocà pod-menu jakoÊci zdj´cia,
dost´pnego z menu SET-UP i pod-menu “Image Size & Quality” w trybie
fotografowania å (str. 96). Zmiana jakoÊci zdjecia, w którymkolwiek z menu
odnosi si´ do wszystkich trybów. Uwaga, ustawienia jakoÊci “HI” nie mo˝emy
okreÊliç z menu SETUP i zostanie zastosowane ustawienie “FINE” w trybie a
i programach temetycznych, ustawienie “HI” zostanie przywrócone gdy pokr´t∏o
trybu pracy ustawimy na pozycj´ å.

Kontrolowanie ustawienia jakoÊci i wielkoÊci pliku
Bie˝àca jakoÊç i wiekoÊç zdj´cia widoczna jest na
wyÊwietlaczu, tak jak pokazano to na wyÊwietlaczu
obok.
2272
1/250 F2.8

80

16
15
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Menu aparatu

Opcja
Karta 16 MB
HI
FINE
NORMAL
BASIC

IMAGE QUALITY
Image Quality
FINE
Image Size
NORMAL
Folders
BASIC
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT
SET

WielkoÊç zdj´cia

Porzàdkowanie fotografii: Foldery

WielkoÊç zdj´cia okreÊlana jest w pikselach. Przy
danym ustawieniu jakoÊci, mniejsze zdj´cia
wymagajà na karcie mniej miejsca, sprawiajàc, ˝e
∏atwiej jest je przesy∏aç pocztà elektronicznà.

IMAGE SIZE
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT

WielkoÊç (w pikselach)

WielkoÊç wydruku

2272

2272 x 1704

19 x 14cm

2048

2048 x 1536

17 x 13cm

1600

1600 x 1200

14 x 10cm

1280

1280 x 960

11 x 8cm

1024

1024 x 768

9 x 7cm

640

640 x 480

5 x 4cm

FOLDERS
W ustawieniach domyÊlnych okreÊlono, ˝e zdj´cia
Image Quality
przechowywane sà na karcie pami´ci w folderze
Image Size
Folders
Options
opatrzonym nazwà NIKON. Mo˝liwe jest równie˝
Monitor Options N I K O N
stworzenie innych folderów i umieszczanie w nich
Auto Off
Seq. Numbers
nowych fotografii. S∏u˝y do tego pod-menu
CF Card Format
SELECT
SET
“Folders”, w którym mo˝emy utworzyç nowy
folder, zmieniç nazw´ folderu ju˝ istniejàcego, lub dany folder usunàç.
Mo˝emy tu równie˝ wyznaczyç folder, z którego majà byç odtwarzane
zdj´cia.

Tworzenie, zmiana nazwy i usuwanie folderów: Opcje

— Tworzenie nowego folderu —

1

2

OPTIONS
New

WielkoÊç zdj´cia mo˝emy dostosowaç z menu SET-UP i pod-menu “Image Size
& Quality” w trybie fotografowania å (str. 96). Zmiana jakoÊci zdj´cia w
jakimkolwiek z menu odnosi sie do wszystkich trybów.

N I K O N

Delete

O
P

SELECT

3

NEW

L
M

Rename

SET

SELECT

SET

NaciÊnij >

Wybierz “New”

4

NEW

L
M
N I K O N

NEW

N
M
T O K Y O

O
P

P
Q
SELECT

SET

NaciÊnij </> aby podÊwietliç
danà liter´
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Menu aparatu

Opcja

2272
2048
1600
1280
1024
640
SET

SELECT

SET

NaciÊnij ≤/≥ by edytowaç danà
liter´
• nawa folderu mo˝e zawieraç
litery A-Z, cyfry i spacje.
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5

— Usuwanie folderu —
SET-UP1
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
PAGE2 SELECT

1

Rename
SET

SELECT

3

2

OPTIONS

SET

SELECT

4

TOKYO
OSAKA
KOBE

SET

SELECT
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OSAKA
deleting folder?

PodÊwietl nazw´ folderu
• Folderu NIKON nie mo˝na
usunàç.

SET

SELECT

OK

NaciÊnij >
• Wybierz “No” by anulowaç
polecenie usuni´cia i powróciç
do menu SET-UP
• Wybierz “Yes” by usunàç folder.

Zdj´cia ukryte i obj´te ochronà przed usuni´ciem

O S A K A

SET

FOLDER

RENAME

M
N

P
Q

PodÊwietl nazw´ folderu

TOKYO
OSAKA
KOBE

SELECT

NaciÊnij > aby wyÊwietliç list´
folderów

RENAME

4

ERASE FOLDER

Menu aparatu

3

SET

No
Yes

Delete
SELECT

SELECT

NaciÊnij > aby wyÊwietliç list´
folderów

RENAME

TOKYO
OSAKA
KOBE

Rename

Wybierz “Rename”

TOKYO
OSAKA
KOBE

SET

Wybierz “Delete”

— Zmiana nazwy istniejàcego folderu —

New

ERASE FOLDER

Delete

PodÊwietl ostatnià liter´ i naciÊnij
> aby utworzyç nowy folder.

1

2

OPTIONS
New

SELECT

NaciÊnij >
• Wprowadê nazw´ tak, jak
opisano to w krokach 3-5 na
poprzedniej stronie.

SET

JeÊli wybrany folder zawiera zdj´cia ukryte (str. 125) lub obj´te ochronà
przed usuni´ciem (str. 124), folder nie zostanie usuni´ty. Pozosta∏e zdj´cia
(poza wymienionymi powy˝ej) w tym folderzerze zostanà jednak
wykasowane.
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— Wybór folderu —
Po utworzeniu dodatkowego folderu, istnieje mo˝liwÊç wybrania folderu z
którego b´dziemy odtwarzaç zdj´cia, lub w którym zdj´cia b´dà
przechowywane. Taki folder mo˝emy wybraç z pod-menu Folders w menu
SETUP lub z menu trybu odtwarzania.

1

FOLDERS
Image Quality
Image Size
Options
Folders
Monitor Options N I K O N
TOKYO
Auto Off
OSAKA
Seq. Numbers
CF Card Format
PAGE2 SELECT
SET

Opcje wyÊwietlacza
Pod-menu Monitor Options pozwala okresliç kiedy
wyÊwietlacz ma si´ automatycznie w∏àczaç, daje
równie˝ mo˝liwoÊç okreÊlenia stopnia jasnoÊci
wyÊwietlacza.

MONITOR OPTIONS
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Display Mode
Auto Off
Brightness
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT
SET

Podglàd zdj´ç
Opcja ta pozwala okreÊliç warunki, w kórych
wyÊwietlacz b´dzie w∏àcza∏ sie automatycznie. Mo˝emy
tu równie˝ zadecydowaç, czy zdj´cia majà pojawiaç si´
na wyÊwietlaczu zaraz po ich wykonaniu.

DISPLAY MODE
Monitor On
Review Only
Preview Only
Monitor Off

Wybierz nazw´ folderu
SELECT

FOLDERS
Image Quality
Image Size
Options
Folders
Monitor Options N I K O N
TOKYO
Auto Off
OSAKA
Seq. Numbers
CF Card Format
PAGE2 SELECT
SET

Opcja
Monitor On

1/250 F2.8

Podglàd zdj´ç
W∏.

2272

Review Only

Nie

W∏.

16

Preview Only

Tak

Wy∏.

Monitor Off

Nie

Wyl.

NaciÊnij >
• Nazwa folderu widoczna b´dzie na wyÊwietlaczu. (JeÊli
wybierzemy folder NIKON, na wyÊwietlaczu nie pojawi si´
˝adne oznaczenie.)

Ultra HS
Dla ka˝dej sekwencji zdj´ç wykonanej przy ustawieniu Ultra HS (str. 100),
aparat utworzy nowy folder, w którym b´dà przchowywane zdj´cia z danej
serii. Nazwa ka˝dego z tych folderów b´dzie sk∏ada∏a si´ z litery “N_” oraz
3-cyfrowego numeru, nadawanego automatycznie przez aparat. Foldery
takie mo˝na usunàç, lub wybraç do odtwarzania zapisane w nich zdj´cia z
menu Folders, ale w folderach tych nie mo˝na przechowywaç ˝adnych
innych zdj´ç.
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WyÊwietlacz w∏. po
w∏àczeniu aparatu
Tak

Menu aparatu

2

SET

Dostosowywanie stopnia jasnoÊci
NaciÊnij na wybieraku ≤/≥ aby zwi´kszyç lub
zredukowaç stopieƒ jasnoÊci wyÊwietlacza. Po
zmienieniu poziomu jasnoÊci, naciÊnij na wybieraku
> aby zatwierdziç dokonane zmiany.

BRIGHTNESS

SELECT

SET
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Oszcz´dzanie baterii: Auto-wy∏àczanie
JeÊli przez 30 sek. nie b´dà wykonywane ˝adne
operacje, aparat przejdzie w tryb czuwania. Taki
limit czasowy mo˝e oczywiÊcie zostaç zmieniony
na 1 min., 5 min. lub 30 min. Tego typu zmian
dokonujemy w menu Auto Off.

Numerowanie plików: Numerowanie sekwencyjne
AUTO OFF
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
Seq. Numbers
CF Card Format
SELECT

30S
1M
5M
3 0M

Aparat przypisuje ka˝dej fotografii numer
pliku sk∏adajàcy si´ z oznaczenia “DSCN”
i 4-cyfrowego numeru, dodawanego przez
aparat automatycznie (np., “DSCN0001.JPG”).

