
Instrukcja obs ugi
Cyfrowy aparat fotograficzny

Model: DMC-LX2

Przed u yciem prosz  si  zapozna  z niniejsz  instrukcj .
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Przed rozpocz ciem pracy

Drogi Kliencie,
Dzi kujemy za zakup cyfrowego aparatu
fotograficznego Panasonic. Prosimy o
dok adne zapoznanie si  z informacjami
zawartymi w tej instrukcji oraz o
zachowanie jej na przysz  w razie
potrzeby.

Informacje na temat
bezpiecze stwa.

ABY ZMNIEJSZY  RYZYKO PO ARU,
PORA ENIA PR DEM LUB
INTERFERENCJI NALE Y
STOSOWA  WY CZNIE
AKCESORIA ZALECANE PRZEZ
PRODUCENTA ORAZ NIE NARA
SPRZ TU NA DZIA ANIE
DESZCZU LUB WILGOCI. NIE NALE Y
ZDEJMOWA  OBUDOWY
URZ DZENIA; WEWN TRZ NIE MA

ADNYCH CZ CI, KTÓRE MO NA
SAMODZIELNIE NAPRAWI .
SERWISOWANIE NALE Y
POZOSTAWI  AUTORYZOWANEMU
PERSONELOWI.

Prawa autorskie. Nagrywanie lub
kopiowanie kaset oraz p yt i innych
publikowanych i emitowanych
materia ów do celów innych ni
prywatne wi e si  z naruszeniem praw
autorskich. Nagrywanie pewnych
materia ów, mo e by  zakazane, nawet
do celów prywatnych.

• Rzeczywisty wygl d przycisków,
sk adników menu itp. aparatu cyfrowego
mo e si  ró ni  od przedstawionego w
tej instrukcji obs ugi.

• Logo SDHC jest znakiem handlowym.
• Leica jest zarejestrowanym znakiem

handlowym Leica
Microsystems IR GmbH.
• Elmarit jest zarejestrowanym znakiem

handlowym Leica Camera AG.
• Inne nazwy produktów oraz firm u yte w

tej instrukcji obs ugi s  znakami
handlowymi oraz stanowi  w asno
odpowiedniej firmy.

GNIAZDKO ELEKTRYCZNE POWINNO
ZNAJDOWA  SI  W POBLI U
URZ DZENIA ORAZ POWINNO BY
ONO ATWO DOST PNE.

Nieprawid owe w enie akumulatora
grozi wybuchem. Nale y u ywa
wy cznie akumulatorów oryginalnych
lub zalecanych przez producenta. Zu yte
akumulatory nale y utylizowa  zgodnie z
instrukcj  producenta.
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Przed rozpocz ciem pracy

Cyfrowy aparat fotograficzny
Tabliczka znamionowa znajduj  si  na
spodzie cyfrowego aparatu
fotograficznego.

Ostrze enia dotycz ce
bezpiecze stwa - przewód
zasilaj cy
Dla bezpiecze stwa nale y dok adnie
przeczyta  poni szy tekst.
Niniejsze urz dzenie jest zasilane dla
Pa stwa wygody i bezpiecze stwa
trzy ow wtyczk  zalewan . We wtyczce
tej znajduje si  5 amperowy bezpiecznik.
W przypadku konieczno ci wymiany
bezpiecznika, nale y upewni  si , e nowy
bezpiecznik jest 5 amperowy i ma atesty
ASTA lub BSI do BS1362. Na bezpieczniku
nale y poszuka  oznaczenia ASTA  lub
BSI .

Je eli wtyczka ma zdejmowaln  pokryw
bezpiecznika, nale y upewni  si , e jest
ona za ona po wymianie bezpiecznika.
W przypadku utraty tej pokrywy nie nale y

ywa  wtyczki a  do czasu pozyskania i
za enia pokrywy. Zast pcz  pokryw
mo na zakupi  w lokalnym punkcie
sprzeda y Panasonic.
JE ELI WTYCZKA PO WYMIANIE
BEZPIECZNIKA NIE PASUJE DO
GNIAZDKA W DOMU, NALE Y WYJ
BEZPIECZNIK A WTYCZK
BEZPIECZNIE UTYLIZOWA .
W RAZIE W ENIA WTYCZKI DO
GNIAZDKA 13 AMPEROWEGO ISTNIEJE
RYZYKO POWA NEGO PORA ENIA
PR DEM.
W razie konieczno ci za enia nowej wtyczki
nale y sprawdzi  poni ej oznaczenia kabli. W
razie w tpliwo ci, nale y skonsultowa  si  z
elektrykiem.

WA NE
Kable w przewodzie zasilaj cym s
oznakowane nast puj co:
Niebieski: zerowy
Br zowy: pod napi ciem
Poniewa  kolory kabli w przewodzie
zasilaj cym tego urz dzenia mog  nie
odpowiada  kolorom oznacze  na
wtyczce, nale y post powa  w
nast puj cy sposób: Kabel NIEBIESKI
musi by  po czony do ko cówki we
wtyczce, która jest oznaczona liter  N lub
ma kolor CZARNY. Kabel BR ZOWY musi
by  pod czony do ko cówki we wtyczce,
która jest oznaczona liter  L lub ma kolor
CZERWONY. Pod adnym pozorem kable
te nie mog  by  po czone z uziemieniem
trzy owej wtyczki, oznaczonym liter  E
lub symbolem Ziemi .

Przed rozpocz ciem pracy
Nale y zdj  pokryw  bezpiecznika.

Jak wymieni  bezpiecznik
Po enie bezpiecznika ró ni si  w
zale no ci od rodzaju przewodu
zasilaj cego (ryciny A i B). Sprawd  rodzaj
wtyczki i post puj wed ug instrukcji
poni ej.
Wtyczka przewodu zasilaj cego mo e
wygl da  inaczej ni  na ilustracji.
1) Zdejmij pokryw  u ywaj c wkr taka.

2) Wymie  bezpiecznik i zamknij lub za
pokryw .
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Przed rozpocz ciem pracy

Obs uga aparatu
• Nie nale y potrz sa  ani uderza  aparatem.
Mo na w ten sposób uszkodzi  obiektyw,

wy wietlacz LCD. Aparat mo e dzia
nieprawid owo, co mo e uniemo liwi
wykonywanie zdj .

• Na czas transportu oraz odtwarzania zdj
nale y schowa  obiektyw.

• Piasek lub kurz mog  spowodowa
nieprawid ow  prac  aparatu. U ywaj c
aparatu na pla y itp. nale y zwróci  uwag ,
aby piasek i kurz nie dosta y si  do jego
wn trza aparatu.

• U ywaj c z aparatem w deszczowy
dzie  lub w pobli u wody, nale y
uwa , aby woda nie dosta a si  do
jego wn trza.

• Aparat nie jest wodoodporny.
Je eli aparat zostanie zmoczony, nale y
wytrze  go such ciereczk . Je eli aparat
nie dzia a prawid owo, skontaktuj si  ze
sprzedawc  lub serwisem.
Wy wietlacz LCD

• Nie nale y zbyt mocno naciska
wy wietlacza LCD. Mo e to spowodowa
jego nieprawid owe dzia anie oraz
spowodowa  nieprawid owe wy wietlanie
kolorów.

• W miejscach o du ych ró nicach
temperatury na wy wietlaczu mo e
pojawi  si  para. Nale y j  usun
mi kk , such ciereczk .

• Je eli aparat jest bardzo wych odzony,
po w czeniu obraz na wy wietlaczu
mo e by  ciemniejszy ni  zwykle.
Jednak wraz ze wzrostem temperatury
poprawi si  jasno  wy wietlacza.

Przy produkcji wy wietlaczy LCD
stosuje si  niezwykle precyzyjn
technologi . Dzi ki temu wy wietlacz
LCD ma ponad 99,99% dzia aj cych
pikseli i zaledwie 0,01% pikseli
nieaktywnych lub zawsze wiec cych.
Punkty te nie znajd  si  na zdj ciach w
pami ci wewn trznej lub na karcie.

Obiektyw
• Nie nale y naciska  zbyt mocno

soczewek ani tubusu obiektywu.
• Nie nale y pozostawia  aparatu

skierowanego obiektywem do s ca,
poniewa  mo e to spowodowa
nieprawid ow  prac  aparatu. Z tego
samego powodu nale y uwa , aby nie
pozostawi  aparatu na zewn trz, lub w
pobli u okna.

• Gdy soczewka obiektywu zabrudzi si
(wod , t uszczem, odciskami palców
itp.), mo e to negatywnie wp yn  na
jako  zdj . Soczewki te nale y
delikatnie wytrze  mi kk , such
ciereczk .
Parowanie (zamglony obiektyw)

• Parowanie wyst puje przy opisanych
poni ej zmianach temperatury oraz
wilgotno ci. Mo e on spowodowa
odbarwienie, zaka enie grzybami lub
nieprawid ow  prac  aparatu.

–Gdy aparat zosta  przeniesiony z zimna
do ciep ego pomieszczenia

–Gdy aparat zosta  przeniesiony z
zewn trz do klimatyzowanego
samochodu

–Je eli aparat jest nara ony na dzia anie
zimnego powietrza z klimatyzatora

–W miejscach wilgotnych
• Aby zapobiec parowaniu, nale y

umie ci  aparat w plastikowej torbie,
dopóki jego temperatura nie zbli y si
do temperatury otoczenia. Je eli aparat
zaparowa , nale y go wy czy  i
pozostawi  na oko o 2 godziny. Para
zniknie samoczynnie, gdy temperatura
aparatu b dzie zbli ona do temperatury
otoczenia.
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Przed rozpocz ciem pracy

Je eli aparat nie b dzie u ywany
przez d szy czas

• Akumulator nale y przechowywa  w
suchym i ch odnym miejscu o stabilnej
temperaturze.

[Zalecana temperatura: od 15 do 25°C,
Zalecana wilgotno : 40 do 60%]

• Z aparatu nale y wyj  akumulator oraz
kart  pami ci.

• Je eli akumulator zostanie w aparacie,
roz aduje si , poniewa  nawet wy czony
aparat pobiera niewielk  ilo  pr du.
Akumulator pozostawiony w aparacie na

szy czas mo e roz adowa  si
nadmiernie i stanie si  bezu yteczny
nawet po adowaniu.

• Podczas przechowywania akumulatora
przez d szy czas, zaleca si adowanie
go raz do roku. Po ca kowitym
roz adowaniu nale y wyj  akumulator z

 aparatu i przechowywa  oddzielnie.
• Podczas przechowywania aparatu w

zamkni tej szafce lub pó ce zaleca si
ycie rodka poch aniaj cego wilgo  ( el

silikonowy).

Informacja o utylizacji odpadów dla
ytkowników sprz tu elektronicznego i

elektrycznego (gospodarstwa domowe)
Symbol ten, umieszczony
na produktach lub
do czonej do nich
dokumentacji oznacza, e
zu yty sprz t elektryczny
oraz elektroniczny nie
powinien by  wyrzucony
razem z ogólnymi

odpadkami domowymi. W celu prawid owej
obróbki, odzysku i przetworzenia nale y
go odda  do oznaczonego punktu zbiórki,
gdzie zostanie przyj ty bez dodatkowych
op at.
W wybranych pa stwach produkt mo na
odda  w sklepie przy zakupie podobnego
nowego produktu. Prawid owa utylizacja
produktu pomo e zaoszcz dzi  cenne
surowce i zminimalizuje potencjalny
negatywny wp yw na rodowisko
naturalne. Informacji na temat punktów
utylizacji udziel  lokalne w adze.
W zale no ci od prawodawstwa danego
kraju, za nieprawid ow  utylizacj  mog
grozi  kary.

Podmioty gospodarcze w krajach Unii
Europejskiej
Informacji na temat utylizacji produktu
udzieli sprzedawca lub dostawca.

Informacje na temat utylizacji poza
krajami Unii Europejskiej
Symbol ten obowi zuje wy cznie na
terenie Unii Europejskiej.
Informacje na temat prawid owej utylizacji
tego produktu mo na uzyska  u lokalnych

adz, sprzedawcy lub dostawcy.
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Przed rozpocz ciem pracy

Pokr o wyboru trybu
Ustaw cz  przy symbolu danej funkcji.
Pokr o wyboru trybu mo na obraca  o 360°.
Aby wybra  dan  funkcj , nale y je powoli i
dok adnie obróci . (Nie nale y ustawia
pokr a pomi dzy oznaczeniami funkcji.)

P: Program AE (str. 26)
Ekspozycja jest ustawiana przez aparat
samoczynnie.
A: Priorytet apertury AE (str. 53)
Do wybranej warto ci przys ony (ang.
aperture) jest samoczynnie dobierana
pr dko  migawki.
S: Priorytet migawki AE (str. 53)
Do wybranej pr dko ci migawki dobierana
jest samoczynnie warto  przys ony.
M: Manualna ekspozycja (str. 54)
Ekspozycja jest ustawiona na podstawie
wybranej r cznie warto ci przys ony oraz
pr dko ci migawki.

: Film (str. 75)
Tryb ten pozwala rejestrowa  filmy z

wi kiem.
: Druk (str. 110)

Tryb ten pozwala drukowa  zdj cia na
drukarce zgodnej z PictBridge pod czonej
bezpo rednio do aparatu.

: Scena (str. 62)
Tryb ten pozwala wykonywa  zdj cia w
wybranych trybach scenerii.

: Auto (str. 30)
Tryb ten zaleca si  pocz tkuj cym.

: Odtwarzania (str. 36)
Tryb ten pozwala odtwarza
zarejestrowane zdj cia oraz filmy.

Oznaczenia w niniejszej instrukcji
 obs ugi

Tryby pracy wymienione w powy szy
sposób pozwalaj  korzysta  z funkcji i
ustawie  opisanych na danej stronie.
Aby skorzysta  z dost pnych funkcji lub
ustawie , nale y ustawi  pokr o wyboru
trybu na danym trybie.

Tak oznaczone s  wygodne lub u yteczne
informacje na temat aparatu.

Ilustracje w niniejszej instrukcji
obs ugi

Nale y pami ta , e wygl d produktu,
ilustracji ekranu menu mog  by  w
pewnym stopniu ró ne od  oryginalnego
wygl du tych elementów.

Ilustracje przycisków kursora oraz
 joysticka
W niniejszej instrukcji dzia ania za
po rednictwem przycisków kursora lub
joysticka przedstawiono w nast puj cy
sposób:

Przyk ad: Wci ni cie przycisku
kursora :

Przyk ad: Przesuni cie  joysticka
w prawo:

Przyk ad: naci ni cie joysticka
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Przygotowanie

Akcesoria
Przed rozpocz ciem korzystania z aparatu nale y sprawdzi  zawarto  opakowania.

Akcesoria standardowe
• Akumulator
 CGA-S005E

• adowarka akumulatora
 DE-A12A
 (zwana dalej “ adowark ”)

• Przewód zasilaj cy
 K2CQ2CA00006

• Przewód AV
 K1HA08CD0008

• Przewód USB
K1HA08CD0007

• CD-ROM

• Pasek
 VFC4082

• Etui na akumulator
 VYQ3509

• Pokrywka obiektywu
 VYF3109 (srebrna)
 VYF3110 (czarna)

• Sznureczek pokrywki obiektywu
VFC4137

• Karta jest opcjonalna.
Gdy nie u ywa si  karty, mo na
zapisywa  lub odtwarza  zdj cia
korzystaj c z pami ci wewn trznej.
(str. 17)
• Je eli utracisz akcesoria b ce cz ci
zestawu, skontaktuj si  ze sprzedawc
lub serwisem.
(Akcesoria mo na dokupi  oddzielnie.)

Akcesoria opcjonalne
W niektórych krajach pewne akcesoria dodatkowe mog  nie by  dost pne.
• Akumulator litowo-jonowy

CGA-S005E
• Zasilacz sieciowy

DMW-AC5
• Pokrowiec skórzany

DMW-CLXA1
DMW-CTA1

• Pokrowiec usztywniony
DMW-CTH1

• Karta pami ci SDHC
4 GB: RP-SDR04GE1K

• Karta pami ci SD
2 GB: RP-SDK02GE1A, RP-SDR02GE1A
1 GB: RP-SDK01GE1A, RP-SDH01GE1A,

RP-SDR01GE1A
512 MB: RP-SDK512E1A, RP-SDR512E1A
256 MB: RP-SDH256E1A, RP-SDR256E1A
128 MB: RP-SD128BE1A

• Czytnik kart USB 2.0
BN-SDUSB2E

• Adapter kart CardBus PC
BN-SDPC3E

• Adapter kart PC
BN-SDPC2E

• Adapter SD-CF
BN-SDCF1E
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Przygotowanie

Nazwy poszczególnych elementów urz dzenia

1 Obiektyw (str. 4)
2 Wska nik samowyzwalacza (str. 47)
   Lampa pomocnicza AF (str. 90)
3 Lampa b yskowa (str. 43)

4 Joystick (str. 27, 53, 54, 56, 82)
5 Przycisk blokady AF/AE (str. 61)
6 Przyciski kursora

/Przycisk samowyzwalacza (str. 47)
/Przycisk podgl du [REV] (str. 35)
/Przycisk trybu lampy b yskowej (str. 43)
/Kompensacja o wietlenia tylnego w

trybie Auto (str. 31) / Kompensacja
ekspozycji (str. 48)/auto bracket (str.
49)/Ustawianie mocy lampy (str. 46)
7 Wy wietlacz LCD (str. 39, 115)
8 Wska nik statusu (str. 23)
9 Przycisk [MENU/SET] (str. 20)
10 Przycisk [DISPLAY/LCD MODE] (str. 41)
11 Tryb Pojedynczy/Seryjny (str. 51) /

Przycisk usuwania (str. 37)

12 Tubus obiektywu
13 Prze cznik trybu ustawiania ostro ci

(str. 26, 56, 59)
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Przygotowanie

14 Prze cznik formatu obrazu (str. 60)
15 wigienka powi kszenia (str. 32)
16 Przycisk stabilizatora obrazu (str. 50)
17 Prze cznik otwierania lampy (str. 43)
18 nik (str. 80)
19 Mikrofon (str. 75, 87)
20 Pokr o wyboru funkcji (str. 6)
21 Przycisk spustu migawki (str. 26, 75)
22 cznik aparatu (str. 20)

23 Oczko paska/sznureczka pokrywki
obiektywu (str. 19)

24 Wyj cie cyfrowe audio-wideo
[DIGITAL/AV OUT] (str. 107, 110, 114)

25 Wej cie zasilacza [DC IN]
(str. 107, 110)

• Nale y stosowa  wy cznie oryginalny
zasilacz Panasonic (DMW-AC5; opcja).
• Niniejszy aparat nie mo e adowa
akumulatora nawet po pod czeniu
zasilacza (DMW-AC5; opcja).

26 Zamkni cie

27 Pokrywa zasobnika karty/akumulatora
(str. 15, 16)

28 Gniazdo statywu
• ywaj c statywu nale y upewni  si ,
e stoi on stabilnie po za eniu

aparatu.
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Przygotowanie

Szybki przewodnik
Jest to krótki przewodnik uruchomienia
aparatu. Nale y zapozna  si  z
odpowiedni  stron  odniesienia dla
ka dego z opisywanych punktów.

1 adowanie akumulatora.
(str. 13).
• Fabrycznie nowy akumulator nie jest
na adowany. Przed u yciem nale y go
na adowa.

2  kart  oraz akumulator (str.
15, 16).

• Gdy karta (opcja) nie jest u ywana,
mo na zapisywa  oraz odtwarza
zdj cia z pami ci wewn trznej (str.
17). Informacje na temat u ywania
karty znajduj  si  na str. 18.

3 Aby wykona  zdj cie, w cz aparat.
• Nale y ustawi  zegar. (str. 20).

 Ustaw pokr o wyboru trybu na [P].
 Otwórz lamp  b yskow . (W przypadku jej
ywania) (str. 43).
 Naci nij przycisk migawki aby wykona

zdj cie. (str. 26).

4 Przegl danie zdj .

Ustaw pokr o wyboru trybu na [ ]
Wybierz zdj cie (str. 36).
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Przygotowanie

adowanie akumulatora w adowarce
Akumulator nie jest na adowany. Przed

yciem nale y go na adowa .
1  akumulator do adowarki
zwracaj c uwag  na bieguny (+/-).

2 Pod cz przewód zasilaj cy.

• Wtyczka przewodu nie mie ci si
ca kowicie w gnie dzie adowarki.
Pozostaje ma a luka widoczna
poni ej.

• Gdy wska nik [CHARGE] wieci na
zielono, proces adowania rozpocz  si .
• Gdy wska nik [CHARGE] zga nie (po
ok. 130 min.), adowanie si  sko czy o
• Gdy wska nik [CHARGE] miga –
sprawd  informacje na str. 14.

3 Po zako czeniu adowania nale y
wyj  akumulator z adowarki.

•Po zako czeniu adowania nale y upewni
si , e wtyczka przewodu zasilaj cego
zosta a wyj ta z gniazdka sieciowego.

• Akumulator po u yciu/ adowaniu nagrzewa
si . Podobnie dzieje si  z aparatem. Nie
jest to jednak objaw awarii sprz tu.

• Po d ugim okresie nie u ywania
akumulator roz aduje si . Nale y go
na adowa  ponownie.

• Nale y u ywa  dedykowanej adowarki
oraz akumulatora.

• Akumulator nale y adowa  w
pomieszczeniach.

• Nie nale y rozbiera  ani modyfikowa
adowarki.

Przygotowanie
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Akumulator ( adowanie/liczba mo liwych do wykonania zdj )

Wska nik mocy akumulatora
Pozosta a moc akumulatora jest wy wietlana
na ekranie.
[Nie jest widoczna podczas u ywania zasilacza
sieciowego (DMW-AC5; opcja)]

• Wska nik mocy akumulatora miga na
czerwono. (W czasie wy czania
wy wietlacza, wska nik statusu miga).

Na aduj akumulator lub wymie  go na w
pe ni na adowany.

ywotno  akumulatora
Liczba mo liwych do wykonania zdj
wg standardów CIPA (w trybie P)
• CIPA to skrót od Stowarzyszenie
Producentów Aparatów oraz Urz dze
do Obrazowania.

Liczba
mo liwych do
wykonania zdj

Ok. 300 zdj
(ok. 150 min.)

(Warunki rejestracji - standardy CIPA)
• Temperatura: 23°C/Wilgotno : 50%
• W czony wy wietlacz LCD.
• Karta SD Panasonic SD (16 MB,

opcja).
• Akumulator taki jak do czony.
• Rejestracja 30 sekund po w czeniu

aparatu. (stabilizator obrazu w trybie
[MODE1])

• Wykonywanie zdj  co 30 sekund, z
yciem lampy b yskowej przy co

drugim zdj ciu.
• Przesuwanie d wigienki

powi kszenia od pozycji Tele do Wide
i odwrotnie przy ka dym zdj ciu.

• Wy czanie aparatu co 10 zdj  i
czekanie na ostudzenie baterii.

Uwaga: Korzystanie z funkcji Zasilanie ekranu
lub trybu wysokiego k ta (str. 41) zmniejsza
liczb  mo liwych do wykonania zdj .

Liczba mo liwych do wykonania zdj
zale y od d ugo ci przerw mi dzy
kolejnymi zdj ciami. Spada ona
proporcjonalnie do d ugo ci przerwy
mi dzy kolejnymi zdj ciami.
[np. przy 2 minutowej przerwie
liczba zdj  spada do ok. 75.]

Czas odtwarzania
Czas odtwarzania Ok. 300 minut

Liczba mo liwych do wykonania zdj
dzie zale a od warunków dzia ania oraz

przechowywania akumulatora.
adowanie

Czas odtwarzania Ok. 130 minut
Czas adowania oraz liczba mo liwych do
wykonania zdj  z akumulatorem
opcjonalnym (CGA-S005E) jest taka sama
jak powy ej.
• Po rozpocz ciu adowania zapala si

wska nik [CHARGE]

Gdy wska nik [CHARGE] miga:
• Akumulator jest zbyt roz adowany

(nadmiernie roz adowany). Po chwili
wska nik [CHARGE] zapali si  i rozpocznie
si  proces adowania.

• Gdy temperatura akumulatora jest zbyt
wysoka lub zbyt niska, wska nik
[CHARGE] miga i czas adowania b dzie

szy ni  normalnie.
• Styki adowarki lub akumulatora s  brudne.

Nale y je wytrze  such ciereczk .
• Gdy czas pracy aparatu stanie si  bardzo

krótki, nawet po na adowaniu akumulatora
to oznacza, e akumulator jest zu yty.
Nale y kupi  nowy akumulator.
Warunki adowania

• aduj akumulator w temperaturze 10 do
35°C. (temperatura akumulatora powinna
by  taka sama.)

• W niskiej temperaturze (np.
narciarstwo/snowboarding) wydajno  i
czas pracy akumulatora mo e by  czasowo
ni sza.
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Przygotowanie

Wk adanie/Wyjmowanie akumulatora
• Sprawd , czy aparat jest wy czony a
obiektyw schowany.
• Zamknij lamp .
1 Przesu  i otwórz pokryw
zasobnika karty/akumulatora.

• Nale y u ywa  wy cznie
oryginalnego akumulatora
Panasonic (CGA-S005E).

2 :
 na adowany akumulator

zwracaj c uwag  na bieguny (+/-)

Wyjmij:
Przesu  blokad w celu wyj cia
akumulatora.

3  Zamknij zasobnik akum./karty
 Przesu  i zatrza nij pokryw

zasobnika akumulatora.

• Je eli aparat b dzie nie u ywany przez
szy czas, wyjmij akumulator.

Akumulator przechowuj w pojemniku na
akumulator (dostarczony w zestawie).
(str. 9).

• Je eli w pe ni na adowany akumulator
pozostanie w aparacie d ej ni  24
godziny, aparat zapami ta ustawienia
zegara przez okres 3 miesi cy nawet, po
wyj ciu akumulatora. (okres ten mo e by
krótszy je eli akumulator nie by  w pe ni
na adowany.) Je eli up ynie okres d szy
ni  3 miesi ce, ustawienia te zostan
utracone. W takim przypadki nale y
ponownie ustawi  zegar (str. 20).

• Nie nale y wyjmowa  karty pami ci ani
akumulatora, gdy aparat uzyskuje dost p
do karty lub pami ci wewn trznej. Grozi
to utrat  danych (str. 17).

• Akumulator nale y wyj  po wy czeniu
aparatu oraz gdy zgasn  wy wietlacz
LCD i wska nik statusu (zielony). W
innym przypadku aparat mo e nie
zapami ta  ustawie .

• Akumulator do czony w zestawie  nale y
stosowa  wy cznie z tym aparatem. Nie
nale y go u ywa  z innym sprz tem.
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Przygotowanie

Wk adanie/Wyjmowanie karty (Opcja)

• Sprawd , czy aparat jest wy czony a
obiektyw schowany.

• Przygotuj kart  pami ci SecureDigital
(SD, opcja), SecureDigital High
Capacity (SDHC, opcja) lub
MultiMediaCard (MMC, opcja).

• Zamknij lamp  b yskow .
• Je eli karta pami ci nie jest

ywana, zdj cia mo na zapisywa
i odtwarza  z pami ci wewn trznej.
(str. 17).

1 Przesu  i otwórz pokryw
zasobnika karty/akumulatora.

2 :
 kart  etykiet  skierowan  ku

ty owi aparatu, do momentu
klikni cia.

Wyjmij:
Naci nij kart  do momentu klikni cia,
a nast pnie wysu  j .

• Sprawd  kierunek wk adania karty.
• Nie dotykaj styków umieszczonych na

tylnej stronie karty.
• Karta, która nie zosta a do ko ca

ona mo e ulec uszkodzeniu.

3  Zamknij zasobnik akum./karty.
 Przesu  i zatrza nij pokryw

zasobnika akumulatora.

• Je eli pokrywa zasobnika nie domyka si ,
wyjmij kart  i w  j  jeszcze raz.

• Wyj cie/w enie karty przy w czonym
aparacie grozi uszkodzeniem karty oraz
danych.

• Zaleca si  u ywanie kart pami ci SD/SDHC
firmy Panasonic.
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Przygotowanie

Pami  wewn trzna/Karta

Pami  wewn trzna [ ]
Je eli karta pami ci nie jest

ywana, zdj cia mo na zapisywa  i
odtwarza  z pami ci wewn trznej.
• Pojemno  pami ci wewn trznej

wynosi ok. 13 MB.
• Podczas nagrywania filmów do

pami ci wewn trznej wielko
obrazu jest ustalona na QVGA
(320×240 pikseli). (str. 75)

Karta [ ]
Mo na zapisywa  oraz odtwarza
zdj cia z karty.
(Gdy jest w ona karta, nie mo na

ywa  pami ci wewn trznej.)

Dost p do pami ci wewn trznej lub
karty.
• Wska nik dost pu (  lub ) wieci na

czerwono podczas zapisu zdj  do
pami ci wewn trznej (lub karty).

• Podczas odczytu, kasowania zdj  lub
formatowania (str. 106) pami ci
wewn trznej (lub karty) nie nale y:

–Wy cza  aparatu.
–Wyjmowa  akumulatora lub karty (je eli

jest u ywana).
–Potrz sa  lub uderza  aparatem.
– Od cza  zasilacz sieciowego (DMW-

AC5; opcja - gdy jest u ywany).

Mo e to bowiem spowodowa
uszkodzenie karty lub danych oraz
nieprawid owe dzia anie aparatu.

Ikony wy wietlane na ekranie:

: U ywanie pami ci wewn trznej
: Dost p do pami ci wewn trznej
: U ywanie karty
: Dost p do karty

• Zdj cia zapisane w pami ci
wewn trznej mo na skopiowa  na kart
i odwrotnie. (str. 105)

• Pami  wewn trzna (ok. 13 MB) mo e by
yta jako tymczasowy magazyn danych,

gdy u ywana karta zape ni si .
• Czas dost pu do pami ci wewn trznej mo e

by  d szy ni  w przypadku karty. (Maks.
oko o 7 sek.).

Ty
lk

o 
na

 u
ży

te
k 

w
ła

sn
y

Ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
be

z 
pi

se
m

ne
j z

go
dy

 P
an

as
on

ic
 P

ol
sk

a 
za

br
on

io
ne



Przygotowanie
Karty, jakie mo na u ywa  z tym

aparatem.
• Z tym aparatem mo na u ywa  kart

SD, SDHC oraz MMC.
–Karty pami ci SD (8 MB do 2 GB)
–Karty pami ci SDHC (4 GB)
–Karty pami ci MMC

(wszystkie okre lane dalej jako “karta”)
• Ten aparat nie mo e rejestrowa

filmów na kartach MMC.
Karty pami ci SD (opcja), SDHC
(opcja) oraz MMC (opcja)

• Karty pami ci SD, SDHC oraz MMC
to ma e, lekkie i wymienne karty
pami ci.

• Karta pami ci SDHC to standard kart
pami ci przyj ty w 2006 przez
Stowarzyszenie SD dla kart wysokiej
pojemno ci (ponad 2 GB).

• Pr dko  odczytu/zapisu kart SD
oraz SDHC jest wysoka. Karty SD
oraz SDHC s  wyposa one w
prze cznik  zabezpieczaj cy,
który nie pozwala na zapis i
formatowanie. (Gdy jest on
prze czony w po enie [LOCK], nie
mo na zapisywa  i usuwa  danych
na karcie ani te  formatowa  karty.
Funkcje te s  dost pne po
odblokowaniu prze cznika karty.)

Karta pami ci SD

Najnowsze informacje znajduj  si  na
tej stronie:
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs

(tylko w j zyku angielskim.)
• Na str. 128 znajduj  si  informacje na

temat liczby mo liwych do wykonania
zdj  oraz dost pnego czasu zapisu
filmów na karcie.

• Niniejszy aparat obs uguje karty pami ci
SD sformatowane w systemach plików
FAT12 oraz FAT16 zgodnych ze
specyfikacj  kart pami ci SD. Ponadto
obs uguje karty pami ci SDHC
sformatowane w systemie FAT32.

• Niniejszy aparat (sprz t zgodny z SDHC)
obs uguje zarówno karty pami ci SD jak
równie  SDHC. Kart SDHC mo na

ywa  wy cznie ze sprz tem, który je
obs uguje. Nie mo na ich u ywa  ze
sprz tem obs uguj cym tylko karty SD.

(u ywaj c kart pami ci SDHC z innym
sprz tem nale y przeczyta  instrukcj
obs ugi tego sprz tu.).

• Niniejszy aparat nie obs uguje zapisu
filmów na kartach MMC. Podczas zapisu
filmów zaleca si  u ywanie kart SD High
Speed lub kart SDHC (str. 75).

Obs uga karty pami ci
Wa ne dane zapisuj równie  na

komputerze PC (str. 107).
adunki elektrostatyczne, fale
elektromagnetyczne,  uszkodzenia karty i
inne czynniki mog  spowodowa
zniszczenie lub usuni cie danych.

• Je eli karta zosta a sformatowana w
komputerze PC lub innym sprz cie,
nale y j  sformatowa  powtórnie w
aparacie (str. 106).

Pr dko  odczytu/zapisu na kartach MMC
jest ni sza ni  w przypadku kart SD.
Podczas korzystania z kart MMC wydajno
niektórych funkcji mo e by  ni sza ni  jest to
reklamowane.
• Chro  kart  pami ci przed dzie mi, aby

zapobiec jej po kni ciu przez dziecko.
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Przygotowanie

Zak adanie pokrywki obiektywu/Paska
Pokrywka obiektywu (w zestawie)

1 Zdejmij pokrywk  z obiektywu.

2 Przewlecz sznureczek przez
otwór w pokrywce obiektywu.

3 Przewlecz sznureczek przez
otwór w aparacie.

4 Za  pokrywk  na obiektyw.

Pasek (w zestawie)
1 Przewlecz pasek przez oczko
paska.

• Nale y sprawdzi , czy pasek jest mocno
przymocowany do aparatu.

• Po wy czeniu aparatu oraz podczas
przegl dania zdj  nale y za
pokrywk  na obiektyw w celu ochrony jego
przedniej soczewki.

• Przed w czeniem aparatu w trybie
rejestrowania nale y zdj   pokrywk
obiektywu.

• Gdy pokr o wyboru trybu jest w jednym z
trybów rejestrowania a aparat jest

czony z za on  pokrywk  obiektywu,
pojawi si  komunikat [ZDEJMIJ
POKRYWK  OBIEKTYWU I NACI NIJ
PRZYCISK ]. Po zdj ciu pokrywki
obiektywu naci nij przycisk .

• Uwa aj, aby nie zgubi  pokrywki obiektywu.
•Zdejmuj c pasek do poluzowania w a u yj

ostro zako czonego przedmiotu, a
nast pnie zdejmij go.

•U ywaj c jednocze nie pokrywki obiektywu
oraz paska, nale y najpierw za  pasek,
a dopiero pó niej pokrywk .

Po wcze niejszym za eniu sznureczka
pokrywki obiektywu mog  wyst pi  problemy
z za eniem paska.
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Przygotowanie

Ustawianie daty/godziny (zegar)

Ustawienia pocz tkowe
Zegar w aparacie nie jest ustawiony. Po

czeniu aparatu pojawi si
nast puj cy ekran.

: Przycisk [MENU/SET]
: Przyciski kursora

1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij , aby ustawi
dat  i godzin .

: Godzina w domu
: Godzina w miejscu podró y (str. 72)

• : Wybierz dan  pozycj .
• : Ustaw dat  i godzin .
• Informacje na temat ustawiania czasu

lokalnego oraz podró nego znajduj
si  w rozdziale  [GODZINA] (str. 72).

• Naci nij aby anulowa  operacj
bez ustawienia godziny.

3 Naci nij kilka razy [MENU/SET], aby
zamkn  menu.
• Mo esz tak e zamkn  menu naciskaj c

joystick.
• Po ustawieniu zegara wy cz aparat.

Nast pnie w cz go i sprawd  czy zegar
jest ustawiony poprawnie.
Zmiana ustawie  zegara

Naci nij [MENU/SET].
 Naci nij , aby wybra [UST.ZEGARA]

(str. 93).
Naci nij  i wykonaj powy sze punkty 2

 oraz , aby ustawi  zegar.

• Zegar mo na ustawi  z menu  ustawie
  (str. 21) w trybie odtwarzania [ ].
• Zegar mo na ustawi  przyciskami kursora

lub joystickiem.

• Je eli w pe ni na adowany akumulator
pozostanie w aparacie d ej ni  24
godziny, aparat zapami ta  ustawienia
zegara przez okres 3 miesi cy nawet po
wyj ciu akumulatora.

