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Rozpakowywanie zawartoÊci opakowania
Je˝eli którykolwiek element jest uszkodzony lub, je˝eli czegoÊ 
brakuje, skontaktuj si´ z punktem, w którym zakupi∏eÊ aparat.

� ZawartoÊç pude∏ka ró˝ni si´ w zale˝noÊci od rejonu, w którym zakupi∏eÊ 
aparat.

Cyfrowy aparat 
fotograficzny Pasek Karta pami´ci 

xD-Picture Card

Bateria litowo jonowa 
(LI-12B)

¸adowarka baterii litowo 
jonowej (LI-10C) Kabel USB

Kabel AV CD-ROM 
OLYMPUS Master

Podstawowa 
instrukcja obs∏ugi 

(Niniejsza broszura)

Karta gwarancyjna Karta rejestracyjna CD-ROM Instrukcja 
zaawansowana

D-590 ZOOM

C-470 ZOOM

X-500

Basic Manual

DIGITAL CAMERA
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Mo˝liwoÊci aparatu

Aparat oferuje 10 ró˝nych trybów fotografowania – programów tematycznych. 
Po prostu wybierz odpowiedni program tematyczny i naciÊnij spust migawki, aby 
wykonaç zdj´cie, reszt´ aparat zrobi za ciebie.

SCENY NOCNE AUTOPORTRET POTRAWY

W POMIESZCZENIACH PORTRET NA TLE KRAJOBRAZU KRAJOBRAZ

Na przejrzystym monitorze 1,8” 
mo˝esz kadrowaç uj´cia oraz 
przeglàdaç wykonane zdj´cia.

Wykonywane 
zdj´cia sà 
zapisywane 
na karcie 
xD-Picture Card.

Mo˝na wykonaç seri´ zdj´ç, które b´dà tworzy∏y panoramiczny obraz.

Mo˝esz wykonywaç 
zdj´cia seryjne.

Mo˝esz tak˝e nagrywaç 
sekwencje wideo.
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Szczegó∏y dotyczàce zaawansowanej obs∏ugi aparatu 
znajdziesz w instrukcji zaawansowanej (plik PDF na za∏àczonej 
p∏ycie CD-ROM), na której znajdziesz tak˝e informacje 
dotyczàce instalacji za∏àczonego oprogramowania, 
komunikatów b∏´dów oraz rozwiàzywania problemów.

Aparat umo˝liwia 
odtwarzanie zdj´ç na 
ekranie telewizora.

Po pod∏àczeniu aparatu do komputera lub drukarki …

Dane zapisane na karcie mogà byç 
przeniesione lub odtworzone po 
zainstalowaniu oprogramowania 
z za∏àczonego CD-ROM.

Pod∏àcz aparat do drukarki obs∏ugujàcej 
system PictBridge, a b´dziesz móg∏ 
drukowaç zdj´cia bez poÊrednictwa 
komputera.

Optyczny 1-krotny

Korzystaj z 3-krotnego zoomu optycznego oraz zoomu cyfrowego 
(bezstopniowy 12-krotny zoom), aby przybli˝yç w kadrze fotografowanà scen´.

Optyczny 3-krotny 12-krotny 
(bezstopniowy zoom)
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Dla klientów w Ameryce Pó∏nocnej i Po∏udniowej

Dla klientów w Europie

Znaki handlowe
� IBM jest zarejestrowanym znakiem handlowym International Business Machines 

Corporation. 
� Microsoft oraz Windows sà zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami 

handlowymi Microsoft Corporation.
� Macitosh jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computers, Inc.
� Inne nazwy produktów wspomniane w niniejszej instrukcji sà znakami 

handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich w∏aÊcicieli.
� Aparat wykorzystuje system plików DCF (regu∏a plików dla aparatów cyfrowych) 

b´dàcy standardem utworzonym przez JEITA (Japoƒskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Przemys∏u Elektronicznego).

Symbol »CE« oznacza, ˝e niniejszy produkt spe∏nia europejskie 
wymagania bezpieczeƒstwa, ochrony zdrowia i Êrodowiska.
Produkty z oznaczeniem »CE« sà przeznaczone do sprzeda˝y 
w Europie.

� Niniejsza instrukcja opisuje podstawowe czynnoÊci dotyczàce wykonywania 
zdj´ç i odtwarzania zrobionych zdj´ç. Szczegó∏owy opis funkcji i obs∏ugi 
aparatu znajdziesz w instrukcji zaawansowanej (CD-ROM).

� Prosimy o dok∏adne przeczytanie instrukcji przed przystàpieniem do obs∏ugi 
aparatu. Je˝eli masz zamiar robiç wa˝ne zdj´cie, np.: podczas zagranicznej 
podró˝y, wypróbuj funkcje aparatu wykonujàc kilka próbnych zdj´ç.

� Zdj´cia ekranu monitora i ilustracje aparatu zawarte w niniejszej instrukcji 
mogà si´ ró˝niç od stanu faktycznego.

Dla klientów w USA
Deklaracja zgodnoÊci
Numer modelu : D-590 ZOOM, C-470 ZOOM, X-500
Nazwa handlowa : OLYMPUS
Strona odpowiedzialna :
Adres : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, 

Melville, NY 11747-9058 U.S.A.
Numer telefonu : 1-631-844-5000

Testowane pod wzgl´dem zgodnoÊci ze standardami FCC.
DLA U˚YTKU DOMOWEGO I BIUROWEGO.

