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Instrukcja Obs ugi
Cyfrowego aparatu fotograficznego

Model: DMC-FX7EG
DMC-FX2EG

Przed rozpocz ciem u ytkowania,
nale y dok adnie zapozna  si
z poni sz  instrukcj .
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Przed u yciem

Before Use

Szanowny kliencie,
Korzystaj c z okazji, chcieliby my
podzi kowa  Ci za zakup cyfrowego
aparatu fotograficznego Panasonic.
Zapoznaj si  uwa nie z poni sz  instrukcj
obs ugi i zachowaj j  w razie potrzeby.

Informacje odno nie
bezpiecze stwa

UWAGA
W CELU UNIKNI CIA RYZYKA PO ARU I
PORA ENIA PR DEM ORAZ INNYCH
NIEDOGODNO CI, NALE Y STOSOWA
JEDYNIE ORGINALNE AKCESORIA I
CHRONI  JE PRZED  DESZCZEM ORAZ
WILGOCI . NIE ZDEJMOWA  POKRYWY
(GÓRNEJ I DOLNEJ); WEWN TRZ, NIE
ZNADUJ  SI ADNE CZ CI , KTÓRE
MOG  BY  OBS UGIWANE PRZEZ

YTKOWNIKA. NAPRAWY POWINNY BY
DOKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Prawa autorskie
Kopiowanie kaset i p yt lub innych
publikowanych lub transmitowanych
materia ów, w celach innych ni
prywatne, mo e stanowi  naruszenie
praw autorskich. Kopiowanie
niektórych materia ów, mo e by
ograniczone nawet dla u ytku
prywatnego.
• Niektóre elementy sterowania i inne

komponenty, a tak e  elementy menu
cyfrowego aparatu fotograficznego
mog  wygl da  inaczej, ni  te, które
prezentowane s  na ilustracjach
niniejszej instrukcji obs ugi.

• Logo SD stanowi nazw  handlow .
• Inne nazwy, firmowe oraz nazwy

produktów prezentowane w niniejszej
instrukcji obs ugi, stanowi  zastrze one
znaki handlowe zwi zanych z nimi
przedsi biorstw.

GNIAZDO ZASILAJ CE POWINNO BY
ATWO DOST PNE I ZNAJDOWA  SI

BLISKO URZ DZENIA.

UWAGA
Niew ciwe u ycie akumulatora mo e
spowodowa  eksplozj . Nale y stosowa
jedynie zalecane przez producenta
akumulatory tego samego lub podobnego
typu. Akumulator nale y utylizowa
zgodnie z zaleceniami producenta.
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Obs uga aparatu
           Przed u yciem

• Pozostawienie aparatu z obiektywem

• Chroni  przed wstrz sami i uderzeniami. Aparat
mo e z tego powodu nie dzia  poprawnie,
rejestrowanie zdj  mo e zosta  zak ócone, mo e
równie  doj  do uszkodzenia obiektywu.

 Piasek i kurz mog  powodowa  nieprawid owe
dzia anie aparatu. W przypadku u ycia aparatu
np.: na pla y itp., nie nale y dopu ci  do
dostania si  piasku do wn trza aparatu.

• W przypadku u ywania aparatu w czasie deszczu
lub na pla y, nie nale y dopu ci  do przedostania
si  wody do wn trza aparatu.

 W przypadku gdy woda morska dostanie si  do
aparatu, nale y wilgotn ciereczk  dok adnie
przetrze  aparat. Nast pnie wytrze  ponownie
obudow  such ciereczk .

Wy wietlacz LCD
 Nie nale y naciska  wy wietlacza  LCD. Mo e
to spowodowa  nierównomierne wy wietlanie
kolorów lub nieprawid owe funkcjonowanie
wy wietlacza.

• W miejscach, w których mo e wyst pi  zmiana
temperatury, na powierzchni wy wietlacza LCD w
wyniku parowania, mo e pojawi  si  wilgo .
Wilgo  t  nale y usun  mi kk  i such
ciereczk .

• Je li aparat u ywany jest w wyj tkowo niskiej
temperaturze, obraz na monitorze LCD mo e by
pocz tkowo nieco ciemniejszy ni  zwykle.
Jednak e w miar  zwi kszania si  temperatury
aparatu obraz powraca do swojej normalnej
jasno ci.

Zaawansowana technologia produkcji
wy wietlacza LCD sprawia, e ponad
99,99% pikseli jest aktywnych przy zaledwie
0,01% pikseli nieaktywnych lub zawsze

wietlonych. Wada ta, nie ma wp ywu na
wygl d zdj cia.

Obiektyw
• Nie kierowa  obiektywu bezpo rednio na s ce i

silne ród a wiat a.  Mo e to spowodowa  nie
tylko nieprawid owe dzia anie aparatu lecz równie
nieuleczalne uszkodzenie oczu.

• Nie przyciska  mocno obiektywu.
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skierowanym na s ce mo e spowodowa
nieprawid owe funkcjonowanie aparatu.
Wystawiaj c aparat za okno lub umieszczaj c go
w pobli u okna nale y zachowa  ostro no .

Parowanie

Zjawisko parowania, mo e wyst pi  w sytuacji
gdy temperatura otoczenie lub wilgotno
zmienia si  w podany poni ej sposób:
Nale y zapobiega  parowaniu, poniewa
zjawisko to jest przyczyn  pojawiania si  plam
na obiektywie, zagrzybienia i nieprawid owego
funkcjonowania aparatu. (str. 94)
• Je li aparat przenoszony jest z zimnego, do

ogrzanego pomieszczenia.
• Je li aparat przenoszony jest z otwartego terenu

do wn trza klimatyzowanego samochodu.
• Je li zimny podmuch powietrza z klimatyzatora lub

innego ród a skierowany jest bezpo rednio na
aparat.

• W miejscach wilgotnych.

Zalecenia w przypadku nie u ywania aparatu
przez d szy okres czasu

• Przechowywa  aparat w ch odnym i suchym
miejscu z wzgl dnie stabiln  temperatur .
(Zalecana temperatura: 15oC–25oC, Zalecana
wilgotno : 40% – 60%)

• Wyj  akumulator i kart  pami ci z aparatu.
• Je eli akumulator pozostawiony jest w aparacie

przez d szy czas, nawet gdy aparat jest
wy czony, akumulator zostanie roz adowany.
Pozostawienie akumulatora w aparacie na d ugi
okres czasu mo e spowodowa  jego
roz adowanie, w stopniu uniemo liwiaj cym dalsze

ywanie nawet w przypadku ponownego
na adowania akumulatora.

•  W przypadku przechowywania akumulatora
przez d szy okres czasu, zalecamy
na adowanie go jeden raz w roku i dalsze
przechowywanie go po ca kowitym roz adowaniu.

• Je li aparat przechowywany jest w zamkni tej
szafce lub biurku, zalecane jest zastosowanie
rodka poch aniaj cego wilgo  (np.: elu

silikonowego).



Przed u yciem

Kilka s ów na temat poni szej instrukcji obs ugi

Opis prezentowany na niniejszej stronie stanowi jedynie przyk ad. Nie wszystkie strony
opisane s  w ten sam sposób.

Opisywane tutaj funkcje, pozwalaj  na
stosowanie opcji i ustawie  opisywanych
na danej stronie. W celu korzystania z opcji
i ustawie , nale y ustawi  pokr o zmiany
funkcji na dan , opisywan  funkcj .

Korzystanie z funkcji powi kszenia

Zastosowanie 3-krotnego zoomu
optycznego pozwala na zbli enie ludzi
i przedmiotów oraz uzyskanie szerszego

ta podgl du krajobrazów.

• Na zdj ciu mog  wyst powa  pewne  zniekszta cenia

(typowy przyk ad: prosta pionowa linia wygi ta na

zewn trz).

Poni ej tej linii dost pne s  u yteczne
informacje odno nie obs ugi aparatu.

Obrazki/ilustracje prezentowane w niniejszej instrukcji obs ugi
Obrazki zamieszczone w tej instrukcji obs ugi, prezentowane s  jako materia y
obja niaj ce i zosta y przygotowane na podstawie zdj .
Wygl d aparatu, ilustracje lub menu ekranowe, prezentowane w niniejszej instrukcji,
ró ni  si  nieco od rzeczywistego wygl du.
Wszystkie procedury dotycz  modelu DMC-FX7 (przyk ad).

Ilustracje klawiszy kursora
W niniejszej instrukcji obs ugi, operowanie klawiszami kursora opisywane jest
zgodnie z prezentowanymi poni ej ilustracjami.

Np.: Po naci ni ciu klawisza 
MENU

REV
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Przygotowanie
Preparation

Standardowe akcesoria
Sprawd  zawarto  pude ka przed rozpocz ciem pracy z aparatem.

Karta pami ci SD (16 MB)
RP-SD016B
(W niniejszej instrukcji okre lana jako “Karta”)

Przewód VIDEO (DMC-FX2)
K1HA08CD0003

Akumulator
CGA-S004E
(W niniejszej instrukcji okre lany jako “Akumulator”)

Przewód USB
K1HA08CD0001

adowarka akumulatora
DE-992A
(W niniejszej instrukcji okre lana jako “ adowarka”)

yta CD-ROM

Pasek
VFC408
2

Przewód zasilajacy
RJA0053-3X

Przewód AV (DMC-FX7)
K1HA08CD0002

Opakowanie akumulatora
VYQ3211
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Przygotowanie

Nazwy elementów

1 2 3
1  Lampa b yskowa (str. 36)
2  Obiektyw
3  Kontrolka samowyzwalacza (str. 39)

Lampa pomocnicza AF (str. 64)

4

5 6 7 8 9

4  Przyciski kursora
/ Przycisk samowyzwalacza (str. 39)
/ Przycisk [REV] (str. 34)
/ Przycisk zmiany funkcji lampy (str. 36)
/ Kompensacja pod wietlenia funkcji

uproszczonej (str. 33) / Kompensacja
na wietlenia (str. 40) / Funkcja Auto
Bracket (str. 41) / Przycisk dostosowania
balansu bieli (str. 60)

5  Wy wietlacz LCD (str. 23, 90)
DMC-FX7:Typ 2.5 / DMC-FX2:Typ 2.0

6  Kontrolka statusu (str. 21)
7  Przycisk [MENU] (str. 19)
8  Przycisk [DISPLAY / PWR LCD] (str. 23)
9  Funkcja pojedynczego zdj cia / serii zdj

(str. 43) / Przycisk usuwania (str. 47)
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Przygotowanie

10  G nik (tylko DMC-FX7)
11  Mikrofon (tylko DMC-FX7) (str. 50)
12  Wy cznik aparatu ON/OFF (str. 19)
13  D wignia zoom (str. 35, 65)
14  Przycisk optycznego stabilizatora

obrazu (str. 42)
15  Przycisk migawki (str. 27, 50)
16  Pokr o wyboru funkcji (str. 26)

15  16

DIGITAL

AV OUT

DC IN

17

18
19

20

17  Oczko mocowania paska
18  Wej cie [DIGITAL/AV OUT]

(DMC-FX7)
Wej cie [DIGITAL/V. OUT]
(DMC-FX2) (str. 81, 84, 86)

19  Wej cie zasilacza [DC IN] (str. 84, 86)
Stosowa  wy cznie oryginalny
zasilacz firmy Panasonic (DMW-
CAC2; opcja).

20  Os ona

21
22

21  Gniazdo statywu
22  Klapka akumulatora/karty

(str. 13, 14)
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Szybki przewodnik
Przygotowanie

Niniejszy przewodnik stanowi pogl dowe przedstawienie procedury
wykonania i podgl du zdj cia za pomoc  zakupionego przez Ciebie
cyfrowego aparatu fotograficznego. Zapoznaj si  z odpowiednimi
rozdzia ami opisuj cymi dane funkcje.

1 Na aduj akumulator. (str. 11)
• Nowy akumulator nie jest na adowany.
Przed u yciem na aduj akumulator.

3 cz aparat, aby wykona
zdj cie.
• Ustaw zegar. (str. 17)

Wy .   W .

2  akumulator i kart
pami ci.

(str. 14, 15)

¬Ustaw pokr o wyboru funkcji w pozycji [     ].
∧Zrób zdj cie, naciskaj c przycisk migawki.
(str. 27)

4 Podgl d zdj cia.

¬Ustaw pokr o wyboru funkcji w pozycji [      ].
∧Wybierz zdj cie, które chcesz obejrze .

(str. 44)
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Przygotowanie

adowanie akumulatora za pomoc adowarki
Nowy akumulator nie jest na adowany.
Przed u yciem na aduj akumulator.

1  akumulator, zwracaj c
uwag  na po enie biegunów.

3 Wyjmij akumulator z adowarki.

2 Pod cz przewód zasilaj cy
zasilaj cy.

• Po zako czeniu adowania, nale y
pami ta  o wyci gni ciu przewodu
zasilaj cego z gniazdka sieciowego.

• Akumulator nagrzewa si  po u yciu/
adowaniu oraz w czasie adowania.
Aparat równie  nagrzewa si  w czasie

ytkowania. Nie stanowi to jednak wady
urz dzenia.

• U ywaj adowarki przeznaczonej do
posiadanego typu akumulatora.

• aduj akumulator w zamkni tym
pomieszczeniu.

• Nie nale y rozkr ca  ani modyfikowa
adowarki.

• Przewód zasilaj cy nie wchodzi ca kowicie
do gniazdka. Przewód wystaje minimalnie,
jak na rysunku poni ej.

• adowanie rozpoczyna si  w momencie
zapalenia zielonej kontrolki (A).

• Zgaszenie kontrolki, po ok. 120 minutach,
oznacza zako czenie adowania
akumulatora.

11



Akumulator
Przygotowanie

Wska nik na adowania akumulatora
Na wy wietlaczu, pojawia si  wska nik
na adowania akumulatora. [Nie pojawia
si  w przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego (DMW-CAC2; opcja).]

> > >

Wska nik zapala si  na czerwono i miga:
Na aduj lub wymie  akumulator.
Przy w czonej funkcji ekonomicznej
wy wietlacza, wska nik ci gle miga.

ywotno  akumulatora
Liczba mo liwych do zapisania zdj
zgodnie ze standardami CIPA
• CIPA to angielski skrót oznaczaj cy
[Stowarzyszenie Produktów
Przetwarzaj cych Obrazy i Aparatów]

Czas podgl du

Czas  podgl du   DMC-FX7:Oko o 100 min.
DMC-FX2: Oko o 120 min.

Liczba mo liwych do zapisania zdj  i czas
podgl du, uzale niony jest od warunków
pracy aparatu i warunków przechowywania
akumulatora.

adowanie

Czas adowania     Oko o 120 min.

Czas adowania i liczba zdj  mo liwych
do zapisania z opcjonalnym akumulatorem
(CGA-S004E), jest taka sama jak powy ej.
• Rozpocz cie adowania [CHARGE]
Sygnalizowane jest zapaleniem si
kontrolki.

DMC-FX7:Oko o 120 zdj
(CIPA) d adowaniaLiczba

mo liwych
do zapisania
zdj DMC-FX2: Oko o 130 zdj

(CIPA)
• Zmiana stanu kontrolki adowania
[CHARGE] ze wiecenia na miganie

(Warunki zapisu wed ug standardów CIPA)
• Temperatura:  23°C/Wilgotno :  50%

przy w czonym wy wietlaczu LCD.
• Stosowanie karty pami ci SD (do czona:

16MB).
• Stosowanie do czonego akumulatora.
• Rozpocz cie zapisu nast puje w
ci gu 30 sekund po w czeniu
aparatu.

• Zapis raz na 30 sekund, z pe nym
yskiem lampy, co drugi zapis.

• Obracanie d wigni zoom do Tele oraz do
Wide i odwrotnie przy ka dym zapisie.

• Aparat wy czany po wykonaniu ka dych
10 zdj .

• W przypadku korzystania z funkcji
Power LCD (str. 24), liczba mo liwych
do zapisania zdj  maleje.

oznacza b d adowania. W takim
przypadku nale y wyci gn  przewód
zasilaj cy z gniazdka, wyci gn
akumulator i upewni  si  czy temperatura
zarówno pomieszczenia jak i temperatura
akumulatora, nie s  zbyt niskie lub zbyt
wysokie. Je eli temperatura wynosi
10oC– 35oC, nale y na adowa
akumulator. Je eli kontrolka adowania
[CHARGE] nie wy czy si , i mimo
zako czenia adowania akumulatora nadal
miga, nale y skonsultowa  si  ze
sprzedawc .

• Je li czas dzia ania aparatu staje si
coraz krótszy nawet po nale ytym
na adowaniu akumulatora, mo e to
oznacza  jego zu ycie. W takim wypadku
nale y zakupi  nowy akumulator.

Warunki adowania
• Akumulator nale y adowa  w
temperaturze 10oC–35oC. (Temperatura
akumulatora powinna by  taka sama.).
Parametry akumulatora, mog  ulec
pogorszeniu, a czas pracy aparatu mo e
si  skróci , w przypadku pracy w niskiej
temperaturze (np. w zimie).
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Przygotowanie

Wk adanie/wyjmowanie akumulatora
• Upewnij si , e aparat jest wy czony,
a obiektyw schowany.

