
                EP

Przed rozpocz ciem pracy nale y zapozna  si  z tre ci  niniejszej
instrukcji obs ugi.
Instrukcja oparta jest na modelu DMC-TZ3. Ilustracje produktu oraz
wygl d ekranów mog  ró ni  si  od rzeczywistego.

Internet: http://www.panasonic-europe.com

Instrukcja obs ugi
Aparat cyfrowy

Model DMC-TZ2
DMC-TZ3
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Szanowny Kliencie,
Dzi kujemy za zakup aparatu cyfrowego
Panasonic. Prosimy o zapoznanie si  z
tre ci  niniejszej instrukcji obs ugi i
zachowanie jej w razie potrzeby.

Informacje dotycz ce bezpiecze stwa

OSTRZE ENIE:
ABY ZMINIMALIZOWA  RYZYKO
PO ARU, PORA ENIA PR DEM LUB
USZKODZENIA URZ DZENIA
• NIE NALE Y GO NARA  NA

DZIA ANIE DESZCZU, WILGOCI,
KAPI CEJ WODY I NIE NALE Y
STAWIA  NA NIM PRZEDMIOTÓW
WYPE NIONYCH CIECZAMI, NP.
DZBANKÓW Z WOD .

• NALE Y U YWA  WY CZNIE
ZALECANYCH AKCESORIÓW.

• NIE NALE Y ZDEJMOWA  OS ONY
WEWN TRZ NIE ZNAJDUJ  SI ADNE
CZ CI, KTÓRE MO NA
SAMODZIELNIE NAPRAWI . WSZELKIE
NAPRAWY NALE Y ZLECI
AUTORYZOWANEMU SERWISOWI.

Prawa autorskie
Kopiowanie kaset lub p yt lub innych
publikowanych lub nadawanych
materia ów do celów innych ni

ytek prywatny mo e narusza
prawa autorskie.

ycie pewnych materia ów mo e by
zakazane tak e do celów prywatnych.

GNIAZDO ELEKTRYCZNE POWINNO BY
ATWO DOST PNE I ZAMONTOWANE W

POBLI U URZ DZENIA.

UWAGA
Ryzyko wybuchu w przypadku
nieprawid owej wymiany baterii. Nale y
wymienia  wy cznie na baterie tego
samego typu lub zalecane przez
producenta. Baterie nale y utylizowa
zgodnie z zaleceniem producenta.

Ostrze enie
Ryzyko po aru, wybuchu lub poparze . Nie
rozbiera , ogrzewa  powy ej 60oC lub
pali .

Oznaczenie produktu znajduje si  na
spodzie urz dzenia.

adowarka
UWAGA!
•  URZ DZENIA NIE NALE Y STAWIA  W

MIEJSCACH ZAMKNI TYCH O
NIEW CIWEJ WENTYLACJI.
ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORA ENIA
PR DEM LUB PO ARU
SPOWODOWANEGO PRZEGRZANIEM,
NALE Y UPEWNI  SI , E ZAS ONY I
INNE MATERIA Y NIE ZAS ANIAJ
OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.

•  OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
URZ DZENIA NIE NALE Y ZAS ANIA
GAZETAMI, OBRUSAMI, ZAS ONAMI I
INNYMI PRZEDMIOTAMI.

•  NA URZ DZENIU NIE NALE Y STAWIA
RÓDE  OTWARTEGO OGNIA, TAKICH

JAK ZAPALONE WIECE.
•  BATERIE NALE Y UTYLIZOWA

ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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Akumulator nie jest
fabrycznie na adowany.
Na aduj go przed
rozpocz ciem pracy.
Je li karta nie jest u ywana,
mo na nagrywa  i odtwarza
zdj cia zapisane w pami ci
wewn trznej (str. 26).

Przycisk
ON/WY

Poprzednie          Nast pne

Krótki przewodnikInformacja dla u ytkowników dotycz ce utylizacji zu ytego sprz tu elektrycznego  i
elektronicznego (prywatne gospodarstwa domowe)

Taki symbol na produktach i / lub towarzysz cych dokumentach oznacza, e
zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny nie powinien by  utylizowany razem
z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. W celu w ciwego
przetworzenia, odzysku i recyklingu, prosimy wyrzuca  takie produkty do
wyznaczonych miejsc, gdzie b  bezp atnie przyjmowane. W niektórych
krajach mo liwe jest oddanie takich produktów do punktów sprzeda y
detalicznej, w przypadku nabycia równowa nego produktu. Prawid owe
post powanie  pozwala na ochron  cennych zasobów naturalnych i
zmniejsza szkodliwy wp yw na ludzkie zdrowie oraz chroni rodowisko, które
ci gle ulega degradacji z powodu nieprawid owego post powania w tym
zakresie. Prosimy o kontakt z lokalnymi w adzami, które wska  najbli szy
punkt zbiórki takich produktów. Zgodnie z przepisami, niew ciwe
post powanie z takimi produktami mo e by  karane.

Dotyczy u ytkowników instytucjonalnych w Unii Europejskiej
W celu utylizacji urz dzenia elektrycznego lub elektronicznego, nale y skontaktowa  si  ze
sprzedawc , który udzieli szczegó owych informacji.
Informacje dotycz ce utylizacji zu ytych wyrobów w innych krajach poza Uni  Europejsk
Symbol ten jest obowi zuje wy cznie w krajach Unii Europejskiej. W celu utylizacji tego typu
produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi w adzami lub sprzedawc  w celu uzyskania informacji o
prawid owym sposobie utylizacji.

Uwaga
Ilustracje pochodz  z modelu DMC-TZ3.

Na aduj akumulator

 akumulator
i kart

Ustaw pokr o w
po eniu     .

Naci nij przycisk migawki, aby
wykona  zdj cie

Odtwarzanie zdj
1. Ustaw pokr o w
    po eniu
2. Wybierz zdj cie.

3

1 DZIE
10:00 15.MAR.2007

DMC-TZ2:
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Nagrywanie, podgl d i zapisywanie cennych momentów.

Karta pami ci SD
(Opcja)

Powi kszone zdj cia
Zbli enia osób.

[10x zoom optyczny] (str. 27)

Wyra ne zdj cia
Zapobiega rozmyciu obrazu przy drganiach
aparatu
[Optyczny stabilizator obrazu] (str. 39)

Pi kne zdj cia
abe o wietlenie, poruszaj ce si  obiekty

[Inteligentne ISO] (str. 46)

Filmy
Nagrywanie filmów
[Tryb filmu] (str. 47)
Tworzenie zdj  z pojedynczych klatek ulubionych filmów
(str. 63)

Zdj cia na wakacjach
Funkcje przydatne podczas podró owania

‘DATA WYJAZDU (str. 48)
‘GODZINA’ (str. 49)
‘SCHOWEK’ (str. 58)

Kart mo na u ywa  w
urz dzeniach z wej ciem kart SD.

Ekran TV

Drukarka
Pod cz do drukarki, aby drukowa  zdj cia (str. 76)

yj drukarki kompatybilnej z  PictBridge
Punkt foto

Daj kart  ze zdj ciami do drukowania. (str. 68)

Komputer
Wy lij jako za cznik wiadomo ci e-
mail, zapisz na twardym dysku.
Drukuj zdj cia.

Nagrywarka DVD
Zapisz na p ycie DVD lub
twardym dysku.

Zapisz i korzystaj z
wykonanych zdj !

Nagrywanie Podgl d
(Odtwarzanie)
na du ym
ekranie (str. 79)

Druk
w domu lub w punkcie

foto (str. 68, 76)

(str. 24)

Po czenie za
pomoc
do czonego
przewodu AV

Po czenie za
pomoc
do czonego
przewodu USB

Po czenie za
pomoc
do czonego
przewodu USB

Po czenie za
pomoc
do czonego
przewodu AV
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Spis tre ci
Przed rozpocz ciem
pracy 10 Przed rozpocz ciem pracy............... 10

Wa ne informacje (10)
Zapobieganie uszkodzeniom (10)

Standardowe akcesoria   .................... 11 Nazwy elementów urz dzenia                         ........... 12
Pokr o zmiany trybu (13)

Przygotowania 14 adowanie akumulatora................... 14
Wk adanie akumulatora i karty....... 15

Ustawienie zegara............................... 16
Poznawanie menu............................. 17

ycie menu ..................................... 18
ycie menu KONF .......................... 20

Podstawy 24 Wykonywanie zdj        ......................... 24
Regulacja ostro ci (25)
Problemy z regulacj  ostro ci (25)
Poziom akumulatora i pozosta a liczba
mo liwych do wykonania zdj  (25)
Miejsce docelowe zapisywania zdj  (26)

Wykonywanie zdj  z zoomem............... 27
Wykonywanie zdj  wtrybie prostym......28
Kompensacha tylnego o wietlenia (28)
Menu ‘TRYB PROSTY’ (29)

Natychmiastowy podgl d zdj
(PODGL D)........................................... 30
Podgl d zdj  (Odtwarzanie)........... 31
Usuwanie zdj .................................. 32

Zastosowania
(Nagrywanie)

33 Zmiana wy wietlanych informacji
nagrywania       ........................................ 33
Poprawianie widocznosci wy wietlacza LCD  34
Wykonywanie zdj  z samowyzwalaczaem     ... 35
Wykonywanie zdje  z lamp  b yskow         ....... 36
Wykonywanie zdj  z kompensacj
ekspozycji............................................ 38
Optyczny stabilizator obrazu        ........... 39
Wykonywanie zdj  zgodnych z
uj ciem   .............................................. 40
Typy scen (41)
Unikanie rozmycia obiektu
(Inteligentne ISO)................................. 46
Wykonywanie zbli
(tryb MAKRO)...................................... 46

Nagrywanie filmów............................ 47
Funkcje przydatne w podró y        ......... 48
Nagrywanie dnia wakacji
(DATA WYJAZDU) (48)
Wybór czasu lokalnego w miejscu
docelowym (GODZINA) (49)

ycie menu NAGR    .......................... 50
B.BIELI (50)
CZU  (51)
FORMAT OBRAZU (51)
TRYB OBR. (52)
ROZM.OBR. (52)
JAKO  (53)
NAGR. AUDIO (53)
TRYB POMIARU (53)
TRYB AF (54)

ZDJ. SERYJNE (54)
CI Y AF (55)
LAMP.ASYS.AF (56)
WOLNA MIGAWKA (56)
CYFR.ZOOM (56)
TRYB KOLORU (57)
UST.ZEGARA (57)
Szybkie ustawienia (57)
Wykonywanie/odtwarzanie zdj  ze
schowka (SCHOWEK)            ........................ 58
Wykonywanie zdj  do schowka (58)
Odtwarzanie zdj  ze schowka (59)
Menu SCHOWEK (60)

Zastosowania
(Podgl d zdj ) 61 Podgl d w postaci listy (Odtwarzanie

wielu scen/ Kalendarz)     ...................... 61
Odtwarzanie filmów/ zdj
z d wi kiem.......................................... 62
Tworzenie zdj  z klatek filmu
(tylko DMC-TZ3)................................... 63

ycie menu ODTW.    ......................... 64
PODW.WY W. (tylko DMC-TZ3) (64)
POKAZ SLAJ. (64)
ULUBIONE (65)
OBRÓ  WY W./OBRÓ  (66)
DATOWNIK (66)
DRUK DPOF (68)

ZABEZPIECZ (69)
DUB.AUDIO (70)
ZM.ROZ. (70)
PRZYC. (71)
ZM.FORMATU (72)
KOPIUJ (73)
FORMAT (73)

Po czenie z innymi
urz dzeniami 74 ycie z komputerem........................ 74

Nazwy plików i folderów
na komputerze (75)

Drukowanie       ....................................... 76 Odtwarzanie na ekranie TV          ............. 79

Inne 80 Wygl d ekranu................................... 80
Komunikaty ............................. 82

Najcz ciej zadawane pytania               ......... 84
Uwagi na temat pracy....................... 90

Liczba zdj /czas nagrywania.......... 92
Dane techniczne.  ................................. 94
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Zapobieganie uszkodzeniom

Przed rozpocz ciem pracy

Wykonaj zdj cie próbne!
Sprawd , czy aparat wykonuje zdj cia
i nagrywa d wi ki (filmy/zdj cia z

wi kiem).

Panasonic nie odpowiada za
utracone/nieudane nagrania lub
wynikaj ce z tego powodu straty.

Panasonic nie ponosi odpowiedzialno ci
za straty spowodowane wadliwym
dzia aniem aparatu lub karty.

Nie mo na odtwarza  pewnych
zdj .

Zdj cia edytowane na komputerze
Zdj cia edytowane lub wykonane za
pomoc  innego urz dzenia
(Zdj cia edytowane lub wykonane tym
aparatem mog  nie by  odtwarzane za
pomoc  innego urz dzenia.)

Oprogramowanie na p ycie CD-ROM
Nie wolno:

Kopiowa , sprzedawa  lub wypo ycza
oprogramowania
Udost pnia  w Internecie

Wy wietlacz LCD
Przy produkcji wy wietlaczy LCD
stosowana jest niezwykle precyzyjna
technologia. screen. Jednak na ekranie
mo  pojawi  si  ciemne lub jasne punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone). Nie
stanowi to wady urz dzenia.
Wy wietlacz ma ponad 99.99%
dzia aj cych pikseli przy zaledwie 0,01%
pikseli nieaktywnych lub ci gle
zapalonych. Nie ma to jednak adnego
wp ywu na jako  i wygl d zdj
nagrywanych na karcie pami ci lub w
pami ci wewn trznej.

Unikaj drga , wstrz sów, uderze
Unikaj nara ania apratu na drgania I
wstrz sy, upuszczania lub siadania z
aparatem w onym do kieszeni spodni.

Nie naciskaj obiektywu lub wy wietacza.
Unikaj kontaktu aparatu z wod i
innymi przedmiotami

Nie nara aj aparatu na dzia anie wody,
deszczu lub wody morskiej. Mokry
aparat nale y przetrze  do sucha
mi kk ciereczk .

Nie nara aj obiektywu oraz gniazd na
dzia anie kurzu lub piasku i nie dopuszczaj
do kontaktu p ynów z przyciskami.

Unikaj parowania spowodowanego nag
zmian  temperatury i wilgotno ci

Podczas przenoszenia aparatu z miejsc o
ró nej temperaturze i wilgotno ci, umie
aparat w plastikowej torbie, co pozwoli na
zachowanie sta ych warunków.
W przypadku zaparowania obiektywu,
wy cz zasilanie i pozostaw aparat na
dwie godziny.
Zaparowany wy wietlacz nale y przetrze
such , mi kk ciereczk .

Transport
Wy cz zasilanie.
Zalecane jest u ycie etui skórzanego
(DMW-CT3, opcja).
Obiektyw
Nie pozostawiaj aparatu na s cu.
Zabrudzenia usuwaj such ,
mi kk ciereczk .

Standardowe akcesoria
Karty s  opcjonalne. Je li karta nie jest

ywana, mo na korzysta  z pami ci
wewn trznej. (str. 26)
Skontaktuj si  ze sprzedawc  lub
centrum serwisowym w przypadku
utraty akcesoriów. (Mo na je dokupi
osobno.)
Opcjonalne akcesoria

Akumulator litowo-jonowy: CGA-S007E
Zasilacz sieciowy: DMW-AC5EB
Etui skórzane: DMW-CT3
Etui wzmacniane: DMW-CHTZ3
Etui wodoodporne: DMW-MCTZ3
Karta pami ci SDHC
4GB: RP-SDR04GE1K
Karta pami ci SD

2 GB: RP-SDK02GE1A, RP-SDQ02GE1A
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 USB2.0 kart pami ci
BN-SDUSB2E
Adapter kart CardBus PC
BN-SDPC3E
Niektóre akcesoria mog  nie by
dost pne we wszystkich krajach.

Karty pami ci SDHC
Nowy standard ustalony przez SD Association
w 2006 roku dotycz cy kart wysokiej
pojemno ci przekraczaj cej 2GB.
Mog  by  u ywane w urz dzeniach
kompatybilnych z kartami SDHC. Nie mog  by

ywane w urz dzeniach kompatybilnych
wy cznie z kartami SD.

(w instrukcji jako ‘akumulator’)

Akumulator
CGA-S007E
(str. 14)

(w instrukcji jako ‘ adowarka’)

adowarka
DE-A46A
(str. 14)

Przewód zasilaj cy
K2CQ2CA00006
(str. 14)

Pasek
VFC4090
(str. 12)

Przewód USB

K1HA08CD0007
(str. 74, 76)

Przewód AV
K1HA08CD0008
(str. 79)

CD-ROM

Numery cz ci obowi zuj ce na 01.2007Wa ne informacje

Etui akumulatora

VYQ3680
(str. 91)

Nast puj ce oprogramowanie na p ycie CD-
ROM jest okre lane jako “do czone
oprogramowanie”.

LUMIX Simple Viewer
PHOTOfunSTUDIO -viewer-
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Pokr o zmiany trybu

NORMALNE ZDJ CIE
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Przycisk ON/WY
(str. 18)

Przycisk optycznego
stabilizatora obrazu
(str. 39)

Tubus obiektywu

Wska nik
samowyzwalacza
(str. 35)/Lampa
pomocnicza AF
(str. 56)

Przycisk zwalniaj cy
(str. 15)

Nazwy elementów urz dzenia

nik
(str. 22)
Mikrofon
(str. 47, 53, 70)

Wska nik stanu (str. 15, 24)

Przycisk DISPLAY/LCD
MODE (str. 33, 34)

Przycisk FUNC (Szybkie
ustawienia str. 57)/
kasowania (str. 32)

Normalny tryb zdj
Wykonaj zdj cia (str. 24).

Inteligentny tryb ISO
Wykonywanie zdj  zgodnie z
jasno ci  i ruchem obiektu (str. 46).

Tryb odtwarzania
Podgl d/edycja wykonanych
zdj  (str. 31, 61)

Tryb prosty
Dla pocz tkuj cych
(str. 28).

Mocowanie statywu

Pokrywa karty/akumulatora
(str. 15)

Gniazdo DIGITAL/AV OUT
(str. 74, 76, 79)

Gniazdo DC IN (str. 74, 76)
ywaj wy cznie oryginalnego

zasilacza sieciowego  Panasonic
(DMW-AC5E: opcja).

Wy wietlacz LCD
Sprawdzanie stanu akumulatora,

pojemno ci karty, itp  (str. 25)
Zmiana wy wietlania (str. 33)
Lista zawarto ci (str. 80)

Ustaw tryb w tym
punkcie

(Wy wietlany na ekranie
podczas zmiany trybu)

Tryb sceny
Wykonywanie zdj  zgodnie z
uj ciem (str. 40).

Tryb schowka
Wykonywanie/podgl d zdj
jako notatek (str. 58).

Tryb drukowania
Drukowanie (str. 76).

Tryb filmu
Nagrywanie filmów (str. 47).

Tryb makro
Wykonywanie zbli  (str. 46).

góra

  dó

prawolewo

Przyciski kierunkowe s  opisane
lub przedstawione w postaci
kursorów .

Samowyzwalacz
(str. 35)

Kompensacja
  ekspozycji (str. 38)

Auto bracket (str. 38)
Regulacja balansu
bieli (str. 50)
Kompensacja tylnego

wietlenia (str. 28)
Lampa b yskowa
(str. 36)
MENU/SET

(wy wietlanie
menu/ustawienie) (str. 18)

Natychmiastowy
podgl d
wykonanego zdj cia
(Podgl d) (str. 30) Tylko DMC-TZ3

Mocowanie paska
Pasek
(do czony)

Przycisk migawki
(str. 24)

wignia zoom
(str. 27)
Lampa b yskowa
(str. 36)

Obiektyw
(str. 10)

Wybór góra/dó /
lewo/prawo
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Przygotowania2 Wk adanie akumulatora i kartyPrzygotowanie1 adowanie akumulatora
Na aduj akumulator! (nie jest on fabrycznie na adowany)

Uwaga
Akumulator nagrzewa si  podczas adowania.
Akumulator roz aduje si , je li nie jest u ywany przez d ugi czas.
Akumulator nale y adowa  w pomieszczeniach (10 °C-35 °C).
Nie nale y rozbiera  i modyfikowa adowarki.
Je li czas pracy akumulatora jest krótki, nale y go wymieni  na nowy.
Po pod czeniu przewodu zasilaj cego, adowarka znajduje si
w stanie czuwania.
Obwód g ówny jest zawsze pod napi ciem, je li przewód zasilaj cy jest pod czony.
Akumulator mo na do adowa , nawet je li nie zosta  ca kowicie roz adowany.

Akumulator dla
okre lonego modelu

Kontrolka (CHARGE)
: adowanie (oko o 120 min.)

Wy : adowanie zako czone
Miga…

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura akumulatora
 Mo e on by adowany, ale adowanie trwa d ej.

Pozostaw akumulator w temperaturze pokojowej do
wyrównania temperatur.

cza s  zabrudzone  wyczy  z cza
such ciereczk .

Przybli ona trwa  akumulatora
Liczba zdj :

270 [300 2] (w odst pach 30*1 s.) (równe oko o 135 [150*2] min)
1 Warto ci wed ug standardu CIPA. (str. 91)

(Liczba maleje przy mniejszym odst pie – 67 [75 2] w przypadku odst pu 2 min.)
Czas odtwarzania: ok. 260 [280 2] min
Powy sze warto ci mog  by  mniejsze w przypadku d szych przerw, u ycia lampy,
zoomu, funkcji Power LCD lub przy niskiej temperaturze).

2 DMC-TZ2

Akumulator
(sprawd  kierunek)
Karta

(sprawd  kierunek)
Nie dotykaj z cz

Uwaga
ywaj wy cznie oryginalnych akumulatorów Panasonic.

Jako  innych akumulatorów nie jest gwarantowana.
Nie wyjmuj karty lub akumulatora przy w czonym zasilaniu lub wska niku stanu (aparat
mo e nie dzia  prawid owo lub dane na karcie mog  zosta  uszkodzone).
Pr dko  zapisu/odczytu na kartach MultiMediaCard jest ni sza ni  na kartach SD.
Wydajno  niektórych funkcji w przypadku u ycia kart MultiMediaCard mo e by  ni sza
ni  standardowa.
Karty nale y przechowywa  w miejscach niedost pnych dla dzieci.

Kompatybilne karty pami ci (opcja)
Nast puj ce karty oparte na standardzie SD (zalecana marka
Panasonic)

Karty pami ci SD, 8MB-2GB
Karty pami ci SDHC (4GB)  (str. 11)

(Karty o pojemno ci 4GB (lub wi kszej) bez logo SDHC nie s  oparte
na standardzie SD.)

  Nagrywanie zdj /czas nagrania, patrz (str. 92)
  Numery modeli i typy,
patrz http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs (tylko w j zyku angielskim.)

MultiMediaCard (tylko zdj cia)

Ustaw prze cznik ON/WY w
po eniu WY
Przesu  przycisk zwalniaj cy
pokryw  w kierunku ‘OPEN’

 akumulator i kart (zostan
zatrza ni te w prawid owym po eniu)
Zamknij pokryw

  Przesu  przycisk w kierunku
‘LOCK’.

Wyjmowanie
Aby wyj  akumulator
przesu  d wigni  w
kierunku wskazywanym
strza .

lever

 akumulator do adowarki
Napisem ‘LUMIX’ skierowanym na
zewn trz.

Pod cz przewód zasilaj cy
  Wtyk przewodu
  zasilaj cego nie
  jest umieszczony
  ca kowicie
  w gnie dzie zasilacza. Pozostaje
  odst p, jak pokazano na ilustracji.

Wyjmij akumulator po
zako czeniu adowania.

  Po zako czeniu adowania od cz
przewód zasilaj cy z gniazda.

adowarka dla
okre lonego modelu

Aby wyj  kart ,
naci nij j  na rodku.Wska nik stanu

SDHC logo

SDHC karta

OPEN

LOCK
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Przygotowanie3 Ustawienia zegara Przygotowanie4 Poznawanie menu
w celu wykorzystania wszystkich mo liwo ci aparatu

Podczas wy wietlania komunikatu

Naci nij

Ustaw rok, miesi c, dzie  i godzin

Wybierz

Zmie

Ustaw

Naci nij

cz ponownie zasilanie i sprawd
ustawienia zegara.