Niniejsze urzàdzenia odpowiada zasadom zawartym w cz´Êci 15 regu∏ FCC. 
Na dzia∏anie takich urzàdzeƒ na∏o˝one sà nast´pujàce warunki:
(1) Urzàdzenie nie mo˝e powodowaç szkodliwej interferencji oraz.
(2) Urzàdzenie musi przyjmowaç interferencje, ∏àcznie z takà interferencjà, kt

            óra mo˝e powodowaç nieprzewidziane dzia∏anie.

Dla klientów w Kanadzie
Niniejszy sprz´t jest urzàdzeniem Class B i spe∏nia kanadyjskie wymagania 
odnoÊnie sprz´tu powodujàcego interferencj´.
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Ârodki ostro˝noÊci
Zanim zaczniesz u˝ytkowanie aparatu, przeczytaj uwa˝nie poni˝sze uwagi 
dotyczàce zasad bezpieczeƒstwa, jak równie˝ rozdzia∏ o Êrodkach ostro˝noÊci 
w instrukcji zaawansowanej.

Ostrze˝enia ogólne
� Przeczytaj wszystkie wskazówki – Przed rozpocz´ciem korzystania z urzàdzenia przeczytaj 

ca∏à instrukcj´ obs∏ugi. 
� Zachowaj instrukcj´ obs∏ugi – Nale˝y zachowaç instrukcj´ obs∏ugi, gdy˝ mo˝e byç 

po-mocna przy dalszym u˝ytkowaniu aparatu.
� Post´puj wed∏ug wskazaƒ – Zawsze post´puj zgodnie ze wskazaniami instrukcji do∏àczonej 

do niniejszego produktu. 
� Czyszczenie – Przed czyszczeniem zawsze od∏àcz produkt od Êciennego gniazda zasilania. 

Do czyszczenia u˝ywaj lekko wilgotnej szmatki. Do czyszczenia urzàdzenia nigdy nie stosuj 
Êrodków czyszczàcych w cieczy lub aerozolu, ani ˝adnych organicznych rozpuszczalników.

� Pod∏àczenia – Dla bezpieczeƒstwa oraz aby uniknàç uszkodzenia aparatu korzystaj 
wy∏àcznie z akcesoriów zalecanych przez firm´ Olympus.

� Woda i wilgoç – Nigdy nie korzystaj z aparatu blisko wody (w pobli˝u wanny, zlewu, w 
wilgotnej piwnicy, basenu ani na deszczu). Wskazania bezpieczeƒstwa odnoÊnie produktów 
charakteryzujàcych si´ wodoodpornà konstrukcjà zamieszczono w poszczególnych 
instrukcjach obs∏ugi tych produktów. 

� Stawianie aparatu – Aby uniknàç uszkodzenia i zapobiec ewentualnemu wypadkowi, nigdy 
nie stawiaj aparatu na niestabilnej podstawie, statywie, w niepewnym uchwycie, itp. Aparat 
nale˝y mocowaç na stabilnym statywie lub w odpowiednim uchwycie. Nale˝y post´powaç wg 
wskazaƒ dotyczàcych prawid∏owego mocowania aparatu oraz u˝ywaç wy∏àcznie akcesoriów 
zalecanych przez producenta. 

� Zasilanie – Aparat mo˝na pod∏àczaç tylko do êród∏a zasilania opisanego na etykiecie 
informacyjnej aparatu. JeÊli nie jesteÊ pewien, jakie zasilanie jest w domowej sieci 
elektrycznej skonsultuj si´ z lokalnym zak∏adem energetycznym. W instrukcji obs∏ugi 
znajdujà si´ informacje o korzystaniu z aparatu, gdy jest zasilany bateriami.

OSTRZE˚ENIE
RYZYKO PORA˚ENIA PRÑDEM. 

NIE OTWIERAå.

OSTRZE˚ENIE: ABY ZMNIEJSZYÇ RYZYKO PORA˚ENIA PRÀDEM, NIE 
ZDEJMUJ POKRYW ( RÓWNIE˚ TYLNEJ). WEWN≈TRZ NIE MA ˚ADNYCH 
ELEMENTÓW SERWISOWANYCH PRZEZ U˚YTKOWNIKA. WSZELKIE 
NAPRAWY POWINNY BYå PRZEPROWADZANE PRZEZ SERWIS OLYMPUSA.

Symbol pioruna zakoƒczonego strza∏kà umieszczony 
w trójkàcie ostrzega o obecnoÊci wewnàtrz urzàdzenia 
nieizolowanych punktów z wysokim napi´ciem, które mogà 
byç przyczynà pora˝enia pràdem.

Znak wykrzyknika umieszczony w trójkàcie informuje 
o wa˝nych operacjach i czynnoÊciach zwiàzanych z 
utrzymaniem aparatu, opisanych w niniejszej instrukcji obs∏ugi. 

OSTRZE˝ENIE!
ABY UNIKN≈Å NIEBEZPIECZEƒSTWA PORA˚ENIA PRÀDEM ORAZ 
PO˚ARU, NIGDY NIE NARA˚AJ PRODUKTU NA DZIA∏ANIE WODY ANI 
NIE OBS¸UGUJ GO W WARUNKACH PODWY˚SZONEJ WILGOTNOÂCI.
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� Uziemienie, polaryzacja – JeÊli produkt b´dzie u˝ytkowany z opcjonalnym zasilaczem, to 
mo˝e byç on wyposa˝ony we wtyczk´ zmieniajàcà polaryzacj´ (jeden bolec wtyczki szerszy 
od drugiego). Powoduje to, ˝e wtyczka pasuje do gniazda zasilajàcego tylko w jeden sposób. 
JeÊli nie mo˝esz pod∏àczyç wtyczki do gniazda, wyjmij jà, obróç i spróbuj w∏àczyç raz jeszcze. 
JeÊli pod∏àczenie nadal si´ nie udaje skontaktuj si´ z elektrykiem, by wymieniç gniazdko. 