1 Odsu  klapk
karty/akumulatora.

3 ¬ Zamknij klapk  karty/akumulatora.
∧ Zasu  klapk  karty/akumulatora a
nast pnie dok adnie j  zamknij.

• Nale y stosowa  wy cznie oryginalne
akumulatory Panasonic (CGA-S004E).

2 Wk adanie akumulatora:
 na adowany akumulator,

zwracaj c uwag  na po enie
biegunów.

Wyjmowanie akumulatora:
Odbezpiecz blokad  (1) i wyci gnij
akumulator.

• Je li u ycie aparatu nie jest planowane w
najbli szym czasie, nale y wyj
akumulator. Wyj ty akumulator, nale y
przechowywa  w s cym do tego
opakowaniu. (str. 94)

• W przypadku, gdy w pe ni na adowany
akumulator, zainstalowany jest przez okres

szy ni  24 godzin, ustawienia zegara
(w aparacie) przechowywane s  przez co
najmniej 3 miesi ce nawet w przypadku
wyci gni cia akumulatora. (Okres
przechowywania mo e by  krótszy,
w sytuacji gdy akumulator nie zosta
ca kowicie na adowany) Po up ywie 3
miesi cy ustawienia zegara zostan
utracone.
W takim przypadku nale y ponownie
ustawi  zegar. (str. 17)

• Nie wyci ga  karty lub akumulatora w
czasie korzystania z aparatu. Dane na
karcie mog  ulec zniszczeniu.

• Do czony akumulator, zosta
zaprojektowany jedynie dla zakupionego
przez Ciebie cyfrowego aparatu
fotograficznego. Nie nale y u ywa  go
w adnym innym urz dzeniu.
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Przygotowanie

Wk adanie/wyjmowanie karty pami ci
• Upewnij si , e aparat jest wy czony,
a obiektyw schowany.

1 Odsu  klapk  karty/akumulatora

•  Sprawd  kierunek wk adania karty.
•  Nie dotykaj styków na karcie.
• Nieuwa ne wk adanie karty mo e

doprowadzi  do jej uszkodzenia.

3 ¬ Zamknij klapk  karty/akumulatora.
∧ Zasu  klapk  karty/akumulatora a

nast pnie dok adnie j  zamknij.

• Karta i zapisane na niej dane, mog
zosta  utracone, je eli zostanie ona
wyci gni ta w czasie pracy aparatu.

• Zaleca si  stosowanie kart pami ci
firmy Panasonic.

2 Wk adanie karty:
 kart  etykiet  do góry do

momentu klikni cia.
Wyjmowanie karty:
Naci nij kart  do momentu klikni cia a
nast pnie poci gnij j  do siebie.

• Je eli nie da si  ca kowicie zamkn
klapki karty/akumulatora, nale y
wyci gn  kart  i w  j  ponownie.
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Karta pami ci
Przygotowanie

Dost p do karty pami ci
W momencie gdy aparat korzysta z karty
(Rozpoznanie/Zapis/Odczyt/Usuwanie),
wieci si  kontrolka dost pu do kraty

pami ci.

160
0

19

Je li kontrolka dost pu do karty (1) wieci
si , nie wolno:
• wy cza  aparatu.
• wyjmowa  akumulatora lub karty.
• nale y chroni  aparat przed wstrz sami i
uderzeniami.
Nieprzestrzeganie powy szych zalece ,
mo e spowodowa  utrat  danych i
nieprawid owe funkcjonowanie aparatu.

Praca z kart  pami ci
Wa ne dane nale y przechowywa  na
komputerze (str. 84). Dane na karcie mog
zosta  utracone lub ulec zniszczeniu na
skutek dzia ania promieniowania
elektromagnetycznego, elektryczno ci,
awarii aparatu lub usterki karty.

Karta pami ci SD (do czona) karta
MultiMediaCard (opcja)

Karta pami ci SD i karta MultiMediaCard
to ma e, lekkie i przeno ne karty pami ci
zewn trznej. SD Memory Card, dysponuje
du  pr dko ci  odczytu/ zapisu danych.
Karta pami ci SD wyposa ona jest
dodatkowo w prze cznik ochrony zapisu
(A), który zapobiega utracie danych i
formatowaniu. (Kiedy prze cznik znajduje
si  w pozycji [LOCK], zapis i usuwanie
danych oraz formatowanie karty jest
niemo liwe. Funkcje te staj  si  dost pne
po prze czeniu prze cznika w pozycj
odblokowania).

SD Memory Card

MultiMediaCard

• Pr dko  zapisu/odczytu karty
multimedialnej MultiMediaCard jest
mniejsza od pr dko ci operacji
wykonywanych na karcie pami ci SD.
W przypadku stosowania karty
MultiMediaCard, pr dko  wykonywania
niektórych operacji aparatu mo e by
nieco wolniejsza od podanej.

• Po zarejestrowaniu zdj  przy u yciu
karty MultiMediaCard, kontrolka dost pu
do karty mo e dzia  d sz  chwil , nie
stanowi to jednak wady urz dzenia.

• Karta pami ci mo e zosta  po kni ta
przez dziecko. Przechowuj kart  w
miejscu niedost pnym dla dzieci.
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Przygotowanie

Przybli ona ilo  mo liwych do zapisania
zdj  i ich rozmiar

Rozmiar zdj cia

560x1920

2304x1728
(DMC-FX2)

2048x1536
(DMC-FX7)       1600x1200

Jako
16 MB                 5          11          8          16          9          17         14         28
32 MB                12         24         17         33         19         37         31         59
64 MB                25         49         35         69         39         75         63        121

128 MB                51        100        71        139        79        153       128       244
256 MB              102       200       143       278       157       306       255       487
512 MB              205       403       288       561       317       616       515       982

1 GB              395       775       554      1079      610      1185      991      1889

Rozmiar zdj cia      1280x960          640x480           1920x1080

HD Jako
16 MB            22         41         69        113        13         25
32 MB            47         86        145       236        28         54
64 MB            96        176       298       484        58        110

128 MB           195       356       602       979       118       223
256 MB           390       709      1200     1950      236       445
512 MB           785      1429     2418     3929      476       898

1 GB          1511     2748     4650     7557      916      1727

• Du y rozmiar zdj cia zapewnia wysok  jako  wydruku. Wybranie mniejszego
rozmiaru zdj  pozwala zarejestrowa  wi ksz  ilo  zdj , pogorszeniu ulega jednak
jako  obrazu.

•  Podane warto ci s  przybli one. (Wykonanie zdj  w ró nej rozdzielczo ci,
powoduje zmian  ilo ci mo liwych do zapisania zdj .

•  Ilo  mo liwych do zapisania zdj  mo e by  ró na, w zale no ci od
fotografowanego obiektu.

•  Wy wietlana na ekranie ilo  pozosta ych do zapisania zdj  jest
warto ci  przybli on .

16
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Przygotowanie

Ustawienia daty i godziny

Ustawienia pocz tkowe
Pocz tkowo zegar nie jest ustawiony. Po

czeniu aparatu, na ekranie pojawi si
nast puj cy komunikat:

2 Ustawienia daty i godziny.

CLOCK SET

  0 : 00 11. JAN . 2004

PLEASE SET THE CLOCK
CLOCK SET MENU

SELECT

D/M/
Y

SET
EXIT MENU

•  Po naci ni ciu przycisku [MENU],
pojawi si  okno z punktu 2.

•  Po oko o 5 sekundach ekran zniknie.
Rozpocznij od punktu 1

1 Wybierz [CLOCK SET] z menu
[SETUP]. (str. 19)

SETUP 2/3

CLOCK SET
NO.RESET

• :  Wybór godziny lub daty.
• :  Ustawienie daty i godziny.

3 Wybierz [D/M/Y], [M/D/Y] lub [Y/M/D].

CLOCK SET

10:0011.1DEC.2004

D/M/Y

RESET
USB MODE PC

SELECT SET EXIT MENU

MENU

VIDEO OUT NTSC

SELECT EXIT MENU

•    Po zako czeniu ustawie  zamknij
menu, naciskaj c dwukrotnie przycisk
[MENU].

•  Po ponownym w czeniu, sprawd
czy ustawienia zegara s  poprawne.
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Przygotowanie

• Po up ywie 24 godzin od w enia
ca kowicie na adowanego akumulatora,
ustawienia zegara pozostaj  zapami tane
przez okres ok. 3 miesi cy, nawet w
przypadku wyj cia baterii. (Czas
zapami tania ustawie  mo e by  krótszy

  w przypadku nie do ko ca na adowanego
akumulatora).
Po up ywie 3 miesi cy, ustawienia zegara
zostan  utracone. W takim przypadku
nale y ustawi  go ponownie.

• Mo liwe jest ustawienie roku z przedzia u
2000-2099. Stosowany jest system 24-
godzinny.

• Je eli data nie zostanie ustawiona, nie
dzie ona mog a zosta  zapisana na

zdj ciach w przypadku ich wydruku.
• Ustawienia wydruku daty, patrz str.72.

18



Menu ustawie
Przygotowanie

1 cz aparat.
• Ustaw pokr o zmiany funkcji na dowoln
pozycj , np. funkcj  normaln   [       ],

3 Wybierz menu [SETUP].
REC SETUP 1/3

oprócz funkcji podgl du [     ], funkcji
uproszczonej  [     ] i funkcji wyboru sceny
[      ].

MONITOR
AUTO REVIEW
POWER SAVE

ECO ECONOMY
BEEP

SELECT

n0

OFF

2MIN.

OFF

EXIT MENU

• Menu ekranu mo na przesuwa  za
pomoc  d wigni powi kszenia (A) w
kierunku T (i odwrotnie).

4 Wybierz dany element.

SETUP 1/3
MONITOR n0

AUTO REVIEW OFF

2 Naci nij przycisk [MENU].
POWER SAVE

ECO ECONOMY
1SEC.

3SEC.

REC 1/3

W.BALANCE

SETUP

AUTO

BEEP

SELECT SET

ZOOM

EXIT MENU

MENU SENSITIVITY
PICT.SIZE
QUALITY

AUTO

1600
5 Wybierz dan  warto .

SETUP 1/3

AUDIO REC. OFF MONITOR n0

SELECT EXIT MENU AUTO REVIEW OFF

• Widoczne elementy menu zale  od POWER SAVE 1SEC.

wybranej funkcji. Na tej stronie
prezentowane s  elementy funkcji

ECO ECONOMY
BEEP

3SEC.
ZOOM

 [       ] normalnej.
• Menu ekranowe funkcji uproszczonej

[     ], ró ni si , od wygl du menu w
funkcji normalnej.

SELECT SET EXIT MENU

Zapisz ustawienia naciskaj c .

• Po zako czeniu zmiany ustawie ,
zamknij menu, naciskaj c do po owy
przycisk migawki lub przycisk [MENU].
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Przygotowanie

Menu ustawie  [SETUP] umo liwia zmian  nast puj cych parametrów.

Menu                                                          Funkcje
MONITOR Ustawianie jasno ci monitora LCD w 7 krokach.
AUTO REVIEW [OFF]: Zapisane zdj cie nie pojawia si  automatycznie.

 [1SEC.]: Zapisane zdj cie pojawia si  automatycznie na
ekranie przez oko o 1 sekund .

[3SEC.]: Zapisane zdj cie pojawia si  automatycznie na
ekranie przez oko o 3 sekundy.

[ZOOM]: Zapisane zdj cie pojawia si  automatycznie przez ok.
1 sekund . Nast pnie jest powi kszane 4x i wy wietlane
przez kolejn  sekund . Opcja ta jest przydatna w celu
sprawdzenia ostro ci. Zdj cia w przypadku funkcji
serii, auto bracket, oraz ze cie  audio (tylko DMC-
FX7), nie s  powi kszane nawet po wybraniu
[ZOOM].

• W przypadku funkcji filmowania [      ], opcja automatycznego
podgl du nie jest dost pna.

• W przypadku zapisu zdj  w funkcji serii lub auto bracket, czas
 automatycznego podgl du wynosi 1 sekund , bez wzgl du na
ustawienia menu [SETUP]. (Obraz nie jest powi kszany).

• Podczas pracy ze zdj ciami ze cie  audio, funkcja
automatycznego podgl du, dost pna jest w czasie

 zapisywania audio lub danych na kart , bez wzgl du na
ustawienia funkcji podgl du. (Obraz nie jest powi kszany).

OSZCZ DZANIE   Czas dzia ania akumulatora mo na przed , korzystaj c z
ENERGII                funkcji automatycznego wy czania aparatu.

[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]:
 Aparat automatycznie wy cza si , je li nie by  u ywany przez
ustalony z góry czas. (Aby w czy  aparat naci nij przycisk
migawki lub wy cz go i w cz ponownie).
• Podczas pod czenia aparatu do komputera lub drukarki
drukarki/nagrywaniu filmów/wstecznym wy wietlaniu
filmów/podczas pokazu slajdów, funkcja oszcz dzania energii
jest automatycznie w czana.

• W przypadku funkcji ekonomicznej czas ustawiony jest na [2MIN.].
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Przygotowanie

Menu Funkcje
ECO Ekonomiczny
(dla wszystkich
funkcji za wyj tkiem
funkcji podgl du i
uproszczonej)

Czas dzia ania akumulatora przed any jest poprzez
automatyczne wy czanie wy wietlacza LCD.
(W celu wy czenia funkcji oszcz dzania, naci nij dowolny
przycisk)
[OFF]: Funkcja ekonomiczna, nie mo e by  aktywowana.
[LEVEL1]: Wy wietlacz wy cza si , a kontrolka stanu w cza,

gdy aparat pozostaje nieu ywany przez oko o 15
sekund.

[LEVEL2]: Monitor LCD wy cza si , a kontrolka stanu
cza, gdy aparat pozostaje nieu ywany przez

oko o 15 lub oko o 5 sekund po wykonaniu zdj .
• Czas ustawiony jest na [2MIN.]
• W czasie adowania lampy, wy wietlacz zostaje wy czony.
• Funkcja ta nie jest aktywowana, je li wy wietlane jest menu
oraz kiedy ustawiono samowyzwalacz.
• Funkcja ta, nie jest aktywowana podczas u ywania
zasilacza AC / DMW-CAC2 (opcja) oraz w momencie
nagrywania filmów.

BEEP DMC-FX7:         [G NO ]:   [      ]: Brak d wi ku
[      ]: Cichy d wi k
[      ]: ny d wi k

[TON]:
[TON MIGAWKI]:

1 2 3

1 2 3
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DMC-FX2:  [      ]: Brak d wi ku
[      ]: Cichy d wi k
[      ]: ny d wi k

CLOCK SET           Ustawienia daty i godziny. (str. 17)
NO.RESET           Ustaw, aby przy nast pnym zapisie numeracja plików zosta a

rozpocz ta na nowo (od numeru 0001). (Numer folderu jest
aktualizowany a numeracja plików rozpoczyna si  od 0001.)
• Numer folderu: liczba z przedzia u od 100 do 999.
Po osi gni ciu numeru 999, nie mo e rozpocz  na nowo
numeracji folderów. Po zapisaniu danych na dysku twardym
lub w innym miejscu zaleca si  sformatowanie karty.

• Wybierz t  funkcj  w przypadku u ycia sformatowanej lub
nowej karty, numer pliku jest zerowany i wy wietlany jest
ekran potwierdzaj cy zmian  numerowania. Po wybraniu
[YES] na ekranie, numer folderu ustawiony zostanie na 100.

RESET                   Do ustawie  fabrycznych przywrócone zostaj  ustawienia
menu zapisu i menu ustawie . Nie s  zmieniane metody
numeracji folderów oraz ustawienia zegara.

USB MODE            Wybór metody po czenia USB. Ustaw odpowiedni  metod
przed pod czeniem do komputera lub drukarki. (str.82)



Przygotowanie

Menu Funkcje
VIDEO OUT
(tylko funkcja
podgl du)

[NTSC]: wyj cie w systemie kodowania NTSC.
[PAL]: wyj cie w systemie kodowania PAL. (str.81)

SCENE MENU [AUTO]: Menu pojawia si  automatycznie po ustawieniu
pokr a zmiany funkcji.

[OFF]: Menu nie pojawia si , je li wybrana jest funkcja
wyboru sceny, a aparat korzysta z aktualnie wybranej
funkcji. W przypadku zmiany funkcji, naci nij
[MENU], w celu wy wietlenia menu wyboru sceny, a
nast pnie wybierz dan  opcj .

LANGUAGE           Wybierz jeden z siedmiu j zyków menu ekranowego:
Ustaw dany j zyk za pomoc , oraz zatwierd .

[ENGLISH]: Angielski      [DEUTSCH]: Niemiecki
[FRANÇAIS]: Francuski [ESPAÑOL]: Hiszpa ski
[ITALIANO]: oski [        ]: Chi ski (Uproszczony)
[            ]: Japo ski

• W przypadku wybrania niew ciwego j zyka, wybierz [      ],
aby ponownie ustawi dany j zyk.