SET

Opcja

Tryb czuwania

Off

Reset

Opis
Po wybraniu tej opcji, aparat nada wszystkim plikom
i folderom numery (w kierunku rosnàcym), kontunuujàc
poprzednià numeracj´.
Aparat nie zapisze numerów ostatnio u˝ytych plików i
folderów. Gdy otworzony zostanie nowy plik lub folder,
numerowanie rozpocznie si´ od najni˝szego dost´pnego
numeru.

Menu aparatu

W trybie czuwnia, wszystkie funkcje aparatu b´dà nieaktywne, zu˝ywajàc w
ten sposób minimialnà iloÊç energii. Aparat mo˝emy przywróciç do pracy
naciskajàc wybierak wielofynkcyjny lub ka˝dy inny przycisk na tylnej Êciance
korpusu (z wyjàtkiem przycisku TRANSFER). Mo˝emy rownie˝ poruszyç
pokr´t∏em trybu pracy lub nacisnàç do po∏owy spust migawki.

On

SEQ. NUMBERS
Image Quality
Image Size
Folders
Monitor Options
Auto Off
On
Seq. Numbers
Off
CF Card Format
Reset
SELECT
SET

Aparat kasuje wszystkie numery plików i folderów zapisanych
na karcie zdj´ç.

Zasilacz
JeÊli aparat zasilany jet za pomocà zasilacza (dost´pny osobno), aparat, bez
wzgl´du na ustawienia w menu Auto Off, pozostanie w∏aczony przez 30 min.
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Numerowanie sekwencyjne
JeÊli bie˝àcy folder zawiera plik o maksymalnym numerze 9999,
numerowanie kolejnego pliku rozpoczyna si´ od cyfry 0001. Aparat
stworzy wówczas nowy folder o cyfrze wi´kszej o 1 od poprzedniego
(np., jeÊli bie˝àcy folder posiada nr “100NIKON,” nowy b´dzie oznaczony
cyfrà“101NIKON”). Nowe zdj´cie zostanie opatrzone numerem 0001 i
b´dzie zapisane w nowym folderze. Ka˝dy folder mo˝e pomieÊciç do
200 zdj´ç.
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Formatowanie kart pami´ci
Karta do∏àczona do tego aparatu zosta∏a ju˝
sformatowana. JeÊli jednak zakupicie Paƒstwo
dodatkowà kart´, b´dzie ona musia∏a byç
sformatowana przed jej pierwszym u˝yciem.
Formatowanie karty pami´ci jest równie˝
efektywnym sposobem usuni´cia wszystkich
zdj´ç z karty.

Potwierdzenie wyzwolenia migawki
CF CARD FORMAT
WARNING !
All images will
be deleted !
No
Format
SELECT

SET

JeÊli dla powy˝szej opcji wybierzemy ustawienie
On, dioda redukcji efektu czerwonych oczu
b´dzie w∏àczaç si´ po ka˝dym wyzwoleniu spustu
migawki, potwierdzjàc tym samym wykonanie
zdj´cia. Dioda ta nie w∏àczy si´ jednak, gdy
b´dziemy fotografowaç z lampà b∏yskowà.

SHOT CONFIRM LAMP
Controls
Shot Confirm Lam
Off
Pic Data/Transfer
On
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT
SET

Informcje o zdj´ciu
Zapami´tywnie ustawieƒ
Save
Save
Save
Digital Zoom
Done
BK

SELECT

Pic Data/Transfer
Date
info txt
Interface
Auto Transfer
Language
Reset All
SELECT
SET

SET

Zapisywanie informacji o zdj´ciu: info. txt

Opcja

Ustawienia zmienione

Ustawienia domyÊlne

3

Tryb pracy lampy b∏yskowej

Auto

2

OstroÊç

Autofokus

!

Kompensacja ekspozycji

±0.0

Digital Zoom

Zoom cyfrowy

On

Zoom cyfrowy, pozwala w∏àczaç i wy∏àczaç zoom cyfrowy w trybie a, å i
programach temetycznych (SCENE).

JeÊli w menu info.txt wybierzemy opcj´ On, zapisane zostanà o ka˝dym z
wykonanych zdj´ç nast´pujàce informacje. Informacje te
PIC DATA/TRANSFER
Controls
b´dà przechowywane jako plik tekstowy (“info.txt”):
• Typ i numer pliku
• Typ aparatu i wersja
oprogramowania
• Metoda pomiaru oÊwietlenia
• Tryb ekspozycji
• Czas otwarcia migawki
• Przys∏ona
• Kompensacja ekspozycji
• Ogniskowa i zoom cyfrowy
• Korekcja obrazu

• Czu∏oÊç
(ISO)

Shot Confirm Lam
Pic Data/Transfer
Date
info txt
Off
Interface
Auto Transfer On
Language
Reset All
SELECT
SET

• Balans bieli
• OstroÊç
• Data zapisu
• WielkoÊç i jakoÊç zdj´cia
• Pole pomiaru ostroÊci

Plik info.txt przechowywany jest w tym samym folderze co zdj´cie. JeÊli
przeglàdamy na komputerze zawartoÊç karty pami´ci, plik ten mo˝e byç
odczytany za pomocà przeglàdarki tekstowej, takiej jak np. Notepad lub
SimpleText. Zdj´cia wymienione b´da w kolejnoÊci ich wykonania.
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Menu aparatu

W trybie å, pierwsze 3 elementy menu
“Controls” b´dà decydowa∏y, które ustawienia
zostanà zapami´tane i ponownie przywrócone po
w∏àczeniu aparatu. Pozostalym elementom
zostanà przywróone ustawienia domyÊlne.

Pod-menu “Pic Data/Transfer” zawiera opcje przydatne do
przechowywania informacji o ustawieniach
PIC DATA/TRANSFER
Controls
aparatu w czasie wykonywania danego zdj´cia.
Shot Confirm Lam

CONTROLS

Oznaczanie zdj´ç przeznaczonych do trasferu
JeÊli pod∏àczymy aparat do komputera, w którym
aktywny jest program Nikon View i naciÊniemy przycisk
TRANSFER, ka˝de z oznaczonych do trasferu zdj´ç
zostanie automatycznie skopiowane na dysk komputera.
Dost´pne sà nastepujàce opcje:

Opcja

Wybór standardu video
PIC DATA/TRANSFER
Controls
Shot Confirm Lam
Pic Data/Transfer
Date
info txt
Interface
Auto Transfer
Language
Off
Reset All
On
SELECT
SET

Opis

Menu Video Mode stosowane jest aby wybraç standard
dla wyÊcia video. Wybrane ustawienie powinno zgadzaç
si´ ze standardem telwizora, do którego pod∏àczamy
aparat.

Opcja

Off

Zdj´cia i filmy nie b´dà oznaczane do trasferu.

NTSC

On

Zdj´cia i filmy oznaczane sà do transferu w momencie
ich robienia.

PAL

VIDEO MODE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
NTSC
Date
PAL
Video Mode
Interface
USB
Language
Reset All
SELECT
SET

Opis
Stosuj pod∏àczajàc do urzàdzenia NTSC.
Stosuj pod∏àczajàc do urzàdzenia PAL.

(Ustawienie domyÊlne)

Wybór opcji USB
W menu modelu COOLPIX 4300 istnieje mo˝liwoÊç
wybroru 2 opcji USB:
Mass Storage (opcja domyÊlna) i Picture Transfer
Protocol (PTP).
Przed pod∏àczeniem aparatu do komputera przewodem
USB, nale˝y wybraç opcj´ USB, która zgadza si´ z
systemem operacyjnym komputera.

Jednokrotnie, naciskajàc przycisk TRANSFER, nie mo˝emy skopiowaç na
dysk komputera wi´kszej iloÊci zdj´ç ni˝ 999. Aby skopiowaç wi´cej
fotografii, nale˝y pos∏u˝yç sie programem Nikon View.

Data
Opcja Date pozwala ustawiç w aparacie bie˝àcà
dat´ i czas (str. 21-22).

System operacyjnym
DATE

Y

M

D

Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional

Menu aparatu

Transfer wi´cej ni˝ 999 zdj´ç

USB
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
PTP
Date
Mass Storage
Interface
USB
Language
Reset All
SELECT
SET

Opcja USB
PTP lub Mass Storage

2002. 01. 01

Mac OS X (10.1.2 lub póêniejsze)

00 00
SELECT

SET

Interfej
Wybierz standard video lub protokó∏ USB.
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Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition (Me),
Windows 98 Second Edition (SE),
Mac OS 9 (9.0, 9.1, lub 9.2)

Tylko PTP
Tylko Mass Storage

INTERFACE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Video Mode
Language
USB
Reset All
SELECT
SET
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Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me),
Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9
Nie wybieraj opcji PTP pod∏àczajàc aparat COOLPIX 4300 do komputera z
jednym z wy˝ej wymienionyh systemów (nie ma potrzeby zmiany ustawieƒ
USB, gdy wybrano opcj´ Mass Storage). JeÊli ustawienia USB zosta∏y ju˝
zmienione na PTP, nale˝y upewniç si´, ˝e wybrano opcj´ Mass Storage
przed pod∏àczeniem aparatu do komputera.
JeÊli pod∏àczono aparat do komputera posiadajàcego jeden z wymienionych
wy˝ej systemów z protoko∏em PTP wybranym z menu USB, od∏àcz aparat tak
jak opisano to poni˝ej. Przed ponownym pod∏àczeniem aparatu upewnij si´,
˝e wybra∏eÊ opcj´ Mass Storage w menu USB.
Windows 2000 Professional
Pojawi si´ okno powitania “Found New Hardware Wizard.” Kliknij na Cancel
aby zamknàç okno i od∏àcz aparat.