� Ochrona kabla zasilajàcego – Przewód zasilajàcy powinien byç tak poprowadzony, aby po 
nim nie chodziç. Nigdy nie k∏adê na przewodzie ci´˝kich przedmiotów, ani nie owijaj go wokó∏ 
nóg sto∏u bàdê krzes∏a. Kable nie powinny si´ te˝ plàtaç wokó∏ wtyków w aparacie oraz 
gnieêdzie zasilania. 

� Wy∏adowania atmosferyczne – JeÊli w czasie korzystania z zasilacza zacznie si´ burza, 
od∏àcz natychmiast zasilacz od gniazda zasilania. Aby uniknàç uszkodzenia spowodowanego 
przepi´ciami, zawsze jeÊli aparat jest nieu˝ywany, nale˝y od∏àczyç zasilacz z gniazda 
zasilania oraz od samego aparatu. 

� Nadmierne obcià˝enie – Nigdy nie nale˝y przecià˝aç jednego gniazda zasilania pod∏à-
czajàc do niego poprzez rozga∏´ziacze liczne produkty. 

� Obce przedmioty, ciecze – Aby uniknàç zranienia spowodowanego pora˝eniem pràdem lub 
po˝arem nigdy nie wk∏adaj metalowych przedmiotów do Êrodka aparatu. Unikaj te˝ 
korzystania z aparatu w miejscach, w których mo˝e na niego rozlaç si´ ciecz. 

� Ciep∏o – Nigdy nie nale˝y przechowywaç produktu w pobli˝u êróde∏ ciep∏a takich jak grzejniki, 
piecyki i inne urzàdzenia grzewcze, a tak˝e w pobli˝u wzmacniaczy emitujàcych du˝e iloÊci 
ciep∏a. 

� Serwisowanie – Wszelkie czynnoÊci z serwisowaniem nale˝y powierzyç wykwalifikowanemu 
personelowi. Zdejmowanie pokryw i demontowanie produktu, mo˝e naraziç u˝ytkownika na 
zetkni´cie z elementami zasilanymi wysokim napi´ciem.

� Uszkodzenia wymagajàce naprawy – JeÊli zauwa˝ysz, ˝e przy korzystaniu z zasilacza 
wystàpià opisane poni˝ej warunki od∏àcz zasilacz z gniazda zasilania i skontaktuj si´ z 
autoryzowanym serwisem w celu naprawy:

a)Na aparat rozla∏a si´ ciecz lub wpad∏ do niego jakiÊ przedmiot.
b)Aparat by∏ nara˝ony na dzia∏anie wody.
c) Produkt nie dzia∏a normalnie pomimo post´powania zgodnie z zaleceniami instrukcji 

obs∏ugi. Nale˝y korzystaç wy∏àcznie z tych elementów sterujàcych, które opisano w 
instrukcji obs∏ugi, gdy˝ wprowadzenie nieprawid∏owych ustawieƒ i parametrów mo˝e 
spowodowaç uszkodzenie produktu, które b´dzie wymaga∏o powa˝nej naprawy ze 
strony wykwalifikowanego technika serwisu.

d)Produkt zosta∏ upuszczony lub uszkodzony w inny sposób.
e)Produkt wykazuje widoczne zmiany w dzia∏aniu.

� Wymiana cz´Êci – JeÊli wymagana jest wymiana cz´Êci, nale˝y upewniç si´, ˝e punkt 
serwisowy u˝ywa cz´Êci o tej samej charakterystyce, co cz´Êci oryginalne, jak jest to 
zalecane przez producenta. Nieautoryzowane zastàpienie cz´Êci mo˝e staç si´ przyczynà 
po˝aru, pora˝enia pràdem lub mo˝e stworzyç innà niebezpiecznà sytuacj´. 

� Sprawdzanie bezpieczeƒstwa – Po naprawie aparatu, poproÊ technika o przeprowadzenie 
testu, który potwierdzi prawid∏owe i bezpieczne dzia∏anie aparatu.

Informacje FCC
� Interferencja radiowo-telewizyjna
Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zosta∏y w sposób wyraêny zaaprobowane przez 
producenta mogà pozbawiç u˝ytkownika uprawnieƒ do korzystania ze sprz´tu. Niniejszy sprz´t 
zosta∏ przetestowany i stwierdzono, ˝e jest zgodny z ograniczeniami dla urzàdzeƒ Class B, 
stosownie do cz´Êci 15 regu∏ FCC. Ograniczenia te zosta∏y na∏o˝one, aby zapewniç odpowiednià 
ochron´ przed szkodliwà interferencjà w instalacjach domowych. 
Niniejszy sprz´t generuje, wykorzystuje oraz mo˝e emitowaç fale o cz´stotliwoÊciach radiowych 
i jeÊli nie zostanie zainstalowany i u˝ytkowany zgodnie z instrukcjà mo˝e powodowaç szkodliwà 
interferencj´ w komunikacji radiowej. 
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Jednak˝e nie ma gwarancji, ˝e w przypadku poszczególnych instalacji nie nastàpi interferencja 
fal. JeÊli niniejszy sprz´t powoduje szkodliwà interferencj´ w stosunku do odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, co mo˝na stwierdziç przez w∏àczenie i wy∏àczenie niniejszego sprz´tu, zaleca si´ 
by u˝ytkownik spróbowa∏ zapobiec wyst´pujàcej interferencji podejmujàc nast´pujàce kroki:

• Dokonaj regulacji anteny odbiorczej lub przestaw jà.
• Zwi´ksz odleg∏oÊç pomi´dzy aparatem, a danym odbiornikiem. 
• Pod∏àcz sprz´t do gniazda zasilania w innym obwodzie elektrycznym ni˝ ten, do 

którego jest pod-∏àczony odbiornik. 
• W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj si´ z dealerem lub doÊwiadczonym 

technikiem radiowo-telewizyjnym. 
• Do pod∏àczania aparatu do komputera osobistego wyposa˝onego w interfejs USB, 

nale˝y wykorzystywaç wy∏àcznie kabel USB dostarczany przez firm´ Olympus.
Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje wprowadzane w niniejszym urzàdzenie mogà 
pozbawiç u˝ytkownika prawa do jego u˝ytkowania.