• Ustawienia [G NO CI], [TONU] (DMC-FX7), [BEEP] (DMC-FX2),
[NO.RESET] oraz [LANGUAGE] mo na równie  realizowa  w przypadku wyboru
funkcji uproszczonej [     ].
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Przygotowanie

Wy wietlacz LCD
 Wybór ekranu Funkcja nagrywania (str.27)

1600

19
1600

WY WIETYLACZ/PWR LCD

(A) Wy wietlacz LCD (LCD)
Naci nij przycisk [DISPLAY/PWR LCD]
w celu wyboru metody wy wietlania.
• Po pojawieniu si  menu, przycisk
[DISPLAY/PWR LCD], nie jest d ej
aktywny. W czasie podgl du 9-cio
zdj ciowego (str.46) lub podgl du z
powi kszeniem (str.47), mo na wy cza
wy wietlacz LCD.

Funkcja uproszczona [     ] (str.31)

19

(D) Podgl d
(E) Podgl d z histogramem
(F) Brak podgl du (siatka)
(G) Brak podgl du
* Histogram

Funkcja podgl du (str. 44)

8

1600

10 0_00 01
1 /1 9

10:00   1.DEC.2004

BACKLIGHT

(B) Podgl d
(C) Brak podgl du

1600
_10 0 _00 01

1 /1 9

(H) Podgl d

F2.8 1/25 ISO1 00 AUTO

10:00   1.DEC.2004

(I)  Podgl d informacji o pliku i
histogramu

(J) Brak podgl du
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ycie wy wietlacza LCD na
zewn trz (funkcja Power LCD)
Przytrzymanie przycisku [DISPLAY/

Przygotowanie

Siatka
Ustawienie fotografowanego obiektu
wzgl dem poziomych i pionowych linii

PWR LCD] przez 1 sekund  powoduje
uruchomienie funkcji Power LCD. Jasno
wy wietlacza zmienia si , aby u atwi
podgl d przy jasnym o wietleniu.

lub w punkcie czenia si  tych linii, pozwala
na popraw  uk adu zdj cia poprzez wybór
rozmiaru, pochylenia i równowagi
fotografowanego obiektu.
.

1600

19

1600

19

• Funkcja nie ma wp ywu na zapisywane
zdj cia.

• Przy wykonywaniu zdj  wy wietlacz powróci
automatycznie do swojej normalnej jasno ci
po naci ni ciu przycisku [DISPLAY/PWR
LCD]. Naci niecie dowolnego przycisku
spowoduje ponowne rozja nienie monitora.

• Ponowne przytrzymanie przycisku
[DISPLAY/PWR LCD] przez 1 sekund
spowoduje anulowanie funkcji Power LCD

  i przywrócenie zwyk ej jasno ci monitora.
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Histogram
• Histogram jest to wykres prezentuj cy

Przygotowanie

jasno  wzd  osi poziomej (czer  do
bieli) oraz liczb  pikseli na ka dym
poziomie jasno ci na linii pionowej.

• Pozwala na atwiejszy dobór
na wietlenia zdj cia.

• Bardzo korzystnym rozwi zaniem jest
mo liwo  r cznego ustawiania
przys ony obiektywu i pr dko ci migawki,
zw aszcza w sytuacji gdy automatyczny
pomiar na wietlenia jest utrudniony z
powodu nierównomiernego o wietlenia.
Histogram pozwala na optymalizacj
dzia ania aparatu.

• Przyk ad (A): warto ci skoncentrowane
po lewo - obraz jest niedo wietlony.

• Przyk ad (B): warto ci roz one
równomiernie - na wietlenie jest
odpowiednie i dobrze zbalansowane.

• Przyk ad (C): warto ci skoncentrowane
po prawo - obraz jest prze wietlony.

• W przypadku u ycia lampy b yskowej
lub fotografowania w miejscach
zaciemnionych, histogram wy wietlany

dzie na pomara czowo, poniewa
zapisywany obraz i histogram nie pasuj
do siebie.

• Histogram nie pojawia si  podczas
wyboru funkcji filmowania [      ], w
podgl dzie wielu plików i w podgl dzie z
powi kszeniem.

• Histogram pojawiaj cy si  podczas pracy z
funkcj  nagrywania, jest przybli ony.

• Histogramy funkcji nagrywania i podgl du
mog  nie by  identyczne.

• Histogram utworzony w aparacie, nie musi
by  identyczny z histogramem utworzonym
w programie do edycji obrazu,
wykorzystywanym w komputerze.

Przyk adowe histogramy

1600
10 0_00 01

1 /1 9

F2.8 1/200 ISO 10 0 AUTO

10:00  1. DEC. 2004

1600

10 0_00 01
1 /1 9

F2.8 1/100 ISO 10 0 AUTO

10:00  1. DEC. 2004

1600
10 0_00 01

1 /1 9

F2.8 1/50 ISO 10 0 AUTO

10:00  1. DEC. 2004

(A) Niedo wietlenie
(B) Odpowiednie na wietlenie
(C) Prze wietlenie
* Histogram
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Wykonywanie zdj  (podstawy)
Recording pic tures (basic)

Wykonywanie  zdj
Pokr o wyboru funkcji

Aparat wyposa ony jest w pokr o wyboru funkcji, które pozwala
wybra  odpowiedni  funkcj  rejestracji fotografowanego obiektu.
Pokr o nale y obraca  powoli i ostro nie.

:  Funkcja normalna (str.27)
Pozwala na wykonanie standardowych zdj .

:  Funkcja uproszczona (str.31)
Zalecana dla pocz tkuj cych u ytkowników.

:  Funkcja makro (str.49)
Pozwala wykona  zdj cie obiektów znajduj cych si
blisko obiektywu.

:  Funkcja wyboru sceny (str.51)
Pozwala na wykonanie zdj cia wybranego
z menu wyboru sceny.

:  Funkcja filmowania (str. 49)
Pozwala na rejestrowanie filmów.

:  Funkcja podgl du (str. 44)
Pozwala na podgl d zapisanych
zdj  i filmów.
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Wykonywanie zdj
Wykonywanie zdj  (podstawy)

             3 Zrób zdj cie.

Aparat automatycznie ustawia pr dko
migawki i warto  przys ony odpowiednio
do jasno ci obiektu.

• W  na adowany akumulator. (str.13)
• W  kart  pami ci. (str.14)

F2.8 1/25

1 ¬ cz aparat.
∧ Ustaw pokr o w pozycji

funkcji normalnej  [     ].

• B:  Aby zrobi  zdj cie, naci nij do
ko ca przycisk migawki

Obiekt
nieostry

 Obiekt
ostry

Kontrolka
ostro ci

Miga (zielony)  wieci si
(na zielono)

OFF ON Obszar AF Zmiana z bia ego
na czerwony

Zmiana z bia ego
na zielony

wi k        4 x sygna          2 x sygna

2 Skieruj obszar AF (1) na obiekt, który
chcesz wyostrzy , a nast pnie
naci nij do po owy przycisk migawki.

F2.8 1/25

• (A): Naci nij przycisk migawki do
po owy w celu ustawienia ostro ci.

•Kontrolka ostro ci (2) zapala si , a
nast pnie pojawia si  warto
przys ony (3) i pr dko  migawki (4).

27



Automatyczne ustawianie ostro ci
    i na wietlenia00

Wykonywanie zdj  (podstawy)

Postawa zapewniaj ca wykonanie
zdj  dobrej jako ci.

    Aby unikn  rozmazania obiektu:
zdj cie bez rozmazania obrazu:

W czasie zapisywania portretów (jak na
rysunku powy ej) ustawienie ostro ci
obiektu jest niemo liwe, poniewa
obiekty znajduj  si  on poza obszarem
automatycznej ostro ci.

W takim przypadku:
1 Ustaw obszar AF na obiekcie.
2 Naci nij do po owy przycisk migawki

aby ustawi  ostro  i na wietlenie.
• Po ustawieniu ostro ci obiektu zapali
si  kontrolka ostro ci.

3 Trzymaj c ci gle naci ni ty przycisk
migawki ustal uk ad zdj cia.

4 Naci nij do ko ca przycisk migawki.
• Przed naci ni ciem przycisku

migawki mo na dowoln  ilo  razy
ustawia  ostro  i na wietlenie .

• Chwy  aparat ostro nie obur cz, trzymaj
ce nieruchomo przy sobie i sta  z lekko

rozchylonymi nogami.
• Upewnij si , e aparat nie zosta
wstrz ni ty w czasie naciskania
przycisku migawki do po owy.

• Po naci ni ciu przycisku migawki do
po owy, trzymaj aparat nieruchomo do
momentu, w którym zdj cie pojawi si  na
wy wietlaczu.

• Niektóre funkcje wymagaj  d szego
przytrzymania aparatu.
– Redukcja czerwonych oczu  [           ]

(str.37)
– Funkcja wolnej migawki (str.64)
– [NIGHT SCENERY], [NIGHT

PORTRAIT], [FIREWORKS] oraz
[PARTY] dla funkcji wyboru sceny (str.51)

F2.8 1/25

A: Lampa b yskowa
B: Lampa pomocnicza AF
• Nie zas aniaj lamp palcami.
• Nie dotykaj przedniej cz ci obiektywu.

F2.8 1/25
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Ustawianie ostro ci
Wykonywanie zdj  (podstawy)

Drgania (wstrz sy aparatu)
• Zasi g ostro ci to 50 cm–  (Szeroki
obiektyw), 50 cm– (Tele-obiektyw).
• Ca kowite naci ni cie przycisku migawki
bez uprzedniego ustawienia ostro ci
mo e spowodowa , e zdj cia b
rozmazane lub nieostre.

• Miganie kontrolki ostro ci oznacza, e
ostro  obiektu nie jest ustawiona. Aby
ustawi  ostro  obiektu naci nij
ponownie przycisk migawki do po owy.

• Je eli po kilku próbach aparat nie
ustawi ostro ci wy cz go i w cz, po
czym spróbuj ponownie.

• Aparat nie jest w stanie ustawi  ostro ci
obiektu.
– W przypadku obiektów oddalonych i

• Przy naciskaniu przycisku migawki
nale y uwa  na drgania, zw aszcza
przy pe nym powi kszeniu obiektu.

• W przypadku pojawienia si  drga  na
ekranie pojawia si  wska nik drga  (1).

znajduj cych si  blisko aparatu.
– Je li pomi dzy obiektem a obiektywem

F2.8 1/8

znajduj  si  zanieczyszczenia lub szk o.
– Je li w pobli u obiektu znajduje si  inny

ja niejszy obiekt.
– Je li zdj cie wykonane zosta o w

zaciemnionym miejscu.
– Je li obiekt szybko si  przemieszcza.
– Je li kontrast uj cia jest zbyt niski.
– Przy wyst powaniu drga .
– Przy fotografowaniu bardzo jasnego
obiektu. Zaleca si  wykonanie zdj  przy
zastosowaniu automatycznego doboru
ostro ci. W przypadku robienia zdj  w
zaciemnionych miejscach w celu
ustawienia ostro  obiektu mo na u
lampy pomocniczej AF (str.64).
W przypadku zapalenia si  kontrolki
ostro ci i ustawienia ostro ci obiektu,
stan ten zostaje anulowany w przypadku
zwolnienia migawki. W takiej sytuacji
nale y ponownie nacisn  przycisk
migawki do po owy.

• W przypadku pojawienia si  wska nika
drga , zaleca si  zastosowanie statywu.
Je eli nie jest mo liwe zastosowanie
statywu nale y zwróci  uwag  na sposób
trzymania aparatu. (str.28)

Na wietlenie
• W przypadku naci ni cia przycisku migawki
do po owy przy nieodpowiednim
na wietleniu, wskazania warto ci przys ony
i pr dko ci migawki zmieniaj  kolor na
czerwony. (Wskazania warto ci przys ony i
pr dko ci migawki nie zmieniaj  koloru na
czerwony, kiedy dzia a lampa.)

• Jasno  obrazu wy wietlanego na ekranie,
mo e ró ni  si  od jasno ci zapisywanego
zdj cia. Ma to miejsce szczególnie podczas
robienia zdj  w s abo o wietlonych
miejscach, przy ma ej pr dko ci migawki,
obiekty s  przyciemnione, zapisywane
zdj cia s  jednak odpowiednio jasne.

• Je li wi kszo  obiektów na ekranie jest
jasnych (np.: b kitne niebo w bezchmurny
dzie , za nie one pole, itp.), zapisywane
zdj cia mog  by  ciemne. W takim wypadku
nale y skompensowa  na wietlenie
aparatu. (str.40)
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

• Po naci ni ciu przycisku migawki ekran
mo e na chwil  si  rozja ni . Funkcja ta
pozwala na szybkie dostrojenie ostro ci i
nie ma wp ywu na zapisywane zdj cie.

• Przed rozpocz ciem wykonywania zdj
zaleca si  poprawne ustawienie zegara.
(str.18)

• Po ustawieniu czasu uruchomienia
funkcji oszcz dzania energii (str.21),
aparat jest automatycznie wy czany,
je eli w ci gu tego czasu nie jest

ywany. Aby ponownie skorzysta  z
aparatu, nale y nacisn  przycisk
migawki lub wy czy  i ponownie w czy
aparat.

• Niekiedy ostro  obrazu mo e nie by
idealnie dostrojona, nawet gdy wieci
si  kontrolka ostro ci. Spowodowane
jest to faktem, e odleg  pomi dzy
aparatem a fotografowanym obiektem
przekracza zasi g obiektywu.
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` Wykonywanie zdj  (podstawy)

Funkcja uproszczona

Funkcja ta pozwala pocz tkuj cym na atwe
wykonywanie zdj . W celu uproszczenia
obs ugi aparatu na ekranie pojawiaj  si
jedynie najprostsze funkcje menu.

 Ustawienia funkcji uproszczonej

[PICT.MODE] Ustawienia zdj cia

ENLARGE  Zdj cie ma zosta
wydrukowane w du ym
formacie (8”x10”, itp.).

1 Wybierz dany element i
ustaw dan  warto .

SIMPLE MODE

4” x 6”/
10 x15cm

Podstawowy wydruk

PICT.MODE ENLARGE
E-MAIL       Mniejsze pliki, stosowane
przeznaczona jestAUTO REVIEW 4"k6"/10k15cm do u ytku prywatnego

BEEP
CLOCK SET

SELECT SET

MENU

E-MAIL

EXIT MENU

MENU

i zoptymalizowane do
wiadomo ci e-mail

[AUTO REVIEW] Automatyczny podgl d

Zapisany obraz pojawia si
automatycznie na ekranie przez
oko o 1 sekund .
Zapisany obraz nie pojawia si
automatycznie.

[BEEP] D wi k

OFF     Bez d wi ku
LOW   Cichy d wi k
HIGH   G ny d wi k

[CLOCK SET] Ustawienia zegara
Ustaw dat  i godzin . (str. 18)
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Pozosta e ustawienia funkcji uproszczonej
Pozosta e ustawienia funkcji uproszczonej dokonywane s  w nast puj cy sposób:
Szczegó y znajduj  si  na odpowiednich stronach.

Focus range                  30 cm – (Szeroki obiektyw)
 Zakres ostro ci              5cm – (Tele - obiektyw)

str.30

MONITOR                     [0] (standard) – opcje wy wietlania                                     str.21
POWER SAVE              [2MIN.] – czas aktywacji funkcji oszcz dzania energii        str.21
ECONOMY                    [OFF] – Funkcja ekonomiczna (wy czony)                        str.22
SELF_TIMER                10 sekund – samowyzwalacz    str.40
Optical Image
Stabilisator
Stabilizator

[MODE2] – Optyczny stabilizator obrazu                            str.43

Burst mode                    Niska pr dko    str. 44
(Seria zdj )                  Ilo  nagrywanych plików dla funkcji serii zdj :

• [ENLARGE]:          maks. 4 zdj cia (DMC-FX7)
maks. 5 zdj cia (DMC-FX2)

• [4”x6”/10x15cm]:   maks. 7 zdj cia (DMC-FX7)
maks. 10 zdj cia (DMC-FX2)

• [E-MAIL]:               maks. 7 zdj cia (DMC-FX7)
maks. 10 zdj cia (DMC-FX2)

White balance               [AUTO] – Balans bieli                                                          str.60
ISO Sensitivity        [AUTO] – Czu  ISO                                                        str.62

Picture size and
quality
Rozmiar i jako
obrazu

• [ENLARGE]:         2560x1920 pikseli/Fine (DMC-FX7)
2304x1728 pikseli/Fine (DMC-FX2)

•[4”x6”/10x15cm]:   1600x1200 pikseli/Standard
•[E-MAIL]:               640x480 pikseli/Standard

str.62
str.63

AF mode        [      ] (1-obszarowy) – Opcja automatycznej ostro ci         str.64
AF Assistant lamp          [ON] – Lampa pomocnicza AF (w czona)                         str.65
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 Kompensacja przeciwo wietlenia
Wykonywanie zdj  (podstawy)

Z przeciwo wietleniem, mamy do
czynienia, kiedy wiat o wieci z ty u
obiektu. Obiekty, takie jak np. ludzie staj
si  ciemne. Po naci ni ciu , na ekranie
pojawi si  [     ] (kontrolka kompensacji
przeciwo wietlenia w pozycji ON) i
funkcja kompensacji przeciwo wietlenia
zostanie w czona. Funkcja ta
kompensuje przeciwo wietlenie
do wietlaj c ca e zdj cie.