   Uwaga
Nieprawid owe ustawienie zegara
spowoduje drukowanie (str. 76)
nieprawid owej daty w punkcie foto
lub z u yciem funkcji datownika
(str. 66).
Czas wy wietlany jest w formacie
24-godzinnym. Mo na ustawi  rok z
zakresu od 2000 do 2099.
Ustawienie zegara zostanie
zapami tane na oko o 3 miesi ce
nawet po wyj ciu akumulatora,
je li akumulator zostanie
pozostawiony na 24 godziny w
aparacie.

Zmiana ustawie
Wybierz ‘UST.ZEGARA’ z meny KONF.
(str. 18), post puj zgodnie z      oraz
i naci nij

Ustawienie czasu w miejscu
docelowym podró y

  ‘GODZINA’ (str. 49)

Ustaw pokr o wyboru trybu (str. 13) na normalny tryb zdj           przed w czeniem
zasilania. Po pierwszym w czeniu aparatu pojawi si  komunikat ‘USTAW ZEGAR’.

Aparat ma dost pnych kilka menu, pozwalaj cych zmieni  ustawienia wykonywania
zdj  oraz odtwarzania oraz u atwia prac  z aparatem.
Menu ‘KONF.’ zawiera szczególnie wa ne funkcje, takie jak ustawienia czasu oraz ród a
zasilania. Nale y sprawdzi  ustawienia przed rozpocz ciem pracy.

atwianie pracy z aparatem (menu KONF.) (str. 20)
1
/4

WYB

   UST.ZEGARA
KONF.

GODZINA

WY WIETLACZ ± 0

WY

WYJ

LINIA POMOCY

DATA WYJAZDU

Wykonaj ustawienia u atwiaj ce prac , takie jak ustawienie
zegara lub d wi ków.
Dotyczy trybów (str. 13):

Zmiana preferencji wykonywania zdj  (menu NAGR.) (str. 50)
1
/3NAGR.

CZU

FORMAT

OBRAZU

ROZM.OBR.JAKO

B.BIELI
AUTO

WYB WYJ

AWB

Zmiana ustawie  balansu bieli, czu ci, formatu obrazu,
rozmiaru obrazu.
Dotyczy trybów (str. 13):

(Przyk ad: DMC-TZ3)

ycie zdj  (menu ODTW.) (str. 64)

ULUBIONE WY

ODTW.
1
/3

WYB WYJ
OBRÓ

POKAZ SLAJ.
PODW.WY W.

OBRÓ  WY W.

Ustawienia u ycia wykonanych zdj , obracanie,
zabezpieczanie, przycinanie oraz przydatne ustawienia
drukowania zdj  (DPOF).
Dotyczy trybów (str. 13):

(Przyk ad: DMC-TZ3)

Dost pne s  tak e nast puj ce menu:
Wykonywanie zdj  dopasowanych do wybranego uj cia, np. noc

menu SCENY (str. 40)

Szybka zmiana ustawie  np. jako ci obrazu, dla pocz tkuj cych
menu TRYB PROSTY (str. 29)

20070  00

MD Y

: STY .1 .

USTWYB UST

UST.ZEGARA

ANUL

Wybierz, aby
zmieni  format
wy wietlania datyZasilanie
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1
/4

UST.ZEGARA
KONF.

GODZINA

WY WIETLACZ ± 0

WY

WYJWYB

LINIA POMOCY

DATA WYJAZDU

1
/3

CZU

FORMAT OBRAZU

ROZM.OBR.

JAKO

B.BIELI
NAG
R.

AWB
AUTO

WYJWYB

1
/4

WYB

UST.ZEGARA

KONF.

GODZINA

WY WIETLACZ ± 0

WY

WYJ

LINIA POMOCY

DATA WYJAZDU

2
/4KONF.

OSZCZ DZANIE
PRZYWRÓC.ZOOM

AUTO PODGL.

WY
WY

WYB UST

5MIN.

1SEK.

SYGNA  D W.

WY
1MIN.
2MIN.

5MIN.
10MIN.

OSZCZ.ENERGII

2
/4KONF.

OSZCZ DZANIE
PRZYWRÓC.ZOOM

AUTO PODGL.

WY
WY

WYB SET

5MIN.

1SEK.

SYGNA  D W.

OSZCZ.ENERGII WY
1MIN.
2MIN.

5MIN.
10MIN.

2
/4

WYB

KONF.

WYJ

OSZCZ DZANIE
PRZYWRÓC.ZOOM
OSZCZ.ENERGII
AUTO PODGL.

WY
WY

SYGNA  D W.

2MIN.

1SEK.

2
/4

WYB

KONF.

WYJ

OSZCZ DZANIE
PRZYWRÓC.ZOOM
OSZCZ.ENERGII
AUTO PODGL.

5MIN.
WY

1SEK.

WY

SYGNA  D W.

1
/4

GODZINA

WY WIETLACZ ± 0

UST.ZEGARA

KONF.

LINIA POMOCY

DATA WYJAZDU WY

WYB WYJ

18 VQT1B74 VQT1B74   19

Przygotowania5 ywanie menu Wyja nienie metod zmiany ustawie  menu KONF., NAGR. oraz ODTW..
(Przyk ad: DMC-TZ3)

Poni ej zosta a podana przyk adowa zmiana ustawienia ‘OSZCZ.ENERGII’ z ‘5 MIN.’ na ‘2  MIN.’ dla
menu KONF.
(‘OSZCZ.ENERGII’ jest funkcj  pozwalaj  wyd  czas pracy akumulatora poprzez
automatyczne wy czanie aparatu, je li nie jest on u ywany przez okre lony czas.)

cz zasilaniewignia
zoom

MENU/SET

Wybierz

cz menu

Wybierz menu KONF.

Uwaga
Przywrócenie ustawie  ‘ZEROWANIE’ (str. 22)
Dla wybranych opcji mog  nie by  dost pne ustawienia (punkt 7) (np. ‘OBRÓ ’ w menu
ODTW.) lub wygl d mo e ró ni  si  od przedstawionego na ilustracjach (np. ‘GODZINA’ w
menu KONF.).

Wybierz dan  opcj

Wybierz dane ustawienie

Wybierz opcj

Wybierz ustawienie

Wybierz Wybierz

Zaznacz ‘UST.ZEGARA’

Naci nij i przejd  poni ej
dolnej opcji Przesu  dalej do  ‘OSZCZ.ENERGII’

   Druga strona

Wy wietla ustawienia Zaznacz ‘2 MIN.’

Zako cz

Naci nij

Wy wietlana jest strona
pierwsza z trzech. (Strony
mo na zmienia  za pomoc

wigni zoom.)

1/3NAG
R.

CZU
FORMAT OBRAZU
ROZM.OBR.

JAKO

B.BIELI
AUTO

WYB WYJ

AWB

Wy wietlane jest menu NAGR.

Menu KONF.
Dotyczy trybów:

Menu NAGR.
Dotyczy trybów:

Menu ODTW.
Dotyczy trybu:
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Przygotowania6 ywanie menu KONF.
Ogólne ustawienia aparatu, takie jak ustawienie zegara, wyd anie czasu pracy
akumulatora, zmiana d wi ków. (Metoda wykonywania ustawie  str. 18)

Domy lne ustawienie:

Opcja ycie, dzia anie Ustawienia, uwagi

UST.ZEGARA 1, 2 Ustawienia daty i godziny. Ustaw dat /miesi c/rok i godzin  (str. 16).

GODZINA 1, 2 Ustawienie czasu w miejscu docelowym podró y (str. 49) (CEL)        / (DOM)

WY WIETLACZ 1, 2 7-stopniowa regulacja jasno ci wy wietlacza. -3  ·  ·    ±0    ·  ·  +3

LINIA POMOCY
Zmiana wzoru linii pomocy wy wietlanej podczas wykonywania
zdj .
Wy wietlanie informacji nagrywania oraz histogramu wraz z lini
pomocy (str. 33).

ZAPIS INF. (Informacje nagrywania): WY / HISTOGRAM: WY /    W
WZÓR:

/
Opcji ‘WZÓR’ nie mo na wybra  w trybie SCHOWEK (str. 58). Nie mo na tak e wy wietli
histogramu i informacji nagrywania.
Niedost pne w trybie prostym.

DATA WYJAZDU 1, 2 Nagrywanie liczby dni od daty wyjazdu. WY  / UST (str. 48)

AUTO PODGL.
Automatyczne wy wietlanie zdj  po ich wykonaniu.

Wybierz czas wy wietlania (sekundy).
Opcja ‘ZOOM’ jest przydatna do sprawdzania ostro ci.

WY  / 1SEK.   / 3SEK. / ZOOM 3 (wy wietlanie przez 1 sek., powi kszenie 4x
przez 1 sekund )

W trybie ‘AUTOPORTRET’ (str. 42), ‘AUTO BRACKET’ *3 (str. 38), ‘ZDJ.SERYJNE’ (str. 54) lub
dla zdj  z d wi kiem (str. 53, 70), podgl d jest w czany niezale nie od ustawienia.
Nie mo na w czy  podgl du filmów.

OSZCZ.ENERGII
Automatyczne wy aczanie aparatu.
(Zmniejszenie zu ycia akumulatorów)

Przywrócenie pracy: Naci nij do po owy przycisk migawki, aby
ponownie w czy  zasilanie.

WY  / 1 MIN. / 2 MIN. /   5 MIN.  /10MIN. (Ustaw czas przed w czeniem tej opcji)
Nie mo na u :
W przypadku u ycia zasilacza sieciowego (DMW-AC5E, opcja), podczas po czenia z
drukark /komputerem, podczas odtwarzania/nagrywania filmów, pokazu slajdów (wyj tek:
ustawienie 10 min. podczas wstrzymania pokazu slajdów i r cznego pokazu slajdów)
Ustawienie sta e i wynosi ‘2 MIN.’ dla opcji ‘OSZCZ DZANIE’, oraz ‘5 MIN.’ w trybie prostym (str.
28) i SCHOWEK (str. 58).

PRZYWRÓC.ZOOM 1, 2 Zapami tywanie stopnia powi kszenia po wy czeniu aparatu. WY  / W Po enie ostro ci nie jest zapami tywane.
Niedost pne w trybie ‘AUTOPORTRET’ w trybie sceny.

OSZCZ DZANIE

Zmniejszenie zu ycia energii podczas nagrywania.
(Przyciemnia wy wietlacz lub wy cza wy wietlacz, je li nie jest

ywany.)
Wy wietlacz jest tak e wy czany podczas adowania lampy.
Wska nik stanu zapala si  w przypadku wy czenia wy wietlacza.
Aby przywróci  naci nij dowolny przycisk.

WY  / LEVEL 1 (wy czanie po 15 sekundach)/LEVEL 2 (wy czanie po 15 sekundach lub
po 5 sekundach po zako czeniu nagrywania)

Nie mo na u :
W trybie prostym, w trybie SCHOWEK lub w przypadku pod czenia zasilacza
sieciowego (DMW-AC5E, opcja), wy wietlania ekranu menu, samowyzwalacza lub
nagrywania filmów.
Wy wietlacza LCD nie jest przyciemniany je li u yto funkcji ‘POWER LCD’ lub ‘WYSOKI K T’ (str. 34).

‘UST.ZEGARA’, ‘AUTO PODGL.’, ‘OSZCZ.ENERGII’  ‘OSZCZ DZANIE’ ustawieniami wa nymi
dla ustawie  zegara oraz czasu pracy akumulatora. Nale y je sprawdzi  przed rozpocz ciem pracy.

1 Dotyczy tak e TRYBU PROSTEGO (str. 28).
2 Dotyczy tak e trybu SCHOWEK (str. 58).
3 tylko DMC-TZ3.
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Preparations6 U ywanie menu KONF.(c.d.)                          Domy lne ustawienie:

Opcja ycie, dzia anie Ustawienia, uwagi
SYGNA

W.
1, 2 Zmiana lub wyciszanie d wi ków. no :  (wycisz) / (nis.) / (wys.)  Sygna :  / /

MIGAWKA 1, 2 Zmiana lub wyciszanie d wi ku migawki. no :  (wycisz) / (nis.) / (wys.)  Sygna :  / /

NO 2 no  d wi ku g nika (7 poziomów). 0  ·  ·    LEVEL3    ·  ·  LEVEL6
no  telewizora nie ulega zmianie po pod czeniu do telewizora.

ZEROWANIE NR 1 Zerowanie numeru pliku obrazu i ponowne numerowanie od ‘0001’.
Numery plików i numery folderów (str. 75)

TAK/NIE
Nie mo na zerowa  numerów po osi gni ciu folderu 999. W takim wypadku nale y
zapisa  zdj cia na komputerze i sformatowa  pami  wewn trzn /kart . (str. 73)
Zerowanie numerów do 100:
Sformatuj (str. 73) kart /pami  wewn trzn  i wyzeruj numery za pomoc  opcji
ZEROWANIE NR. Wybierz ‘TAK na ekranie zerowania numerów.

ZEROWANIE2 Zerowanie ustawie  opcji menu KONF. (str. 20) oraz NAGR.
(str. 50) i przywrócenie ustawie  domy lnych.

WYZEROWA  USTAWIENIA NAGR.? (TAK/NIE) WYZEROWA  PARAMETRY KONFIGURACJI? (TAK/NIE)
Zerowanie parametrów konfiguracji powoduje zerowanie: Daty urodzin trybu DZIECKO
(str. 42) oraz ZWIERZ  (str. 44), ‘DATA WYJAZDU’ (str. 48), ‘GODZINA’ (str. 49),
‘PRZYWR.ZOOMU’ (str. 20), ‘ULUBIONE’ w menu ODTW. (ustawione na ‘WY ’) (str. 65), ‘OBRÓ
WY W.’ (ustawione na ‘W ’) (str. 66), menu SCHOWEK (INITIAL DISP.) (ustawione na ‘WY ’) (str. 60)
(Tylko ‘SYGNA  D W.’ jest zerowany w menu trybu prostego.)
Numery folderów i ustawienia zegara nie s  zerowane.

WYJ CIE WIDEO Zmiana wyj cia wideo po pod czeniu do telewizora, itp. (tylko tryb
odtwarzania) NTSC /   PAL

FORMAT TV Zmiana formatu obrazu po pod czeniu do telewizora, itp.
(tylko tryb odtwarzania).

/
Dla ustawienia             zdj cia s  wy wietlane pionowo na wy wietlaczu po pod czeniu przewodu AV
(do czony) (str. 79).

MENU SCENY Wy wietlanie menu sceny po zmianie po enia pokr a na
SCN1 lub SCN2.

WY  (u ycie poprzednio wybranego trybu) /   AUTO   (wy wietlenie menu sceny)
Aby wy wietli  menu sceny ustaw na ‘WY ’: Naci nij ‘MENU/SET’.

PODW.WY W. 1, 2 Wy wietlenie pokr a zmiany trybu w postaci graficznej. WY  /  W    (wy wietlanie)

ZYK 1, 2 Zmiana j zyka.
[POLSKI]: Polski [CESTINA]: Czeski [MAGYAR]: W gierski [DUTCH]: Holenderski [ENGLISH]:
Angielski [DEUTSCH]: Niemiecki [FRANCAIS]: Francuski [ESPANOL]:  Hiszpa ski [ITALIANO]:

oski [ ]: Japo ski

1 Dotyczy tak e TRYBU PROSTEGO (str. 28).
2 Dotyczy tak e SCHOWEK (str. 58).
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Podstawy 1 Wykonywanie zdj Ustaw zegar przed wykonaniem zdj  (str. 16).
Dotyczy trybów:

Wy wietlane na
ekranie

cz zasilanie

Ustaw ostro

Wykonaj zdj cie

Naci nij do po owy

Zwró  uwag , by nie
wstrz sn  aparatem.

Naci nij do ko ca
Trzymanie aparatu

W po eniu W (1x):  Odleg
co najmniej 50 cm od obiektu

Pionowo
Nie zas aniaj lampy lub wska nika
(str. 12). Nie patrz na b yski z
niewielkiej odleg ci.
Nie dotykaj obiektywu.
Sta  z ramionami wzd  tu owia i

   lekko rozstawionymi nogami.

W po eniu T (maksymalny zoom):
Co najmniej 2 m od obiektu

Naci nij do po owy przycisk migawki. Obiekt powinien znajdowa  si  w obszarze AF.

Zakres ostro ci

Pr dko
migawki

Warto
przys ony

Ostro Ostry Nieostry
Obszar ostro ci Miga
Obszar AF Zielony Czerw./bia y

wi k Podwójny Kilkukrotny

Ostro  obrazów poza zasi giem ostro ci
mo e by  nieprawid ow mimo zapalenia
wskazania.

Poziom akumulatora

(Wska nik stanu miga w przypadku wy czania wy wietlacza)
Na aduj lub wymie  akumulator (str. 14).

Nie jest wy wietlany w przypadku u ycia zasilacza
sieciowego (DMW-AC5E,  opcja).

(miga na czerwono)

Poziomo

Lampa Wska nik

wignia zoom

Obszar AF
(normalny)
Obszar AF (przy s abym

wietleniu lub dla
zoomu cyfrowego)

Regulacja ostro ci

Poziom akumulatora i pozosta a liczba mo liwych do wykonania zdj

wignia
zoom

Je li wy wietlany jest wska nik drga  aparatu .
yj optycznego stabilizatora obrazu (str. 39), statywu i samowyzwalacza (str. 35).

Zakres ostro ci (Wykonywanie zbli str. 46)

(Czerwone: Nie mo na ustawi  ekspozycji  U yj lampy (str. 36) lub zmie  ustawienie
‘CZU ’  (str. 51).)

Wska nik stanu zapala si  na
oko o 1 sekund .

Wska nik stanu

ycie lampy b yskowej (str. 36)

Ostro  mo na ustawia  bez ogranicze .
Ustawienie ostro ci mo e by  utrudnione w przypadku:

Szybko poruszaj cych si , bardzo jasnych lub ma o kontrastowych obiektów.
Wykonywanie zdj  przez szyb  lub w pobli u obiektów emituj cych wiat o. Przy s abym

   o wietleniu lub przy znacznych drganiach aparatu.
Gdy obiekt znajduje si  zbyt blisko lub wykonywania zdj  obiektów zarówno

   oddalonych jak i znajduj cycyh si  blisko aparatu.

Problem z regulacj  ostro ci (obiekt nie znajduje si  na rodku ekranu)

Wybierz (normalny tryb zdj )

Naci nij do
po owy

Ustaw ostro
wybranego obiektu

Ustaw odpowiednie
uj cie

Naci nij do
ko ca

Pozosta a liczba
mo liwych do
wykonania zdj .
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Zdj cia mo na kopiowa  z karty na pami  wewn trzn  i odwrotnie (str. 73).
Zalecane jest skopiowanie danych do komputera (fale elektromagnetyczne, adunki
elektrostatyczne lub awarie mog  spowodowa  utrat  danych).

Karty
Przed u yciem nale y sformatowa  kart  w aparacie (str. 73).
Je li prze cznik na karcie znajduje si  w po eniu ‘LOCK’, nie
mo na formatowa , kopiowa  lub usuwa  danych.
Kompatybilne karty  (str. 15)
Nagrywanie zdj /czas nagrywania  (str. 92)

Pami  wewn trzna (ok. 12.7 MB)
ywany jako tymczasowe miejsce docelowe, je li nie w ono karty.

Dost p do pami ci wewn trznej trwa d ej ni  w przypadku karty.
Zdj cia ze schowka (str. 58) s  zapisywane w pami ci
wewn trznej.
Przybli ona liczba zdj  (ustawienia domy lne)

Miejsce zapisu
Pami  wewn. Karta pami ci (przyk ad)

12.7 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB
Zdj  (DMC-TZ3) 2 68 135 270 550
Zdj  (DMC-TZ2) 3 81 160 320 660

Liczba mo liwych do nagrania zdj  ró ni si  w zale no ci od ustawienia formatu (str. 51),
rozmiaru obrazu (str. 52) i jako ci (str. 53), a tak e od pojemno ci karty. (Wi cej informacji:
str. 92)

Podstawy 1 Wykonywanie zdj (c.d.) Podstawy 2 Wykonywanie zdj  z zoomem
Obiekty mog  by  powi kszane dziesi ciokrotnie dzi ki powi kszeniu optycznemu oraz
do 15 (13.8* ) razy dzi ki dodatkowemu powi kszeniu optycznemu. Mo na dodatkowo
zwi kszy  powi kszenie 4 x dzi ki funkcji zoomu cyfrowego. (28-280 mm:
odpowiednik kamery 35 mm)

Typy zoom
Typ Zoom optyczny Dod. zoom optyczny (EZ) Zoom cyfrowy

Maks.
powi kszenie 10x 15x 1, 13.8x 2, 13x 1

12.6x 1, 12x, 11.6x 2
40x (z zoomem optycznym: 10x)
60x (z dod. zoomem optycznym: 15x)

Jako  obrazu Bez straty Bez straty Maleje o wspó czynnik powi kszenia

Warunki Brak Rozmiar obrazu (str.
52) oznaczony jako

‘CYFR.ZOOM’ (str. 56) w czony w menu
NAGR.

Ekran
wy wietlany

Obszar zoomu cyfrowego

Dla zoomu cyfrowego obszar AF
jest wi kszy po naci ni ciu do
po owy przycisku migawki

Pokr o

1 Tylko DMC-TZ3, 2 tylko DMC-TZ2 (Wspó czynnik zoom zale y od formatu i rozmiaru obrazu)
Obszar zoomu cyfrowego
Po zatrzymaniu paska zoom przed obszarem
zoomu cyfrowego, kontynuuj przesuwanie

wigni lub pu  j  i przesu  ponownie.
Przywrócenie powi kszenia po wy czeniu aparatu ‘PRZYWRÓC.ZOOM’

(str. 20)

Pow ksz (Tele) Zmniejsz (Wide)

W stron  WW stron  T

Wskazanie zoomu jest przybli one.
Ustaw ostro  po ustawieniu zoomu.
Nie blokuj ruchu tubusu obiektywu (str. 12).
Zoomu nie mo na zmienia  podczas nagrywania filmów.
Wi ksze zak ócenia mog  by  generowane podczas wykonywania szerokich uj  obiektów
znajduj cych si  blisko aparatu, podczas gdy u ycie zoomu mo e spowodowa  zmiany
kolorów wokó  kraw dzi obiektów.
Aparat mo e wydawa  d wi k oraz drga  podczas dzia ania zoomu – nie stanowi to wady
urz dzenia.
Podczas u ycia dodatkowego zoomu optycznego, zmiana powi kszenia mo e zatrzyma  si
chwilowo w pobli u po enia W (1x), ale nie stanowi to wady urz dzenia.
Optyczny stabilizator obrazu mo e nie dzia  poprawnie w zakresie zoomu
cyfrowego. Zalecane jest u ycie statywu i samowyzwalacza (str. 35).

Miejsce docelowe zapisywania zdj
Zdj cia zapisywane s  na karcie       , je li zosta a w ona lub w pami ci wewn trznej       ,
je li karta nie zosta a w ona.

Oznacza to, e no nik jest u ywany, a dane s  nagrywane,
odczytywane lub usuwane. Nie nale y od cza  zasilania,
wyjmowa  akumulatora, karty lub od cza  zasilacza (DMW-
AC5E, opcja) (mo e to spowodowa  utrat  danych).

Karta

Pami  wewn.

Karta Pami  wewn.

Gdy dany no nik
jest u ywany

 pod wietlane na czerwono.

Pasek chwilowo si  zatrzymuje

Obszar zoomu cyfrowego

DMC-TZ2

Prze cznik
(LOCK)
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Podstawy 3 Wykonywanie zdj  w trybie
prostym

Tryb ten jest przeznaczony dla pocz tkuj cych u ytkowników.
Dost pne s  tylko g ówne funkcje i opcje menu.

Dotyczy trybów:

Nast puj ce ustawienia s  sta e.

Opcja Ustawienie
SAMOWYZWALACZ (str. 35) WY /10 SEK.
OSZCZ.ENERGII (str. 20) 5 MIN.
STABILIZATOR (str. 39) MODE1
B.BIELI (str. 50) AWB
CZU  (str. 51) 1

TRYB POMIARU (str. 53)
TRYB AF (str. 54)
LAMP.ASYS.AF (str. 56)
TRYB KOLORU (str. 57) STANDARD

1  Taka sama jak dla ustawienia LIMIT ISO ‘800’
w trybie inteligentnego ISO (str. 46).

Rozja nia obiekty przy zbyt jasnym tle.
Anulowanie: Naci nij ponownie .
Zalecane jest u ycie lampy (WYM.B .W .) (str. 36)

Zmie  za pomoc  opcji ‘EKSPOZYCJA” (str. 38), za wyj tkiem
trybu prostego.