Zastrze˝enia prawne
� Olympus nie ponosi odpowiedzialnoÊci, ani nie udziela gwarancji odnoÊnie uszkodzeƒ, utraty 

spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu) ani roszczeƒ strony 
trzeciej, jakie nastàpi∏y w wyniku nieprawid∏owego u˝ytkowania produktu. 

� Olympus nie ponosi odpowiedzialnoÊci, ani nie udziela gwarancji odnoÊnie uszkodzeƒ lub 
nieosiàgni´cia spodziewanych zysków (przy zgodnym z prawem korzystaniu z aparatu), które 
nastàpi∏o w wyniku utraty danych zdj´ciowych.

Wy∏àczenia od odpowiedzialnoÊci
� Olympus nie ponosi odpowiedzialnoÊci bezpoÊredniej ani poÊredniej ze wzgl´du na treÊç 

niniejszej instrukcji oraz oprogramowania i nie b´dzie odpowiedzialny prawnie za ˝adne 
poÊrednie lub bezpoÊrednie uszkodzenia (∏àcznie z utratà zysków, wystàpieniu utrudnieƒ w 
prowadzeniu dzia∏alnoÊci lub stratà informacji) powsta∏e w wyniku niemo˝liwoÊci skorzystania 
z materia∏ów informacyjnych, oprogramowania lub sprz´tu. Systemy prawne niektórych 
krajów nie dopuszczajà powy˝szego ograniczenia w zwiàzku z tym mo˝e nie mieç ono 
zastosowania w Paƒstwa przypadku. 

� Olympus zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszej instrukcji.

OSTRZE˚ENIE
� Nieautoryzowane fotografowanie bàdê korzystanie z materia∏ów obj´tych prawem autorskim 

mo˝e naruszyç obowiàzujàce prawo autorskie. Olympus nie ponosi odpowiedzialnoÊci za 
nieautoryzowane fotografowanie oraz inne dzia∏ania naruszajàce prawa w∏aÊcicieli praw 
autorskich.

Uwagi o prawach autorskich
� Wszelkie prawa zastrze˝one. ˚adna cz´Êç niniejszej broszury ani oprogramowania nie mo˝e byç 

powielana lub wykorzystywana w ˝adnej formie, elektronicznej bàdê mechanicznej ∏àcznie z 
kserowaniem lub nagrywaniem ani z zastosowaniem innych noÊników informacji, bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Olympus. Nie ponosimy odpowiedzialnoÊci odnoÊnie korzystania z informacji 
zawartych w niniejszej broszurze lub oprogramowaniu ani za uszkodzenia powsta∏e na skutek 
wykorzystania tych informacji. Olympus zastrzega sobie prawo do zmiany treÊci niniejszej broszury 
oraz oprogramowania bez koniecznoÊci uprzedniego powiadamiania.
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Zak∏adanie paska

Przewlecz pasek przez zaczep 
paska w sposób pokazany na 
obrazku.

Mocno Êciàgnij pasek, upewniajàc 
si´, ˝e jest bezpiecznie 
zamocowany i ˝e nie jest luêny.

� Nie machaj aparatem zamocowanym na pasku, ani nie ciàgnij zbyt 
mocno za pasek, gdy˝ mo˝e si´ on zerwaç.

� Do∏àcz poprawnie pasek do aparatu, tak, aby aparat nie upad∏. 
W przypadku, gdy pasek by∏ niepoprawnie za∏o˝ony i aparat upad∏, 
Olympus nie ponosi odpowiedzialnoÊci za powsta∏e uszkodzenia.

Pasek

Uwaga
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¸adowanie baterii

Niniejszy aparat korzysta z baterii litowo jonowej firmy Olympus 
(LI-12B). Nie u˝ywaj innych baterii.
W momencie zakupu baterie nie sà na∏adowane ca∏kowicie. 
Zanim u˝yjesz baterii po raz pierwszy, na∏aduj je.

Pod∏àcz kabel 
zasilajàcy w 
kolejnoÊci wskazanej 
na schemacie Q i W.

W∏ó˝ baterie do ∏adowarki.

Wskaênik ∏adowarki zaÊwieci 
si´ na czerwono i rozpocznie 
si´ ∏adowanie. Gdy ∏adowanie 
zakoƒczy si´ wskaênik zmieni 
kolor na zielony.

� Baterie litowo jonowe Olympus LI-10B (sprzedawane oddzielnie) mogà 
byç równie˝ wykorzystywane w tym aparacie.

� U˝ywaj jedynie ∏adowarki zalecanej 
przez producenta w niniejszej instrukcji.

� Zaleca si´ zakupienie dodatkowej 
baterii w razie potrzeby d∏ugiego 
korzystania z aparatu, lub, gdy 
u˝ywasz aparatu w niskich 
temperaturach.