8

BACKLIGHT

8

BACKLIGHT

• Po naci ni ciu w czasie wy wietlania
  [     ], [     ] znika, a kompensacja

przeciwo wietlenia zostaje wy czona.
• Zaleca si  stosowanie funkcji
kompensacji przeciwo wietlenia wraz z
lamp  b yskow .
(W przypadku u ycia lampy, wybrana
zostaje opcja wymuszonego b ysku z
redukcj  efektu czerwonych oczu .)

• Dla funkcji uproszczonej niedost pne s
nast puj ce opcje:
–[NO.RESET] (Zmiana kolejno ci
numerowania)
–[RESET] (Przywrócenie ustawie
fabrycznych)
–[USB MODE] (Metoda po czenia USB)
–[VIDEO OUT] (Rodzaj wyj cia wideo)
–[LANGUAGE] (Wybór j zyka)
–[ECONOMY] (Funkcja ekonomiczna)

• Zmiana ustawie  [NO.RESET] i [LANGUAGE]
w menu ustawie  ma wp yw na prac  funkcji
uproszczonej.
• Ustawienia, poza [CLOCK SET] i [BEEP] nie
maj  wp ywu na prac  innych funkcji aparatu.

• Dla funkcji uproszczonej niedost pne s
nast puj ce opcje:
– Poprawa balansu bieli
– Kompensacja na wietlenia
– Auto bracket
– [PICT.SIZE] (Rozmiar obrazu)
– [QUALITY] (Jako  obrazu)
– [AUDIO REC.] (DMC-FX7) (Nagrywanie

wi ku)
– [D.ZOOM] (Zoom cyfrowy)
– [SLOW SHUTTER] (Wolna migawka)
– [COL.EFFECT] (Efekty koloru)
– [PICT.ADJ.] (Ustawienia obrazu)
– [FLIP ANIM.] (Animacja czona)

• Ustawienie [PICT.SIZE] i
[QUALITY] odpowiada ustawieniu
[PICT.MODE].
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Podgl d zapisanego zdj cia

1 Naci nij 
REVIEW1
X

• W przypadku zmiany powi kszenia lub
pozycji wy wietlania, wskazanie pozycji zoom
(A) pojawia si  na oko o 1 sekund , w celu
sprawdzenia powi kszanego obszaru.

Zapisane zdj cia mo na szybko
usun  w czasie podgl du.

• Zdj cie zapisane jako ostatnie
pojawi si  na oko o 10 sekund.

• Wy cz funkcj  podgl du, naciskaj c
przycisk migawki lub .
•  Pozosta e zdj cia mo na
sprawdzi  naciskaj c .

• Je eli zapisane zdj cia s  zbyt
jasne lub niewyra ne, skompensuj
na wietlenie. (str.41)

2 Powi ksz i przesu  zdj cie.

• Nie mo na odzyska  usuni tych
zdj  .

• Mo na usuwa  po kilka zdj  naraz
lub wszystkie zdj cia naraz.
Szczegó y na str. 48 i 49.

• :  1x>4x>8x
•      :  8x>4x>1x
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Korzystanie z zoomu optycznego

Przy pomocy zoomu optycznego mo na

 Aby oddali  obiekty skorzystaj z
funkcji teleobiektywu (Tele)

przybli  fotografowanych ludzi i
przedmioty oraz uzyska  szersz
perspektyw  krajobrazów.

1X

Aby oddali  obiekty skorzystaj z
funkcji szerokiego obiektywu (Wide)

1600

19
W T

• Na zdj ciach mog  pojawi  si  pewne
zniekszta cenia (zwykle: prosta pionowa
linia wygi ta na zewn trz). Fakt ten
wynika z aberracji obiektywu, co w
pewnym stopniu wyst puje we wszystkich
obiektywach fotograficznych.
Zniekszta cenia mog  by  bardziej
widoczne przy stosowaniu wi kszego
obszaru obiektywu zmiennoogniskowego
kiedy np. zbli amy si  do obiektu.
• Przy stosowaniu obiektywu
zmiennoogniskowego przy du ym
powi kszeniu, mo na polepszy  jako
obrazu stosuj c statyw. Przy du ym
powi kszeniu nawet najmniejszy ruch
mo e spowodowa  zmniejszenie
ostro ci zdj cia.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Wbudowana lampa b yskowa

W zale no ci od warunków fotografowanego
obiektu, mo na skorzysta  z wbudowanej
lampy b yskowej.

:  AUTO
Lampa w czana jest automatycznie,
zgodnie z warunkami nagrania.

:  AUTO/Red-eye reduction
Lampa w czana jest automatycznie,
zgodnie z warunkami nagrania. Funkcja
ta redukuje efekt czerwonych oczu (oczy
obiektu s  czerwone po o wietleniu
lamp ), w czaj c lamp  na 1 sekund
przed wykonaniem zdj cia.
• Przydatna, w przypadku
fotografowania ludzi w s abych
warunkach o wietleniowych.

Lampa b yskowa (1)
Nie nale y zas ania  lampy b yskowej.

Wybór odpowiednich ustawie
lampy b yskowej

Zmie  ustawienia lampy w zale no ci od
obiektu, który chcesz sfotografowa .

:  Forced ON
Lampa w czana jest ka dorazowo, bez
wzgl du na warunki fotografowania.
• Funkcj  t  nale y stosowa  kiedy
fotografowany obiekt o wietlany jest
przeciwo wietleniem lub wiat em
fluorescencyjnym.

:  Forced ON/Red-eye reduction
• W czany w funkcji [PARTY], dla funkcji
wyboru sceny (str.52) oraz w czasie
kompensacji przeciwo wietlenia dla funkcji
uproszczonej  [     ].

Informacje odno nie dost pnych funkcji
lampy znajduj  si  na str. 37 w
rozdziale  “Dost pne funkcje lampy

yskowej” na str.37.

:  Slow sync./Red-eye reduction
W przypadku robienia zdj
krajobrazów z ciemnym t em, funkcja ta
zwalnia pr dko  migawki przy

czonej lampie, rozja niaj c ciemne
o krajobrazu. Funkcja redukuje

jednocze nie efekt czerwonych oczu.
• Funkcj  t  nale y stosowa  w
przypadku fotografowania ludzi  na
ciemnym tle.

:  Forced OFF
Lampa nie jest w czana, w adnych
warunkach fotografowania.
• Funkcj  t  nale y stosowa  w
przypadku robienia zdj  w miejscach,
w których nie mo na korzysta  z lampy

yskowej.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Dost pne funkcje lampy b yskowej
Dost pne funkcje lampy, zale  od ustawie  funkcji nagrywania.

:  Dost pne, —:  Niedost pne)

*Dost pnie jedynie przy kompensacji o wietlenia wstecznego.

Dost pny zasi g lampy b yskowej

Czu  ISO                        Dost pny zasi g lampy b yskowej
AUTO* 30 cm– 4.0 m (Szeroki obiektyw)

30 cm– 2.2 m (Teleobiektyw) ISO80
(DMC-FX7)         30 cm– 1.8 m (Szeroki obiektyw)

30 cm– 1.0 m (Teleobiektyw)

ISO64 (DMC-FX2)         30 cm– 1.6 m (Szeroki obiektyw)
30 cm– 0.9 m (Teleobiektyw)

ISO100                          30 cm– 2.0 m (Szeroki obiektyw)
30 cm– 1.1 m (Teleobiektyw)

ISO200                          40 cm– 2.8 m (Szeroki obiektyw)
30 cm– 1.6 m (Teleobiektyw)

ISO400                          60 cm– 4.0 m (Szeroki obiektyw)
40 cm– 2.2 m (Teleobiektyw)

*Za wyj tkiem sytuacji, kiedy funkcja lampy ustawiona jest na Slow sync./Red-
eye reduction [          ].
• Podany zasi g lampy b yskowej, stanowi warto  przybli on .

• Je li czu  ISO ustawiona jest na [AUTO] (str.62), czu  prze czana jest
automatycznie z [ISO100] na [ISO400] podczas korzystania z lampy b yskowej (za
wyj tkiem sytuacji kiedy funkcja lampy ustawiona jest na Slow sync./ Red-eye reduction
[          ]). W celu wyeliminowania zak óce  nale y zmniejszy  czu  ISO.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Pr dko  migawki dla ró nych funkcji lampy b yskowej

       Funkcja lampy b yskowej                     Pr dko  migawki (sek.)
:  AUTO                                                1/60 – 1/2000
:  AUTO/Red-eye reduction                 1/60 – 1/2000
:  Forced ON
:  Forced ON/Red-eye reduction         1/60 – 1/2000
:  Slow sync./

Red-eye reduction                            1/ 8*– 1/2000
1/8*– 1/2000

:  Forced OFF

* Pr dko  migawki zmienia si  w
zale no ci od ustawienia wolnej
migawki. (str.64)

ycie lampy b yskowej
• Nie nale y wpatrywa  si  z bliska w

yskaj  lamp .
• Zbli enie lampy do fotografowanych
obiektów, mo e spowodowa  ich
zniekszta cenie lub zmian  kolorów
spowodowane ciep em lub wiat em
lampy.

• Nie nale y zakrywa  lampy b yskowej.
• Je li obiekt nie znajduje si  w zasi gu
lampy, na wietlenie mo e nie by
ustawione poprawnie i zdj cie mo e by
zbyt jasne lub zbyt ciemne.

• Przed wykonaniem kolejnego zdj cia
odczekaj, a  zga nie kontrolka dost pu
do karty.

• Je li pojawi si  wska nik
drgania, nale y u  lampy.

• dla funkcji serii zdj  z aktywn
lamp , robione jest tylko jedno
zdj cie, dla ka dego b ysku lampy.

• Ikona lampy zmienia kolor na czerwony
w czasie adowania lampy i naciskania
do po owy przycisku migawki.

• W czasie adowania lampy nie mo na
wykona  zdj cia.

• W czasie adowania lampy w trybie
ekonomicznym, wy wietlacz LCD jest
wy czany.

8 – 1/2000 [Dla funkcji [NIGHT
SCENERY] dla funkcji wyboru
sceny (str.51)]

• Podczas wykonywania zdj  z lamp , balans
bieli ustawiany jest automatycznie [za
wyj tkiem [      ] ( wiat a s onecznego)], balans
bieli mo e by  jednak ustawiony nieprawid owo
w sytuacji gdy si a lampy b yskowej jest
niewystarczaj ca.

• Kiedy pr dko  migawki jest du a, lampa
mo e okaza  si  niewystarczaj ca.

• W celu wyeliminowania zak óce  obrazu,
zaleca si  ustawienie [PICT.ADJ.] na
[NATURAL]. (str.65)

• Czu  ISO, patrz str.61.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Samowyzwalacz

1 cz samowyzwalacz.

1600

• Ustawienie 2 sekundowego samowyzwa-
lacza, stanowi wygodny sposób stabilizacji
wstrz su powodowanego wci ni ciem
przycisku migawki.

19

: Samowyzwalacz 10-cio sekundowy

:  Samowyzwalacz 2 sekundowy
   

          Brak podgl du (anulowane)

2 Ustaw ostro  fotografowanego
obiektu, aby zrobi  zdj cie.

1600

19

• Wska nik samowyzwalacza (1)
miga a migawka aktywowana jest
po 10 lub 2 sekundach.
• Bezpo rednie naci ni cie
przycisku ostro ci powoduje
automatyczne ustawienie
ostro ci obiektu. W miejscach
zaciemnionych wska nik samowyzwa-
lacza miga a nast pnie mo e zapali  si ,
sygnalizuj c wykorzystanie lampy
pomocniczej AF (str. 64).

• Dla funkcji uproszczonej [     ] (str.31)
samowyzwalacz ustawiony jest na 10
sekund.

• W czasie pracy z samowyzwalaczem dla
funkcji serii zdj , aparat rozpocznie
wykonywanie zdj cia po up ywie 2 lub 10
sekund od naci ni cia przycisku migawki.
Liczba zdj  wykonywanych za jednym
razem ustawiona jest na 3.

• Przy korzystaniu z samowyzwalacza
zaleca si  stosowanie statywu.

• Naci niecie przycisku [MENU],
spowoduje anulowanie funkcji
samowyzwalacza.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Kompensacja na wietlenia

Funkcja ta s y ustawieniu odpowiedniego
na wietlania, je li nie mo e ono by
ustawione z powodu ró nicy jasno ci
mi dzy fotografowanym obiektem a t em.

1 Naciskaj  do momentu pojawienia
si  [     ]   EXPOSURE], a nast pnie
skompensuj na wietlenie.

Niedo wietlenie
Kompensacja w kierunku

dodatnim.

Poprawne na wietlenie

• Kompensacja w zakresie od -2 EV
do +2 EV (skok o 1/3 EV).

Prze wietlenie
Kompensacja w kierunku

ujemnym.

• EV to skrót oznaczaj cy warto
na wietlenia i stanowi ilo wiat a
dostarczanego CCD poprzez dan
warto  przys ony i pr dko  migawki.

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

• Warto  kompensacji na wietlenia
wy wietlana jest w dolnym rogu
ekranu.

• Warto  na wietlenia zapami tywana
jest nawet gdy aparat zostanie
wy czony.
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Funkcja Auto Bracket

Funkcja ta pozwala na automatyczne
zapisanie trzech zdj , przy ka dorazowym
naci ni ciu przycisku migawki, wed ug
zakresu kompensacji na wietlenia. Mo na
wówczas  wybra  najlepiej do wietlone
zdj cie.

1 Naciskaj , do momentu pojawienia
si  [      ] AUTO BRACKET], a nast pnie
ustaw zakres kompensacji  na wietlenia.

SELECT EXIT

• Na wietlenie – zakres od -1EV do +1
EV (skok o 1/3 EV).

• Je li nie chcesz korzysta  z funkcji
Auto Bracket, wybierz [OFF].

• Po w czeniu funkcji Auto Bracket, w
lewym dolnym rogu ekranu pojawi si
ikona Auto Bracket.

• Je li zdj cia przy zastosowaniu funkcji
Auto Bracket wykonane s  po
kompensacji na wietlenia, oparte s
one na skompensowanym na wietleniu.
Po skompensowaniu na wietlenia na
ekranie pojawia si  warto
skompensowanego na wietlenia.

• Po w czeniu lampy mo na wykona
tylko 1 zdj cie.

• Funkcja Auto Bracket nie pozwala na
zapis d wi ku (tylko DMC-FX7).

• W przypadku jednoczesnego w czenia
funkcji Auto Bracket i funkcji serii zdj ,
realizowana b dzie funkcja Auto Bracket.

• Na wietlenie nie mo e by
skompensowane za pomoc  funkcji
Auto Bracket, w oparciu o jasno
fotografowanego obiektu.

• Funkcja automatycznego podgl du
ustawiona jest na [1SEC.]. (Obraz nie
zostaje powi kszony.)

• Funkcja anulowana jest po wy czeniu
aparatu.

41



Wykonywanie zdj  (podstawy)

Optyczny stabilizator obrazu
MODE1 Stabilizator dzia a stale

Funkcja ta wykrywa i kompensuje drgania
aparatu. Mo liwe jest zredukowanie

(        )     i mo e stanowi  pomoc przy
sk adzie fotograficznym.

wstrz sów powodowanych w  czasie MODE2 Funkcja stabilizatora znajduje

trzymania aparatu jedn  r , w celu
zrobienia zdj cia samemu sobie lub przy
robieniu zdj  w pomieszczeniu przy
zmniejszonej pr dko ci migawki.

1

(        )     si  w fazie czuwania i w czana
jest w momencie uchwycenia
obrazu przez migawk . Funkcja
oferuje wi kszy stopie
stabilizacji. Jest to zalecane
ustawienie [MODE2].

OFF Je li stabilizacja obrazu nie
(          )   jest potrzebna.

(1) Przycisk optycznego stabilizatora obrazu

1 Naciskaj przycisk stabilizatora, a  do
pojawienia si  napisu [STABILIZER],
a nast pnie wybierz odpowiedni
funkcj  stabilizatora.

• Funkcja stabilizatora mo e nie dzia
poprawnie w nast puj cych
przypadkach.
– W przypadku zbyt du ych drga .
– W zakresie zoomu cyfrowego.
– W przypadku wykonywania zdj

pod aj c za obiektami znajduj cymi
si  w ruchu.

– Je li pr dko  migawki jest bardzo
ma a ze wzgl du na ciemno ci lub z
innych powodów  .

• Dalsze informacje na temat drga ,
str.29.
• Dla funkcji uproszczonej [     ] oraz
autoportretu dla funkcji wyboru sceny
(str.51), funkcja stabilizatora prze czona
jest na [MODE2].

• Dla funkcji filmowania [      ] nie ma
mo liwo ci ustawienia [MODE2], a menu
funkcji stabilizatora nie pojawia si .
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Wykonywanie zdj  (podstawy)

Seria zdj
Ilo  zdj  zapisywanych jako seria

1 Naci nij przycisk Single/Burst
Mode w celu w czenia funkcji serii,
a nast pnie wykonaj zdj cie.

Liczba
zdj /sek.* Ilo  mo liwych do

zapisania zdj
(zdj cia)

DMC-FX7:
3

DMC-FX2:
4

2

2

DMC-FX7:
maks. 4
DMC-FX2:
maks. 5

Zale nie od
pojemno ci
karty

DMC-FX7:
maks. 7
DMC-FX2:
Maks. 10

Zale nie od
pojemno ci
karty

*W przypadku pr dko ci migawki wi kszej
ni  1/60 i wy czonej lampy.
• Dla funkcji uproszczonej  [     ]  (str. 31),
ilo  zdj /sekund  jest zmniejszana.