Wy wietlane po w czeniu kompensacji.

Ustawienie domy lne:
Opcja Ustawienie

TRYB OBR.

ENLARGE (4:3, 7M 1, Wysoka jako ):
drukowanie rozmiaru 8”x10”, letter, etc.

4”x6”/10x15cm 2 (3:2, 2.5M EZ, Standard):
drukowanie standardowych rozmiarów.

E-MAIL 2 (4:3, 0.3M EZ, Standard):
za czanie do wiadomo ci e-mail, stron www.

AUTO PODGL. WY  / :
Wy wietlanie zdj  przez 1 sekund  po wykonaniu

SYGNA  D W.*3 WY  / CICHY NY
UST.ZEGARA 3 Zmiana daty i godziny (str. 16)

1 6M dla modelu DMC-TZ2 2 Dost pny dodatkowy zoom optyczny (str. 27).
3 Zmiany ustawie  dotycz  tak e innych trybów.

Lamp  mo na ustawi  na ‘AUTO/CZ.OCZY’ lub ‘WY CZONE’ (‘WYM.B .W .’ lub
‘WY CZONE’ w przypadku kompensacji tylnego o wietlenia).
Liczba mo liwych do nagrania zdj  (str. 92)

MENU/SET

Kompensacja ekspozycji

Wybierz

Ustaw ostro

Naci nij do
po owy
Zrób zdj cie

Nacisnij do ko ca

Nie mo na u  nast puj cych funkcji.

Opcja
Zdj cia seryjne (str. 54)
Zoom cyfrowy (str. 27)
Kompensacja ekspozycji/
AUTO BRACKET *2 (str. 38)
Regulacja balansu bieli (str. 50)
NAGR. AUDIO (str. 53)
CI Y AF (str. 55)
OSZCZ DZANIE (str. 20)
WYSOKI K T (str. 34)
LINIA POMOCY (str. 33)

2 tylko DMC-TZ3

Zielone w
przypadku
ustawienia
ostro ci

Kompensacja tylnego o wietlenia (tylko tryb prosty)

Menu ‘TRYB PROSTY’
yj menu, aby zmieni  ustawienia np. jako ci obrazu czy d wi ków.

Naci nij
Maks. T: Odleg  co najmniej 1 m od obiektu
( wy wietlane)
(2 m je li nie w maksymalnym
po eniu T)

Maks. W: Odleg  co najmniej
5 cm od obiektu

wignia
zoom

Zakres ostro ci

Wy wietl menu TRYB
PROSTY

Wybierz opcj
(zmiana ustawie  d wi ku)

TRYB PROSTY

SYGNA  D W.
UST.ZEGARA

AUTO PODGL.

WYJWYB

TRYB OBR.

TRYB PROSTY

UST.ZEGAR
A

AUTO PODGL.

WYB SET

TRYB OBR.

SYGN

W.

WY
LOW
HIGH

Wybierz dan  opcj Zako cz
TRYB PROSTY

UST.ZEGAR
A

AUTO PODGL.

WYB SET

TRYB OBR.

SYGN

W.

WY
LOW
HIGH
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Natychmiastowe usuwanie

UST

USU  POJEDYNCZO

USUN TO ZDJ CIE?

NIE
TAK

WYB
WIELE/WSZYSTKIE

1/3
100-0001

10:00 15.MAR.2007

2X

4X
ANUL USU
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Podstawy 4 Natychmiastowy podgl d zdj
(PODGL D)

Dotyczy trybów:

Zdj cia mo na odtworzy  tak e w trybie nagrywania.

Uwaga
Nie mo na przywróci  usuni tych zdj .
Nie mo na odtwarza  filmów. Filmy mo na odtwarza  w trybie odtwarzania (str. 62).

Wy wietl zdj cie

4X USU

PODGL D1X

WYJ

Ostatnie zdj cie zostanie
wy wietlone przez ok. 10 sekund
Zamkni cie: Naci nij  lub przycisk
migawki do po owy.
Przewijanie zdj : 

Powi ksz zdj cie (4x/8x)
( : 2x/4x/8x/16x)

W stron
T

1X 8X

PODGL D 4X

USU

Aktualne po enie (wy wietlane
przez 1 sek.)

Obraz jest powi kszany w przypadku
przesuni cia d wigni w stron  T.
Zmniejszanie: Przesu  d wigni  w stron
W.
Zmiana po enia: .

W wietlanie obrazu pionowo
(str. 66)

Podczas
wy wietlania
zdj cia

Wybierz ‘TAK’

Zaznacz ‘TAK’ na pomara czowo.
Usuwanie kilku/wszystkich zdj

  (str. 32)

Podstawy 5 Podgl d zdj (Odtwarzanie)
Dotyczy trybów:

Pr dko  przewijania zwi ksza si .
Nie mo na u  dla funkcji ‘PODGL D’ (str. 30) lub
‘Podgl d wielu’ (str. 61).

Szybkie przewijanie

Powi kszanie

Je li nie w ono karty, zdj cia odtwarzane s  z pami ci wewn trznej. (Zdj cia ze
schowka mog  by  odtwarzane wy cznie w trybie SCHOWEK (str. 59).)

Wybierz

Zmiana zdj
Numer pliku

Poprzednie Kolejne

Numer zdj cia

Powrót do pierwszego zdj cia po
odtworzeniu ostatniego.

Usu  (str. 32)
Zmie  wy wietlane
informacje (str. 33)

Powi ksz
Lista (str. 61)

Przytrzymaj do momentu
pojawienia si  wybranego
numeru zdj cia

W stron
T

Zoom: 1x/2x/4x/8x/16x
Zmniejszenie: Przesu  w stron  W
Zmiana po enia: .
Powi kszanie powoduje zmniejszenie jako ci.

Aktualne po enie (wy wietlane przez 1 sek.)

Odtwarzanie listy (str. 61)
Odtwarzanie zdj  pionowo (str. 66)
Drukowanie

asna drukarka:
Po czenie bezpo rednie  (str. 76) Po czenie z komputerem  (str. 74)

Punkt foto  Zanie  kart  pami ci.
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US U  WSZY STKIE
USU  WIELE

WYB UST ANUL

USU  WIELE/WSZYSTKIE

UST

USU  POJEDYNCZO

USUN TO ZDJ CIE?

NIE
TAK

WYB
WIELE/WSZYSTKIE

7

10 11 12

8 9

USU  WIELE

WYB
ZAZN/ODZN WYJ

USU

NIE
TAK

1/3

10:00 15.MAR.2007

100-0001

1 miesi c 10 dni
3 DZIE

1/3
100-0001

100ISO AWB1/30F3.3
10:00 15.MAR.2007

(Example)

OK Ciemny     Jasny

3 3
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Pojedyncze zdj cie
Podczas wy wietlania
zdj cia (str. 31)

Wybierz ‘TAK’

Zaznacz ‘TAK’ na
pomara czowo

Usuwanie wielu (do 50) lub wszystkich zdj
Wybierz typ
usuwania

Naci nij
dwukrotnie

Przejd  do punktu w przypadku opcji
‘USU  WSZYSTKIE’

Wyb the pictures to
delete (Repeat)

Wybrane zdj cie

Wybierz ‘TAK’
Anulowanie
Aby anulowa  ‘USU  WSZYSTKIE’ lub
‘USU  WSZ.OPRÓCZ ’, naci nij
‘MENU/SET’.

Uwaga
Nie mo na odzyska  usuni tych zdj .
Nie wy czaj zasilania podczas usuwania zdj .

yj na adowanego akumulatora lub zasilacza (DMW-AC5E, opcja).
Podczas usuwania wszystkich zdj  z pami ci wewn trznej, usuwane zdj cia
ró ni  si  w zale no ci od wybranego trybu.
Tryb odtwarzania  : Wszystkie zdj cia z pami ci wewn trznej poza zdj ciami ze schowka
Je li ‘ULUBIONE’ (str. 65) ustawiono na ‘W ’, mo na wybra  ‘USU  WSZ.OPRÓCZ (ULUBIONE)’.
Tryb schowka : Wszystkie zdj cia ze schowka
Nie mozna usuna  zdj :

Zabezpieczonych (str. 69) (Anuluj zabezpieczenie przed usuwaniem)
Je li prze cznik karty znajduje si  w po eniu ‘LOCK’.
Zdj  niezgodnych z DCF (str. 90)

Usuwanie mo e trwa  do  d ugo w zale no ci od liczby zdj .

Podstawy 6 Usuwanie zdj
Dotyczy trybów:

Wybierz tryb odtwarzania . Zdj cia zostan  usuni te z karty, je li w ono kart , lub z pami ci
wewn trznej, je li nie w ono karty. Aby usun  zdj cia ze schowka, nale y wybra  tryb SCHOWEK..

Naci nij

Anulowanie: Naci nij ponownie 

Zaznacz ‘TAK’ na
pomara czowo

Naci nij

Brak
wy wietlania

Histogram
Odtwarzanie z powi kszeniem (str. 31),
odtwarzanie filmów (str. 62), pokaz slajdów
(str. 64):  Wy wietlacz w ./wy .
Odtwarzanie wielu scen, kalendarz (str. 61),
PODW.WY W. (tylko DMC-TZ3) (str. 64):
Nie mo na zmieni  wy wietlania

W trybie odtwarzania

Histogram
Pokazuje jasno  obiektu w postaci wykresu,
przydatny do kompensacji ekspozycji (str. 38),
etc. (Wskazanie jest przybli one.)

Histogram podczas nagrywania wy wietlany w
kolorze pomara czowym jest inny ni  histogram
podczas odtwarzania, je li zdj cie wykonano z
lamp  lub przy s abym o wietleniu.
Histogram mo e ró ni  si  dla trybu nagrywania, odtwarzania lub wykonanego za
pomoc  programu do edycji grafiki.

Linia pomocy
Pomoc w ustalaniu uj cia (np. równowagi).

Ustawienia ‘LINIA POMOCY’ (str. 20)

Uwaga
Nie mo na zmieni  podczas wy wietlania menu (str. 17).
W trybie prostym mo na tylko w czy  i wy czy  wy wietlanie.
Histogram nie jest wy wietlany w trybie prostym (str. 28), trybie filmu
(str. 47) lub trybie schowka (str. 58).

Zastosowania
(Nagrywanie)1 Zmiana wy wietlanych

informacji nagrywania

Wy wietlacz
LCD

Zmiana wy wietlanych informacji, np. histogramu.

Naci nij, aby zmieni
wy wietlanie

Histogram (tylko DMC-TZ3)

Linia pomocyBrak wy wietlania
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Zastosowania
(Nagrywanie) 2 Poprawianie widoczno ci

wy wietlacza LCD
Popraw widoczno  wy wietlacza LCD podczas wykonywania zdj  aparatem trzymanym
w górze lub przy silnym o wietleniu.

Wy wietl ‘TRYB LCD’

Przytrzymaj

Wybierz odpowiedni tryb
LCD

WYSOKI K T

WY
POWER LCD

TRYB LCD

WYB UST

Funkcja POWER LCD
Dotyczy trybów:

Rozja nia wy wietlacz LCD (do zdj
wykonywanych na zewn trz).

WYSOKI K T
Dotyczy trybów:

atwia wykonywanie zdj  aparatem
trzymanym w górze. (obraz jest s abo
widoczny przy patrzeniu na wprost)

WY : Normalna jasno

Uwaga
‘WYSOKI K T’ zostanie anulowany po wy aczeniu zasilania (tak e dla OSZCZ.ENERGII).
Zablokuj wiat o (np. r ), je li jest zbyt silne i utrudnia podgl d obrazu.
‘WYSOKI K T’ nie mo e by  u yty w nast puj cych przypadkach:

TRYB PROSTY
Tryb odtwarzania
Tryb drukowania
Wy wietlanie menu ekranowego
Podgl d zdj

Funkcja ‘POWER LCD’ zostanie wy czona, je li adna czynno  nie zostanie wykonana przez 30
sekund w trybie nagrywania. (Jasno  jest przywracana po naci ni ciu dowolnego przycisku)
Jasno /kolor ekranu dla trybu LCD nie wp ywa na wykonywane zdj cia.

Wy wietlacz
LCD

WYSOKI K T

Zastosowania
(Nagrywanie) 3 Wykonywanie zdj  z samowyzwalaczem

Dotyczy trybów:

Wy wietl ‘SAMOWYZWALACZ’

Wybierz czas trwania

WY
10SEK.

2SEK.
10

2

SAMOWYZWALACZ

WYB UST

Wy wietlany ok. 5 sekund
Mo na tak e wybra .

Ustaw ostro

Naci nij do
po owy

Ostro  zostanie ustawiona
automatycznie przed
nagrywaniem po naci ni ciu
do ko ca przyisku migawki.

Wykonaj zdj cie

Naci nij do
ko ca

3

ANUL

Wska nik samowyzwalacza miga, a zdj cie
jest wykonywane po up yni ciu wybranego
czasu.
Aby przerwa : Naci nij ‘MENU/SET’

Funkcja ta jest przydatna do redukcji drga  aparatu spowodowanych naciskaniem przycisku
migawki, dzi ki 2 sekundowemu ustawieniu samowyzwalacza.

Wska nik
samowyzwalacza

MENU/SET

Uwaga
Funkcja nie jest dost pna w trybie ‘ZDJ CIA PODW.’
lub w trybie filmu .
Dla wybranych trybów dost pna jest tylko opcja '2SEK.' lub
'10SEK.'.
TRYB PROSTY: ‘10SEK.’
Tryb schowka, tryb sceny ‘AUTOPORTRET’: ‘2SEK.’
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Zastosowania
(Nagrywanie) 4 Wykonywanie zdj  z

lamp  b yskow
Dost pne typy zale  od wybranego trybu.

Dotyczy trybów:

Lampa
Nie zas aniaj. Nie patrz
bezpo rednio z bliska (kilka cm).
Nie u ywaj w pobli u przedmiotów (ciep o
mo e spowodowa  uszkodzenia).

Wy wietl ‘LAMPA B YSKOWA’

Wybierz dany typ

WYB UST

WYM.B .W .
ZWOLN./CZ.OCZY
WY CZONE

AUTO/CZ.OCZY

LAMPA B YSKOWA
AUTO

Displayed for oko o 5 sek.
Can also be wybed with >.

Typy
Typ, dzia anie ycie

AUTO Normalna pracaAutomatycznie w czana/wy czana
AUTO/CZ.OCZY

Wykonywanie zdj  przy s abym
wietleniuAutomatycznie w czana/wy czana

Redukcja efektu czerwonych oczu
WYM.B .W .

Wykonywanie zdj  przy
wietleniu z ty u lub przy

jasnym wietle (np.
fluorescencyjnym)

Zawsze w czona
ZAW.W /CZ.OCZY

(Dla trybów ‘IMPREZA’ oraz ‘ WIAT O WIECY’ (str. 42))

Zawsze w czona
Redukcja efektu czerwonych oczu

ZWOLN./CZ.OCZY
Wykonywanie zdj  na tle
nocnego krajobrazu (zalecane

ycie statywu)

Automatycznie w czana/wy czana
Redukcja efektu czerwonych oczu
Zwalnia migawk  w celu wykonania ja niejszych zdj

WY CZONE Miejsca, gdzie u ycie lampy
jest niedozwoloneZawsze wy czona

W przypadku redukcji efektu czerwonych oczu lampa b yska dwa razy. Nie nale y
porusza  aparatu do zako czenia drugiego b ysku. Efekty mog  si  ró ni .
Pr dko ci migawki:

, , , : 1/30-1/2000
, : 1/8 (zmieniane przez ustawienie WOLNA MIGAWKA (str. 56)) -1/2000

Typy dost pne dla poszczególnych trybów ( : ustawienie domy lne)
TRYB SCENY

0 - 0 0 0 0 0  - 0 - - - 0 -  0 000 0 -
 0 - - - - -  - - - -

0-0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0  0 0
- - - - - - - - - - - 0 0 - - - - -

0 - 0 0 - - - - -  -  0 - - - - - 000 0 0 0 0 0
0 0  0  0  0 0 

Funkcji tej nie mo na zastosowa  w trybie filmu dla trybów sceny , , , ,
, ,lub .

Ustawienie lampy mo e ulec zmianie po zmianie trybu nagrywania.
Ustawienie lampy dla trybu sceny s  przywracane do domy lnych w przypadku zmiany trybu.

Dla funkcji kompensacji tylnego o wietlenia (str. 28) mo na u  trybu        lub .
.

Uwaga
Je li lampa ma zosta  u yta, wskazanie (np. ) zmienia kolor na czerwony
po naci ni ciu do po owy przycisku migawki.
Je li wskazania migaj , nie mo na wykona  zdj cia. Lampa jest adowana.

aby zasi g lampy mo e by  spowodowany nieprawid ow  ekspozycj  lub balansem bieli.
Lampa mo e nie dzia  prawid owo przy du ych pr dko ciach migawki.

adowanie lampy mo e trwa  d ej w przypadku s abego akumulatora.
W przypadku u ycia funkcji OSZCZ DZANIE (str. 20), wy wietlacz jest wy czany
podczas adowania lampy.

Zakres ostro ci w zale no ci od czu ci ISO (‘CZU ’) (str. 51) i ustawienia
zoomu  (str. 27).

AUTO Maks. W: Oko o 0.6-4.2 m Maks. T: Oko o 1.0-2.8 m
ISO100 Maks. W: Oko o 0.6-1.6 m Maks. T: Oko o 1.0-1.1 m
ISO200 Maks. W: Oko o 0.6-2.3 m Maks. T: Oko o 1.0-1.5 m
ISO400 Maks. W: Oko o 0.6-3.3 m Maks. T: Oko o 1.0-2.2 m
ISO800 Maks. W: Oko o 0.8-4.7 m Maks. T: Oko o 1.0-3.1 m
ISO1250 Maks. W: Oko o 1.0-4.7 m Maks. T: Oko o 1.0-3.1 m

Kraw dzie obrazu mog  by  ciemniejsze przy u yciu lampy z bliska bez u ycia zoomu (blisko
po enia W). Mo na temu zapobiec stosuj c niewielkie powi kszenie.

Maksymalna czu  ISO (‘LIMIT ISO’) (str. 51) oraz zakres ostro ci dla trybu
inteligentnego ISO (str. 46).

ISO400 Maks. W: Oko o 0.6-3.3 m Maks. T: Oko o 1.0-2.2 m
ISO800/ISO1250 Maks. W: Oko o 0.6-4.2 m Maks. T: Oko o 1.0-2.8 m
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Zastosowania
(Nagrywanie) 5 Wykonywanie zdj  z

kompensacj  ekspozycji
Poprawia ekspozycj  w przypadku, gdy nie mo na ustawi  prawid owej ekspozycji (je li ró nica jasno ci pomi dzy
obiektem a t em jest zbyt ma a). W pewnych przypadkach ustawienie ekspozycji mo e by  niemo liwe.

Dotyczy trybów:

Wy wietl ‘EKSPOZYCJA’

Wybierz warto
‘0’ (brak kompensacji)

WYB WYJ

EKSPOZYCJA

Warto  kompensacji jest wy wietlana w lewym
dolnym rogu ekranu. (np.: , itp.)

Przyk adowa kompensacja

Kierunek ujemny

Kierunek dodatni

Prze wietlone

Optymalna
ekspozycja

Niedo wietlone

AUTO BRACKET (tylko DMC-TZ3)
Dotyczy trybów:

Wykonywane s  trzy zdj cia ze zmienion  ekspozycj . Po wykonaniu kompensacji ekspozycji
jej warto  jest standardowa.

Wy wietl ‘AUTO BRACKET’

Naci nij kilkukrotnie

Wybierz warto
‘0’ (brak kompensacji)

WYB WYJ

AUTO BRACKET

Ustawiana jest wy wietlana
warto  kompensacji

np. AUTO BRACKET z ±1EV

Pierwsze
zdj cie 0EV
(Standard)

Drugie zdj cie
-1EV
(Ciemniej)

Trzecie
zdj cie +1EV
(Ja niej)

Nie mo na u  z lamp  lub je li liczba pozosta ych do wykonania zdj  jest mniejsza ni  2.
Je li wybrano ‘AUTO BRACKET’  jest wy wietlana po lewej stronie.
Funkcja jest anulowana po wy aczeniu aparatu.

Zastosowania
(Nagrywanie) 6 Optyczny stabilizator obrazu

Dotyczy trybów:

Automatyczne wykrywanie i kompensacja drga  aparatu.
Ustawienia nie mo na zmieni  dla trybu prostego (str. 28) lub ‘AUTOPORTRET’ (str. 42) i
‘GWIA .NIEBO’ (str. 44) w trybie sceny.

Przytrzymaj

Wybierz tryb

WYB UST DEMO.

STABILIZATOR

MODE2

WY
MODE1

MODE1:  Sta a korekta
(Obraz jest stabilny, co u atwia wybór
uj cia)

MODE2:  Korekta w momencie naci ni cia
przycisku migawki
(Bardziej efektywny ni  MODE1)

WY : Zdj cia wykonywane bez korekty
drga

Ekran demonstracji funkcji kompensacji drga
Poziom drga  oraz pr dko  ruchu wy wietlane s  na wykresie. (Warto ci
przybli one)

Drgania

Wykrywanie ruchu
Naci nij
(Naci nij ponownie,
aby zamkn )

Du e  Ma e  Du e

Nagrywanie i zoom nie mog  by  u yte podczas demonstracji.
Ustawienie automatycznej czu ci ISO oparte na wykrywanieu ruchu jest efektywne
dla trybu inteligentnego ISO   (str. 46)   oraz   ‘SPORT’ (str. 42), ‘DZIECKO’ (str. 42),
i ‘ZWIERZ ’  (str. 44) w trybie sceny.
Funkcji demonstracji nale y u  na obiektach o du ym kontra cie.

MENU/SET

Funkcja stabilizacji mo e nie
dzia  prawid owo:

Przy du ych drganiach
Przy wysokim powi kszeniu

  (zoom cyfrowy: str. 27)
Przy szybko poruszaj cych si  obiektach
W pomieszczeniach lub przy s abym

   o wietleniu (wolna migawka)
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Zastosowania
(Nagrywanie) 7 Wykonywanie zdj  zgodnych z

uj ciem
ycie trybu sceny pozwala na wykonanie zdj  o optymalnych ustawieniach (ekspozycja,

kolorystyka, itp) dla danego uj cia.
Dotyczy trybów:

Ustaw ‘SCN1’ lub ‘SCN2’
Dla obu trybów dost pne jest 20
ustawie  sceny.

Wybierz scen
1/ 2TRYB SCENY 1

WYB
PORTRET

DISPLAYUST

Wy wietlana
strona 1 z 2

MENU SCENY

Aby w czy  opis ka dej ze scen,
wybierz scen  i naci nij przycisk
‘DISPLAY’.SCN1 i SCN2

Podczas u ycia TRYBU SCENY, aparat zapami tuje ostatnio wybrany tryb.
Na przyk adj, je li jako SCN1 wybrano ‘KRAJOBRAZ NOC’, a jako SCN2 wybrano ‘PORTRET
NOC’, mo esz atwo zmieni  ustawienie, w zale no ci czy na zdj ciach znajduj  si  osoby,
czy nie.

Natychmiastowe wykonywanie zdj  (bez wy wietlania MENU SCENY)
  Wy wietl menu KONF. (str. 18)
  Wybierz i wy cz opcj  ‘MENU SCENY’ (str. 22).

Aby wy wietli  menu sceny: Naci nij 'MENU/SET'

Uwaga
Wybranie trybu sceny nieodpowiedniego dla fotografowanego uj cia mo e spowodowa ,
e kolorystyka zdj cia b dzie nieprawid owa.

Jasno  mo na ustawi  za pomoc  opcji ‘EKSPOZYCJA’ (str. 38) (poza trybem ‘GWIA .NIEBO’).
Szczegó owe ustawienia mo na zmieni  w menu NAGR. (str. 50).
(Poza ‘CZU ’, ‘TRYB POMIARU’ oraz ‘TRYB KOLORU’)
Dla wybranych scen nie mo na zmieni  ustawie .
‘B.BIELI’ mo na zmieni  dla trybów:
‘PORTRET’,‘ ADKA SKÓRA’,‘AUTOPORTRET’,‘SPORT’,‘DZIECKO’,‘ZWIERZ ’,‘DU A CZU ’
(Przywracane jest ustawienie ‘AWB’ w przypadku zmiany sceny.)
Dost pny tryb lampy (str. 36) zale y od wybranej sceny.
Ustawienie lampy trybu sceny jest przywracane do domy lnego, w przypadku zmianu
trybu sceny.
Linie pomocy wy wietlane s  w kolorze szarym w trybie sceny ‘PORTRET NOC’, ‘KRAJOBRAZ
NOC’, ‘GWIA .NIEBO’ i ‘FAJERWERKI’.