• Mo na wybra  rok z zakresu 2000 to 2099.
ywany jest zegar 24-godzinny.

• Je eli nie zostanie ustawiona data, to nie
dzie mo na jej wydrukowa  na

zdj ciach.
Informacje na temat drukowania daty
znajduj  si  na stronie 100.
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Przygotowanie

Menu konfiguracji
• Wybierz dan  opcj . (szczegó y

ustawie  opisano na stronach 22-25.)
• Pozycje menu ró ni  si  w zale no ci od

trybu wybranego na pokr tle wyboru
trybu (str. 6).

Poni szy przyk ad pokazuje jak ustawi
[SYGNA  D W.], gdy wybrano program

AE [P].
• Wybierz [ZEROWANIE], aby przywróci

ustawienia pierwotne( str. 24)
1 Naci nij [MENU/SET] oraz .

2 Naci nij , aby wybra ikon  [ ]
menu [KONF.], a nast pnie
naci nij .

3 Naci nij , aby wybra  pozycj
menu.

Naci nij przy , aby przej  do
nast pnego ekranu menu. Naciskaj , a
wybierzesz [SYGNA  D W.].

4 Naci nij , nast pnie , aby
wybra  pozycj  a nast pnie
[MENU/SET].

5 Naci nij [MENU/SET], aby zamkn
menu.
• Menu mo na zamkn  wciskaj c do
po owy przycisk migawki.
Ustawianie menu joystickiem.

Menu mo na tak e ustawia  joystickiem.
1 Naci nij [MENU/SET].
2 Przesu  joystick / / , aby
wybra  pozycj  menu i naci nij go.
3 Naci nij joystick, aby zamkn  menu.

Pozycje ekranów menu
• Menu konfiguracji obejmuje 5 ekranów (1/5, 2/5,

3/5, 4/5 i 5/5).
• Mo na je prze cza  d wigienk

powi kszenia.
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Przygotowanie
Naci nij [MENU/SET] aby wy wietli  menu, wybierz [KONF.] oraz pozycj  (str. 21).

Menu Funkcje
UST.ZEGARA Zmiana daty i godziny. (str. 20)
GODZINA [ ]   :Godzina w miejscu Twojego zamieszkania.

[ ] :Czas lokalny w miejscu docelowym podró y.
 • Na str. 72 znajduj  si  informacje na temat ustawie
[GODZINA].

WY WIETLACZ Ustawianie jasno ci wy wietlacza (7-stopniowo).
LINIA POMOCY Mo na tu w czy  siatk  linii pomocniczych, które s

wy wietlane w trybie rejestrowania. Mo na tak e dodatkowo
ustawi  wy wietlanie danych zapisu oraz histogramu (str.40).
[ZAPIS INF.]:     [OFF]/[ON.]
[HISTOGRAM]: [OFF]/[ON]
[WZÓR]:             [ ]/[ ]

DATA WYJAZDU [SET]: Po zrobieniu zdj cia, aparat zapisze dat  jego
wykonania.

[OFF]: Po zrobieniu zdj cia, aparat nie zapisze daty jego
wykonania.

• Na str. 70 znajduj  si  informacje o ustawieniach
[GODZ.WYJAZDU].

AUTO PODGL. [1 SEC.]: Zarejestrowane zdj cie jest samoczynnie
wy wietlane na ekranie przez  oko o 1 sekund .

[3 SEC.]: Zarejestrowane zdj cie jest samoczynnie
wy wietlane na ekranie przez  oko o 3 sekundy.

[ZOOM]: Zarejestrowane zdj cie jest samoczynnie
wy wietlane na ekranie przez  oko o 1 sekund .
Nast pnie jest powi kszane 4 razy i wy wietlane
przez 1 sekund . Tryb ten jest u yteczny w celu
potwierdzania ostro ci zdj cia. Zdj cia w trybie
seryjnym, auto bracket oraz zdj cia z d wi kiem nie

 powi kszane, nawet gdy [ZOOM] zostanie
wybrany.

[OFF]: Zarejestrowane zdj cie nie jest automatycznie
wy wietlane.

• W trybie filmu [ ], funkcja auto podgl du jest wy czona.
• Auto podgl d w cza si  w trybie auto bracket [ ] (str. 49)

oraz zdj  seryjnych [ ], [ ], i [ ] (str. 51),
niezale nie od ustawie  auto podgl du (zdj cie nie jest
powi kszane).

• Podczas wykonywania zdj  z d wi kiem funkcja auto
podgl du dzia a podczas zapisu niezale nie od ustawie
auto podgl du (zdj cie nie jest powi kszane).

• Gdy jako  jest ustawiona na [RAW], funkcja auto podgl du
dzia a do uko czenia zapisu zdj cia na karcie (zdj cie nie jest
powi kszane).

• Nie mo na zmienia  ustawie  auto podgl du w trybie auto
bracket, przy  zdj ciach seryjnych, kr c filmy, w programie
[AUTOPORTRET], rejestruj c d wi k oraz przy ustawieniu
jako ci na [RAW].

• Gdy [ROZJA NIENIE] (str. 24) jest w czone, podczas
auto podgl du migaj  jasne bia e obszary.
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Przygotowanie
Naci nij [MENU/SET] aby wy wietli  menu, wybierz [KONF.] oraz pozycj  (str. 21).

Menu Funkcje
OSZCZ.ENERGII [1 MIN.]/[2 MIN.]/[5 MIN.]/[10 MIN.]:

Nie u ywany aparat wy czy si  po ustawionym
okresie czasu, aby oszcz dza  akumulator.

[OFF]: Aparat nie wy czy si  samoczynnie.
• Wci nij do po owy przycisk migawki lub wy cz i w cz aparat,

aby wyj  z trybu oszcz dzania energii.
• W trybie oszcz dzania, oszcz dzanie energii jest ustawione

na [2 MIN.].
• Podczas u ywania zasilacza sieciowego (DMW-AC5; opcja),

po czenia z komputerem/drukark ,
rejestrowania/odtwarzania filmów oraz przegl dania zdj
jako pokazu slajdów tryb oszcz dzania energii nie uruchomi
si .
(W powy szych trybach przy przerwaniu pokazu slajdów lub
filmu oszcz dzanie energii jest ustawione na [10 MIN.].)

OSZCZ DZANIE Aparat oszcz dza ywotno  akumulatora zmniejszaj c
jasno  wy wietlacza LCD oraz wy czaj c go samoczynnie,
gdy aparat nie jest u ywany w trybie rejestrowania.
[LEVEL 1]: Gdy aparat nie jest u ywany przez 15 sekund w

trybie rejestrowania, wy cza si  wy wietlacz LCD.
[LEVEL 2]: Gdy aparat nie jest u ywany przez 15 sekund w

trybie rejestrowania lub przez 5 sekund po
wykonaniu zdj cia, wy cza si  wy wietlacz LCD.

[OFF]: Tryb oszcz dzania nie uruchomi si .
• W trybie oszcz dzania wy wietlacz LCD jest wy czany

podczas adowania lampy b yskowej
• Gdy wy wietlacz jest wy czony, wieci si  wska nik statusu.

Naci nij dowolny przycisk, aby w czy  wy wietlacz LCD.
• W trybie oszcz dzania tryb oszcz dzania energii jest ustawiony na
[2 MIN.]
[Tryb oszcz dzania energii nie w czy si  podczas u ywania
zasilacza sieciowego (DMW-AC5; opcja).]
• Tryb oszcz dzania nie dzia a podczas u ywania zasilacza

sieciowego (DMW- AC5; opcja), rejestrowania filmów,
wy wietlania menu ustawie  lub gdy dzia a samowyzwalacz.

• W trybie Zasilanie ekranu oraz Wysokiego k ta jasno
wy wietlacza nie jest zmniejszona

ASYSTENT MF
(tylko tryb
rejestrowania)

Podczas manualnego ustawiania ostro ci, w centrum ekranu
pojawi si  ekran pomocniczy u atwiaj cy ustawienie ostro ci
(str. 56).
[MF1]: Centrum ekranu jest powi kszone. Mo na ustawi

ostro  przy jednoczesnej kontroli kompozycji ca ego ekranu.
[MF2]: Powi kszony jest ca y ekran. Jest to przydatne przy

ustawianiu ostro ci w trybie Wysokiego k ta.
[OFF]: Ekran nie jest powi kszony.
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Przygotowanie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu, wybierz [KONF.] oraz pozycj  (str. 21).

Menu Funkcja
SYGNA  D W. Ustaw g no  sygna ów d wi kowych.

[ ]: Brak sygna ów d wi kowych
[ ]: Ciche sygna y d wi kowe
[ ]: ne sygna y d wi kowe

SYGNA  AF [ ]: Brak sygna u ustawienia ostro ci
[ ]: Cichy sygna  ustawienia ostro ci
[ ]: ny sygna  ustawienia ostro ci

MIGAWKA Ustaw g no  d wi ku migawki.
[ ]: Brak d wi ku migawki
[ ]: Cichy d wi k migawki
[ ]: ny d wi k migawki

NO no  g nika mo na ustawi  7-stopniowo (LEVEL6 do
0).
• Gdy pod czysz aparat do TV, g no  g nika TV nie
zmieni si .

ZEROWANIE NR Ustaw, je eli chcesz by, numeracja kolejnych zdj
zaczyna a si  od 0001. (Zmieniany jest numer folderu, a
numeracja zdj  zaczyna si  od 0001.)
• Numer folderu mo na ustawi  w zakresie 100 to 999.
Gdy numer folderu osi gnie 999, nie mo na go wyzerowa .

Zaleca si  formatowanie karty po skopiowaniu zdj  do
komputera lub innego magazynu danych.

• Aby wyzerowa  numer folderu na 100, trzeba najpierw
sformatowa  pami  wewn trzn  lub kart (str. 106).
Nast pnie ustaw [ZEROWANIE NR], aby wyzerowa  licznik
zdj  – pojawi si  ekran z pytaniem, czy chcesz
wyzerowa  numer folderów. Wybierz [TAK]. Szczegó y
numeracji znajduj  si  na str. 108.

ZEROWANIE Ustawienia rejestracji lub menu [KONF.] s  zerowane do
warto ci fabrycznych.
• Zerowane s  tak e ustawienia urodzin

[DZIECKO1]/[DZIECKO2] (str. 69) w trybie scenerii oraz
liczba dni, jaka min a od daty wyjazdu [DATA WYJAZDU]
(str. 70) oraz [GODZINA] (str. 72) po wyzerowaniu menu
ustawie  [KONF.]. Ponadto [ULUBIONE] (str. 96) s
ustawiane na [OFF] za  [OBRÓ WY W.] (str. 97) jest
ustawiane na [ON].

• Numer folderu oraz ustawienia zegara nie zmieniaj  si .
ROZJA NIENIE [ON]: Gdy dzia a funkcja auto podgl du lub podgl du, pojawia

si   jaskrawy obszar migaj cy na czarno-bia o (str. 40).
[OFF]:Brak rozja nienia.

WYJ CIE VIDEO
(tryb Odtwarzanie)

[NTSC]: Wyj cie video jest ustawione w standardzie NTSC
(str.114).
[PAL]: Wyj cie video jest ustawione w standardzie PAL.
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Przygotowanie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu, wybierz [KONF.] oraz pozycj  (str. 21).

Menu Funkcje
FORMAT TV

(Tylko tryb
Odtwarzania)

[ ]: Wybierz je eli Twój telewizor ma format 16:9.
• Tryb ten nadaje si  najlepiej do wy wietlania zdj
w formacie  [ ] na telewizorze o formacie 16:9.
Zdj cia wykonane w formacie   lub  maj
dodane po ka dej stronie czarne pasy.

[ ]: Wybierz je eli Twój telewizor ma format 4:3.
• Gdy wybrany jest format [ ], zdj cia w formacie
[ ] oraz [ ] b  mia y na telewizorze o
formacie 4:3 dodane czarne pasy na dole i u góry.
(wy wietlacz LCD pokazuje zdj cia formatu [ ]
oraz[ ] z czarnymi pasami po prawej oraz po
lewej.).

MF m/ft [m]: Odleg  przy manualnym ustawianiu ostro ci
podawana w metrach.

[ft]:       Odleg  przy manualnym ustawianiu ostro ci
podawana w stopach.
• Informacje na temat manualnego ustawiania
ostro ci znajduj  si  na str. 56.

MENU SCENY [AUTO]: [TRYB SCENY] Pojawia si  samoczynnie po
ustawieniu pokr a wyboru trybu na tryb sceny.
Wybierz dany tryb sceny (str. 62)

[OFF]: [TRYB SCENY] Menu to nie pojawia si  po
ustawieniu pokr a wyboru trybu na tryb sceny gdy
aparat ju  pracuje w wybranej scenerii. Zmieniaj c
tryb sceny, naci nij [MENU/SET] i w [TRYB SCENY]
wybierz tryb.

ZYK Na ekranie menu wybierz jeden z nast puj cych dziesi ciu
zyków.

Wciskaj c  wybierz j zyk, a nast pnie ustaw go
przyciskiem [MENU/SET].

[POLSKI]: Polski
[CESTINA]: Czeski
[MAGYAR]: W gierski
[DUTCH]: Holenderski
[ENGLISH]: Angielski

[FRANÇAIS]: Francuski
[ITALIANO]: W oski
[DEUTSCH]: Niemiecki
[ESPAÑOL]: Hiszpa ski
[ ]: Japo ski

• Je eli wybierz niew ciwy j zyk, wybierz z ikon menu [ ],
aby wybra  w ciwy j zyk.
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Podstawy

Wykonywanie zdj

Aparat samoczynnie ustawia pr dko
migawki i warto  przys ony zale nie od
jasno ci obiektu.
• Zdejmij pokrywk  obiektywu

1  W cz aparat
 Ustaw pokr o wyboru trybu

na Program AE [P].
Ustaw prze cznik ustawiania

ostro ci na [AF].

2 Skieruj obszar AF [ ] tam, gdzie
chcesz  ustawi  ostro  i wci nij
do po owy spust migawki.

•  : Wci nij do po owy spust  migawki,
aby ustawi  ostro .

• Wska nik ostro ci wieci si  i wida
ustawion  przys on  oraz pr dko
migawki .

• Pr dko ci migawki nie jest wy wietlana, gdy
czu  ISO jest ustawiona na [ ISO] (str.
84).

• Mo esz wybra  obszar AF, gdy AF jest
w trybie 1-obszarowego ustawiania
ostro ci lub 1-obszarowego ustawiania
ostro ci (szybkie)(str. 89).

• Je eli AF jest w trybie 9-obszarowego
ustawiania ostro ci lub 3-obszarowego
ustawiania (szybkie), obszar AF nie
pojawi si , dopóki obiekt nie b dzie
ostry (str. 88).

• Obszar AF jest wi kszy ni  zwykle podczas
korzystania z powi kszenia cyfrowego lub
fotografowania w ciemnych miejscach (str.
89).

• Na str. 48 znajduj  si  informacje na temat
kompensacji ekspozycji .

• Przesuwanie programu opisano na str.
27.

Zakres ostro ci

Wide [W]
(szeroki k t)

Tele [T]
(teleobiektyw

)
Zwyk y
tryb zdj

50 cm do  1,0 m do

Obiekt
nieostry

Obiekt
ostry

Wska nik
ostro ci

Miga
(na zielono)

wieci
(na zielono)

Obszar
AF

Zmiana z
bia ego na

czerwony lub
brak

Zmiana z
bia ego na

zielony

Sygna  4 d wi ki 2 d wi ki

3 Wykonaj zdj cie.

• : Naci nij spust migawki do ko ca
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Podstawy

• Przed robieniem zdj  zaleca si
sprawdzenie, czy zegar jest prawid owo
ustawiony (str. 20).

• Po naci ni ciu spustu migawki, ekran
mo e na chwil  si  rozja ni  lub
pociemnie . Funkcja ta u atwia
ustawianie ostro ci i nie wp ywa na
wygl d zdj cia.

• Gdy w czone jest oszcz dzanie
energii (str. 23), aparat wy czy si
samoczynnie, gdy nie b dzie

ywany przez ustalony okres czasu.
•Aby unikn  szumów na zdj ciu, zaleca

si  zmniejszy  czu  ISO, ustawi
[REDUK. SZUMÓW] w [REG. OBR.]
na [HIGH] lub ustawi  ka  pozycj
poza [REDUK. SZUMÓW] na [LOW]
(str. 91).

(Fabryczne ustawienie czu ci ISO to
[AUTO]. Dlatego te  podczas
wykonywania zdj  we wn trzach,
czu  ISO ro nie.)

Zmiana programu (P)
W trybie programu AE mo na zmienia
(przesuwa ) warto  przys ony oraz
pr dko  migawki przy tej samej
warto ci ekspozycji. Nazywa si  to
zmian  programu. Dzi ki tej funkcji,
mo na bardziej rozmy  t o (zmniejszaj c
warto  przys ony) lub zarejestrowa
poruszaj cy si  obiekt bardziej
dynamicznie (zmniejszaj c pr dko
migawki).
• Wci nij przycisk migawki do po owy i

zmie  program joystickiem
obserwuj c zmieniaj ce si  na
wy wietlaczu warto ci przys ony oraz
pr dko  migawki (s  one
wy wietlane przez ok. 10 sekund).

• Gdy funkcja zmiany program jest
aktywowana, wska nik zmiany programu
pojawi si  na ekranie.

• Funkcja zmiany programu zostaje
anulowany po wy czeniu aparatu lub po
przesuwaniu joysticka w gór  i w dó , a
zniknie wska nik tego trybu.
Przyk ad zmiany programu

(A): Warto  przys ony
(B): Pr dko  migawki

 Warto  zmiany programu
 Linia wykresu zmiany programu
Granice zmiany programu
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Podstawy

• Je eli po wci ni ciu do po owy spustu
migawki ekspozycja jest niew ciwa,
warto  przys ony oraz pr dko  migawki
zapal  si  na czerwono.

• Gdy funkcja zmiany programu jest
aktywowana co najmniej 10 sekund,
aparat powraca do trybu Program AE.
(zapami tuje jednak ustawienia zmiany
programu).

• W zale no ci od o wietlenia obiektu, zmiana
programu mo e nie zosta  aktywowana.

• Program przesuwany nie uruchomi si , gdy
czu  ISO jest ustawiona na ].

Porady jak zrobi  dobre zdj cie
• Trzymaj aparat obur cz, ramiona

trzymaj przyci ni te do boków a nogi
lekko rozchylone.

• Uwa aj, aby nie poruszy  aparatem
naciskaj c spustu migawki.

• Nie nale y  zas ania  palcami ani adnymi
przedmiotami mikrofonu, lampy
pomocniczej  AF ani te  lampy b yskowej.

• Nie nale y dotyka  obiektywu.
• W razie, gdy ekran wy wietlacza LCD

jest s abo widoczny (np. odbicia wiat a
onecznego), mo na go os oni  innym

przedmiotem.

 : Aparat trzymany poziomo
 : Aparat trzymany pionowo
 : Lampa b yskowa
 : Lampa pomocnicza AF

Funkcja wykrywania kierunku
• W przypadku wykonywania zdj
aparatem trzymanym pionowo, aparat
samoczynnie rejestruje informacj  o
obróceniu zdj cia.

 Gdy [OBRÓ  WY W.] (str. 97) jest
ustawione na [ON], zdj cia mo na
obraca  i wy wietla  na ekranie TV zgodnie
z informacjami na temat obracania zdj
zapisanych przez aparat.

• Funkcja ta mo e nie dzia  poprawnie
podczas kierowania aparatu do góry lub
w dó .

• W trybie filmowym [ ] lub [ANIM.
POKL.], funkcja wykrywania kierunku nie
dzia a.
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Podstawy
Ustawianie ostro ci

• Zakres  ostro ci wynosi od 50 cm do
(szeroki k t) lub 1,0 m do
(teleobiektyw). Do wykonywania zdj  z
bliska nale y u  trybu makro (str. 59).

• Je eli obiekt jest poza zakresem ostro ci
aparatu, zdj cie mo e by  nieostre mimo
potwierdzenia ostro ci przez wska nik
ostro ci.

• W nast puj cych przypadkach aparat
mo e nie ustawia  prawid owo ostro ci:
–Gdy scena obejmuje zarówno obiekty

bliskie jak i dalekie.
–Gdy jest brud lub kurz pomi dzy

obiektywem a obiektem.
–Gdy blisko obiektu znajduj  si

wietlone lub b yszcz ce obiekty.
–Podczas fotografowania w ciemno ci
–Gdy obiekt szybko si  porusza.
–Gdy scena ma niski kontrast.
–Zdj cie jest poruszone.
–Gdy obiekt jest bardzo jasny.

Zaleca si  wykonywanie zdj  z u yciem
wst pnego ustawiania ostro ci (str. 58)
oraz blokady AF/AE (str. 61). Przy s abym

wietleniu mo e si  w czy  lampa
pomocnicza AF (str. 90).
• Nawet, je eli wska nik ostro ci pokazuje

ustawienie ostro ci, to jest ono
anulowane po puszczeniu spustu
migawki. Nale y go wcisn  do po owy
ponownie.
Jak unikn  poruszonych zdj

• Wciskaj c spust migawki uwa aj, aby
nie potrz sa  aparatem.

• Ostrze enie przed poruszeniem
pojawia si  przy wolnej migawce, gdy
szanse poruszenia zdj cia s  du e

• Gdy pojawi si  ostrze enie o poruszeniu,
nale y podj  specjalne rodki
ostro no ci opisane na str. 28, a
najlepiej u  statywu. Jednoczesne

ycie statywu oraz samowyzwalacza
(str. 47), pozwala unikn  poruszonych
zdj .

• Migawka b dzie wolna, zw aszcza w
nast puj cych przypadkach (aparat
nale y trzyma  nieruchomo od
wci ni cia spustu migawki do pojawienia
si  zdj cia na ekranie wy wietlacza;
zaleca si  u ycie statywu):

–Zwolniona migawka / redukcja
czerwonych oczu [ ] (str. 43)

–W trybie sceny: [PORTRET NOC] (str.
64), [IMPREZA] (str. 65), [KRAJOBRAZ
NOC] (str. 64), [FAJERWERKI] (str. 66),
[GWIAD . NIEBO] (str. 67) oraz

WIAT O WIECY] (str. 66).
–Gdy zmniejszysz pr dko  migawki (str.

53, 54).

Ekspozycja
• Je eli wci niesz spust migawki do

po owy, gdy ekspozycja nie jest
prawid owa, wska nik warto ci przys ony
oraz pr dko  migawki za wieci si  na
czerwono.

(Warto ci przys ony oraz pr dko ci
migawki nie za wiec  si  na czerwono
podczas u ywania lampy b yskowej.)
• Jasno  ekranu mo e ró ni  si  od

jasno ci zarejestrowanych zdj ,
zw aszcza przy s abym o wietleniu.

• Gdy wi kszo  obiektów na ekranie jest
jasna (np. b kitne niebo w pogodny dzie ,
nieg  itp.), zarejestrowane zdj cia

mog  by  ciemne. W takim przypadku,
nale y dokona  kompensacji ekspozycji
(str. 48).
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Podstawy

Wykonywanie zdj  w trybie Auto

Tryb Auto jest prosty dla
niedo wiadczonych u ytkowników.
Wy wietla tylko uproszczone funkcje
menu i pozwala wykonywa  zdj cia bez

dów.

Podstawowe funkcje menu

1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij , aby wybra
pozycj  menu i naci nij .

3 Naci nij , aby wybra
pozycj  i naci nij [MENU/SET]

4 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.

• Menu mo na tak e zamkn
wciskaj c do po owy spust migawki.
• Punkty 2 do 4 mo na tak e wykona
joystickiem.

                                 Aby wybra Aby ustawi  i zamkn

Ustawienia w trybie Auto
• Szczegó y s  opisane na odpowiednich
stronach:
[ROZM.OBR.] : str. 86
[JAKO ] : str. 86
[UST.ZEGARA] : str. 93

Pozosta e ustawienia trybu Auto
W trybie Auto, pozosta e ustawienia s
nast puj ce (szczegó owe informacje
znajduj  si  na odpowiednich stronach):

Zakres ostro ci
([AF] / [AF ] /

[MF])

5 cm do
(W)

30 cm to
(T)

Balans bieli [AUTO] s. 82
Czu     ISO s. 84

Jako
zdj cia

[STD.] s. 91

Rejestrowanie
wi ku

[OFF] s. 87

Tryb pomiaru
wiat a

[ ]
(Wielokrotny)

s. 88

Tryb AF [ ] (1-
obszarowy)

s. 88

Ci y AF [OFF] s. 90
Lampa

pomocnicza
AF

[ON] s. 90

• W trybie Auto nie mo na u ywa
nast puj cych funkcji:
–[REG. BAL. BIELI]
–Kompensacja ekspozycji
–Auto bracket
–[EFEKT KOL.]
–Ustawienia lampy b yskowej
–Wybór obszarów AF
–Blokada AF/AE
–[CYFR. ZOOM]
–Animacja poklatkowa
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Podstawy
Kompensacja o wietlenia tylnego
wietlenie tylne wyst puje, gdy obiekt

jest o wietlony od ty u. Obiekty takie
wychodz  na zdj ciu ciemne. Po
naci ni ciu przycisku , w cza si
wska nik kompensacji o wietlenia tylnego
[ ].  Funkcja ta kompensuje o wietlenie
tylne rozja niaj c ca e zdj cie.

• Je eli podczas wy wietlania [ ]
zostanie naci ni ty , funkcja
kompensacji o wietlenia tylnego
zostanie anulowana.

• Podczas u ywania funkcji kompensacji
wietlenia tylnego, zaleca si  u ywanie

lampy b yskowej. (Po w czeniu lampy,
cza si  jej tryb W CZONY [ ].)

• Podczas korzystania z lampy b yskowej z
wy czon  kompensacj  o wietlenia
tylnego, lampa jest w czana w trybie
AUTO/CZ.OCZY [ ].

• W trybie Auto nie mo na zmienia
nast puj cych ustawie :

– [WYJ CIE VIDEO]

– [FORMAT TV]

• Ustawienia [ROZM. OBR.], [JAKO ]
oraz [UST.ZEGARA] w trybie Auto s
stosowane w innych trybach
rejestrowania.
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Podstawy

Wykonywanie zdj  z przybli eniem
ywanie przybli enia optycznego

Dzi ki 4-krotnemu przybli eniu
optycznemu mo na na zdj ciach
przybli  oddalonych ludzi i przedmioty
oraz wykonywa  zdj cia krajobrazów na
szeroki k cie.
(ekwiwalent ogniskowej dla filmu 35 mm:
28 mm do 112 mm przy formacie [ ])

Aby przybli  fotografowany obiekt
(teleobiektyw), przesu  d wigienk
przybli enia w kierunku [T].

Wielko  zdj cia jest ustawiona na  [ ]
(10M)

Aby oddali  fotografowany obiekt
(szeroki k t), przesu  d wigienk
przybli enia w kierunku [W].
 Wielko  zdj cia jest ustawiona na  [ ]
(10M).

• Po w czeniu aparatu, przybli enie
optyczne jest ustawione na szeroki k t
(1×).

• Zale nie od ustawionego powi kszenia,
zdj cie mo e by  nieco zniekszta cone.
Zniekszta cenie (dystorsja) b dzie
bardziej widoczne przy ustawieniu
szerszego k ta obiektywu oraz bliskiej
odleg ci obiektu od obiektywu.

• W zale no ci od przybli enia, zdj cie
mo e mie  wokó  pewnych obiektów
kolorowe obwódki. Zjawisko to zwane jest
aberracj  chromatyczn .

• Po u yciu funkcji przybli enia po
ustawieniu ostro ci, nale y ostro
ustawi  ponownie.

• Wskazanie przybli enia jest warto ci
przybli on .

• Tubus obiektywu (str. 10) wyd a si  lub
chowa zale nie od stopnia zbli enia. Nie
nale y zak óca  ruchów tubusu
obiektywu podczas przesuwania

wigienki przybli enia.
• W trybie filmu [ ], powi kszenie jest

ustalone na warto  ustawion  na
pocz tku rejestracji filmu.

• Podczas przesuwania d wigienki
przybli enia, aparat mo e dr  lub
wydawa  pewne d wi ki. Nie jest to
objaw awarii sprz tu.
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Podstawy
Dodatkowe przybli . optyczne (EZ)

Niniejszy aparat ma 4-krotne przybli enie
optyczne.
Jednak, gdy nie jest ustawiona
najwi ksza wielko  zdj cia dla danego
formatu ([ ]/[ ]/[ ]), mo na
uzyska  nawet
6,2-krotne przybli enie optyczne bez utraty
jako ci zdj cia

Wielko  zdj cia bez
dodatkowego
przybli enia optycznego
(przyk ad):
[ ] (10M)]

Wielko  zdj cia z
dodatkowym
przybli eniem
optycznym (przyk ad):
[ ] (2M EZ)]

4× 5,5×

Jak dzia a ta funkcja?
• Dodatkowe przybli enie optyczne polega

na wyci ciu centrum kadru i powi kszeniu
go dla wi kszego efektu zbli enia. Tak wi c,
gdy wybierzesz wielko  [ EZ] (2M EZ)
to 2 miliony zdj cia pikseli jest
wybieranych spo ród 10,2 milionów
mo liwych dla CCD pikseli).

Rozdzielczo  oraz maks. przybli enie

Format Liczba pikseli Maks.
powi ksz.

4x
EZ 4,4x
EZ/ EZ 5,5x

4x
EZ 4,4x
EZ/ EZ 5,6x

4x
EZ 4,4
EZ 5,5x
EZ/ EZ/
EZ 6,2x

• Informacje o ustawieniach formatu
zdj cia znajduj  si  na str. 60 za  na
temat wielko ci zdj  na str. 86.

• “EZ” to skrót od [Dodatkowego
Przybli enia Optycznego].

• Powi kszenie mo na zwi kszy  dzi ki
dodatkowemu przybli eniu optycznemu
nie martwi c si  o pogorszenie jako ci.

• Po ustawieniu wielko ci zdj cia,
wykonywanego z u yciem dodatkowego
przybli enia optycznego, wy wietlana
jest dodatkowa ikona .

• Dodatkowe przybli enie optyczne
powoduje szybszy ruch obiektywu przy
jego ko cu [W] (1×).

• Wskazanie przybli enia jest warto ci
przybli on .

• Podczas korzystania z dodatkowego
przybli enia optycznego wskazanie
przybli enia na wy wietlaczu mo e nie
zmienia  si  przy pozycji Tele. Nie jest
to objaw awarii sprz tu.

• W trybie filmu [ ] oraz [DU A
CZU ] w trybie sceny, dodatkowe
przybli enie optyczne nie dzia a.
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Podstawy
Przybli enie cyfrowe
Jeszcze wi ksze przybli enie

cz c 4x przybli enie optyczne oraz 4x
przybli enie cyfrowe mo na uzyska
nawet 16-krotne przybli enie ca kowite (gdy
[CYFR.ZOOM] w menu [NAGR.] jest
ustawiony na [ON].
Wybieraj c wielko  zdj cia
wykorzystuj  dodatkowe przybli enie
optyczne 6,2x oraz 4x przybli enie cyfrowe
mo na uzyska  maksymalne przybli enie
24,8×.

Dzia ania na menu

1 Naci nij [MENU/SET].
• Kiedy wybrany jest tryb sceny, naci nij

 w menu [TRYB SCENY] (str. 62),
naci nij  w menu [NAGR.] a nast pnie
naci nij [ ] i naci nij .

2 Naci nij , aby wybra  [CYFR.
ZOOM], a nast pnie naci nij .

3 Naci nij , aby wybra   [ON] i
naci nij [MENU/SET].

4 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.

• Menu mo na tak e zamkn
wciskaj c do po owy spust migawki.

Punkty 2 do 4 mo na tak e wykona
joystickiem.

                                            Wybierz Ustaw i zamknij

czenie przybli enia cyfrowego
Przesuwaj c d wigienk  przybli enia do
ko ca pozycji [T] (, wskazanie
powi kszenia na ekranie zatrzyma si  na
chwil .
Je eli przesuniesz wtedy d wigienk  dalej
w kierunku Tele, wejdziesz w zakres
przybli enia cyfrowego.

• [OFF]:
TW• [ON]:

 Przybli enie optyczne
 Przybli enie cyfrowe
 Dodatkowe przybli enie optyczne

• W zakresie przybli enia cyfrowego obszar
AF jest szerszy ni  zwykle i ustawiony jest
tylko punkt centralny ekranu (str. 89).

• Korzystanie z przybli enia optycznego
pogarsza jako  zdj cia.

• W zakresie przybli enia cyfrowego
stabilizacja obrazu mo e by
nieskuteczna.

• Podczas korzystania z przybli enia
cyfrowego najlepiej u ywa  statywu oraz
samowyzwalacza (str. 47.
• Wskazanie przybli enia jest warto ci

przybli on .
• Przybli enie cyfrowe nie dzia a w

nast puj cych ustawieniach:
– Tryb Auto [ ]
– W trybie sceny: [SPORT] (str. 63), [DU A

CZU ] (str. 68) oraz
[DZIECKO1]/[DZIECKO2] (str. 69).

– Gdy jako  jest ustawiona na [RAW]
– Gdy czu  jest ustawiona na [ ]
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Podstawy

Sprawdzanie zarejestrowanych zdj  (Test)

Mo na sprawdza  zarejestrowane zdj cia
bez wychodzenia z trybu [NAGR.].

1 Naci nij  [REV].

• Ostatnio zarejestrowane zdj cie b dzie
wy wietlane przez ok. 10 sek.

• Test jest anulowany po wci ni ciu do
po owy spustu migawki lub ponownym
naci ni ciu  [REV].

• Przy pomocy / mo esz przegl da
zdj cie poprzednie/nast pne.

• Gdy zarejestrowane zdj cie jest zbyt
jasne lub zbyt ciemne, dokonaj
kompensacji ekspozycji (str. 48).

2 Przesuwanie d wigienki
przybli enia w kierunku [ ] [T] w
celu powi kszenia zdj cia.

• Aby powi kszy  zdj cie 4x, przesu
wigienk  przybli enia w  [ ] [T].

Przesuwaj c j  dalej mo esz powi kszy
zdj cie 8x. Przesuwanie d wigienki w
kierunku [ ] [W], pomniejsza
powi kszone zdj cie.

3 Naci nij / / , aby
przesun  obraz.

• Po zmianie powi kszenia lub
przesuni ciu powi kszanego obszaru,
na ok. 1 sek. pojawi si  wska nik
pozycji .
Podczas Testu mo na usun
zarejestrowane zdj cia (Szybkie
usuwanie)
1 Naci nij [ ].
2 Naci nij , aby wybra  [TAK].
3 Naci nij [MENU/SET].

• Do wykonania opisanych dzia  mo na
 tak e joysticka.

• Usuni te zdj cia nie mog  by
odzyskane. Przed usuni ciem nale y si
upewni , czy s  usuwane w ciwe
zdj cia.

• Mo na usun  wiele zdj  lub wszystkie
zdj cia (str. 37).

• Gdy [OBRÓ  WY W.] jest ustawione
na [ON], zdj cia zarejestrowane w
pozycji pionowej s  wy wietlane
pionowo - s  obrócone (str. 97).
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Podstawy

Odtwarzanie zdj

: Przegl danie poprzedniego zdj cia.
: Przegl danie nast pnego zdj cia.

• Po ostatnim zdj ciu wy wietlane jest
pierwsze.

• Gdy [OBRÓ  WY W.] (str. 97) jest
ustawione na [ON], zdj cia
zarejestrowane pionowo s  wy wietlane
pionowo.

Przegl daj c zdj cia, naci nij i
przytrzymaj / .

: Przewijanie do przodu
: Przewijanie do ty u

• Naciskaj / , aby zmienia  numer
pliku  oraz numer zdj cia . Pu

/ , gdy pojawi si  szukane zdj cie.

• Je eli naci niesz i przytrzymasz / ,
zdj cia b  przewijane szybciej. Liczba
przewini tych zdj  zale y od liczby
zarejestrowanych zdj .

• W trybie Testu lub przegl dania wielu
zdj  (str. 77), zdj cia mo na przewija
tylko pojedynczo.

• Niniejszy aparat zaprojektowano z
uwzgl dnieniem standardów DCF
(Zasady Projektowania Systemu Plików
Aparatu Cyfrowego) ustalonych przez
Japo skie Stowarzyszenie Przemys u
Informatycznego i Elektronicznego (JEITA).

• Niniejszy aparat mo e odtwarza  zdj cia
w formacie JPEG. (Istniej  pliki formatu
JPEG, które nie b  mog y by
odtworzone.)