Opcja “Reset All” w menu SET-UP pozwala we
wszystkich trybach pracy przywróciç ustawienia
domyÊlne.

SELECT

Opcja

Windows 98 Second Edition (SE)
Pojawi si´ “Add New Hardware Wizard”. Kliknij na Cancel i od∏àcz aparat.
Mac OS 9
Pojawi si´ informacja mówiàca, ˝e komputer nie mo˝e u˝yç potrzebnych
sterowników do USB “Nikon Digital Camera E4500_PTP”. Kliknij na Cancel
aby zamknàç okno i od∏àcz aparat.

J´zyk
LANGUAGE
Controls
Shot Confirm Lamp
Pic Data/Transfer
Date
Interface
Language
Reset All
SELECT

De
En
Fr
EI
Es
SET

SET

Opis

No

Wyjdê z menu nie zmieniajàc ustawieƒ.

Yes

Przywróç ustawieniom wartoÊci domyÊlne.

Przywrócone zostanà wartoÊci domyÊlne w nast´pujàcej postaci:
Ustawienie
Balans bieli
Pomiar Êwiat∏a
Tryb zapisu
BSS
Korekcja obrazu
OstroÊç obrazu
Obiektyw
Czu∏oÊç
Blokada AE
Kompensacja
ekspozycji
Wybór pól AF
Auto-Fokus
Potwierdzenie
ustawinia ostroÊci
Bracketing
Redukcja szumu

Menu SET-UP - Foldery Nikon
Ustawienie

WartoÊç
domyÊlna
Auto
Matrycowy
Pojedynczy
Wy∏.
Auto
Auto
Normal
Auto
Off

WyÊwietlacz
JasnoÊç
Auto-wy∏àczanie
Przyciski
Potwierdzenie
wykonania zdj´cia

Menu aparatu

Po wyÊwietleniu informacji mówiàcej, ˝e komputer aktualizuje baz´
do∏àczonych urzàdzeƒ, aktywuje si´ “Add New Hardware Wizard.” Kliknij na
Cancel i od∏làcz aparat.

RESET ALL
Reset all setting
to default values
No
Yes

Menu trybu fotografowania

Windows Millennium Edition (Me)

Opcja pozwala wybraç j´zyk, w którym
wyÊwielane b´dzie menu i informacje pojawiajàce
si´ na wyÊwietlaczu (str. 20).

Przywracanie ustawieƒ domyÊlnych

WartoÊç
domyÊlna
W∏.
Ârednia
30 sek.
Wszystkie
aktywne
Off

Menu trybu odtwarzania - Wszystkie
foldery

0
Auto
Pojedynczy
MF
Off
Off

Ustawienie

Przerwy pomi´dzy
zdj´ciami
(Slide Show)
Auto-wy∏àczanie

WartoÊç
domyÊlna

3 sek.
30 sek.

Pozosta∏e oznaczenia nie bedà zmienione.
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Menu trybu fotografowania
Menu fotografowania dost´pne jest tylko przy ustawieniu å i gdy
aparat znajduje sie w trybie fotografowania.
Menu trybu fotografowania zawiera 2 strony opcji:
SHOOTING MENU 1
WHITE BALANCE

PAGE2

SELECT

SET

BALANS BIELI
POMIAR ÂWIAT¸A
TRYB ZAPISU
BSS
KOREKCJA OBRAZU
OSTROÂå OBRAZU
OBIEKTYW

Str. 97-98
Str. 99
Str. 100-101
Str. 102
Str. 103
Str. 104
Str. 105-106

Wierne odwzorowanie kolorów: Balans bieli
Balans bieli pozwala zachowaç naturalne kolory przy ró˝nych typach
oÊwietlenia.
Wybór ustawienia balansu bieli
W trybie å, ustawienia balansu bieli mo˝emy
zmieniç w menu white-balance (w innych trybach,
dostosowywany jeat automatycznie na podstawie
fotografowanej sceny).

Opcja

WHITE BALANCE
Auto
White Bal Preset
Fine
Incandescent
Fluorescent
Cloudy
Speed l i ght
OFF
SELECT
SET

Opis
Balans bieli dostosowywuje si´ automatycznie do
zastanych warunków oÊwietleniowych.

White Bal Preset

Bia∏y obiekt stosowany jest jako odniesienie aby
ustawiç balans bieli przy nietypowym rodzaju Êwiat∏a.

Fine

Balans bieli dostosowany do bezpoÊredniego
oÊwietlenia.

Incandescent

Zalecane do fotografowania w pomieszczeniach przy
Êwietle ˝arowym.

Fluorescent

Odpowiednie do zdj´ç przy Êwietle jarzeniowym.

Aby obejrzeç menu å trybu fotografowania:

Cloudy

Stosuj na zewnàtrz gdy niebo jest zachmurzone.

1

Speedlight.

Balans bieli dostosuje ustawienia do b∏ysku lampy.

IMAGE SIZE & QUALITY

OFF

SELECT

SET

A
Str. 80-82
Str. 106
Str. 106-110
Str. 111-113
Str. 114-115
Str. 116
Str. 90

2
Wybierz å.
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JAKOÂå & WIELKOÂå
ZDJ¢CIA
CZU¸OÂå
OPCJE EKSPOZYCJI
OSTROÂå
BRACKETING
REDUKCJA SZUMU
FORMATOWANIE CF

NaciÊnij przycisk
MENU.

Dostosowanie balansu bieli
Przy ustawieniu innym ni˝ A (auto) i
(wst´pne
nastawienie), balans bieli mo˝e byç “dostosowany”
poprzez wybranie danego ustawienia i okreÊlenie
stopnia korekcji z pod-menu. Korekcji mo˝emy dokonaç
od –3 do +3 stopniowo co 1; zwi´kszenie balansu bieli
nadaje fotografii dominant´ niebieskiego, natomiast
obni˝enie - dominant´ ˝ó∏tego lub czerwonego.
W przypadku ustawienia
(Fluorescent), pod- Opcja
menu oferuje wybór rodzajów ˝arówek (patrz
FL1
tabela obok).
FL2
FL3

WHITE BALANCE
Auto
White Bal Preset
Fine
FL1
Incandescent
Fluorescent
FL2
Cloudy
Speed l i ght
FL3
OFF
SELECT
SET

Opis
Biala (W)
Neutralna [N]
Âwiatlo dzienne (D)
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Menu aparatu

Auto

SHOOTING MENU 2

Pomiar Êwiat∏a

—Wst´pne nastawienie balansu bieli —
Wst´pne nastawienie balansu bieli stosowane jest aby
dostosowaç balans bieli fotografujàc przy
zró˝nicowanym oÊwietleniu.

WHITE BALANCE PRESET

OFF

Cancel
Measure
SELECT

SET

Opcja

Opis

Cancel

Przywraca ostatnie ustawienia wst´pnego ustawienia balansu
bieli.

Measure

Przy ustawieniu innym ni˝ Auto, bie˝àcy balans
bieli oznaczony jest ikonà widocznà na
wyÊwietlaczu.
2272
1/60 F2.8

16

Matrix
Spot
Center-Weighted
Spot AF Area

OFF

Metoda

q
Matrix
(matrycowa)

e
Spot
(punktowa)

Dzia∏anie

Najlepsze ustawienie w
wi´kszoÊci sytuacji.

Mierzy swiatlo w centralnej
cz´Êci kadru (1/32 ca∏ej
klatki).

Zapewnia prawidlowà
ekspozycje dla obiektów
umieszczonych w centrum
kadru.

Mierzy Êwiat∏o na ca∏ej
powierzchni klatki; ale
Center-Weighted nacisk (80% pomiaru)
(skoncentrowana) k∏adziny jest na centralnà
cz´Êç (1/4 powierzcni).

r

Mierzy Êwiat∏o tylko w
bie˝àcym polu fokusa.

SET

Zastosowanie

Mierzy Êwiat∏o na 256
polach klatki dajàc
optymalnà ekspozycje dla
calego zdj´cia.

w

Spot AF Area
(punktowa z
wyborem pola
AF)

SELECT

Zalecane do portretów;
ekspozycja okreÊlana jest na
podstawie centralnej cz´Êci
kadru ale dobrze oddane sà
równie˝ szczego∏y t∏a.
Zalecane stosujàc pomiar
punktowy z manualnym lub
automatycznym wyborem pól
AF (str. 112) aby okreÊliç
ekspozycje dla obiektów
umieszczonych poza
centralmà cz´Êcià kadru.

Bie˝àca metoda pomiaru oznaczona jest ikonà
widocznà na wyÊwietlaczu.
Pole pomiaru przy metodzie punktowej.
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Aby zmierzyç nowà wartoÊç balansu bieli, nale˝y umieÊciç
bia∏y przedmiot, np. kartk´ papieru, pod êród∏em Êwiat∏a, które
b´dzie stosowane podczas wykonywania zdj´cia. Nast´pnie
musimy wykadrowaç ten przedmiot w taki sposób aby wype∏ni∏
centralnà cz´Êç pokazanej powy˝ej strony menu. Wybieramy
Measure (Zmierz) i wciskamy na wybieraku wielofunkcyjnym
strza∏k´ w prawo (spust migawki zostanie uwolniony, nie
zostanie jednak zrobione ˝adne zdj´cie ).