� ¸adowarki mo˝na u˝ywaç w zakresie napi´cia od 100 V do 240 V 
(50 / 60 Hz). Nie u˝ywaj konwerterów napi´cia dost´pnych za granicà, 
poniewa˝ mogà one uszkodziç ∏adowark´.

� Je˝eli u˝ywasz ∏adowarki za granicà, mo˝esz potrzebowaç adaptera 
wtyczki dopasowujàcego jà do lokalnego standardu gniazd zasilania. 
O szczegó∏y zapytaj w najbli˝szym sklepie z urzàdzeniami 
elektrycznymi bàdê biuro podró˝y.

Czas ∏adowania Oko∏o 2 godziny

!

W

Âcienne gniazdo zasilania

¸adowarka baterii 
litowo-jonowej (LI-10C)

Kabel zasilajàcy do 
∏adowarki 

Bateria 
litowo 
jonowa 
(LI-12B)

Wsuƒ bateri´ zgodnie ze 
wskazaniem strza∏ki

Wskazówki

Uwaga

Wskaênik ∏adowania
Czerwony: ¸adowanie
Zielony: ¸adowanie

zakoƒczone.
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Wk∏adanie i wyjmowanie baterii

Niniejszy aparat korzysta z baterii litowo jonowej firmy Olympus.
Zanim w∏o˝ysz bàdê wyjmiesz baterie sprawdê czy:

! Zamkni´ta jest os∏ona obiektywu.
@ Monitor jest wy∏àczony.

Wk∏adanie baterii

Przesuƒ pokryw´ komory 
baterii / karty w stron´ A.
Pokrywa odblokuje si´ i otworzy 
si´ w stron´ B.

� Pokryw´ komory baterii / karty nale˝y 
przesuwaç opuszkiem palca. 
Nie nale˝y robiç tego paznokciem, 
gdy˝ mo˝e si´ z∏amaç.

U∏ó˝ bateri´ w sposób 
przedstawiony na ilustracji. 
Wsuƒ bateri´ do komory do 
momentu zablokowania jej 
przez blokad´ zatrzasku 
baterii.

� Je˝eli w∏o˝ysz bateri´ niew∏aÊciwà 
stronà, pokrywa komory baterii / 
karty nie zamknie si´.

! Os∏ona obiektywu @ Monitor

A

B

Pokrywa komory baterii / 
karty

Uwaga

Blokada 
zatrzasku 
baterii

Bateria

Uwaga
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Zamknij pokryw´ komory 
baterii / karty w stron´ C, 
a nast´pnie przesuƒ jà 
w stron´ strza∏ki D.

� Nie próbuj zamknàç pokrywy komory 
baterii / karty na si∏´. Je˝eli bateria jest w∏o˝ona poprawnie, pokrywa 
zamyka si´ z ∏atwoÊcià. Je˝eli masz trudnoÊç z zamkni´ciem pokrywy, 
sprawdê ustawienie baterii.

� Aby dowiedzieç si´ ile zdj´ç zapisaç mo˝na na karcie, je˝eli u˝ywasz 
w pe∏ni na∏adowanej baterii, zajrzyj do oddzielnej instrukcji 
zaawansowanej (CD-ROM). Rozdzia∏ »6. Dodatek, Specyfikacja 
techniczna aparatu«.

� W sytuacjach opisanych poni˝ej aparat potrzebuje ciàg∏ego zasilania. 
Mo˝e to powodowaç szybsze wyczerpanie si´ baterii.
• Wielokrotne dostosowywanie zoomu.
• Wielokrotne ustawianie ostroÊci poprzez wciskanie do po∏owy spustu 

migawki.
• Pod∏àczenie aparatu do komputera lub drukarki.

Wyjmowanie baterii

Przesuƒ pokryw´ komory baterii / 
karty w stron´ A.
Pokrywa odblokuje si´ i otworzy 
si´ w stron´ B.

� Pokryw´ komory baterii / karty nale˝y 
przesuwaç opuszkiem palca. 
Nie nale˝y robiç tego paznokciem, gdy˝ 
mo˝e si´ z∏amaç.

D

C

Wskazówki

Uwaga

A

B

Pokrywa komory baterii / 
karty

Uwaga
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Przesuƒ blokad´ zatrzasku 
baterii w stron´ wskazanà 
przez strza∏k´.
Bateria wysunie si´ 
cz´Êciowo.

Wyciàgnij bateri´.

Zamknij pokryw´ komory baterii / 
karty w stron´ C, 
a nast´pnie przesuƒ jà 
w stron´ strza∏ki D.

Blokada zatrzasku 
baterii

D

C
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Umieszczanie i wyjmowanie karty pami´ci

Karta pami´ci xD-Picture Card

Niniejszy aparat korzysta z karty pami´ci xD-Picture Card do 
zapisywania zdj´ç. S∏owo »karta« w niniejszej instrukcji obs∏ugi 
odnosi si´ do kart pami´ci xD-Picture Card. Zdj´cia zapisane i 
zachowane na karcie mogà byç kasowane lub przenoszone do 
komputera i edytowane w dost´pnym oprogramowaniu.

� Niniejszy aparat mo˝e nie rozpoznaç karty producenta innego ni˝ 
Olympus lub karty sformatowanej na innym urzàdzeniu (na przyk∏ad 
komputerze). Przed u˝yciem zawsze formatuj kart´ na niniejszym 
aparacie. Szczegó∏y znajdziesz w instrukcji zaawansowanej (CD-ROM).

� W przypadku korzystania z karty inne marki ni˝ Olympus mogà nie byç 
realizowane niektóre funkcje aparatu. Zalecamy, by w niniejszym 
aparacie wykorzystywaç karty marki Olympus.

W tym polu mo˝esz opisaç zawartoÊç karty.