• Wy wietlacz LCD mo e nie wy wietla
dobrze szczegó ów zdj . W takim
przypadku, aby sprawdzi  szczegó y
zdj cia, nale y u  odtwarzania z
przybli eniem (str. 79).

•Podczas odtwarzania zdj
zarejestrowanych innym sprz tem,
jako  obrazu mo e by  ni sza (zdj cia
wy wietlane jako [WY WIETLANA JEST
MINIATURA]).

•Zdj cia nie b  wy wietlane po zmianie
nazwy folderu lub pliku na komputerze.

• Podczas odtwarzania niestandardowych
plików, wska nik numeru folderu/pliku

Pokazuje [ ] za  ekran wy wietlacza
mo e by  czarny

• Na niektórych zdj ciach mog  by
widoczne pr ki interferencyjne. Jest to
zjawisko mory. Nie jest to objawem
awarii sprz tu.
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Podstawy

Usuwanie zdj

Zdj cia z pami ci wewn trznej mo na
usuwa , gdy nie ma w onej karty.
Zdj cia z karty mo na usuwa , gdy jest

ona karta. (P17)
Usuwanie pojedynczych zdj

1 Naci nij , aby wybra
zdj cie.

: Odtwarza poprzednie zdj cie.
: Odtwarza nast pne zdj cie.

2 Naci nij [ ].

3 Naci nij , aby wybra  [TAK] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

• Podczas usuwania zdj cia, na ekranie
pojawi si  ikona [ ].

Usuwanie wielu zdj  [USU
WIELE]/[USU  WSZYSTKIE]

1 Naci nij [ ] dwa razy.

2 Naci nij , aby wybra  [USU
WIELE] lub [USU  WSZYSTKIE],
a nast pnie naci nij [MENU/SET].

• Wybieraj c  [USU  WIELE], przejd  do
punktu 3.

• Wybieraj c [USU  WSZYSTKIE],
przejd  do punktu 5.

• Je eli [ULUBIONE] (str. 96) jest ustawione
na [ON], pojawi si  komunikat
[USU  WSZ. OPRÓCZ. ] Wybieraj c
[USU  WSZ. OPRÓCZ ], przejd  do
punktu 5. (Jednak, gdy nie ma adnego
zdj cia oznaczonego , nie mo esz
wybra  [USU  WSZ. OPRÓCZ ],
nawet je eli [ULUBIONE] jest ustawione
na [ON].)
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Podstawy

3 Naci nij , aby wybra
zdj cie i naci nij , aby ustawi .
(Tylko po wybraniu [USU  WIELE])

• Powtórz powy sz  procedur .
• Przy wybranych zdj ciach pojawi si
ikona [ ]. Powtórne naci ni cie
anuluje ustawienie.
• Je eli wybranego zdj cia nie mo na
usun , ikona [ ] miga na czerwono.
Anuluj zabezpieczenie zdj cia (str. 100)

4 Naci nij [ ].

5 Naci nij , aby wybra  [TAK],
nast pnie naci nij [MENU/SET].
(Ekran przyk adowy dla [USU  WIELE])

• Po wybraniu [USU  WSZYSTKIE]
wy wietli si  komunikat [USUN
WSZYSTKIE OBRAZY Z PAMI CI
WEWN.?] lub [USUN  WSZYSTKIE
OBRAZY Z KARTY PAMI CI?], za  po
wybraniu [USU  WSZ. OPRÓCZ ] –
[USU  WSZYSTKO OPRÓCZ ?]

• Usuwaj c wszystkie zdj cia mo na usun
tylko wszystkie zdj cia z pami ci
wewn trznej lub z karty pami ci (Nie
mo na jednocze nie usun  wszystkich
zdj  z pami ci wewn trznej oraz karty).

• Naci ni cie [MENU/SET] podczas usuwania
funkcj  [USU  WSZYSTKIE] lub [USU
WSZYSTKIE OPRÓCZ ] spowoduje
zatrzymanie usuwania.

• Usuni tych zdj  nie mo na odzyska .
• Nie nale y wy cza  aparatu podczas

usuwania zdj .
• Usuwaj c zdj cia nale y stosowa

akumulator o wystarczaj cej mocy (str.
14) lub nale y u  zasilacza
sieciowego (DMW-AC5; opcja).

• Funkcj  [USU  WIELE] mo na usun
do 50 zdj  jednocze nie.

• Im wi cej zdj  usuwasz, tym d ej to
potrwa.

• W nast puj cych przypadkach zdj cia
nie b  usuwane (nawet po wybraniu
[USU  WSZYSTKIE] oraz [USU
WSZ. OPRÓCZ ]:

– Gdy karta pami ci SD lub SDHC jest
zabezpieczona przed zapisem
(prze cznik ustawiony na [LOCK] (str.
18)

– Gdy pliki nie spe niaj  standardów DCF
(str. 36)
– Gdy zdj cia s  zabezpieczone [ ]
(str. 100)
• Opisane dzia ania mo na tak e

wykona  joystickiem:

                  Wybierz Wybierz i zamknijTy
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Zaawansowane

Wy wietlacz LCD

Zmiana  rodzaju wy wietlanych
 informacji

czenie wy wietlacza

Naci nij przycisk [DISPLAY/LCD
MODE], aby w czy  wy wietlacz.
• Gdy pojawi si  ekran menu, przycisk

[DISPLAY] nie jest aktywny. Podczas
przegl dania z przybli eniem (str. 79),
odtwarzania filmów (str. 80) oraz pokazu
slajdów (str. 95), wy wietlacz mo na tylko

cza /wy cza .

W trybie rejestrowania (str. 26):

 Wy wietlacz
 Wy wietlacz z histogramem
 Siatka linii pomocniczych *2
 Wy czony

*1 Histogram

*2 Siatk  linii pomocniczych mo na
czy  w menu konfiguracji (str. 22).

Dodatkowo mo na ustawi
wy wietlanie danych zapisu lub
histogramu z siatk  lub bez niej.

W trybie odtwarzania (str. 36)

 Wy wietlacz
 Wy wietlacz z parametrami zapisu oraz
histogramem

 Wy czony
*3 Przy w czonym ustawieniu [DATA

WYJAZDU], podczas wykonywania
zdj cia jest wy wietlana liczba dni,
jakie min y od daty wyjazdu (str. 70.

*4 Wy wietlany podczas wykonywania
zdj cia po ustawieniu [Z WIEKIEM]
oraz dnia urodzin, w trybie
[DZIECKO1] / [DZIECKO2] (str. 69).
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Zaawansowane
Siatka linii pomocniczych

Ustawiaj c obiekt na liniach siatki lub ich
skrzy owaniu, mo na wykonywa  zdj cia
o dobrej kompozycji, widz c wielko ,
nachylenie oraz równowag  obiektu.

Gdy w czona jest [ ]
Stosowana do podzia u ekranu na trzy
cz ci, aby wykonywa  zrównowa one
zdj cia.

Gdy w czona jest [  ]
Stosowana do umieszczenia obiektu w
centrum kadru.

Rozja nienie wy wietlacza
Ustawiaj c w menu [KONF.] funkcj
[ROZJA NIENIE] na [ON] (str. 24) przy

czonej funkcji auto podgl du lub
podgl du, dowolny obszar nasycony biel
(ekstremalnie nasycony biel  lub

yszcz cy), b dzie pulsowa
naprzemiennie biel  oraz czerni .

Brak rozja nienia LCD

Rozja nienie

• Je eli ustawisz kompensacj  ekspozycji na
minus (niedo wietlenie), odnosz c si  do
histogramu, wykonaj ponownie zdj cie z
mo liwym skutkiem prawid owo
wykonanego zdj cia.

• Wykonuj c zdj cia z lamp  b yskow , gdy
obiekt jest zbyt blisko, mog  si  pojawi
przepalenia. Je eli w czone jest
rozja nianie LCD, w miejscach
przepalonych lamp  pojawi  si  obszary
migocz ce na czarno-bia o, jak na zdj ciu
poni ej.

Histogram
• Histogram to wykres przedstawiaj cy na
osi poziomej jasno  (na czarno - bia o),
za  na osi pionowej ilo  pikseli dla
ka dego poziomu jasno ci.
• Pozwala on u ytkownikowi aparatu
atwo sprawdzi  ekspozycj  zdj cia.
• Gdy przewa aj  warto ci po lewej
stronie , zdj cie jest niedo wietlone.
Taki rodzaj histogramu tworz  zdj cia w
wi kszo ci czarne, jak nocny krajobraz.
• Równomierne roz enie warto ci
histogramu , oznacza poprawn
ekspozycj  i jasno  jest dobrze
zrównowa ona.
• Gdy przewa aj  warto ci po prawej ,
zdj cie jest prze wietlone. Taki rodzaj
histogramu daj  zdj cia w wi kszo ci
bia e.
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Zaawansowane
Przyk adowy histogram

 Niedo wietlone
 Na wietlone prawid owo
 Prze wietlone

*Histogram

• Gdy w poni szych sytuacjach
zarejestrowane zdj cie nie pasuje do
histogramu, jest on wy wietlany na
pomara czowo:

– Gdy u yto kompensacji ekspozycji lub
nastawy manualnej ekspozycji maj
warto  inn  ni [0]

–W trybie fajerwerków (str. 66) lub
gwia dzistego nieba (str. 67) w trybach
sceny.

–Przy w czonej lampie b yskowej
–Lampa b yskowa jest zamkni ta

 Gdy jasno  ekranu nie jest
prawid owa w ciemnych miejscach

 Gdy nie jest ustawiona prawid owa
ekspozycja

• Histogram w trybie rejestrowania jest
przybli eniem.

• Histogramy w trybie rejestrowania oraz
odtwarzania s  ró ne.

• Histogram w tym aparacie ró ni si  od
histogramu w programie do edycji zdj
na komputerze itp.

• Na podgl dzie lub auto podgl dzie
sprawd  obszary nasycone biel  (str. 40)

• Histogram nie pojawi si  w nast puj cych
przypadkach:
–W trybie filmu.
–Podczas odtwarzania wielokrotnego.
–Podczas odtwarzania z przybli eniem.
–Podczas odtwarzania wg kalendarza.

Rozja nienie wy wietlacza LCD
(Tryby Zasilanie ekranu/Wysoki

t)

1 Naci nij [DISPLAY/LCD MODE]
i przytrzymaj przez ok. 1 sekund .

2 Naci nij , aby wybra  tryb.
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Zaawansowane

3 Naci nij [MENU/SET].
• Pojawi si  ikona [ZASILANIE EKRANU]
lub [WYSOKI K T].

: ZASILANIE EKRANU
: WYSOKI K T

• Do wykonania punktów 2 oraz 3 mo na
 joysticka.

           Wybierz Ustaw

[ ]:
ZASILANIE
EKRANU

Wy wietlacz LCD jest
ja niejszy i atwiej jest
wykonywa  zdj cia na
zewn trz.

[ ]:
WYSOKI

T

Wy wietlacz LCD jest lepiej
widoczny podczas
wykonywania zdj  z
aparatem trzymanym
wysoko nad g ow .
Przydatne, gdy nie mo na
podej  blisko do obiektu
(np. w t umie). (LCD jest
jednak trudniej widoczny
podczas patrzenia na
wprost.)

[OFF] Normalna jasno  LCD.

Anulowanie trybu Wysokiego k ta
oraz trybu Zasilanie ekranu.
• Po ponownym wci ni ciu i przytrzymaniu

[DISPLAY/TRYB LCD] przez 1 sek.
Wy wietli si  ekran punktu 2. Wybór
[OFF] anuluje tryb Zasilanie ekranu lub
Wysokiego k ta.

•Tryb Wysokiego k ta jest tak e
anulowany po wy czeniu aparatu lub

czeniu trybu oszcz dzania energii.
• Po w czeniu trybów Zasilanie ekranu

oraz Wysokiego k ta, modyfikowana jest
jasno  obrazu. Tak wi c niektóre
obiekty mog  na wy wietlaczu wygl da
inaczej, co jednak nie ma wp ywu na
jako  zdj cia.

• Jasno  wy wietlacza po 30 sekundach
pracy w trybie Zasilanie ekranu
samoczynnie powraca do normy. Aby
ponownie rozja ni  wy wietlacz, nale y
nacisn  dowolny przycisk.

• Mo esz nie zauwa  dzia ania trybu
Wysokiego k ta z powodu odbi wiat a

onecznego itp. W takim przypadku
zaleca si  os oni cie wy wietlacza od
wiat a np. d oni .

• Tryb Wysokiego k ta nie dzia a w
nast puj cych przypadkach:
–W trybie odtwarzania
–Podczas wy wietlania ekranów menu
–Podczas wy wietlania ekranu podgl du
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Zaawansowane

Zdj cia z wbudowan  lamp  b yskow

Aby otworzy  lamp  b yskow
Przesu  prze cznik .

: Lampa b yskowa
• Nie nale y zas ania  lampy b yskowej

palcami ani innymi obiektami.

Zamykanie lampy b yskowej
Naci nij lamp  b yskow  do klikni cia.

• Aby bezpiecznie zamkn  lamp
yskow , naci nij jej rodek do

klikni cia. Naciskanie brzegów mo e
utrudni  jej zamkni cie.

• Gdy lampa nie jest u ywana, nale y j
zamkn .

• Podczas zamykania lampa jest
ustawiana w tryb Wy czona [ ].

Prze czanie lampy w odpowiedni
tryb pracy

Ustaw lamp  b yskow  odpowiednio do
rejestrowanej sceny.

1 Naci nij  [ ].

2 Naci nij  lub  [ ], aby
zmieni  ustawienie lampy

yskowej.

• Po up ywie 5 sekund bez
adnej operacji, przyjmowane jest
wybrane ustawienie.

• Szczegó y ustawie  lampy b yskowej oraz
dost pno  jej ustawie  w ró nych trybach
opisano na str. 44.

3 Naci nij [MENU/SET].
• Mo na tak e zako czy  wciskaj c do

po owy spust migawki.
• Do wykonania punktów 2 oraz 3 mo na

 joysticka.

                            Wybierz Ustaw
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Zaawansowane
Ustawienia lampy b yskowej

 : AUTO
Lampa uruchamia si  samoczynnie w
zale no ci od warunków zdj ciowych.

 : AUTO/REDUKCJA CZERWONYCH
OCZU*1

Lampa uruchamia si  samoczynnie w
zale no ci od warunków zdj ciowych.
Ogranicza efekt czerwonych oczu (oczy
osób s  na zdj ciu czerwone) dzi ki serii
przedb ysków przed wykonaniem zdj cia, po
czym nast puje b ysk w ciwy.
• Tryb ten zaleca si  do zdj  ludzi w

abym o wietleniu.

 : WYMUSZONY B YSK
CZONY

Lampa jest zawsze w czana niezale nie
od warunków zdj ciowych.
• Zalecane przy tylnym o wietleniu lub
przy wietle fluorescencyjnym.

 : ZAWSZE W ACZONY/REDUKCJA
CZERWONYCH OCZU*1

• Ustawienie to dzia a w trybach sceny
[IMPREZA] (str. 65) oraz  [ WIAT O

WIECY]

 : ZWOLNIONA MIGAWKA/
REDUKCJA CZERWONYCH OCZU*1

Funkcja ta podczas wykonywania zdj cia z
ciemnym t em, zmniejsza pr dko  migawki
przy w czonej lampie, dzi ki czemu t o jest
ja niejsze. Jednocze nie redukuje efekt
czerwonych oczu.
• Zalecane do wykonywania zdj  ludzi
na ciemnym tle

: WY CZONE
Lampa nie uruchamia si  samoczynnie
niezale nie od warunków zdj ciowych.
• Zalecane podczas fotografowania w
miejscach, gdzie nie wolno u ywa  lampy

*1 Lampa b nie dwa razy. Osoba
fotografowana nie powinna si  porusza
przed drugim b yskiem.

Ustawienia lampy dost pne w ró nych
trybach zdj ciowych
Dost pno  ustawie  lampy zale y od
wybranego trybu rejestrowania.
(  : dost pny, —: niedost pny)

*1 Gdy kompensacja o wietlenia tylnego
jest wy czona.

*2 Gdy kompensacja o wietlenia tylnego
jest w czona

• Zmiana trybu zdj ciowego mo e zmieni
ustawienia lampy. Ustawienia lampy
nale y dopasowa  do swoich preferencji
oraz ich dost pno ci w danym trybie.
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Zaawansowane
Dost pny zasi g lampy

Dost pny zasi g lampy podczas
wykonywania zdj  zale y od
ustawionej czu ci ISO (str. 84).

Czu
ISO

 Dost pny zasi g
lampy

AUTO 60 cm do 4,9 m (W)
30 cm do 2,8 m (T)
60 cm do 4,9 m (W)
30 cm do 2,8 m (T)

ISO100 60 cm do 1,9 m (W)
30 cm do 1,1 m (T)

ISO200 60 cm do 2,7 m (W)
30 cm do 1,5 m (T)

ISO400 60 cm do 3,9 m (W)
40 cm do 2,2 m (T)

ISO800 80 cm do 5,5 m (W)
60 cm do 3,1 m (T)

ISO1600 115 cm do 5,7 m (W)
90 cm do 3,2 m (T)

• Podany zasi g lampy jest
przybli ony.

• Zakres ostro ci opisano na str. 29.
• Czu  ISO opisano na str. 84.
• Gdy czu  ISO jest ustawiona na

[AUTO] lub [ ], po w czeniu
lampy zostanie ona ustawiona na
warto  maksymaln  [ISO640].

• Aby unikn  szumów, zaleca si
zmniejszenie czu ci ISO poprzez
ustawienie [REDUK. SZUMÓW] w
[REG.OBR.] na

[HIGH] lub ustawienie wszystkich
pozycji oprócz [REDUK. SZUMÓW] na
[LOW] (str. 91).
• W trybie filmu [ ] (str. 75) oraz w
trybach sceny: [KRAJOBRAZ] (str. 63),
[FAJERWERKI] (str. 66),
[KRAJOBRAZ NOC] (str. 64),
[GWIA DZ. NIEBO] (str. 67),
[ZDJ CIA LOTN.] (str. 68) lub
[DU A CZU ] (str. 68) lampa jest
ustawiona na WY CZONE [ ],
nawet je eli jest podniesiona.

Pr dko  migawki a ustawienia lampy

• Przeczytaj na str. 55 informacje o trybach
Priorytetu przys ony AE oraz trybie manualnym.
• Ustawienia w trybach sceny mog  si  ró ni
od powy szych:
– [KRAJOBRAZ NOC] (str. 64):

8 sekund do 1/2000 sekundy
– [FAJERWERKI] (str. 66):

¼ sekundy, 2 sekundy
– [GWIA DZ. NIEBO] (str. 67):
15 sekund, 30 sekund, 60 sekund

Tryb lampy Pr dko
migawki (sek.)

:AUTO 1/30 do 1/2000
:AUTO / CZ. OCZY 1/30 do 1/2000
:WYM. B YSK W .
:ZAW.W /CZ.OCZY 1/30 do 1/2000

:ZWOLN./CZ.OCZY 1 do 1/2000
:WY CZONE. 1 do 1/2000

(w programie AE)
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VQT0Y57

Zaawansowane
Zmiana mocy (korekta) lampy

yskowej
Zmie  moc lampy, gdy obiekt jest ma y
lub jego wspó czynnik odbicia wiat a jest
bardzo niski albo bardzo wysoki.

1 Naci nij kilka razy  [ ], a
pojawi si  [  LAMPA

YSKOWA] i /  ustaw moc
lampy b yskowej.

• Korekt  mocy lampy mo na ustawi  w
zakresie [-2 EV] do [+2 EV] w
krokach[1/3 EV].

• Wybierz [0 EV], aby przywróci
standardow  moc lampy.

2 Zako cz naciskaj c [MENU/SET].
• Mo na tak e zako czy  naciskaj c do

po owy spust migawki.
• W lewym górnym rogu ekranu pojawi si

warto  ustawionej korekty.
• Warto  korekty zostanie zapami tana

tak e po wy czeniu aparatu.
• W trybie Auto [ ], filmowym [ ], oraz

[KRAJOBRAZ] (str. 63), [DU A CZU .]
(str. 68), [KRAJOBRAZ NOC] (str. 64),
[FAJERWERKI] (str. 66), [ZDJ CIA
LOTN.] (str. 68), [GWIA DZ. NIEBO]
(str. 67) nie mo na ustawia  mocy
lampy.

• Nie nale y patrze  na lamp  z bliska
podczas b ysku ani te  zas ania  jej.
palcami ani innymi obiektami.

• Nie nale y zbli  lampy do
fotografowanych obiektów, gdy
mog  one na zdj ciu mie
nieprawid owe barwy z powodu ciep a
lub wiat a.

• W trybie oszcz dzania wy wietlacz
LCD wy cza si  i podczas adowania
lampy miga wska nik statusu. [Nie
dzieje si  tak w przypadku u ywania
zasilacza sieciowego (DMW-AC5;
opcja)]

Je eli akumulator jest s aby, podczas
adowania lampy wy wietlacz mo e si

wy cza  na d ej.
• Po wci ni ciu spustu migawki do po owy przy

czonej lampie, ikona lampy zapala si  na
czerwono.

• Gdy pojawi si  ostrze enie o
poruszeniu, zaleca si  u ycie statywu.

• Zdj cie wykonane poza zasi giem
lampy mo e by le na wietlone i by
zbyt jasne lub zbyt ciemne.

• Przy fotografowaniu z lamp , balans bieli
dzie ustawiony samoczynnie [za wyj tkiem

ustawie  [ ] (dzie ) oraz [ ] (lampa
yskowa)], jednak mo e by  ustawiony

niew ciwie, je eli b ysk by  zbyt s aby (str. 82).
• Przy zbyt wysokiej pr dko ci migawki

lampa mo e pracowa  nieprawid owo.
• Przy powtarzaniu zdj cia, rejestrowanie

mo e by  wy czone, nawet je eli lampa
jest w czona. Wykonaj zdj cie gdy
zga nie wska nik dost pu.

• Podczas adowania lampy, ikona lampy miga
na czerwono. Wówczas nie mo na wykona
zdj cia nawet po wci ni ciu do ko ca spustu
migawki.

• Nie zamykaj lampy natychmiast po u yciu
(np. tryb AUTO/CZ.OCZY [ ]),bowiem
mo e to spowodowa  uszkodzenie aparatu.

• Redukcja czerwonych oczu nie dzia a w
jednakowy sposób na wszystkie osoby i
mo e nie by  skuteczna gdy osoba stoi
daleko lub nie patrzy a na przedb ysk lampy.

• Po ustawieniu serii zdj  lub trybu auto
bracket, tylko pierwsze zdj cie zostanie
wykonane z u yciem lampy.

• Stosuj c kompensacj  ekspozycji mo na
zmniejszy  pr dko  migawki do 1/8s.

• Piasek lub woda morska mog  uszkodzi
aparat. Nale y zwróci  uwag , aby piasek
oraz woda morska nie wesz y w kontakt z
lamp  b yskow
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Zaawansowane

Wykonywanie zdj  z samowyzwalaczem

1 Naci nij [ ].

OFF : Wy czenie (anulowanie)
 : Samowyzwalacz ustawiony na 10

sekund
 : Samowyzwalacz ustawiony na 2

sekundy
2 Naci nij  lub  [ ], aby

ustawi  samowyzwalacz.

• Po up ywie 5 sekund bez wykonania
adnej operacji, przyjmowane jest

wybrane ustawienie.
3 Naci nij [MENU/SET].
• Mo na tak e zako czy  wciskaj c do

po owy spust migawki.
• Do wykonania punktów 2 oraz 3 mo na

 joysticka.

               Wybierz Ustaw
4. Naci nij spust migawki  do

po owy, aby ustawi  ostro ,
a nast pnie do ko ca , aby
wykona  zdj cie.

• Wska nik samowyzwalacza  miga I
migawka jest
uruchamiana po oko o
10 (lub 2)
sekundach.

• Naci ni cie [MENU/SET] podczas
pracy samowyzwalacza anuluje jego
dzia anie.

• Samowyzwalacz ustawiony na 2
sekundy jest przydatny m.in. podczas

ywania statywu, poniewa  pomaga
usun  drgania spowodowane
naci ni ciem spustu migawki.

• Jednostopniowe wci ni cie spustu
migawki do ko ca sprawia, e ostro
zostanie ustawiona na obiekcie tu
przed wykonaniem zdj cia. W s abym
wietle wska nik samowyzwalacza

mo e tu  przed wykonaniem zdj cia
za wieci  ja niej i zadzia a wówczas
jako lampa pomocnicza AF (str. 90).

• Po nastawieniu samowyzwalacza w
trybie serii zdj  aparat wykona
pierwsze z nich po 2 lub 10 sekundach
od naci ni cia spustu migawki do
ko ca. Liczba zdj  w serii jest ustalona
na 3.

• Podczas u ywania samowyzwalacza zaleca
si  stosowanie statywu (nale y upewni
si , e statyw stoi stabilnie po za eniu
na niego aparatu)

• W trybie [AUTOPORTRET] (str. 64)
samowyzwalacz jest ustawiony na 2
sek.
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Zaawansowane

Kompensacja ekspozycji

Funkcji tej nale y u , gdy nie mo na uzyska
odpowiedniej ekspozycji z powodu ró nej jasno ci
obiektu oraz t a.
Prze wietlenie

Skompensuj
ekspozycj  na minus.

Ekspozycja prawid owa

Skompensuj
ekspozycj  na plus.

Niedo wietlenie

 Dzia ania joystickiem

1 Przesu  joystick , aby
wybra [ ]  i nast pnie  ustaw
kompensacj  ekspozycji.

: Warto  kompensacji ekspozycji

• Kompensacj  mo na ustawi  w
przedziale od –2 EV do +2 EV z krokiem
1/3 EV.
• Aby zrezygnowa  z kompensacji
ekspozycji nale y wybra  tylko [ ] (0 EV)

Dzia ania klawiszami kursora

1 Naci nij  [ ], aby wy wietli
[ EKSPOZYCJA] oraz naci nij
       w celu kompensacji
ekspozycji.

• Kompensacj  mo na ustawi  w
przedziale od –2 EV do +2 EV z krokiem
1/3 EV.
• Aby przywróci  pierwotn  kompensacj
nale y ustawi  [0 EV]

2 Zako cz [MENU/SET].
• Mo na tak e zako czy  wciskaj c do
po owy spust migawki.

• EV to skrót od “Warto  ekspozycji”, jest
to ilo wiat a dostarczana matrycy
CCD przez kombinacj  warto ci
przys ony oraz pr dko ci migawki.

• Warto  kompensacji ekspozycji pojawia
si  w lewym dolnym rogu LCD.

• Warto  kompensacji ekspozycji zostaje
zapami tana po wy czeniu aparatu.

• Zakres kompensacji ekspozycji b dzie
ograniczony w zale no ci od jasno ci
obiektu.

• Kompensacji ekspozycji nie mo na
ustawi  w trybie sceny [GWIA DZ.
NIEBO] (str. 67).

 ◄/►
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Zaawansowane

Wykonywanie zdj  z u yciem funkcji auto
bracket

W tym trybie po ka dym naci ni ciu
spustu migawki samoczynnie
rejestrowane s  3 zdj cia zgodnie z
ustawieniem zakresu kompensacji
ekspozycji.

1 Naci nij kilka razy  [ ] a
pojawi si  [  AUTO BRACKET].
Nast pnie /  ustaw zakres
kompensacji ekspozycji.

• Mo na wybra  [OFF] (0), [±1/3 EV],
[±2/3 EV] lub [±1 EV].
• Aby wy czy  automatyczny brakceting,
nale y wybra  [OFF] (0)

2 Zako cz [MENU/SET].
• Mo na tak e zako czy  wciskaj c do
po owy spust migawki.

• Podczas ustawiania trybu auto brakcet,
na ekranie pojawia si  [ ].

• Wykonuj c zdj cia w trybie auto bracket
po kompensacji ekspozycji, zdj cia s
wykonywane w oparciu o warto
kompensacji, która pojawia si  w lewym
dolnym rogu ekranu.

• Po ustawieniu jednocze nie trybów auto
oraz zdj  seryjnych, aparat dokona
auto bracket.

• Po ustawieniu trybu auto brakcet dzia a
auto podgl d, niezale nie od ustawie
auto podgl du (jednak e zdj cia nie s
powi kszane). W trybie auto bracket  nie
mo na zmienia  ustawie  auto podgl du
w menu konfiguracji.

• Po w czeniu trybu auto bracket nie
mo na rejestrowa  d wi ku.

• Po ustawieniu trybu auto bracket
kompensacja ekspozycji mo e by
nieskuteczna w zale no ci od jasno ci
obiektu.

• Nie mo na u ywa  trybu auto bracket po
ustawieniu jako ci na [RAW].

• W trybach priorytetu migawki oraz
ekspozycji manualnej, po ustawieniu
pr dko ci migawki na 1 sekund  lub

ej, tryb auto bracket wy cza si .
• Przy w czonej lampie b yskowej mo na

wykona  tylko 1 zdj cie.
• Nie mo na u ywa  trybu auto bracket

gdy zosta o miejsce na tylko 1 lub 2
zdj cia.

• Tryb auto bracket nie dzia a w trybach
sceny [SPORT] (str. 63), [GWIA DZ.
NIEBO] (str. 67) oraz
[DZIECKO1]/[DZIECKO2] (str. 69) oraz
gdy czu  ISO jest ustawiona na
[ ].
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Zaawansowane

Optyczny stabilizator obrazu [STABILIZATOR]

Tryb ten wykrywa i kompensuje drgania.

1 Naci nij i przytrzymaj przycisk
optycznego stabilizatora obrazu
dopóki na ekranie nie pojawi si
[  STABILIZATOR].

2 Naci nij , aby wybra  tryb
stabilizatora i wci nij [MENU/UST].

• Punkt 2 mo na tak e wykona
joystickiem.

               Wybierz Ustaw
MODE1
( )

Stabilizator dzia a ci gle i
mo e wspomóc kompozycj
zdj cia.

MODE2
( )

Drgania s  kompensowane
po naci ni ciu spustu
migawki. Efekt stabilizacji
jest silniejszy.

OFF
( )

Gdy stabilizacja obrazu jest
niepo dana.

Demonstracja dzia ania optycznego
stabilizatora obrazu (Tryb Demonstracji).
Po naci ni ciu , uruchamia si
demonstracja. Po jej zako czeniu ekran
powraca do menu wyboru trybu pracy
stabilizatora. Aby przerwa  demonstracj
nale y ponownie nacisn .
Podczas wy wietlania demonstracji
przybli enie optyczne jest ustawiane na W
(1×) i nie mo na go zmieni . Nie mo na
tak e wykonywa  zdj .

• Funkcja stabilizacji obrazu mo e nie
dzia  w nast puj cych przypadkach
(tak wi c nale y zwróci  uwag , aby nie
porusza  aparatem po naci ni ciu
spustu migawki).

–Gdy drgania s  zbyt du e.
–Gdy jest ustawione zbyt du e

przybli enie.
–W zakresie przybli enia cyfrowego.
–Podczas wykonywania zdj cia podczas

ledzenia obiektów w ruchu.
–Gdy pr dko  migawki jest bardzo ma a

z powodu s abego o wietlenia lub
innych.

• W trybie sceny [AUTOPORTRET] (str.
64) stabilizator dzia a w [MODE2]. W
trybie [GWIA DZ. NIEBO] (str. 67), jest
wy czony ([OFF]). W trybach tych
aparat nie wy wietla menu wyboru trybu
pracy stabilizatora.

• W trybie filmu [ ] nie mo na wybra
[MODE2].
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Zaawansowane

Zdj cia seryjne

1 Naci nij i przytrzymaj przycisk
trybu zdj  seryjnych, a  wy wietli
si  menu zdj  seryjnych

OFF: Brak (anulowany)
: Tryb szybki
:  Tryb wolny
: Tryb nieograniczony

2 Naci nij  lub przycisk zdj
seryjnych, aby wybra  tryb zdj
seryjnych.

• Po up ywie 5 sekund bez wykonania
adnej operacji, przyjmowane jest

wybrane ustawienie.

3 Zako cz [MENU/UST].
• Mo na tak e zako czy  wciskaj c do
po owy spust migawki.

• Do wykonania punktów 2 oraz 3 mo na
 joysticka.

                Wybierz Ustaw

4 Wykonaj zdj cie.
• Przytrzymaj do ko ca spust migawki,
aby uruchomi  tryb seryjny.

Liczba zdj  rejestrowanych w trybie
seryjnym

Liczba mo liwych
do zarejestrowania

zdj

Pr dko
serii

(zdj./sek.)

2*

maks.3 maks.
5

1* maks. 3 mak. 5

ok. 1
Zale nie od
pozosta ej

pojemno ci karty
*Pr dko  transferu karty nie ma  wp ywu
na pr dko  serii.

• Liczba zdj  jest wy wietlana przy
pr dko ci migawki wi kszej ni  1/60
sekundy oraz przy wy czonej lampie

yskowej.
• Pr dko  serii (zdj cia/sekund ) mo e
by  ni sza w zale no ci od jasno ci i
innych warunków zdj ciowych
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Zaawansowane

• Gdy pr dko  serii jest ustawiona na
nieograniczon :

– Mo na wykonywa  zdj cia a  do
ca kowitego zape nienia pami ci
wewn trznej lub karty.

– Pr dko  serii spada o po ow . Podczas
ywania pami ci wewn trznej,

pr dko  serii wynosi maksymalnie ok. 1
zdj cie co 6 sekund.

• Ostro  jest ustawiana podczas
wykonywania pierwszego zdj cia.

• Sposób kontroli ekspozycji oraz balansu
bieli jest uzale niony od ustawie  trybu
zdj  seryjnych. W trybie tym [ ],
warto ci te s  ustalane na sta e przy
pierwszym zdj ciu. W trybie [ ] oraz
[ ], s  one ustawiane przy ka dym
zdj ciu.

• Podczas u ywania samowyzwalacza, w
trybie seryjnym mo na wykona  3
zdj cia.

• Tryb zdj  seryjnych nie jest anulowany
po wy czeniu aparatu.

• Po w czeniu trybu zdj  seryjnych nie
mo na rejestrowa  d wi ku.

• Przy w czonej lampie b yskowej mo na
zarejestrowa  tylko 1 zdj cie.

• Przy jednoczesnym ustawieniu zdj
seryjnych oraz auto bracket, zostanie
wykonany auto bracket.

• W trybie zdj  seryjnych, auto podgl d
dzia a nawet je eli jest wy czony
(zdj cie nie jest jednak powi kszane).
Ustawie  auto podgl du nie mo na
zmieni  w menu.

• Nie mo na wykonywa  zdj  seryjnych
przy jako ci ustawionej na [RAW].

• Nie mo na u ywa  trybu zdj  seryjnych
w trybie sceny [GWIA DZ. NIEBO].
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Zaawansowane

Wykonywanie zdj  z manualnymi nastawami
przys ony/pr dko ci migawki

 Priorytet apertury AE

Chc c uzyska  ostre t o, nale y ustawi  wysok
warto  przys ony. Im wy sza warto  przys ony,
tym mniejszy jest otwór przes ony. Dla uzyskania
rozmytego t a nale y ustawi  ni sz  warto  przys ony,
co odpowiada wi kszemu otworowi przys ony.
1 Przesu  joystick w

kierunku , aby ustawi
warto  przys ony.

 Warto  przys ony
: Zwi kszenie : Zmniejszenie

2 Wykonaj zdj cie.

 Priorytet migawki AE

Aby uzyska  ostre zdj cie szybko
poruszaj cego si  obiektu, nale y
ustawi  szybk  migawki. Aby uzyska
efekt rozmycia, nale y ustawi  wolniejsz
migawk .
1 Przesu  joystick w
kierunku , aby ustawi
pr dko  migawki.

 Pr dko  migawki
: Wy sza : Ni sza

2 Wykonaj zdj cie.

• Dost pny zakres warto ci przys ony oraz pr dko ci migawki opisano na str. 55.
• Jasno  ekranu mo e si  ró ni  od jasno ci zdj cia jakie zostanie wykonane. Sprawd
wykonane zdj cie na funkcji podgl du lub w trybie odtwarzania.
• Czu ci ISO nie mo na ustawi  na [AUTO] lub [ ] (w trybach priorytetu przys ony AE oraz priorytetu czasu AE czu  ISO
jest samoczynnie ustawiana na [ISO100], nawet gdy by a wcze niej ustawiona na [AUTO] lub [ ]).
• W trybie priorytetu migawki AE, lampy nie mo na ustawi  w trybie zwolnionej
migawki/redukcji czerwonych oczu  [ ]
• Gdy ekspozycja jest nieprawid owa, warto  przys ony oraz pr dko  migawki na ekranie wieci si  na
czerwono
• Gdy obiekt jest zbyt jasny, nale y ustawi  wy sz  warto  przys ony. Gdy obiekt jest za
ciemny, nale y ustawi  ni sz  warto  przys ony.
• Przy ma ej pr dko ci migawki zaleca si  u ywanie statywu.
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Zaawansowane

Wykonywanie zdj  z manualnymi nastawami
ekspozycji

 Manualna ekspozycja

Ustaw ekspozycj  r cznie wybieraj c warto
przys ony oraz pr dko  migawki.
1 Przesu  joystick / , aby

ustawi  warto  przys ony oraz
pr dko  migawki.