MENU/SET

DISPLAY

  PORTRET ADKA SKÓRA KRAJOBRAZ

SPORT PORTRET NOC KRAJOBRAZ NOC

AUTOPORTRET

YWNO

IMPREZA WIAT O WIECY

FAJERWERKIGWIA .NIEBO

ZDJ. NA PLA Y NIEG ZDJ CIA LOTN.

DU A CZU

DZIECKO

ZDJ CIA PODW.

ZACHÓD
CA

ZWIERZ

Funkcje ka dej ze scen (str. 42-45)
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Zastosowania
(Nagrywanie) 7 Wykonywanie zdj  zgodnych z

uj ciem (c.d.)
ycie lampy w trybie sceny

(str. 37)

Scena ycie, funkcje Uwagi Sta e ustawienia

PORTRET Poprawia odcie  skóry na zdj ciach wykonywanych przy dziennym
wietleniu.

Sta  mo liwie najbli ej obiektu.
Zoom: Mo liwie najdalej w stron  T CZU : ISO100

ADKA
SKÓRA

Wyg adza kolory skóry przy jasnym, dziennym wietle (portrety od klatki
piersiowej w gór ).

Efekt zale y od jasno ci.
Sta  mo liwie najbli ej obiektu.
Zoom: Mo liwie najdalej w stron  T CZU : ISO100

AUTOPORTRET

Wykonaj zdj cie samego siebie.
Naci nij przycisk migawki do po owy zapali si  wska nik
samowyzwalacza   naci nij do ko ca  podgl d
(je li wska nik miga, ostro  nie jest ustawiona poprawnie)
Wykonywanie zdj  z d wi kiem (str. 53)
(wska nik samowyzwalacza zapalony podczas nagrywania)

Ostro : 30-70 cm (Maks. W)
Nie u ywaj zoomu (utrudnia ustawienie ostro ci).
(Zoom ustawiany maks. w po eniu W)
Zalecany 2-sek. samowyzwalacz (str. 35).

STABILIZATOR: MODE2
TRYB AF: 9 obszarowy
LAMP.ASYS.AF: WY
SAMOWYZWALACZ: WY /2SEK.
PRZYWRÓC.ZOOM: WY

KRAJOBRAZ Wyra ne zdj cia odleg ych obiektów. Sta  w odleg ci min. 5 m. LAMPA: WY CZONA
LAMP.ASYS.AF: WY

SPORT Wykonaj zdj cia szybko poruszaj cych si  obiektów, np.
zdj cia sportowe.

Sta  w odleg ci min. 5 m.
CZU : LIMIT ISO: ISO800
(Jak dla trybu inteligentnego ISO ‘ ’ (str. 46))
WOLNA MIGAWKA: Niedost pna
Zoom cyfrowy: Niedost pny

PORTRET
NOC

Wykonaj zdj cia osób i krajobrazów nocnych o prawid owej jasno ci.
Przy s abym o wietleniu mog  wyst pi  szumy.
Migawka mo e by  zamkni ta oko o 1 sekundy po wykonaniu
zdj cia.

Obiekt nie mo e si  porusza  przez 1 sekund .
yj lampy b yskowej.

Zalecane u ycie samowyzwalacza i statywu.
Zachowaj odleg  1.2-5 m (Maks. W (szeroki

t), zalecana odleg  1.5 m).

CI Y AF: WY

KRAJOBRAZ
NOC

Wyra ne zdj cia nocnych krajobrazów.
Przy s abym o wietleniu mog  wyst pi  szumy.
Migawka mo e by  zamkni ta do 8 sekund po wykonaniu zdj cia.

Zachowaj odleg  5 m.
Do not move for 8 seconds.
(Pr dko  migawki: maks. 8 sek)
Zalecane u ycie samowyzwalacza i statywu.

LAMPA: WY CZONA
CI Y AF: WY /LAMP.ASYS.AF: WY
CZU : ISO100
WOLNA MIGAWKA: Niedost pna

YWNO Naturalnie wygl daj ce zdj cia ywno ci. Ostro :Maks. W: 5 cm i wi cej
Maks. T: 1 m i wi cej —

IMPREZA Rozja nia obiekty i t o na zdj ciach wewn trz pomieszcze , np. podczas
wesel.

Zachowaj odleg  1.5 m.
Zoom: Wide (strona W)

yj lampy b yskowej.
Zalecane u ycie samowyzwalacza i statywu.

—

WIAT O
WIECY Zachowuje atmosfer  pomieszcze  o wietlonych wiecami.

Ostro :Maks. W: 5 cm i wi cej
Maks. T: 1 m i wi cej

Nie u ywaj lampy b yskowej.
Zalecane u ycie samowyzwalacza i statywu.

—

DZIECKO

(c.d.)

Dzi ki s abej lampie b yskowej, skóra nabiera naturalnego odcieniu.
Nagrywanie wieku:
DATA URODZIN: Wybierz ‘Z WIEKIEM’ i naci nij ‘MENU/SET’.

Wybierz ‘DATA URODZIN’.
Ustaw dat  urodzin za pomoc  i naci nij ‘MENU/SET’. (Mo na ustawi
osobno dat  dla opcji ‘DZIECKO1’ i ‘DZIECKO2’.)

Ostro : Maks. W: 5 cm i wi cej
Maks. T: 1 m i wi cej

Wiek jest wy wietlany oko o 5 sekund po wybraniu
tego trybu.
Format wy wietlania wieku zale y od ustawienia

zyka.

CZU : ISO LIMIT: ISO400
(Jak dla trybu inteligentnego ISO ‘ ’ (str. 46))
Zoom cyfrowy: Niedost pny
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Zastosowania
(Nagrywanie) 7 Wykonywanie zdj  zgodnych

z uj ciem (c.d.)
ycie lampy w trybie sceny

(str. 37)

Scena U ycie, funkcje Uwagi Sta e ustawienia

DZIECKO Data urodzenia wy wietlana jest w formacie ‘0 miesi c 0 dzie ’.
Zerowanie: Wybierz polecenie ‘ZEROWANIE’ z menu
KONF. (str. 22).

Nie mo na doda  wieku po wykonaniu zdj cia.
Wiek mo e by  drukowany z u yciem
do czonego oprogramowania (str. 11).
Wiek mo na dodawa  do zdj  dzi ki funkcji
‘DATOWNIK’ (str. 66).

(str. 43)

ZWIERZ Nagrywanie wieku zwierz cia podczas wykonywania zdj .
Metoda ustawie  jak dla trybu ‘DZIECKO’ (str. 42-45).

LAMP.ASYS.AF domy lnie wy czona.
Jak dla trybu ‘DZIECKO’ (str. 42-45) Jak dla trybu ‘DZIECKO’ (str. 43)

ZACHÓD
CA Wykonaj wyra ne zdj cia zachodu s ca. —

LAMPA: WY CZONA
LAMP.ASYS.AF: WY
CZU : ISO100

DU A
CZU

Zapobiega rozmywaniu obrazu przy s abym o wietleniu.
Obraz mo e by  ziarnisty, ze wzgl du na du  czu .

Ostro : Maks. W: 5 cm i wi cej
Maks. T: 1 m i wi cej

LAMPA: WY CZONA
CZU : ISO3200
Nie mo na u  dodatkowego zoomu optycznego
i zoomu cyfrowego.

GWIA .
NIEBO

Wyra ne zdj cia gwie dzistego nieba lub s abo o wietlonych obiektów.
Ustawienia pr dko ci migawki Zawsze u ywaj statywu.

Zalecane u ycie samowyzwalacza.
Nie poruszaj aparatu do zako czenia
odliczania.
Aby zmieni  pr dko  migawki naci nij
‘MENU/SET’,  i wybierz ‘GWIA .NIEBO’.
‘EKSPOZYCJA’, ‘AUTO BRACKET’(tylko DMC-TZ3),
i ‘ZDJ. SERYJNE’ s  niedost pne.

LAMPA: WY CZONA
NAGR. AUDIO: WY
CI Y AF: WY
STABILIZATOR: WY
CZU : ISO100
WOLNA MIGAWKA: Niedost pna

  Wybierz za pomoc
 i naci nij ‘MENU/SET’.

  Naci nij przycisk migawki.

ANUL USTWYB

GWIA .NIEBO

60 SEK.

30 SEK.

15 SEK.

Ustaw
szy czas

migawki
przy s abym

wietleniu.

Rozpoczyna
si  odliczanie

15

ANUL

FAJERWERKI
Wykonywanie zdj  fajerwerków eksploduj cych na nocnym niebie.

Mo na ustawi  pr dko  migawki 1/4 sekundy lub 2 sekundy (je li
aparat nie drga lub stabilizator jest wy czony). (je li kompensacja
ekspozycji nie jest u ywana)

Zachowaj odleg  10 m.
Zalecane u ycie statywu.

LAMPA: WY CZONA
CZU : ISO100
CI Y AF: WY
LAMP.ASYS.AF: WY

ZDJ. NA PLA Y Prawid owy odcie  s onecznego nieba i wody oraz prawid owa jasno
fotografowanych obiektów. Nie dopuszczaj do kontaktu piasku i wody z aparatem. —

NIEG Naturalny kolor niegu podczas fotografowania stoków narciarskich i
górskich krajobrazów. Trwa  akumulatora maleje w niskiej temperaturze. —

ZDJ CIA LOTN. Wykonywanie zdj  przez okno samolotu.
Skieruj aparat na kontrastowy obraz podczas
ustawiania ostro ci.
Upewnij si , e wn trze samolotu nie odbija
si  w oknie.

LAMPA: WY CZONA
LAMP.ASYS.AF: WY

ZDJ CIA
PODW.

Naturalne kolory pod wod .
Nale y u  etui wodoodpornego
(DMW-MCTZ3, opcja).

Dla szybko poruszaj cych si  obiektów ustaw
obszar AF i naci nij  (blokada AF).
Naci nij ponownie , aby odblokowa .
Ustaw poziom nasycenie koloru czerwonego i
niebieskiego z u yciem regulacji balansu bieli (str. 50).
Ostro : Maks. W: 5 cm i wi cej

Maks. T: 1 m i wi cej

Samowyzwalacz: Niedost pny
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Zastosowania
(Nagrywanie) 8 Unikanie rozmycia

obiektu
(Inteligentne ISO)

Wykonywanie
zbli
(Tryb MAKRO)

Unikanie rozmycia obiektu przy s abym o wietleniu lub
szybko poruszaj cych si  obiektów

Wykrywa ruch obiektu i ustawia optymaln  czu  ISO i pr dko  migawki w zale no ci od
jasno ci.

Wykonywanie zbli  kwiatów, itp.

Wybierz Wykonaj zdj cie
(str. 24)

Zalecane u ycie statywu, samowyzwalacz (str. 35) i wy czenie lampy (str. 36).
Poruszenie aparatu po ustawieniu ostro ci spowoduje nieprawid owe ustawienie ostro ci
obrazu, poniewa  margines ustawienia ostro ci zostanie zmniejszony.
Na kraw dziach obrazu mo e by  zmniejszona rozdzielczo .
Wykonywanie zbli  z odleg ego miejsca (Funkcja Tele Makro)
Ustaw zoom maksymalnie w po eniu T, aby wykona  zbli enia kwiatów lub zwierz t, do
których nie mo esz si  zbli  z maksymalnej odleg ci 1 m. Ustaw ostro  po zmianie
powi kszenia naciskaj c przycisk migawki do po owy. Zalecane u ycie statywu.

Wybierz Wykonaj zdj cie
(str. 24)

Ruchome obiekty w pomieszczeniach…
czu  i pr dko  migawki s
zwi kszane, aby unikn  rozmycia.

1/125
ISO800

Nieruchome obiekty w pomieszczeniach…
czu  jest obni ana by unikn  szumów.

1/30
ISO200

Mo na wybra  maksymaln  czu  ISO (str. 51, ‘LIMIT ISO’). Je li maksymalny poziom
ustawiony jest na ‘800’ lub ‘1250’, zostanie obni ony do ‘640’ w przypadku u ycia lampy

yskowej.
Ruch obiektu mo e nie zosta  wykryty, je li obiekt jest zbyt ma y, znajduje si  na kraw dzi
ekranu lub poruszy si  dopiero w momencie naciskania przycisku migawki.
Rozmycie mo e pojawi  si  w zale no ci od jasno ci i ruchu obiektu.
Opcje ‘CYFR.ZOOM’ (str. 27) i ‘WOLNA MIGAWKA’ (str. 56) s
niedost pne.

Maks. T: Odleg  co
najmniej 1 m od obiektu
( ) (2 m je li nie w
maks. po eniu T)

Maks. W: Odleg
co najmniej 5 cm od
obiektu

Zakres ostro ci w
trybie Inteligentne ISO,
MAKRO

wignia zoom

Zastosowania
(Nagrywanie) 9 Nagrywanie filmów

Dotyczy trybów:

Nagrywanie filmów i d wi ku. Nie mo na nagrywa  filmów bez d wi ku.

Wybierz

Rozpocznij nagrywanie

Zako cz

Naci nij do po owy
(ustaw ostro )

Naci nij do
ko ca

Czas nagrania
(przybli ony)

Dost pny czas
nagrywania (przybli ony)

Nagranie ko czy si  po
zape nieniu karty.

Naci nij do ko ca

Format i jako  obrazu
Ustaw ‘FORMAT OBRAZU’ (str. 51) przed ustawieniem
‘TRYB OBR.’  (str. 52).

FORMAT TRYB OBR.   Rozmiar Klatek/sek

4:3

30fps VGA
640×480

30/sek
10fps VGA 10/sek
30fps QVGA

320×240

30/sek
10fps QVGA
(Za cznik wiadomo ci
e-mail)

10/sek

16:9
30fps 16:9

848×480
30/sek

10fps 16:9 10/sek

‘30fps’: p ynny obraz
‘10fps’: d sze nagranie

 Zalecane u ycie karty o pr dko ci zapisu 10MB/s
(oznaczenie na opakowaniu).
W pami ci wewn trznej mo na nagrywa
wy cznie filmy w formacie QVGA.

  Uwaga
Zoom i CI Y AF (str. 55)  nie
mog  by  u yte podczas
nagrywania filmów.
Filmów nie mo na nagrywa  na
karty MultiMediaCard.
Nie mo na u  trybu ‘MODE2’
stabilizatora obrazu.
Zakres ostro ci 5 cm i wi cej dla
maks. W/1 m i wi cej dla
maks. T. (2m je li nie maks. T)
Ostro , zoom i warto  przys ony

 sta e podczas nagrywania
filmów.
Filmy mo na nagrywa
maksymalnie 15 minut.
Nagrywanie mo e zosta
przerwane w po owie w
zale no ci od typu karty.

Przybli ony czas nagrywania
(str. 92)

Mikrofon
(nagrywanie

osu)
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10:00 15.MAR.2007

100-0001
1/3

1 DZIE
10:00 15.MAR.2007

ANUL USTWYB

GODZINA

DOM
CEL

--:-- --.--. ----

ANUL USTWYB

GODZINA

CEL
DOM

10:00 15.MAR.2007

10:00

GMT +0:00
USTWYB

ANUL
London
Casablanca

10:00 19:30

Adelaide
+9:30

USTWYB
ANUL
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Zastosowania(Nagrywanie)10 Funkcje przydatne w podró y
(DATA WYJAZDU, GODZINA)

Nagrywanie dnia wakacji lub czasu lokalnego. Mog  by  wy wietlane podczas
odtwarzania lub dodane do zdj . (str. 66)

Nale y wcze niej ustawi  zegar (str. 16).

Nagrywanie dnia wakacji (DATA WYJAZDU)

Dotyczy trybów:

Wybierz ‘DATA WYJAZDU’ z
menu KONF. (str. 18, 20)

Wybierz ‘UST’
1/4

GODZINA
WY WIETLACZ ± 0

UST.ZEGARA

KONF.

LINIA POMOCY

WYB UST
DATA WYJAZDU

WY
UST

Ustaw dat  wyjazdu
DATA WYJAZDU

USTAW DAT
WYJAZDU

WYB

2007MAR15 ..

UST

Ustaw dat  powrotu
DATA WYJAZDU

WYJ

USTAW DAT
POWROTU

------- .-- .

WYB

Wyjd  bez wybierania daty, je li
nie chcesz ustawia  daty.

Odtwarzanie

Wy wietlane oko o 5 sekund po
prze czeniu z trybu odtwarzania do
trybu nagrywania.

Pozosta e dni

Nagrywanie

Uwaga
Aby zako czy  wybierz opcj  ‘WY ’ w punkcie .
Je li wybrano miejsce docelowe dla ustawienia ‘GODZINA’ (po prawo), dni wakacji
obliczane s  na podstawie czasu lokalnego miejsca docelowego.
Je li ustawienie zmieniono przed wakacjami, liczba dni do daty wyjazdu jest
wy wietlana na pomara czowo ze znakiem minus (nie jest nagrywana).
Je li DATA WYJAZDU jest wy wietlana na bia o ze znakiem minus, data ‘DOM’ jest
ustawiona o jeden dzie  wcze niej ni  data ‘CEL’ (jest nagrywana).
Drukowanie liczby pozosta ych dni wakacji:

Uruchom funkcj  ‘DATOWNIK’ (str. 66) przed rozpocz ciem drukowania.
yj do czonego oprogramowania (str. 11).

Wybór czasu lokalnego w miejscu docelowym (GODZINA)

Dotyczy trybów:

Nazwa
miasta/obszaru

Ró nica wzgl dem GMT
(Greenwich  Mean Time)

Czas w
miejscu
docelowym

Wybierz ‘GODZINA’ z menu KONF. (str. 18,20)
Przy pierwszym ustawieniu pojawi si  komunikat ‘USTAW
OBSZAR DOMOWY’. Naci nij ‘MENU/SET’, aby przej  do punktu .

Je li miejsce docelowe nie jest dost pne,
wybierz czas w oparciu o ró nic
wzgl dem obszaru domowego.

Godzina

Ró nica wzgl dem obszaru
domowego

Wybierz ‘DOM’ Wybierz obszar domowy

Wybierz  ‘CEL’ Ustaw obszar
docelowy

Ustawienie/wy aczenie czasu letniego

Wykonaj czynno ci z punktów , .
(Naci nij ponownie, aby
wy czy )

Zako cz

Nazwa
miasta/obszaru

Po powrocie Wykonaj czynno ci z punktów  i naci nij
‘MENU/SET’, aby zako czy .

Ustawienia zegara (str. 16) nie s  zmieniane dla ustawienia czasu letniego.
Zdj cia nagrywane po wybraniu miejsca docelowego b
wy wietlane z ikon  w trybie odtwarzania.

Ustawienie kolejny raz, naci nij .

Ustawienie obszaru mo na
anulowa  naciskaj c w
punkcie lub .
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Zastosowania(Nagrywanie)11 ycie menu NAGR.
Mo na wybra  szczegó owe ustawienia nagrywania, takie jak kolorystyka, czu , format
obrazu i rozmiar obrazu.
Dost pne opcje zale  od wybranego trybu.

Ustawienia menu NAGR. (str. 18)
Domy lne ustawienie:
‘Szybkie ustawienia’ (str. 57) s  przydatne do wywo ania najcz ciej

ywanych opcji menu.

‘AWB’ mo e nie dzia  prawid owo przy
okre lonym o wietleniu, np. czerwoneg jak wiat o
wiecy lub niebieskiego jak ekran TV lub

po czenie tych róde wiat a, lub w przypadku
braku koloru zbli onego do bia ego.
Dla wiat a fluorescencyjnego zalecane
jest ustawienie ‘AWB’ lub ‘ ’.

Ustaw bia y obiekt w
ramce AF
        (punkt    )

Zmiana na czerwony
lub niebieski po
regulacji

B.BIELI

Kolor mo e wydawa  si  zbyt niebieski lub zbyt czerwony w zale no ci od ród a wiat a (s ce,
lampy, itp.). Kolory mo na regulowa  dzi ki opcji balansu bieli.

Dotyczy trybów:
Ustawienia: AWB (automatyczne) (bezchmurne niebo) / (pochmurne

niebo) / (zacienione)  / (jasne o wietlenie ) / ( ycie
warto ci dla ) / (ustawienie r czne)

czne ustawienie balansu bieli ( )
Wybierz i naci nij ‘MENU/SET’.
Skieruj aparat na bia y obiekt (np. kartk  papieru) i naci nij
‘MENU/SET’.
Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’ twice.
(lub przycisk migawki do po owy.)
Ustawienie jest zerowane po regulacji balansu bieli (patrz poni ej).

Regulacja balansu bieli (poza opcj  ‘AWB’)
Naci nij kilkukrotnie , aby wybra  ‘REG.BAL.BIELI.’.
Naci nij , je li obraz jest zbyt czerwony lub , je li jest zbyt
niebieski.
Nac nij ‘MENU/SET’ (lub przycisk migawki do po owy).

Zakres dzia ania ‘AWB’: (‘AWB’ automatycznie ustawia optymalny balans bieli.)

Zachmurzone niebo
Cie
Ekran TV

arówka
Zachód/wschód s ca

wiat o wiecy

wiat o s oneczne
Bia e wiat o
fluorescencyjne

Niebieskie niebo

CZU
Ustawienie czu ci na wiat o. Do wykonywania zdj  przy s abym o wietleniu zalecane jest
wy sze ustawienie czu ci.

Dotyczy trybów:

Ustawienie: AUTO (automatyczne) /100 / 200 / 400 / 800 / 1250
(dla : ‘LIMIT ISO’ 400 / 800 / 1250)

AUTO: Automatyczne ustawienie do maksymalnie 200 (640 w przypadku u ycia lampy)
w zale no ci od jasno ci.
Dla trybu Inteligentne ISO  mo na ustawi  maksymaln  czu  ISO.
Przegl d ustawie
                CZU 100 1250

Miejsce (zalecane) Jasne
(na zewn trz)

Ciemne

Pr dko  migawki Niska Wysoka
Zak ócenia Niskie Wysokie

FORMAT OBRAZU
Format obrazu zdj  mo na zmieni  zgodnie z formatem drukowania lub odtwarzania.

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

Tak jak dla telewizora
4:3 lub monitora

Jak dla normalnej
kamery filmowej

Odtwarzanie na telewizorach
szerokoekranowych lub
HDTV

Kraw dzie mog  by  obci te podczas drukowania – sprawd  przed
rozpocz ciem drukowania (str. 88).

(Tylko zdj cia)

‘’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’   lub ‘ ’ mog  by  niezale nie zmieniane.
Ustawienia s  zapami tywane po wy czeniu aparatu.
Ustawienia stosowane s  dla zdj  z lamp .
Mimo, e ustawienie ‘AWB’ jest sta e dla trybu sceny ‘ZDJ CIA PODW.’ (str. 44), mo na
wykona  dodatkow  regulacj .
Regulacji nie mo na dokona , je li opcja ‘TRYB KOLORU’ (str. 57) jest ustawiona na
‘COOL’,  ‘WARM’, ‘B/W’ lub ‘SEPIA’.
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Zastosowania
(Nagrywanie) 11 ycie menu NAGR. (c.d.)

TRYB OBR.
Ustawienie jako ci filmów (str. 47).

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

Format obrazu
(str. 51)

:   30fps VGA   / 10fps VGA / 30fps QVGA / 10fps QVGA
:   30fps 16:9 / 10fps 16:9

ROZM.OBR.
Ustaw rozmiar obrazu. Od tego ustawienia oraz od ustawienia ‘JAKO ’ (po prawo) (str.
92) zale y liczba mo liwych do wykonania zdj .

Rozmiary obrazu

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

FORMAT OBRAZU Rozmiar
7M 1 3072 x 230     4,5M 22560 x 1920    3M 2048 x 1536

2M 1600 x 1200   1M 1280 x 960 0.3M 640 x 480
7M 3 3216 x 2144   4.5M 2560 x 1712   2.5M 2048 x 1360

6M 4 3328 x 1872   3.5M 2560 x 1440    2M 1920 x 1080

Rozmiary dla modelu DMC-TZ2.
1 : 6M (2816 x 2112) 2 : Brak 3 : 6M (2976 x 1984) 4 : 5.5M (3072 x 1728)

Dodatkowy zoom optyczny (str. 27) dost pny dla zdj  o rozmiarze   .
   is nie jest wy wietlany dla trybu sceny ‘DU A CZU ’ (str. 44) (nie mo na u
dodatkowego zoomu optycznego).
W zale no ci od warunków i obiektu mog  pojawi  si  zniekszta cenia
obrazu.