Tutaj znajduje si´ obszar stykowy s∏u˝àcy 
do odczytywania sygna∏u karty. Nie dotykaj 
obszaru poz∏acanego.

Kompatybilne karty Karta pami´ci xD-Picture Card 
(16 MB do 512 MB)

Uwaga
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Umieszczanie karty pami´ci

Niniejszy aparat przechowuje dane na karcie pami´ci xD-Picture 
Card. Zapisanie zdj´ç nie jest mo˝liwe, je˝eli karta nie zosta∏a 
umieszczona w aparacie.
Zanim w∏o˝ysz bàdê wyjmiesz kart´ sprawdê czy:

! Zamkni´ta jest os∏ona obiektywu.
@ Monitor jest wy∏àczony.

Przesuƒ pokryw´ komory baterii / 
karty w stron´ A.
Pokrywa odblokuje si´ i otworzy 
si´ w stron´ B.

� Pokryw´ komory baterii / karty nale˝y 
przesuwaç opuszkiem palca. 
Nie nale˝y robiç tego paznokciem, 
gdy˝ mo˝e si´ z∏amaç.

! Os∏ona obiektywu @ Monitor

A

B

Pokrywa komory baterii / 
karty

Uwaga
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Odpowiednio ustaw kart´ i 
wsuƒ jà, tak jak przedstawiono 
na rysunku, w wyposa˝onà w 
spr´˝yn´ szczelin´ karty.
Karta zatrzaÊnie si´ na miejscu, 
gdy wsuniesz jà do koƒca.

� Wsuƒ kart´ do koƒca a˝ poczujesz opór.

� Kart´ w∏o˝yç mo˝na tylko jednà stronà; w∏o˝enie jej niew∏aÊciwà 
stronà bàdê pod kàtem mo˝e spowodowaç uszkodzenie powierzchni 
stykowych, a karta mo˝e utknàç w aparacie.

� Je˝eli karta nie jest wsuni´ta do koƒca, zapisywanie zdj´ç na karcie 
nie b´dzie mo˝liwe.

Zamknij pokryw´ komory baterii / 
karty w stron´ C, a nast´pnie 
przesuƒ jà w stron´ strza∏ki D.

Karta

Wskazówki

Uwaga

D

C
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Wyjmowanie karty pami´ci

Otwórz pokryw´ komory baterii / karty. 

Wepchnij kart´ do koƒca, aby jà 
odblokowaç, nast´pnie odsuƒ 
palec, tak aby karta mog∏a si´ 
swobodnie wysunàç.
Karta wysunie si´ cz´Êciowo.

� Nie popychaj karty twardym bàdê ostrym 
przedmiotem, takim jak sztyft d∏ugopisu.

� Je˝eli odsuniesz palec zbyt szybko, karta 
mo˝e wyskoczyç ze szczeliny.

Wyjmij kart´.

� Nigdy nie otwieraj pokrywy kart, gdy 
aparat jest w∏àczony. Takie dzia∏anie 
mo˝e zniszczyç wszystkie dane zapisane 
na karcie. Je˝eli dane ulegnà 
zniszczeniu, nie da si´ ich odtworzyç.

� Na kart´ nic nie naklejaj. Mo˝e to 
spowodowaç zablokowanie si´ karty 
wewnàtrz aparatu uniemo˝liwiajàc jej wyj´cie.

Uwaga

Uwaga
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W∏àczanie / wy∏àczanie aparatu

Aparat w∏àcza si´ inaczej w trybie fotografowania oraz w trybie 
odtwarzania.

� Je˝eli u˝ywasz aparatu po raz pierwszy, na monitorze wyÊwietli si´ 
komunikat (Y/M/D). Szczegó∏y procedury ustawiania znajdziesz w 
instrukcji zaawansowanej (CD-ROM).

� Nigdy nie otwieraj pokrywy karty, nie pod∏àczaj ani nie od∏àczaj baterii, 
zasilacza sieciowego, gdy aparat jest w∏àczony. Takie dzia∏anie mo˝e 
zniszczyç wszystkie dane zapisane na karcie. Je˝eli dane ulegnà 
zniszczeniu, nie da si´ ich odtworzyç. 

Gdy wykonujesz zdj´cia (tryb fotografowania)

Jak w∏àczyç aparat.

� Przesuƒ g∏ówny w∏àcznik do 
pozycji ON.

Os∏ona obiektywu otworzy si´, 
a obiektyw wysunie si´; 
fotografowany obiekt pojawi si´ 
na monitorze automatycznie.
JeÊli przy otworzonej os∏onie 
obiektywu obiektyw nie wysuwa 
si´ mo˝e to oznaczaç, ˝e 
g∏ówny w∏àcznik nie jest w pe∏ni przesuni´ty do pozycji ON. 
Przesuƒ g∏ówny w∏àcznik poprawnie do pozycji ON.

� Aby zaoszcz´dziç bateri´, aparat przechodzi w stan uÊpienia, je˝eli nie 
jest u˝ywany przez 3 minuty. Aby ponownie w∏àczyç aparat naciÊnij 
dowolny przycisk np.: przycisk zoomu.

� Aby zaoszcz´dziç baterie, aparat wy∏àczy si´ automatycznie, je˝eli 
w∏àcznik POWER, aby w∏àczyç aparat. W celu przywrócenia dzia∏ania 
aparatu przesuƒ g∏ówny w∏àcznik do pozycji OFF – patrz »W jaki 
sposób wy∏àczaç aparat?« – a nast´pnie w∏àcz aparat ponownie.

Wskazówki

Uwaga

G∏ówny 
w∏àcznik

Monitor

Wskazówki
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W jaki sposób wy∏àczaç aparat.