:  Wysoka pr dkos

:  Niska pr dkos

:  Bez ogranicze

          Brak podgl du (anulowanie)

43

• Naciskaj przycisk migawki do pe nego
aktywowania funkcji serii zdj .

• Po w czeniu lampy, mo na wykona
jedynie 1 zdj cie.

• W przypadku stosowania samowyzwalacza,
mo na zapisa  3 zdj cia.

• W przypadku w czenia funkcji serii, nie
ma mo liwo ci stosowania funkcji zapisu

wi ku (tylko DMC-FX7).
• W przypadku jednoczesnego w czenia
funkcji Auto Bracket i funkcji serii zdj ,
realizowana b dzie funkcja Auto Bracket.

• Je li funkcja serii ustawiona jest bez
ogranicze , w czasie zapisu spada
pr dko  wykonywania zdj .

• Funkcja ta b dzie funkcjonowa a w
powy szy sposób w przypadku stosowania
karty MultiMediaCard zamiast karty pami ci
SD. Pr dko  odczytu/zapisu karty
MultiMediaCard jest mniejsza ni  w
przypadku karty pami ci SD.

• Funkcja automatycznego podgl du
ustawiona jest na [1SEC.]. (Obraz nie jest
powi kszany.)

• Funkcja ta jest anulowana w przypadku
wy czenia aparatu.



Podgl d (podstawy)
Playback (basic)

Podgl d zdj

1 Wybierz zdj cie.

16
00
100 _ 0001

1/19

10:00   1.DEC.2004

• :  Podgl d poprzedniego zdj cia.
• :  Podgl d nast pnego zdj cia.
• Jako pierwsze zostanie wy wietlone

ostatnio nagrane zdj cie.

Szybkie przewijanie w przód/
Szybkie przewijanie do ty u
Przytrzymanie w czasie podgl du ,
umo liwia aktualizacj  numeru pliku i
strony. Zwolnienie po pojawieniu
si  danego zdj cia umo liwia podgl d
tego zdj cia.

:  Przewijanie do przodu
:  Przewijanie do ty u

• Liczba plików przewini tych jednorazowo
do przodu/do ty u, zale y od czasu
przytrzymania (w gór  lub w dó ).
jest ona równie  uzale niona od liczby
zapisanych zdj .

• Po zwolnieniu i ponownym przyci ni ciu
, pliki b  przewijane do przodu/do

ty u pojedynczo.
• W opcji podgl du funkcji nagrywania lub
funkcji podgl du wielu plików, zdj cia
mog  by  przewijane tylko pojedynczo.

• W przypadku przewijania (w przód lub w
ty ) du ej liczby zdj , zwolnij  tu
przed osi gni ciem zdj cia, które chcesz
wy wietli , a nast pnie naci nij  w celu
wolnego przewini cia do przodu/w ty  zdj .
.

• Zakupiony przez Ciebie aparat zosta
opracowany w oparciu o standardy DCF
(Regu y projektowania systemu plików
aparatu cyfrowego) ustalone przez
Japo skie Stowarzyszenie Przemys u
Elektronicznego i Informatycznego
(JEITA).

•   W przypadku zmiany nazwy folderu lub
pliku na komputerze PC, zdj cia nie b
wy wietlane.

• Format pliku który mo e by  wy wietlany na
zakupionym przez Ciebie aparacie to JPEG.
(Niektóre zdj cia w  niektórych sytuacjach
nie mog  by  nawet wy wietlane w formacie
JPEG.)

• W przypadku wy wietlania zdj
zapisanych na innym urz dzeniu na
zakupionym przez Ciebie aparacie ich
jako  mo e obni  si  i mo e okaza  si ,
e zdj cia nie b  mog y by  wy wietlane.

• W przypadku wy wietlania pliku nie
spe niaj cego standardu DCF, numer
folderu/pliku wskazywany jest jako [—] a
obraz mo e sta  si  czarny.

• Na ekranie, w zale no ci od obiektu, mo e
pojawi  si  obwódka zak óceniowa.
Zjawisko to zwane jest mor , nie stanowi
ono jednak wady urz dzenia.
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Podgl d (podstawy)

Podgl d 9-ciu zdj  jednocze nie

1 cz podzielony ekran.                               2 Wybierz zdjecia.

Powrót do normalnego
wy wietlania
Przesu  d wigni  powi kszania na [     ]
albo naci nij przycisk [MENU].
• Na ekranie pojawi si  pomara czowy
numer.

Aby usun  zdj cie przy wybranej
funkcji podgl du 9-ciu zdj
jednocze nie.

Naci nij [     ]. Po pojawieniu si  ekranu
potwierdzenia naci nij  aby wybra  [YES],
a nast pnie naci nij . (str.47)

• Obracane zdj cia ustawiane s  w pozycji
w jakiej zosta y zapisane. (str.70)
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Podgl d (podstawy))

Podgl d z funkcj  powi kszania

1 Powi ksz zdj cie.
2X

Usuwanie zdj  w podgl dzie z
funkcj  powi kszania.

Naci nij    [    ].
Po pojawieniu si  ekranu potwierdzenia
naci nij  aby wybra  [YES], a nast pnie
naci nij . (str.47)

• Powi kszanie obrazu powoduje
zmniejszenie jego jako ci.

• Je eli zdj cia, zosta y zapisane na innym
urz dzeniu, funkcja ta mo e nie dzia .
• Nawet gdy podgl d na wy wietlaczu jest
wy czony dla funkcji podgl du (str. 23),
powi kszenie i wszystkie czynno
wy wietlane s  na wy wietlaczu jak dla
funkcji podgl du z funkcj  powi kszenia.
Wy czanie/w czanie podgl du
wy wietlacza realizowane jest przez
naci niecie przycisku [DISPLAY].
Po ustawieniu powi kszenia na 1x, obraz na
wy wietlaczu jest taki sam jak dla funkcji
podgl du.

• Obracane zdj cia ustawiane s  w pozycji
   w jakiej zosta y zapisane. (str. 70)

•       :  1x>2x>4x>8x>16x
•       :  16x>8x>4x>2x>1x
• Przesuwanie d wigni powi kszania w
kierunku W po powi kszeniu zdj cia
,zmniejsza powi kszenie.

• Zmiana powi kszenia powoduje
pojawienie si  na ok. 1 sekund ,
wska nika powi kszenia (A) w celu
sprawdzenia powi kszonej cz ci.

• Po naci ni ciu przycisku [MENU],
powi kszenie powraca do 1x.

2 Przesu  zdj cie.

2X

• W czasie zmiany wy wietlanej pozycji
wska nik pozycji zoomu wy wietlany
jest przez oko o 1 sekund .
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Usuwanie zdj
Podgl d (podstawy)

Usuwanie pojedynczego zdj cia

1 Wybierz zdj cie, które chcesz usun .

Usuwanie kilku zdj  jednocze nie

1 Wybierz [MULTI DELETE].

• :  Podgl d poprzedniego zdj cia.
• :  Podgl d nast pnego zdj cia.

2 Usu  zdj cie.

2 razy

2 Wybierz zdj cia, które chcesz usun .

MULTI DELETE

• Wybrane zdj cia zostan  oznaczone
symbolem [    ]. Po ponownym naci ni ciu

ustawienia zostan  anulowane.
• Podczas usuwania na wy wietlaczu
pojawi si  [    ].

• Ikona [      ], migaj ca na czerwono
oznacza, e zdj cie nie mo e zosta
usuni te. Nale y wy czy  ochron
pliku (str.73).
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Podgl d (podstawy)

3 Usu  zdj cia.

MULTI DELETE

DELETE THE PICTURES
YOU MARKED?

SELECT SET

• Po usuni ciu, zdj cia nie mog  by
ponownie odzyskane. Upewnij si , e
na pewno chcesz usun  zdj cia.

• Nie wy czaj aparatu podczas usuwania
zdj .

• Zdj cia chronione (str.73) lub te, które
nie spe niaj  standardów DCF (str.44)

  nie zostan  usuni te.
• W czasie usuwania zdj  u ywaj
na adowanego akumulatora (str.12) lub
zasilacza sieciowego (DMW-CAC2;
opcja).

• Jednorazowo mo na usun  do 50
zdj .

Aby usun  wszystkie zdj cia

1 Wybierz [ALL DELETE].

2 razy

2 Usu  wszystkie zdj cia.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)
Recording pictures (advanced)
Pokr o wyboru funkcji

Funkcja makro

Funkcja ta pozwala na wykonanie
zbli  fotografowanego obiektu, np.
fotografowanie kwiatów.
Zdj cia mo na wykonywa  z
obiektywem zbli onym na odleg
maksymalnie 5 cm od obiektu.

• Dost pny zasi g lampy to ok. 30 cm – 4.0
m. (Ma to zastosowanie przy ustawieniu
czu ci ISO na [AUTO] (Wide). Jednak
funkcja lampy, mo e zosta  ustawiona na
dowoln  za wyj tkiem_ Slow sync./Red-
eye reduction
[          ].)

Funkcja filmowania

Funkcja ta pozwala na zapisywanie
filmów.

1 Wybierz [MOTION RATE].

Zakres ostro ci
• Normalny

• Funkcja makro   [
] • [10fps]:

Mo na zapisywa  d sze, ale mniej p ynne filmy.
Rozmiar plików jest mniejszy, nadaj  si  wi c
one do wysy ania jako za czniki do poczty
elektronicznej.

• [30fps]:
Filmy s  p ynniejsze ale zajmuj  du o wi cej
miejsca.

• Zaleca si  zastosowanie statywu.
• W sytuacji gdy obiektyw aparatu
znajduje si  w odleg ci od
fotografowanego obiektu, która
przekracza dost pny zakres, ostro
obiektu nie b dzie ustawiona, nawet
gdy wieci si  wska nik ostro ci .

• fps (klatki na sekund ); Warto  ta
odnosi si  do ilo ci klatek nagrywanych
w ci gu 1 sekundy.

• Aby zako czy , naci nij do po owy
przycisk migawki lub przycisk [MENU].
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Dost pny czas nagrywania.
2 Naci nij do po owy przycisk migawki.

Pojemno
karty SD

Pr dko  (fps.)
10fps            30fps

• Ustawienie ostro ci fotografowanego
obiektu sygnalizowane jest zapalaniem si
kontrolki ostro ci (1).

• Pozosta y czas nagrywania (warto
przybli ona) pojawia si  na ekranie.

3 Naci nij przycisk migawki do
ko ca, aby rozpocz  nagrywanie.

35S

• Nagrywanie d wi ku rozpoczyna si
jednocze nie z wbudowanego mikrofonu
aparatu. (tylko DMC-FX7)

• Zatrzymanie nagrywania realizowane
jest poprzez ponowne, pe ne
naci niecie przycisku migawki.

• W przypadku zape nienia karty pami ci w
czasie nagrywania, aparat wy cza si
samoczynnie.

          16 MB                   75              25
          32 MB                  160             55
          64 MB                   350           120
         128 MB                  720           240
         256 MB                 1450          480
         512 MB                 2950         1020
           1 GB                   5700         1950
• Pozosta y (przybli ony) czas nagrywania
pojawia si  na wy wietlaczu.

• Wy wietlany czas nagrania jest przybli ony.

• DMC-FX7 daje mo liwo  zapisu d wi ku.
Odtwarzanie zapisanego d wi ku jedynie
za pomoc  aparatu jest jednak niemo liwe.
W celu odtworzenia d wi ku, aparat nale y
pod czy  do telewizora (str.81) lub
komputera (str.84).

• Model DMC-FX7 nie pozwala na nagrywanie
filmów bez d wi ku.

• DMC-FX2 nie ma mo liwo ci zapisu
wi ku.

• Rozmiar obrazu wynosi 320x240 pikseli.
• W przypadku u ycia MultiMediaCard, po
zapisaniu filmu, kontrolka dost pu do  karty,
mo e pojawi  si  na chwil , nie jest to jednak
wad  urz dzenia. Plik nagrywany jest na kart
MultiMediaCard.

• Ustawienia automatycznej  ostro ci/
przybli enia/przys ony przywracane s  do
warto ci sprzed rozpocz cia nagrywania (dla
pierwszej klatki).

• W przypadku stosowania karty o ma ej
pojemno ci, w czasie nagrywania filmów
nagrywanie mo e zosta  wstrzymane w
zale no ci od typu karty.

• Kiedy filmy nagrywane za pomoc  aparatu
odgrywane s  na innych urz dzeniach,
jako  obrazu i d wi ku (tylko DMC-FX7),
mo e ulec pogorszeniu lub odtwarzanie mo e
by  niemo liwe.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

• Filmy nagrywane z pr dko ci  30
klatek na sekund  nie mog  by
odgrywane na urz dzeniu, które nie
obs uguje takiej pr dko ci filmu.

• Nie mo na korzysta  z funkcji podgl du.
• Funkcja optycznego stabilizatora obrazu

nie pracuje je li wybrano opcj
[MODE2].

• Trzymaj aparat z dala od urz dze
magnetycznych lub wysy aj cych fale
elektromagnetyczne (np. kuchenka
mikrofalowa, TV, telefon komórkowy lub
konsola do gier wideo, itp.) tak daleko

  jak to mo liwe. W przeciwnym wypadku,
obrazy i d wi ki (tylko DMC-FX7) mog
ulec zniekszta ceniu na skutek
oddzia ywania fal elektromagnetycznych.

Funkcja wyboru sceny

Naci nij przycisk [MENU] w celu otwarcia
menu wyboru sceny. Kiedy [SCENE MENU]
(str.22) w menu [SETUP] zostanie ustawione
na [AUTO], ustaw pokr o wyboru funkcji w
pozycj  [     ], w celu automatycznego
podgl du menu.

Elementy menu

SCENE MODE               1/3

• Wybierz element menu za pomoc
i naci nij  aby zatwierdzi .

• Przesuwanie d wigni powi kszania w
kierunku T, powoduje przewijanie do
przodu menu (i odwrotnie).

• Naci niecie [MENU] w czasie
wy wietlania menu funkcji umo liwia
wybór menu [SETUP] (str.19) i menu
funkcji nagrywania [REC] (str.58).
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:Portret (str.52)

:Sport (str.53)

:Krajobraz (str.53)

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Portret
Funkcja ta pozwala wyodr bni  fotografowany
obiekt z t a, zmieni  na wietlenie oraz nasycenie
obrazu tak, aby uzyska  optymalny, zdrowy
wygl d cery twarzy.

: Nocny krajobraz (str.54)

: Nocny portret (str.54)

: Fajerwerki (str.55)

:  Przyj cie (str.55)

:  Zima (str.56)

:  Autoportret (str.56)

• Dla funkcji wyboru sceny, nie mo na
ustawia  nast puj cych opcji:
– Balans bieli (str.59)
– Czu  ISO (str.61)
– Efekty koloru (str.65)
– Dostosowanie obrazu str.65)

Technika tworzenia portretów
Aby uczyni  t  funkcj  bardziej efektywn :
1 Przesu  d wigni  powi kszania w

stron  T, tak daleko jak to mo liwe.
2 Sta  blisko fotografowanego obiektu.
3 Wybierz t o znajduj ce si  daleko od

aparatu.

• Funkcja ta jest odpowiednia do
wykonywania zdj  wewn trz w czasie
dnia.

• Balans bieli dzia a najlepiej w czasie
nagrywania na zewn trz w czasie dnia.
W przypadku nagrywania wewn trz,
barwy mog  nie zosta  dok adnie
odwzorowane.

• Zmiana na wietlenia i odcienia mo e
zosta  zrealizowana poprzez
kompensacj  na wietlenia (str.40).
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Sport

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Krajobraz
Funkcja ta pozwala na wykonanie zdj
szybko poruszaj cego si  obiektu (np.
fotografowanie sportowców uprawiaj cych
sporty na wolnym powietrzu).

1600
19

Funkcja ta pozwala na fotografowanie
szerokich krajobrazów. Funkcj  t  nale y
stosowa  na otwartej przestrzeni, kiedy
odleg  dziel ca aparat i fotografowany
obiekt wynosi 5 lub wi cej metrów. Przy
zastosowaniu tej funkcji mo liwe jest
nawet robienie zdj  przez szyb .

Technika fotografii sportowej
W celu zapisania ruchów jako nieruchome
obrazy, pr dko  migawki musi by
szybsza ni  zwykle. Funkcja ta najlepiej
nadaje si  do wykonywania zdj  obiektu
w czasie dnia, w bezchmurny dzie .

• Funkcja ta najlepiej nadaje si  do
wykonywania zdj  na zewn trz, przy
zachowaniu odleg ci 5 lub wi cej
metrów od obiektu.

• Balans bieli dzia a najlepiej przy
wykonywaniu zdj  na wolnym powietrzu
w czasie dnia. W czasie wykonywania
zdj  wewn trz, barwy mog  nie zosta
dok adnie odwzorowane.

• Zakres ostro ci to 5 m– .
• Lampa, ustawiona jest w pozycji Forced OFF
[     ] (wy czona).

• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.
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Nocny krajobraz

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Nocny portret
Funkcja ta pozwala na wykonywanie zdj
krajobrazów noc . Krajobrazy mog  by
zapisywane przy zastosowaniu ma ej
pr dko ci migawki.

Funkcja ta pozwala na sfotografowanie
osoby na tle nocnego krajobrazu. Obiekt

dzie dobrze o wietlony dzi ki u yciu
lampy i ma ej pr dko ci migawki.

 Technika fotografowania krajobrazu
• Poniewa  pr dko  migawki wynosi
maks. 8 sekund, nale y zastosowa
statyw.

• Zakres ostro ci to 5 m– .
• Po wykonaniu zdj cia migawka mo e

pozosta  zamkni ta (maks. 8 sekund),
nie stanowi to jednak wady urz dzenia.

• Przy wykonywaniu zdj  w miejscach
zaciemnionych mog  pojawi  si
zak ócenia.

• Lampa, ustawiona jest na Forced OFF
[     ].

• Lampa pomocnicza AF jest
wy czona.

Technika wykonania portretu
• Chwy  pewnie aparat i w cz funkcj
stabilizatora obrazu (str.43).
Z powodu niskiej pr dko ci migawki,
zaleca si  zastosowanie statywu.

• Fotografowany obiekt powinien pozosta
nieruchomy przez oko o 1 sekund .

• Fotografowany obiekt powinien
znajdowa  si  w zasi gu lampy [2.0 m].

• W czasie pracy funkcji nocnego portretu
zaleca si  przesuni cie dr ka
powi kszenia w pozycj  W.

• Zakres ostro ci to 120 cm– 3 m.
• Po wykonaniu zdj cia migawka mo e
pozosta  zamkni ta (maks. 1 sekund ),
nie stanowi to jednak wady urz dzenia.

• Przy wykonywaniu zdj  w miejscach
zaciemnionych mog  pojawi  si
zak ócenia.

• Lampa, ustawiona jest na Slow sync./
Red-eye reduction [          ].
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Fajerwerki

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Przyj cie
Funkcja ta umo liwia wykonywanie
wspania ych zdj  sztucznych ogni
eksploduj cych na nocnym niebie.
Pr dko  migawki oraz na wietlenie
ustawiane s  automatycznie, odpowiednio
do fotografowanego obiektu.

Funkcja ta pozwala na wykonywanie
wyra nych zdj  w s abo o wietlonych
pomieszczeniach (np. na przyj ciu weselnym,
prywatce, bankiecie, itp.). Pr dko  migawki i

wietlenie ustawiane s  automatycznie,
zale nie od jasno ci pomieszczenia.

Technika fotografowania fajerwerków
• Zalecamy stosowanie statywu.

• Dost pny zasi g ostro ci to 10 m – .
• Lampa pomocnicza AF jest
wy czona.

• Lampa, ustawiona jest na Forced OFF
[     ].

Technika fotografowania przyj
• Pr dko  migawki jest ma a. Przy wykonywaniu
zdj cia nale y mocno trzyma  aparat.

• Funkcja wbudowanej lampy b yskowej, mo e by
ustawiona na Forced ON/Red-eye reduction
[          ] lub na Slow sync./Red-eye reduction
].          .
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Zima

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Autoportret
Funkcja ta umo liwia wykonanie zdj
w miejscach takich jak trasy narciarskie
czy za nie one góry. Na wietlenie
i balans bieli ustawiane s  tak, aby
wyró ni  bia y kolor niegu.

Funkcja ta umo liwia wykonanie
autoportretu.

Technika wykonania autoportretu
• Po nastawieniu ostro ci w asnego obrazu

poprzez naci niecie do po owy przycisku
migawki, zapala si  kontrolka
samowyzwalacza (1). Nale y chwyci
mocno aparat i wcisn  do ko ca przycisk
migawki.

• Wykonane zdj cie pojawia si
automatycznie na wy wietlaczu. Na stronie
21 zosta y zamieszczone informacje na
temat funkcji podgl du.

• W przypadku gdy istnieje ryzyko, e zdj cie
zostanie rozmazane, nale y u  2
sekundowego samowyzwalacza. (str.39)

• Dost pny zakres ostro ci to 30 cm – 70 cm.
Kiedy obiektyw aparatu znajduje si  poza
tym zakresem, ostro   fotografowanego
obiektu mo e nie by  ustawiona mimo
pojawienia si  kontrolki ostro ci.

• Przy pomocy mo liwe jest robienie
autoportretów z notatk  d wi kow .
(str.62)

• Po wybraniu funkcji autoportretu [     ],
wignia powi kszenia jest automatycznie

przesuwana w pozycj  W.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

• Samowyzwalacz mo e by  ustawiony
w pozycji [OFF] lub [2 SEC.] (str.39).
Ustawienie w pozycji [2SEC.],
zapami tywane jest do momentu
wy czenia aparatu lub zmiany funkcji
na inn .
• Funkcja stabilizatora obrazu ustawiona

jest na [MODE2]. (str.42)
• Lampa pomocnicza AF jest wy czona.
• Funkcja AF ustawiona jest na 9-cio

punktow .
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Menu funkcji nagrywania [REC]
:  [W.BALANCE]  Balans bieli (str.59)

Ustawienie barwy, dostosowanie jako ci
obrazu, itp. pozwala na stworzenie wielu
mo liwo ci wykonywania zdj .
• Ustaw pokr o wyboru funkcji na funkcj
nagrywania [REC].

Elementy menu

:  [SENSITIVITY] Czu  ISO (str.61)

:  [PICT.SIZE] Rozmiar obrazu (str.61)

:  [QUALITY] Jako  obrazu (str.62)

:  [AUDIO REC.] Nagrywanie d wi ku
(tylko DMC-FX7) (str.62)

:  [AF MODE] Funkcja automatycznego
doboru ostro ci (str.63)

:  [AF ASSIST LAMP] Lampa
pomocnicza AF (str.64)

:  [SLOW SHUTTER] Wolna migawka
(str. 64)

:  [D.ZOOM] Zoom cyfrowy (str. 65)

:  [COL.EFFECT] Efekty koloru (str. 65)

• Obracanie d wigni powi kszania w stron
pozycji T lub W umo liwia przesuwanie
strony ekranu menu w gór  lub w dó .

• Po zako czeniu ustawie  zamknij menu
naciskaj c do po owy przycisk migawki lub
naciskaj c przycisk [MENU].

• Prezentowany obraz pochodzi z modelu
DMC-FX7.

:  [PICT.ADJ.] Ustawienia obrazu (str. 65)

:  [FLIP ANIM.] Animacja czona (str. 67)
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Automatyczny balans bieli
Balans Bieli [W.BALANCE]

Funkcja ta pozwala na odtworzenie
bia ego koloru w odcieniu najbli szym
rzeczywistemu w ró nych warunkach

wietlenia, w których bia y kolor mo e
by  lekko czerwony lub niebieski.

AUTO                      automatyczny
balans bieli

(S onecznie)    zdj cia wykonane w
pogodny dzie

(Pochmurno)   pochmurne lub
przyciemnione niebo

(Halogen)        wiatle
halogenowym

 (ustaw. bieli)      zastosowanie
wybranego balansu

(ustaw. bieli)  powtórne ustaw.
balansu (str.61)

• Wybieraj c dowoln  opcj  balansu
bieli za wyj tkiem [AUTO], mo liwe
jest dok adne ustawienie balansu
bieli dla fotografowanego otoczenia.

Zastosowanie automatycznego balansu
bieli w nieodpowiednich warunkach

wietleniowych mo e powodowa , e
kolor bia y b dzie czerwonawy lub
niebieskawy. Je li fotografowany obiekt
otoczony jest wieloma ród ami wiat a,
dostosowanie automatycznego balansu
bieli mo e nie dzia  prawid owo. Nale y
wtedy r cznie wybra  opcj  balansu bieli
na inn  ni  [AUTO].

1 Zakres kontrolowany przez opcj
automatycznego balansu bieli.

2  Bezchmurne niebo
3  Zachmurzone niebo (Deszcz)
4  Ekran telewizyjny
5  wiat o s oneczne
6  Bia e wiat o fluorescencyjne
7  wiat o arówki
8  Wschód i zachód s ca
9  wiat o wiecy

K=Temperatura kolorów w stopniach Kelwina.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

czne ustawienia balansu bieli
(White set            )

Funkcja ta przeznaczona jest do
cznego ustawiania balansu bieli.

1 Wybierz  [         ] (Ustawianie bieli) a
nast pnie naci nij .

2 Nakieruj aparat na bia  kartk  papieru
lub inny podobny obiekt tak, aby ramka
znajduj ca si  na rodku ekranu zosta a
wype niona, a nast pnie naci nij .

WHITE SET

SET

Dostrajanie balansu bieli
(White Balance Fine Adjustment        )

Je eli nie mo esz ustawi  po danego
odcienia za pomoc  balansu bieli, mo esz
ustawi  równowag  bieli precyzyjnie.

1 Ustaw balans bieli na      [      ]/[      ]/
[      ]/[      ]. (Str.59)

2 Naciskaj , do momentu pojawienia si
[WB ADJUST].

3 Dostrój balans bieli.
•  [BLUE]:  Naci nij kiedy odcie

jest czerwonawy.
•  [RED]:   Naci nij kiedy odcie

jest niebieskawy.

Balans bieli
• Dla funkcji uproszczonej [     ], balans bieli
ustawiony jest na [AUTO].

• Wykonuj c zdj cia z u yciem lampy,
balans bieli b dzie ustawiony
automatycznie [za wyj tkiem opcji  [      ]

wiat o dzienne)]. Balans bieli nie mo e
by  odpowiednio ustawiony, je li lampa

yskowa jest za s aba.

Dostrajanie balansu bieli
• Ikona balansu bieli na wy wietlaczu
zmienia kolor na czerwony lub niebieski.

• Mo na ustawi  warto  osobno dla
ka dej opcji balansu bieli.

• Dostrajanie balansu bieli odzwierciedlane
jest na zdj ciu wykonanym z u yciem
lampy.

• Podczas r cznego dostrajania [          ],
poziom dostrajania ustawiony jest na “0”.

• Je li wybrano jeden z efektów koloru:
[COOL], [WARM], [B/W] lub [SEPIA] (str.65),
nie mo na wykona  dostrajania balansu
bieli.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Czu  ISO [SENSITIVITY] Rozmiar obrazu [PICT.SIZE]

Czu  ISO okre la za pomoc  warto ci
czu  na wiat o. Im wy szy poziom
czu ci ISO, tym lepiej aparat radzi sobie
z fotografowaniem ciemnych obiektów.
• W przypadku ustawienia [AUTO], czu
ISO jest dostosowywana automatycznie,
odpowiednio do jasno ci obiektu.
DMC-FX7: [ISO80] – [ISO200]
DMC-FX2: [ISO64] – [ISO200]
(W przypadku u ywania lampy, czu
mo e by  dostosowywana w zakresie od
[ISO100] do[ISO400]. Jednak e, kiedy
funkcja lampy ustawiona jest na the Slow
sync./Red-eye reduction czu
ustawiana jest na [ISO100]
[          ].)
(Wspólne dla DMC-FX7/DMC-FX2)

Czu  ISO    80                      400
(DMC-FX7)

64                       400
(DMC-FX2)

Ustawienie wi kszego rozmiaru zdj cia
pozwala pó niej na wydrukowanie ich w
wi kszym formacie.
Wybranie mniejszego rozmiaru zdj cia
(640x480 pikseli), pozwala kosztem
jako ci, zapisa  na karcie wi ksz  ilo
zdj . Dodatkowo niewielki rozmiar pliku
sprawia, e mo liwe jest wys anie go jako
za cznika poczty elektronicznej.

2560 (DMC-FX7)   2560x1920 pikseli
2304 (DMC-FX2)   2304x1728 pikseli
2048 (DMC-FX7)   2048x1536 pikseli
1600                       1600x1200 pikseli
1280                       1280x960 pikseli
640                          640x480 pikseli
HDTV                     1920x1080 pikseli
• Informacje na temat podgl du zdj
zapisanych jako [HDTV] na telewizorze
o wysokiej rozdzielczo ci (HDTV 16:9).

Miejsca dobrze
wietlone

(na zewn trz)
Miejsca
zaciemnione

Odpowiednie

     Nie-

odpowiednie

                  Nie-
odpowiednie

     Odpowiednie

str.81.
• Obie kraw dzie zdj  zapisywanych

jako [HDTV] mog  zosta  odci te w
druku. Dlatego te  przed drukowaniem
nale y sprawdzi  zdj cie. (str.95)

Pr dko  migawki Niska                        Wysoka

Szumy Niskie Zwi kszone

• Dla funkcji uproszczonej [     ], filmowania
[      ] lub sceny [         ] (str.51), czu
ISO ustawiona jest na [AUTO].

• W celu unikni cia zak óce  obrazu
zaleca si  zmniejszenie czu ci ISO
lub zmian  ustawie  obrazu na
[NATURAL]. (str.65)

• Dla funkcji filmowania [      ], rozmiar
obrazu ustalony jest na 320x240 pikseli.

• Zdj cia mog  by  prezentowane w formie
mozaiki, w zale no ci od tematu zdj cia i
warunków fotografowania.

• Ilo  mo liwych do zapisania zdj
uzale niona jest od fotografowanego
obiektu.

• Ilo  pozosta ych do zapisania zdj ,  mo e
nie odpowiada  ilo  nagranych klatek.

• Ilo  mo liwych do zapisania zdj , zosta a
omówiona na str.16.
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Jako [QUALITY]

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Zapis Audio [AUDIO REC.]
(tylko DMC-FX7)

Mo esz wybra  spo ród  2 ustawie
jako ci (wspó czynnik kompresji)
odpowiednio do zastosowania zdj cia.

Wysoka jako  (Niska kompresja):
Nacisk na jako  zdj cia.
Standard (Wysoka kompresja):
Opcja ta k adzie nacisk na liczb
mo liwych do zapisania zdj ,
zdj cia zapisywane s  w
standardowej jako ci.

• Zdj cia mog  by  prezentowane w
formie mozaiki, w zale no ci od tematu
zdj cia i warunków fotografowania.

• Ilo  mo liwych do zapisania
zdj  uzale niona jest od
fotografowanego obiektu.

• Ilo  pozosta ych do zapisania zdj ,
mo e nie odpowiada  ilo  nagranych
klatek.

• Ilo  mo liwych do zapisania zdj ,
zosta a omówiona na str.16.

Aby zrobi  zdj cie z notatk  d wi kow .

• Ustaw [AUDIO REC.] na [ON], symbol
[      ] pojawi si  na ekranie.

• Po rozpocz ciu nagrywania poprzez
wci ni cie przycisku migawki i ustawieniu
ostro ci fotografowanego przedmiotu,
zapis d wi ku zostanie automatycznie
wstrzymany po 5 sekundach. Nie ma
potrzeby dalszego naciskania przycisku
migawki.

• D wi k nagrywany jest za pomoc
wbudowanego mikrofonu.

• Po naci ni ciu przycisku [MENU] w
czasie nagrywania d wi ku zapis ten
zostanie anulowany. D wi k nie mo e
by  nagrywany.

•  Zapisywanie zdj  z notatk
wi kow  nie mo e by  realizowane

dla funkcji Auto Bracket i serii zdj .
• Przy nagrywaniu d wi ku z ka dym
zdj ciem, ca kowita liczba zdj  które
mog  by  zapisane na ka dej karcie
nieco si  zmniejsza.
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Funkcja AF [AF MODE]

9-obszarowe-wyostrzanie:

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

• W przypadku ustawienia opcji 3-obszarowego-
wyostrzania, obraz podczas regulacji ostro ci
mo e by  nieruchomy, nie jest to jednak wad
urz dzenia.

• U ycie powi kszania lub fotografowanie
zaciemnionych obiektów powoduje
powi kszanie obszaru wyostrzania.

Ostro  nastawiana jest na jeden z
dost pnych 9 obszarów. Pozycja
obiektu, nie ma wyp ywu na uk ad
zdj cia.

3-obszarowe-wyostrzanie:
Ostro  nastawiana jest na lewej,
rodkowej lub prawej cz ci

ekranu.

1-obszarowe-wyostrzanie:
Ostro  nastawiana jest na sam
rodek obrazu.

• Je li do wietlona jest wi kszo
obszarów AF (maks. 9), ostro
nastawiana jest na wszystkich
obszarach wyostrzania.
Obszar ustalania ostro ci wybierany jest
w trakcie nastawiania ostro ci i nie jest
ustalany wcze niej. Je eli chcesz
okre li  obszar ustawiania ostro ci,
zmie  opcj  na 1-obszarowe-
wyostrzanie lub wyostrzanie punktowe.

Wyostrzanie punktowe:
Aparat skupia ostro  na
ograniczonym, w skim obszarze
ekranu.
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Lampa pomocnicza AF
[AF ASSIST LAMP]

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Wolna migawka [SLOW SHUTTER]

wietlenie fotografowanego
obiektu lamp  pomocnicz  AF
pozwala na skupienie przez
aparat ostro ci fotografowa-
nego obiektu w  warunkach s abego

wietlenia. Naci niecie do po owy
przycisku migawki w zaciemnionym
miejscu powoduje rozszerzenie obszaru
ustawiania ostro ci oraz zapalenie si
lampy pomocniczej AF (1).