METERING

“Metoda pomiaru Êwiat∏a” to sposób jaki Paƒstwa
aparat wykorzystuje do zmierzenia Êwiat∏a
okreÊlajàc ekspozycj´. W trybie fotografowania
å, menu “METERING” oferuje wybór 4 metod
pomiaru oÊwietlenia:

Fotografowanie sekwencyjne: Tryb zapisu
Menu “Continuous” pozwala okreÊliç czy aparat za
ka˝dym naciÊni´ciem spustu migawki wykona
jedno zdj´cie, czy ca∏à sekwencj´ zdj´ç.

Opcja

Single

Continuous

Single
Continuous
Multi-shot 16
VGA Sequence
Ultra HS
OFF
SELECT

SET

Opis
Aparat przy ka˝dym naciÊni´ciu spustu migawki
wykonuje jedno zdj´cie.

• Ustawienie Ultra HS przynosi efekt tylko gdy wyÊwietlacz jest w∏àczony.
Przy wy∏àczonym wyÊwietlaczu, aparat powróci do ustawieƒ Single.
• Przy ustawieniu Ultra HS, wskaênik zooma na wyÊwietlaczu przesuwa si´ w
czasie zapisu od pozycji S (start) do E (koniec). Licznik zdj´ç pokazuje
wówczas numer 70-zdj´ciowej sekwencji.
• Dla ka˝dej sekwencji zdj´ç, zapisanej w trybie Ultra HS, aparat tworzy
nowy folder, w którym przechowywane sà wszystkie zdj´cia z danej
sekwencji. Nazwa takiego foldera b´dzie zawiera∏a liter´ “N_” oraz 3cyfrowy numer nadawany automatycznie przez aparat. Zdj´cia takie mo˝na
odtworzyç po wybraniu odpowiedniego folderu lub opcji All Folders z podmenu Folders w menu trybu odtwarzania.

Aparat zapisuje zdj´cie z szybkoÊcià ok. 1,3 kl/sek.
przy wciÊni´tym spuÊcie migawki. Nie dost´pne przy
jakoÊci HI.
Przy ustawieniu innym ni˝ Single, bie˝acy tryb
zapisu oznaczony jest ikonà widocznà na
wyÊwietlaczu.

Aparat wykonuje 16 miniatur zdj´ç w wielkoÊci 568 x
426 pikseli tworzàc z nich collage w rozmiarze 2272 x
1704 pikseli. Opcja ta dost´pna jest tylko przy
ustawieniu wielkoÊci 2272 x 1704 i jakoÊci FINE,
NORMAL, lub BASIC.

320
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VGA Sequence

Ultra HS

2272
16

Aparat zapisuje seri´ zdj´ç w wielkoÊci 640 x 480
pikseli i jakoÊci (str. 81) NORMAL. Zdj´cia wykonywane
sà z szybkoÊcià ok. 2 kl/sek.
Aparat zapisuje do 70 zdj´ç w jakoÊci NORMAL i
wielkoÊci 320 x 240 pikseli (QVGA) przy szybkoÊci ok.
30 kl/sek. - spust migawki wciÊni´ty. Ka˝da sekwencja
zdj´ç zapisywana jest w osobnym folderze.

• Przy ustawieniu innym ni˝ Single, lampa ustawiona jest na Off (P) dlatego
nie wyemituje b∏ysku nawet przy s∏abym oÊwietleniu (str. 48).
• Przy ustawieniu innym ni˝ Single, ostroÊç, ekspozycja i balans bieli
okreÊlane sà dla pierwszego zdj´cia w serii.
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Multi-shot 16

Ultra HS

CONTINUOUS

Ostre zdj´cia: BSS

Dostosowanie jasnoÊci i kontrastu: Ustawienia obrazu

Funkcja BSS (wybór najlepszego zdj´cia)
BEST SHOT SELECTOR
zalecana jest w sytuacjach, w których
ewentualne poruszenie aparatem mo˝e
Off
On
spowodowaç, ˝e zdj´cia bedà nieostre,
zw∏aszcza gdy:
OFF
SELECT
SET
• w aparacie ustawiono najd∏u˝szà ogniskowà
(zoom) lub stosujemy telekonwerter
• wykonujemy zj´cia makro
• nie mo˝emy zastosowaç lampy chocia˝ oÊwietlenie nie jest
wystarczajàce
BSS mo˝e nie przynieÊc po˝àdanych rezultatów gdy b´dziemy
fotografowac obiekty poruszajàce si´.
Opcja

Opcja

Opis
Aparat automatycznie dostosowuje jasnoÊç i kontrast
do warunków w jakich wykonywana jest fotografia.

Auto

More Contrast
BSS wy∏àczony; aparat funkcjonuje normalnie.

On

Aparat wykonuje zdj´cia tak d∏ugo, jak d∏ugo wciÊni´ty pozostaje
spust migawki (maks. 10 zdj´ç). Zdj´cia te sà potem porównywane
ze sobà a na karcie pami´ci zapisywane jest najlepsze zdj´cie (tzn.
posiadajàce najwy˝szy procent szczegó∏ów). Lampa b∏yskowa
pozostaje wy∏àczona, odleg∏oÊç, ekspozycja, oraz balans biel
okreÊlane sa na podstawie 1 zdj´cia w serii.

Less Contrast

RozjaÊnienie Êrednich tonów fotografii, nie wp∏ywajàc
na szczegó∏y w cz´Êciach jasnych i zaciemnionych.
Zalecane gdy monitor lub drukarka mogà przyciemniaç
obraz.

Lighten Image

Darken Image

Uwaga!
BSS nie mo˝e byç stosowany z bracketingiem, redukcjà szumu, trybem
zapisu innym ni˝ Single. Gdy aktywna jest funkcja BSS, nie mo˝na u˝ywaç
lampy blyskowej.

Przyciemnienie Êrednich tonów fotografii, nie wp∏ywajàc
na szczegó∏y w cz´Êciach jasnych i zaciemnionych.
Zalecane gdy monitor lub drukarka mogà rozjaÊniaç
obraz.
Zdjecia czarno-bia∏e. Zdjecia takie wymagajà tyle samo
pami´ci jak zdjecia kolorowe, ale posiadajà wi´kszy
stopien szczegó∏ów. Na wyÊwietlaczu obraz jest
rownie˝ czarno-bia∏y.

Black & White

Gdy BSS jest aktywny, na wyÊwietlaczu widoczna
jest ikona BSS.

Ikona korekcji obrazu widoczna jest na
wyÊwietlaczu sprzy ustawieniu innym ni˝
Normal i Auto.
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Taki sam stopieƒ jasnoÊci i kontrastu stosowany jest dla
wszystkich zdj´ç, zalecane gdy zdj´cia majà byç
poddane obróbce komputerowej.
Kontrast zwi´kszony. Stosuj fotografujàc krajobrazy,
nisko-kontrastowe obiekty, lub gdy niebo jest
zachmurzone.
Kontrast zredukowany. Stosuj gdy jasne Êwiatlo
powoduje powstanie na obiekcie wyraênych cieni.

Normal

Opis

Off

IMAGE ADJUSTMENT
Auto
Normal
More Contrast
Less Contrast
Lighten Image
Darken Image
Black&Whine
OFF
SELECT
SET

Opcja pozwala ustawiç jasnoÊç i kontrast w
zale˝noÊci od sytuacji zdj´ciowej oraz od
przeznaczenia zdj´cia.

Wzmacnianie konturów: Wyostrzanie obrazu
Funkcja ta pozwala okreÊliç czy obraz b´dzie
przetwarzany tak, by zosta∏a zwi´kszona ostroÊç
i jeÊli tak, to do jakiego stopnia. Poniewa˝
przetwarzanie takie mo˝e mieç miejsce
tylko wtedy gdy zdj´cia zapisywane sà na
karcie pami´ci, efekt wyostrzenia nie b´dzie
widoczny na wyÊwietlaczu czy w wizjerze przed
wykonaniem fotografii.

Opcjonalne konwertery

IMAGE SHARPENING

Auto
High
Normal
Low
Off
OFF
SELECT

Menu Lens pozwala wybraç kombinacj´ ustawieƒ
odpowiednich do ró˝nych konwerterów (dostepne
osobno).

SET

Opcja
Opcja

Opis

—

Do ustawieƒ nie sà wprowadzane ˝adne
zmiany. Stosuj gdy do obiektywu nie jest
pod∏àczony konwerter.
• Aparat ustawiony na nakrótszà ogniskowà
(str. 26)
• Lampa b∏yskowa wy∏àczona (p. 48)
• Zoom optyczny na maksymalnej pozycji (str.
26)
• Zoom optyczny na maksymalnej pozycji (str.
26)
• Zoom optyczny (str. 26) ustawiany
pomi´dzy maksymalnà a Êrodkowà pozycj´.
• Lampa b∏yskowa wy∏àczona (str. 48)
• Zoom optyczny na maksymalnej pozycji (str.
26)
• Lampa b∏yskowa wy∏àczona (p. 48)
• Aparat ustawiony na nakrótszà ogniskowà
(str. 26)
• OstroÊç ustawiona na nieskoƒczonoÊç (str.
41)
• Pomiar Êwiat∏a: skoncentrowany
(str. 99)
• Lampa b∏yskowa wy∏àczona (str. 48)
• Mo˝liwoÊç ustawienia samowyzwalacza (str.
42)
• Zoom ustawiony na 1.2X zoom optyczny,
ustawiany pomi´dzy 1.2-4X (str. 46)
• OstroÊç ustawiona na makro
(str. 41)
• Lampa b∏yskowa wy∏àczona (str. 48)
• Korekcja obrazu ustawiona na –Less
Contrast
(p. 103)
• Kompensacja ekspozycji: +0.7 EV (str. 110)
• Mo˝liwoÊç ustawienia samowyzwalacza (str.
42)
• WyÊwietlacz w∏àczony

High

Maksymalne zwi´kszenie ostroÊci.