Wi kszy rozmiar = Wyra niejszy obraz
(mniejsza liczba mo liwych do
wykonania zdj )

Mniejszy rozmiar = Mniej wyra ny obraz
(wi ksza liczba mo liwych do wykonania
zdj )

‘30fps’: p ynny obraz; ‘10fps’: d szy czas nagrywania

JAKO
Stopie  kompresji zapisywanych plików. Od tego ustawienia oraz od ustawienia ‘ROZM.OBR.’
(po lewo) (str. 92) zale y liczba mo liwych do wykonania zdj .

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

: Wysoka jako  (priorytet ma jako  obrazu)
:  Standardowa jako  (pozwala na wykonanie wi kszej liczby zdj  przez

ograniczenie rozmiaru zdj cia oraz jako ci obrazu)

NAGR. AUDIO
Umo liwia nagranie zdj  z d wi kiem (np. rozmowy lub uwag).

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

WY : D wi k nie jest nagrywany
 : Nagrywanie oko o 5 sekund d wi ku ( wy wietlana na ekranie)

Aby anulowa  nagrywanie: Naci nij ‘MENU/SET’.
Nie mo na u  dla funkcji ‘ZDJ. SERYJNE’ (str. 54), ‘GWIA .NIEBO’ (str. 44) i ‘AUTO
BRACKET’  (str. 38, tylko DMC-TZ3).
Funkcje ‘DATOWNIK’, ‘ZM.ROZ.’, ‘PRZYC.’, oraz ‘ZM.FORMATU’ nie mog  by  u yte dla zdj  z

wi kiem.
Ustawienia 'NAGR. AUDIO ' (str. 60) dotycz  te  opcji nagrywania menu schowka.

TRYB POMIARU
Umo liwia zmian  metody pomiaru ekspozycji (str. 38).

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

:  (Wielokrotny: Pomiar jasno ci ca ego ekranu. Zalecany jako
standardowe ustawienie)

:  (Centralnie wywa ony: Równomierny pomiar ca ego ekranu z ustawieniem
ostro ci na rodku ekranu)

: (Punktowy: Pomiar punktowy)

Miejsce pomiaru
punktowego
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TRYB AF
Metoda ustawienia ostro ci mo e by  zmieniana w zale no ci od po enia i liczby obiektów.

Dotyczy trybów:
Ustawienia: / / / / (  : Szybkie ustawienie ostro ci)

Obiekt poza rodkiem ekranu (obszar AF wy wietlany po ustawieniu ostro ci)

Dla opcji lub  obraz mo e zosta  chwilowo zatrzymany.
Obszar AF jest wi kszy przy s abym

wietleniu lub podczas u ycia zoomu
cyfrowego, itp.

Obszar AF
F4.9 1/15

yj opcji  lub  , je li ustawienie ostro ci za pomoc  opcji  jest
utrudnione.

Obszar AF

Automatyczne
ustawienie ostro ci na
ka dym z 9 punktów

Automatyczne
ustawienie ostro ci na
bokach lub na rodku.

Obszar AF

    Obszar AF

Ostro  w obszarze
AF na rodku ekranu
(Zalecane w przypadku
utrudnionego
ustawienia ostro ci)

Ostro  w niewielkim,
ograniczonym obszarze.

Ustalanie po enia ostro ci

ZDJ. SERYJNE
Pozwala na wykonanie kilku zdj  w szybkiej serii. Zdj cia wykonywane s  przez czas
naci ni cia przycisku migawki.

Dotyczy trybów:

Zastosowania
(Nagrywanie)11 ycie menu NAGR. (c.d.)

9-obszarowe ustawienie ostro ci 3-obszarowe ustawienie ostro ci (Szybkie)

1- obszarowe ustawienie ostro ci (Szybkie)
1- obszarowe ustawienie ostro ci Punktowe ustawienie ostro ci

Obszar
punktowy AF.

Ustawienia:
ZDJ. SERYJNE Pr dko 1     Liczba zdj 2

  WY Zdj cia seryjne nie s  wykonywane
(Du a pr dko ) 3 3 zdj cia/sek Wysoka: Maks. 5

Standardowa: Maks. 7(Ma a pr dko ) 3 2 zdj cia/sek
3, 4 (Wolne) Oko o 2 zdj cia/sek 5 Do zape nienia no nika

1 :  W zale no ci od pr dko ci migawki i ustawienia ‘CZU ’.
2 :  Samowyzwalacz: Sta a liczba 3 zdj .
3 :  Tylko DMC-TZ3. 4 :  Tylko DMC-TZ2.
5 :  DMC-TZ3: Pr dko  serii maleje z czasem. (Opó nienie zale y od typu karty, rozmiaru i

jako ci zdj .)
DMC-TZ2: W zale no ci od typu karty, opcji ‘ROZM.OBR.’ (str. 52) i ‘JAKO ’ (str. 53).

Pr dko  serii mo e by  mniejsza je li ustawiono CZU  (str. 51) ‘ISO400’ lub wi ksz
lub dla mniejszej pr dko ci migawki przy s abym o wietleniu.
Nie mo na u  lampy (wska nik lampy jest czerwony, str. 36) oraz nie mo na u  funkcji
‘AUTO  BRACKET’ (str. 38, tylko DMC-TZ3).
Ustawienia s  zapisywane po wy czeniu aparatu.
Ostro  jest ustalana dla pierwszego zdj cia
Ustawienie ekspozycji i balansu bieli:

DMC-TZ3
Du a pr dko : ustawiane dla pierwszego zdj cia.
Ma a pr dko , Wolne: ustawiane dla ka dego zdj cia
DMC-TZ2
Ustawiane dla ka dego zdj cia

Podczas u ycia funkcji ZDJ. SERYJNE podczas przesuwania aparatu za poruszaj cym si
obiektem w miejscach o ró nej jasno ci (np. z pomieszczenia na zewn trz), ustawienie
ekspozycji mo e trwa  d ej ni  zwykle.
Automatyczny podgl d jest w czany niezale nie od ustawie  opcji ‘AUTO PODGL.’.

CI Y
AF

Ostro  jest ci gle ustawiana zgodnie ze zmian  ruchu obiektu.
(Zwi kszone zu ycie akumulatora)

Dotyczy trybów:
Ustawienia:

WY : Wy czone : ( wy wietlane na ekranie)
Ustawienie ostro ci mo e trwa  do  d ugo, je li zoom zosta  nagle prze czony z
po enia W do T lub w przypadku nag ego zbli enia si  do obiektu.
Naci nij do po owy przycisk migawki, je li ostro  nie mo e by  ustawiona.
Dla opcji ,  lub ostro  zostanie ustawiona szybciej po naci ni ciu
przycisku migawki do po owy.
Ostro  nie jest zmieniana podczas nagrywania filmów.
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LAMP.ASYS.AF
ycie dodatkowej lampy podczas ustawiania ostro ci przy s abym o wietleniu..

Dotyczy trybów:
Ustawienia:
WY  :  Lamp wy  (wykonywanie zdje  zwierz t w nocy, itp.)
  W : Lampa zapala si  po naci ni ciu do po owy przycisku migawki (wy wietlana jest ikona

i wi kszy obszar AF)

Nie zas aniaj lampy i nie patrz na ni  z bliska.
Funkcja jest w czona w trybie prostym .
Zasi g lampy: 1.5 m

Lampa pomocnicza

WOLNA MIGAWKA
Umo liwia zmniejszenie pr dko ci migawki, co pozwala na wykonanie zdj  przy s abym o wietleniu.

Dotyczy trybów:
Ustawienia:  1/8- (standardowe zalecane ustawienie) / 1/4- / 1/2- / 1-

Ma e pr dko ci migawki pozwalaj  na wykonanie ja niejszych zdj , ale zwi kszaj
ryzyko drga . Zalecane jest u ycie statywu i samowyzwalacza (str. 35).
Mo na u  z funkcj  PORTRET NOC (str. 42), aby wykona  jasne zdj cie
nocnych krajobrazów i obiektów.

wy wietlane jest na ekranie dla ustawie  innych ni  ‘1/8-’.

CYFR.ZOOM
Zwi kszanie efektu zoomu optycznego lub dodatkowego zoomu optycznego do 4 razy. (str. 27).

Dotyczy trybów:
Ustawienia: WY :  (Wy czony) / : ( czony)

Funkcja ta jest niedost pna w trybie prostym , trybie Inteligentne ISO  lub
trybie sceny ‘SPORT’, ‘DZIECKO’, ‘ZWIERZ ’ lub ‘DU A CZU ’.

Zastosowania
(Nagrywanie)11 ycie menu NAGR. (c.d.)

TRYB KOLORU
Ustaw efekt koloru.

Dotyczy trybów:

Ustawienia: STANDARD / NATURAL ( adki) / VIVID (ostry) / COOL (niebieskawy)
/  WARM (czerwonawy) / B/W / SEPIA

W przypadku zak óce  przy s abym o wietleniu: Wybierz ‘NATURAL’.
Tryb FILM: Nie mo na wybra  opcji ‘NATURAL’ i ‘VIVID’.
Regulacja balansu bieli nie jest u ywana dla opcji ‘COOL’, ‘WARM’, ‘B/W’
lub ‘SEPIA’.
Ustawienia dla zdj  i filmów s  wykonywane osobno.

UST.ZEGAR
AUstaw zegar. Takie same funkcje jak dla menu KONF. (str. 16).

Nast puj ce opcje mog  by  szybko przywo ane z menu NAGR. Dost pne opcje zale  od
wybranego trybu.

ZDJ. SERYJNE (str. 54) B.BIELI (str. 50) (za wyj tkiem ) CZU  (str. 51)
FORMAT OBRAZU (str. 51) ROZM.OBR. (str. 52) JAKO  (str. 53)

Wybierz tryb  ‘ ’.

Wy wietl ‘Szybkie ustawienia’

Przytrzymaj 7
WYB WYJ

AUTO
WY
WY  AWB 4:3 Szybkie

ustawienia

Wybierz opcj WYbierz ustawienie

7
WYB WYJ

AUTOWY  AWB
4:3
4:3

3:2
16:9

7

AUTOWY  AWB

4:3
3:2
16:9

16:9

WYB WYJ
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Northwood St

Hudson R d

Crossford St

4X

2X
8X

ZAZN.

Crossfordt

THE ZOOM MARK HAS
BEEN SET

Northwood St

Hudson R d

Crossford St

4X

2X
8X

ZAZN

City Park

4/4

10:00 15.MAR.2007
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Zastosowania(Nagrywanie)12 Wykonywanie/podgl d zdj  ze
schowka (SCHOWEK)

Funkcja przydatna do wykonywania zdj  rozk adów jazdy i map, zamiast pisania notatek.
Niezale nie od karty, zdj cia zawsze s  zapisywane w pami ci wewn trznej, tak by mog y by
odró nione od zwyk ych zdj  i natychmiast wy wietlone.

Dotyczy trybów:

Wykonywanie zdj  schowka (nagrywanie do schowka)

Wybierz

Wybierz ‘NAGR.’

WYB DISPLAYUST

SCHOWEK

ODTW.

NAGR.

Zaznacz ‘NAGR.’ na pomara czowo

(Ekran pocz tkowy)

Wykonaj zdj cie do schowka

Naci nij do po owy
(ostro )

Naci nij do ko ca
(wykonaj zdj cie)

Liczba mo liwych do wykonania zdj  ze
schowka w pami ci wewn trznej.
Rozmiar zdj cia 1M 2M
Liczba zdj 36 24

Liczba ta jest mniejsza podczas nagrywania
zdj  w pami ci wewn trznej
(str. 26) w innym trybie nagrywania  (np.     )
Podgl d zdj  ze schowka (odtwarzanie
ze schowka) ( )
Zmiana rozmiaru zdj cia  (str. 60)

Niedost pne funkcje:
ZDJ. SERYJNE, CYFR.ZOOM,
AUTO  BRACKET (Tylko DMC-
TZ3), REG.BAL.BIELI, CI Y AF
Ustawienia nast puj cych
funkcji s  sta e.
FORMAT OBRAZU:
JAKO :
SAMOWYZWALACZ: WY /2SEK.
CZU : AUTO
Funkcje inne ni  powy sze maj
takie same warto ci jak dla
trybu prostego (str. 28).  (Mo na
zmieni  ustawienia funkcji,
STABILIZATOR (str. 39)).
Je li pami  wewn trzna jest zape niona

Usu  zdj cia ze schowka w
trybie odtwarania ze schowka.
(Skopiuj wymagane zdj cia na
kart  pami ci  str. 60)

Wyjmij kart  i w cz
   tryb odtwarzania         ,
aby usuna  zdj cia w
innym trybie nagrywania ’).
Zwró  uwag  na prawa
autorskie, itp. (str. 2)

MENU/SET

Odtwarzanie zdj  ze schowka (odtwarzanie ze schowka)

Wybierz ‘ODTW.’ w punkcie  po lewo

Poprzednie Nast pne W stron  W
(Pojedyncze
zdj cie: w stron  T)

Pojedyncze zdj cie 9 zdj  na ekranie

Wybierz zdj cie i
naci nij ‘MENU/SET’,
aby wy wietli
pojedyncze zdj cie.

Podgl d z powi kszeniem (str. 31)

Usuwanie zdj  ze schowka (str. 32)
Usuwane jest oryginalne zdj cie i zdj cie z oznaczeniem zoom.
Mo na usuwa  tak e powi kszone zdj cia.

Po wybraniu stopnia i
po enia powi kszenia Oznaczenie zoom

Wy wietlane po dodaniu
do zdj cia

Zmiana zoomu i po enia: Powtórz powy sze czynno ci
Zako czenie ustawie  oznaczenia zoom: Przywró  normalny stopie  zoom

Podgl d dodanego stopnia i po enia powi kszenia:

Wy wietl zdj cie za pomoc

Uwaga
Podczas nagrywania zdj  ze schowka: Naci nij do po owy przycisk migawki. (  )
Funkcje menu ODTW. (str. 64) nie s  dost pne.
Zdj cia wykonane w innym trybie nagrywania, zmienione funkcj  OBRÓ  (str. 66) oraz
skopiowane do schowka (str. 73) b  wy wietlane w oryginalnym uk adzie.
Nie mo na u  funkcji ‘WYJ CIE WIDEO’ (str. 79) i drukowanie (str. 76) podczas
odtwarzania zdj  ze schowka.

Dodanie stopnia i po enia powi kszenia (Oznaczenie zoom):
Przydatne do powi kszania i zapisywania cz ci mapy, itp.

Powi ksz Zmie
po enie

Natychmiastowo
wy wietlany zapisany
rozmiar i po enie

(Nie ma potrzeby
cznego

powi kszenia
lub przesuwania)

Laker St

C
halky A

ve

G
reener
reener Pl

Laker St

C
halky A

ve

G
reener Pl
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CANCEL MARK
DUB.AUDIO

KOPIUJ
INITIAL DISP. ON

ID  DO NAGR.
ODTW. ZE SCHOWKA

WYB WYJ

ROZM.OBR.
NAGR. AUDIO
INITIAL DISP.

UST.ZEGAR
A

WY

ID  DO ODTW.
NAGR. DO SCHOWKA

WYB WYJ
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Menu SCHOWEK
Naci nij ‘MENU/SET’ podczas nagrywania lub wy wietlania, aby wy wietli  menu.

MENU NAGR. DO SCHOWKA

Ustawienie domy lne:

Wybierz opcj

ID  DO ODTW.: Podgl d zdj  ze schowka.
ROZM.OBR.: Zmiana rozmiaru obrazu. (2M EZ / 1M EZ  )
Wybierz rozmiar za pomoc  i naci nij ‘MENU/SET’.
NAGR. AUDIO: Jednoczesne nagrywanie d wi ku (5 sekund). ( WY   / )
Wybierz ustawienie za pomoc  i naci nij ‘MENU/SET’.
Ustawienie zmienia si  tak e dla opcji 'NAGR. AUDIO ' (str. 53) w menu NAGR.
INITIAL DISP.: W czenie/wy czenie wy wietlania menu pocz tkowego (str. 58).
(WY  /  W  )
Wybierz ustawienie za pomoc  i naci nij ‘MENU/SET’.
UST.ZEGARA: Takie same ustawienia jak w menu KONF. (str. 16).

Menu ODTW. ZE SCHOWKA
Wybierz opcj

ID  DO NAGR.: Wykonywanie zdj  do schowka.
CANCEL MARK: Anulowanie po enia zoom.

Wybierz zdj cie ze schowka za pomoc .
Anuluj za pomoc .

DUB.AUDIO: Dodawanie d wi ku do wykonanych zdj .
Wybierz zdj cie ze schowka za pomoc .
Nagrywaj/zatrzymaj za pomoc .

KOPIUJ: Kopiuj pojedyncze zdj cie ze schowka na kart .
(Oznaczenie zoom nie jest kopiowane.)

Wybierz zdj cie ze schowka za pomoc .
Wybierz ‘TAK’ za pomoc  i naci nij ‘MENU/SET’.

INITIAL DISP.: Jak dla ‘NAGR. DO SCHOWKA’ (powy ej)

Zastosowania
(Wykonywanie
zdj )

12 Wykonywanie/podgl d zdj  ze
schowka (SCHOWEK)

Zastosowania
(Podgl d) 1 Podgl d w postaci listy

(Odtwarzanie wielu scen/Kalendarz)

Mo esz odtworzy  9 (lub 25) zdj  jednocze nie lub odtworzy  zdj cia wykonane danego
dnia. (Podgl d zdj  ze schowka w postaci listy  str. 59)

Delete
MENU/SET

Uwaga
Zdj cia edytowane na komputerze
mog  by  wy wietlane nieprawid owo
lub z niepoprawn  dat .
Na ekranie kalendarza s  wy wietlane
zdj cia wykonane w jednym miesi cu.
Zdj cia wykonane bez ustawionego
zegara wy wietlane s  dla daty 1
stycznia 2007 (str. 16).
Podczas wy wietlania 9
scen na ekranie kalendarza,
wybranie opcji ‘USU
WSZYSTKO’ lub 'USU
WSZ.OPRÓCZ ’ spowoduje
usuni cie zdj
wykonanych tak e w inne
dni.
Nie mo na wy wietla
obróconych zdj .

Wybierz

Wybierz ekran wy wietlania wielu scen

W stron  W

1/14

TW ANUL

15.MAR. 2007

Nr zdj ciaData wykonania

Liczba
zdj
Pasek
przewijania

Typ zdj  ULUBIONE , Filmy ,
DZIECKO , ZWIERZ , DATA
WYJAZDU , GODZINA ,
DATOWNIK .

Przesu  d wigni , aby odtworzy  1 scen
 9 scen  25 scen  kalendarz.

Aby przywróci : Przesu  w stron  T.
Wybierz dat  na ekranie kalendarza

18

25

11

4

2007 3

1

7 8 9

3

10

17

24

31

19

26

5

13

20

27

6

14

21

28

22

29

16

23

30

1512

NIE  PON   WTO  RO  CZW   PI   SOB
2

USTDZIE MIESI C

Pierwsze
zdj cieWybierz dat

Miesi c:    Dzie :

Wybierz zdj cie za pomoc
i naci nij ‘MENU/SET’

Odtwarzanie 9 scen.
Naci nij ‘MENU/SET’, aby przej  do
odtwarzania pojedynczego zdj cia.
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1/3
100-0001

ODTWARZAJ.
AUDIO

10:00 15.MAR.2007

25s
1/3

100-0001
ODTWARZAJ
FILM

10:00 15.MAR.2007

W
ZAP.

WYB SAVETW

NIE
TAK

ZAPISA  JAKO JEDEN OBRAZ ?

WYB UST
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Wybierz

Filmy

Wybierz i odtwórz obraz

       Ikona filmów

Zdj cia z d wi kiem
Ikona d wi ku

Przewijanie do ty u
(klatka do ty u
podczas pauzy)

Funkcje dost pne podczas
odtwarzania filmów

Pauza  (odtwarzanie, je li
pauza by a ju

czona)

Regulacja g no ci ‘G NO ’ (str. 22)

Przewijanie do
przodu (klatka do
przodu podczas
pauzy)

Stop

Uwaga
Zdj cia mo na odtwarza  za pomoc  programu ‘QuickTime’ do czonego na p ycie.
Zdj cia wykonane za pomoc  innego urz dzenia mog  nie by  odtwarzane prawid owo.
W przypadku u ycia karty o du ej pojemno ci, przewijanie mo e by  wolniejsze ni
standardowo.
Podczas odtwarzania/pauzy zdj  z d wi kiem lub filmów nie mo na u  opcji
odtwarzania z powi kszeniem.
Tworzenie zdj  z d wi kiem  ‘NAGR. AUDIO’ (str. 53), ‘DUB.AUDIO’. (str. 70)

Zastosowania
(Podgl d) 2 Odtwarzanie filmów/

zdj  z d wi kiem

Czas
nagrywania

Czas
odtwarzania
wy wietlany
podczas
odtwarzania

Zastosowania
(Podgl d) 3 Tworzenie zdj  z klatek

filmu (tylko DMC-TZ3)

Jedno zdj cie z pojedynczej klatki zatrzymanego filmu (punkt)
Jedno zdj cie z 9 kolejnych klatek

W stron  W

Klatki:
Przesuni cie o trzy klatki: 
Przesuni cie o jedn  klatk : 

Rozmiar utworzonych zdj
TRYB OBR. 1 zdj cie 9 zdj ‘JAKO ’ jest sta a (str. 53).

0.3M 2M
0.3M 1M
2M 2M

Zaznacz ‘TAK’ na
pomara czowo

Kontunuowanie odtwarzania: 
Przesuni cie o jedn  klatk : 

Aby zmieni  liczb  klatek/sekund : Przesu  d wigni  w kierunku W (przesu
w kierunku T, aby przywróci ).

TRYB OBR. Klatek/sek np. 15 klatek: Wy wietlanie klatek
co 1/15 sekundy jako pojedyncze
zdj cie

30 15 10 5
10 5

Dla zdj  utworzonych z 9 kolejnych klatek nie mo na u  funkcji ‘ZM.ROZ.’ (str.
70) i ‘ZM.FORMATU’ (str. 72).

Utwórz zdj cie

Naci nij do
ko ca

Wybierz ‘TAK’

Wstrzymaj odtwarzanie (pauza)
(metody odtwarzania po lewo)

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



UST

CZAS TRWANIA
|EFEKT

START

POKAZ WSZ SLAJ.

WYBANUL

WY
2SEK.

AUDIO WY
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Zastosowania
(Podgl d) 4 ycie menu ODTW.

Ró ne funkcje odtwarzania i edycji wykonanych zdj .
Pokr o w po eniu .

PODW.WY W. (tylko DMC-TZ3)

Wy wietla dwa zdj cia w pionie. Przydatne do porównywania zdj .

Wybierz ‘PODW.WY W.’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wy wietl zdj cia

Zmniejsz Powi ksz
(Wy wietla po enie zoom przez
1 sekund )

   Góra

Poprzednie
zdj cie

Nast pne
zdj cie

     Dó

Pojedyncze zdj cie

POKAZ SLAJ.
Automatyczna zmiana zdj  podczas odtwarzania. Zalecane podczas odtwarzania na ekranie
telewizora.

Wybierz ‘POKAZ SLAJ.’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybierz opcj  ‘WSZ’ lub‘    ’. (Id  do punktu     je li opcja ‘ULUBIONE’ jest wy czona)

OBRÓ

PODW.WY W.

ODT
W.

1/ 3

ONOBRÓ  WY W.
ULUBIONE

WYB UST

POKAZ SLAJ. ALL

WSZ: Odtwarzanie wszystkich zdj
: Odtwarzanie zdj  zaznaczonych jako

ULUBIONE (str. 65)

(Ekran: DMC-TZ3)

1/102007.3.15

WYJT

Wybrane zdj cie zaznaczone na pomara czowo
Wybierz zdj cie

Usuwa wybrane
zdj cie

W trybie PODW.WY W. nie mo na wy wietli
dwa razy tego samego zdj cia.

ULUBIONE WY

ODTW. 1/3

WYB WYJ
OBRÓ

POKAZ SLAJ.
PODW.WY W.