Pr dko  migawki mo e by  ustawiana
automatycznie. Wybranie najmniejszej
pr dko ci migawki, umo liwia wykonanie
ja niejszych zdj . Funkcja ta jest
najbardziej efektywna, kiedy chcemy
uzyska  do wietlenie zarówno t a jak i
obiektu. Warto ci wolnej migawki to 1/8
sekundy, 1/4 sekundy, 1/2 sekundy i 1
sekunda.

Ustawienie
wolnej migawki

1/8 1

ON     W warunkach s abego o wietlenia.
Na wy wietlaczu pojawia si
symbol lampy pomocniczej AF
[      ]. Skuteczny zasi g lampy AF
to 1.5 m.

 OFF   Lampa pomocnicza AF nie jest
aktywowana.

• Podczas stosowania lampy pomocniczej
AF.

– Nie nale y  patrze  bezpo rednio
na lamp  pomocnicz  AF.

– Nie nale y zas ania  lampy
pomocniczej palcami.

• Dla funkcji uproszczonej [     ], funkcja ta
jest domy lnie w czona.

• Dla funkcji krajobrazu, nocnego
krajobrazu, fajerwerków i autoportretu
funkcji wyboru sceny (str.51), funkcja ta
jest domy lnie wy czona.

• Je eli nie chcesz u ywa  lampy
pomocniczej AF ustaw opcj  [AF
ASSIST LAMP] na [OFF]. Ustawianie
ostro ci, mo e by  niewystarczaj ce.

• Po w czeniu lampy pomocniczej AF,
obszar ustawiania ostro ci jest
rozszerzony i ograniczony tylko do
rodka fotografowanej sceny.

Jasno                  Ja niej           Ciemniej
Drgania                  Mniejsze        Wi ksze

• Zwykle wystarczy wybranie [1/8–].
• W przypadku ustawiania mniejszych
pr dko ci migawki [SLOW SHUTTER]
zaleca si  stosowanie statywu, poniewa
wyst pienie drga  podczas wykonania
zdj cia jest bardziej prawdopodobne.
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Zoom cyfrowy [D.ZOOM]

Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Efekty koloru [COL.EFFECT]

Mo liwe jest dalsze powi kszenie
fotografowanego obiektu powi kszonego
ju  3-krotnie za pomoc   zoomu
optycznego poprzez dalsze 4-krotne
powi kszenie przy zastosowaniu zoomu
cyfrowego. cznie, pozwala to powi kszy
obraz 12-krotnie.

Wprowadzanie zasi gu zoomu
cyfrowego
Podczas przesuwania d wigni
powi kszania do pozycji T podgl d obrazu
mo e zosta  chwilowo zatrzymany. Nie
stanowi to wady urz dzenia. Zakres
powi kszania mo na zmieni  przesuwaj c

wigni  do pozycji T lub zwalniaj c j  i
przesuwaj c ponownie w kierunku T.

W  zale no ci od typu obrazu, mo na
wybra  jeden z 4 efektów kolorów.

COOL Zdj cie przybiera kolor niebieskawy.

WARM Zdj cie przybiera kolor czerwonawy.

B/W Zdj cie staje si  czarno bia e.

SEPIA Zdj cie przybiera kolor sepii.

Dostosowanie obrazu [PICT.ADJ.]

Stosuj t  funkcj  w zale no ci od
fotografowanej sytuacji i nastroju zdj cia.

W

W

1 Zoom optyczny
2 Zoom cyfrowy

T

T

NATURAL   Obraz staje si  mniej ostry.
VIVID          Obraz staje si  bardziej ostry.

• W przypadku wykonywania zdj  w
miejscach zaciemnionych na zdj ciach
mog  pojawi  si  szumy. W celu ich
wyeliminowania nale y wybra  opcj
[NATURAL].

(Przyk ad: powi kszenie 4-krotne)

• Korzystanie z zoomu cyfrowego mo e
spowodowa  spadek jako ci obrazu.

• W zakresie zoomu cyfrowego
funkcja stabilizatora mo e nie dzia
skutecznie.

• Zaleca si  stosowanie statywu.
• Obszar ustawiania ostro ci jest
rozszerzony i ograniczony tylko do
rodka fotografowanej sceny.

65



Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Animacja czona [FLIP ANIM.]

Aparat pozwala tworzy  pliki filmowe o
ugo ci do 20 sekund poprzez czenie

zapisanych obrazów po wybraniu funkcji
animacji czonej.

Przyk ad:
Wykonuj c zdj cia obiektu poprzez
stopniowe przesuwanie aparat i u enie
zdj  jedno po drugim mo emy uzyska
efekt przesuwania si  przedmiotu.

1 Wybierz [FLIP ANIM.].

• Plik filmowy tworzony jest poprzez
umieszczenie obrazów zapisanych w
[IMAGE CAPTURE] razem z [CREATE
MOTION IMAGE].

• D wi k nie mo e by  zapisywany.
• Model DMC-FX7 wyposa ony jest w
funkcj  nagrywania d wi ku (str.76).
Jednak nie mo na jej stosowa  do
animacji czonej.

2 Wybierz [IMAGE CAPTURE].

• Animacj czon  mo na odtwarza  w
ten sam sposób co filmy. (str.70)

• Rozmiar obrazu: 320x240 pikseli.
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Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

3 Wybierz pliki do animacji czonej.

320

5 Wybierz [FRAME RATE] i ustaw
pr dko  wy wietlania klatek.

•  Zapisany obraz mo na sprawdzi
wybieraj c , a zdj cia prze cza
wybieraj c .

• Niepotrzebne zdj cia mo na usun
wybieraj c przycisk [     ].

• Maksymalnie, mo na zapisa  100
zdj . Wy wietlana pozosta a liczba
mo liwych do zapisania zdj  jest
warto ci  przybli on .

4 Wybierz [CREATE MOTION IMAGE].

5 fps    5 klatek/sek.
10 fps  10 klatek/sek. (Animacja

jest bardziej p ynna.)

6 Wybierz [CREATE MOTION IMAGE],
aby utworzy  animacj .

3 razy
• Po utworzeniu animacji pojawia si
numer pliku.
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                             Wykonywanie zdj  (zaawansowane)

Usuwanie zdj  wykorzystanych do
utworzenia animacji czonej

Po wybraniu [DELETE STILL IMAGES] w
menu [FLIP ANIM.] zostanie wy wietlony
komunikat potwierdzenia. Wybierz [YES]
za pomoc  a nast pnie wci nij .

•  Funkcja zapisu d wi ku (DMC-FX7), w
przypadku funkcji serii zdj  i Auto
Bracket nie jest dost pna.

• Nie wszystkie klatki wy wietlane s  po
wybraniu funkcji normalnego podgl du.
(str.34)

• W przypadku uruchomienia [CREATE
MOTION IMAGE], animacja czona
tworzona jest ze wszystkich zdj
dodanych do animacji. Usu
niepotrzebne zdj cia.

• Animacje czone nie mog  by
odtwarzane na innym sprz cie.

• W animacjach czonych d wi k nie jest
rejestrowany, jednak przy odtwarzaniu
animacji czonych na innym, nie
wyposa onym w funkcj  wyciszania

wi ku sprz cie, mog   by  s yszalne
pewne zak ócenia.
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Podgl d (zaawansowany)Playback (advanced)
Odtwarzanie zdj  z d wi kiem i filmów

Zdj cia z d wi kiem (tylko DMC-FX7)
Wybierz ikon  zdj cia z d wi kiem[      ]
aby odtworzy  d wi k.

16
00
100 _ 0001

 Przewijanie do przodu i do ty u
W czasie odtwarzania filmów wybierz .

:  Przewijanie w przód
:  Przewijanie w ty

• Po zwolnieniu przycisku nast puje
prze czenie do funkcji podgl du.

Pauza
Naci ni cie  powoduje wstrzymanie
odtwarzania. Naci nij ponownie by
wznowi  odtwarzanie.

10:00  1.DEC. 2004

Filmy
Wybierz zdj cie z ikon  filmu [      ],
aby go odtworzy .

100_0001

• DMC-FX7 umo liwia nagrywanie
wi ku, sam aparat nie wystarcza

jednak do jego odtwarzania. Je eli
chcesz odtwarza  nagrany d wi k
pod cz aparat do telewizora (str.81)
lub komputera (str.84).

• DMC-FX2 nie posiada funkcji zapisu
wi ku.

• Rozmiar zdj cia z d wi kiem nie mo e
zosta  zmieniony (str.77), ani zdj cie
nie mo e by  przyci te (Str.78).

• W trakcie odtwarzanie i zatrzymywania
obrazów JPEG funkcja zoom nie jest
dost pna.

• Niektóre pliki QuickTime Motion JPEG
zapisane na komputerze PC lub innym
urz dzeniu mog  nie by  odtwarzane na
tym aparacie.

• Pliki filmowe zapisywane s  w
formacie QuickTime Motion.

• W przypadku odtwarzania zdj
zapisanych na innym urz dzeniu, ich
jako  mo e by  gorsza, mo e
równie  okaza  si e ich odtworzenie
jest niemo liwe  .

• W przypadku u ywania kart du ej
pojemno ci, mo e okaza  si , e
przewijanie w przód b dzie przebiega o
wolniej ni  zwykle.

10:00  1.DEC. 2004

• Kursor wy wietlany w czasie
odtwarzanie odpowiada 
oraz .

• Naci ni cie przycisku , powoduje
zatrzymanie odtwarzania i prze czenie
do funkcji podgl du.

69



Podgl d (zaawansowany)

Menu podgl du [PLAY]

Obracanie zdj [ROTATE] 2 Wybierz zdj cie, które chcesz
obróci .

Zapisane zdj cie mo na obraca  o  90°.
Funkcja ta szczególnie nadaje si  do
wy wietlania zdj  na ekranie telewizora.
• Prezentowany obraz pochodzi z modelu
DMC-FX7.

Przyk ad
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (      )

   Zdj cie
oryginalne

1 Wybierz [ROTATE].

3 Wybierz kierunek obrotu zdj cia.

ROTATE

EXIT

2 razy

Obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara o 90°.
Obrót przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara o 90°.
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Podgl d (zaawansowany)

    Ustawienia funkcji wydruku i
• Zdj cia, mo na obraca  tylko po
wybraniu funkcji normalnego podgl du.
W przypadku odtwarzania obróconych
zdj  po wybraniu funkcji podgl du z
powi kszeniem lub podgl du wielu
plików zdj cia pojawiaj  si  w swoim
oryginalnym po eniu.

• Obracanie zdj  chronionych przed
usuni ciem jest niemo liwe.

• Wy wietlanie obróconych zdj  jest
mo liwe tylko na komputerze z
zainstalowanym systemem
operacyjnym lub z oprogramowaniem
kompatybilnym z formatem Exif.

•  Exif to format pliku stosowany dla
obrazów, dla których mo liwe jest
dodanie informacji zapisu i innego
rodzaju, wprowadzony przez JEITA
[Japo skie Stowarzyszenie Przemys u
Elektronicznego i Informatycznego].

liczby odbitek [DPOF PRINT]

DPOF (Format Uk adu Druku Cyfrowego) to
system pozwalaj cy na wybranie zdj  do
wydruku na drukarkach. DPOF umo liwia
równie  ustawienie liczby odbitek, które maj
zosta  wydrukowane. DPOF jest obecnie
bardzo cz sto wykorzystywane w us ugach
komercyjnych.

1 Wybierz [DPOF PRINT], a nast pnie
[SINGLE], [MULTI] lub [CANCEL].

• Ekran prezentowany na ilustracjach
pochodzi z modelu DMC-FX7.
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Ustawienia pojedynczego pliku
Podgl d (zaawansowany)

Anulowanie ustawie
Wybierz zdj cie i ustaw liczb  odbitek. Aby anulowa  wszystkie ustawienia

wybierz [YES].

                                           2 razy
• Liczba odbitek, mo e by  ustawiana z

przedzia u od 0 do 999.
• Pojawi si  ikona liczby odbitek [     ].
• W przypadku, ustawienia “0”,
ustawienia DPOF s  anulowane.

Drukowanie daty
Ustawienie/anulowanie drukowania
zapisanej daty realizowane jest poprzez
naci niecie przycisku [DISPLAY] po
ustawieniu liczby wydruków.

DPOF SET THIS
Ustawienia kilku plików jednocze nie

Wybierz zdj cia i ustaw liczb  odbitek.

• Na ekranie pojawia si  ikona
drukowania daty  [DATE] .

• W przypadku drukowania zdj  w
punkcie foto nale y, w razie
konieczno ci dodatkowo ustali
kolejno  drukowania daty.

• W niektórych punktach, a tak e w
przypadku niektórych drukarek data
mo e nie by  drukowana nawet w
przypadku ustawienia jej wydruku.
Szczegó owych informacji powinien
udzieli  pracownik punktu, mo na je
równie  znale  w instrukcji obs ugi
drukarki.

DATE

2 razy
• Powtórz prezentowan  powy ej

procedur .
• Liczba odbitek, mo e by  ustawiana

z przedzia u od 0 do 999.
• Pojawi si  ikona liczby odbitek [     ].
•W przypadku, ustawienia “0”,

ustawienia DPOF s  anulowane.
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• Ustawienie wydruku DPOF jest

Podgl d (zaawansowany)

Ochrona przed przypadkowym
usuni ciem zdj  [PROTECT]

szczególnie u yteczn  funkcj  w
przypadku drukowania zdj  na
drukarkach obs uguj cych format
DPOF. (str.86)

• DPOF to skrót oznaczaj cy Format
Uk adu Druku Cyfrowego. Funkcja ta
pozwala na zapisywanie informacji o
druku i innych do zdj  na karcie oraz
na wykorzystywanie takich informacji w
systemach kompatybilnych z DPOF.

• Ustawienie wydruku DPOF nie
dzie mia o zastosowania w

pokazach slajdów.
• Je eli plik nie zosta  zapisany w

standardzie DCF, ustawienia
drukowania DPOF nie mog  zosta
ustawione. DCF to skrót, oznaczaj cy
[Regu  projektowania systemu plików
aparatu] ustalon  przez JEITA
[Japo skie Stowarzyszenie Przemys u
Elektronicznego i Informatycznego]..

• W przypadku ustawienia wydruku
DPOF nale y usun  wszystkie
poprzednie ustawienia wydruku DPOF,
dokonane na innym sprz cie.

Dla wybranych zdj , mo na w czy
ochron  przed przypadkowym
usuni ciem.

1 Wybierz [PROTECT] a nast pnie
[SINGLE], [MULTI] lub [CANCEL].

• Ekran prezentowany na ilustracjach
pochodzi z modelu DMC-FX7.

 Ustawienia pojedy czego zdj cia
Wybierz  zdj cie i ustaw/anuluj ochron .

2 razy

SET       Po jaw ia  s i  s ymbo l  [    ] .
CANCEL Symbo l  zn i ka  [     ] .
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Podgl d (zaawansowany)

• Po zako czeniu ustawiania/anulowania,
zamknij menu naciskaj c dwukrotnie przycisk
[MENU].

Ustawienia kilku plików jednocze nie.
Anulowanie ustawie .
Post puj taka samo jak w przypadku
[Ustawienia funkcji wydruku i liczby odbitek
[DPOF PRINT]]. (str. 71 – 72)

• Zdj cia chronione mog  zosta  usuni te
jedynie po anulowaniu ustawie  ochrony.

• Opcja ta chroni zdj cie przed przypadkowym
usuni ciem, natomiast sformatowanie karty
spowoduje trwa e usuni cie danych. (str.79)

• Ustawienie ochrony mo e nie dzia  na
innym sprz cie.

• Przesuni cie prze cznika ochrony karty (A)
w pozycj  [LOCK] zapobiega usuni ciu
zdj cia nawet je li nie zosta a ustawiona
funkcja ochrony w aparacie.

Pokaz slajdów
[SLIDE SHOW]

1 Wybierz [SLIDE SHOW], a nast pnie
wybierz [ALL] lub [DPOF].

• Model DMC-FX7 pozwala na
nagrywanie d wi ku. Funkcja ta nie jest
jednak dost pna dla chronionych
plików.

ALL      wy wietla wszystkie zdj cia
DPOF  wy wietla wszystkie zdj cia, dla

których ustawiono funkcj  Slide
Show w DPOF

• Ekran prezentowany na ilustracjach
pochodzi z modelu DMC-FX7.

2 Ustaw elementy pokazu slajdów.
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Podgl d (zaawansowany)

Pokaz slajdów z karty pami ci SD
DURATION       Mo e by  ustawiony na

1, 2, 3 lub 5 sekund. Po w eniu karty zawieraj cej pokaz slajdów
SD, edytowanej za pomoc  przegl darki [SD
Viewer for DSC] znajduj cej si  na p ycie CD
i w czeniu funkcji podgl du, wy wietlone
zostaje potwierdzenie. Wybierz [YES] i
naci nij  aby rozpocz  pokaz slajdów SD.
Wybierz [NO] i naci nij  aby powróci  do
normalnego podgl du.

• Zdj cia z ustawionym DPOF Slide Show za
pomoc  [SD Viewer for DSC] nie mog  by
powtórnie odtwarzane jako pokaz slajdów.
Ustaw ponownie funkcj  DPOF na aparacie.