� Przesuƒ g∏ówny w∏àcznik, a˝ lekko kliknie.
Po wsuni´ciu si´ obiektywu przesuƒ
g∏ówny w∏àcznik do pozycji OFF.
Monitor wy∏àczy si´.

� Nie przesuwaj 
bezpoÊrednio g∏ównego 
w∏àcznika do pozycji OFF. 
Dzia∏anie takie mo˝e 
spowodowaç uszkodzenie 
aparatu.

Gdy oglàdasz zdj´cia (Tryb odtwarzania)

Jak w∏àczyç aparat.

� Gdy w∏àcznik aparatu 
znajduje si´ w pozycji OFF, 
naciÊnij przycisk odtwarzania 
(q).
WyÊwietlone zostanie ostatnie 
zdj´cie, które zrobi∏eÊ.

� W celu oszcz´dzania baterii aparat wy∏àcza si´, jeÊli nie jest 
u˝ytkowany przez 3 minuty. 

� Je˝eli naciÊniesz przycisk odtwarzania w trybie fotografowania, aparat 
wyÊwietli zdj´cia (szybki podglàd – QUICK VIEW).
Aby powróciç do trybu fotografowania, naciÊnij przycisk odtwarzania, 
bàdê wciÊnij do po∏owy spust migawki.

W jaki sposób wy∏àczaç aparat.

� NaciÊnij ponownie przycisk 
odtwarzania (q).

Monitor wy∏àczy si´.

Zatrzymaj 
przesuwanie 
w∏àcznika.

Po wsuni´ciu 
si´ obiektywu.

Przesuƒ go 
do pozycji 
OFF.

Uwaga

Monitor

Przycisk odtwarzania (q) 

Wskazówki
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Poprawne trzymanie aparatu

Wykonujàc zdj´cie trzymaj aparat mocno, opierajàc ∏okcie wzd∏u˝ 
tu∏owia, aby uniknàç poruszenia aparatem. Trzymanie aparatu w 
wyprostowanych r´kach, bàdê nie opieranie ich we wskazany sposób 
mo˝e spowodowaç poruszenie aparatu i rozmazanie obrazu na 
zdj´ciu.

Trzymanie aparatu w uk∏adzie poziomym

Trzymanie aparatu w uk∏adzie pionowym

Nieprawid∏owe trzymanie aparatu

Palce i pasek trzymaj z dala od 
obiektywu, mikrofonu i lampy.
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Wykonywanie zdj´ç

W poni˝szej cz´Êci opisano sposób wykonywania zdj´ç, gdy do 
komponowania uj´cia wykorzystywany jest monitor aparatu. 

Szczegó∏owe informacje dotyczàce wskaêników monitora znajdziesz 
w instrukcji zaawansowanej (CD-ROM).

Przesuƒ w∏àcznik aparatu do 
pozycji ON.
Os∏ona obiektywu otworzy si´, 
a obiektyw wysunie si´; 
fotografowany obiekt pojawi si´ 
na monitorze automatycznie.
JeÊli przy otworzonej os∏onie 
obiektywu obiektyw nie wysuwa 
si´ mo˝e to oznaczaç, ˝e 
g∏ówny w∏àcznik nie jest w 
pe∏ni przesuni´ty do pozycji ON. 
Przesuƒ g∏ówny w∏àcznik 
poprawnie do pozycji ON.

P

a2272*1704 2020HQ

(#
e

o

Oznaczenie pola AF

Zielona lampka

 GotowoÊç lampy / 
∏adowanie lampy

Wskaênik dost´pu 
do karty

G∏ówny 
w∏àcznik

Monitor
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Sprawdê na monitorze, czy 
wskaênik e Êwieci si´ w kolorze 
zielonym.

Skieruj wskazanie pola AF na 
fotografowany obiekt.
Na monitorze wyÊwietli si´ liczba 
zdj´ç, jakà mo˝na wykonaç.

Je˝eli obraz na monitorze jest s∏abo 
widoczny:
� Jasne Êwiat∏o np.: bezpoÊrednio padajàce 

Êwiat∏o s∏oneczne mo˝e powodowaç 
pojawienie si´ pionowych linii na monitorze.

� Gdy kierujesz obiektyw aparatu na jasny obiekt, smugi (linie 
przypominajàce promienie Êwiat∏a) mogà pojawiç si´ na obiekcie 
wyÊwietlanym na monitorze. Nie ma to wp∏ywu na zapisane zdj´cie.

P

a2272*1704 2020HQ

e

o

Stan baterii

Stan baterii

Wskaênik stanu baterii zmienia si´ w nast´pujàcy sposób:
e Âwieci (zielony) Mo˝na wykonywaç zdj´cia.

f Âwieci (czerwony) Bateria jest s∏aba. Zamieƒ bateri´ na 
na∏adowanà lub na∏aduj bateri´.

WyÊwietla si´ 
(BATTERY EMPTY)

Bateria wyczerpa∏a si´. Zamieƒ bateri´ na 
na∏adowanà lub na∏aduj bateri´.

P

a2272*1704 2020HQ

e

o

Wskazanie pola AF

Liczba zdj´ç,
jakà mo˝na wykonaç

Wskazówki
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NaciÊnij spust migawki do 
po∏owy.
Gdy ostroÊç i ekspozycja 
zostanà ustawione, zaÊwieci 
si´ zielona lampka.

� Gdy lampa jest gotowa do b∏ysku, 
zaÊwieci si´ lampka gotowoÊci lampy b∏yskowej.