OBRÓ  WY W.

Ustawienia menu ODTW. (str. 18)
Zdj cia wybierane s  z pami ci wewn trznej (nie ze schowka), je li
nie w ono karty pami ci.

(Ekran: DMC-TZ3)

ULUBIONE
Zaznacz ulubione zdj cia, aby skorzysta  z nastepuj cych funkcji.

Pokaz slajdów ulubionych zdj . (str. 64)
Usuwanie wszystkich zdj  oprócz ulubionych (przed drukowaniem, itp.) (str. 32)

Wybierz ‘ULUBIONE’ z menu ODTW. menu (str. 17, 18)

Wybierz ‘W ’ Wybierz zdj cie(a)
ODTW. 1/3

WYB
OBRÓ

POKAZ SLAJ.
PODW.WY W.

OBRÓ  WY W.

UST

WY
ON

ANUL

ULUBIONE

(Ekran: DMC-TZ3)

1/3
100-0001

10:00 15.MAR.2007

wy wietlane po w czeniu
funkcji ULUBIONE.
Mo na wybra  do 999

   zdj .
Odznaczenie  Naci nij .

Zamknij menu

Anulowanie Wybierz ‘ANUL’ za pomoc  w punkcie        Wybierz ‘TAK’ za pomoc
i naci nij ‘MENU/SET’  Naci nij ‘MENU/SET’, aby zako czy .

Zaznaczenie zdj  wykonanych za pomoc  innego urz dzenia jako ulubione mo e by  niemo liwe.
Zdj cia mo na zaznaczy  jako ulubione tak e za pomoc
do czonego oprogramowania (str. 11).

Preferencje
Czas trwania (sek)

‘MANUAL’ tylko, je li wybrano ‘ ’

Zmiana efektu przej cia zdj  (niedost pne
w trybie ‘MANUAL’)

Przesuni cie
Po przek tnej
Od rodka do rogu
Efekt losowy

Wybierz ‘W ’, aby odtwarza  d wi k w
zdj ciach z d wi kiem

Pauza/odtwarzanie (niedost pne w
trybie MANUAL)

Stop

Poprzednie
zdj cie

Nast pne
zdj cie

Funkcje pokazu slajdów

W pokazie slajdów nie mo na odtwarza  filmów.

Podczas pauzy lub w trybie MANUAL

Wybierz ‘START’
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Zastosowania
(Podgl d) 4 ycie menu ODTW. (c.d.)

OBRÓ  WY W.
Automatyczne obracanie.

Wybierz ‘OBRÓ  WY W.’ z
menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybierz ‘ ’

1/3

WY

OBRÓ

PODW.WY W.

ODTW.

ULUBIONE
POKAZ SLAJ.

WYB UST

WYOBRÓ  WY W.

(Ekran: DMC-TZ3)

Aby zako czy Naci nij ‘MENU/SET’.
Je li opcja zostanie wy czona, nie mo na

 opcji ‘OBRÓ ’.

DATOWNIK
Data wykonania zdj cia, wiek (str. 42, 44) lub DATA WYJAZDU (str. 48) s  dodawane w
dolnym rogu zdj cia oraz mog  by  drukowane.

Rozmiar zdj cia wi kszy ni  3M b dzie zmniejszony.
FORMAT OBRAZU ROZMIAR Funkcja DATOWNIK

4:3 7M, 5M (6M tylko dla DMC-TZ2) 3M
3:2 7M (6M dla DMC-TZ2), 4.5M 2.5M
16:9 6M (5.5M dla DMC-TZ2), 3.5M 2M

Obraz jest bardziej ziarnisty.

OBRÓ  WY W. OBRÓ
Automatyczne obracanie portretów, r czne obracanie o 90°.

OBRÓ
czne obracanie.

Wybierz ‘OBRÓ ’ z menu ODTW.
(str. 17, 18)
Wybierz zdj cie

1/3
100-0001

OBRÓ

WYB UST WYJ

Wybierz kierunek

ANULLWYB UST

OBRÓ

:  90° w prawo
:  90° w lewo

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie
‘MENU/SET’.

‘OBRÓ  WY W.’ i ‘OBRÓ ’ nie mo na u  dla
filmów.
‘OBRÓ ’ nie mo na u  dla zabezpieczonych
zdj  (str. 69).
Zdj cia wykonane aparatem trzymanym do
do u lub do góry mog  nie by  obracane.
Obracanie zdj  wykonanych za pomoc  innego urz dzenia mo e by  niemo liwe.
Nie mo na obraca  zdj  podczas odtwarzania wielu scen (str. 61).
Zdj cia s  obracane na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem
kompatybilnym z Exif (str. 90).

Wybierz ‘DATOWNIK’ z
menu ODTW.
(str. 17, 18)

Wybierz ‘POJED.’ lub ‘WIELE’
2/3

DRUK DPOF

DUB.AUDIO
ZM.ROZ.

ZABEZPIECZ

ODTW.

WYB UST

POJED.
WIELE

DATOWNIK

(Screen example: DMC-TZ3)Wybierz zdj cie
POJED. WIELE (do 50 zdj )

1/13
100-0001

DATOWNIK

WYJUST
WYB

7

10 11 12

8 9

DATOWNIK

UST
    ANULWYB

UST/ANUL

DATOWNIK setting
displayed where DATE

STAMP already set
To release setting: 
Aby zako czy  ustawienia:
Press  ‘MENU/SET’.

Wybierz opcj  i zmie  jej
ustawienia

Wybierz, czy oryginalne zdj cie ma by  usuni te
(Ekran ró ni si  w zale no ci od rozmiaru zdj cia)

OP CZASU

WYB UST

WIEK
DATA WYJAZDU

DATA ZDJ CIA

DATOWNIK

ANUL

WY
WY

Wybierz ‘ ’ dla opcji
WIEK/ DATA WYJAZDU.

ANUL USTWYB

DATOWNIK

NIE
TAK

DAT.ZOSTANIE
ZASTOS.PO ZM. ROZ. NA         .
USUN  ORYG. OBRAZ? .

 ‘TAK’:
czenie DATOWNIKA

(Oryginalne zdj cie jest
usuwane)

Wybierz ‘NIE’ dla zdj
zabezpieczonych
(str. 69).

‘NIE’: Tworzy nowe zdj cie z dodan  dat
(oryginalne zdj cie nie jest
usuwane)

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie  ‘MENU/SET’.

Nie mo na u  dla zdj  wykonanych za pomoc  innego urz dzenia, bez ustawionego
zegara, filmów lub zdj  z d wi kiem.
Po u yciu funkcji DATOWNIK nie mo na zmieni  rozmiaru (str. 70) przycina  (str. 71) lub
zmienia  formatu (str. 72) oraz nie mo na zmieni  funkcji DATOWNIK oraz daty DPOF
zdj cia.
Dat  mo na sprawdzi  na podgl dzie z powi kszeniem (str. 31).
Znaki moga by  obci te przez niektóre drukarki.
Nie nale y zmienia  ustawie  drukowania daty w punkcie foto lub na drukarkach.
(Mog  by  drukowane dwie, nachodz ce na siebie daty.)
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DRUK DPOF
Dla punktów foto lub drukarek kompatybilnych z DPOF mo na wykona  ustawienia
drukowania zdj cia/nr zdj cia/daty. (Zapytaj w punkcie foto)

Wybierz ‘DRUK DPOF’ z menu ODTW. (str. 17, 18)

Wybierz ‘POJED.’ lub ‘WIELE’

DUB.AUDIO
ZM.ROZ.

2/ 3

ZABEZPIECZ

ODTW.

WYB UST

DATOWNIK
DRUK DPOF

ANUL
WIELE
POJED.

(Ekran: DMC-TZ3)

Wybierz zdj cie(a) i ustaw liczb  wydruków
POJED.

1/13
100-00011

1 DISPLAY

DATA

WYB WYJ
LICZNIK DATA

USTAW DPOF Liczba
wydruków

Drukowanie
daty

WIELE

7

10 11 12

8 9
1

DATE

1 DISPLAY

USTAW WIELE DPOF

WYJWYB
LICZNIK DATA

Liczba wydruków

Drukowanie
daty

Ustawienie opcji drukowania: Naci nij ‘DISPLAY’ (str. 12).
(Nie mo na ustawi  dla zdj  z u yt  funkcj
DATOWNIK (str. 66).)

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Anulowanie Wybierz ‘ANUL’ za pomoc  w punkcie  Wybierz ‘TAK’ za pomoc

i naci nij ‘MENU/SET’  Naci nij ‘MENU/SET’, aby zako czy .
Podczas u ycia drukarek kompatybilnych z PictBridge, sprawd  ustawienia drukarki,
poniewa  mog  mie  one priorytet nad ustawieniami aparatu.
Aby drukowa  z pami ci wewn trznej w punkcie foto, skopiuj zdj cia na kart  (str. 73) przed
wykonaniem ustawie .
Ustawienia druku Dpof nie mog  by  wykonane dla plików niezgodnych z DCF (str. 90).
Ustawienia mo na zmieni  jednorazowo dla jednego zdj cia.
Je li ustawienia DPOF zosta y wykonane na innym urz dzeniu, nale y je wy czy  przed
wykonaniem ustawie  DPOF na tym aparacie.
Ustawienia drukowania daty s  anulowane w przypadku u ycia funkcji
datownika (str. 66).

Zastosowania
(Podgl d) 4 ycie menu ODTW. (c.d.)

ZABEZPIECZ
Ustaw zabezpieczenie przed usuni ciem plików. Zapobiega usuni ciu wa nych
danych.

Wybierz ‘ZABEZPIECZ’ z menu ODTW. (str. 17, 18)

Wybierz ‘POJED.’ lub ‘WIELE’

DATOWNIK

2/ 3ODTW.

WYB UST

DRUK DPOF

DUB.AUDIO
ZM.ROZ.

ZABEZPIECZ

ANUL
WIELE

POJED.

(Przyk ad: DMC-TZ3)
Wybierz zdj cie i zmie  ustawienie

POJED.

1/13
100-0001

ZABEZPIECZ

WYB
UST/ANUL WYJ

WIELE

7

10 11 12

8 9

ZABEZPIECZ WIELE

WYB
UST/ANUL WYJ

Zabezpieczone
zdj cie

Anulowanie: 

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Anulowanie Wybierz ‘ANUL’ za pomoc  w punkcie  Wybierz ‘TAK’ za pomoc

i naci nij ‘MENU/SET’  Naci nij ‘MENU/SET’, aby zako czy .
Funkcja mo e nie dzia  na innych urz dzeniach.
Formatowanie (str. 73) powoduje usuni cie tak e zabezpieczonych plików.
Anulowanie: Naci nij ‘MENU/SET’.
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DUB.AUDIO
Dodaj d wi k do wcze niej wykonanych zdj .

Wybierz ‘DUB.AUDIO’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybier zdj cie i rozpocznij nagrywanie

1/13
100-0001

WYJSTART
WYB

DUB.AU
DIO

Dla zdj  z d wi kiem wybierz, czy d wi k ma zosta
nadpisany i naci niu ‘MENU/SET’.

Zatrzymanie
nagrywania

Nagrywanie zostanie automatycznie przerwane po 10
sekudnach, nawet je li nie zostanie naci ni ty
przycisk .

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Nie mo na u  dla zdj  zabezpieczonych i filmów (str. 69).
Mo e nie dzia  dla zdj  wykonanych za pomoc  innego urz dzenia.

ZM.ROZ.
Rozmiar obrazu mo na zmniejszy , co pozwala na za czenie zdj ia do wiadomo ci e-
mail lub u ycia na stronie internetowej. (Nie mo na zmieni  rozmiaru zdj cia o
najmniejszym rozmiarze dla danego formatu obrazu.)

Wybierz ‘ZM.ROZ.’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybierz zdj cie Wybierz rozmiar

1/13
100-0001

WYJ

ZM.ROZ
.

WYB UST

1/13
100-0001

WYJ
WYB
ZM.ROZ.

ZM.ROZ
.

Bie cy rozmiar
Rozmiar po
zmianie

Wybierz, czy oryginalne zdj cie ma by  usuni te

ANUL USTWYB

ZM.ROZ
.

USUN  ORYGINALNY
OBRAZ?

NIE
TAK

‘TAK’:  Zmiana rozmiaru (Oryginalne zdj cie jest usuwane)
Wybierz ‘NIE’ dla zabezpieczonych zdj  (str. 69).

‘NIE’:  Powoduje utworzenie zdj cia o zmienionym
rozmiarze (Oryginalne zdj cie nie jest usuwane).

Aby zako cz Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Nie mo na u  dla filmów, zdj  z d wi kiem lub dat  dodan  z u yciem datownika.
Funkcja mo e nie dzia  dla zdj  wykonanych za pomoc  innego urz dzenia.

Zastosowania
(Podgl d) 4 ycie menu ODTW. (c.d.)

PRZYC.
Powi kszanie zdj  lub wycinanie niepotrzebnych fragmentów.

Wybierz ‘PRZYC.’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybierz zdj cie

1/3
100-0001

WYB
UST WYJ

PRZYC.

Wybierz przycinany obszar

Powi ksz
Zmniejsz

Zmie
po enie

Przytnij

Wybierz, czy oryginalne zdj cie ma by  usuni te

ANUL USTWYB

PRZYC.

NIE
TAK

USUN  ORYGINALNE
ZDJ CIE?

TAK’:  Przyci cie (Oryginalne zdj cie jest usuwane)
Wybierz ‘NIE’ dla zabezpieczonych zdj  (str. 69).
‘NIE’:  Powoduje utworzenie nowego, przyci tego zdj cia
(Oryginalne zdj cie nie jest usuwane).

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Jako  zdj cia jest mniejsza po przyci ciu.
Nie mo na u  dla filmów, zdj  z d wi kiem lub dat  dodan  z u yciem datownika.
Funkcja mo e nie dzia  dla zdj  wykonanych za pomoc
innego urz dzenia.

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



72 VQT1B74 VQT1B74   73

ZM.FORMATU
Konwersj zdj  z formatu na  i . (str. 51)
(Niedost pne dla zdj  w formacie innym ni .)

Wybierz ‘ZM.FORMATU’  z
menu ODTW. (str. 17, 18)

Wybierz lub
3/ 3

KOPIUJ
FORMAT

PRZYC.

ODTW.

WYB UST

ZM.FORMATU

(Ekran:  DMC-TZ3)

Wybierz zdj cie Wyb horizontal position and convert

1/19
100-0001

WYJUSTWYB

ZM.FORMATU

DOST.
WYJUST: MIGAWKA

Zmie  zaznaczony
obszar

Przesu
zdj cie za
pomoc .

Wyb whether to delete original picture

ANUL USTWYB

ZM.FORMATU

NIE
TAK

USUN  ORYGINALNY
OBRAZ?

‘TAK’: Zmiana format obrazu (Oryginalne zdj cie jest usuwane)
Wybierz ‘NIE’ dla zabezpieczonych zdj  (str. 69).

‘NIE’:  Powoduje utworzenie zdj cia o zmienionym
formacie (Oryginalne zdj cie nie jest usuwane).

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Rozmiar pliku mo e si  zwi kszy  po zmianie formatu.
Nie mo na u  dla filmów, zdj  z d wi kiem lub plików niezgodnych z DCF (str. 90).
Funkcja mo e nie dzia  dla zdj  wykonanych za pomoc
innego urz dzenia.

Zastosowania
(Podgl d) 4 ycie menu ODTW. (c.d.)

KOPIUJ
Kopiowanie mi dzy pami ci  wewn trzn  a kart  lub mi dzy kart  a schowkiem.

Wybierz ‘KOPIUJ’ z menu ODTW. (str. 17, 18)
Wybierz metod  kopiowania (kierunek)

FORMAT

PRZYC.

3/3

ZM.FORMATU

ODT
W.

WYB UST

KOPIU
J

: Kopiuj wszystkie zdj cia (bez zdj  ze
schowka) z pami ci wewn. na kart  (punkt ).

:  Kopiuj 1 zdj cie z karty do pami cie
wewn trznej.

:  Kopiuj 1 zdj cie z karty do schowka (w
pami ci wewn trznej (nie mo na kopiowa
filmów).

Wybierz zdj cie dla
    i )

Wybierz ‘TAK’ (Ekran jest przyk adowy)

1/13
100-0001

UST WYJ

KOPIUJ

WYB

KOPIUJ

WYB SET

NIE
TAK

SKOPIOWA  WSZYSTKIE
ZDJ CIA Z PAMI CI WEWN.
NA KART  PAMI CI?

Aby anulowa
: Naci nij

‘MENU/SET’.

Aby zako czy Naci nij dwukrotnie ‘MENU/SET’.
Aby kopiowa  na kart , u yj karty o pojemno ci wi kszej ni  12.7MB.
Kopiowanie mo e trwa  nawet kilka minut. Nie wy czaj zasilania i nie korzystaj z
aparatu podczas kopiowania.
Ustawienia DPOF (str. 68) nie s  kopiowane, je li na no niku docelowym znajduje si  folder
oraz numer pliku o takiej samej nazwie jak kopiowany.

yj opcji ‘KOPIUJ’ w menu ODTW. ZE SCHOWKA, aby skopiowa  zdj cia na kart . (str. 60)
Mo na kopiowa  tylko zdj cia wykonane za pomoc  aparatu Panasonic.

FORMAT

Formatowanie nale y wykona , je li pojawia si  komunikat [B D KARTY PAMI CI] lub
[B D PAMI CI WEWN.]. Nale y u  na adowanego akumulatora (str. 14) lub zasilacza (DMW-
AC5E, opcja). Aby sformatowa  pami  wewn trzn , wyjmij kart . (Je li w ona jest karta,
zostanie ona sformatowana.)

Wybierz ‘FORMAT’ z menu
ODTW. (str. 17, 18)

Wybierz ‘TAK’

Wszystkie dane, tak e ze schowka (str. 58) i zabezpieczone (str. 69) zostan  usuni te.
Nie wy czaj zasilania i nie korzystaj z aparatu podczas formatowania.
Skontaktuj si  ze sprzedawc , je li nie mo na wykona  formatowania.
Formatowanie pami ci wewn trznej mo e trwa  kilka minut. Naci nij ‘MENU/SET’, aby
anulowa  (wszystkie zdj cia zostan  usuni te).
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Po czenie z
innymi
urz dzeniami 1 ycie z komputerem

Pod cz do komputera, aby zapisywa , drukowa  i wysy  zdj cia.
(Zalecane jest u ycie do czonego oprogramowania. (str. 11).)

Przygotowania:   Nale y u  na adowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (DMW-
AC5E, opcja).

Wyjmij kart , je li chcesz u  pami ci wewn trznej.

Uwaga
Nale y u ywa  wy cznie do czonych przewodów.
Dla systemu Windows 98/98SE, nale y zainstalowa  sterowniki USB.
Szczegó owe informacje znajduj  si  w instrukcji obs ugi po czenia z komputerem lub w
instrukcji obs ugi komputera.
Nie nale y od cza  przewodu USB podczas wy wietlania komunikatu ‘ACCESS’.
Nale y wy czy  zasilanie i od czy  przewód USB przed wyj ciem lub w eniem karty.
W przypadku u ycia przewodu USB z systemem Windows 2000, nale y u opcji
‘Bezpiecznego usuwania sprz tu’ przed wyj ciem karty.
Je li wska nik akumulatora jest czerwony, nale y anulowa  po czenie i od czy
przewód USB. (Nale y na adowa  akumulator przed ponownym pod czeniem.)
Aby odtwarza  filmy na komputerze:

Nale y u  programu ‘QuickTime’ do czonego na p ycie.
(Instalowany standardowo na komputerach Macintosh)
Dla systemu Windows 98/98SE/Me nale y pobra  i zainstalowa  ‘QuickTime 6.5.2 for PC’
ze strony: http://www.apple.com/support/quicktime/
Przed odtwarzaniem filmy nale y zapisa  na twardym dysku komputera.

W przypadku pod czenia w trybie SCHOWEK, dost pna jest tylko pami  wewn trzna.

Przewód USB
(u yj do czonego przewodu)

Wy wietlane
podczas
transmisji danych

cz zasilanie aparatu i komputera
Wybierz dowolny tryb poza
(Nie zmieniaj trybu w trakcie po czenia z komputerem.)
Pod cz aparat do komputera

Sprawd  kierunek wk adania przewodów.
(Uszkodzony wtyk mo e spowodowa
uszkodzenie urz dzenia.)

W przypadku u ycia
zasilacza, od cz
zasilanie przed
pod czeniem lub
od czeniem.Przytrzymaj

 zgodnie z
oznaczeniem

Windows
Nap du s  wy wietlane w folderze ‘Mój komputer’.

Macintosh
Nap dy s  wy wietlane na pulpicie.
(Wy wietlane jako ‘LUMIX’, ‘NO_NAME’ lub ‘Untitled’.)

Uk ad folderów

100_PANA (do 999 zdj /folder)

Nr folderu
Nr pliku
JPG: Zdj cia MOV: Filmy

DCIM (Zdj cia/filmy)

Pami  wewn.

Karta

MISC  (Pliki DPOF)

PRIVATE1 (zdj cia ze schowka, str. 58)
MEMO0001.JPG

P1000001.JPG

P1000002.JPG

P1000999.JPG
101_PANA

999_PANA

Po czenie PTP (Picture Transfer Protocol)
W systemie Windows XP lub Mac OS X mo esz po czy  aparat z komputerem w trybie PTP
wybieraj c tryb drukowania .

Mo na wy cznie odczytywa  zdj cia z aparatu.
Odczyt mo e by  niemo liwy, je li na karcie znajduje si  wi cej ni  1000 zdj .
Po przestawieniu trybu na [       ] w przypadku po czenia z komputerem pojawia si
komunikat [POD CZ PONOWNIE DRUKARK ]. Je li drukarka nie jest pod czona,
wybierz inny tryb i pod cz ponownie aparat po znikni ciu komunikatu [DOST P]).

Zerowanie numerów plików/folderów:
‘ZEROWANIE NR’ (str. 22)
Nowe foldery s  tworzone w
nast puj cych przypadkach:

Wykonanie zdj cia do
folderu zawieraj cego
kolejnych 999 plików.

ycie karty zawieraj cej
folder o tym samum numerze
(tak e zdj cia wykonane
innym aparatem, itp.)

Podczas nagrywania po u yciu
ZEROWANIE NR (str. 22)

Odtwarzanie plików mo e by
niemo liwe po zmianie nazwy pliku.
(Numery mog  by  zmienione bez
zmiany liczby cyfr.)
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Po czenie z
innymi
urz dzeniami 2 Drukowanie Mo esz pod czy  aparat bezpo rednio do drukarki kompatybilnej z

PictBridge.

Przygotowania:   Nale y u  na adowanego akumulatora lub zasilacza sieciowego (DMW-
AC5E, opcja).
Wyjmij kart , je li chcesz u  pami ci wewn trznej.

 Zmie  ustawienia drukarki (jako  druku, itp.).

Nale y u ywa  wy cznie do czonych przewodów.
Nie nale y od acza  przewodu USB podczas wy wietlania ikonu .
(nie jest zawsze wy wietlana).
Nale y wy czy  zasilanie i od czy  przewód USB przed w eniem lub wyj ciem karty.
Je li aparat zosta  pod czony bez wybrania trybu , od cz przewód USB
i wybierz tryb aparatu  przed ponownym pod czeniem. (Mo e by  wymagane
ponowne w czenie drukarki.)
W przypadku wybrania innego trybu po pod czeniu, zostanie wy wietlony komunikat o

dzie. Wybierz ponownie tryb , anuluj drukowanie i od cz przewód USB.
Aby drukowa  zdj cia ze schowka, nale y je skopiowa  na kart  (str. 60).
Je li wska nik akumulatora jest czerwony, nale y anulowa  drukowanie i od czy
przewód USB. (Nale y na adowa  akumulator przed ponownym pod czeniem.)
Pomara czowy symbol  wy wietlany podczas drukowania oznacza b d. Sprawd  drukark .
Drukowanie mo e przebiega  w etapach w przypadku drukowania kilku zdj .
(Liczba pozosta ych do wydrukowania zdj  mo e by  inna ni  w rzeczywisto ci.)

Przewód USB
(u yj do czonego przewodu)

cz zasilanie aparatu i drukarki
Wybierz
Pod cz aparat do drukarki

cz tryb drukowania aparatu (po prawo)

Sprawd  kierunek wk adania przewodów.
(Uszkodzony wtyk mo e spowodowa
uszkodzenie urz dzenia.)