Normal

Aparat wyostrza kontury w takim samym stopniu dla
ka˝dego zdj´cia.

Low

Minimalne zwi´kszenie ostroÊci.

Off

Funkcja wzmacniania konturów wy∏àczona.

Wykonujàc fotografie przeznaczone do póêniejszej obróbki na komputerze,
zalecane jest ustawienie Normal lub Low.
Przy ustawieniu innym ni˝ Auto, bie˝àce
ustawienie wyostrzania obraz oznaczone jest
ikonà widocznà na wyÊwietlaczu.

WC-E24*1
Wide Adapter WC-E63*1
WC-E68*2

Telephoto 1

TC-E2*1

Telephoto 2

TC-E3ED*1

Fisheye 1

FC-E8*1
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Slide Copy Adptr ES-E28*1
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*Wymagany pierÊcieƒ poÊredni 1 UR-E4 (dost´pny osobno).
*Wymagany pierÊcieƒ poÊredni 2 UR-E4 i UR-E7 (dost´pne osobno).
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Auto

Normal

Normal
Wide Adapter
Telephoto 1
Telephoto 2
Fisheye
Slide Copy Adptr
OFF
SELECT
SET

Stosuj z

Opis
Aparat wyostrza kontury dla ka˝dego zdj´cia.

LENS

Przy ustawieniu innym ni˝ Normal, ikona
konwertera widoczna b´dzie na wyÊwietlaczu.

— Tryb ekspozycji —
Gdy pokr´t∏o trybu pracy ustawione jest na pozycj´
å, mo˝emy z pod-menu Exposure Mode okreÊliç tryb
ekspozycji: P lub M.
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0.7

EXPOSURE MODE

P
M

Exposure Mode
AE Lock
EXP. +/–

16
OFF

SELECT

SET

M: Tryb manualny
W manualnym trybie ekspozycji, mogà Paƒstwo okreÊlaç manualnie
zarówno czas otwarcia migawki jak i wielkoÊç przys∏ony.

Zmiana wartoÊci czu∏oÊci
WartoÊç czu∏oÊci (ISO) ustawiana jest za pomocà
kombinacji przycisku 1 z przyciskiem zooma
(str. 53). WÊród wartoÊci mo˝emy wybraç
ustawienie: AUTO, 100, 200 lub 400.

Wybór przys∏ony

SENSITIVITY

W manualnym trybie ekspozycji, wielkoÊç otworu prys∏ony okreÊlamy naciskajàc
na wybieraku wielofunkcyjnym </> i trzymajàc jednoczeÊnie wciÊni´ty przycisk
1.

AUTO
100
200
400

OFF

SELECT

SET

Menu aparatu

+
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NaciÊnij < by okreÊliç maksymalnà przys∏on´ (ma∏a liczba f),
> by okreÊliç ma∏a przys∏on´ (du˝a liczba f).

Ekspozycja
Pod-menu opcji ekspozycji umo˝liwia kontrol´
nad ustawieniami ekspozycji.

EXPOSURE OPTIONS

Uwaga!

Exposure Mode
AE Lock
EXP. +/–

OFF

SELECT

JeÊli ustawimy najmniejszy otwór przys∏ony, konieczny jest filtr, za pomocà
którego dostosujemy iloÊç Êwiat∏a docierajàcà do obiektywu. Z tego
wzgl´du, minimalna przys∏ona mo˝e nie przenosiç du˝ej g∏´bi ostroÊci.
SET

JeÊli wybrany otwór przys∏ony spowoduje, ˝e zdj´cie b´dzie niedoÊwietlone
lub przeÊwietlone, w momencie naciÊni´cia do po∏owy spustu migawki
wartoÊç przys∏ony na wyÊwietlaczu b´dzie migaç.
106
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Wybór czasów otwarcia migawki
W manualanym trybie ekspozycji, czas otwarcia migawki wybieramy naciskajàc
na wybieraku wielofunkcyjnym ≤/≥ i trzymajàc jednoczeÊnie wciÊni´ty
przycisk 1. Zakres czasów wynosi od 8 sek. do 1/1000 sek. stopniowo co 1
EV. Ponad to, do d∏ugich czasów ekspozycji przeznaczony jest czas B -do 60

+
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Dla uzyskania d∏ugich czasów otwarcia migawki naciÊnij ≤,
dla krótszych - ≥.

D∏ugie czasy ekspozycji (do 60 sek.)
• Gdy czas otwarcia migawki ustawiony jest na
czas B (tylko w manualnym trybie ekspozycji), po
naciÊni´ciu spustu migawki, migawka mo˝e
pozostç otwarta maksymalnie przez 60 sek. Aby
zredukowaç ewentualne poruszenie, jakie mo˝e
wystàpiç przy takim czasie ekspozycji, zalecamy
stosowanie w´˝yka spustowego (MC-EU1) i
statywu.

2272
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16

16

Uwaga!
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• Przy ustawieniu Ultra HS (str. 100), jakrótszy dopuszczalny czas otwarcia
migawki wynosi 1/30 sek. Przy ustawieniu m (film) (str. 50), czas otwarcia
migawki nie mo˝e byç dlu˝szy ni˝ 1/15 sek. Czas B dost´pny jest tylko
przy ustawieniu Single (str. 100).
• JeÊli migawka otwarta jest d∏u˝ej ni˝ 1/4 sek. przy jakimkolwiek ustawieniu,
na fotografii mo˝e pojawiç si´ tzw. szum. Przy czasie 1/4 sek. lub
d∏u˝szym, ikona migawki b´dzie mia∏a kolor ˝ó∏ty.

OstroÊç

— Blokada ekspozycji —
Funkcja ta pozwala wykonaç seri´ zdj´ç przy takim
samym ustawieniu ekspozycji i balansu bieli.

AE LOCK

Exposure Mode
AE Lock
EXP. +/–

OFF

Pod-menu ostroÊci pozwala okreÊlaç sposoby
ustawiania ostroÊci.
Off
On
Reset

SELECT

FOCUS OPTIONS

AF Area Mode
Auto-Focus Mode
Focus Confirmation

SET

OFF

SELECT

SET

— Wybór pól AF —
Opcja
Off

On

Przywraca normalnà ekspozycj´ i balans bieli.
Pierwsze zdj´cie wykonane po ustawieniu opcji On decyduje o
ekspozycji dla wszystkich kolejnych zdj´ç. JeÊli balans bieli
ustawiony jest na A (auto), ustawienie balansu bieli dla pierwszego
zdj´cia jest takie samo jak w zdj´ciach kolejnych. JeÊli stosujemy
blokad´ AE, lampa b∏yskowa zostanie ustawiona na Off (P).
Resetuje bie˝àce ustawienie ekspozycji, czu∏oÊç i balans bieli.
Pierwsze zj´cie wykonane po wybraniu tej opcji okreÊla
ekspozycje, czu∏oÊç i balans bieli dla kolejnych fotografii.

Gdy aktywna jest blokada AE, na wyÊwietlaczu pojawiajà si´ ikony AE-L
(Blokada AE) i WB-L (Bokada balansu bieli).

Funkcja ta okreÊla w jaki sposób aparat wybierze pole
ustalania ostroÊci w trybie å. Poni˝sze opcje mogà
byç stosowane przy w∏àczonym wyÊwietlaczu (gdy
wyÊwietlacz jest wy∏àczony lub gdy aktywny jest zoom
cyfrowy, funkcja AF Area Mode ustawiana jest
automatycznie na Off):
Opcja

Auto

Manual

Off

— Zmiana kompensacji ekspozycji: Exp. +/– —
Opcja Exp. +/– w menu EXPOSURE OPTIONS
EXP. +/–
odzwierciedla wartoÊç kompensacji ekspozycji,
ustawianej za pomocà przycisku 1 i wybieraka
+0.3
Exposure Mode
wielofunkcyjnego (str. 51). Poprzez przycisk 1 mo˝e
AE Lock
0
EXP. +/–
zostaç ustawiona wartoÊci +2.0 EV i –2.0 EV stopniowo
co 1/3 EV. Wybór nowego ustawienia kompensacji
–0.3
OFF
SELECT
SET
ekspozycji z pod-menu Exp. +/– zmienia wartoÊci
zaznaczone przyciskiem 1, podczas gdy zmiana kompensacji ekspozycji
poprzez przycisk 1 zmienia wartoÊci wybrane w pod-menu Exp. +/–.
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AF AREA MODE