• : Ustawienie warto ci przys ony
oraz czasu pr dko ci .
• / : Wybór warto ci przys ony oraz
pr dko ci migawki.

2 Wci nij do po owy spust
migawki.

• Wska nik warunków ekspozycji
(pomoc manualnej ekspozycji) pojawia
si  na oko o 10 sekund

• Gdy ekspozycja jest nieprawid owa, nale y
ponownie ustawi  liczb  przys ony oraz
pr dko  migawki.

3 Wykonaj zdj cie.

Pomoc manualnej ekspozycji
Ekspozycja jest
odpowiednia.
Ustaw krótszy
czas migawki lub
wy sz  warto
przys ony.
Ustaw d szy
czas migawki lub
ni sz  warto
przys ony.

• Pomoc manualnej ekspozycji stosowana
w celu orientacyjnym. Zaleca si
sprawdzenie zdj cia na podgl dzie.

• Dost pny zakres warto ci przys ony
oraz czasów migawki opisano na str.
55.

• W trybie manualnej ekspozycji nie
mo na ustawi  nast puj cych pozycji:

- zwolniona migawka/redukcja
czerwonych oczu [ ] (str. 43).

– czu ci ISO na [AUTO] lub [ ] (str.
84) (w trybie manualnej ekspozycji,
czu  ISO jest samoczynnie
ustawiana na [ISO100], nawet je eli
by a ustawiona na [AUTO] lub [ ]).

– kompensacja ekspozycji (str. 48)
• Jasno  wy wietlacza LCD mo e si

ró ni  od jasno ci wykonanych zdj .
Wykonane zdj cia nale y sprawdzi
funkcj  test lub w trybie odtwarzania.

• Gdy ekspozycja jest nieprawid owa, po
wci ni ciu do po owy spustu migawki
wy wietlane warto ci przys ony oraz
pr dko ci migawki zapalaj  si  na
czerwono.

• Przy wolnej migawce zaleca si
korzystanie ze statywu.
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Zaawansowane
Warto ci przys ony oraz pr dko ci migawki

Priorytet migawki AE
Dost pne pr dko ci migawki (sek.)

(co 1/3 EV)
Warto  przys ony

8 6 5 4
3,2 2,5 2 1,6
1,3 1 1/1,3 1/1,6
1/2 1/2,5 1/3,2 1/4
1/5 1/6 1/8 1/10
1/13 1/15 1/20 1/25
1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1/125 1/160
1/200 1/250 1/320 1/400
1/500 1/640 1/800 1/1000

F2,8 do 8,0

1/1300 F4,0 do F8,0
1/1600 F5,6 do F8,0
1/2000 F8,0

Priorytet przys ony AE
Dost pne warto ci przys ony

(co 1/3 EV)
Pr dko  migawki (sek.)

F8,0 8 do 1/2000
F7,1 F6,3 F5,6 8 do 1/1600
F4,9 F4,5 F4,0 8 do 1/1300
F3,6 F3,2 F2,8 8 do 1/1000

Manualna ekspozycja
Dost pne warto ci przys ony

(co 1/3 EV)
Dost pne pr dko ci migawki (sek.)

(co 1/3 EV)
F2,8 do F3,6 60 do 1/1000
F4,0 do F4,9 60 do 1/1300
F5,6 do F7,1 60 do 1/1600

F8,0 60 do 1/2000

• Warto ci przys ony w tabeli powy ej s  warto ciami przy przybli eniu optycznym
ustawionym na Wide.
• Niektórych warto ci przys ony nie mo na wybra  przy pewnych warto ciach
przybli enia.
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Zaawansowane

Wykonywanie zdj  z manualn  nastaw
ostro ci

yj tej funkcji do ustawienia ostro ci na
sta e lub gdy odleg  do obiektu jest
sta a i nie chcesz uruchamia  AF.

1 Przesu  prze cznik ustawiania
ostro ci na [MF].

• AF: Automatyczne ustawianie ostro ci
• AF : Automatyczne ustawianie ostro ci
w trybie makro
• MF: Manualne ustawianie ostro ci

•  : Dalej
•  : Bli ej
•  : Ustawiona odleg  ustawiania

ostro ci
• Pojawia si  asystent MF .

• Gdy joystick nie jest przesuwany przez 2
sekundy, asystent MF znika.
• Gdy joystick nie jest przesuwany przez 5
sekund, ruchomy wska nik  znika.

3 Wykonaj zdj cie.

Asystent manualnego ustawiania
ostro ci
Gdy [ASYSTENT MF] jest ustawiony w
trybie [MF1] lub [MF2], przesu  joystick

, aby powi kszy  zdj cie.
Dzi ki temu manualne ustawianie ostro ci
jest atwiejsze.

1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij .

3 Naci nij , aby wybra  ikon  [ ]
menu [KONF.] a nast pnie
naci nij .
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Zaawansowane

4 Naci nij , aby wybra
[ASYSTENT MF], a nast pnie .

5 Naci nij , aby wybra  [MF1]
lub [MF2], nast pnie [MENU/ SET].

• [MF1]: Centralny obszar obrazu jest tylko
powi kszony. Podczas
ustawiania ostro ci mo na
kontrolowa  kompozycj  zdj cia.

• [MF2]: Ca y obszar jest powi kszony.
Manualne ustawianie ostro ci
jest bardzo atwe nawet w
sytuacji braku pewno ci
ustawienia ostro ci dla trybu
szerokok tnego.

• [OFF]: Ekran nie jest powi kszony.

6 Zako cz naciskaj c
[MENU/SET].
• Mo esz tak e zako czy  naciskaj c

do po owy spust migawki.
• Punkty 2 do 6 mo esz tak e wykona

joystickiem

                        Wybierz Ustaw i zako cz

Przesuwanie powi kszonej cz ci
Fragment powi kszony w asystencie MF
mo na przesuwa .
Funkcja ta jest przydatna przy zmianie
punktu ustawiania ostro ci.

2 Naciskaj klawisze kursora
, aby przesun

powi kszony fragment.

• Powi kszenie zdj cie jest anulowane po
2 sekundach.

• Wy wietlane zdj cie powraca do
pierwotnego asystenta MF gdy:

–Prze cznik trybu ustawiania ostro ci
zostanie przesuni ty na [AF] lub [AF ].

–Zmieniony zostanie format lub wielko
zdj cia.

–Aparat zostanie wy czony.
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Zaawansowane
Techniki manualnego ustawiania

ostro ci

 Przesu  joystick .
 Nawet, gdy ostro  jest ustawiona na

obiekcie, przesu  joystick jeszcze kilka
razy .

 Wró  do rodka kadru, aby doko czy
ustawianie ostro ci.

Pu apka ostro ci
Jest to technika ustawiania ostro ci na
okre lony punkt z wyprzedzeniem, gdy
trudno u  automatycznego ustawiania
ostro ci z powodu szybkiego ruchu obiektu.
Funkcja ta jest przydatna po ustaleniu
odleg ci od obiektu.

• Manualne ustawianie ostro ci mo na
tak e wykorzysta  w trybie filmowym
[ ].

Po rozpocz ciu nagrywania ostro  jest
ustawiona na sta e.

• Po ustawieniu ostro ci na przybli eniu
W, zdj cie mo e by  nieostre na
przybli eniu T. W takim przypadku
nale y ponownie ustawi  ostro .

• Asystent MF nie pojawi si  w trybie
przybli enia cyfrowego.

• Odleg  ustawiania ostro ci pokazuje
w przybli eniu jak daleko znajduje si
obiekt.

• Do dok adnego ustawiania ostro ci
nale y u  asystenta MF.

• Po anulowaniu trybu oszcz dzania
energii, nale y ponownie ustawi
ostro .

• Po wybraniu manualnego ustawiania
ostro ci, nie mo na ustawi  trybu AF
ci ego (str. 90).
• Po wybraniu manualnego ustawiania
ostro ci zwolniona zostaje blokada AF.

Ty
lk

o 
na

 u
ży

te
k 

w
ła

sn
y

Ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
be

z 
pi

se
m

ne
j z

go
dy

 P
an

as
on

ic
 P

ol
sk

a 
za

br
on

io
ne



Zaawansowane

Zdj cia zbli  (makro)
Tryb ten pozwala wykonywa  zdj cia
zbli  obiektów, np. podczas
fotografowania kwiatów.
W trybie tym mo na podej  do obiektu na
odleg  do 5 cm od soczewki
obiektywu, przy przybli eniu
ustawionym na [W] (1×).

1 Prze cznikiem trybu ustawiania
ostro ci wybierz [AF ]].

• AF: Automatyczne ustawianie ostro ci
• AF : Automatyczne ustawianie

ostro ci w trybie makro
• MF: Manualne ustawianie ostro ci

Zakres ostro ci

• Zwyk y

• [AF ]

• W trybie makro najlepiej u ywa  statywu
oraz samowyzwalacza.

• Gdy obiekt jest blisko aparatu, efektywny
zakres ostro ci (g bia ostro ci) jest
znacz co zaw ona. Dlatego te , gdy
zmieni si  odleg  mi dzy aparatem a
obiektem (np. po zbli eniu aparatu) trudno

dzie ustawi  ostro .
• Gdy obiektyw aparatu b dzie poza

dost pnym zakresem ostro ci, ostro
mo e nie zosta  ustawiona na obiekcie
nawet je eli b dzie si wieci  wska nik
ostro ci.

• Tryb AF Makro ma priorytet ustawiania
ostro ci na obiekty znajduj ce si  blisko
aparatu. Dlatego gdy obiekt jest po ony
dalej ni  50 cm od aparatu, ustawienie
ostro ci w tym trybie potrwa d ej ni  w
zwyk ym trybie AF.

• Zasi g lampy b yskowej wynosi od oko o
60 cm do 4,9 m (W) (przy czu ci ISO
ustawionej na [AUTO]). Podczas
wykonywania zdj  z bliska, zaleca si
wy czenie lampy b yskowej [ ].

• Jest rzecz  normaln , e rozdzielczo
na brzegach zdj cia wykonywanego w
trybie [AF ] jest ni sza.
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Zaawansowane

Ustawianie formatu

Format to wspó czynnik wysoko ci oraz
szeroko ci zdj cia. Poprzez zmian
formatu mo na dopasowa  k t widzenia
do fotografowanego uj cia.
1 Przesu  prze cznik formatu, aby
zmieni  ustawienie.

Odpowiedni do krajobrazów itp.,
gdzie preferowany jest szeroki

t widzenia. Format przydatny
tak e do przegl dania zdj  na
szeroko-ekranowym odbiorniku
TV, HDTV itp.

Do wykonywania zdj  w
formacie 3:2 (format filmu
35mm)
.

Wykonywanie zdj  w formacie
4:3 (format monitora
ekranowego lub odbiornika TV)

• Nie mo na wybra  [ ] podczas
zapisu filmu [ ] na karcie. Podczas
zapisu filmu [ ] do pami ci
wewn trznej nie mo na wybra  [ ]
oraz [ ].

• Brzegi zarejestrowanych zdj  mog
zosta  obci te podczas wykonywania
odbitek (str. 126).
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Zaawansowane

Blokada AF (auto focus) /AE (auto exposure)

Blokada ostro ci przyciskiem [BLOKADA
AF/AE] jest przydatna, gdy obiekt znajduje si
poza obszarem AF lub gdy bardzo wysoki
kontrast obiektu nie pozwala ustawi
prawid owej ekspozycji.
AF: Dzi ki tej funkcji, aparat samoczynnie
ustawia ostro  na obiekcie.
AE: Dzi ki tej funkcji, aparat ocenia
jasno  obiektu i samoczynnie ustawia
ekspozycj .

Ustawianie blokady
1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij , aby wybra
[BLOKADA AF/AE] i naci nij .

3 Naci nij , aby wybra
pozycj  i naci nij [MENU/SET].

• AF : Blokada AF
• AE : Blokada AE
• AF/AE : Blokada AF/AE

4 Zamknij menu [MENU/SET].
• Menu mo na zamkn  wciskaj c do

po owy przycisk migawki.
• Punkty 2 do 4 mo na tak e wykona

joystickiem.

                    Wybierz Ustaw i zako cz

Rejestrowanie zdj
1 Wyceluj obszar AF na obiekt.
2 Naci nij i przytrzymaj [BLOKADA

AF/AE].

AF-L : Blokada tylko ostro ci (AF)
AE-L : Blokada tylko ekspozycji (AE)
        : Blokada ostro ci oraz ekspozycji

(AF/AE)
• Aby odblokowa , naci nij ponownie
[BLOKADA AF/AE] i przytrzymaj.

3 Wyceluj aparat z powrotem na pierwotnie
ustawiony kadr i wci nij do ko ca przycisk
migawki

• Ekspozycja pozostanie niezmiennie,
nawet je eli zmieni si  jasno  obiektu.

• U ywaj c blokady AE, nadal mo na
zmieni  ustawienie ostro ci wciskaj c do
po owy spust migawki.

• U ywaj c blokady AE, nadal mo na
przesuwa  program P (str. 27)

• Nie mo na u ywa  blokady AE w trybie
manualnej ekspozycji, trybach sceny oraz
filmie.

• Podczas manualnego ustawiania
ostro ci dzia a tylko blokada AE.

Ty
lk

o 
na

 u
ży

te
k 

w
ła

sn
y

Ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
be

z 
pi

se
m

ne
j z

go
dy

 P
an

as
on

ic
 P

ol
sk

a 
za

br
on

io
ne



Zaawansowane

Tryby sceny

Po wybraniu trybu sceny odpowiedniego
do sytuacji zdj ciowej, aparat ustawia
ekspozycj  oraz balans bieli optymalne
do danego zdj cia.
• Tryby sceny opisano na str. 63 do 69.

1 Naci nij , aby wybra  tryb
sceny.

• Naci nij  przy , aby prze czy  na
nast pny ekran menu.

• Je eli [TRYB SCENY] si  nie pojawia,
naci nij [MENU/SET], aby wy wietli
menu [TRYB SCENY].

• Po naci ni ciu , wy wietlaj  si
wyja nienia dotycz ce ka dego z
trybów sceny (po naci ni ciu
nast puje powrót do ekranu menu [TRYBY
SCENY).

2 Naci nij [MENU/SET].

Pozycje ekranów menu
• Jest 5 ekranów menu (1/5, 2/5, 3/5,
4/5 oraz 5/5).
• Ekrany mo na prze cza  z poziomu

ka dego menu obracaj c d wigienk
przybli enia.

Korzystanie z menu za pomoc
joysticka

Do dzia  w obr bie menu mo na tak e
ywa  joysticka.

1 Przesu  joystick w kierunku , aby
wybra  tryb sceny.

• Po przesuni ciu joysticka , wy wietlaj
si  wyja nienia dotycz ce ka dego z
trybów sceny (po naci ni ciu  nast puje
powrót do ekranu menu)

2 Naci nij joystick, aby ustawi  tryb.

• Po wybraniu trybu sceny
nieodpowiedniego do sytuacji zdj ciowej,
kolory zdj cia mog  wygl da  dziwnie.

• Aby dopasowa  jasno  wykonywanego
zdj cia, nale y u  kompensacji
ekspozycji (str. 48) (nie mo na tego
uczyni  w trybie [GWIA DZ. NIEBO]).

• W menu [TRYB SCENY], naci nij  a
nast pnie aby wybra  ikon
[NAGR.] [ ] (str. 81) lub [KONF.] [ ] (str.
21) i ustawi  okre lone ustawienia.

• W trybach sceny nie mo na ustawi
nast puj cych ustawie  (aparat wybiera
warto ci optymalne):

–[B.BIELI] (str. 82)
–[CZU ] (str. 84)
–[TRYB POMIARU] (str. 88)
–[EFEKT KOL.] (str. 91)
–[REG. OBR.] (str. 91)
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62.)

Tryb Portret
o jest rozmyte a osoba zostaje wyj ta z

a ze zdrowszym wygl dem cery.

Techniki zdj  w trybie Portret
Aby maksymalnie wykorzysta  ten tryb:
1 Obró  d wigienk  przybli enia jak najdalej w
kierunku [T].
2 Podejd  jak najbli ej osoby.

• Tryb odpowiedni do zdj  dziennych na
zewn trz.
• Czu  ISO jest ustalona na [ISO100].

Tryb G adka skóra
Aparat wykrywa obszar skóry (np. twarz),
aby nada  jej g adszy wygl d ni  w trybie
Portret. Trybu tego nale y u  do
wykonywania portretów samej twarzy.

Techniki zdj  w trybie G adka skóra
Aby maksymalnie wykorzysta  ten tryb:
1 Obró  d wigienk  przybli enia jak najdalej w

kierunku [T].
2 Podejd  jak najbli ej do osoby.

• Tryb odpowiedni do zdj  dziennych na zewn trz.
• Je eli na zdj ciu znajd  si  inne

elementy o barwie skóry, zostan  one
tak e zmi kczone.

• Efekt zmi kczania b dzie s abszy je eli
nie b dzie wystarczaj cej ilo ci wiat a.

• Czu  ISO jest ustalona na [ISO100].

 Tryb Krajobraz
Tryb ten pozwala na wykonanie zdj cia
rozleg ego krajobrazu. Preferowane jest
ustawianie ostro ci odleg ych obiektów.

• Przesu  prze cznik trybu ustawiania
ostro ci na [AF].
• Zakres ostro ci to 5 m to .
• Lampa b yskowa jest wy czona  [ ].
• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.

 Tryb Sport
Tryb ten pozwala na wykonanie zdj cia
szybko poruszaj cych si  obiektów (np.
sportu na zewn trz)

Techniki zdj  w trybie Sport
Tryb ten jest skuteczniejszy w
przypadku zdj  w dzie  wykonywanych
przy dobrej pogodzie.

• Przesu  prze cznik trybu ustawiania
ostro ci na [AF.

• Tryb ten jest odpowiedni do zdj  w
dzie  na zewn trz, przy utrzymywaniu
dystansu do obiektu rz du co najmniej
5 metrów.

• Czu  ISO jest ustalona na [ ].
• Powi kszenie cyfrowe jest wy czone
• Auto  jest wy czony.
• Funkcja [ ] samoczynnie zwi ksza

czu  ISO, aby zapobiec
poruszeniom podczas zdj  szybko
poruszaj cych si  obiektów w
pomieszczeniach.
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

 Tryb Portret noc
Posta  mo e by  zarejestrowana z
rzeczywist  jasno ci  dzi ki u yciu lampy

yskowej oraz zwolnionej migawki.

Techniki zdj  w trybie Portret noc
• Otwórz lamp  (str. 43)
• Z uwagi na woln  migawk , najlepiej

 statywu oraz samowyzwalacza
(str. 47).

• Posta  powinna pozosta  nieruchoma
przez oko o 1 sekund  po wykonaniu
zdj cia.

• Zaleca si  wykonywanie zdj  na
przybli eniu 1x (W) oraz w odleg ci ok. 1,5
metra od fotografowanego obiektu.

• Zakres ostro ci wynosi 1,2 m do 5 m.
(ustawienia lampy dost pne w ró nych
trybach scen opisano na str. 45).

• Nie u ywan  lamp  b yskow  nale y
zamkn .

• Migawka mo e by  zamkni ta przez ok.
1 sekund  po naci ni ciu spustu
migawki (d ugi czas na wietlania). Nie
jest to objaw awarii sprz tu.

• Podczas wykonywania zdj  przy
abym o wietleniu mog  by  widoczne

szumy.
• Lampa jest zawsze ustawiona na

ZWOLN./CZ.OCZY [ ].
• W tym trybie nie mo na u ywa  [AF

CI Y].

 Tryb Krajobraz noc
Tryb ten pozwala na wykonanie zdj cia
nocnego krajobrazu. Dzi ki wolnej
migawce, krajobraz ten b dzie mia ywe
kolory.

Techniki zdj  w trybie Krajobraz noc
• Przesu  prze cznik trybu ustawiania
ostro ci na [AF].
• Nale y u  samowyzwalacza oraz

statywu (str. 47), poniewa  migawka
mo e by  otwarta nawet do 8 sekund.

• Zakres ostro ci w zakresie 5 m to .
• Migawka mo e by  zamkni ta przez ok.

5 sekund po naci ni ciu spustu migawki
(d ugi czas na wietlania). Nie jest to
objaw awarii sprz tu.

• Podczas wykonywania zdj  przy
abym o wietleniu mog  by  widoczne

szumy.
• Lampa b yskowa jest wy czona [ ].
• Czu  ISO jest ustalona na [ISO100].
• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.
• W trybie tym nie mo na u ywa  [AF

CI Y].

 Tryb Autoportret
Tryb ten pozwala wykona  zdj cie
samemu sobie.

Techniki zdj  w  trybie Autoportret
Po naci ni ciu do po owy spustu migawki,
gdy aparat ustawi na Ciebie ostro ,
zapali si  wska nik samowyzwalacza.
Trzymaj pewnie aparat i wci nij do ko ca
spust migawki.
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

• Migaj ca lampka samowyzwalacza
oznacza, e aparat nie ustawi  ostro ci.
Nale y wówczas ponownie wcisn  do
po owy spust migawki.

• Wykonane zdj cie samoczynnie
pojawia si  na ok. 10 sekund na
wy wietlaczu LCD. Funkcja pogl du
jest opisana na str. 35.

• Je eli zdj cie b dzie rozmyte z uwagi
na woln  migawk , zaleca si  u ycie 2
sek. samowyzwalacza
(str. 47).

• Dost pny zakres ostro ci wynosi 30 do
70 cm.

• Mo na wykona  autoportret z d wi kiem
(str. 87). W takim przypadku wska nik
samowyzwalacza b dzie si wieci
podczas nagrywania d wi ku.

• Po wybraniu trybu Autoportret [ ],
przybli enie jest ustawiane na W (1×).
Zwi kszenie przybli enia utrudni
ustawianie ostro ci.

• Samowyzwalacz mo na wy czy  [OFF]
lub ustawi  na [2SEK.] (str. 47)
Ustawienie na [2SEK.] dzia a do
momentu wy czenia aparatu lub
obrócenia pokr a wyboru trybu.

• Funkcja stabilizatora dzia a w trybie
[MODE2] (str. 50)

• Tryb AF jest ustawiony na ustawianie
ostro ci w trybie 9-obszarowym (str. 88).

• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.

 Tryb ywno
Trybu tego mo na u ywa  do wykonywania
zdj ywno ci w restauracjach, niezale nie
od o wietlenia, wydobywaj c naturalne kolory
fotografowanego obiektu.

•

 Zakres ostro ci wynosi od 5 cm (W) lub
30 cm (T) do .

 Tryb Impreza
Tryb ten s y do wykonywania zdj  na
przyj ciach weselnych, imprezach
wewn trz budynków itp. Zarówno ludzie
jak i t o zachowaj  naturaln  jasno
dzi ki u yciu lampy b yskowej oraz
wolnej migawce.

Techniki zdj  w Trybie Impreza
• Otwórz lamp  (str. 43).
• Z uwagi na woln  migawk , najlepiej

 statywu oraz samowyzwalacza (str.
47).

• Zaleca si  wykonywanie zdj  po ustawieniu
przybli enia na [W] (1×) oraz w odleg ci
oko o 1,5 m od obiektu.

• Lamp  mo na ustawi  na ZAW.W /
CZ.OCZY [ ] lub ZWOLN./CZ.OCZY
[ ].
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

 Tryb wiat o wiecy
Tego trybu nale y u , aby uchwyci
nastrój wiat a wiec.

Techniki zdj  w trybie wiat o
wiecy

• Najskuteczniejszy bez u ycia lampy
yskowej.

• Najlepiej u  samowyzwalacza oraz
statywu (str. 47).

• Zakres ostro ci wynosi od 5 cm (W) lub
30 cm (T) do .

• Lamp  mo na ustawi  na Zawsze
czony/redukcja czerwonych oczu

[ ] lub zwolniona migawka/redukcja
czerwonych oczu [ ].

 Tryb Fajerwerki
Tryb ten pozwala na wykonywanie
pi knych zdj  fajerwerków
eksploduj cych na nocnym niebie.

Techniki zdj  w trybie Fajerwerki
• Z uwagi na woln  migawk , zaleca si

ycie statywu.

• Tryb ten jest najskuteczniejszy dla
obiektów oddalonych o co najmniej 10 m
od aparatu.

• Pr dko ci migawki s nast puj ce:
–Przy wy czonym stabilizatorze obrazu

jest ona ustalona na 2 sekundy
–Gdy stabilizator obrazu dzia a w

[MODE1] lub [MODE2]:
  1/4 lub 2 sekundy (2 sekundy w

przypadku, gdy aparat nie wykryje drga
np. podczas u ywania statywu etc.)

• Histogramy s  zawsze wy wietlane na
pomara czowo (str. 40).

• Lampa b yskowa jest wy czona [ ].
• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.
• W tym trybie nie mo na u ywa  [AF

CI Y].
• Czu  ISO jest ustalona na [ISO100].
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

 Tryb Gwia dziste niebo
Tryb ten nale y wybra , aby wykona
wyra ne zdj cie nocnego nieba lub innych
ciemnych obiektów. Wolna migawka
pozwala uchwyci  efekt iskrzenia gwiazd.

Ustawianie pr dko ci migawki
Mo na wybra  czas 15, 30, lub 60 sekund.
1 Naci nij , aby wybra  pr dko

migawki i naci nij [MENU/SET].

2 Wykonaj zdj cie.

• Po wci ni ciu spustu migawki pojawi si
ekran odliczania. Nie nale y porusza
aparatem. Po sko czeniu odliczania
pojawi si  komunikat [PROSZ
CZEKA ···]. Wy wietla si  on przez ca y
ustawiony czas otwarcia migawki.

• Aby przerwa  odliczanie i anulowa
wykonanie zdj cia, nale y nacisn
[MENU/SET].

Techniki zdj  w  trybie Gwia dziste
niebo
• Migawka otwiera si  na 15, 30 lub 60
sekund. Dlatego te  zaleca si  u ycie
statywu oraz samowyzwalacza (str. 47).

• Histogram jest zawsze pomara czowy
(str. 40).
• Lampa b yskowa jest wy czona [ ].
• Funkcja stabilizatora obrazu jest
wy czona (str. 50).
• Czu  ISO jest ustalona na [ISO100].
• W tym trybie nie mo na u ywa  [AF

CI Y].
• Nie mo na u  kompensacji ekspozycji,
auto bracket, zdj  seryjnych oraz
rejestrowania d wi ku.

 Tryb Zdj cia na pla y
Tryb ten pozwala na wykonywanie zdj
na pla y, je eli silne wiat o  s oneczne
uniemo liwia prawid ow  ekspozycj .

Techniki zdj  w trybie Pla a
• Nale y u  lampy b yskowej.

• Nale y unika  kontaktu aparatu z
gor cym piaskiem.

• Piasek lub woda morska mog  uszkodzi
aparat. Nale y zwróci  uwag , aby piasek
oraz woda morska nie wesz y w kontakt z
aparatem a zw aszcza z lamp  b yskow ,
obiektywem oraz gniazdami wej cia/wyj cia.
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

 Tryb Zdj cia lotnicze
Tryb ten pozwala na wykonywanie zdj  z
okna samolotu.

Technika dla Trybu zdj cia lotnicze
Technik  t  zaleca si  w przypadku
wyst powania trudno ci z ustawianiem
ostro ci (zdj cia chmur itp.). Nale y
wycelowa  aparat na obiekt o wysokim
kontra cie i wcisn  do po owy spust
migawki w celu ustawienia ostro ci, a
nast pnie skierowa  aparat na w ciwy
obiekt i wcisn  spust migawki do
ko ca.

• Korzystaj c z aparatu, nale y
bezwzgl dnie wykonywa  polecenia
za ogi.
• Nale y uwa  na odbicia w oknie.
• Lampa b yskowa jest wy czona [ ].

• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.

 Tryb nieg
Tryb ten, dzi ki odpowiednim
ustawieniom ekspozycji oraz balansu bieli
pozwala na uchwycenie na zdj ciu bieli
niegu..

Tryb Du a czu
Tryb ten pozwala na wykonywanie
rozja nionych zdj  wpomieszczeniach bez

ycia lampy b yskowej.

• Zakres ostro ci wynosi od 5 cm (W) lub
30 cm (T) do .

• Z uwagi na du  czu , rozdzielczo
rejestrowanego zdj cia znacznie spada.
Nie jest to objaw awarii sprz tu.

• Mo na wykonywa  odbitki w formacie
10×15 cm (4 x 6 cali).

• Lampa b yskowa jest wy czona [ ].
• Nie mo na u  dodatkowego

przybli enia optycznego oraz
przybli enia cyfrowego.

• W trybie du ej czu ci nie mo na
ustawi  jako ci zdj  na [RAW].
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Zaawansowane
Naci nij [MENU/SET] w menu [TRYB SCENY] i wybierz tryb sceny (str. 62).

Tryb Dziecko 1
Tryb Dziecko 2

Tryb ten ustawia ekspozycj  oraz kolory
w ten sposób, aby wydoby  zdrowy kolor
skóry dziecka. Je eli zostanie w czona
lampa b yskowa, to b nie ona s abiej
ni  zazwyczaj

ywaj c trybów [DZIECKO1] oraz
[DZIECKO2] mo na ustawi  daty urodzin
dwójki dzieci.

• Podczas pó niejszego przegl dania
zdj cia widoczny jest wiek dziecka.

• Do nadruku wieku dziecka mo na tak e
 oprogramowania [LUMIX Simple

Viewer] lub [PHOTOfunSTUD IO-viewer-]
do czonego na CD-ROM. Informacje na
ten temat znajduj  si  w oddzielnej
instrukcji po wi conej pod czaniu
aparatu do komputera.

Ustawienia wy wietlania wieku
• Aby wy wietli  wiek, wprowad  dat

urodzenia, wybierz [Z WIEKIEM], i
naci nij [MENU/SET].

• Aby nie pokazywa  wieku, wybierz [BEZ
WIEKU], i naci nij [MENU/SET].

1 Wybierz [DATA URODZIN] i naci nij
MENU/SET].

2 Na wy wietlaczu pojawi si  komunikat
[USTAW DAT  URODZIN DZIECKA].
Za pomoc  przycisków /  wybierz
rok/miesi c/dzie  i ustaw je
przyciskami .

3 Naci nij [MENU/SET], aby wyj .
• Je eli wybierzesz [Z WIEKIEM] jednak nie

ustawisz daty urodzin, pojawi si
komunikat. Naci nij [MENU/SET] i
wykonaj 2 oraz 3, aby ustawi  dat
urodzin.

• Zakres ostro ci wynosi od 5 cm (W)
lub 30 cm (T) do .

• Czu  ISO jest ustalona na [ ]
• Auto bracket jest wy czony.
• Przybli enie cyfrowe jest wy czone.
• Po w czeniu trybu [DZIECKO1/2] w

trybie sceny lub prze czeniu na ten
tryb z innych trybów sceny, przez 5
sekund na dole ekranu s  wy wietlane
wiek oraz bie ca data i godzina.

• Wy wietlanie bie cego wieku zale y
od ustawienia [J ZYK].

• Wy wietlany styl wieku mo e si  ró ni
od stylu na odbitce.

• W dniu urodzin wy wietlany b dzie
wiek 0 miesi cy 0 dni.

• Je eli wiek jest nieprawid owy,
sprawd  ustawienia zegara oraz daty
urodzin.

• Je eli ustawisz [BEZ WIEKU], to
podczas wykonywania zdj cia nie
zostanie zarejestrowana informacja o
wieku i nie b dzie jej mo na pó niej
wy wietli  nawet po wybraniu [Z
WIEKIEM].

• Aby wyzerowa  ustawienia daty urodzin,
wybierz z menu [KONF] pozycj
[ZEROWANIE] (str. 24).
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Zaawansowane

Rejestrowanie informacji, którego dnia wakacji
zosta o wykonane zdj cie.

Po wcze niejszym ustawieniu daty wyjazdu mo na
rejestrowa , którego dnia wakacji wykonano zdj cie.
• Podczas odtwarzania zdj cia, wy wietla
si  data jego wykonania.

• Liczba dni jaka min a od daty wyjazdu, mo e by
nadrukowana na ka dym zdj ciu przy pomocy
oprogramowania [LUMIX Simple Viewer] lub
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-], do czonego na CD-ROM.
(Szczegóy opisano w osobnej instrukcji opisuj cej pod czenia
aparatu do komputera).
Ustawianie daty wyjazdu

(Ekran przedstawia przyk ad dla
programu AE [P])

1 Naci nij [MENU/SET].
2 Naci nij .

3 Naci nij , aby wybra  ikon  [ ]
menu [KONF.].

4 Naci nij , aby wybra  [DATA
WYJAZDU] i naci nij .

5 Naci nij , aby wybra  [UST.] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

6 Naci nij / , aby wybra
dat .

/ : Wybór pozycji menu.
: Ustaw rok, miesi c i dzie .
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Zaawansowane

7 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],
aby zamkn  menu.

• Punkty 2 do 7 mo na wykona  za
pomoc  joysticka.

Wybierz Ustaw  i zako cz

8 Wykonaj zdj cie.

• Bie ca data, godzina oraz numer
kolejnego dnia podró y wy wietlana jest
przez ok. 5 sek.na dole ekranu:
-Je li aparat zostanie w czony gdy jest

ustawiona data wyjazdu.
-Po ustawieniu godziny, daty wyjazdu,

zmianie ustawie  zegara wiatowego
(GODZINA).

-Po prze czeniu z trybu odtwarzania do
dowolnego innego trybu.

• Je li ustawiona jest [GODZINA], to w
prawym dolnym rogu pojawia si  ikona
[ ].

Anulowanie daty wyjazdu
Je eli pozostawisz [DATA WYJAZDU] na
[SET], liczba dni jaka min a od dnia
wyjazdu, b dzie dalej rejestrowana.
Po zako czeniu wakacji, na ekranie z
punktu 5, ustaw [DATA WYJAZDU] na
[OFF] i wci nij dwukrotnie [MENU/SET].

• Dzie  podró y jest obliczany na
podstawie ustawionego czasu oraz daty
wyjazdu (str. 20).

 Je li ustawiony zostanie czas miejsca
  docelowego w [GODZINA] (str. 72), data
 podró y jest obliczana na podstawie
 czasu miejsca docelowego oraz daty
    wyjazdu .
• Dzie  wyjazdu zostanie zapami tany po

wy czeniu aparatu.
• Po ustawieniu daty wyjazdu oraz

wykonaniu zdj cia przed t  dat ,
wy wietlany jest pomara czowy znak [-]
(minus) i dzie  wyjazdu, w którym
zosta o wykonane zdj cie, nie jest
rejestrowany.

• Je eli ustawisz dat  wyjazdu a
nast pnie przestawisz zegar na czas
miejsca docelowego, znak [-] (minus)
wy wietla si  na bia o i dzie  wyjazdu,
podczas którego wykonano zdj cie, jest
rejestrowany (np. gdy zdj cie jest
rejestrowane jeden dzie  przed dat
wyjazdu).

• Je eli [DATA WYJAZDU] jest ustawiona
na [OFF], liczba dni, jakie min y od
daty wyjazdu nie b  rejestrowane i
nawet po ustawieniu [DATA WYJAZDU]
na [SET] nie b dzie ona wy wietlana na
zdj ciach.

• Je eli ustawisz dat  wyjazdu podczas
gdy zegar nie jest ustawiony, pojawi si
komunikat [USTAW ZEGAR]. W takim
przypadku nale y ustawi  zegar
(str. 20).
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Zaawansowane

Czas w miejscu docelowym podró y.

Po ustawieniu obszaru domowego oraz obszaru
docelowego podczas podró y zagranicznych itp.,
na wykonanych zdj ciach b dzie mo na
wy wietli  czas domowy oraz czas docelowy.
• Wybierz [UST.ZEGARA], aby ustawi

bie  dat  i godzin (str. 20).

1 Naci nij [MENU/UST]
2 Naci nij .

3 Naci nij , aby wybra  ikon  [ ]
menu [KONF.].

4 Naci nij , aby wybra
[GODZINA] i naci nij .

Punkty 2 do 4 mo na wykona  za pomoc
joysticka.