W przypadku u ycia
zasilacza, od cz
zasilanie przed
pod czeniem lub
od czeniem.Przytrzymaj

 zgodnie z
oznaczeniem

Pojedyncze zdj cie

Wybierz zdj cie

1/3
100-0001

DRUKUJ WIELE WY D R UK
WYB

PictBridge

WYBIERZ OBRAZ DO
WYDRUKU

Wybierz ‘ROZP.DRUKOWANIA’

SET

WY

POJED. WYB

WYBANUL

DRUK.Z DAT
L.WYDRUKÓW

ROZP.DRUKOWANIA

ROZM.PAPIERU
UK AD STRONY

1

Aby anulowa Naci nij ‘MENU/
SET’

Ustawienia drukowania  (str. 78)
Od cz przewód USB po zako czeniu
drukowania.

Wiele zdj

Wybierz ‘DRUKUJ WIELE’

1/3
100-0001

DRUKUJ WIELE WY D R UK
WYB

PictBridge

WYBIERZ OBRAZ DO
WYDRUKI

Wyb item
PictBridge

OBRAZ DPOF

WYBIERZ KILKA
WYBIERZ WSZYST.

ULUBIONE

USTWYB        ANUL

Szczegó owe informacje poni ej

Wybierz ‘ROZP.DRUKOWANIA’

DRUK.Z DAT
L.WYDRUKÓW

ROZP.DRUKOWANIA

ROZM.PAPIERU
UK AD STRONY

WY
1

USTWYBANUL

WYBIERZ KILKA

Wybierz ‘TAK’ na ekranie
potwierdzenia drukowania.

Opcje drukowania wielu zdj
Opcja Szczegó y

WYBIERZ KILKA
Zmie  zdj cie za pomoc  i wybierz za pomoc     (
wy wietlana). Naci nij ponownie , aby anulowa  wybór.
Naci nij 'MENU/SET', aby zako czy  wybieranie zdj .

WYBIERZ WSZYST. Drukowanie wszystkich zdj .
OBRAZ DPOF Drukowanie zdj  wybranych dla opcji ‘DRUK DPOF’. (str. 68)

ULUBIONE Drukowanie zdj  zaznaczonych jako ‘ULUBIONE’. (Je li w czona jest
opcja ‘ULUBIONE’ (str. 65))
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Po czenie z
innymi
urz dzeniami 2 Drukowanie (c.d.)

Ustawienia drukowania
Opcja Ustawienia

DRUK.Z DAT WY /W
L.WYDRUKÓW Ustal liczb  wydruków

ROZM.PAPIERU

(priorytet ustawie  drukarki)
L/3.5”×5”
2L/5”×7”
POSTCARD
A4
CARD SIZE
10×15cm
4”×6”
8”×10”
LETTER

(89 × 127 mm)
(127 × 178 mm)
(100 × 148 mm)
(210 × 297 mm)
(54 × 85.6 mm)
(100 × 150 mm)
(101.6 × 152.4 mm)
(203.2 × 254 mm)
(216 × 279.4 mm)

UK AD STRONY
(priorytet drukarki)   / (1 zdj cie bez kraw dzi) /
(1 zdj cie z kraw dzi ) / (2 zdj cia) / (4

zdj cia)

Opcje nieobs ugiwane przez drukark  nie s  dost pne.
Aby drukowa  na papierze/uk adzie nieobs ugiwanym przez aparat, wybierz       i
wykonaj ustawienia na drukarce.
(Zapoznaj si  z tre ci   instrukcji obs ugi drukarki.)
np.  Druk tego samego zdj cia 4 razy na 1 arkuszu

Ustawienie uk adu: (4 zdj cia)   L.wydruków: 4 (Ustaw
liczb  wydruków na 1 dla 4 ró nych zdj .)

Drukowanie daty
Drukowanie w punkcie foto: Zmie  ustawienia DPOF (str. 68) o zamów drukowanie daty.
Drukarka: Zmie  ustawienia DPOF (str. 68) i u yj drukarki obs uguj cej drukowanie daty.

Do czone oprogramowanie: Wybierz ‘z dat ’ w ustawieniach drukowania.
yj do czonego oprogramowania, aby drukowa  wiek dla trybu ‘DZIECKO’ (str. 42) lub ‘ZWIERZ ’ (str.

44) lub dat  ‘DATA WYJAZDU’ (str. 48). (Nie mo na drukowa  w punkcie foto.)
Mimo ustawie  DPOF, data mo e nie by  drukowana w zale no ci od drukarki lub

punktu foto.
Ustawienia drukarki mog  mie  priorytet. Sprawd  ustawienia drukowania
drukarki.
Nie nale y ustawia  drukowania daty dla zdj , dla których u yto funkcji ‘DATOWNIK’

(str. 66), poniewa data zostanie wydrukowana dwukrotnie.

Po czenie z
innymi
urz dzeniami 3 Odtwarzanie na ekranie TV
Mo esz odtwarza  obraz na ekranie TV poprzez po czenia aparatu do telewizora za
pomoca do czonego przewodu AV.
Przygotowania:   Wy cz aparat i telewizor.

 Ustaw format TV (str. 22).

Uwaga
Nale y u ywa  wy cznie do czonych przewodów.
Mo na ogl da  obraz na ekranie TV w innych krajach korzystaj cych z systemu NTSC lub
PAL po ustawieniu opcji ‘WYJ CIE WIDEO’ w menu KONF.
Zdj cia mog  by  odtwarzane na ekranie TV w trybie .
Brzegi obrazu mog  by  obci te, zdj cia mog  nie by  wy wietlane w ca ci lub
obrócone zdj cia mog  by  lekko rozmyte.
Zmie  tryb obrazu w ustawieniach TV je li format obrazu nie jest wy wietlany
prawid owo dla TV szerokoekranowych lub HDTV.
Zapoznaj si  z tre ci  instrukcji obs ugi telewizora.
W przypadku migotania obrazu, nale y zmieni  ustawienie ‘WYJ CIE WIDEO’
(str. 22) na ‘PAL’.

Przewód AV
(u ywaj tylko do czonego przewodu)

Pod cz aparat do TV
cz TV

Wybierz wej cie obrazu telewizora.
cz aparat

Wybierz

Sprawd  kierunek wk adania przewodów.
(Uszkodzony wtyk mo e spowodowa
uszkodzenie urz dzenia.)

ty: do gniazda wideo
Bia y: do gniazda audio

Je li telewizor jest wyposa ony w czytnik kart SD,
mo esz odtwarza  zdj cia po w eniu karty SD.
*  Odtwarzanie zdj  z kart MultiMediaCards

mo e by  niemo liwe.

Przytrzymaj

 zgodnie z
oznaczeniem
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Inne 1 Wygl d ekranu

1 Tryb nagrywania (str. 13)1

Tryb lampy (str. 36)
Stabilizator obrazu (str. 39)

2 Obszar AF (str. 54)
3 Ostro  (str. 25)
4 Rozmiar obrazu (str. 52)

Jako 2 (str. 53)
Poziom akumulatora (str. 25)

5 Liczba mo liwych do wykonania zdj 3 (str. 92)
6 Miejsce zapisu (str. 26)
7 Stan nagrywania
8 Histogram (str. 33)

1 Balans bieli (str. 50)
Czu  ISO (str. 51)
/ / LIMIT ISO
Drgania (str. 24)

2 Zdj. seryjne (str. 54)
Ci y AF (str. 55)
Tryb koloru (str. 57)

Nagrywanie audio (str. 53)
3 Liczba dni wakacji (str. 48)
4 Wiek (lat/miesi cy) (str. 42)
5 Samowyzwalacz (str. 35)
6 Lampa pomocznicza AF (str. 56)

Tele Makro (str. 46)

5 Tylko DMC-TZ3.
6 Dost pna liczba mo liwych do

wykonania zdj /czas nagrywania (sek).
(Je li dost pne jest wi cej ni  1000 zdj  lub
sekund wy wietlany jest ‘+999’.)

6

9 Data wyjazdu (str. 48)4

10 Warto  przys ony (str. 25)
Pr dko  migawki (str. 25)
Tryb Inteligentne ISO (str. 46)

Czas nagrywania (str. 47)
11 Bie ca data i godzina

Zoom (str. 27)
12 Tryb Wysoki k t (str. 34)

Funkcja Power LCD (str. 34)
Tryb pomiaru (str. 53)
Wolna migawka (str. 56)
Auto bracket5 (str. 38)

Kompensacja ekspozycji (str. 38)
Przywróc.zoom (str. 20) 13 Pomiar

punktowy (str. 53)
14 Obszar punktowego AF (str. 54)

Tryb SCHOWEK (str. 58)
1  Nagrywanie do schowka
4 Przewodnik odtwarzania ze schowka

Tryb FILM (str. 47)
2

3  Dost pny czas
nagrywania

Ikony mog  by
wy wietlane na
kraw dzi. 5

(str. 33)

Nagrywanie

1 Tryb lampy b yskowej (str. 36)
2 Ostro  (str. 28)
3 Tryb obrazu (str. 29)

Drgania (str. 24)

1 Tryb odtwarzania 1 (str. 13)
Liczba wydruków (str. 68)

2 Zabezpieczenie (str. 69)
 Zdj cia z d wi kiem/filmy

(str. 62)
3 Rozmiar obrazu (str. 52)

Jako 2 (str. 53)
Poziom akumulatora (str. 25)

4 Numer folderu/pliku
Miejsce zapisu (str. 26)
Numer zdj cia/Liczba zdj

5 Histogram (str. 33)

Ostrze enie od czenia przewodu (str. 76)
6 Ustawienia ulubionych 3 (str. 65)
7 Data i godzina nagrywania
8 Ustawienia miejsca docelowego (str. 49)
9 Informacje nagrywania 4

1 month 10 days  Wiek (rok/miesi c) (str. 42)
10 Funkcja Power LCD (str. 34)
11 Liczba dni wakacji (str. 48)
12 Odtwarzanie audio 5 (str. 62)
13 Data datownika 6 (str. 66)

Ulubione (str. 65)

Tryb SCHOWEK (str. 58)
1 Odtwarzanie ze schowka
4 Przewodnik nagrywania ze schowka
6 Oznaczenie zoom

Tryb FILM (str. 62)
2

3 Czas odtwarzania filmu
5

ODTWARZAJ
FILM

4 Poziom akumulatora (str. 25)
5 Mo liwe do wykonania zdj cia (str. 92)
6 Miejsce zapisu (str. 26)
7 Stan nagrywania
8 Data wyjazdu (str. 48)
9 Kompensacja tylnego o w. KOMP.TYL.O W (str. 28)
10 Samowyzwalacz (str. 35)
11 Liczba dni wakacji (str. 48)
12 Bie ca data/godzina

Zoom (str. 27)
Ustawienia miejsca docelowegp (str. 49)

13 Kompensacja tylnego o wietlenia (str. 28)
14 Funkcja Power LCD (str. 34)
15 Przywróc.zoom (str. 20)
16 Lampa pomocnicza AF (str. 56)

Tele Makro (str. 46)
17 Obszar AF (str. 54)

Odtwarzanie
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Inne 2 Komunikaty Znaczenie oraz wymagane dzia anie w przypadku pojawienia si  komunikatów na
ekranie wy wietlacza LCD.

TA KARTA PAMI CI JEST ZABEZPIECZONA

Zmie  po enie prze cznika zabezpieczenia kart pami ci SD lub SDHC. (str. 26)

BRAK ODPOWIEDNIEGO OBRAZU DO ODTWORZENIA

Rozpocznij ponownie podgl d po w eniu karty z wykonanymi wcze niej zdj ciami.

TEN OBRAZ JEST ZABEZPIECZONY

Anuluj zabezpieczenie przed usuni ciem. (str. 69)

NIE MO NA USUN  TEGO OBRAZU/NIE MO NA USUN  NIEKTÓRYCH OBRAZÓW

Obrazy niezgodne z DCF (str. 90) nie mog  by  usuwane.
  Zapisza dane na komputerze (lub innym urz dzeniu) i sformatuj kart  ‘FORMAT’ (str. 73),
aby usun  obrazy.

NIE MO NA WYBRA  DODATKOWYCH ELEMENTÓW DO USUNI CIA

The number of pictures that can be deleted at once has been exceeded.
More than 999 pictures have been set as ‘ULUBIONE’.
The number of pictures than can be datowniked at once has been exceeded.

NIE MO NA USTAWI  DLA TEGO OBRAZU

Je li plik nie odpowiada normom DCF nie mo na skorzysta  z ustawie  DPOF. (str. 90).

WY CZ APARAT I W CZ PONOWNIE

Obiektyw móg  zosta  doci ni ty i aparat nie dzia a prawid owo.

  W cz ponownie aparat.
(Je li komunikat nadal si  pojawia, skontaktuj si  ze sprzedawc .)

NIE MO NA SKOPIOWA  NIEKTÓRYCH ZDJ /NIE MO NA ZAKO CZY  KOPIOWANIA

Nie mozna kopiowa  zdj .
Je li w miejscu docelowym istniej  zdj cia o takiej nazwie.
Plików niezgodnych z DCF (str. 90).
Zdj  wykonanych lub edytowanych na innym urz dzeniu.

D PAMI CI WEWN. SFORMATOWA  PAMI  WEWN.?

Komunikat pojawia si , je li pami  wewn trzna zosta a sformatowana na komputerze.
Nale y ponownie sformatowa  pami  za pomoc  aparatu (str. 73).

D KARTY PAMI CI SFORMATOWA  T  KART ?

Format karty pami ci nie zosta  rozpoznany przez aparat.
  Zapisz dane i ponownie sformatuj kart  pami ci za pomoc  aparatu. (str. 73).

D KARTY PAMI CI SPRAWD  KART

Dost p do karty pami ci jest niemo liwy.
 kart  ponownie.

D KARTY D PARAMETRU KARTY

yj karty kompatybilnej z tym aparatem. Mo na u  wy cznie kart SDHC, je li ich
pojemno  przekracza 4 GB.

D ODCZYTU SPRAWD  KAR

d odczytu danych.
Upewnij si , e karta zosta a w ona prawid owo. (str. 15).

D ZAPISU SPRAWD  KART

d zapisu danych.
  Wy cz aparat i wyjmij kart  pami ci. W  kart  i ponownie w cz aparat.

Karta mo e ulec uszkodzeniu.

ANULOWANO NAGRYWANIE FILMU Z POWODU OGRANICZENIA SZYBKO CI
ZAPISU NA KARCIE

Je li zosta a ustawiona jako  nagrania [30fpsVGA] lub [30fps16:9], zaleca si  u ycie
karty pami ci SD wysokiej pr dko ci “10MB/s” lub wi cej. (str. 47)
W zale no ci od typu karty, nagrywanie mo e zosta  przerwane.

NIE MO NA UTWORZY  FOLDERU

Zosta  osi gni ty numer folderu 999 (str. 75).
  Zapisz dane i sformatuj kart  ‘FORMAT’ (str. 73). Numer folderu 100 jest
przywracany po u yciu opcji ‘ZEROWANIE NR’ (str. 22).

WY WIETLANY JEST OBRAZ DLA TELEWIZORA 4:3/WY WIETLANY JEST OBRAZ DLA TELEWIZORA 16:9

Do aparatu pod czono przewód AV.
Aby wy czy  komunikat  Naci nij ‘MENU/SET’.
Aby zmieni  format obrazu  Zmie  ‘FORMAT TV’ (str. 22).

Przewód USB pod czono tylko do aparatu.
  Komunikat znika, je li przewód zostanie tak e pod czony do innego urz dzenia (str.

74, 76).
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Drukowanie

Nagrywanie

Zdj cia

Karta
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Inne 3 Najcz ciej zadawane pytania
Sprawd  najpierw te opcje (str. 84-89).
(Niektóre problemy mog  zosta  rozwi zane poprzez przywrócenie ustawie  fabrycznych
aparatu. Wybierz opcj  ‘ZEROWANIE’ w menu KONF. (str. 22).)

W jaki sposób wydrukowa  dat ?
yj opcji DATOWNIK (str. 66). (Nie wykonuj ustawie  drukowania daty.)

Punkt foto: Wykonaj ustawienia DPOF (str. 68) i
za daj drukowania daty.
Drukarka: Wykonaj ustawienia DPOF (str. 68) i u yj
drukarki obs uguj cej drukowanie daty.
Do czone oprogramowanie (str. 11): Wybierz
ustawienie drukowania daty.

Najcz ciej zadawane pytania

Obraz jest ciemny, s aba kolorystyka
Zmie  ekspozycj  (str. 38).
Ustaw kolorystyk  – B.BIELI.
(np. U yj ‘AWB’ dla o wietlenie fluorescencyjnego dla
wiat a arówki.)

Je li to nie wystarcza, spróbuj r cznego ustwienia
balansu bieli ’ (str. 50).

Co oznacza dodatkowy zoom optyczny (EZ)?
Je li wybierzesz rozmiar ‘3M EZ’ (równy 3 milionom pikseli),
obraz zostanie wykonany za pomoc rodkowej 3M-cz ci
7M (równy 7.2 milionom pikseli) przetwornika obrazu, co
pozwala na dodatkowe powi kszenie zdj cia.

Jak najpro ciej mo na skopiowa
zdj cia do komputera?

Poprzez po aczenie aparatu z komputerem
przewodem USB (str. 74) i przeci gni ciem zdj
na twardy dysk komputera. (Mo na równie  u
do czonego oprogramowania ‘LUMIX Simple Viewer.)

yj czytnika kart pami ci USB.

Jakiej karty mog  u ?
Patrz (str. 15) typy kart oraz (str. 92) liczba
mo liwych do wykonania zdj .
Zalecane jest u ycie kart Panasonic.

15/MAR/2007

15/MAR/2007

3 DMC-TZ2: 6M

Akumulator, zasilanie
Nawet je li aparat jest w czony, nie mo na go obs ugiwa .

Akumulator w ony nieprawid owo (str. 15) lub wymaga adowania (str. 14).
Wy wietlacz wy cza si  po w czeniu zasilania.

Wybrano opcj  ‘OSZCZ.ENERGII’ lub ‘OSZCZ DZANIE’ (str. 20).
 Naci nij do po owy przycisk migawki, aby anulowa .

Akumulator wymaga adowania (str. 14).
Aparat wy cza si  natychmiast po w czeniu zasilania.

Akumulator wymaga adowania (str. 14).
Wybrano opcj  ‘OSZCZ.ENERGII’ (str. 20).

czony aparat zosta  pozostawiony (akumulator wymaga adowania).
  U yj opcji ‘OSZCZ.ENERGII’ lub ‘OSZCZ DZANIE’ (str. 20).

Nagrywanie
Nie mo na nagrywa .

Wybrano tryb inny ni  tryb nagrywania.
Pami  wewn./karta jest pe na  Usu  cz  zdj  (str. 32).

Nagrywany obraz ma bia y odcie .
Obiektyw jest brudny.

  W cz zasilanie, aby wysun  obiektyw, wyczy  obiektyw such ciereczk .
Obiektwy jest zaparowany (str. 10).

Zdj cie jest zbyt jasne/zbyt ciemne.
Zdj cia wykonane przy s abym o wietleniu lub jasne obiekty ( nieg, itp.) zajmuj  du
cz  ekranu. (Jasno  wy wietlacza mo e ró ni  si  od rzeczywistej jasno ci zdj cia –
zmie  ekspozycj  (str. 38).

2-3 wykonywane s  równocze nie.
Wybrano opcj  'AUTO BRACKET' (tylko DMC-TZ3) lub 'ZDJ. SERYJNE' w menu NAGR.

Ostro  nie jest prawid owo ustawiana.
Wybierz odpowiedni tryb w zale no ci od odleg ci od obiektu. (Zakres ostro ci ró ni si
w zale no ci od trybu nagrywania.)
Obiekt znajduje si  poza obszarem ustawienia ostro ci.
Spowodowane drganiem lub ruchem obiektu (str. 39, 46).

Zdj cia s  rozmyte. Optyczny stabilizator obrazu nie dzia a.
Pr dko  migawki jest ma a przy s abym o wietleniu i stabilizator nie dzia a prawid owo.

  Trzymaj aparat pewnie, z r kami przyci ni tymi do tu owia (str. 24).
yj statywu i samowyzwalacza (str. 35) dla opcji ‘WOLNA MIGAWKA’ (str. 56).
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Inne 3 Najcz ciej zadawane pytania

Nagrywanie (c.d.)
Zdj cia s  niewyra ne lub wyst puj  zak ócenia.
Zbyt du a czu  ISO lub zbyt wolna migawka.
(Domy lne ustawienie CZU  to ‘AUTO’ – mog  wyst pi  zak ócenia podczas wykonywania
zdj  w pomieszczeniach.)

  Zmniejsz ‘CZU ’ (str. 51).
  Ustaw ‘TRYB KOLORU’ na ‘NATURAL’ (str. 57)
  Wykonaj zdj cie przy lepszym o wietleniu.
Wybrano tryb sceny ‘DU A CZU ’ (str. 44).

(Obraz jest ni szej jako ci z powodu du ej czu ci.)
Jasno  lub kolorystyka zdj  ró ni si  od rzeczywistych.
Wykonywanie zdj  w wietle fluorescencyjnym mo e wymaga  szybszej migawki i
powodowa  zmian  jasno ci i kolorystyki, nie stanowi to jednak wady urz dzenia.

Czerwona pionowa linia (smuga) pojawia si  podczas nagrywania.
Jest to smuga, b ca cech  przetwornika CCD i pojawia si  w przypadku
silnie o wietlonych obiektów. Wokó  smugi mog  pojawi  si  tak e rozmyte
obszary, nie stanowi to jednak wady urz dzenia. Nie pojawia si  na
zdj ciach.

Nagrywanie filmu zostaje przerwane.
yto kart MultiMediaCard (nie mo na nagrywa  filmów).

‘TRYB OBR.’ ustaiwono na ‘30fps VGA’ lub ‘30fps 16:9’ (str. 47).
  U yj karty o pr dko ci zapisu minimum 10MB/s.

W przypadku niektórych kart nagrywanie mo e by  rozpocz te, a nast pnie przerwane.

Wy wietlacz LCD
Wy wietlacz wy cza si  czasami mimo w czonego zasilania.

Wybrano opcj  ‘OSZCZ DZANIE’ (str. 20).
(Wy wietlacz wy cza si  podczas adowania lampy)
Po nagraniu wy wietlacz wy cza si  do momentu, gdy mo na nagra
kolejne zdj cie (6 sekund w przypadku pami ci wewn trznej).
Jasno  zdj  zmienia si .
Warto  przys ony jest ustawiana po naci ni ciu do po owy
przycisku migawki, ale nie ma to wp ywu na wygl d zdj .
Wy wietlacz migocze w pomieszczeniach.
Wy wietlacz mo e migota  po w czeniu (zapobiega wp ywom wiat a fluorescencyjnego).
Wyswietlacz jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

Zmie  jasno  wy wietlacza LCD (str. 20).
Wybrano opcj  ‘POWER LCD’ lub ‘WYSOKI K T’ (str. 34).
Wy wietlacz mo e by  ciemniejszy przy niskiej temperaturze. Rozja ni si  wraz ze
wzrostem temperatury.

Pojawiaj  si  czarne/niebieskie/czerwone/zielone punkty lub zak ócenia. Obraz
zmienia wygl d po dotkni ciu wy wietlacza.

Nie stanowi to wady urz dzenia i nie ma wp ywu na wygl d zdj .

W wietlacz LCD (c.d.)
Data/wiek nie jest wy wietlana.

Bie ca data, DATA WYJAZDU (str. 48) i wiek trybu ‘DZIECKO’(str. 42) i ‘ZWIERZ ’ (str. 44) s
wy wietlane 5 sekund po w czeniu aparatu, zmianie ustawienia lub trybu. Nie mog  by  stale
wy wietlane.

Lampa b yskowa
Lampa nie dzia a.

Lampa jest wy czona (str. 36) ’.
Dla ustawienia ‘AUTO ’, lampa nie zawsze dzia a.
Lampa nie jest uruchamiana w trybie nagrywania filmów   lub ‘KRAJOBRAZ’, ‘KRAJOBRAZ
NOC’ (str. 42), ‘FAJERWERKI’, ‘GWIA .NIEBO’, ‘ZDJ CIA LOTN.’ i ‘DU A CZU ’ (str. 44).

Lampa jest uruchamiana dwa razy
czono redukcj  czerwonych oczu (str. 36).

(Lampa b yska dwa razy zapobiegaj c efektowi czerwonych oczu.)