AF Area Mode
Auto-Focus Mode Auto
Focus Confirmation Manual
Off
OFF
SELECT
SET

Opis
Aparat samoczynnie wybiera pole ostroÊci, w którym znajduje sie
obiekt. Po naciÊni´ciu spustu migawki do po∏owy, aktywne pole
zaznaczone b´dzie na czerwono.
U˝ytkownik r´cznie wybiera pole ustalania ostroÊci. Funkcja ta
mo˝e byç stosowana wymiennie z blokadà ostroÊci, gdy
fotografowany obiekt znajduje sie poza centralnà cz´Êcià kadru.
Do ustalenia ostroÊci stosowane jest pole Êrodkowe. Na
wyÊwietlaczu nie jest zaznaczane na czerwono ˝adne z pól. Aby
ustawiç ostroÊç na obiekt umieszczony poza centralnà cz´Êcià
kadru, nale˝y funkcj´ tà stosowaç w kombinacji z blokadà ostroÊci
(str. 45).
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Reset

Opis

— Samoczynne ustalanie ostroÊci —
Manualny wybór pól AF
W programach tematycznych takich jak Portret i Makro (str. 36, 37), lub gdy
w pod-menu AF Area Mode w trybie å wybrana jest opcja manualna,
ostroÊç mo˝emy ustawiç za pomocà jednego z 5 pól. Umo˝liwia to
ustawienie ostroÊci na obiekt umieszczony poza centralnà cz´Êcià kadru bez
koniecznoÊci stosowania blokady otroÊci.
Pola wybieramy za pomoca wybieraka
wielofunkcyjnego.
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W trybie å, gdy w∏àczony jest wyÊwietlacz istnieje
mo˝liwoÊç zastosowania samoczynnego ustalania
ostroÊci (gdy wyÊwietlacz jest wy∏àczony, stosowany jest
AF pojedynczy, bez wzgl´du na ustawienia w pod-menu
AF, str. 44).

Opcja

AF Êledzàcy

AUTO-FOCUS MODE

AF Area Mode
Auto-Focus Mode
Focus Confirmation
Continuous AF
Single AF
OFF
SELECT
SET

Opis
Aparat ustawia ostroÊç przez ca∏y czas a˝ do naciÊni´cia do
po∏owy spustu migawki. Uwaga! Zdj´cie mo˝na wykonaç
nawet jeÊli aparat nie ustawi∏ ostroÊci, dlatego przed
wykonaniem fotografii zalecamy sprawdzenie diody AF.

16

AF pojedynczy

Aparat ustawia ostroÊç dopiero po naciÊni´ciu do po∏owy
spustu migawki. JeÊli wyÊwietlacz jest wy∏àczony, zdj´cie
mo˝e byç wykonane tylko wówczas, gdy aparat ustawi
ostroÊç.
Menu aparatu

— Potwierdznie ustawienia ostroÊci —
Potwierdznie ustawienia ostroÊci zalecane jest gdy
fotografujàcy chce dok∏adnie wiedzieç które z pól
ustalania ostroÊci b´dzie w danym momencie aktywne.
Oznaczenie aktywnego pola widoczne b´dzie tylko na
wyÊwietlaczu, nie b´dzie ono natomiast widoczne na
koƒcowym zdj´ciu.
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FOCUS CONFIRMATION

AF Area Mode
Auto-Focus Mode MF
Focus Confirmation On
Off
OFF
SELECT
SET

Opcja

Opis

MF

Aktywne pole ustalania ostroÊci b´dzie wyraênie zaznaczone
na wyÊwietlaczu podczas manualnego wyboru pól (str. 54).

On

Tak jak powy˝ej, ale funkcja odnosi si´ do wszystkich trybów
ustalania ostroÊci.

Off

Brak oznaczenia aktywnego pola.
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Bracketing
W sytuacjach gdy mo˝e okazaç si´ wyjàtkowo
trudne uzyskanie w∏aÊciwej ekspozycji, pomocna
jest funkcja bracketingu, która pozwala wykonaç
od 3 do 5 zdj´ç tego samego obiektu przy
ró˝nym ustawieniu ekspozycji. Przy bracketingu
balansu bieli, wykonywane sà 3 zdj´cia przy
ró˝nym ustawieniu balansu bieli.
Opcja

AUTO BRACKETING

Off
On
WB Bracketing
OFF
SELECT

Opis

Off

Bracketing wy∏àczony. Normalna kontrola ekspozycji.

On

Wykonywana jest seria zdj´ç przy ró˝nym ustawieniu
wartoÊci EV.

WB Bracketing

SET

Liczba zdj´ç; zmieniona wartoÊç EV
3, ± 0.3
3, ± 0.7
3, ± 1.0
5, ± 0.3
5, ± 0.7
5, ± 1.0

Aby uaktywniç opcj´ bracketingu lub bracketingu balansu bieli w trybach
Continuous lub VGA (str. 100), przytrzymaj wciÊni´ty spust migawki. Zostanie
wykonana seria nast´pujàcych po sobie bezpÊrednio zdj´ç.

Gdy aktywna jest opcja bracketingu, na wyÊwietlaczu
widoczne jest oznaczenie b oraz zmieniona waroÊç
EV ustalona dla kolejnego zdj´cia.

Wykonywane sà 3 zdj´cia przy ró˝nym ustawieniu balansu
bieli. Czas wymagany do zapisu tych zdj´ jest potrojonym
czasem zapisu pojedynczego zdj´cia.

1/250 F2.8

2272
16

— Bracketing balansu bieli—

Uwaga!
Bracketing ekspozycji nie mo˝e byç stosowany gdy: aktywna jest opcja BSS
(str. 102), Blokady AE (str. 110), Redukcji szumu (str. 116), lub gdy jako tryb
zapisu (str. 100) wybrano Multi-shot 16, Ultra HS, bàdê Movie.
Bracketing balansu bieli nie mo˝e byç stosowany gdy: aktywna jest funkcja
BSS lub redukcji szumu, jakoÊç zdj´cia ustawiona jest na HI (str. 81), lub gdy
aktywny tryb zapisu jest inny ni˝ Single.

Bracketing balansu bieli aktywowany jest ca∏kowitym
nacisni´ciem spustu migawki. Wykonywane sà wówczas
3 zdj´cia: 1 z wybranà wartoÊcia balansu bieli, 2 z lekkà
dominantà czerwonego koloru, a 3 - z dominantà
niebieskiego.

AUTO BRACKETING

Off
On
WB Bracketing
OFF
SELECT

SET

Wybierajàc bracketing balansu bieli, na wyÊwietlaczu
pojawi si´ oznaczenie nb.

— Opcja On —
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0.3

Po ka˝dym naciÊni´ciu spsustu migawki, wykonywane
sà 3 lub 5 zdj´ç przy ró˝nych wartoÊcachi EV.
Fotografujàc wysokontrastowà scen´, zdj´cie z
najlepszym ustawieniem ekspozycji wybieramy z listy
wykonanych zdj´ç.

Bracketing
0, +0.3, –0.3
0, +0.7, –0.7
0, +1.0, –1.0
0, +0.7, +0.3, –0.3, –0.7
0, +1.3, +0.7, –0.7, –1.3
0, +2.0, +1.0, –1.0, –2.0

AUTO BRACKETING

2272
Off
On
WB Bracketing
OFF
SELECT

1/250 F2.8
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SET
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Menu trybu odtwarzania
Redukcja szumu
Przy czasach otwarcia migawki d∏u˝szych
ni˝ 1/4 sek., na fotografii mo˝e pojawiç si´
“szum,” widoczny w postaci nieregularnie
rozmieszczonych jasnych pikseli. Aby
zredukowaç ten efekt, nale˝y z menu
przedstawionego po prawej wybraç opcj´
On.
Opcja

Menu trybu odtwarzania zawiera dwie strony opcji:

NOISE REDUCTION

Playback menu 1
On
Off
OFF

SELECT

PLAY BACK MENU
Delete
Folders
Slide Show
Protect
Hide Image
Print Set

SET

Opis
PAGE2

On

Efekt szumu jest zminimalizowany.

Off

Brak redukcji szumu.

SELECT

SET

Delete (usuƒ)
Str. 118
Folders (foldery)
Str. 121
Slide Show (odtwarzanie sekwencyjne) Str. 122
Protect (ochrona przed usuni´ciem) Str. 124
Hide Image (ukrywanie zdj´ç)
Str. 125
Print Set (polecenie wydruku)
Str. 126

Playback menu 2
PLAY BACK MENU

Czas zapisu

Transfer
640 Small Picture (pomniejszona kopia)
30S Auto Off (auto-wy∏àczanie)

Transfer
6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off

Gdy aktywna jest funkcja redukcji szumu, czas potrzebny do zapisania
zdj´cia na karcie pami´ci jest podwojony.

OFF

SET

Aby otworzyç menu trybu odtwarzania:

1

Redukcja szumu nie mo˝e byç stosowana w kombinacji z BSS (str. 102),
Bracketingiem (str. 114), lub trybem zapisu innym ni˝ Single (str. 100).

2
Wybierz p

NaciÊnij przycisk MENU

Potwierdzenie redukcji szumu
Gdy aktywna jest funkcja redukcji szumu a czas
otwarcia migawki jest d∏u˝szy ni˝ 1/4 sek., na
wyÊwietlaczu pojawia sie ikona NR.

Dodatkowe informacje na temet menu - Str 69.

2272
1/2

116

F2.8

16
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Uwaga!

SELECT

Str. 128
Str. 129
Str. 88

5

Usuwanie zdj´ç
DELETE

Menu Delete zawiera nast´pujàce opcje:
Opcja

DELETE
Erase 4 Image(s)
Yes/No ?