Wybierz Ustaw  i zako cz

• Ustawiaj c czas wiatowy ([GODZINA]) po
raz pierwszy, pojawi si  komunikat
[USTAW OBSZAR DOMOWY]. Gdy
wy wietli si  ten komunikat, naci nij
[MENU/SET] i ustaw obszar domowy wg
ekranu pokazanego w punkcie 2.
"Ustawienia obszaru domowego [DOM]”.

Ustawianie obszaru domowego
[DOM]

(Wykonaj punkty 1, 2, 3 oraz 4.)
 Naci nij , aby wybra  [DOM] a

nast pnie naci nij [MENU/SET].

 Naci nij / , aby wybra  obszar
domowy i naci nij [MENU/UST].

• Do wykonania punktów  i  mo na
tak e u  joysticka

• Bie cy czas jest wy wietlany w lewym
górnym rogu ekranu, za  korekta w
stosunku do GMT (uniwersalnego
czasu Greenwich) jest wy wietlana w
lewym dolnym rogu ekranu.

• Je eli na obszarze domowym stosuje
si  czas letni [ ], naci nij .
Naci nij powtórnie, aby przywróci
pierwotny czas.

• Ustawienie czasu letniego dla obszaru
domu nie przestawia bie cego czasu.
Przestaw zegar o godzin  (str. 20).
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Zaawansowane
Zako czenie ustawie  obszaru
domowego
• Je eli ustawiasz obszar domowy po raz

pierwszy, to ekran po naci ni ciu
[MENU/SET]  powraca do ekranu
widocznego w punkcie  “Ustawianie
obszaru domowego [DOM]”. Aby
powróci  do ekranu z punktu 4, naci nij

, a nast pnie zamknij menu
przyciskiem [MENU/SET].

• Je eli ustawiasz obszar domowy po raz
kolejny, po naci ni ciu [MENU/SET]
ekran  powraca do ekranu widocznego w
punkcie 4. Naci nij ponownie
[MENU/SET], aby zamkn  menu.

Ustawianie obszaru docelowego
(Wykonaj punkty 1,2,3 oraz 4 ze str. 72)
Naci nij , aby wybra  [CEL] i naci nij
[MENU/SET]

:Zale nie od ustawienia, wy wietla czas
w obszarze docelowym podró y lub
obszarze domowym.

• Je eli ustawiasz obszar docelowy
podró y po raz pierwszy, data i
godzina s  wy wietlane jak na ekranie
powy ej.

Naci nij , aby wybra  obszar
docelowy podró y i ustaw go wciskaj c
[MENU/ UST.].

• Bie cy czas obszaru docelowego
podró y jest wy wietlany w prawym
górnym rogu ekranu, za  w lewym
dolnym rogu ekranu wy wietlana jest
ró nica czasu w stosunku do obszaru
domowego.

• Je eli na obszarze docelowym stosuje
si  czas letni [ ], naci nij  (zegar
przestawi si  o 1 godzin  do przodu).
Aby przywróci  pierwotny czas, naci nij
powtórnie .

• Wy wietlane s  nazwy g ównych miast
na wybranym obszarze. Ponadto w
lewym dolnym rogu ekranu wy wietlana
jest ró nica czasu w stosunku do
obszaru domowego (nazwy
wy wietlanych g ównych miast podano
na str. 74).
Zamknij menu [MENU/SET].

• Punkty  do  mo na wykona
joystickiem.
• Po ustawieniu obszaru docelowego
podró y ikona [ ] zmienia si  na [ ].

• Po powrocie z wakacji przywró
ustawienia na [DOM], wykonuj c punkty
1, 2, 3, 4 a nast pnie  oraz  z
“Ustawianie obszaru domowego [DOM]”
(str. 72).

• Je eli w ród wy wietlanych obszarów
nie mo esz odnale  swego celu
podró y, ustaw inny o takiej samej
wy wietlanej ró nicy czasu w stosunku
do obszaru domowego.
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Zaawansowane

ówne miasta ustawienia GODZINA

Korekta
GMT* Lista miejsc

-11 Wyspy Midway Samoa
-10 Hawaje Honolulu Tahiti
-9 Alaska Anchorage
-8 Vancouver Seattle Los Angeles
-7 Denver Phoenix
-6 Chicago Houston Mexico City
-5 Toronto Nowy Jork Miami
-4 Caracas Manaus La Paz

-3:30 Nowa Fundlandia
-3 Rio de Janeiro Sao Paulo Buenos Aires
-2 Fernando de

Noronha
-1 Azory
0 Londyn Casablanca
+1 Berlin Pary Rzym Madryt
+2 Helsinki Ateny Kair Nairobi
+3 Moskwa Kuwejt Riyadh

+3:30 Teheran
+4 Dubaj Abu Dhabi

+4:30 Kabul
+5 Islamabad Karaczi Male

+5:30 Delhi Kalkuta Mumbai Madras
+5:45 Katmandu

+6 Dakka Colombo
+6:30 Rangun

+7 Bangkok akarta
+8 Pekin Hong Kong Kuala Lumpur Singapur
+9 Seul Tokio

+9:30 Adelajda
+10 Guam Sydney
+11 Wyspy Salomona Nowa Kaledonia
+12 Fid i Auckland Wellington

+12:45 Wyspy Chatham
* “GMT” to skrót od [czas uniwersalny Greenwich].
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Zaawansowane

Tryb filmu

1 Wci nij do po owy spust migawki, aby
ustawi  ostro  a nast pnie do ko ca,
aby rozpocz  rejestrowanie filmu.

• Gdy ostro  jest ustawiona na obiekcie,
zapala si  wska nik ostro ci.

• Ostro , przybli enie oraz warto
przys ony s  sta e przez ca y czas
rejestrowania filmu (ustalane dla
pierwszej klatki).

• W prawym górnym rogu wy wietla si
dost pny czas rejestracji , za  w
prawym dolnym rogu jest wy wietlany
czas trwania rejestrowanego filmu . Dla
przyk adu 1 godzina 20 minut i 30 sekund
jest wy wietlane jako [1g20m30s].

• Dost pny czas rejestracji oraz czas
trwania rejestracji s  przybli one.

• D wi k jest jednocze nie rejestrowany
przy pomocy wbudowanego w aparat
mikrofonu.

• Wybierz format [ ] lub [ ], je li
chcesz rejestrowa  film na karcie pami ci
(str.60). Rejestracja  filmu w formacie
[ ] jest niemo liwa.

• Wybierz format [ ], je li chcesz
rejestrowa  film w pami ci wewn trznej
aparatu (str.60). Rejestracja  filmu w
formatach [ ] oraz [ ] jest
niemo liwa.

2 Wci nij do ko ca spust migawki, aby
rozpocz  rejestrowanie filmu.

• Je eli pami  wewn trzna lub karta
zape ni si  w trakcie rejestrowania,
zostanie ono przerwane samoczynnie.

 Zmiana ustawienia jako ci obrazu

1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij , aby wybra  [TRYB OBR.] a nast pnie
naci nij .

3 Naci nij , aby wybra  pozycj  i naci nij
[MENU/SET].
 Gdy ustawiony jest format obrazu [ ]

Pozycja Wielko  obrazu fps
30fps16:9L 848×480 pikseli 30fps
10fps16:9L 848×480 pikseli 10fps
15fps16:9H 1280×720 pikseli 15fps

 Gdy ustawiony jest format obrazu [ ]
Pozycja Wielko  obrazu fps

30fpsVGA 640×480 pikseli 30fps
10fpsVGA 640×480 pikseli 10fps

30fpsQVGA 320×240 pikseli 30fps
10fpsQVGA 320×240 pikseli 10fps

• fps (klatki na sekund ); Oznacza liczb  klatek w ci gu
1 sekundy.

• 30 fps pozwala rejestrowa  bardziej p ynne filmy.
• 10 fps pozwala rejestrowa  d sze filmy kosztem

jako ci obrazu.
• [15fps16:9H] pozwala rejestrowa  du  liczb  pikseli,

ale filmy nie s  tak p ynne jak w przypadku
[30fps16:9L].

• [10fpsQVGA]: Pliki s  mniejsze tak wi c filmy mo na
 jako za czników do poczty elektronicznej.
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Zaawansowane
* Film mo na rejestrowa  w pami ci
wewn trznej, gdy rozmiar zdj cia jest
ustawiony na QVGA (320×240 pikseli).
( :Dost pny, —: Niedost pny)

Pozycja Karta
SD/SDHC

Pami
wewn trzna

30fpsVGA —
10fpsVGA —

30fpsQVGA
10fpsQVGA
30fps16:9L —
10fps16:9L —
15fps16:9H —

4 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.

• Menu mo na zamkn  wciskaj c do
po owy przycisk migawki.

• Punkty 2 do 4 mo na tak e wykona
joystickiem.

Wybierz Ustaw i zamknij

• Zakres ostro ci wynosi od 50 cm [5 cm
w trybie AF Makro oraz MF] do  [W]
lub 100 cm [30 cm w trybie AF Makro
oraz MF] do  [T].

• Dost pny czas rejestracji filmu
opisano na str. 131.

• Dost pny czas rejestracji filmu widoczny
na LCD mo e nie zmniejsza  si
regularnie.

• Nie mo na rejestrowa  filmów bez
wi ku.

• Niniejszy aparat nie mo e rejestrowa
filmów na kartach MMC.

• Po ustawieniu  [TRYB OBR.] na [30fpsVGA],
[30fps16:9L] lub [15fps16:9H], zaleca si

ywanie karty pozwalaj cej zapisywa  z
pr dko ci 10 MB/sekund lub szybciej
(pr dko  karty jest podana m.in. na jej
opakowaniu)

• Zale nie od rodzaju u ytej karty SD lub
SDHC, rejestrowanie filmu mo e zosta
przerwane w jego trakcie.

• Zaleca si  u ywanie kart pami ci SD oraz
SDHC firmy Panasonic.

• Zale nie od u ytej karty pami ci, po
zako czeniu rejestracji mo e si  przez
pewien okres czasu wieci  wska nik
dost pu. Jest to normalne.

• Gdy filmy zarejestrowane aparatem s
odtwarzane na innym sprz cie, jako
obrazu oraz d wi ku mo e by
znacz co zniekszta cona lub nawet
mog  by  one niemo liwe do
odtworzenia. B dnie mog  by  tak e
wy wietlane informacje o
zarejestrowanym filmie.

• W trybie filmu [ ], nie mo na u ywa
funkcji wykrywania kierunku oraz podgl du.

• Optycznego stabilizatora obrazu nie
mo na ustawi  w [MODE2].

• Do czone oprogramowanie obejmuje
program QuickTime do odtwarzania na
komputerze filmów zarejestrowanych
aparatem.
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Zaawansowane

Odtwarzanie wielokrotne

1 Ustaw d wigienk  przybli enia na
[ ] [W], aby w czy  wiele
ekranów.

Przyk ad: Wybór wy wietlania 9 zdj :

• : 1 ekran 9 ekranów
25 ekranów ekran odtwarzania wg
kalendarza (str. 78)

• Po wy wietleniu wielu ekranów, obró
wigienk  przybli enia w stron  [ ]

[W], aby wy wietli  25 ekranów, a
nast pnie ekran wy wietlania wg
kalendarza (str. 78). Obró  d wigienk
przybli enia w stron  [ ] [T], aby wróci
do wcze niejszych ekranów.

• Po wybraniu odtwarzania wielokrotnego,
pojawia si  pasek dzi ki któremu
mo na sprawdzi  pozycj
przegl danych zdj  w stosunku do
wszystkich zdj .

2 Naci nij / , aby wybra
zdj cie.

:Numer wybranego zdj cia oraz liczba
wszystkich zarejestrowanych zdj

• Wy wietlana jest data wykonania zdj cia,
numer wykonanego zdj cia oraz
ca kowita liczba wykonanych zdj .

• W zale no ci od zarejestrowanego
zdj cia oraz ustawie , pojawi  si
nast puj ce ikony:
– [ ] (Ulubione)
– [ ] (Film)
– [ ] [DZIECKO1]/[DZIECKO2])
– [ ] (Data wyjazdu)
– [ ] (animacja poklatkowa)

Przyk ad 25 ekranów

Powrót do zwyk ego odtwarzania
Obró  d wigienk  powi kszenia w
kierunku [ ] [T] lub naci nij [MENU/SET]
albo joystick.
• Pojawi si  zdj cie w pomara czowej

ramce.
Usuwanie zdj cia podczas

odtwarzania wielokrotnego
1 Przyciskamij / , wybierz

zdj cie, a nast pnie naci nij [ ].
2 Naci nij , aby wybra  [TAK].
3 Naci nij [MENU/SET] lub joystick.

• Nawet je eli wska niki ekranu s
wy czone w zwyk ym odtwarzaniu
(str. 39), pojawi  si  one na ekranie
odtwarzania wielokrotnego. Po powrocie
do poprzedniego ekranu wskazania
powróc  do ustawie  zwyk ego
odtwarzania.

• Zdj cia nie b  obracane, nawet je eli
[OBRÓ WY W.] jest w czone (str. 97)
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Zaawansowane

Odtwarzanie zdj  wed ug daty wykonania
(odtwarzanie wg kalendarza)

Dzi ki odtwarzaniu wg kalendarza mo na
wy wietla  zdj cia wed ug daty wykonania.
1 Obró  d wigienk  przybli enia w

kierunku [ ], aby wy wietli  ekran
odtwarzania wg kalendarza.

• Data wykonania zdj cia wybranego na
ekranie odtwarzania staje si  dat
wybran  podczas pierwszego w czenia
ekranu podgl du wg kalendarza.

• Je eli jest wiele zdj  o tej samej dacie
wykonania, wy wietlane jest pierwsze
zdj cie wykonane danego dnia.

• Daty s  wy wietlane miesi cami.

2 Naci nij / , aby wybra
dat  do przegl dania.
/ : Wybór daty

: Wybór miesi ca
• Je eli nie ma zdj  wykonanych danego

miesi ca, nie jest on wy wietlany.
3 Naci nij [MENU/SET], aby

wy wietli  zdj cia
zarejestrowane wybranego dnia.

• Zdj cia zarejestrowane danego dnia s
wy wietlane na ekranie po 9.

• Obró  d wigienk  przybli enia w
kierunku [ ], aby powróci  do ekranu
kalandarzowego.
4 Naci nij / , aby wybra

zdj cie a nast pnie [MENU/SET].
• Wybrane zdj cie jest wy wietlane na 1

ekranie przegl dania.
• Punkty 2 do 4 mo na tak e wykona

joystickiem

Wybierz                      Ustaw
Powrót do ekranu odtwarzania

Gdy wy wietla si  ekran odtwarzania wg
kalendarza, obró  d wigienk
przybli enia w kierunku [ ] [T], aby
prze czy  na 25 ekranów, 9 ekranów
oraz 1 ekran (str. 77)

• Zdj cia nie b  obracane, nawet je eli
[OBRÓ WY W.] jest w czone (str.
97).

• Kalendarz mo na ustawi  w zakresie
stycze  2000 - grudzie 2099.
• Je eli data wykonania zdj cia

wybranego na 25 ekranach
odtwarzania wielokrotnego le y poza
zakresem stycze  2000 – grudzie
2099, aparat samoczynnie wy wietli
takie zdj cie z najstarsz  dat .

• Zdj cia edytowane na komputerze lub
innym sprz cie mog  by  wy wietlane
z dat  ró ni  si  od daty wykonania.

• Je eli w aparacie nie jest ustawiona
data     (str. 20), dat  wykonania
zdj cia jest 1 stycznia 2006.

• Wykonuj c zdj cia po ustawieniu celu
podró y w [GODZINA] (str. 72), zdj cia
przegl dane podczas odtwarzania wg
kalendarza s  ustawiane wed ug
czasów miejsca docelowych podró y.
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Zaawansowane

Przybli enie odtwarzania

1 Obró  d wigienk  przybli enia w
kierunku [ ] [T], aby powi kszy
zdj cie.

• : 1× 2× 4× 8× 16×
• Obracanie d wigienki przybli enia w

kierunku [ ] [W] podczas powi kszenia
odtwarzanego zdj cia zmniejsza
powi kszenie. Obrót w kierunku [ ] [T]
zwi ksza powi kszenie.

• Po zmianie powi kszenia przez oko o 1
sekund  wy wietla si  wska nik pozycji

, który pozwala sprawdzi  po enie
powi kszonego fragmentu.

2 Naci nij / , aby
przesun  fragment.

• Po przesuni ciu powi kszonego
fragmentu, przez oko o 1 sekund
wy wietla si  wska nik pozycjii.

Wy czenie przybli enia odtwarzania
Obró  d wigienk  przybli enia w
kierunku [ ] [W], naci nij [MENU/SET]
lub joystick.

Usuwanie zdj cia podczas
przybli enia odtwarzania

1 Naci nij [ ].
2 Naci nij , aby wybra  [TAK].
3 Naci nij [MENU/SET] lub joystick.

• Nawet, je eli wska niki ekranu s
wy czone w zwyk ym odtwarzaniu
(str.39), pojawi  si  one na ekranie
podczas przybli enia odtwarzania.
Wy wietlacz mo na wy cza /w cza
przyciskiem [DISPLAY]. Po ustawieniu
powi kszenia na 1×, wska niki
wy wietlacza LCD s  takie jak w trybie
zwyk ego odtwarzania.

• Im bardziej powi kszone zdj cie, tym
gorsza jest jego jako .

• Chc c zapisa  powi kszenie zdj cia,
nale y u  przycisku przycinania (str.
103)

• Przybli anie odtwarzania mo e nie
dzia  przy przegl daniu zdj
wykonanych innym sprz tem.
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Zaawansowane

Odtwarzanie zdj  z d wi kiem / filmów

Filmy
 Naci nij / , aby wybra  zdj cie z ikon

[ ] / [ ] / [ ] / [ ] /
[ ] / [ ] / [ ], a nast pnie

, aby odtwarza  film.

• Do powy szych operacji mo na u
joysticka.

• Na wy wietlaczu LCD wy wietlany jest
czas nagrania . Po rozpocz ciu
odtwarzania czas nagrania znika i
pojawia si  czas odtwarzania filmu w
prawym dolnym rogu.

Na przyk ad 1 godzina 20 minut 30
sekund jest wy wietlane jako [1g20m30s].
• Kursor wy wietlany podczas odtwarzania:

odpowiada przyciskom / .
• Odtwarzanie filmu mo na zatrzyma ,
a nast pnie wznowi  przyciskiem .

Przewijanie do przodu/do ty u
Odtwarzaj c film przytrzmaj / .

: Przewijanie do przodu
: Przewijanie do tyu

• Po zwolnieniu przycisku, film jest
odtwarzany ponownie.

Pauza
Podczas odtwarzania filmu naci nij .
• Naci nij  ponownie, aby zwolni

pauz .

Zdj cia z d wi kiem
Naci nij / , aby wybra  zdj cie z ikon
[ ] i naci nij , aby je odtworzy .

• Do powy szych operacji mo na u
joysticka.

• Wykonywanie zdj  z d wi kiem opisano
na str. 87 ([NAGR. AUDIO]) oraz str. 101
([DUB. AUDIO]

• D wi k jest odtwarzany z g niczka. Na
str. 24 ([G NO ]) opisano regulacj

no ci w menu [KONF.]
• Aparat mo e odtwarza  zdj cia w formacie

QuickTime Motion JPEG.
• Do czone oprogramowanie obejmuje program

QuickTime do odtwarzania plików filmowych
zarejestrowanych aparatem na komputerze.

• Niektóre pliki QuickTime Motion JPEG
zarejestrowane na komputerze lub innym
sprz cie mog  nie by  odtwarzane przez ten
aparat.

• Podczas odtwarzania filmów
zarejestrowanych na innym sprz cie,
jako  obrazu oraz d wi ku mo e by
znacz co zniekszta cona, a nawet mog
by  one niemo liwe do odtworzenia.

• Podczas u ywania karty o wysokiej
pojemno ci, przewijanie mo e dzia
wolniej ni  zwykle .

• Odtwarzaj c filmy lub zdj cia z d wi kiem, nie
mo na u ywa  z nast puj cych funkcji:
– Przybli enie odtwarzania (nawet po

zatrzymaniu filmu oraz w przypadku
zdj  z d wi kiem)

– [OBRÓ  WY W.] / [OBRÓC] / [AUDIO
DUB.] (tylko filmy)

– [ZM. ROZM.]/[PRZYC.]/[ZM. FORMATU]
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Menu ustawie

Menu trybu [NAGR.]

Ustawienia barw, jako ci zdj cia itp.
Pozwala poszerzy  mo liwo ci
wykonywania zdj .

• Ustaw pokr o wyboru trybu w wybranym
trybie rejestrowania.

• Pozycje menu zale  od trybu
wybranego pokr em wyboru trybu (str.
6). Niniejsza strona opisuje ustawienia
trybu [NAGR. AUDIO] w programie AE
[P]. (poszczególne pozycje menu
opisano na str. 82 do 93).

• Aby przywróci  ustawienia fabryczne, z
menu [KONF.] wybierz [ZEROWANIE
(str. 24).

• Naci nij przy , aby prze czy  ekran
na nast pne menu.

3 Naci nij  i naci nij , aby
wybra  pozycj  i zatwierd  je
przyciskiem [MENU/SET].

4 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.

• Menu mo na zamkn  wciskaj c do
po owy przycisk migawki.

Obs uga menu przy u yciu joysticka
W obs ugi menu przy u yciu joysticka.
1 Naci nij [MENU/SET].
2 Przesu joystick / , aby

dokona  ustawienia i naci nij joystick.
3 Naci nij joystick, aby zamkn  menu

Pozycje ekranów menu
• Menu ustawie  obejmuje 4 ekrany menu

(1/4, 2/4, 3/4 oraz 4/4).
• Ekrany menu mo na prze cza  z

dowolnego menu obracaj c d wigienk
przybli enia.
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Menu ustawie
Szybkie ustawienia

Podczas rejestracji, joystickiem mo na
zmieni  nast puj ce ustawienia:
• [TRYB AF] (str. 88)
• [TRYB POMIARU] (str. 88)
• [B.BIELI] (po prawej)
• [CZU ] (str. 84)
• [ROZM.OBR.] (str. 86)
• [JAKO ] (str. 86)

1 W trybie rejestrowania
przytrzymaj wci ni ty joystick.

• Pojawi si  menu szybkich ustawie .

2 Przesu  joystick / , aby
wybra  pozycj  i naci nij
joystick, aby zako czy .

• Do wyboru pozycji menu oraz
zako czenia

mo na tak e u  przycisków kursora
oraz [MENU/SET].

• Pozycje menu zale  od ustawionego
trybu rejestrowania.

• [ ] (ustawienie bieli) nie pojawi
si  dla balansu bieli podczas u ywania
menu szybkich ustawie .

Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli
menu [NAGR.] i wybierz ustawienie
(str. 81).

[B.BIELI]
Ustawianie barw, aby zdj cia
wygl da y bardziej naturalnie

Funkcja ta pozwala odtworzy  barw
bia  w ten sposób, aby by a bli sza
rzeczywistej podczas wykonywania zdj  w
dzie , w wietle lamp halogenowych itp. W
takich warunkach barwa bia a mo e
wydawa  si  czerwonawa lub
niebieskawa. Nale y wybra  ustawienie
pasuj ce do warunków.

AUTO Ustawienia
automatyczne

 (dzie )
Do rejestrowania
na zewn trz w
jasny dzie

 (pochmurno)
Do rejestrowania
na zewn trz w
pochmurny dzie

 (cie )

Do rejestrowania
na zewn trz w
jasny dzie  w
miejscach
zacienionych

 (halogen)
Di rejestrowania w
wietle lamp

halogenowych)

 (lampa
yskowa)

Tylko do
rejestrowania z
lamp  b yskow

 (Ust. bieli 1)
Korzystanie z ust.
bieli 1

(Ust. bieli 2)
Korzystanie z ust.
bieli 2

 (Ust. bieli)

ywanie ust. bieli
1 lub z innym
ustawieniem
balansu bieli
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Menu ustawie
Automatyczny balans bieli

Automatyki balansu bieli nale y u ywa  w
warunkach nieodpowiedniego o wietlenia,
które mo e w efekcie da  czerwonawe lub
niebieskawe zdj cia. Automatyczny
balans bieli mo e by  nieskuteczny gdy
obiekt jest otoczony przez wiele róde
wiat a.

W takim przypadku nale y r cznie wybra
tryb balansu bieli inny ni  [AUTO]

1 – Zakres kontrolowany przez tryb
automatyczny
2 – Niebieskie niebo
3 – Pochmurne niebo (deszcz)
4 – Cie
5 – Ekran TV
6 – wiat o s oneczne
7 – Bia e wiat o fluorescencyjne
8 – wiat o arówki
9 – Wschód i zachód s ca
10 – wiat o wiecy

K = Temperatura barwowa w
stopniach Kelvina

czne ustawianie balansu bieli
(Ustawienie bieli )
yj tego trybu, aby r cznie ustawi
balans bieli.

1 Wybierz [ ] (ustawienie bieli) i
naci nij [MENU/SET].

2 Wybierz [  UST. BIELI 1] lub [ UST.
BIELI 2] I naci nij [MENU/SET].

3 Wyceluj aparat w kartk  bia ego papieru
lub podobnego bia ego obiektu tak, aby
ramka w centrum kadru by a bia a I
naci nij [MENU/SET].

4 Naci nij [MENU/SET] dwukrotnie, aby
zamkn  menu.

• Mo esz tak e zamkn  menu wciskaj c
do po owy spust migawki.

• Podczas wykonywania zdj cia z lamp
yskow , balans bieli zostanie

ustawiony samoczynnie (z wyj tkiem
[ ] (dzie ) / [ ] (lampa b yskowa), ale
przy niedostateczym o wietleniu balans
bieli mo e by  ustawiony nieprawid owo.

• Balansu bieli nie mo na ustawi  w trybie
Auto [ ] oraz trybach sceny.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).

[REG.. BAL .BIELI]
Dok adne ustawianie
balansu bieli

Gdy nie ma mo liwo ci uzyskania
po danej barwy, mo na dokona
precyzyjnej regulacji balansu bieli.

1 Naci nij / , aby
dok adnie ustawi  balans bieli.

: A (amber: odcie  pomara czowy)
: B (blue: niebieskawy)
: G+ (green: zielonkawy)
: M- (magenta: czerwonawy)

• Gdy balans bieli jest ustawiany w
kierunku A (amber) lub B (blue), ikona
balansu bieli na wy wietlaczu LCD
przybiera ustawiany kolor.

• Gdy balans bieli jest ustawiany w
kierunku G+ (green) lub M (magenta),
do ikony balansu bieli na
wy wietlaczu LCD jest dodawany
znak [+] ( ) lub [–] ( ).

• Gdy nie ustawiasz dok adnie balansu
bieli, wybierz punkt centralny.

2 Naci nij [MENU/SET]
dwukrotnie, , aby zamkn
menu.

• Menu mo na zamkn  wciskaj c do
po owy przycisk migawki.

• Dla ka dego z ustawie  balansu bieli
mo na ustawi  niezale ne warto ci.

• Dok adne ustawienia regulacji balansu bieli
jest  odzwierciedlone na zdj ciach w
przypadku u ycia lampy b yskowej.

• Dok adne ustawienia balansu bieli b
zapami tane tak e po wy czeniu aparatu.

• Po zmianie ustawie  balansu bieli w trybie
ustawienia [ ], warto ci ustawione dla
[ ] oraz [ ] powracaj  do standardu
(punkt centralny).

• Gdy efekt koloru jest ustawiony na
[COOL], [WARM], [B/W] lub [SEPIA] (str. 91),

nie mo na dok adnie ustawia  balansu bieli.
• Do powy szych dzia  mo na tak e u

joysticka.

[CZU ]
Ustawianie wiat oczu ci

Czu  ISO odpowiada wra liwo ci czujnika
obrazu na wiat o. Wy sza czu  ISO
sprawia, e aparat lepiej rejestruje obraz
przy s abym o wietleniu

Czu  ISO 100  1000
Miejsca
dobrze

wietlone
(np.
na zewn trz)

Odpowiednia Nieodpowiednia

abe
wietlenie

Nieodpowiednia Odpowiednia

Pr dko
migawki

Wolna Szybka

Szumy Mniejsze Wi ksze
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Menu ustawie
Czu  ISO Ustawienie

AUTO

Czu  ISO jest
ustawiana
samoczynnie
zale nie od
jasno ci obiektu.

(inteligentne)

Czu  ISO jest
ustawiana
zale nie od
ruchliwo ci oraz
jasno ci obiektu

ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600

Czu  ISO jest
ustalona na
odpowiednim
poziomie

• Po ustawieniu na [AUTO], czu  ISO jest
ustawiana samoczynnie na [ISO100] do
[ISO200] zale nie od jasno ci

(podczas u ywania lampy, zakres ustawie to
[ISO100] do [ISO640]).
[ ] (inteligenta kontrola czu ci ISO)

Aparat wykrywa ruchy obiektu blisko
centrum kadru i ustawia optymaln
czu  ISO oraz pr dko  migawki
odpowiednie do pr dko ci oraz jasno ci
obiektu.
• Fotografuj c obiekty we wn trzach mo na

zmniejszy  rozmycie zwi kszaj c czu
ISO oraz zwi kszaj c pr dko  migawki.

• Wykonuj c zdj cia nieruchomych
obiektów, mo na zredukowa  szumy
poprzez zmniejszenie czu ci ISO.

• Gdy czu  ISO jest ustawiona na [ ],
samoczynnie wzrasta ona do [ISO800]
(do [ISO640] podczas u ywania lampy).

• Po wci ni ciu spustu migawki do po owy
pojawia si [ ]. Po naci ni ciu spustu migawki
do ko ca przez chwil  wy wietla si  pr dko
migawki.

• Po ustawieniu [ ] nie mo na u ywa
cyfrowego przybli enia (str. 34) oraz
auto bracket (str. 49).

• Nawet je eli wybrane jest [ ],
jasno  lub ruchliwo  obiektu mo e
sta  si  przyczyn  jego rozmycia.

• Ruchliwo  obiektu mo e nie zosta
wykryta w nast puj cych sytuacjach:

- gdy obiekt jest zbyt ma y
- gdy obiekt jest przy blisko brzegu kadru
- gdy obiekt zacz  si  porusza  po

wci ni ciu do po owy spust migawki
• Czu  ISO jest ustawiona na [ ] w

trybie Auto [ ], [SPORT] (str. 63) i
[DZIECKO1/DZIECKO2] (str. 69).

• Czu ci ISO nie mo na ustawi  w
trybie filmu [ ].

• Po wybraniu [ ] nie mo na u ywa
zmiany programu P (str. 27)

• W trybie [DU A CZU ] (str. 68)
czu  ISO jest ustalona na [ISO3200].

• W trybie priorytetu przys ony AE,
priorytetu migawki AE oraz ekspozycji

cznej nie mo na ustawi  czu  ISO
na [AUTO] oraz [ ].

• Aby unikn  szumów na zdj ciu, zaleca si
zmniejszy  czu  ISO, ustawi  [REDUK.
SZUMÓW] w [REG. OBR.] na [HIGH]
lub ustawi  ka  pozycj  poza
[REDUK. SZUMÓW] na [LOW] (str.91)

• Pr dko  migawki opisano na str. 55.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).

[ROZM.. OBR/JAKO ]
Dopasowanie wielko ci oraz
jako ci do sytuacji zdj ciowej

Zdj cie cyfrowe sk ada si  z licznych
punktów zwanych pikselami. Jednak im
wi cej pikseli zawiera zdj cie tym lepszej
jako ci b dzie odbitka du ego formatu lub
obraz wy wietlany na monitorze
komputera. Jako  zdj cia odnosi si  do
stopnia kompresji podczas zapisu zdj
cyfrowych.

Wiele pikseli (podwy szona)
Ma o pikseli (zwyk a)

* Powy sze zdj cia to przyk ady ró nicy
wielko ci zdj cia.
Liczba pikseli

Wybierz wi ksz  liczb dla uzyskania
lepszych odbitek. Wybierz mniejsz  liczb
pikseli, aby zmie ci  wi cej zdj . Mniej
pikseli oznacza tak e atwiejsze wysy anie
zdj  jako za czniki poczty e-mail lub
umieszczanie ich na WWW.

Gdy wybrany jest format [ ]
 (10M) 4224x2376 pikseli
 (8M EZ) 3840x2160 pikseli
 (5,5M EZ) 3072x1728 pikseli
 (2M EZ) 1920x1080 pikseli

Gdy wybrany jest format [ ]
 (8,5M) 3568x2376 pikseli
 (7M EZ) 3248x2160 pikseli
 (4,5M EZ) 2560x1712 pikseli
 (2,5M EZ) 2048x1360 pikseli

Gdy wybrany jest format [ ]
 (7,5M) 3168x2376 pikseli
 (6M EZ) 2880x2160 pikseli
 (4M EZ) 2304x1728 pikseli
 (3M EZ) 2048x1536 pikseli
 (2M EZ) 1600x1200 pikseli
 (1M EZ) 1280x960 pikseli

Jako
Je eli jako  jest ustawiona na [ ],
mo na zwi kszy  liczb  mo liwych do
zarejestrowania zdj  bez zmiany
wielko ci zdj cia.

Podwy szona (niska
kompresja):
Ten rodzaj daje priorytet
jako ci zdj cia. B dzie ona
wysoka.
Standardowa (wysoka
kompresja):
Ten rodzaj daje priorytet liczbie
mo liwych do zarejestrowania
zdj . Jako  b dzie
standardowa.
RAW (nieskompresowane):
Ten rodzaj jest odpowiedni do
edycji i obróbki zdj  na
komputerze.

• Liczba pikseli, jak  mo na wybra  ró ni
si  w zale no ci od wybranego formatu.
Po zmianie formatu nale y ustawi
wielko  zdj cia.

• [EZ] jest to skrót od  [Dodatkowego
Przybli enia Optycznego]. Jest to
funkcja zwi kszaj ca  przybli enie
optyczne. Po wybraniu wielko ci zdj cia
z EZ, maksymalne przybli enie optyczne
wynosi 6,2× przy wy czonym
przybli eniu cyfrowym (str. 33).
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Menu ustawie
• Dodatkowe przybli enie optyczne nie

dzia a w trybie sceny [DU A CZU ]
(str. 68) i w trybie tym nie mo na
wybra  wielko ci zdj cia z [EZ].

• W trybie filmu [ ] wielko  obrazu to
VGA (640×480 pikseli), QVGA (320×240
pikseli) lub 16:9 (1280×720 pikseli lub
848×480 pikseli).

• Zale nie od warunków zdj ciowych
zdj cia mog  wygl da  mozaikowato.

• Na str. 128 opisano liczb  mo liwych do
zarejestrowania zdj .

• Liczba mo liwych do zarejestrowania
zdj  zale y tak e od ich tematu.

• Pozosta a liczba mo liwych do
zarejestrowania zdj  jest przybli ona.

• Gdy jako  jest ustawiona na [RAW],
aparat jednocze nie zapisuje plik JPEG
o jako ci standardowej [ ]. Plik ten
jest usuwany po usuni ciu powi zanego
z nim pliku RAW.

• Maksymalna rozdzielczo  (str. 86) dla
ka dego formatu w przypadku jako ci
[RAW] jest sta a.

• Nie mo na ustawi  jako ci [RAW] w
trybie sceny du ej czu ci.

• Po ustawieniu jako ci [RAW] nie mo na
korzysta  z nast puj cych funkcji:

–Tryb zdj  seryjnych
–Przybli enie cyfrowe
–[NAGR. AUDIO]
–Auto bracket
• Nast puj ce funkcje nie s  dost pne dla

zdj  wykonanych w jako ci [RAW]:
–[DUB. AUDIO]
–[ZM. ROZ.]
–[PRZYC.]
• U ywanie formatu RAW pozwala na

wy szy poziom edycji. Za pomoc
oprogramowania firmy Ichikawa Soft
Laboratory [SILKYPIX Developer
Studio] do czonego na CD-ROM,
mo na wywo ywa  i edytowa  pliki RAW
oraz zapisywa  je w innych formatach,
które mo na przegl da  na komputerze
(JPEG i TIFF).

Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli
menu [NAGR.] i wybierz ustawienie
(str. 81).

[NAGR. AUDIO]
Rejestrowanie zdj  z

wi kiem

Gdy ta funkcja jest ustawiona na [ON],
mo liwe jest wykonywanie zdj  z

wi kiem. Oznacza to, e mo na np.
zarejestrowa  rozmow  jaka mia a
miejsce podczas wykonywania zdj cia
albo obja nienia do zdj cia.