Odtwarzanie
Zdj cia s  obrócone.

Opcja ‘OBRÓ  WY W.’ jest w czona (str. 66).
(Automatycznie obraca zdj cia wykonane aparatem trzymanym pionowo. Zdj cia
wykonane aparatem skierowanym do góry lub do do u mog  nie by  obracane.)

Obró  je za pomoc  opcji  ‘OBRÓ  WY W.’ (str. 66).
Nie mo na odtworzy  zdj .

Wybrano tryb inny ni .
Brak zdj  na karcie pami ci lub w pami ci wewn trznej (zdj cia s  odtwarzane z karty
pami ci lub z pami ci wewn rznej je li nie w ono karty).

Numer folderu/pliku wy wietlany jako ‘-’. Obraz jest czarny.
Zdj cia edytowane na komputerze lub wykonane innym aparatem.
Akumulator zosta  wyj ty tu  po wykonaniu zdj cia lub by  roz adowany.

  Zdj cie mo na usun  formatuj c no nik (str. 73).
Nieprawid owo wy wietlana data na ekranie kalendarza.

Zdj cia edytowane na komputerze lub wykonane innym aparatem.
‘UST.ZEGARA’ s  nieprawid owe (str. 16).
(Na ekranie kalendarza mo e by  wy wietlana nieprawid owa data dla zdj  skopiowanych
do komputera, a nast pnie z powrotem na kart .)

W zale no ci od obiektu mog  pojawi  si  zak ócenia.
Jest to efekt zwany mor . Nie stanowi on wady
urz dzenia.
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Inne 3 Najcz ciej zadawane pytania

TV, komputer, drukarka
Na ekranie TV nie pojawia si  obraz, jest on rozmyty lub czarno-bia y.

Nieprawid owe po czenie (str. 79).
Na telewizorze nie wybrano prawid owego kana u wej ciowego.
Ustawienie ‘WYJ CIE WIDEO’ inne ni  ‘PAL’ (str. 22).

Obraz na ekranie TV jest inny ni  na wy wietlaczu.
Format obrazu mo e by  nieprawid owy lub kraw dzie obrazu s  obci te.

Nie mo na odtwarza  filmów na ekranie telewizora.
Do nap du kart telewizora w ono kart  pami ci.   Pod cz za pomoc  przewodu AV
(do czony) i odtwórz film za pomoc  aparatu (str. 79).

Obraz nie jest wy wietlany w ca ci na ekranie TV.
Sprawd  ustawienia ‘FORMAT TV’ (str. 22).

Nie mo na kopiowa  zdj  do komputera.

Nieprawid owe po czenie (str. 74). Sprawd , czy aparat zosta  rozpoznany przez komputer.
(Patrz instrukcja po czenia z komputerem)

Komputer nie rozpoznaje karty pami ci (tylko pami  wewn trzn ).
Od cz przewód USB i pod cz aparat ponownie z w on  kart  pami ci.

Chc  odtwarza  zdj cia z komputera za pomoc  aparatu.
yj do czonego programu PHOTOfunSTUDIO-viewer-, aby skopiowac zdj cia z komputera do

aparatu. Aby zachowa  je w schowku, skopiuj je na kart , a nast pnie do folderu schowka za
pomoc  polecenia ‘KOPIUJ’ (str. 73) w menu ODTW.

Nie mo na drukowa  po pod czeniu do drukarki.
Drukarka nie jest kompatybilna z PictBridge.
Wybrano tryb inny ni .

Podczas drukowania obcinane sa kraw dzie.
Wy cz ustawienia przycinania lub drukowania bez kraw dzi drukarki.
(Zapoznaj si  z tre ci  instrukcji obs ugi drukarki.)
Zdj cia w formacie ‘FORMAT OBRAZU’ (str. 51).

  Sprawd , czy format 16:9 mo e by  drukowany w punkcie foto.

Inne
Menu nie jest wy wietlane w prawid owym j zyku.

Zmie  ustawienie ‘J ZYK’ (str. 22).
Aparat wydaje grzechocz cy odg os podczas wstrz sania.

wi k ten jest wydawany przez obiektyw i nie stanowi wady urz dzenia.
Nie mo na w czy  opcji ‘AUTO PODGL.’.

Nie mo na w czy  dla trybów ‘AUTO BRACKET’ (tylko DMC-TZ3) (str. 38), ‘ZDJ. SERYJNE’
(str. 54), ‘AUTOPORTRET’ (str. 42), tryb nagrywania filmów (str. 47) lub ‘NAGR. AUDIO’ (str.
53).

Po naci ni ciu do po owy przycisku migawki przy s abym o wietleniu zapala si  pomara czowa lampa.
Opcja ‘LAMP.ASYS.AF’ jest w czona (str. 56).

Lampa pomocnicza AF nie w cza si .

Opcja ‘LAMP.ASYS.AF’ jest wy czona (str. 56).
Lampa pomocnicza AF nie w cza si  dla trybu ‘KRAJOBRAZ’, ‘KRAJOBRAZ NOC’,
‘AUTOPORTRET’ (str. 42), ‘FAJERWERKI’ lub ‘ZDJ CIA LOTN.’ (str. 44).

Aparat si  nagrzewa.
Aparat mo e nagrzewa  si  podczas pracy, ale nie ma to wp ywu na wydajno  i jako
pracy aparatu.

Obiektyw wydaje klikaj cy d wi k.
W przypadku zmiany jasno ci obiektyw wydaje d wi  i zmienia si  jasno  wy wietlacza
LCD, co jest spowodowane zmian  warto ci przys ony.
(Nie ma to wp ywu na nagranie.)
Ustawienie zegara jest nieprawid owe.
Aparat nie by  u ywany przez d szy czas.

  Ustaw ponownie zegar (str. 16).
(Je li zegar nie jest ustawiony, data ma posta  ‘0.0.0 0:00’).
Ustawienie zegara trwa o zbyt d ugo.

Podczas u ycia zoomu obraz jest nieco zniekszta cony, a kraw dzie obrazu maj
inny kolor.

Efekt ten mo e wyst pi  w zale no ci od stopnia powi kszenia, ale nie stanowi to wady
urz dzenia (str. 27).

Numery plików nie s  nagrywane w kolejno ci.
Numery plików s  zerowane po utworzeniu nowego folderu (str. 75).

Numeracja plików zosta a wyzerowana.
Wyj to akumulator przy w czonym zasilaniu.
(Numery mog  by  wyzerowane, je li folder nie zosta  zapisany prawid owo.)
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Inne 4 Uwagi na temat pracy

Praca aparatu
Aparat mo e nagrzewa  si  po d ugiej pracy, nie stanowi to jednak wady urz dzenia.

Aby unikn  drga , nale y u  statywu i stabilnego pod a..
Podczas powi kszania, dla niskich pr dko ci migawki lub samowyzwalacza)
Aparat nale y trzyma  z daleka od urz dze  emituj cych fale elektromagnetyczne
(mikrofalówek, telewizorów, konsoli do gier, itp.).
• Je li aparat u ywany jest w pobli u lub na telewizorze, obraz i d wi k mog  zosta

zak ócone przez promieniowanie fal elektromagnetycznych.
• Aparatu nie nale y u ywa  w pobli u telefonu komórkowego poniewa  mo e to
spowodowa  szumy wp ywaj ce na jako  obrazu i d wi ku.

• Nagrane dane mog  zosta  uszkodzone lub zdj cia mog  zosta  zniekszta cone przez
dzia anie silnego pola elektromagnetycznego generowanego przez g niki lub du e
silniki.

• Promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez mikroprocesory mo e wp yn
na prac  kamery, powoduj c zak ócenia obrazu i d wi ku.

• Je li aparat zosta  nara ony na dzia anie pola elektromagnetycznego i nie dzia a
prawid owo, nale y wy czy  aparat, wyj  akumulator lub od czy  zasilacz, a nast pnie

 akumulator lub pod czy  zasilacz. Nast pnie mo na ponownie w czy  aparat.
• Aparatu nie nale y u ywa  w pobli u nadajników radiowych oraz linii wysokiego napi cia.
• Nale y stosowa  wy cznie do czone przewody.
• Nie nale y bezpo rednio w pobli u aparatu rozpyla rodków owadobójczych oraz lotnych
chemikaliów. Aparat mo e zosta  uszkodzony, obudowa mo e si  odkszta ci  a
wyko czenie powierzchni z uszczy .

• Plików z innych urz dze  mo na korzysta  je li s  one kompatybilne ze standardami DCF
oraz Exif opracowanymi przez Japan Electronics and Information  Technology Industries
Association (JEITA) ).

•Czyszczenie aparatu
Od cz akumulator/zasilacz sieciowy (DMW-AC5E, opcja).
Nie nale y stosowa  benzyny, rozpuszczalników ani alkoholu. Aparat mo e zosta
uszkodzony, obudowa mo e si  odkszta ci  a wyko czenie powierzchni z uszczy ..
Kurz oraz odciski palców nale y usun  such , mi kk ciereczk . Silne zabrudzenia
nale y przeciera  wilgotn ciereczk  i wyciera  do sucha.

Je li aparat nie b dzie przez d szy czas u ywany
Wyjmij akumulator i kart  (je li akumulator nie zostanie wyj ty mo e zosta  uszkodzony
przez nadmierne roz adowanie).
Nie nale y dopuszcza  do kontaktu aparatu z gumowymi lub plastikowymi przedmiotami.
Je li aparat przechowywany jest w zamkni tej szafce lub pó ce, nale y u rodka poch aniaj cego
wilgo  ( el krzemionkowy). Akumulator nale y przechowywa  w suchym i ch odnym miejscu o
stabilnej temperaturze. Zakres temperatury: 15°C-25°C, wilgotno : 40%-60%)
Akumulator nale y adowa  raz do roku, roz adowa  i przechowywa  ponownie
po na adowaniu.

Karty pami ci
Aby zapobiec uszkodzeniu karty i danych

Unikaj wysokich temperatur, wiat a s onecznego, promieniowania
elektromagnetycznego i adunków elektrostatycznych.

Do not bend, drop, or expose to strong impacts.
 Nale y zapobiega  kontaktom kurzu, brudu i wody ze z czami karty oraz nie nale y dotyka .

Utylizacja lub sprzeda  karty
ycie funkcji formatowania lub usuwania nie powoduje trwa ego usuni cia danych,

a jedynie zmian  informacji zarz dzania danych. W przypadku utylizacji lub sprzeda y
karty zalecamy albo ca kowite zniszczenie karty, albo u ycie specjalnych programów do
kasowania danych. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na dane, które mog  zosta
przekazane wraz z kart .

Akumulator
Akumulator po u yciu nale y przechowywa  w etui.
Nie nale y u ywa  uszkodzonych akumulatorów (z cz),
np. po upuszczeniu aparatu.
Liczba mo liwych do wykonania zdj  270 [300]    (str. 14) jest oparta
o nast puj cy standard CIPA *2

1 DMC-TZ2

Standard CIPA:
ycie karty Panasonic SD (16MB) Temperatura

23 °C, Wilgotno  50 % Normalny tryb zdj Wy wietlacz w czony STABILIZATOR
(MODE1) Pierwsze zdj cie po 30 sek od w czenia aparatu 1zdj ie co 30
sek Pe ny b ysk lampy co drugie zdj ie Zmiana zoom dla ka dego zdj cia (maks.  W

 maks. T, lub maks. T  maks. W) Zasilanie wy czane co 10 zdj  do ostygni cia
akumulatora

2 CIPA = Camera & Imaging Products Association

Podczas adowania
Usu  zanieczyszczenia ze z cz karty i adowarki.
Zachowaj odleg  co najmniej 1m od radia AM (powoduje zak ócenia).

adowarka mo e wydawa  d wi k, nie stanowi to jednak wady urz dzenia.
adowark  nale y od cza  od zasilania po zako czeniu adowania (ok. 0.1 W energii

jest z ywane w przypadku pozostawienia w czonej adowarki).

SDHC Logo jest znakiem handlowym.
Leica jest zarejestrowanym znakiem handlowym Leica Microsystems IR GmbH.
Elmar jest zarejestrowanym znakiem handlowym Leica Camera AG.
Inne nazwy, nazwy firm lub produktów s  znakami lub zarejestrowanymi znakami
handlowymi odpowiednich firm.
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Inne 5 Warto ci s  przybli one. Zale  od warunków, typu karty i obiektu.
Pojemno /czas nagrywania wy wietlany na wy wietlaczu LCD mo e nie zmienia  si
stosunkowo do liczby wykonanych zdj .

Liczba mo liwych do wykonania zdj

Liczba mo liwych do wykonania
zdj /Czas nagrywania

Czas nagrywania filmu

Dodatkowy zoom optyczny (str. 27) mo e by  u yty dla zdj  oznaczonych ‘EZ’ (za
wyj tkiem trybu ‘DU A CZU ’ (str. 44)).

Liczba mo liwych do
wykonania zdj

FORMAT OBRAZU

ROZM.OBR. 7M
1

(3072 × 2304)
6M

2

(2816 × 2112)
5M EZ

1

(2560 × 1920)
3M EZ

(2048 × 1536)
2M EZ

(1600 × 1200)
1M EZ

(1280 × 960)
0.3M EZ

(640 × 480)
7M

1

(3216 × 2144)
6M

2

(2976 × 1984)
4.5M EZ

(2560 × 1712)
2.5M EZ

(2048 × 1360)
6M

1

(3328 × 1872)
5.5M

2

(3072 × 1728)
3.5M EZ

(2560 × 1440)
2M EZ

(1920 × 1080)

JAKO
Pami  wewn. 2 6 3 7 4 9 7 15 12 24 19 36 61 100 3 6 3 7 5 10 8 16 3 7 4 8 6 12 11 22

Karta

16 MB 3 7 4 8 5 10 8 16 13 27 21 40 68 110 3 7 4 8 5 12 9 18 3 7 4 10 7 14 12 25
32 MB 7 16 9 19 11 23 18 36 29 58 45 85 145 230 8 16 9 19 13 26 20 40 9 18 10 21 15 31 27 53
64 MB 16 34 20 40 24 48 38 75 61 120 93 175 290 480 16 35 20 40 27 54 43 83 19 35 22 45 32 64 57 105

128 MB 35 69 41 82 50 99 78 150 125 240 190 350 600 970 35 71 42 82 56 110 88 165 35 79 46 92 66 130 115 220
256 MB 68 135 81 160 98 190 150 290 240 470 370 690 1170 1900 70 140 82 160 110 210 170 330 78 150 91 180 130 250 230 430
512 MB 135 270 160 320 195 380 300 590 480 940 730 1370 2320 3770 140 270 160 320 210 430 340 650 155 300 180 350 250 510 450 860

1 GB 270 540 320 640 390 770 600 1180 970 1880 1470 2740 4640 7550 280 550 320 640 440 860 680 1310 310 610 360 710 520 1020 910 1720
2 GB 550 1090 660 1270 790 1530 1220 2360 1920 3610 2920 5120 8780 12290 560  1110 660 1300 890 1700 1360 2560 630 1220 730 1420 1040 2040 1800 3410
4 GB 1090 2150 1290 2510 1560 3010 2410 4640 3770 7090 5740 10050 17240 24130 1110 2190 1310 2560 1740 3350 2680 5020  1110 2410 1450 2800 2040 4020 3540 6700

FORMAT OBRAZU
TRYB PROSTY

ROZM.OBR.

JAKO 1 2

Pami  wewn. 2 3 16 100

Karta

16 MB 3 4 18 110
32 MB 7 9 40 230
64 MB 16 20 83 480

128 MB 35 41 165 970
256 MB 68 81 330 1900
512 MB135 160 650 3770

1 GB 270 320 1310 7550
2 GB 550   660 2560
          122904 GB 1090 1290 5020 24130

3 Mo na nagrywa  do 15 minut filmu.

Maksymalny czas nagrywania filmu (do 15 minut) jest wy wietlany na ekranie.

TRYB OBR. (str. 47)
ynny obraz

(fps: klatek na sekund )
30 fps 10 fps

ynny Mniej
ynny 4

Rozmiar obrazu
16:9 VGA QVGA

  Szeroki Du y Ma y 4

4  Za cznik do wiadomo ci e-
mail lub d szy czas
nagrywania

FORMAT OBRAZU ( ) (str. 51)
ROZM.OBR. (0.3MEZ-7M) (str. 52)
JAKO  (wysoka jako   : lub : standardowa) (str. 53) 1: DMC-TZ3

2: DMC-TZ2

TRYB OBR. 30fpsVGA 10fpsVGA 30fpsQVGA 10fpsQVGA 30fps16:9 10fps16:9

Pami  wewn. — — 23 sec 1 min 13 sec — —

Karta

16 MB 6 sec 26 sec 26 sec 1 min 23 sec 5 sec 22 sec
32 MB 17 sec 59 sec 59 sec 2 min 55 sec 14 sec 50 sec
64 MB 39 sec 2 min 2 min 6 min 33 sec 1 min 46 sec

128 MB 1 min 23 sec 4 min 10 sec 4 min 10 sec 12 min 20 sec 1 min 11 sec 3 min 35 sec
256 MB 3 2 min 45 sec 8 min 10 sec 8 min 10 sec 24 min 2 min 20 sec 7 min
512 MB 3 5 min 30 sec16 min 20 sec 16 min 20 sec 47 min 50 sec 4 min 40 sec 14 min

1 GB 3 11 min  32 min 50 sec 32 min 50 sec 1 hr 35 min  9 min 20 sec 28 min 10 sec
2 GB 3 22 min 30 sec 1 hr 7 min 1 hr 7 min  3 hr 15 min 19 min 20 sec 57 min 30 sec
4 GB 3 44 min 20 sec 2 hr 11 min 2 hr 11 min  6 hr 22 min 38 min 1 hr 53 min
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Inne 6 Dane techniczne

Zasilanie DC 5.1 V
Pobór mocy Nagrywanie: 1.7 W (DMC-TZ3)/1.4 W (DMC-TZ2)

Odtwarzanie: 0.8 W
Efektywne piksele DMC-TZ3: 7200000 pikseli    DMC-TZ2: 6000000 pikseli
Przetwornik
obrazu

DMC-TZ3: 1/2.35” CCD, ca kowita liczba 8500000 pikseli
DMC-TZ2: 1/2.33” CCD, ca kowita liczba 7390000 pikseli

Podstawowy filtr koloru
Obiektyw 10 x zoom optyczny

f=4.6 mm do 46 mm (odpowiednik kamery 35 mm: 28 mm do 280 mm)/F3.3 do F4.9
Zoom cyfrowy Maks.4 x
Dod. zoom optyczny Maks. 15 x (DMC-TZ3)/Maks. 13.8 x (DMC-TZ2)
Ostro Tryb Normalny/Makro   9-obszarowe/3-obszarowe

(szybkie)/
1-obszarowe (szybkie)/1-obszarowe/Punktpwe ustawienie ostro ci

Zakres ostro ci
Tryb Normalny                           50 cm (Wide)/2 m (Tele) to
Makro/Prosty/Film/ Inteligentne
ISO/Schowek

5 cm (Wide)/1 m (Tele) do
                      (2 m je li nie maks.T)

Tryb sceny Ustawienia mog  by  inne.
Migawka Migawka elektroniczna + Migawka mechaniczna
Nagrywanie filmów 848 × 480 pikseli*/640 × 480 pikseli* /320 × 240 pikseli

(*Wymaga u ycia karty SD)
(30 lub 10 klatek/sekund  z d wi kiem. Maksymalny czas nagrywania zale y od
pojemno ci no nika.)

Zdj. seryjne
Pr dko  serii DMC-TZ3:

3 klatki/sekund  (Du a pr dko ), 2 klatki/sekund  (Ma a
pr dko ),  Oko o 2 klatki/sekund  (Nieograniczona)
DMC-TZ2:
Oko o 2 klatki/sekund  (Nieograniczona)

Liczba mo liwych do
wykonania zdj

DMC-TZ3:
Maks. 7 zdj  (Standard), maks. 5 zdj (wysoka jako ),
W zale no ci od pojemno ci no nika (Nieograniczona).
DMC-TZ2:
W zale no ci od pojemno ci no nika.

Czu  ISO AUTO/100/200/400/800/1250
[DU A CZU ]: 3200

Pr dko
migawki

8 do 1/2000
[GWIA .NIEBO]: 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund
Film: 1/30 do 1/20000

Balans bieli AUTO/Dzie /Chmury/Cie /Halogen/Ust.bieli
Ekspozycja (AE) AUTO (Program AE)

Kompensacja ekspozycji (Krok 1/3 EV, -2 EV do +2 EV)
Tryb pomiaru Wielokrotny/Centralnie wywa ony/Punktowy
Wy wietlacz
LCD

DMC-TZ3:
3.0” niskotemperaturowy polikrystaliczny TFT LCD (Oko o 230000 pikseli)
(wspó czynnik pola widzenia 100 %)
DMC-TZ2:
2.5” niskotemperaturowy polikrystaliczny TFT LCD (Oko o 207000 pikseli)
(wspó czynnik pola widzenia 100 %)

Lampa b yskowa Zasi g lampy: (ISO AUTO) Oko o 60 cm do 4.2 m (Wide)
AUTO, AUTO/CZ.OCZY, WYM.B .W . (ZAW.W / CZ.OCZY),
ZWOLN./CZ.OCZY, WY CZONE

Aparat cyfrowy: Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Mikrofon Mono

nik Mono
No nik Pami  wewn. (Oko o 12.7 MB)/Karta SD/Karta SDHC/ MultiMediaCard (tylko

zdj cia)

Rozmiar obrazu
Zdj cia Format obrazu [ ].

DMC-TZ3:
3072 × 2304 pikseli / 2560×1920 pikseli / 2048×1536 pikseli /
1600 × 1200 pikseli / 1280 × 960 pikseli / 640 × 480 pikseli
DMC-TZ2:
2816 × 2112 pikseli / 2048 × 1536 pikseli / 1600 × 1200 pikseli /
1280 × 960 pikseli / 640 × 480 pikseli

 Format obrazu [ ].
DMC-TZ3:
3216 × 2144 pikseli / 2560 × 1712 pikseli / 2048 × 1360 pikseli
DMC-TZ2:
2976 × 1984 pikseli / 2560 × 1712 pikseli / 2048 × 1360 pikseli

Format obrazu [ ].
DMC-TZ3:
3328 × 1872 pikseli / 2560 × 1440 pikseli / 1920 × 1080 pikseli
DMC-TZ2:
3072 × 1728 pikseli / 2560 × 1440 pikseli / 1920 × 1080 pikseli

Filmy
(*Tylko karty SD )

848 × 480 pikseli* /640 × 480 pikseli* /320 × 240 pikseli

Jako Wysoka/standardowa

Format pliku
Zdj cia JPEG (oparty na systemie Design rule for Camera File, oparty na standardzie

Exif 2.21)/zgodny z DPOF
Zdj cia z d wi kiem JPEG (oparty na systemie Design rule for Camera File, oparty na standardzie

Exif 2.21) + QuickTime
Filmy QuickTime Motion JPEG

Interfejs Cyfrowy: USB 2.0 (Full Speed)
Anlaogowy audio/wideo:
Kompozytowy NTSC/PAL (Zmiana w menu)/Wyj cie liniowe audio (mono)

Gniazda DIGITAL/AV OUT: Jack (8 pin)
DC IN: Jack (2 pin)

Wymiary (bez wystaj cych
cz ci)

DMC-TZ3: Oko o 105.0 mm (W) × 59.2 mm (H) × 36.7 mm (D)
DMC-TZ2: Oko o 105.0 mm (W) × 59.2 mm (H) × 36.3 mm (D)

Waga Bez katy i akumulatora DMC-TZ3: Oko o 232 g/DMC-TZ2: Oko o 222 g
Z kart  i akumulatorem DMC-TZ3: Oko o 257 g/DMC-TZ2: Oko o 247 g

Temperatura 0 °C do 40 °C
Wilgotno 10 % do 80 %

adowarka
(Panasonic DE-A46A): Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Wyj cie CHARGE 4.2 V 0.8 A
Wej cie 110 V do 240 V  50/60Hz, 0.2 A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S007E): Informacje dotycz ce bezpiecze stwa
Napi cie/pojemno 3.7 V  1000 mAh
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 QuickTime i logo QuickTime s  licencjonowanymi, zarejestrowanymi
znakami handlowymi Apple Computer, Inc. wykorzystanymi na licencji.

B
VQT1B74
M0207KZ0 (8000 )

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
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