Selected Images
All images
Print Set

Opis

No
Yes

Selected Images Usuƒ wybrane zdj´cia i filmy.
OFF

All Images

Usuƒ wszystkie zdj´cia.

Print Set

OFF

SELECT

SET

Anuluj bi´˝àce polecenie
wyduku.

— Usuwanie wybranych zdj´ç i filmów —
Aby usunàç z karty pami´ci wybrane zdj´cia i filmy:

1

2

DELETE
Selected Images
All images
Print Set

OFF

SELECT

SET

Wybierz zdj´cie
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4
6

DONE

2

3

4

5

6

SELECT SET

3

5

1

DONE

Aby usunàç wszystkie zapisane na karcie pami´ci zdj´cia:

1

DELETE
Selected Images
All images
Print Set

2

ERASE ALL IMAGES
Erasing all images
(
Exclude)
No
Yes

ERASE SELECTED IMAGES

1
4
SELECT SET

2

3

5

6
DONE

Za pomocà wybieraka
wielofunkcyjnego oznacz zdj´cie
przeznaczone do usuni´cia
• Wybrane zdj´cia oznaczone sà ikonà
5. Aby anulowaç polecene usuni´cia,
naciÊnij na wybieraku ≤/≥. Aby
wyjÊç z menu nie usuwajàc zdj´ç,
naciÊnij MENU.

OFF

SELECT

SET

Wybierz “All Images”
• Pojawi si´ okno potwierdzenia.

OFF

SELECT

SET

Za pomocà ≤/≥ wybnierz opcj´,
naciÊnij > by zatwiedziç swój
wybór:
• Wybierz “Yes” aby usunàç zdj´cia
• Wybierz “No” by anulowaç polecenie
uuni´cia i powróciç do trybu
odtwarzania.
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4
SELECT SET

2

ERASE SELECTED IMAGES

WyÊwietl zdj´cia w postaci miniatur

ERASE SELECTED IMAGES

1

SET

— Usuwanie wszystkich zdj´ç —

Wybierz “Selected Images”

3

SELECT

NaciÊnij przycisk QUICK p aby
wyÊwietliç okno potwierdzenia.
• NaciÊnij na wybieraku ≤/≥ by wybraç opcj´, naciÊnij > by zatwiedziç swój
wybór
• Wybierz “Yes” aby usunàç oznaczone zdj´cie.
• Wybierz “No” by anulowaç polecenie usuni´cia i powróciç do trybu
odtwarzania.

Wybór folderu przeznaczonego do odtworzenia

Zdj´cia ukryte i obj´te ochronà przed usuni´ciem
Zdj´cia oznaczone ikonà F obj´te zosta∏y ochronà przed przypadkowym
usuni´ciem i nie mo˝na ich oznaczyç do usuni´cia. Zdj´cia ukryte za
pomocà opcji Hide Image (str. 125) nie b´da wyÊwietlane w menu Delete >
Selected Images i równie˝ nie mogà byç usuni´te.

FOLDERS

Pod-menu “Folders” w menu trybu odtwarzania
pozwala przeznaczyç do odtworzenia zdj´cia ze
wszystkich folderów zapisanych na karcie
pami´ci, lub tylko z folderów wybranych.

Options
All Folders

N I KON
TOKYO
OSA KA
OFF

1
Aby usunàç polecenie wydruku w menu Print Set:
DELETE
Selected Images
All images
Print Set

Options

2

All Folders

N I KON
TOKYO
OSA KA
OFF

SELECT

Wybierz “Print Set”

SELECT

SET

DONE

2
OFF

SET

Aby obejrzeç zdj´cia ze wszystkich
foldrów, wybierz opcj´ “All Folders”.

FOLDERS

— Anulowanie bie˝àcego polecenia wydruku —

1

SELECT

Wybierz ˝àdany folder

SET

NaciÊnij >

NaciÊnij >
2002.09.15
15:40

Na wyÊwietlaczu pojawi si´ ostatnio
wykonane zdj´cie zapisane w danym
folderze.

1/ 1

Ka˝da seria 70 zdj´ç wykonanych przy ustawieniu Ultra HS przechowywana
jest w oddzielnym folderze, którego nazwa sk∏ada si´ z litery N_oraz 3
cyfrowego numeru, nadawanego automatycznie przez aparat. Aby obejrzeç
zdj´cia wykonane w ten sposób, wybierz z menuFolders odpowiedni folder.
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100NIKON
0001.JPG
0001. JPG

Odtwarzanie sekwencyjne
Aby rozpoczàç odtwarzanie sekwencyjne,
wybierz Start i naciÊnij na wybieraku
wielofunkcyjnym strza∏k´ w prawo. Wszystkie
zdj´cia w bie˝àcym folderze, o ile nie zosta∏y
ukryte za pomocà opcji Hide Image, zostanà
odtworzone jedno po drugim w kolejnoÊci w
jakiej zosta∏y wykonane.
Rozpocznij odtwarzanie sekwencyjne

1

2

SLIDE SHOW
Start
Frame Intvl
(Pause

SLIDE SHOW
Start
Frame Intvl
(Pause

OFF

2002.09.15
15:40

SELECT

SET

SELECT

Wybierz “Start”

SET

Podczas odtwarzania sekwencyjnego nie zostanà odtworzone pomniejszone
kopie oraz zdj´cia ukryte.
1/ 1

Pauza

Zakoƒczenie
odtwarzania
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Przycisk

7

Auto-wy∏àczanie

Menu aparatu

NaciÊnij > aby rozpoczàç
odtwarzanie
• Zdj´cia wyÊwietlane sà jedno po
drugim, rozpoczynajàc od zdj´cia
najwczeÊniej zapisanego na karcie
pami´ci.

W czasie odtwarzania sekwencyjnego dost´pne sà nast´pujàce opcje:
Opcja

SET

100NIKON
0001. JPG

)

2272
OFF

)

Zmiana d∏ugoÊci przerw pomi´dzy odtwarzanymi zdj´ciami
Menu odtwarzania sekwencyjnego zawiera
FRAME INTVL
opcj´ Frame Intvl, umo˝liwiajàcà zmian´
2 S
d∏ugoÊci przerwy pomi´dzy ka˝dym zdj´ciem
3 S
5 S
odtwarzanym sekwencyjnie. Aby dostosowaç
10 S
d∏ugoÊç takiej przerwy, nale˝y wybraç Frame
Intvl i nacisnàç na wybieraku >. Pojawi si´ okno
OFF
SELECT
widoczne po prawej; wybierz po˝àdane
ustawienie i naciÊnij na wybieraku wielofunkcyjnym >.

JeÊli odtwarzanie sekwencyje trwa d∏u˝ej ni˝ 30 min., zostanie aktywowana
funkcja auto-wy∏àczania (str. 88), powodujàc samoczynne wy∏àczenie
wyÊwietlacza.

Opis
NaciÊnij przycisk 7. Pojawi sie okno z funkcjà
Restart, aby przywróciç odtwarzanie wybierz
Restart i naciÊnij na wybieraku >.

NaciÊnij przycisk MENU.
MENU
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Zabezpieczenie zdj´ç przed usuni´ciem
Wybranie opcji Protect z menu odtwarzania
powoduje wyÊwietlenie okna widocznego
po prawej. Wówczas dokonujemy wyboru
zdj´cia, które ma zostaç zabezpieczone przed

Ukrywanie zdj´ç podczas odtwarzania
PROTECT

1

2

3

przypadkowym usuni´ciem. Zdj´cie takie nie
4
5
6
b´dzie mog∏o zostaç usuni´te podczas podglàdu, SELECT SET
DONE
w czasie odtwarzania pojedynczych zdj´ç, lub za
pomocà opcji Delete. Zostanie ono jednak usuni´te z karty pami´ci
podczas jej formatowania.
Wybierz zdj´cie

1

W czasie odtwarzanie sekwencyjnego lub
pokazujàc znajomym pojedyncze zdj´cia, z
pewnoÊcià zechcà Paƒstwo u˝yç opcji Hide
Image, dzi´ki której mo˝na ukryç wybrane
zdj´cia w folderze. Zdj´cia takie b´dà
widoczne tylko w menu Hide Image. Nie b´dzie
ich mo˝na równie˝ usunàç podczas odtwarzania
pe∏moekranowego lub za pomocà opcji Delete.

HIDE IMAGE

1

2

4

5

SELECT SET

3
6
DONE

1 NaciÊnij </> by wybraç po˝àdane zdj´cie
HIDE IMAGE

PROTECT

1

2

3

4

5

6

SELECT SET

2

DONE

NaciÊnij ≤/≥ aby oznaczyç zdj´cie
• Wybrane zdj´cie oznaczone zostanie ikonà F. Aby odznaczyç zdj´cie,
wybierz danà fotografi´ i naciÊnij na wybieraku ≤/≥.

1

2

4

5

SELECT SET

3
6
DONE

2 NaciÊnij ≤/≥ by oznaczyç zdj´cie

• Wybrane zdj´cia zostanà oznaczone ikonà H.
• Aby odznaczyç zdj´cie, wybierz je i naciÊnij na wybieraku ≤/≥.
Menu aparatu

HIDE IMAGE
PROTECT

1

2

3

4

5

6

SELECT SET

3

DONE

NaciÊnij QUICK p.
• Aby wyjÊç z menu “Protect” be zmiany statusu zdj´ç, naciÊnij przycisk
MENU.

1

2

4

5

SELECT SET

3
6
DONE

3 NaciÊnij przycisk QUICK p
•

Aby wyjÊç z menu Hide Image be zmiany statusu zdj´ç, naciÊnij przycisk
MENU.