• Po ustawieniu [NAGR. AUDIO] na [ON],
na ekranie pojawi si  ikona [ ]

• Rejestrowanie d wi ku rozpoczyna si
w momencie wykonania zdj cia
(wci ni cie do ko ca spustu migawki) i
trwa oko o 5 sekund. Nie ma
konieczeno ci trzymania wci ni tego
spustu migawki przez ca y czas.

• D wi k jest rejestrowany przez wbudowany
mikrofon.

• Je eli podczas rejestrowania d wi ku
zostanie naci ni ty przycisk
[MENU/SET], rejestracja d wi ku
zostanie anulowana a d wi ku nie

dzie mo na zarejestrowa .

• Nie mo na rejestrowa  zdj  z
wi kiem u ywaj c auto bracket, trybu

zdj  seryjnych, przy jako ci ustawionej
na [RAW] oraz w trybie sceny
[GWIA DZISTEGO NIEBA].
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).

[TRYB POMIARU]
Wybór metody pomiaru
jasno ci

Mo na wybra  nast puj ce tryby pomiaru:
Wielokrotny:
Jest to metoda pomiaru, w której
aparat wybiera najlepsz
ekspozycj  oceniaj c
samoczynnie jasno  ca ego
kadru. Zaleca si  korzystanie z
tego trybu pomiaru w
wi kszo ci sytuacji
zdj ciowych.

Centralno-wywa ona:
W tym trybie aparat koncentruje
si  na jasno ci rodka kadru ale
mierzy tak e równomiernie ca y
kadr.

Punktowa:
Jest to metoda punktowego
pomiaru obiektu w centrum
kadru .

• W trybie Auto [ ] w czony jest pomiar
wielokrotny [ ].

[TRYB AF]
Tryb ustawiania ostro ci

Wybór trybu odpowiedniego do
warunków zdj ciowych oraz kompozycji.

9-obszarowe ustawianie
ostro ci:
Ustawianie ostro ci na którym
z 9-obszarów. Funkcja ta jest
skuteczna, gdy fotografowany
obiekt nie znajduje si  na
rodku ekranu.

H

3-obszarowe ustawianie
ostro ci (szybkie):
Ustawianie ostro ci na którym
z 3-obszarów - lewej, prawej
lub rodkowej cz sci ekranu.
Funkcja ta jest skuteczna, gdy
fotografowany obiekt nie
znajduje si  na rodku ekranu.

H

1-obszarowe ustawianie
ostro ci (szybkie):
Szybkie ustawianie ostro ci
obiektu w obszarze ustawiania
ostro ci AF na rodku ekranu.

1-obszarowe ustawianie
ostro ci:
Ustawianie ostro ci obiektu w
obszarze ustawiania ostro ci
AF na rodku ekranu.
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Menu ustawie
Punktowe ustawianie
ostro ci:
Aparat ustawia ostro  na
ograniczonym i w skim
obszarze ekranu.

1 obszarowe ustawianie ostro ci
(szybkie) oraz 3-obszarowe (szybkie)
ustawianie ostro ci
• W  trybach tych mo na ustawia  ostro

szybciej ni  w innych trybach AF.
Podczas ustawiania ostro ci, po wci ni ciu

do po owy spustu migawki obraz mo e na
krótko znieruchomie . Nie jest to jednak
objaw awarii sprz tu.

• U ywaj c
cyfrowego
przybli enia
lub
fotografuj c
przy s abym

wietleniu,
w centrum kadru pojawia si  obszar AF
szersze ni  zwykle.

• Gdy zapali si  wiele obszarów AF (maks. 9-
obszarowe) jednocze nie, oznacza to, e
aparat ustawi  ostro  na wszystkich
obszarach AF. Punkt ostro ci nie jest z
góry okre lony poniewa  aparat okre la go
samoczynnie w momencie ustawienia
ostro ci. Je eli chcesz okre li  punkt
ostro ci ustaw tryb AF na 1-obszarowe
ustawianie ostrosci, 1-obszarowe
ustawianie ostrosci (szybkie) lub punktowe
ustawianie ostro ci..

• W przypadku problemówi z ustawieniem
ostro ci w trybie punktowego ustawianie
ostro ci, nale y prze czy  tryb AF na na
1-obszarowe ustawianie ostrosci, 1-
obszarowe ustawianie ostrosci (szybkie)
lub punktowe ustawianie ostro ci.

• Nie mo na wybra  trybu AF w trybach
sceny  [AUTOPORTRET] oraz
[FAJERWERKI] (str. 62).

• W trybie [ ] AF jest ustalony na tryb 1-
obszarowy.

Wybór obszaru AF
Gdy wybrany jest tryb AF (str. 88) 1-
obszarowe ustawianie ostro ci lub 1-
obszarowe (szybkie) ustawianie ostro ci,
mo na wybra  aktywny obszar AF. W trybie
punktowego ustawiania ostro ci
zaw one zostanie aktywny obszar AF.
1 Przesu  prze cznik ostro ci na [AF] lub
[AF ].
2 Przesu  joystick , aby wybra
[ ]
3 Naci nij joystick

4 Naci nij przyciski kursora lub przesu
joystick / , aby zmieni  obszar
AF.

5 Naci nij [MENU/SET] lub joystick.
• Obszar AF powraca do stanu

pierwotnego w nast puj cych
sytuacjach:

–Gdy pokr o wyboru trybu zostanie
przestawione na tryb Auto [ ].

–Gdy aparat zostanie wy czony
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81)..

[AF CI Y
Ci e ustawianie ostro ci
obiektu

Tryb ten pozwala atwiej skomponowa
zdj cie dzi ki ci emu ustawianiu
ostro ci na obiekcie.
Gdy tryb AF jest ustawiony na 1-
obszarowe ustawianie ostro ci,  1-
obszarowe ustawianie ostro ci (szybkie)
lub punktowe ustawianie ostro ci,
skrócony b dzie czas potrzebny na
ustawienie ostro ci po wci ni ciu do
po owy spustu migawki.
• Gdy tryb ten jest ustawiony na [ON],

pojawia si  ikona [ ].

• Akumulator mo e si  wyczerpa  szybciej
ni  zwykle.

• Po obrocie d wigienki przybli enia z
pozycji [W] na [T] lub nag ej zmianie
obiektu z bliskiego na odleg y,
ustawienie ostro ci mo e potrwa

ej.
• W razie trudno ci z ustawieniem ostro ci

naci nij ponownie do po owy spust
migawki.

• [AF CI Y] jest ustawiony na [OFF] w
trybie Auto [ ]; trybach sceny
[PORTRET NOC] (str. 64),
[KRAJOBRAZ NOC] (str. 64),
[FAJERWERKI] (str. 66) oraz
[GWIA DZ. NIEBO] (str.67) a tak e po
wyborze manualnego ustawiania
ostro ci.

• Po przesuni ciu prze cznika ostro ci na
[AF ], czas ustawiania ostro ci nie

dzie krótszy.

[LAMP. ASYS. AF]
Ustawianie ostro ci przy

abym o wietleniu

wietlenie obiektu lamp  pomocnicz
AF pozwala ustawi  ostro  w warunkach

abego o wietlenia. Przy w czonej
lampie pomocniczej AF, wy wietlane
jest szerszy ni  zwykle
obszar AF w centrum
kadru a po wci ni ciu
do po owy
spustu migawki zapala
si  lampa pomocnicza
AF .

ON Lampa pomocnicza AF cza
si  przy s abym o wietleniu
obiektu. Na ekranie pojawia si
wówczas ikona [ ].
Skuteczny zasi g lampy
pomocniczej AF to 1,5 m.

OFF Lampa pomocnicza AF nie
cza si .

• Gdy lampa pomocnicza AF dzia a:
–Nie nale y patrze  na lamp  pomocnicz

AF z bliska.
–Nie nale y zas ania  lampy pomocniczej

AF palcami ani innymi obiektami.
• Gdy lampa pomocnicza AF jest

czona, obszar AF w centrum kadru
jest szersze ni  zwykle (str. 89)

• Gdy nie chcesz u ywa  lampy
pomocniczej AF (np. wykonuj c zdj cie
obiektu w s abym o wietleniu), ustaw
[LAMP. ASYS. AF] na [OFF]. Wówczas
trudno b dzie ustawi  ostro  na obiekty

abo o wietlone.
• Lampa pomocnicza AF jest ustawiona

na [ON] gdy aparat jest w trybie Auto
[ ].

• Nie mo na u  lampy pomocniczej AF
w trybach sceny [KRAJOBRAZ],
[KRAJOBRAZ NOC], [AUTOPORTRET],
[FAJERWERKI] oraz [ZDJ CIA LOTN.]
(str. 62).
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).

[EFEKT KOL.]
Ustawianie dla
rejestrowanych  zdj
efektów kolorystycznych

Mo na skorzysta  z 4 rodzajów efektów
kolorystycznych wp ywaj cych na barwy
zdj cia.

COOL Zdj cie staje si  niebieskawe.
WARM Zdj cie staje si  czerwonawe.
B/W Zdj cie staje si  czarno-bia e.
SEPIA Zdj cie przybiera barwy sepii.

[REG.OBR]
Ustawianie parametrów
jako ci rejestrowanych zdj

yj tej funkcji stosownie do warunków
zdj ciowych oraz atmosfery zdj cia.

HIGH Zwi ksza ró nice
mi dzy jasnymi i
ciemnymi
obszarami zdj cia.

KONTRAST

LOW Zmniejsza ró nice
mi dzy jasnymi i
ciemnymi
obszarami zdj cia.

HIGH Zdj cie jest ostro i
i wyra ne.

OSTRO

LOW Zdj cie jest
mi kko
wyostrzone.

HIGH Kolory zdj staj
si ywe.

NASYCENIE

LOW Kolory zdj  s
bardziej naturalne

HIGH Efekt redukcji
szumów jest
wzmocniony.
Mo e nieznacznie
spa
rozdzielczo .

REDUK.
SZUMÓW

LOW Efekt redukcji
szumów jest
os abiony. Mo na
uzyska  wy sz
rozdzielczo .

• Podczas wykonywania zdj  przy
abym o wietleniu, mog  si

uwidoczni  szumy. Aby unikn  szumów
na zdj ciu, zaleca si  zmniejszy  czu
ISO, ustawi  [REDUK. SZUMÓW] w
[REG. OBR.] na [HIGH] lub ustawi
ka  pozycj  poza [REDUK.
SZUMÓW] na [LOW]z funkcji [REG.
OBR.] nie mo na korzysta  w trybie
Auto [ ].
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).

[ANIM. POKL.
Animacja poklatkowa

Niniejszy aparat pozwala czy  zdj cia
zarejestrowane w trybie animacji
poklatkowej, w krótkie filmy trwaj ce do 20
sekund.
Przyk ad:
Wykonuj c zdj cia obiektu w sekwencji
ruchu (uzyskanej dzi ki niewielkim
przesuni ciom aparatu) i cz c je w film,
obiekt wygl da jakby si  porusza .

• Animacje poklatkowe mo na odtwarza  w
ten sam sposób co filmy (str. 80).

1 Naci nij , aby wybra  [ANIM.
POKL.] i naci nij .

2 Wybierz [UCHWY  OBRAZ] i
naci nij .

• Wielko  zdj  to 320×240 pikseli.
3 Naci nij spust migawki i
przechwytuj pojedyncze klatki.

• Zarejestrowane zdj cia mo na
sprawdzi  przyciskiem  za
nast pne/poprzednie zdj cie
przyciskiem / .

• Zb dne zdj cia mo na usun
przyciskiem [ ].

• Mo na zarejestrowa  do 100 zdj .
Wy wietlana jest przybli ona liczba
mo liwych do zarejestrowania zdj .

4 Naci nij [MENU/SET], nast pnie
przyciskiem  wybierz
[UTWÓRZ FILM] i naci nij .
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [NAGR.] i wybierz ustawienie (str. 81).
5 Wybierz [SZYBKO  KLATEK] i
naci nij .

6 Naci nij  wybierz [5fps] lub
[10fps] i naci nij [MENU/ SET].

5fps 5 klatek/sek.

10fps 10 klatek/sek.
(film stanie si  bardziej p ynny)

7 Naci nij , aby wybra
[UTWÓRZ FILM], naci nij  i
utwórz animacj  poklatkow .

• Po utworzeniu animacji poklatkowej pojawi
si  jej numer pliku.

• Naci nij trzykrotnie [MENU/SET], aby
zamkn  menu po utworzeniu animacji
poklatkowej.

Usuwanie wszystkich zdj  u ytych
do utworzenia animacji poklatkowej

Po wybraniu w menu [ANIM.POKL.]
pozycji [USU  KLATKI], pojawi si  ekran
potwierdzenia. Nale y wybra  [TAK]
i nacisn  [MENU/SET].

• Nie mo na u  zdj  z d wi kiem,
zdj  z trybu seryjnego oraz auto bracket
a tak e funkcji wykrywania kierunku.

• Zdj cia z ka dej klatki nie pojawi  si  w
normalnym podgl dzie (str. 35).

• Po wykonaniu [UTWÓRZ FILM],
animacja poklatkowa zostanie utworzona
ze wszystkich zdj  zapisanych dla
animacji poklatkowej. Usu  zb dne
zdj cia.

• Nie mo na rejestrowa  d wi ku.
• Zapis d wi ku niemo liwy przy

wykorzystaniu funkcji dodawania
wi ku. (str. 101).

• Animacje poklatkowe mog  nie by
odtwarzane na innym sprz cie. Animacje
poklatkowe nie zawieraj  d wi ku jednak
na sprz cie nie wyposa onym w funkcj
wyciszenia, mog  by  s yszalne szumy o
ró nym poziomie g no ci.

• Do wykonania powy szych operacji
mo na u  joysticka.

[UST.ZEGARA]
Ustawianie daty I czasu

Ustaw zegar zmieniaj c dat  lub godzin
(str. 20).
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Menu ustawie

Menu trybu [ODTW.]

W trybie odtwarzania mo na obraca
zdj cia, zabezpiecza  zdj cia itp.
• Poszczególne pozycje menu s  opisane
na str. 95 do 106.

1 Naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij , aby wybra
pozycj  menu.

• Naci nij  przy , aby prze czy  na
nast pny ekran menu.

3 Naci nij .

• Po wybraniu pozycji menu w punkcie
3, sprawd  w instrukcji obs ugi jej opis i
zmie  jej ustawienia.

Pozycje ekranów menu
• Menu [ODTW.] obejmuje 3 ekrany (1/3,
2/3 oraz 3/3).
• Ekrany menu mo na prze cza  z
ka dej pozycji menu obracaj c

wigienk  przybli enia.

Dzia ania na menu przy pomocy
joysticka

Do dzia  na menu mo na tak e u
joysticka.

Naci nij [MENU/SET].
Przesu  joystick / , aby

wybra  pozycj  menu a nast pnie naci nij
joystick.

Zamknij menu naciskaj c joystick.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

[POKAZ SLAJ.]
Odtwarzanie kolejno zdj  w
ustalonych odst pach czasu

Tryb ten zaleca si  do odtwarzanie zdj
na ekranie TV. Po ustawieniu
[ULUBIONE] (str. 96) mo na pomin
niepo dane zdj cia.

1 Naci nij , aby wybra  [WSZ.]
lub [ ] i naci nij [MENU/SET].

WSZ. Odtwarzanie wszystkich
zdj
Odtwarzanie zdj  z listy
ulubionych (str. 96)

• Ekran widoczny w punkcie 1 pojawi
si  gdy [ULUBIONE] jest ustawione na
[ON]. Gdy [ULUBIONE] jest ustawione
na [OFF], przejd  do punktu 2.

• Je eli adne ze zdj  nie ma ikony [ ],
nie mo esz wybra  [ ], nawet je eli
[ULUBIONE] s  ustawione na [ON].

2 Naci nij , aby wybra
[START] i naci nij
[MENU/SET].

(Ekran wy wietlany po wybraniu [WSZ.])

• Kursor wy wietlany podczas pokazu
slajdów , podczas zatrzymania pokazu
slajdów  lub podczas pokazu slajdów
w trybie [R CZNY]  odpowiada
przyciskom / .

• Naci nij , aby zatrzyma  pokaz
slajdów. Powtórne naci ni cie
wznawia pokaz.

• Naci nij / podczas pauzy, aby
wy wietli  poprzednie lub nast pne
zdj cie.

3 Naci ni cie  zatrzymuje pokaz
slajdów.

Czas trwania, efekty oraz ustawienia
wi ku

Wybierz [CZAS TRWANIA], [EFEKT] oraz
[AUDIO] dla ustawie  z punktu 2.
CZAS
TRWANIA

Wybór interwa u 1,2,3,5
sekund lub [MANUAL]

EFEKT Wybór efektów pokazu
slajdów:

OFF: Brak efektów
: Zdj cia  zmieniaj
si  przesuwaj c si
poziomo

: Zdj cia zmieniaj
si  przenikaj c si
nawzajem

: Zdj cia rozszerzaj
si  od centrum
kadru

: Efekt zmiany zdj
jest losowy

•Po wybraniu [MANUAL]
(ustawienie r czne)
wybrany efekt jest
anulowany

AUDIO Po ustawieniu na [ON]
odtwarzany jest d wi k
(dotyczy zdj  z

wi kiem)
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Menu ustawie

• Czasy interwa ów s  przybli one i
zmieniaj  si  zale nie od
odtwarzanych zdj .

• Po wybraniu [ ] w punkcie 1 mo esz
wybra  [MANUAL].

• Po wybraniu [MANUAL], naci nij
/ , aby wy wietli

poprzednie/nast pne zdj cie.

• Po ustawieniu [AUDIO] na [ON] i
odtwarzaniu zdj  z d wi kiem, zdj cie
zmieni si  po sko czeniu odtwarzania

wi ku.
• Podczas pokazu slajdów nie mo na

odtwarza  filmów oraz u ywa  trybu
oszcz dzania energii (chocia  podczas
pauzy lub r cznego pokazu slajdów
ustawienie trybu oszcz dzania energii
jest tu ustalone na [10MIN.]).

• Powy sze dzia ania mo na tak e
wykona  joystickiem.

Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli
menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str.
94)

[ULUBIONE]
Ustawienia zdj  jako
ulubione

Po oznaczeniu zdj  jako ulubione
mo na wykona  nast puj ce czynno ci:
• Usun  wszystkie zdj cia, które nie s
oznaczone jako ulubione. ([USU
WSZYSTKO OPRÓCZ ]) (str. P37)
• Odtwarza  podczas pokazu slajdów
tylko zdj cia ulubione (str. 95).
• Drukowa  tylko zdj cia ulubione
(str. 111).

1 Naci nij , aby wybra  [ON] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

• Nie mo na oznaczy  zdj  gdy
[ULUBIONE] jest ustawione na [OFF].

Ponadto ikona [ ] nie pojawi si  gdy
[ULUBIONE] jest ustawione na [OFF], nawet

przy wcze niejszym ustawieniu na [ON].
• Nie mo na wybra  [ANUL.], je eli adne

ze zdj  nie ma [ ].

2 Naci nij [MENU/SET], aby zamkn
menu.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

3 Naci nij , aby wybra
zdj cie i naci nij .

• Powtarzaj powy sz  procedur .
Naci ni cie  podczas wy wietlania
ikony [ ]  usuwa j  i anuluje
oznaczenie zdj cia jako ulubione.

• Na li cie ulubionych mo na umie ci  do
999 zdj .

Anulowanie wszystkich ulubionych
Wybierz [ANUL.] na ekranie widocznym

w punkcie 1 i naci nij [MENU/SET].
Naci nij , aby wybra  [TAK] a

nast pnie naci nij [MENU/SET].
Zamknij menu [MENU/SET].

• Podczas wykonywania odbitek w
punkcie foto, przydatna jest funkcja
[USU  WSZYSTKO OPRÓCZ ] (str.
37), aby na karcie zosta y tylko zdj cia
do wykonania odbitek.

• Do zmiany ustawie , sprawdzania,
edycji oraz usuwania zdj  nale y u
oprogramowania [LUMIX Simple
Viewer] lub

[PHOTOfunSTUDIO-viewer] do czonego
na p ycie CD-ROM (szczegó y opisano w
cz ci po wi conej pod czaniu aparatu do
komputera).

• Dodanie do ulubionych, zdj
wykonanych innym sprz tem mo e by
niemo liwe.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.

[OBRÓ  WY W.]/[OBRÓ ]
Wy wietlanie obróconych
zdj .

Tryb ten pozwala wy wietla  pionowo
zdj cia, które zosta y wykonane gdy
aparat by  trzymany pionowo lub r cznie
obraca  zdj cia w krokach 90°.

Obrót wy wietlania
(Zdj cie jest samoczynnie obracane
podczas wy wietlania)

1 Naci nij , aby wybra  [ON] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

• Po wybraniu [OFF], wy wietlane zdj cia
nie s  obracane.

• Odtwarzanie zdj  opisano na str. 36.

2 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

Obracanie
(Zdj cie jest obracane r cznie)

1 Naci nij / , aby wybra
zdj cie i naci nij .

• Gdy [OBRÓ  WY W.] jest ustawione na
[OFF], funkcja [OBRÓ ] nie dzia a.

• Nie mo na obraca  filmów oraz zdj
zabezpieczonych.

2 Naci nij , aby wybra
kierunek obracania zdj cia i
zatwierd  go przyciskiem
[MENU/SET].

Obrót zdj cia zgodnie z
ruchami wskazówek zegara
w krokach po 90°
Obrót zdj cia przeciwnie do
ruchów wskazówek zegara
w krokach po 90°

3 Naci nij dwa razy [MENU/SET],
aby zamkn  menu.

Przyk ad
Obracanie zgodnie z
ruchem wskazówek zegara
( )
  Zdj cie
 oryginalne

• Gdy [OBRÓ  WY W.] jest ustawione na
[ON], zdj cia zarejestrowane aparatem
trzymanym pionowo s  odtwarzane
pionowo (s  obrócone).

• Zdj cia wykonywane pionowo aparatem
skierowanym w dó  lub do góry, mog
nie by  poprawnie obrócone (str. 28).

• Obrócone zdj cia wy wietlane na
ekranie TV pod czonym przewodem AV
(w zestawie) mog  by  nieco rozmyte.

• Odtwarzaj c zdj cia na komputerze, nie
mo na ich samoczynnie obróci  bez
systemu operacyjnego albo
oprogramowania zgodnego z Exif. Exif
to format zdj  przechowuj cy m.in.
informacje o parametrach wykonania
zdj cia, ustanowiony przez JEITA
[Japo skie Stowarzyszenie

Przemys u Informatycznego i
Elektronicznego).

• Podczas odtwarzania pionowych zdj  w
trybie odtwarzania wielokrotnego,
pojawi  si  one w pierwotnej orientacji
(poziomej).

• Obracanie zdj  wykonanych innym
sprz tem mo e by  niemo liwie.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

[DRUK DPOF]
Wybór zdj  do wydruku oraz
liczby odbitek

DPOF (Format Zamawiania Odbitek
Cyfrowych) to system, który pozwala

ytkownikowi korzystaj cemu z drukarki
lub punktu foto zgodnego z DPOF wybra
zdj cia do wydrukowania, ilo  ich kopii
oraz to czy drukowa  dat  wykonania
zdj cia. O szczegó y nale y zapyta  w
punkcie foto.
Chc c zleci  wykonanie odbitek ze zdj
zapisanych w pami ci wewn trznej, nale y
je najpierw skopiowa  na kart  (str. 105) a
nast pnie dokona  ustawie  DPOF.

Naci nij , aby wybra
[POJED.], [WIELE] lub [ANUL.], a
nast pnie [MENU/SET].

• Nie mo na wybra  [ANUL.] je eli nie ma
zdj  z ustawionym w DPOF wydrukiem.

Ustawienie pojedynczego zdj cia

1 Naci nij , aby wybra  zdj cia
do wydruku i przyciskami 
ustaw liczb  odbitek.

• Pojawia si  ikona liczby odbitek [ ].
• Liczb  odbitek mo na wybra   w

przedziale 0 do 999. Po ustawieniu jej na
“0” ustawienie druku DPOF jest
anulowane.

2 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],
aby zamkn  menu.

Ustawienia wielu zdj
1 Naci nij / , aby wybra  zdj cia

do wydruku i przyciskami 
ustaw liczb  odbitek.

• Powtarzaj powy sz  procedur (nie
mo na zaznaczy  wszystkich zdj
jednocze nie).

• Pojawi si  ikona liczby odbitek [ ].
• Liczb  odbitek mo na ustawi  w

przedziale od 0 do 999. Po ustawieniu jej
na “0” ustawienie druku DPOF jest
anulowane.

2 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],
aby zamkn  menu.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

Anulowanie wszystkich ustawie
1 Naci nij , aby wybra  [TAK] a

nast pnie naci nij [MENU/SET].

2 Naci nij [MENU/SET], aby
zamkn  menu.
• Ustawienia druku DPOF w pami ci

wewn trznej s  anulowane gdy nie
ma w onej karty. Ustawienia druku
DPOF na karcie s  anulowane po

eniu karty.

Nadruk daty
Mo na ustawi /anulowa  nadruk daty
wykonania zdj cia poprzez wci ni cie
przycisku [DISPLAY] podczas ustawiania
liczby odbitek.

• Pojawi si  ikona drukowania daty [ ].
• Zlecaj c wykonanie odbitek cyfrowych w

punkcie foto nale y zamówi  nadruk
daty, je eli jest to konieczne w danym
punkcie.

• W zale no ci od punktu foto lub drukarki,
data mo e nie zosta  wydrukowana na
odbitkach. Szczegó owe informacje mo na
uzyska  u personelu punktu foto lub w
instrukcji obs ugi drukarki.

• DPOF to skrót od [Format Zamawiania
Odbitek Cyfrowych]. Pozwala zapisa  na
no niku informacje o wydruku a nast pnie
wykorzysta  je w systemie zgodnym z
DPOF.

• Ustawienia wydruku DPOF to wygodna
funkcja drukowania na drukarkach
wspieraj cych PictBridge (str. 110).

Ustawienia drukowania daty drukarki
mog  mie  priorytet nad ustawieniami z
aparatu. Nale y sprawdzi  ustawienia
drukarki (str. 110).

• Ustawianie wydruku DPOF usuwa
ustawienia DPOF naniesione na zdj cia
przez jakikolwiek inny sprz t.

• Ustawie  druku DPOF nie mo na
ustawi  je eli plik nie spe nia standardu
DCF. DCF to skrót od [Zasady
Projektowania Systemu Plików Aparatu
Cyfrowego] ustalonych przez JEITA
[Japo skie Stowarzyszenie Przemys u
Informatycznego i Elektronicznego].

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.

[ZABEZPIECZ]
Zapobieganie przypadkowemu
usuni ciu zdj cia

Mo na ustawi  zabezpieczenie zdj  przed
ich przypadkowym usuni ciem.

Naci nij , aby wybra  [POJED.],
[WIELE] lub [ANUL.], a nast pnie
naci nij [MENU/SET].

.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

Ustawienie pojedynczego zdj cia
1 Naci nij , aby wybra
zdj cie za  przyciskiem ustaw
je lub anuluj.

UST. Pojawia si  ikona
zabezpieczenia [ ]

ANUL. Ikona zabezpieczenia [ ]
znika

2 Aby zamkn  menu naci nij
dwukrotnie [MENU/SET].

Ustawienia wielu/anulowanie
wszystkich ustawie .
Wykonanie operacji analogicznej jak przy
ustawieniach wydruku oraz liczby odbitek dla
[DRUK DPOF] (str. 99 oraz 100).

• Ustawienie zabezpiecze  mog  nie
dzia  z innym sprz tem.

• Przed usuni ciem zdj  nale y najpierw
anulowa  ich zabezpieczenia.

• Zabezpieczenie chroni zdj cia przed
przypadkowym usuni ciem, jednak
sformatowanie karty usunie nieodwracalnie
wszystkie dane (str. 106).

• Przesuni cie prze cznika
zabezpieczenia przed
zapisem kart SD/SDHC

 w pozycj  [LOCK]
zapobiega  skasowaniu zdj ,
 tak e nie zabezpieczonych.

• Po zabezpieczeniu zdj  nie mo na
korzysta  z nast puj cych funkcji:

–[OBRÓ ]
–[DUB. AUDIO]
• Do powy szych dzia  mo na tak e

 joysticka.

[DUB. AUDIO]
Dodawanie d wi ku do zdj

Do zarejestrowanych zdj  mo na doda
wi k.

1 Naci nij , aby wybra  zdj cie
oraz , aby nagra  d wi k.

• Gdy zdj cie ma ju  dodany d wi k, pojawia si
pytanie [ZAST PI  DANE AUDIO?]. Naci nij ,
aby wybra  [TAK], a nast pnie naci nij
[MENU/SET], aby rozpocz  nagrywanie

wi ku (poprzednie nagranie zostanie
nadpisane).

• D wi ku nie mo na doda  do nast puj cych
plików:
–Filmów
–Zdj  zabezpieczonych
–Zdj  zarejestrowanych w jako ci [RAW]

2 Naci nij , aby zatrzyma
nagrywanie.

• Nawet je eli nie naci niesz , to po oko o 10
sekundach nagrywanie zostanie samoczynnie
zatrzymane.
3 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],

aby zamkn  menu.

• Dodawanie komentarzy do zdj  wykonanych
innym sprz tem mo e nie by  mo liwe.

• Do powy szych dzia  mo na tak e u
joysticka.

Ty
lk

o 
na

 u
ży

te
k 

w
ła

sn
y

Ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
be

z 
pi

se
m

ne
j z

go
dy

 P
an

as
on

ic
 P

ol
sk

a 
za

br
on

io
ne



Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

[ZM. ROZ.]
Zmniejszanie zdj

Funkcja ta jest przydatna do zmniejszenia
wielko ci pliku, gdy zdj cia ma by
wys ane jako za cznik e-mail lub
umieszczone na stronie internetowej.
1 Naci nij , aby wybra

zdj cie a nast pnie naci nij .

• W przypadku nast puj cych plików nie
mo na zmieni  ich rozmiaru:
–Gdy ustawiony jest format [ ]
Zdj , których [ROZM. OBR.] to [ ]
(2M EZ)
– Gdy ustawiony jest format [ ]Zdj ,

których [ROZM. OBR.] to [ ]
(2,5M EZ)
– Gdy ustawiony jest format [ ]Zdj ,

których [ROZM. OBR.] to [ ]
–Zdj  w jako ci [RAW]
–Filmów
–Animacji poklatkowych
–Zdj  z d wi kiem

2 Naci nij , aby wybra
wielko  a nast pnie naci nij .

• Wy wietlane s  wielko ci mniejsze od
zarejestrowanego zdj cia.

• Gdy ustawiony jest format [ ]
–[ ]/[ ]/[ ]

• Gdy ustawiony jest format [ ]
–[ ]/[ ]/[ ]

• Gdy ustawiony jest format [ ]
–[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/[ ]

• Pojawi si  komunikat [USUN
ORYGINALNY OBRAZ?].

3 Naci nij , aby wybra  [TAK]
lub [NIE] a nast pnie naci nij
[MENU/SET].

• Wybranie [TAK] powoduje ponowne
zapisanie zdj cia. Nie mo na ponownie
przywróci  oryginalnego rozmiaru
zdj cia.

• Je eli zdj cie jest chronione, nie mo na
zapisa  zdj cia o nowym rozmiarze.

• Wybranie [NIE] powoduje zapisanie
nowego zdj cia o zmienionym rozmiarze.

4 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],
aby zamkn  menu.

• Zmiana rozmiaru zdj cia
wykonanego innym sprz tem
mo e nie by  mo liwa.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

[PRZYC.]
Powi kszanie i przycinanie
zdj

yj tej funkcji do przyci cia zb dnych
cz ci zarejestrowanego zdj cia.

1 Naci nij , aby wybra
wielko  a nast pnie naci nij .

• Nie mo na przycina  nast puj cych
plików:
–Zdj  w jako ci [RAW]
–Filmów
–Animacji poklatkowych
–Zdj  z d wi kiem

2 Za pomoc  d wigienki
przybli enia powi ksz lub
pomniejsz cz ci do przyci cia.

3 Naci nij , aby
przesun  cz  do przyci cia.

4 Naci nij spust migawki
• Pojawi si  komunikat [USUN

ORYGINALNY OBRAZ?].
5 Naci nij , aby wybra  [TAK]
lub [NIE] a nast pnie naci nij
[MENU/SET].

•

• Wybranie [TAK] powoduje ponowne
zapisanie zdj cia. Nie mo na ponownie
przywróci  oryginalnego zdj cia.

• Je eli zdj cie jest chronione, nie mo na
zapisa  zdj cia o nowym przyci ciu.

• Wybranie [NIE] powoduje zapisanie
nowego zdj cia po przyci ciu.

6 Naci nij dwukrotnie [MENU/SET],
aby zamkn  menu.

• Przyci te zdj cie b dzie mia o mniejsz
liczb  pikseli ni  orygina .

• Przyci te zdj cie mo e mie
pogorszon  jako .

• Przycinanie zdj
wykonanych innym
sprz tem mo e nie by
mo liwe.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.

Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).
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[ZM. FORMATU]
Konwersja zdj  z formatu 16:9

Zmiana rozmiaru zdj cia wykonanego w
formacie [ ] do wydruku w formacie
[ ] lub [ ].

1 Naci nij , aby wybra  format
[ ] lub [ ] a nast pnie
naci nij [MENU/SET].

• Mo na konwertowa  tylko zdj cia
wykonane w formacie [ ].
2 Naciskaj c  wybierz zdj cie i
naci nij .

• Po wybraniu do konwersji zdj cia o
formacie innym ni [ ], na ekranie
pojawi si  komunikat [NIE MO NA
USTAWI  DLA TEGO OBRAZU.

3 Naci nij , aby ustawi  kadr
w poziomie i zatwierd  wybór
wciskaj c spust migawki.

• Dla zdj  obróconych pionowo, do
ustawienia kadru u yj klawiszy .

• Pojawi si  komunikat [USUN
ORYGINALNY OBRAZ?].

5 Naci nij , aby wybra  [TAK]
lub [NIE] i naci nij [MENU/SET].

• Wybranie [TAK] powoduje ponowne
zapisanie zdj cia. Nie mo na ponownie
przywróci  oryginalnego formatu zdj cia.

• Je eli zdj cie jest chronione, nie mo na
zapisa  zdj cia o nowym formacie.

• Wybranie [NIE] powoduje zapisanie
nowego zdj cia o zmienionym formacie.

6 Naci nij [MENU/SET] dwa razy ,
aby zamkn  menu.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).

• Po  zmianie formatu zdj cia mo e
powsta  zdj cie o wy szej
rozdzielczo ci.

• Nie mo na zmienia  formatu zdj
wykonanych w jako ci [RAW], filmów
oraz zdj  z d wi kiem.

• Nie mo na zmienia  formatu zdj
niezgodnych z formatem DCF. DCF to
skrót od [Zasady Projektowania Systemu
Plików Aparatu Cyfrowego] ustalonych
przez JEITA [Japo skie Stowarzyszenie
Przemys u Informatycznego i
Elektronicznego].

• Zmiana formatu zdj  wykonanych innym
sprz tem mo e nie by  mo liwa.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.

[KOPIUJ]
Kopiowanie zdj

Dane z pami ci wewn trznej mo na
skopiowa  na kart  i na odwrót.

1 Naci nij , aby wybra
miejsce docelowe kopiowania a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

Podczas kopiowania zdj  z pami ci
wewn trznej na kart  kopiowane s
wszystkie zdj cia jednocze nie.
(Wykonaj punkt 3)

Podczas kopiowania zdj  z karty do
pami ci wewn trznej kopiowane jest
jedno zdj cie.
(Wykonaj punkt 2)

2 Naci nij , aby wybra
zdj cie a nast pnie naci nij .

• Podczas kopiowania zdj  z pami ci
wewn trznej na kart , zaznaczane s
wszystkie zdj cia jednocze nie tak wi c
ten ekran si  nie pojawia.

3 Naciskaj wybierz [TAK] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

(Ilustracja przedstawia ekran podczas
kopiowania zdj  z pami ci wewn trznej
na kart .)

• Podczas kopiowania zdj cia z karty do
pami ci wewn trznej pojawi si
komunikat [SKOPIOWA  TO ZDJ CIE
DO PAMI CI WEWN.?]

• Naci ni cie [MENU/SET] podczas
kopiowania zdj  z pami ci wewn trznej
na kart  zatrzymuje kopiowanie.