� Je˝eli zielona lampka miga, ostroÊç nie jest ustawiona. 
Ponownie naciÊnij spust migawki do po∏owy.

NaciÊnij spust migawki do 
koƒca, aby wykonaç zdj´cie.
Zdj´cie zostanie zapisane na 
karcie.

� Symbol dost´pu do karty 
znajdujàcy si´ na monitorze ( ) miga na czerwono, gdy zdj´cie jest 
zapisywane na karcie.

� Nigdy nie otwieraj pokrywy karty, nie pod∏àczaj ani nie od∏àczaj baterii, 
zasilacza sieciowego, gdy lampka aparatu miga. Zdj´cie, które zosta∏o 
dopiero co wykonane mo˝e nie zostaç zapisane, a dane zapisane na 
karcie mogà ulec zniszczeniu.

Wskazówki

Wskazówki

����Skala pami´ci
Wskaênik skali pami´ci zaÊwieci 
si´ po wykonaniu zdj´cia. Gdy 
wskaênik Êwieci si´, zdj´cie 
zapisywane jest na karcie. Je˝eli 
wskaênik Êwieci si´ w pe∏ni (jak po 
prawej), nie mo˝na wykonywaç 
zdj´ç. Poczekaj a˝ wskaênik 
zgaÊnie ca∏kowicie zanim 
wykonasz kolejne zdj´cie.

$$

PPe

o

2272*17042272*1704HQ 1111
d11

Wskaênik skali pami´ci
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Aby wy∏àczyç aparat, 
przesuƒ w∏àcznik, 
a˝ lekko kliknie. 
Po wsuni´ciu si´ 
obiektywu przesuƒ 
w∏àcznik aparatu 
do koƒca do pozycji 
OFF.
Monitor wy∏àczy si´.

� Nie przesuwaj 
bezpoÊrednio g∏ównego w∏àcznika do pozycji OFF. 
Dzia∏anie takie mo˝e spowodowaç uszkodzenie aparatu.

Zatrzymaj 
przesuwanie 
w∏àcznika.

Po wsuni´ciu 
si´ obiektywu.

Przesuƒ go 
do pozycji 
OFF.

Uwaga
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Odtwarzanie zdj´ç

Po w∏àczeniu trybu odtwarzania na monitorze wyÊwietlone zostanie 
ostatnie zdj´cie. 

Gdy w∏àcznik aparatu 
znajduje si´ w pozycji 
OFF, naciÊnij przycisk 
odtwarzania (q).
Wybrany zostanie tryb 
odtwarzania i na monitorze 
zostanie wyÊwietlone 
ostatnie zdj´cie, które zosta∏o 
wykonane.

� Je˝eli naciÊniesz przycisk odtwarzania w trybie fotografowania, aparat 
wyÊwietli zdj´cia (szybki podglàd – QUICK VIEW).

� Informacje o fotografowaniu znikajà po 3 sekundach.

NaciÊnij a, c, b lub d, aby 
przeglàdaç zdj´cia.

NaciÊnij przycisk odtwarzania (q), aby wy∏àczyç aparat.

� Je˝eli zdj´cie by∏o wyÊwietlone po naciÊni´ciu przycisku odtwarzania 
w trybie fotografowania, to mo˝na ponownie zmieniç tryb poprzez 
nast´pujàce operacje:

NaciÊnij przycisk odtwarzania lub do po∏owy wciÊnij spust migawki.

Monitor

Przycisk odtwarzania (q)   

Wskazówki

WyÊwietla
poprzednie

zdj´cie.

WyÊwietla 
nast´pne 
zdj´cie.

Przeskakuje o 10 kadrów wstecz.

Przeskakuje o 10 kadrów do przodu.

Wskazówki
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Informacje o oprogramowaniu OLYMPUS Master

OLYMPYS Master to oprogramowanie s∏u˝àce do edytowania 
i zarzàdzania w komputerze wykonanymi zdj´ciami.
Dzi´ki niniejszemu oprogramowaniu mo˝esz sortowaç i uk∏adaç 
ró˝ne zdj´cia, podobnie jak w tradycyjnym albumie ze zdj´ciami. 
Mo˝esz równie˝ przenosiç zdj´cie na komputer, edytowaç je lub 
drukowaç.

W Instrukcji zaawansowanej dost´pne sà nast´pujàce szczegó∏owe 
informacje.
Uwaga: Instrukcja zaawansowana znajduje si´ na za∏àczonej p∏ycie 
CD-ROM.

• Instalowanie OLYMPUS Master.
• Pod∏àczanie aparatu do komputera.
• Przenoszenie zdj´ç z aparatu na komputer.
• Odtwarzanie zdj´ç i filmów na komputerze.

Dzi´ki oprogramowaniu OLYMPUS Master mo˝esz zarejestrowaç 
online u˝ytkowników aparatu oraz program OLYMPUS Master. 
Po zarejestrowaniu u˝ytkowników, b´dziesz otrzymywa∏ informacje 
dotyczàce oprogramowania i oraz nowszych wersji firmware’u.
Szczegó∏owe instrukcje dotyczàce programu OLYMPUS Master 
znajdziesz w cz´Êci »Help« oraz za∏àczonej instrukcji obs∏ugi 
programu OLYMPUS Master.
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Tel.: +49 40 - 23 77 3-0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany
Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany                                              

European Technical Customer Support:
Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com
or call our TOLL FREE NUMBER* : 00800 - 67 10 83 00

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.
* Please note some (mobile) phone services / provider do not permit access

or request an additional prefix to +800 numbers.

For all not listed European Countries and in case that you can’t get connected
to the above mentioned number please make use of the following
CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 23 77 38 99.
Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET 
(Monday to Friday)