DONE
DONE
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Polecenie wydruku
Wybór polecenia Print Set z menu trybu
PRINT SET
odtwarzania powoduje wyÊwietlenie okna
widocznego po prawej. Wówczas mo˝na
1
2
3
zaznaczyc fotografie, które majà byç póêniej
1
wydrukowane. Mo˝na równie˝ okreÊliç liczb´
4
5
6
wydruków oraz jakie informacje majà zostaç
SELECT SET
DONE
umieszczone na wydruku. Takie dane
przechowywane b´dà na karcie pami´ci w
formacie DPOF (Digital Print Order Format). Po utworzeniu polecenia
wydruku, kart´ pami´ci mo˝na wyjàç z aparatu i umieÊciç w drukarce
kompatybilnej z formatem DPOF.

1

2

PRINT SET

1

2

PRINT SET

3

1

2

4

5

3

1
4

5

SELECT SET

6

SELECT SET

DONE

1

1

2

4

5

DONE

Info
Date

OFF

SELECT

SET

NaciÊnij QUICK p by zakoƒczyç
operacj´ i wyÊwietliç menu opcji
wydruku; aby wybraç opcj´,
naciÊnij ≤/≥
• Aby umieÊciç na zdj´ciu informacje o czasie otwarcia migawki i wielkoÊci
otworu przys∏ony, wybierz Info i naciÊnij >.
• Aby umieÊciç na zdj´ciu dat´ wykonania fotografii, wybierz Date i naciÊnij >.
• Aby odznaczyç wybrany element, wybierz go i naciÊnij >.
• Aby potwierdziç wybór i powrócic do trybu odtwarzania, wybierz Done i
naciÊnij >.
Aby wyjÊç z menu bez zmian w pleceniu wydruku, naciÊnij przycisk MENU.

usuwanie polecenia wydruku

3

1
SELECT SET

6
DONE

Za pomocà wybieraka
wielofunkcyjnego okeÊl liczb´
wydruków
• NaciÊnij ≤ by zwi´kszyç liczb´ zdj´ç
(maks. 9), ≥ - by zmniejszyç liczb´
zdj´ç.
• Aby odznaczyç zdj´cie, naciÊni ≥ gdy
liczba wydruków b´dzie wynosiç 1.
• Aby wyjÊç z menu bez zmiany polecenia
wydruku, naciÊnij przycisk MENU.
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3

Done

Aby usunàç bie˝àce polecenie wydruku, Wybierz z menu Delete opcj´ Print
Set (str. 118).

PRINT SET

1

PRINT SET

DONE

Nacisnij ≤ aby oznaczyç zdj´cie
• Wybrane zdj´cie oznaczone
b´dzie ikonà G.

Wybierz zdj´cie

3

6

4

Transfer zdj´ç

Tworzenie pomniejszonej kopii

W ustawieniach domyÊlnych okreÊlono aby
wszystkie zdj´cia i filmy by∏y w czasie ich zapisu
na kart´ pami´ci auomatycznie oznaczane do
trasferu. Oznaczenie to mo˝na usunàç; s∏u˝y do
tego menu widoczne po prawej.

AUTO TRANSFER
Auto Transfer

6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off

OFF

Opcja

All ON
All OFF

SELECT

SET

Opis

All ON

Oznacz do trasferu wszystkie zdj´cia zapisane na karcie pami´ci.

All OFF

Usuƒ oznaczenie ze wszystkich zdj´ç zapisanch na karcie pami´ci.

WielkoÊç tzw. Pomniejszonej kopii mo˝e byç
ustawiony na 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 lub
96 x 72 pkseli. Zmina ustawienia rozmiaru,
dokonana w pod-menu “Small Pic.” powoduje
utworzenie pomniejszonej kopii w nowym,
wybranym przez nas, rozmiarze.

WielkoÊç zdj´cia

WielkoÊç pomniejszonej kopii (w
pikselach)

Large

640 x 480

SMALL PIC.
Auto Transfer

6 4 0 Small Pic.
30S Auto Off6 4 0 X 4 8 0

OFF

320X240
160X120
96X72
SELECT SET

320 x 240
160 x 120

Uwaga!
Jednorazo do trasferu mo˝emy oznaczyç maksymalnie 999 zdj´ç. Aby
skopiowaç na dysk komputera 1000 lub wi´cej zdj´ç, nale˝u zastosowaç
program Nikon View.

Small

96 x 72

Menu aparatu

• czym mniejsza b´dzie kopia, tym krótszy b´dzie czas jej przes∏ania pocztà
elektronicznà.
• JakoÊc pomniejszonej kopii ustawiana jest na BASIC.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia pomniejszonej kopii znajduja sie
na stronie 60.
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Dane techniczne

Pomiar Êwiat∏a

Typ

Aparat cyfrowy E4300

Efektywne piksele

4,0 mln

CCD

1/1,8-cala; ca∏kowita liczba pikseli: 4,13 mln

WielkoÊç zdj´cia
(w pikselach)

• 2272 x 1704
• 2048 x 1536
• 1600 x 1200
Pomniejszona kopia: 640 x
lub 96 x 72 pikseli

Obiektyw
Ogniskowa
Liczba f
Konstrukcja

Kontrola
ekspozycji

• 1280 x 960
• 1024 x 768
• 640 x 480
480, 320 x 240, 160 x 120

• 3x Zoom Nikkor
• F = 8-24 mm (odpowiednik formatu 35 mm [135]: 38114 mm)
• f/2.8-f/4.9
• 9 soczewek w 8 grupach
4,0x

Autofokus (AF)
Zakres fokusa
mierzony od
obiektywu)
Wybór pól fokusa

Bazujàcy na kotraÊcie (TTL)
•30 cm- przy najszerszym kàcie (W), 60 cm - przy
tele (T) • Macro (Autofokus): 4 cm - przy najszerszym
kàcie (W), 30 cm - przy tele (T)
AF pi´ciopolowy

Wizjer
Pokrycie kadru

Z zoomem i oznaczeniami LED
Ok. 80%

WyÊwietlacz

1,5-cala 110,000 punktów, nisko-temp. polisylikonowy
TFT LCD z korekcjà jasnoÊci
Ok. 97% w pionie i 97% w poziomie

Pokrycie kadru
NoÊniki pami´ci
Karty pami´ci
System plików
Format plików
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CompactFlash™ (CF) Typ I
Kompatybilny z systemem DCF, Exif 2.2, DPOF
Skompresowany: JPEG; (jakoÊç:FINE-, NORMAL- i
BASIC)
Nieskompresowany: TIFF-RGB (jakoÊç: HI)
Film: QuickTime

Migawka

Mechaniczna i z elektroniznie kontrolowanà ekspozycjà
8-1/1000 sek.; czas B (do 60 sek. w trybie M)

Przys∏ona

Kontrolowana elektronicznie
2 stopniowa (f/2.8 i f/7.6 [W])

Czu∏oÊç

ISO 100, 200, 400 lub Auto

Samowyzwalacz

3 lub 10 sek.

Wbudowana lampa
b∏yskowa
Zakres

Samopodnoszàca si´

Metoda
synchronizacji

W: 0.4 to 3.7 m (1.3 to 12.1 ft.)
T: 0.4 to 2.3 m (1.3 to 7.5 ft.)
Automatyczna

Interfejs

USB

WyjÊcie video

NTSC i PAL

Terminale I/O

• WejÊcie DC
• WyjÊcie USB
èród∏o zasilania
• Akumulator litowo-jonowy Nikon EN-EL1 (do∏àczony)
lub bateria 6V 2CR5 (DL245) (dost´pna osobno)
• zasilacz/∏adowarka EH-21 (dostepne osobno)
• zasilacz EH-53 (dost´pny osobno)
Wytrzyma∏oÊç baterii Ok. 90 min. (mierzone przy temp. 20°C i nastepujàcych
(EN-EL1)
warunkach: zoom dostosowywany do ka˝dego zdj´cia,
lampa stosowana do 1/3 zdj´ç, jakoÊç: NORMAL,
wielkoÊç 2272 x 1704)
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Wskazowki techniczne

Zoom cyfrowy

Zakres

Przez obiektyw (TTL). Metody pomiaru:
• Za pomocà 256-segm. matrycy •Skoncentrowany
• Punktowy
• Punktowy z wyborem
pola AF
Auto, manualny, kompensacja ekspozycji
(–2.0 - +2.0 EV co 1/3 EV), bracketing, blokada AE
•W: EV –3 do +15
• T: EV –1.4 do +16.6

Mocowanie statywu

1/4 (ISO1222)

Wymiary
(szer. x wys. x g∏.)

95 x 69 x 52 mm

Waga

Ok. 230 g baz baterii i karty pami´ci

Ârodowisko pracy
Temperatura
WilgotnoÊç

0 - 40°C
85%

Wszelkie prawa zastrze˝one.
Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego podr´cznika
bez zgody firmy Camera Sp. z o.o. jest zabronione i
podlega odpowiedzialnoÊci karnej, przewidzianej przez
art. 116, 117, 118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z
dnia 23 lutego 1994 r., poz. 83 z pózniejszymi zmianami).

BIURO HANDLOWE I SERWIS:
Nikon - Camera
Ul. Radomszczaƒska 2
04-764 Warszawa
tel./fax: (022) 615 25 50
e-mail: nikon@nikon.pl
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