• Nie nale y wy cza  aparatu ani
wykonywa  innych dzia  przed
zako czeniem kopiowania. Mo e to
spowodowa  uszkodzenie karty lub
utrat  danych w pami ci wewn trznej
lub na karcie.
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Menu ustawie
Naci nij [MENU/SET], aby wy wietli  menu [ODTW.] i wybierz ustawienie (str. 94).
4 Naci nij kilkakrotnie [MENU/SET],

aby zamkn  menu.
• Po skopiowaniu zdj  z pami ci wewn trznej na

kart , po zako czeniu kopiowania ekran
samoczynnie powróci do trybu odtwarzania.

• Kopiuj c zdj cia z pami ci wewn trznej na
kart , zaleca si  u ycie karty maj cej wi cej
wolnego miejsca ni  pami  wewn trzna
(oko o 13 MB).

• Kopiowanie zdj  mo e potrwa .
• Skopiowane zostan  tylko zdj cia zarejestrowane

aparatem cyfrowym Panasonic (LUMIX) (nawet
je eli zdj cia by y wykonane aparatem cyfrowym
Panasonic, to mog  nie zosta  skopiowane je eli
by y edytowane na komputerze).

• Ustawienia DPOF zdj  nie zostan
skopiowane i nale y je ponownie ustawi
po zako czeniu kopiowania (str. 99).

• Je eli wyst pi zdj cie o takiej samej nazwie
jak zdj cie, które ma zosta  skopiowane to
nie zostanie ono skopiowane.

• Podczas kopiowania zdj  z pami ci wewn trznej na
kart  o niewystarczaj cej pojemno ci, zostanie
skopiowana tylko cz  zdj .

• Do powy szych dzia  mo na tak e u
joysticka.

[FORMAT]
Przygotowanie pami ci wewn.
lub karty.

Zwykle nie ma potrzeby formatowania pami ci
wewn trznej oraz karty. Nale y je sformatowa
po pojawieniu si  komunikatu [B D PAMI CI
WEWN TRZNEJ] lub [B D KARTY PAMI CI].

Naci nij , aby wybra  [TAK] a
nast pnie naci nij [MENU/SET].

(Ilustracja przedstawia obraz podczas
formatowania pami ci wewn trznej)

• Gdy karta nie jest w ona, mo na
sformatowa  pami  wewn trzn . Gdy
karta jest w ona, mo na sformatowa
kart .

• Naci ni cie [MENU/SET] podczas
formatowania pami ci wewn trznej
przerywa ten proces (jednak wszystkie
zdj cia zostan  usuni te).

• Po sformatowaniu karty, wszystkie
dane na niej zapisane (w czaj c w to
zdj cia zabezpieczone) zostan
nieodwracalnie usuni te. Przed
formatowaniem nale y si  upewni , e
wszystkie dane zosta y skopiowane do
komputera lub innego sprz tu.

• Je eli karta zosta a sformatowana na
komputerze, nale y j  ponownie
sformatowa  w aparacie.

• Formatuj c kart  nale y u
akumulatora o wystarczaj cej mocy
(P14) lub zasilacza sieciowego (DMW-
AC5; opcja).

• Podczas formatowania nie nale y
wy cza  aparatu.

• Formatowanie pami ci wewn trznej
potrwa d ej ni  formatowanie karty
(maks. oko o 15 sek.)

• Przesuni cie prze cznika ochrony
przed zapisem kart SD/SDHC w
pozycj  [LOCK] zapobiega
formatowaniu (str. 18)

• Je eli karta lub pami  nie mo e
zosta  sformatowana, nale y
skontaktowa  si  z serwisem.

• Do powy szych dzia  mo na tak e
 joysticka.
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Pod czanie do innego sprz tu

Pod czanie do komputera PC

Ustaw pokr o wyboru funkcji aparatu
w tryb inny ni  druk [ ].

• Po pod czeniu aparatu do komputera,
mo na do niego skopiowa  zdj cia, a
nast pnie u  za czonego na CD-ROM
oprogramowania  ([LUMIX Simple Viewer]
oraz [PHOTOfunSTUDIO- viewer-] for
Windows®) do wydruku lub wysy ki zdj
przez e-mail.

• Je eli u ywasz Windows 98/98SE,
przed pod czeniem aparatu
zainstaluj sterowniki USB.

• Szczegó y instalacji oprogramowania
[LUMIX Simple Viewer] lub
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] itp.,
opisano w oddzielnej instrukcji
pod czania aparatu do komputera.

: Zasilacz sieciowy (DMW-AC5; opcja)
• Nale y u  akumulatora o wystarczaj cej

mocy (P14) lub zasilacza sieciowego (DMW-
AC5; opcja).

• Przed pod czeniem/od czeniem
zasilacza (DMW-AC5; opcja), nale y
wy czy  aparat.

 : Przewód pod czeniowy USB (w
zestawie)
 : Podczas przesy ania danych pojawi si
komunikat [DOST P].

: Sprawd  rodzaje wtyczek i w  je
w gniazda.

1 cz aparat oraz komputer.
2 Pod cz aparat do komputera
przewodem USB (w zestawie).
• Po cz przewód USB

wtyczk  [ ] gniazda
cyfrowego [ ].

• Przytrzymaj  i wsu  prosto przewód
USB.
Nie nale y szarpa  wtyczk  w gnie dzie
ani szarpa  za przewód, gdy  mo e to
uszkodzi  aparat oraz urz dzenie, do
którego jest pod czony.

[Windows]
W folderze  [Mój  Komputer] pojawi si
nowy nap d.
• Podczas pierwszego pod czenia aparatu do

komputera, samoczynnie zostanie
zainstalowany niezb dny sterownik, aparat
zostanie rozpoznany przez Plug and Play
systemu Windows, a nast pnie pojawi si  w
folderze [Mój Komputer] jako dodatkowy nap d.

[Macintosh]
Nowy nap d jest wy wietlany na ekranie.
• Gdy pod czony jest aparat bez w onej

karty, pojawia si  on jako [LUMIX].
• Gdy pod czony jest aparat z w on

kart  pami ci, pojawia si  on jako
[NO_NAME] lub [Untitled].
Odtwarzanie filmów na komputerze

Do odtwarzania filmów zarejestrowanych
aparatem nale y u  oprogramowania
“QuickTime” (for Windows 2000/XP)
do czonego na CD-ROM.
• U ywaj c systemu Windows98/98SE/Me

nale y ze strony
http://www.apple.com/support/quicktime/
pobra  oprogramowanie [QuickTime6.5.2

for PC].
• Oprogramowanie to jest standardowym
wyposa eniem komputerów Macintosh.
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Pod czanie do innego sprz tu
Uk ad folderów

Foldery pojawi  si  w nast puj cy
sposób:

 Numer folderu
 Numer pliku
 JPG: Zdj cia

     MOV : Pliki filmowe
     RAW : Pliki formatu RAW

Ka dy folder zawiera nast puj ce foldery:

DCIM 100_PANA do 999_PANA
100_PANA
do
999_PANA

Zdj cia
filmy
zdj cia w formacie RAW

MISC Plik ustawie  DPOF
PRIVATE_1 Pliki animacji poklatkowych

• Aparat przechowuje w ka dym folderze
do 999 zdj . Po osi gni ciu
maksimum, tworzony jest nowy folder.

• Aby wyzerowa  numery plików oraz
folderów nale y w menu konfiguracji

[ZEROWANIE NR] (str. 24).

 Warunki w których u yty jest folder
o innym numerze

W nast puj cych sytuacjach zdj cie nie
jest zapisywane w tym samym folderze
co poprzednie:

• Folder zawieraj cy w nie wykonane
zdj cie ma plik o numerze 999 (np.
P1000999.JPG).

• Gdy karta na której w nie zapisano
zdj cie zawiera dla przyk adu folder o
numerze 100 (100_PANA) i zosta a ona
wyj ta a nast pnie zast piona kart  o
numerze 100 zapisan  w aparacie
innego producenta (100XXXXX gdzie
XXXXX to nazwa producenta) i zapisuje
si  na niej zdj cie.

• Gdy rozpoczyna si  wykonywanie zdj
po u yciu [ZEROWANIE NR) z menu
konfiguracji (str. 24). (Zdj cia s
zapisywane w folderze maj cym numer
wy szy od poprzedniego. Przy pomocy
funkcji [ZEROWANIE NR] mo na tak e
od razu po formatowaniu, gdy na karcie
nie ma folderów ani zdj , wyzerowa
numer folderu na 100.)

Po czenie w trybie PTP
ytkownicy Windows XP/Mac OS X

mog  ustanowi  po czenie PTP,
przestawiaj c aparat w tryb druku [ ]  i
pod czaj c go do komputera.

• W  trybie PTP mo na jedynie przesy
zdj cia z aparatu do komputera, nie
mo na ich zapisywa  ani usuwa  w
aparacie.

• Gdy na karcie jest 1000 lub wi cej zdj ,
mog  one nie zosta  zaimportowane.

• Po ustawieniu aparatu w trybie druku
[ ] i pod czenia do komputera, pojawi

si  komunikat [POD CZ DO
DRUKARKI]. Nie jest to objaw awarii
sprz tu.
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Pod czanie do innego sprz tu

• Nie nale y u ywa adnego innego
przewodu USB ni  do czony w
zestawie.

• Gdy wy wietlany jest komunikat
[DOST P], nie nale y od cza
przewodu USB.

• Przesy anie du ej liczby plików mo e
potrwa  d szy czas.

• Je eli podczas komunikacji wyczerpie si
moc akumulatora, zapisane dane mog
zosta  uszkodzone. Pod czaj c aparat
do komputera nale y u  akumulatora o
wystarczaj cej mocy (P14) lub u
zasilacza sieciowego (DMW-AC5; opcja).

• Gdy podczas komunikacji z komputerem
zacznie si  wyczerpywa  akumulator,
zacznie miga  wska nik statusu i b dzie

ycha  sygna  alarmowy. Nale y
wówczas natychmiast przerwa
komunikacj  z komputerem.

• Pod czaj c aparat do komputera z
systemem operacyjnym Windows 2000
za pomoc  przewodu USB, nie nale y
wymienia  karty gdy aparat jest
po czony z komputerem. Mo e to
bowiem spowodowa  uszkodzenie
danych na karcie. Przed wymian
karty nale y od czy  przewód USB.

• Zdj cia edytowane i obracane na
komputerze mo na odtwarza  w trybie
odtwarzania (str.

 36), odtwarzania wielokrotnego (str. 77)
oraz odtwarzania wg kalendarza (str.
78).

• Informacje na ten temat znajduj  si  w
oddzielnej instrukcji po wi conej
pod czaniu aparatu do komputera.

• Nale y si  tak e zapozna  z instrukcj
obs ugi komputera.

• Gdy podczas pod czenia do komputera
nie jest w ona karta, mo na edytowa
zdj cia w pami ci wewn trznej aparatu.
Gdy karta jest w ona, mo na wówczas
edytowa  zdj cia na karcie.

• Podczas pod czenia aparatu do
komputera, nie mo na prze cza
dost pu mi dzy pami ci  wewn trzn  a
kart . Aby to uczyni , nale y od czy
przewód USB i wyj  (lub w ) kart
a nast pnie ponownie pod czy
przewód USB.

•Obrót pokr a trybów na tryb druku [ ]
gdy aparat jest pod czony do
komputera spowoduje wy wietlenie na
LCD aparatu komunikatu [POD CZ
PONOWNIE DRUKARK .]. Przed
ponownym pod czeniem aparatu do
drukarki nale y przestawi  tryb [ ] na
inny i upewni  si , e nie s  przesy ane
adne dane. (Podczas przesy ania

danych na wy wietlaczu aparatu jest
wy wietlany komunikat [DOST P].)
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Pod czanie do innego sprz tu

Pod czanie do drukarki zgodnej z PictBridge

Po pod czeniu aparatu przewodem USB (w
zestawie) bezpo rednio do drukarki zgodnej z
PictBridge, mo na wybra  zdj cia do wydruku
lub rozpocz  ich wydruk z poziomu
wy wietlacza aparatu. Wcze niej nale y
dokona  niezb dnych ustawie  drukarki
(szczegó y w instrukcji obs ugi drukarki)

1 cz aparat oraz drukark .

2 Ustaw tryb druku [ ].
• Pojawi si  komunikat [POD CZ

DRUKARK ].

3 Pod cz aparat do drukarki
przewodem USB  (w zestawie)

• Pod cz przewód USB znaczkiem [ ]
skierowanym do [ ] gniazda
cyfrowego.

• Przytrzymaj  i wsu  prosto przewód
USB.

• Nie nale y u ywa adnego innego
przewodu USB ni  do czony w
zestawie.

• Gdy podczas pod czenia do drukarki nie
jest w ona karta, mo na drukowa
zdj cia z pami ci wewn trznej aparatu.
Gdy karta jest w ona, mo na
wówczas drukowa  zdj cia z karty.

• Podczas pod czenia aparatu do
drukarki, nie mo na prze cza  dost pu
mi dzy pami ci  wewn trzn  a kart .
Aby to uczyni , nale y od czy
przewód USB i wyj  (lub w ) kart
a nast pnie ponownie pod czy
przewód USB.

• Aby wydrukowa  wiek dziecka ([DZIECKO1] /
[DZIECKO2] (str. 69) w trybie sceny) lub dat
wyjazdu  ( [DATA WYJAZDU] (str. 70), nale y

 oprogramowania z za czonej p yty CD-
ROM - [LUMIX Simple Viewer] lub
[PHOTOfunSTUDIO-viewer-] i wydrukowa  je z
komputera. Informacje na ten temat znajduj
si  w oddzielnej instrukcji po wi conej
pod czaniu aparatu do komputera.

• Aby dowiedzie  si  wi cej na temat drukarek
zgodnych z PictBridge, nale y
skontaktowa  si  z lokalnym sprzedawc .
Pod czenie.

: Przewód pod czeniowy USB (w
zestawie))

: zasilacz sieciowy (DMW-AC5; opcja)
• Wydruk niektórych zdj  mo e potrwa . Dlatego te

podczas pod czenia do drukarki zaleca si  u ycie
akumulatora o wystarczaj cej mocy (P14) lub
zasilacza sieciowego (DMW- AC5; opcja).

• Przed pod czeniem/od czeniem
zasilacza (DMW-AC5; opcja), nale y si
upewni e aparat jest wy czony.
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Pod czanie do innego sprz tu
Drukowanie wybranych zdj  (wydruk
pojedynczej odbitki)

1 Naci nij , aby wybra  zdj cie
i naci nij [MENU/SET].

• Komunikat wy wietli si  przez ok. 2
sekundy.

2 Naciskaj c  wybierz
[ROZPOCZ  DRUKOWANIE?] i
naci nij [MENU/SET].

• Aby anulowa  wydruk, naci nij przycisk
[MENU/SET].

3 Po zako czeniu wydruku od cz
przewód USB.

Wybór kilku zdj  do wydrukowania
1 Naci nij .
Naci nij [ ], aby powróci  do
pierwotnego ekranu.
2 Naci nij , aby wybra
pozycj  i naci nij [MENU/SET].

Pozycja Opis ustawienia
WYBIERZ
KILKA

Jednoczesny wybór wielu
zdj  do wydruku.
[Dzia anie]
Na ekranie wielu zdj
naciskaj , aby
wybra  zdj cia. Nast pnie
naci nij  a przy zdj ciu
wybranym do wydruku
pojawi si  ikona [ ]
(ponowne naci ni cie
anuluje ustawienie
wydruku). Po zako czeniu
wybierania naci nij
przycisk [MENU/SET].

WYBIERZ
WSZYST.

Drukowane s  wszystkie
zdj cia w pami ci wewn.
lub na karcie.

OBRAZ
DPOF

Drukowane s  zdj cia
ustawione w [OBRAZ
DPOF] (str. 99).

ULUBIONE Drukowane s  zdj cia
ustawione jako ulubione
(str. 96).
• Pozycja ta pojawia si
tylko wtedy, gdy
[ULUBIONE] jest
ustawione na [ON] (str.
96).
• Nie mo na wybra  zdj ,
gdy [ULUBIONE] jest
ustawione na [ON] ale
adne zdj cie nie jest

oznaczone ikon  [  ]
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Pod czanie do innego sprz tu
3 Naci nij , aby wybra

[ROZPOCZ  DRUKOWANIE?] i
naci nij [MENU/SET].

• W ustawieniach DPOF nie wy wietla si
[DRUK Z DAT ] oraz [WYDRUKÓW].

• Po wybraniu [OBRAZ DPOF], mo na wybra
[USTAW DPOF]. Po wybraniu [USTAW
DPOF], sprawd  str. 99 i dokonaj ustawie
DPOF.

• Aby przerwa  anulowa  drukowanie,
naci nij [MENU/UST.].

• Po wybraniu [WYBIERZ KILKA],
[WYBIERZ WSZYST.] lub [ULUBIONE],

pojawia si  ekran potwierdzenia druku.
Wybierz [TAK] i rozpocznij druk.

• Gdy liczba odbitek przekracza 1000, na
ekranie potwierdzenia druku pojawia si
komunikat  [DRUKOWANIE --- ZDJ

), KONTYNUOWA ?].
4 Po zako czeniu wydruku od cz
przewód USB.

Wcze niejsze ustawienie daty
podczas druku DPOF

Gdy drukarka obs uguje druk daty z
ustawie  DPOF, zaleca si
wcze niejsze ustawienie daty w
ustawieniach DPOF (str. 100).

Data wykonania zdj cia mo e zosta
wydrukowana po rozpocz ciu druku
poprzez [OBRAZ DPOF].

Ustawienia wydruku daty, liczby
odbitek, rozmiar papieru i uk adu
strony

• Wybierz pozycj  do ustawienia na
ekranie punktu 2 “Drukowanie
wybranego zdj cia (pojedynczy wydruk)”
(str. 111) lub na ekranie punktu

3 “wybór wielu zdj  do wydruku (str. 111
oraz 112).

• Pozycje nie obs ugiwane przez drukark
 wy wietlane na szaro i nie mog

zosta  wybrane.
• Gdy chcesz wydrukowa  zdj cia na

papierze lub w uk adzie nie
obs ugiwanym przez aparat, ustaw
[ROZMIAR PAPIERU] oraz [UK AD
STRONY] na [ ] i ustaw te parametry
na drukarce (szczegó y nale y sprawdzi
w instrukcji obs ugi drukarki)

• [DRUK Z DAT ]

• Je eli drukarka nie obs uguje nadruku
daty, nie mo na wydrukowa  daty.

• [L.WYDRUKÓW]
Ustawienie liczby odbitek.
• Mo na ustawi  do 999 odbitek.

• [ROZMIAR PAPIERU]
(Mo liwe rozmiary papieru aparatu)

Pozycje s  zebrane na ekranach 1/2
oraz 2/2. Wybierz je przyciskiem .

1/2
Priorytet ustawie
drukarki

L/3,5”x5” 89mm x 127mm
2L/5”x7” 127mm x 178mm
POSTCARD 100mm x 148mm
A4 210mm x 297mm

Priorytet ustawie  drukarki
OFF Data jest drukowana
ON Data nie jest drukowana
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Pod czanie do innego sprz tu
2/2

CARD SIZE 54mm x 85,6mm
10 x 15 cm 100mm x 150mm
4” x 6” 101,6mm x 152,4mm
8” x 10” 203,2mm x 254mm
LETTER 216mm x 279,4mm
*Pozycje te nie mog  by  wy wietlone
gdy drukarka nie obs uguje takich
rozmiarów papieru.

• [UK AD STRONY]
(Ukady strony dost pne w aparacie)

 Priorytet ustawie  drukarki
 1 strona bez ramek
 1 strona z ramk
 2 strony na jednej
 4 strony na jednej

• Pozycja nie mo e zosta  wybrana, je eli
drukarka jej nie obs uguje.
Uk ad strony wydruku

• Wydruk zdj  kilka razy na jednym
arkuszu papieru
Chc c dla przykadu, wydrukowa  zdj cie
4 razy na jednym arkuszu papieru,
nale y ustawi  [UK AD STRONY] na
[ ] i ustawi  w [WYDRUKÓW] liczb
odbitek na 4.

• Wydruk ró nych zdj  na jednym
arkuszu papieru
Chc c dla przykadu, wydrukowa  4
zdj cia na jednym arkuszu papieru,
nale y ustawi [UK AD STRONY] na [ ] i
ustawi  w [WYBIERZ KILKA] pozycj
[WYDRUKÓW] na 1 (str. 111).

• Nie nale y od cza  przewodu USB gdy
wy wietla si  ikona ostrze enia przed
od czeniem przewodu [ ].
(w zale no ci od drukarki, ikona ta mo e
nie by  wy wietlana)

• Gdy podczas po czenia z drukark
zacznie si  wyczerpywa  akumulator,
zacznie miga  wska nik statusu i b dzie

ycha  sygna  alarmowy. Je eli zdarzy
si  to podczas drukowania, nale y
nacisn  [MENU/UST.] i natychmiast
zatrzyma  druk. Je eli nie jest drukowane
zdj cie, nale y od czy  przewód USB.

• Gdy wska nik [ ] miga na pomara czowo
oznacza to, e aparat otrzymuje od
drukarki komunikat b du. Po zako czeniu
drukowania nale y si  upewni , e nie ma
adnych problemów z drukark .

• Je eli ustawiona jest bardzo du a ca kowita
liczba odbitek, drukowanie b dzie
przebiega o z przerwami. W takim
przypadku wy wietlana na wy wietlaczu
liczba pozosta ych do wydrukowania
odbitek b dzie ró na od liczby zleconych
wydruków. Rozbie no  ta nie wskazuje
jednak na b d.

• Drukowanie daty, wielko  papieru oraz
uk ad strony ustawiony na drukarce mo e
mie  priorytet nad ustawieniami aparatu.
Nale y sprawdzi  te ustawienia na
drukarce.

• Podczas drukowania plików RAW,
drukowane b  pliki JPEG powi zane z
plikami RAW. Gdy powi zane pliki JPEG
nie istniej , wydruk mo e nie by  mo liwy.

• Gdy wydruk nie przebiega normalnie,
nale y wy czy  i w czy  aparat oraz
drukark .

• Gdy pokr o wyboru funkcji jest
ustawione na tryb inny ni  druk [ ], na
wy wietlaczu LCD aparatu pojawi si
komunikat [TRYB USB ZMIENIONY.
OD CZ KABEL USB]. Przed
od czeniem przewodu USB nale y z
powrotem ustawi  tryb [ ]. Przewód
nale y od czy  po anulowaniu
drukowania.
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Pod czanie do innego sprz tu

Odtwarzanie zdj  na ekranie TV

Odtwarzanie zdj  przy pomocy
dostarczonego przewodu

• Ustaw [FORMAT TV] (str. 25)
• Wy cz aparat i odbiornik TV.

1 Pod cz przewód AV (w
zestawie) do gniazda [AV OUT]
aparatu.

• Pod cz przewód AV kieruj c znak [ ] w
stron  symboli [ ] gniazda [AV OUT].

• Trzymaj c  wsu  przewód do gniazda.

2 Pod cz przewód AV wej cia
video oraz audio TV.

• ty: do gniazda wej cia video
•  Bia y: do gniazda wej cia audio

3 W cz TV i wybierz wej cie
zewn trzne.

4 W cz aparat

• Nie nale y u ywa  innych przewodów
AV ni  dostarczony.

• Zdj cia mo na odtwarza  na ekranie TV
tylko gdy pokr o wyboru funkcji jest
ustawione w trybie odtwarzania [ ].

• Góra i dó  lub lewa i prawa cz  zdj cia mo e
by  podczas odtwarzania nieco obci ta ze
wzgl du na specyfikacj  TV.

• Pod czaj c aparat do TV
panoramicznego lub wysokiej
rozdzielczo ci (HDTV), w zale no ci od
ustawie  TV zdj cie mo e by
rozci gni te w pionie lub poziomie za
jego górna i dolna lub prawa i lewa cz
mog  by  lekko obci te podczas
wy wietlania. W takim przypadku nale y
zmieni  ustawienia trybu ekranu.

• Nale y tak e zapozna  si  z instrukcj
obs ugi TV.

• D wi k odtwarzany jest monofoniczne.
• Zdj cia odtwarzane pionowo na

telewizorze mog  by  nieco rozmyte.
• Po wybraniu ustawieniu [WYJ CIE

VIDEO] na NTSC/PAL w menu [KONF.],
mo na odtwarza  zdj cia na TV w innych
krajach (regionach).

Odtwarzanie zdj  na TV z wej ciem
na karty SD

Mo esz umie ci  swoj  kart  SD w
czytniku kart SD telewizora, aby
odtwarza .

• Zdj cia zapisane na kartach SDHC
mog  by  niemo liwe do odtworzenia w
TV z czytnikami kart SD, które nie
obs uguj  kart SDHC.

• Zale nie od telewizora, niektóre zdj cia
mog  nie wype nia  ca ego ekranu.

• Nie mo na odtwarza  w ten sposób
filmów. Aby odtwarza  filmy, nale y
pod czy  do TV aparat przewodem AV
(w zestawie).

• Odtwarzanie zdj  zapisanych na
kartach MMC mo e by  niemo liwe.
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Inne

Ekran wy wietlacza
Tryb rejestrowania

1 Tryb rejestrowania
2 Lampa b yskowa (str. 43)
3 Tryb pomiaru wiat a (str. 88)
4 Balans bieli (str. 82)
Dok adne ustawianie balansu bieli (str.

84)
5 Wska nik ostro ci (str. 26)
6  Czu ISO (str. 84)
7 Wielko  zdj cia (str. 86)

Wska nik poruszenia (str. 29):
8 Jako  (str. 86)
 W trybie filmu (str. 75):
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]
9 Wska nik akumulatora
10 Liczba mo liwych do zarejestrowania

zdj  / pozosta y dost pny czas
rejestracji w trybie filmu (str. 75)

np. R 1g 20m 30s
11 Pami  wewn trzna / karta (str. 17)

 : pami  wewn trzna
 : karta

12 Wska nik rejestrowania
13 Histogram (str. 40)

14 Data wyjazdu (str. 70)
15 Czas trwania nagrywania (str. 75)
16 Wybór obszaru AF (str. 89)
 :
17 Samowyzwalacz (str. 47)
18 Bie ca data i godzina

• Jest wy wietlana przez ok. 5 sekund
po w czeniu aparatu, ustawieniu
zegara, prze czeniu z trybu
odtwarzania na tryb rejestrowania.

 Przybli enie (str. 32) / Dodatkowe
przybli enie optyczne (str. 33) /
Przybli enie cyfrowe (str. 34):

19 Wskazanie pr dko ci migawki (str. 26)
: Inteligentne ISO (str. 85)

20 Wskazanie warto ci przys ony
21 Wskazanie zmiany programu (str. 27)
22 Kompensacja ekspozycji
23 Tryb wysokiego k ta (str. 41)

: Zasilanie ekranu (str. 41)
24 Punktowe ustawianie ostro ci AF (str.

89)
25 Obszar AF (str. 26)
26 Celownik punktowego pomiaru wiat a

(str. 88)
27 Optyczny stabilizator obrazu (str. 50).
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Inne

28 Wska nik MF (str. 56) / AF  (str. 59)
29 Zdj cia seryjne (str. 51)

 : Nagrywanie d wi ku (str. 75, 87)
30 AF ci y (str. 90)
31 Efekt kolorystyczny (str. 91)
32 Animacja poklatkowa (str. 92)
33 Auto bracket (str. 49)
34 Ustawianie ostro ci (str. 56)
35 Dzia anie MF (P56)
36 Dzia ania joystickiem
(str. 27, 53, 54, 56, 82)
37 Liczba dni jaka min a od daty wyjazdu

(str. 70)
• Jest wy wietlana przez ok. 5 sekund po

czeniu aparatu (gdy data wyjazdu jest
ustawiona), po ustawieniu zegara, daty
wyjazdu lub daty podró y, po ustawieniu
godziny w miejscu docelowym podró y
oraz po prze czeniu trybu odtwarzania
na inny tryb.

38 Wy wietlanie wieku (str. 69)
• Wy wietlane 5 sekund zawsze po

czeniu aparatu w trybie  Dziecko,
prze czeniu na tryb dziecko z innego trybu
lub ustawieniu daty urodzin dziecka,
godziny, wieku dziecka lub bie cej daty i
godziny.

39 Wska nik blokady AF/AE (str. 61)
40 Kompensacja o wietlenia tylnego

(str. 31)
41 Lampa pomocnicza AF (str. 90).
42 Ustawianie korekty mocy lampy

 (str. 46).Ty
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Inne
W trybie odtwarzania

1 Tryb odtwarzania (str. 36)
2 Liczba odbitek DPOF [ ] (str. 99)
3  Wska nik ulubionych (str. 96)
4 Zdj cie zabezpieczone (str. 100)

 : Pami  wewn trzna
: Karta

5 Zdj cia lub filmy z d wi kiem (str. 80)
6 Wielko  zdj cia (str. 86)
7 Jako  (str. 86)
W trybie filmu (str. 80):
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]
8 Wska nik akumulatora (str. 14)
9  Numer folderu/pliku (str. 108)
Pami  wewn trzna / Karta (str. 17)
10 Numer zdj cia / Liczba zdj
11 Ostrze enie przed od czeniem

przewodu USB (str. 113)
• Wy wietlana podczas drukowania na
drukarce zgodnej z PictBridge.
(W zale no ci od drukarki, ikona ta
mo e nie by  wy wietlana)
Czas trwania zarejestrowanego filmu
(str. 80): R 1h 20m 30s

12 Histogram (str. 40)
13 Informacje o trybie rejestracji
14 Ustawienia ulubionych

(str. 96) / Czas
odtwarzania filmu (str.
80) :
R 1h 20m 30s 1h 20m 30s

15 Zarejestrowana data i czas
16 Wska nik trybu Zasilanie ekranu (str. 41)
17 Liczba dni, jaka min a od

daty wyjazdu (str. 70)
18 Wy wietlanie wieku dziecka (str. 69)
19  Odtwarzanieaudio (str.80)

W  trybie filmu (str. 80)
ODTWARZAJ FILM

20 Animacja poklatkowa (str. 92)
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Inne

Uwagi odno nie u ytkowania
Optymalne u ytkowanie aparatu

Nale y uwa , aby nie upu ci ,
kopn  ani nie podda  go dzia aniu
du ego ci nienia.

• Nie zostawiaj aparatu
w kieszeni spodni gdy
siadasz ani te  nie
wk adaj go na si  do
torby itp.

• Uwa aj, aby nie
upu ci  ani nie kopn
torby z aparatem,
poniewa  mo e to
spowodowa  silne
uderzenie aparatu.

• Silny uderzenie mo e
rozbi  obiektyw, ekran lub obudow  i

spowodowa  nieprawid owe dzia anie
aparatu.

Staraj si  trzyma  aparat mo liwie
daleko od sprz tu
elektromagnetycznego (takiego jak
kuchenki mikrofalowe, TV, gry video
itp.).

• Je eli u ywasz aparatu nad lub w
pobli u TV, zdj cia i d wi ki
zarejestrowane aparatem mog  by
zak ócane przez promieniowanie
elektromagnetyczne.

• Nie nale y u ywa  aparatu w pobli u
telefonów komórkowych poniewa
mo e to wywo  zak ócenia ujemnie
wp ywaj ce na jako  zdj  oraz

wi ku.
• Pole magnetyczne wytwarzane przez

niki lub du e silniki mo e
spowodowa  uszkodzenie
zarejestrowanych danych lub
zniekszta ci  wykonywane zdj cia.

• Fale elektromagnetyczne wytwarzane
przez mikroprocesory mog  ujemnie
wp yn  na aparat, zak ócaj c
rejestrowany obraz oraz d wi k.

• Je eli aparat nara ony na dzia anie pól
elektromagnetycznych przesta
prawid owo funkcjonowa , nale y go
wy czy  i wyj  akumulator lub
od czy  zasilacz (DMW-AC5; opcja) a
nast pnie ponownie w  akumulator
lub pod czy  zasilacz i w czy .

Nie nale y u ywa  aparatu w pobli u
nadajników radiowych oraz linii
wysokiego napi cia.

• Podczas u ywania aparatu w pobli u
nadajników radiowych lub linii wysokiego
napi cia, zarejestrowane zdj cia lub

wi k mog  mie  pogorszon  jako .
Nale y u ywa  wy cznie do czone
przewody. U ywaj c akcesoriów
dodatkowych nale y u ywa  tylko
do czonych do nich przewodów. Nie
nale y stosowa  przed aczy.

Aparatu nie nale y spryskiwa rodkami
owadobójczymi oraz lotnymi
zwi zkami chemicznymi.

• Je eli aparat zostanie spryskany takimi
zwi zkami chemicznymi, mo e to
spowodowa  uszkodzenie jego korpusu
lub z uszczenie wyko czenia obudowy.

• Nie nale y przez d szy czas nara
aparatu na kontakt z przedmiotami
gumowymi lub plastikowymi.

Do czyszczenia aparatu nie nale y
ywa  benzyny, rozpuszczalników

ani alkoholu.
• Przed czyszczeniem aparatu nale y

wyj  z niego akumulator lub od czy
zasilacz sieciowy (DMW-AC5; opcja) z
gniazdka.

• Korpus aparatu mo e si  odkszta ci  a
wyko czenie obudowy z uszczy .

• Kurz lub odciski palców nale y usun
such ciereczk . Aby usun
uporczywe plamy, nale y such
ciereczk  zwil  wod  i wytrze  ni

zabrudzenia a nast pnie wytrze  such
ciereczk .

• Nie nale y u ywa  detergentów
kuchennych ani ciereczek z tworzyw
sztucznych.

• W przypadku gdy deszcz lub inne ród o
wody zmoczy aparat, nale y wytrze  go
wilgotn  i mi kk ciereczk , dobrze j
wy yma  i wytrze  aparat do sucha.
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Inne
Karta

Nie nale y pozostawia  karty pami ci
w miejscach o wysokiej temperaturze,
bezpo rednim nas onecznieniu lub
gdzie atwo mog  powsta  fale
elektromagnetyczne lub adunki
elektrostatyczne.
Karty nie nale y zgina  ani upuszcza .
• Karta mo e zosta  uszkodzona lub jej

zawarto  uszkodzona lub wymazana.
• Kart  po u yciu oraz podczas

przechowywania nale y przechowywa
w etui na kart .

• Nale y uwa , aby brud, kurz lub woda
nie mia y kontaktu ze stykami karty. Nie
nale y tak e dotyka  tych styków
palcami.
Akumulator

Akumulatorem jest bateria litowo –
jonowa, któr  mo na wielokrotnie
adowa . Jego zdolno  do regeneracji

mocy opiera si  na zachodz cej w nim
reakcji chemicznej. Reakcja ta jest
wra liwa na temperatur  otoczenia oraz
wilgotno , i w zbyt wysokiej lub zbyt
niskiej temperaturze akumulator b dzie
dzia  krócej.
Akumulator po u yciu nale y wyj  z
aparatu. Nale y go przechowywa  w
etui na bateri  (w zestawie).

Po przypadkowym upuszczeniu
akumulatora nale y sprawdzi  jego
obudow  oraz styki.

• W enie uszkodzonego akumulatora do
aparatu spowoduje uszkodzenia
aparatu.

Opuszczaj c dom zaleca si  zabra  ze
sob  akumulator zapasowy.

• Nale y mie wiadomo , e czas pracy
akumulatora b dzie krótszy w niskich
temperaturach panuj cych np. na stoku
narciarskim.

• Podczas podró y nale y mie
przygotowan  dostarczon adowark
aby móc atwo na adowa  akumulator.

Utylizacja bezu ytecznego akumulatora.
• Akumulator ma ograniczon ywotno .
• Akumulatora nie nale y wrzuca  do

ognia poniewa  mo e spowodowa  to
wybuch.

Nie nale y dopu ci  do kontaktu styków
akumulatora z metalowymi
przedmiotami (takimi jak naszyjniki,
spinki itp.).

• Mo e to spowodowa  zwarcie lub
wydzielanie ciep a a w konsekwencji
dotkni cia – powa ne poparzenie.

adowarka
• U ywanie adowarki w pobli u radia

mo e zak óci  jego odbiór. adowarka
powinna pracowa  co najmniej 1 metr
od radia.

• Pracuj ca adowarka mo e generowa
sygna  d wi kowy pisku. Nie jest to
jednak objaw awarii sprz tu.

• Po u yciu, nale y wyj  wtyczk
przewodu zasilaj cego z gniazdka

adowarka nawet nie aduj c
akumulatora pobiera niewielk  ilo
pr du )

• Styki adowarki oraz akumulatora nale y
utrzymywa  w czysto ci
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Inne

Komunikaty

W pewnych sytuacjach na wy wietlaczu b  si  pojawia y komunikaty potwierdze  lub
dów. Poni ej opisano najwa niejsze z nich.

[TA KARTA PAMI CI JEST
ZABEZPIECZONA]
Odbezpiecz kart . (str. 18, 101)

[BRAK ODPOWIEDNIEGO OBRAZU DO
ODTWORZENIA]

cz odtwarzanie po wykonaniu zdj cia
lub w eniu karty z zarejestrowanym
zdj ciem.

[TEN OBRAZ JEST ZABEZPIECZONY]
Zdj cie mo na usun  lub nadpisa  po
anulowaniu jego zabezpieczenia (str. 101).

[NIE MO NA USUN  TEGO OBRAZU /
[NIE MO NA USUN  NIEKTÓRYCH
OBRAZÓW]
Nie mo na usun  zdj  niezgodnych z
norm  DCF.
• Aby usun  taki rodzaj zdj cia, zapisz
dane na komputerze a nast pnie sformatuj
kart  w aparacie (str. 106).

[NIE MO NA WYBRA  DODATKOWYCH
ELEMENTÓW DO USUNI CIA]
• Przekroczona zosta a liczba zdj , jak  mo na
jednocze nie wybra  do jednoczesnego
usuni cia.
• Na li cie ulubionych umieszczono ponad
999 zdj .

[NIE MO NA USTAWI  DLA TEGO
ZDJ CIA] / [NIE MO NA USTAWI  DLA
NIEKTÓRYCH OBRAZÓW]
Nie mo na ustawi  druku DPOF dla zdj
niezgodnych z norm  DCF.

[ZA MA O MIEJSCA W PAMI CI WEWN.]
/ [ZA MA O PAMI CI NA KARCIE]
Brak wolnego miejsca w pami ci
wewn trznej lub na karcie.
• Podczas kopiowania zdj  z pami ci
wewn trznej na kart  (wszystkie), s  one
kopiowane dopóki karta nie zape ni si .

[NIE MO NA SKOPIOWA
NIEKTÓRYCH ZDJ ] / [NIE MO NA
ZAKO CZY  KOPIOWANIA]
Nie mo na skopiowa  nast puj cych
zdj :
• W miejscu docelowym kopiowania
istnieje ju  zdj cie o takiej samej nazwie
jak zdj cie kopiowane.
• Plik nie opiera si  na standardzie DCF
lub zdj cie by o edytowane / rejestrowane
na innym sprz cie.

[B D PAMI CI WEWN.
SFORMATOWA  PAMI  WEWN.?]
Komunikat ten zostanie wy wietlony po
sformatowaniu pami ci wewn trznej na
komputerze lub wyj ciu akumulatora bez
wy czania aparatu. Nale y ponownie
sformatowa  pami  wewn. (str. 106).
Dane z pami ci wewn trznej zostan
usuni te.

[B D KARTY PAMI CI
SFORMATOWA  T  KART ?]
Aparat nie rozpoznaje formatu karty.
Nale y ponownie sformatowa  kart  w
aparacie po skopiowaniu danych do
komputera (str. 106).

[ZDEJMIJ POKRYWK  OBIEKTYWU I
NACI NIJ PRZYCISK „ ”]
Komunikat ten pojawia si  gdy po

czeniu aparatu na obiektywie zosta a
pokrywka lub na obiektyw wywierany jest
nacisk.
• Nale y zdj  pokrywk  obiektywu i
nacisn  przycisk „ ” a nast pnie
wy czy  i w czy  aparat.
Je eli ten komunikat b dzie si  powtarza ,
nale y skontaktowa  si  ze sprzedawc
lub serwisem.
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Inne
[B D KARTY PAMI CI SPRAWD
KART ]
• Nie uda o si  uzyska  dost pu do karty.

 kart  ponownie.

[B D ODCZYTU
SPRAWD  KART ]

d odczytu danych.
 kart  ponownie. Upewnij si , e

karta jest w ona prawid owo i w cz
jeszcze raz tryb odtwarzania.

[B D ZAPISU
SPRAWD  KART ]

d zapisu danych.
Wy cz aparat i wyjmij kart . Nast pnie

 kart  i w cz ponownie aparat.
Przed wyj ciem i w eniem karty
upewnij si , e aparat jest wy czony
aby nie uszkodzi  karty. d ten mo e
wskazywa  na uszkodzenie karty.

[ANULOWANO NAGRYWANIE FILMU Z
POWODU OGRANICZENIA PR DKO CI
ZAPISU NA KARCIE]
• Po ustawieniu  [TRYB OBR.] na [30fpsVGA],
[30fps16:9L] lub [15fps16:9H], zaleca si

ywanie karty pozwalaj cej zapisywa  z
pr dko ci 10 MB/sekund lub szybciej
(pr dko  karty jest podana m.in. na jej
opakowaniu).
• W zale no ci od rodzaju karty,
rejestrowanie filmu mo e zosta
przerwane w jego trakcie.

[NIE MO NA UTWORZY  FOLDERU]
Nie mo na utworzy  folderu, gdy  nie
ma ju  wolnej numeracji folderu (str.
108)
Zapisz dane do komputera, a nast pnie
sformatuj kart  w aparacie (str. 106)
Je eli po sformatowaniu karty wykonasz
[ZEROWANIE NR] menu [KONF.],
numer folderu zostanie ustawiony na
100 (str. 24)

[TRYB FILMU NIE JEST DOST PNY W
FORMACIE 3:2. USTAW FORMAT NA 4:3
LUB 16:9.]
Nie mo na rejestrowa  filmów na karcie, gdy
format jest ustawiony na [ ]. Ustaw format na
[ ] lub [ ] (str. 60).

[WYB. 4:3, ABY ZAPISA  FILM W PAMI CI
WEWN.]
Nie mo na rejestrowa  filmów w pami ci
wewn trznej przy formacie ustawionym na
[ ] lub [ ]. Nale y zmieni  format na
[ ] (str. 60).

[WY WIETLANY JEST OBRAZ DLA
TELEWIZORA 16:9],
[WY WIETLANY JEST OBRAZ DLA
TELEWIZORA 4:3]
• Do aparatu jest podpi ty przewód audio /
video. Je eli chcesz natychmiast skasowa
ten komunikat, naci nij [MENU/SET].
• Wybierz [FORMAT TV] w menu [KONF.]
aby zmieni  format TV (str. 25).
• Komunikat ten pojawia si  tak e, gdy przewód USB jest
podpi ty tylko do aparatu.
W takim przypadku, pod cz drugi koniec przewodu USB
do komputera lub drukarki  (str. 107, 110)

[POD CZ PONOWNIE DRUKARK .]
• Komunikat ten pojawia si  po ustawieniu
pokr a wyboru trybu na tryb druku [ ], gdy
aparat jest podpi ty do komputera. Po zmianie
trybu [ ] na inny pod cz drukark  upewniaj c
si  wcze niej, e nie s  przesy ane adne dane.
(Podczas przesy ania danych na wy wietlaczu
LCD jest wy wietlany komunikat [DOST P].)

[TRYB USB ZMIENIONY. OD CZ KABEL
USB.]
• Komunikat ten pojawi si , gdy przestawisz

pokr o wyboru trybu na tryb inny ni  tryb druku
[ ], gdy do aparatu pod czona jest drukarka.
Przed od czeniem przewodu USB ustaw z
powrotem tryb [ ]. Od cz przewód po
anulowaniu druku
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Inne

Rozwi zywanie problemów

Cz  problemów z aparatem, mo e rozwi za  przywrócenie ustawie  fabrycznych,.
W tym celu nale y w menu konfiguracji wykona  [ZEROWANIE] (str. 24)

Akumulator i zasilanie
Problem Rozwi zanie

Czy akumulator jest w ony prawid owo? Sprawd  bieguny (+/)
akumulatora.

Aparat nie w cza si .

Czy akumulator jest wystarczaj co na adowany?
yj akumulatora, który zosta  wystarczaj co na adowany.

Czy jest w czony tryb oszcz dzania energii (str. 23) lub oszcz dno ci
(str. 23)? Naci nij do po owy spust migawki, aby wy czy  te tryby.

Na wy wietlaczu LCD
nie ma obrazu

Czy akumulator jest wystarczaj co na adowany do dzia ania
aparatu? U yj akumulatora, który zosta  na adowany w
wystarczaj cym stopniu.

Aparat wy cza si
wkrótce po w czeniu.

Czy akumulator jest na adowany wystarczaj co do dzia ania
aparatu? U yj akumulatora, który zosta  wystarczaj co
na adowany.

Pozostawienie w czonego aparatu wyczerpie akumulator.
Wy czaj cz sto aparat korzystaj c z trybu oszcz dzania energii
(str. 23) lub oszcz dno ci (str. 23) itp.

Zdj cia
Problem Rozwi zanie

Czy pokr o wyboru trybu jest prawid owo ustawione?Nie mo na wykonywa
zdj . Czy na karcie pami ci lub w pami ci wewn trznej jest wolne

miejsce?
Przed robieniem dalszych zdj , usu  cz  starych (str. 37).

Zdj cia s  blade.
Obiektyw jest brudny.

Obiektyw mo e by  zabrudzony. Je eli przednia soczewka
obiektywu jest brudna, wytrzyj j  mi kk ciereczk .

Zdj cia s  zbyt jasne
lub zbyt ciemne.

Sprawd , czy kompensacja ekspozycji jest prawid owa (str. 48).

Zakres ostro ci zale y od trybu rejestrowania.
Aby ustawi  tryb w ciwy dla odleg ci od obiektu zdj cia,
przestaw prze cznik ostro ci lub obró  pokr o wyboru trybu.
Czy obiekt jest poza zakresem ostro ci (str. 29)?

Obiekt jest nieostry.

Czy zdj cie nie jest poruszone?
Naci ni cie spustu
migawki powoduje
wykonanie dwóch lub
trzech zdj .

Czy aparat ma ustawiony tryb auto bracket (str. 49) lub zdj cia
seryjne (str. 51)?

Wykonane zdj cie jest
rozmazane. Stabilizator
obrazu nie daje sobie
rady.

Wykonuj c zdj cia w cieniu lub w pomieszczeniach, spada pr dko
migawki i stabilizator obrazu mo e nie dzia  prawid owo. W takim
przypadku podczas wykonywania zdj  zaleca si  trzymanie aparatu
obur cz (str. 28).
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Inne
Problem Rozwi zanie

Czy ustawiona jest du a czu ISO lub d ugi czas migawki?
Po ustawieniu czu ci na [ ], mo e ona wzrasta  zale nie od
ruchliwo ci  i jasno ci obiektu.)
• Zmniejsz czu  ISO (str. 84)
• Ustaw  [REDUK. SZUMÓW] w [REG. OBR.] na [HIGH] lub
ustaw ka  pozycj  poza [REDUK. SZUMÓW] na [LOW] (str.
91)
• Spróbuj poprawi wiat o zastane (otoczenia).

Na zdj ciach jest ziarno
lub szumy.

W trybie sceny [DU A CZU ] (str. 68), nieznacznie spada
rozdzielczo  zdj cia z powodu obróbki zdj cia przez aparat. Nie jest to
objawem awarii sprz tu.
Niniejszy aparat nie rejestruje filmów na kartach MMC.Nagrywanie filmów

zostaje nieoczekiwanie
przerwane.

• Po ustawieniu [TRYB OBR.] na [30fpsVGA], [30fps16:9L]
lun [15fps16:9H], zaleca si  u ywanie kart pozwalaj cych na
zapis z pr dko ci  10 MB/sekund  lub wi cej (pr dko  karty jest
podana m.in. na jej opakowaniu).
• W zale no ci od rodzaju karty, rejestrowanie filmu mo e zosta
przerwane w jego trakcie.

Po wci ni ciu do
po owy spustu migawki
obraz jest natychmiast
zamra any.

• Czy jest ustawiony tryb AF 3-obszarowy (szybki) lub
1-obszarowy (szybki) (str. 88)?

Wy wietlacz LCD
Problem Rozwi zanie

Czy ustawia  tryb oszcz dzania (str. 23)?
–W trybie oszcz dzania, wy wietlacz LCD jest wy czany
podczas adowania lampy b yskowej.

Wy wietlacz LCD
czasami wy cza si ,
chocia aparat jest nadal

czony. Po wykonaniu zdj cia, wy wietlacz LCD jest wy czany dopóki
aparat nie jest gotowy do wykonania nast pnego zdj cia.
Wy wietlacz jest wy czany na maks. 6 sekund, zw aszcza w
przypadku u ywania pami ci wewn trznej.

Wy wietlacz LCD przez
chwil  jest ciemny lub
jasny.

Zjawisko to wyst puje po naci ni ciu do po owy spustu migawki,
w celu ustawienia przys ony, i nie ma wp ywu na jako
rejestrowanych zdj .

Wy wietlacz LCD miga
w pomieszczeniach.

Wy wietlacz LCD po wniesieniu aparatu do pomieszczenia z
wietleniem fluorescencyjnym mo e migota  przez klika

sekund. Nie jest to objaw awarii sprz tu.
Ustaw jasno  wy wietlacza LCD (str. 22)Wy wietlacz LCD jest

zbyt jasny lub zbyt
ciemny.

Czy jest w czona funkcja Zasilanie ekranu (ang. Power LCD) lub tryb
Wysokiego k ta
(str. 41)?

Na wy wietlaczu LCD
pojawiaj  si  czarne,
czerwone, niebieskie
lub zielone kropki.

Nie jest to objaw awarii sprz tu.
Piksele te nie wp ywaj  na jako  rejestrowanych zdj .

Ty
lk

o 
na

 u
ży

te
k 

w
ła

sn
y

Ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
be

z 
pi

se
m

ne
j z

go
dy

 P
an

as
on

ic
 P

ol
sk

a 
za

br
on

io
ne



Inne
Problem Rozwi zanie

Na wy wietlaczu LCD
pojawiaj  si  szumy.

Podczas fotografowania w ciemnych miejscach na wy wietlaczu LCD
mog  pojawi  si  szumy, co jest zwi zane z rozja nianiem obrazu. Nie
wp ywa to na jako  rejestrowanych zdj .

Na wy wietlaczu
pojawiaj  si  pionowe
linie.

Jest to tzw. zjawisko smu enia. Jest ono charakterystyczne dla
matryc CCD i wyst puje, gdy obiekt ma jasne elementy. Obok
smu enia mog  tak e pojawi  si  zmiany kolorów. Nie jest to
objaw awarii sprz tu. Zjawisko to jest rejestrowane na filmach
ale nie na zdj ciach.

Zniekszta cenia na
wy wietlaczu LCD.

Podczas trzymania brzegu wy wietlacza LCD, mog  si  na nim
pojawi  pewne zniekszta cenia ale nie jest to objaw awarii.
Ponadto nie ma to wp ywu na rejestrowanie i odtwarzanie zdj .

Lampa b yskowa
Problem Rozwi zanie

Upewnij si , e lampa b yskowa jest w czona.
Przesu  prze cznik [  OPEN] (str. 43)

Lampa b yskowa nie
cza si .

Lampa nie w cza si , gdy wybrany jest tryb filmowy [ ] oraz
tryby sceny (str. 62) [KRAJOBRAZ], [KRAJOBRAZ NOC],
[FAJERWERKI], [GWIA DZ. NIEBO], [ZDJ CIA LOTN.] oraz
[DU A CZU ].

Lampa b ysn a dwa
razy

Po wybraniu redukcji czerwonych oczu (str. 43), lampa b yska
przed w ciwym zdj ciem aby ograniczy  zjawisko czerwonych
oczu (czerwone oczy ludzi na zdj ciach) a nast pnie b yska
drugi raz podczas w ciwego wykonywania zdj cia.

Odtwarzanie
Problem Rozwi zanie

Zdj cia nieoczekiwanie
obracaj  si

Jedn  z cech tego aparatu jest mo liwo  samoczynnego
wykrycia podczas wykonywania zdj cia obrócenia aparatu w
pozycj  pionow  a nast pnie odpowiedniego odwrócenia
zdj cia podczas odtwarzania.
W pewnych przypadkach aparat mo e wykrywa  obrócenie,
gdy zostanie skierowany do góry lub w dó .
• Aby aparat nie obraca  takich zdj , ustaw [OBRÓ  WY W.]
(str. 97) na [OFF].
• W razie potrzeby mo na r cznie obraca  zdj cia funkcj
[OBRÓ ] (str. 97)
Czy pokr o wyboru trybu jest ustawione na [ ]?Zdj cie nie jest

odtwarzane Czy w pami ci wewn trznej lub na karcie jest zdj cie?
• Gdy nie ma w onej karty, pojawiaj  si  zdj cia z pami ci
wewn trznej. Po w eniu karty wida  zdj cia z karty (str. 17)
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Inne
Problem Rozwi zanie

Numery folderów lub
plików s  widoczne
jako [-] a wy wietlacz
staje si  czarny.

Zdj cie mog o zosta  zmienione na komputerze lub wykonane
aparatem innego producenta.
Problem ten mo e tak e wyst pi  po wyj ciu akumulatora
natychmiast po wykonaniu zdj cia lub je eli akumulator mia
bardzo ma o mocy.
• Nale y sformatowa  kart  lub usun  zdj cia tego rodzaju (str.
106) (po formatowaniu wszystkie dane zostan  nieodwracalnie
wymazane, tak wi c przed formatowaniem nale y skopiowa
swoje dane).
• Zdj cia edytowane lub obracane na komputerze mog  by
wy wietlane na czarno w trybie odtwarzania (str. 36),
odtwarzania wielokrotnego (str. 77) oraz odtwarzania wg
kalendarza (str. 78).
Czy zdj cie by o edytowane na komputerze lub wykonane
aparatem innego producenta?
Zdj cia tego rodzaju mog  by  w trybie odtwarzania wg
kalendarza odtwarzane z dat  inn  ni  data wykonania (str. 78)

Zdj cie jest
wy wietlane w
podgl dzie wg
kalendarza z dat  inn
ni  zosta o wykonane. Czy zegar aparatu jest ustawiony prawid owo (str. 20)?

Dla przyk adu, je eli ustawienie zegara aparatu jest inne ni  data i
godzina ustawiona na komputerze i zgrywasz zdj cia z aparatu do
komputera a nast pnie ponownie kopiujesz je na kart , to mog
by  one wy wietlane z dat  inn  ni  zosta y wykonane.

Pod czanie do TV, komputera lub drukarki
Problem Rozwi zanie

Czy aparat jest prawid owo pod czony do TV?
Prosz  sprawdzi .

Obraz nie pojawia si
na ekranie TV. Obraz
TV jest zniekszta cony
lub
monochromatyczny.

Ustaw TV w tryb pracy wej cia video.

Obszary wy wietlania
ekranu TV oraz
wy wietlacza LCD s
ró ne.

Zale nie od modelu TV, obszar wy wietlania mo e by
mniejszy, tak wi c zdj cie podczas wy wietlania mo e by
rozci gni te w poziomie lub w pionie, za  górna i dolna lub lewa
i prawa cz  zdj cia mo e by  obci ta. Wynika to ze
specyfikacji TV i nie jest objawem awarii sprz tu.

Nie mo na odtwarza
filmów na telewizorze.

Nie mo na odtwarza  filmów z karty pami ci w onej do
czytnika kart telewizora.
Pod cz aparat do TV za pomoc  do czonego przewodu AV i
odtwarzaj filmy z aparatu.
Sprawd  po czenia.
Sprawd  czy komputer prawid owo rozpozna  aparat.

Nie mo na skopiowa
zdj  do komputera.

Ustaw aparat na pokr tle wyboru trybów w tryb inny ni  druk
(str. 107).
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Inne
Problem Rozwi zanie

Komputer nie
rozpoznaje karty
(pami  wewn trzna
jest rozpoznawana).

Od cz przewód USB, w  kart  i pod cz ponownie przewód.

Czy drukarka wspiera PictBridge? Nie mo na drukowa  zdj
na drukarkach niezgodnych z PictBridge (str. 110).

Zdj cia nie mo na
wydrukowa  na
drukarkach. Ustaw pokr o wyboru trybu na druk (str. 110).
Brzegi wydrukowanego
zdj cia s  obci te.

• Je eli drukarka ma ustawienia przycinania oraz marginesów,
zmie  te ustawienia i wy cz przycinanie oraz marginesy
(sprawd  to w instrukcji obs ugi drukarki)
• Niektóre punkty foto obs uguj  zdj cia wykonane w formacie
[ ] (str. 60). Sprawd  to przed zleceniem wykonania odbitek.

Wielko  zdj cia nie
pasuje do ekranu TV.

Sprawd  ustawienie [FORMAT TV] w aparacie (str. 25).

Inne
Problem Rozwi zanie

Omy kowo wybrano
nieczytelny j zyk

Naci nij [MENU/SET], wybierz w menu [KONF.] ikon  [ ] a
nast pnie wybierz ikon  [ ] i ustaw dany j zyk (str. 25).

Po potrz ni ciu,
wewn trzne ruchy
mechanizmów aparatu
wydaj  d wi ki

wi ki te powstaj  podczas ruchów obiektywu. Nie jest to
objaw awarii sprz tu.

Nie mo na zmieni
ustawie  auto
podgl du.

Ustawie  auto podgl du nie mo na zmieni  u ywaj c trybuów
auto bracket, trybu zdj  seryjnych, trybu filmu, trybu sceny
[AUTOPORTRET], nagrywaj c d wi k oraz w jako ci [RAW].

Pewne cz ci zdj cia
migocz .

Czy [ROZJA NIENIE] jest ustawione na [ON] (str. 24)?
- Dzieje si  tak poniewa  funkcja rozja niania pokazuje obszary
przepale  (str. 40).

Gdy spust migawki jest
wci ni ty do po owy,
czasem zapala si
czerwona lampka.

Przy s abym wietle lampa pomocnicza AF (str. 90) wieci na
czerwono, aby u atwi  ustawienie ostro ci.

Czy [LAMP. ASYS. AF.] w menu [NAGR.] jest ustawione na
[ON] (str. 90)?
Czy wykonujesz zdj cia przy s abym o wietleniu? Lampa
pomocnicza AF nie w cza si  gdy jest jasno.

Lampa pomocnicza AF
nie w cza si .

Lampa pomocnicza AF nie w cza si  gdy wybrane s  tryby
sceny (str. 62) [KRAJOBRAZ], [KRAJOBRAZ NOC],
[AUTOPORTRET], [FAJERWERKI] oraz [ZDJ CIA LOTN.].

Inne
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Problem Rozwi zanie
Aparat nagrzewa si . Aparat nieco si  nagrzewa, gdy jest u ywany ale to normalne.
Obiektyw klika. Gdy jasno  zmieni si  po przesuni ciu przybli enia albo aparatu

(lub z innych powodów), obiektyw mo e klikn  a obraz
drastycznie zmieni si . Jednak nie wp ywa to na jako
rejestrowanego zdj cia.

wi k ten jest wywo ywany samoczynnym ustawianiem
przys ony. Nie jest to objaw awarii sprz tu.
Je eli nie u ywasz aparatu przez d szy czas, ustawienia zegara
mog  si  wyzerowa . Gdy pojawi si  komunikat [USTAW
ZEGAR], ustaw zegar ponownie (str. 20).

Ustawienia zegara
wyzerowa y si .

Gdy wykonuje si  zdj cie przed ustawieniem zegara jest ono
rejestrowane z dat  i godzin  [0:00, 0. 0. 0].

Na brzegach zdj cia
pojawiaj  si  dziwne
kolory.

Zale nie od stopnia przybli enia, wokó  obiektów mog  pojawi  si
kolorowe obwódki. Zjawisko to nazywa si  aberracja
chromatyczna i mo e by  widoczne podczas rejestrowania
odleg ych obiektów. Nie jest to jednak objaw awarii sprz tu.

Numery plików nie s
tworzone po kolei.

Pewne dzia ania mog  sprawi , e zdj cia b  zapisywane w
folderach o ró nych numerach (str. 108).

Numery plików maj
zbyt wysokie numery.

Je eli akumulator zostanie wyj ty lub w ony przy w czonym
aparacie, numeracja folderów zostanie utracona.
Po ponownym w czeniu i rejestrowaniu zdj  numeracja folderów

dzie inna ni  poprzednio.
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Inne

Liczba mo liwych do wykonania zdj  oraz
dost pny czas zapisu filmów
• Liczba mo liwych do zarejestrowania zdj  oraz dost pny czas rejestracji filmów s
warto ciami przybli onymi.
(Zale  one od warunków zdj ciowych oraz rodzaju karty.)
• Liczba mo liwych do zarejestrowania zdj  zmienia si  w zale no ci od obiektu zdj cia.

Liczba mo liwych do zarejestrowania zdj
Format

Wielko  zdj cia : 10M (4224x2376 pikseli) : 8M EZ (3840x2160 pikseli)
Jako

Pami  wewn..
(ok. 13 MB)

1 4 0 2 5

16 MB 2 5 0 2 6
32 MB 5 11 1 6 13
64 MB 11 24 2 14 29
128 MB 24 49 5 29 59
256 MB 48 97 10 58 115
512 MB 97 190 20 115 230

1 GB 190 380 41 230 460
2 GB 390 770 84 470 930

Karta

4 GB 770 1520 165 930 1820

Format
Wielko  zdj cia : 5,5M EZ (4224x2376 piks.) : 2M EZ (3840x2160 piks.)

Jako
Pami  wewn.

(ok. 13 MB)
4 9 11 22

16 MB 4 10 12 25
32 MB 10 21 27 53

64 MB 22 45 57 105
128 MB 46 92 115 220
256 MB 91 180 230 430
512 MB 180 350 450 860

1 GB 360 710 910 1720
2 GB 730 1420 1800 3410

Karta

4 GB 1450 2800 3540 6700
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Inne
Format

Wielko  zdj cia : 8,5M (3568x2376 pikseli) : 7M EZ (3248x2160 pikseli)
Jako

Pami  wewn.
(ok. 13 MB) 2 5 0 3 6

16 MB 2 6 0 3 7
32 MB 6 13 1 7 16
64 MB 14 28 2 17 34
128 MB 29 58 5 35 70
256 MB 57 110 10 69 135
512 MB 110 220 21 135 270

1 GB 230 450 42 270 540
2 GB 460 910 86 560 1090

Karta

4 GB 910 1800 165 1100 2150

Format
Wielko  zdj cia :4,5M EZ (2560x1712 piks.) :2,5M EZ (2048x1360 piks.)

Jako
Pami  wewn.

(ok. 13 MB)
5 11 8 17

16 MB 5 12 9 18
32 MB 13 26 20 40

64 MB 27 54 43 83
128 MB 56 110 88 165
256 MB 110 210 170 330
512 MB 210 430 340 650

1 GB 440 860 680 1310
2 GB 890 1700 1360 2560

Karta

4 GB 1740 3550 2680 5020Ty
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Inne
Format

Wielko  zdj cia : 7,5M (3168x2376
pikseli)

: 6M EZ (2880x2160
pikseli)

Jako
Pami  wewn.

(ok. 13 MB) 2 6 0 3 6
16 MB 3 6 0 3 7
32 MB 7 15 1 9 18
64 MB 15 32 2 19 38
128 MB 32 65 5 39 79
256 MB 64 125 10 78 150
512 MB 125 250 21 155 300

1 GB 250 510 42 310 610
2 GB 520 1020 87 630 1220

Karta

4 GB 1030 2010 170 1240 2410

Format
Wielko  zdj cia : 4M EZ (2304x1728 piks.) : 3M EZ (2048x1536 piks.)

Jako
Pami  wewn.

(ok. 13 MB) 5 12 7 15
16 MB 6 13 8 16
32 MB 14 28 18 36

64 MB 30 59 38 75
128 MB 61 120 78 150
256 MB 120 230 150 290
512 MB 240 470 300 590

1 GB 480 940 600 1180
2 GB 970 1860 1220 2360

Karta

4 GB 1910 3650 2410 4640

Format
Wielko  zdj cia : 2M EZ (1600x1200

piks.)
: 1M EZ (1280x960

piks.)
Jako

Pami  wewn.
(ok. 13 MB) 12 25 19 36

16 MB 13 27 21 40
32 MB 29 58 45 85

64 MB 61 120 93 175
128
MB

125 240 190 350

256
MB

240 470 370 690

512
MB

480 940 730 1370

1 GB 970 1880 1470 2740
2 GB 1920 3610 2920 5120

Karta

4 GB 3770 7090 5740 10050
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Inne
Dost pny czas zapisu filmów (w trybie filmu)

Ustawienie
jako ci obrazu

30fps
VGA

10fps
VGA

30fps
QVGA

10fps
QVGA

30fps
16:9L

10fps
16:9L

15fps
16:9H

Pami  wewn.
(ok. 13 MB)

- - 24s
1min
15s

- - -

16 MB
6s 26s 26s

1min
23s

5s 22s 4s

32 MB
17s 59s 59s

2min
55s

14s 50s 12s

64 MB
39s 2min 2min 6min 33s

1min
46s

29s

128 MB 1min
23s

4min
10s

4min
10s

12min
20s

1min
11s

3min
35s

1min
1s

256 MB 2min
45s

8min
10s

8min
10s

24min
2min
20s

7min 2min

512 MB 5min
30s

16min
20s

16min
20s

47min
50s

4min
40s

14min 4min

1 GB
11min

32min
50s

32min
50s

1g
35min

50s

9min
20s

28min
10s

8min
10s

2 GB 22min
30s

1g
7min

1g
7min

3g
15min

19min
20s

57min
30s

16min
50s

Karta

*4 GB
44min

20s

2g
11min

50s

2g
11min

50s

6g
22min

50s
38min

1g
53min

10s

33min
20s

* Obj to  jednego filmu jest ograniczona do 2 GB rejestracji na sesj .

• Po wybraniu jako ci [RAW], rejestrowana jest maksymalna liczba pikseli dla danego
formatu.
• Liczba mo liwych do zarejestrowania zdj  oraz dost pny czas rejestracji filmu
wy wietlane na LCD mog  nie male  stopniowo.
• Aparat nie obs uguje rejestrowania filmów na kartach MMC.
• Dodatkowe przybli enie optyczne nie dzia a w trybie sceny  [DU A CZU .] (str. 68)
i wówczas wielko  zdj cia dla  [EZ] nie jest wy wietlana.
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Inne

Specyfikacja

Aparat cyfrowy: Informacje dotycz ce bezpiecze stwa

ród o zasilania: DC 5.1 V
Zu ycie energii: 1,6 W (podczas rejestrowania)

0,9 W (podczas odtwarzania)

Efektywne  piksele: 10 200 000 pikseli
Przetwornik obrazu: CCD 1/1,65” CCD, ca kowita liczba pikseli:10 410 000

Filtr barw podstawowych
Obiektyw: Przybli enie optyczne (zoom) 4×, f=6,3 do 25,2 mm

[odpowiednik dla filmu 35 mm:
28 do 112 mm (format [ ])]/F2,8 do F4,9

Przybli enie optyczne: Maks. 4×
Dodatkowy  zoom optyczny (z wyj tkiem maksymalnej wielko ci zdj cia dla ka dego

formatu):
Dla formatu [ ]: maks. 5,5x
Dla formatu [ ]: maks. 5,6x
Dla formatu [ ]: maks. 6,2x

Ostro : Tryb Normalny/ Makro AF/Manualny
9-obszarowe/3-obszarowe (szybkie)/
1-obszarowe (szybkie)/1-obszarowe/
Punktowe ustawianie ostro ci

Zakres ustawiania ostro ci: Normalny AF : 50 cm (Wide)/100 cm (Tele) do
AF Makro/MF: 5 cm (Wide)/ 30 cm (Tele) do
[w trybie Auto [ ]: 5 cm (Wide)/ 30 cm (Tele) do ]

Migawka: Elektroniczna / mechaniczna
Zdj cia seryjne
Pr dko  serii: 2 klatki/sekund  (du a szybko ), 1 klatka/sekund  (ma a

szybko ), ok. 1 klatka/sekund  (bez ogranicze )
Liczba mo liwych
do zarejestrowania
zdj : Maks. 5 zdj  (Jako  standardowa), maks. 3 zdj cia

(Jako  wysoka),
Zale y od pozosta ej pojemno ci pami ci wewn trznej lub
karty (bez ogranicze )

Rejestrowanie filmu: Format [ ]:
1280×720 pikseli (15 klatek/sekund z d wi kiem, gdy u ywana jest karta
pami ci.)/
848×480 pikseli (30 lub 10 klatek na sekund  z d wi kiem, gdy u ywana jest
karta pami ci.)
Format  [ ]:
640×480 pikseli (30 lub 10 klatek./sek. z d wi kiem, gdy u ywana jest
karta pami ci.)/ 320×240 pikseli (30 lub 10 klatek/sekund z

wi kiem.)
Maksymalny czas rejestracji zale y od pojemno ci pami ci
wewn trznej lub karty.

Czu  ISO: AUTO/ /100/200/400/800/1600
Tryb [DU A CZU ]: 3200

Pr dko  migawki: 60 do 1/2000 sekundy
Tryb [GWIA DZ. NIEBO]: 15, 30 lub 60 sekund
Tryb filmu: 1/30 do 1/6400 sekundy
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Inne

Balans bieli: AUTO / wiat o dzienne / pochmurno / wiat o halogenowe /
lampa b yskowa / ustawienie bieli 1 i 2

Ekspozycja (AE): Program (P) trybu AE / Priorytet przys ony (A) trybu AE /
Priorytet migawki (S) / Ekspozycja r czna (M)
Kompensacja ekspozycji (–2 to +2 EV, krok 1/3)

Tryb pomiaru wiat a: Wielokrotny /Centralnie wywa ony /Punktowy
Wy wietlacz LCD: Niskotemperaturowy polikrystaliczny TFT LCD

2,8” (ok. 207 000 pikseli) (pole widzenia oko o 100%)
Lampa b yskowa: Zasi g lampy: (ISO AUTO) ok. 60 cm do 4,9 m (Wide)

Tryby pracy: AUTO, AUTO/CZ.OCZY., WYM. B YSK W .,
ZAWSZ.W ./CZ.OCZY, ZWOLN./CZ.OCZY, WY CZONE

Mikrofon: Monofoniczny
nik: Monofoniczny

No niki zapisu: Pami  wewn trzna (ok. 13 MB) / karty pami ci SD /SDHC
/ MMC (tylko zdj cia)

Wielko  obrazu:
Zdj cia: Format [ ]:

4224×2376 pikseli, 3840×2160 pikseli, 3072×1728 pikseli,
1920×1080 pikseli
Format [ ]:
3568×2376 pikseli, 3248×2160 pikseli, 2560×1712 pikseli,
2048×1360 pikseli
Format [ ]:
3168×2376 pikseli, 2880×2160 pikseli, 2304×1728 pikseli,
2048×1536 pikseli, 1600×1200 pikseli, 1280×960 pikseli

Film: Format [ ]:
1280×720 pikseli (tylko na kartach pami ci SD / SDHC),
848×480 pikseli (tylko na kartach pami ci SD / SDHC)
Format [ ]:
640×480 pikseli(tylko na kartach pami ci SD / SDHC),
320×240 pikseli

Jako : Wysoka/Standardowa/RAW
Format plików

Zdj cia: JPEG (w oparciu o DCF i Exif 2.21) / RAW, zgodny z DPOF
Zdj cia z d wi kiem: JPEG (w oparciu o DCF i Exif 2.21) + QuickTime (zdj cie z

wi kiem)
Filmy: QuickTime Motion JPEG (filmy z d wi kiem)

Interfejs wyj cia/wej cia
Cyfrowe: USB 2.0 (Full Speed)
Analogowe AV: Kompozytowe NTSC/PAL (prze czane w menu), wyj cie

audio (monofoniczne)
cza: AV OUT/DIGITAL: AV/USB jack (8-pinowy)

DC IN:  jack (2-pinowy)
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Inne

Wymiary: 105,7 mm (szer.) x 55,8 mm (wys.) x 26,3mm (d ug.)
(bez wystaj cych elementów)

Masa: ok. 187 g (bez karty pami ci oraz akumulatora)
ok. 217 g (z kart  pami ci oraz akumulatorem)

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C
Wilgotno  dzia ania: 10 % do 80%

adowarka
(Panasonic DE-A12A): Informacje na temat bezpiecze stwa

Wej cie: 110 do 240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A
Wyj cie: Pr d adowania 4,2 V, 0,8 A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S005E): Informacje na temat bezpiecze stwa

Napi cie/pojemno : 3,7 V, 1150 mAh
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Inne

NOTATKI
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 QuickTime oraz the QuickTime logo  znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi Apple Computer, Inc., u ytymi
na zasadzie licencji.
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