AUDIO
(DMC-FX7)

DPOF SET
(Tylko dla
funkcji
[DPOF])

CANCEL ALL
(Tylko dla
funkcji
[DPOF])

Ustawienie na [ON]
umo liwia odtwarzanie

wi ku w czasie
pokazu plików.

Umo liwia wybór zdj
do pokazu slajdów.
Ikona DPOF 1 na
wybranych zdj ciach
pojawia si  w kolorze
czerwonym.
Umo liwia anulowanie
ustawie  Slide Show w
DPOF.

DPOF SET THIS

SELECT

100 _ 000 1
1 /19

• Pokaz niedost pny jest w przypadku
odtwarzania filmów.

• Ustawienia DPOF Slide Show nie maj
wp ywu na kolejno  drukowania DPOF.

• Przy ustawieniu DPOF Slide Show dla
zdj cia z ustawieniami wydruku DPOF,
zarówno ikona, jak i liczba odbitek
pojawia si  w kolorze zielonym.

• Je eli dla zdj cia ustawione jest jedynie
wydruk DPOF, ikona DPOF i liczba
wydruków prezentowane s  w kolorze
bia ym. Elementy te nie pojawiaj  si  w
DPOF Slide Show.

• W przypadku ustawienia [AUDIO] na
[ON] i nast pnego wy wietlenia zdj cia
z audio na DMC-FX7, d wi k
odgrywany jest przez 5 lub
maksymalnie 10 sekund.

• Po ustawieniu DPOF Slide Show na
aparacie, anuluj wszystkie inne
ustawienia DPOF wykonane na innym
sprz cie.

SET/CANCEL EXIT MENU

• W przypadku pod czenia aparatu do
telewizora, podczas pokazu slajdów
mo liwe jest odtwarzanie zdj  z

wi kiem.
3 Wybierz [START].

ALL SLIDE SHOW

START
DURATION 1SEC.

AUDIO OFF

SELECT EXIT MENU

4 Pokaz slajdów, zatrzymuje si  po
naci ni ciu przycisku [MENU].
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Notatka d wi kowa [AUDIO DUB.]
(jedynie dla DMC-FX7)

3 Zako cz nagrywanie

AUDIO 1600
DUB. 100_0001

1/1 9

Do zdj  mo na doda  trwaj  10
sekund notatk  d wi kow .

1 Wybierz [AUDIO DUB.].

PLAY 1/2

ROTATE
PROTECT
DPOF PRINT
SLIDE SHOW
AUDIO DUB.

STOP

MENU

2 razy

• Je li  nie zosta a naci ni ta, zapis
wi ku zostaje zatrzymany automatycznie

po oko o 10 sekundach.
SELECT

MENU

EXITMENU

2 Wybierz zdj cie i rozpocznij
nagrywanie d wi ku.

AUDIO
DUB.

1600

100_0001
1/19

SELECT
START EXIT MENU

• Po zako czeniu nagrywania wy wietla si
komunikat potwierdzaj cy. Naci nij ,
aby wybra  [YES], a nast pnie rozpocznij
nagrywanie za pomoc . (Oryginalnie
zapisana cie ka audio jest
nadpisywana.)

• Nie ma mo liwo ci stosowania notatki
wi kowej dla filmów i zdj  chronionych.
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Podgl d (zaawansowany)

Zmiana rozmiaru zdj  [RESIZE] 3 Wybierz i ustaw rozmiar.

Funkcja ta, pozwala zredukowa  rozmiar
zdj cia, w sytuacji, kiedy chcemy wys
go jako za cznik do poczty elektronicznej
lub zamie ci  go na stronie internetowej.

1 Wybierz [RESIZE].

PLAY 2/2

RESIZE

RESIZE

1600

1280

SELECT
RESIZE

1600

100_0001
1/19

EXIT MENU

TRIMMING
FORMAT

SELECT
MENU

EXITMENU

• Wy wietlane s  zdj cia mniejsze od
zapisanego.

• [2048]:  2048x1536 pikseli (DMC-FX7)
• [1600]:  1600x1200 pikseli
• [1280]:  1280x960 pikseli
• [640]:      640x480 pikseli

4 Wybierz i ustaw [YES] lub [NO].

2 Wybierz zdj cie i ustaw je. RESIZE

RESIZE 1600

100_000 1
1/19

DELETE ORIGINAL
PICTURE?

NO
YES

SELECT
SET EXIT MENU

SELECT SET CANCEL MENU

MENU

• Obiekty, dla których nie mo na
zmieni  rozmiaru:
– Zdj cie o rozmiarze 640x480 pikseli
– Zdj cia zapisane z ustawieniem

obrazu na [HDTV]
– Filmy
– Animacje czone
– Zdj cie z d wi kiem (DMC-FX7)
– Zdj cie obrócone (Mo na zmieni

rozmiar po obróceniu zdj cia do
oryginalnej pozycji.)

2 times
• W przypadku wybrania [YES], zdj cie
jest nadpisywane.

• Kiedy oryginalne zdj cie jest
chronione, nie mo na nadpisa  zdj cia,
którego rozmiar zosta  zmieniony.

• Zmiana rozmiaru zdj  zapisanych na
innym sprz cie mo e okaza  si
niemo liwa.

• Je li zdj cia, których rozmiar zosta
zmieniony zostan  nadpisane, nie
mo na ich ju  odzyska .
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Przycinanie zdj
[TRIMMING]

Podgl d (zaawansowany)

2 Wybierz i ustaw zdj cie, które
chcesz przyci .

Funkcja ta pozwala przyci
niepotrzebne fragmenty obrazu.

TRIMMING 1600

100_000 1
1/19

SELECT
SET EXIT MENU

1 Wybierz [TRIMMING].

• Obiekty, które nie mog  by
przycinane:

– Zdj cie o rozmiarze 640x480 pikseli
– Zdj cia zapisane z ustawieniem

obrazu na [HDTV]
– Filmy
– Animacje czone
– Zdj cie z d wi kiem (DMC-FX7)
– Zdj cie obrócone (Mo na zmieni

rozmiar po obróceniu zdj cia do
oryginalnej pozycji.)

3 Powi ksz lub zmniejsz zdj cie.

PLAY 2/2

RESIZE
TRIMMING
FORMAT

TRIMMING 1600

100_0001
1/19

SELECT
MENU

EXITMENU
ZOOM EXIT MENU

W T
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Podgl d (zaawansowany)

4 Ustaw zdj cie i naci nij do ko ca
przycisk migawki.

Formatowanie karty pami ci

TRIMMING

ZOOM
TRIM:SHUTTER

1600
100_0001

1/19

EXIT MENU

1 Wybierz [FORMAT].

PLAY 2/2

RESIZE
TRIMMING
FORMAT

5 Wybierz i ustaw [YES] lub [NO].

TRIMMING

SELECT
MENU

EXIT MENU

DELETE ORIGINAL
PICTURE?

NO
YES

2 Wybierz [YES], aby rozpocz
formatowanie.

FORMAT

DELETE ALL DATA
ON THE MEMORY CARD?

SELECT SET CANCEL MENU

MENU

2 razy

NO
YES

SELECT SET

• W przypadku wybrania [YES], zdj cie
jest nadpisywane.

• Kiedy oryginalne zdj cie jest
chronione, nie mo na nadpisa  zdj cia,
którego rozmiar zosta  zmieniony.

• Przycinanie zdj  zapisanych na
innym sprz cie mo e okaza  si
niemo liwe.

• Rozmiar zdj cia po przyci ciu mo e
by  mniejszy od rozmiaru
oryginalnego, w zale no ci od zakresu
przyci cia.

• Jako  zdj cia poddanego przyci ciu
mo e ulec pogorszeniu.
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Podgl d (zaawansowany)

• Formatowanie karty zwykle nie jest
konieczne. Kart  nale y sformatowa  w
przypadku pojawienia si  komunikatu
[MEMORY CARD ERROR].

• W przypadku gdy karta zosta a
sformatowana na komputerze lub na
innym urz dzeniu nale y powtórnie
sformatowa  j  w aparacie.

• Po sformatowaniu karty wszystkie
zawarte na niej dane cznie z
zapisanymi obrazami, zostan
usuni te bez mo liwo ci ich
odzyskania. Dlatego te  przed
formatowaniem, nale y przenie
wszystkie dane z karty do
komputera.

• Nie wy czaj aparatu w czasie
formatowania.

• Przed formatowaniem, w
na adowany akumulator (str.12) lub
zasilacz sieciowy (DMW-CAC2; opcja).

• Kiedy prze cznik ochrony przed
zapisem karty pami ci SD znajduje si  w
pozycji [LOCK], funkcja formatowania
karty jest niedost pna.

• W przypadku gdy karta nie mo e
zosta  sformatowana skonsultuj si  z
najbli szym punktem serwisowym.
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Odtwarzanie zdj  na ekranie telewizora
Procedura post powania dla DMC-FX7,
opisana jest poni ej. W przypadku DMC-
FX2, po cz telewizor i aparat z czem
[TV.OUT] za pomoc  przewodu wideo
(do czony).

Podgl d zdj  z u yciem
do czonego przewodu

• Turn the camera and the TV off.

4 cz aparat i ustaw pokr o
wyboru funkcji w pozycji podgl du

    [      ].

 Przegl danie zdj  w innych krajach
Ustawienie opcji [VIDEO OUT] umo liwia
ogl danie obrazów na ekranie telewizora
pracuj cego w systemie NTSC lub PAL.

DIGITAL

AV OUT

1

Przegl danie zdj  na ekranie
telewizora  wyposa onego w nap d
kart pami ci SD

Zapisana karta pami ci SD mo e by
odtwarzana w telewizorach, wyposa onych
w nap d kart pami ci SD. W przypadku
wy wietlania zdj , zapisanych w trybie
[HDTV], na telewizorze o wysokiej
rozdzielczo ci, obraz wy wietlany jest w
formacie 16:9.

DC IN

A

• Nie nale y u ywa  przewodów innych
ni  do czone.

• Zapoznaj si  równie  z instrukcj  obs ugi
telewizora.

• Wy wietlanie zdj  na ekranie TV
mo liwe jest jedynie dla funkcji
podgl du aparatu [       ].

• D wi k odtwarzany jest w systemie
mono.

1 Pod cz przewód AV (A) do wej cia
[AV OUT] aparatu.
• Pod cz przewód AV symbolem  [      ]
skierowanym w stron  oznaczenia [1]
na wej ciu [AV OUT].

• Chwy  korpus wtyczki B i w  j  do
wej cia.

2 Pod cz przewód AV do wej cia
audio/wideo telewizora
• 1 ty:  do wej cia video
• 2 Bia y:  do wej cia audio

3 cz telewizor i wybierz kana
sygna u wej ciowego.
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Pod czanie do komputera lub drukarki
Connecting to a PC or Printer
Pod czenie za pomoc  przewodu USB
[ : USB MODE]

Wybierz metod  komunikacji USB w zale no ci od systemu operacyjnego Twojego
komputera lub drukarki, przed pod czeniem ich do aparatu za pomoc  do czonego
przewodu USB.

1 Wybierz [USB MODE].                                 2 Wybierz [PC] lub [PictBridge (PTP)].

SETUP 2/3 USB MODE

CLOCK SET
NO.RESET
RESET
USB MODE PC

PC

PictBridge
(PTP)

MENU

VIDEO OUT PAL

SELECT EXIT MENU SELECT SET

       Urz dzenia, które mo na pod czy                    Ustawienie USB

Komputer
/system
operacyjny

Windows® 2000 Professional, Windows Me,
Windows 98/98 SE lub Mac OS X (10.1 lub
nowszy), Mac OS 9.x

Windows XP Home Edition, Windows
XP Professional lub Mac OS X

[PC]

[PC] lub
[PictBridge(PTP)]

Drukarka Drukarki obs uguj ce PictBridge                                [PictBridge (PTP)]

• Po wybraniu [PC], aparat pod czany jest poprzez system komunikacyjny Pami ci
Masowej  USB.

• Po wybraniu [PictBridge (PTP)], aparat pod czany jest poprzez system komunikacji
PTP (Protokó  Przesy ania Obrazu).
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Pod czanie do komputera lub drukarki

Windows 98/98 SE
W przypadku, gdy zainstalowany jest system Windows 98/98 SE, przed pod czeniem
do komputera lub drukarki nale y zainstalowa  sterownik USB. (W przypadku

ywania systemu Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x i Mac OS X, instalacja
sterownika USB nie jest konieczna.)

Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98/98 SE lub Mac OS 9.x
Aparat nie mo e by  pod czony do komputera nawet po wybraniu [PictBridge (PTP)]
jako metody po czenia, w przypadku nast puj cych systemów operacyjnych:
Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98/98 SE lub Mac OS 9.x.
• W przypadku pod czania aparatu do komputera, nie ustawiaj [USB MODE] na

[PictBridge (PTP)]. (Ustawieniem fabrycznym aparatu jest [PC].)
• W przypadku  pod czania aparatu do komputera, na którym zainstalowany jest jeden
z wy ej wymienionych systemów i ustawieniu [USB MODE] na [PictBridge (PTP)], na
wy wietlaczu aparatu pojawi si  jeden z komunikatów (po prawo).
Dla poszczególnych systemów operacyjnych na komputerze
wy wietlane b  komunikaty prezentowane poni ej. Wybierz
[Cancel], aby zamkn  okno i od cz przewód USB.

U SB MO D E

PictBridge
(PTP)

   System operacyjny                                           Komunikat
Windows 2000 Professional      [Witaj w kreatorze pod czania nowego sprz tu]
Windows Me
Windows 98/98
SE

[Znaleziono nowy sprz t]
[Kreator dodawania nowego sprz tu]
(W przypadku pod czania aparatu do komputera wi cej
ni  2 razy, pojawia si  jedynie kreator.

Mac OS 9.x                               [Nie znaleziono oprogramowania wymaganego dla
urz dzenia USB “DMC-FX7 lub DMC-FX2”. Czy chcesz
poszuka  go w Internecie?]
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Pod czanie do komputera lub drukarki

Pod czenie do komputera
• Zapoznaj si  z instrukcjami obs ugi
pod czenia urz dze  do komputera.

• W przypadku systemu Windows
98/98SE, zainstaluj sterownik USB, a
nast pnie pod cz aparat do komputera.

• W przypadku systemu Windows
Me/2000/XP, Mac OS 9.x i  Mac OS X nie
musisz instalowa  sterownika USB.

DIGITAL

AV OUT

1 cz aparat i ustal metod  pod czenia,
w zale no ci od u ywanego systemu
operacyjnego.

• Ustaw [PC] lub [PictBridge (PTP)].
“Pod czenie za pomoc  przewodu USB”
str. 82.

• Je li wybrano system [PictBridge(PTP)]
oraz w komputerze zainstalowano Windows
XP lub Mac OS X, aparat pod czony jest w
trybie PTP.

2 Pod cz aparat do komputera, za
pomoc  przewodu USB.
• Pod cz przewód USB znakiem [     ]

skierowanym w stron  oznaczenia [1] na
wej ciu [DIGITAL].

• Chwy  korpus wtyczki C i w  j  do
wej cia.

DC IN

Wskazania na ekranie mog  ró ni  si ,
w zale no ci od wybranej metody
po czenia. str. 85.

A:  Zasilacz sieciowy (DMW-CAC2;
opcja)
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Komputer
[Windows]

Pod czanie do komputera lub drukarki

• Je li na wy wietlaczu zapali si  kontrolka
[ACCESS] nie od czaj przewodu USB.

Ikona aparatu pojawi si  w folderze [Mój
Komputer].
• Je eli pod czasz aparat do komputera
po raz pierwszy, wymagany sterownik
instalowany jest automatycznie, tak aby
aparat móg  by  rozpoznany przez
system “Plug‘n’Play” systemu Windows,.

[Macintosh]
Ikona aparatu pojawia si  na ekranie.

PictBridge (PTP)
[Windows]
Ikona aparatu pojawia si  w folderze
[Mój Komputer].
• Je eli pod czasz aparat do komputera
po raz pierwszy, wymagany sterownik
instalowany jest automatycznie, tak aby
aparat móg  by  rozpoznany przez
system “Plug’n’Play” systemu Windows.

[Macintosh]
Zdj cia mo na odczyta  za pomoc
funkcji przechwytywania obrazu lub
aplikacji Photo.

• Nie nale y u ywa  przewodów
innych ni  do czone.

• Zapoznaj si  tak e z instrukcj  obs ugi
komputera.
Ustawienie PictBridge (PTP)

• W zale no ci od wydajno ci komputera,
wy wietlenie okna komunikacyjnego
mo e trwa  d sz  chwil .

• Mo na odczytywa  tylko pliki znajduj ce
si  na karcie pami ci. Nie mo na ich
usuwa  lub nagrywa  na kart .

• Pliki mog  nie zosta  skopiowane, je li
ich ilo  przekracza 1000.

• Je li w trakcie nawi zywania po czenia,
komputer znajduje si  w trybie czuwania,
po czenie USB mo e nie zosta
nawi zane.

• Je eli akumulator wyczerpie si  w
czasie po czenia, zapisane dane
mog  zosta  utracone. W przypadku
pod czania aparatu do komputera

yj na adowanego akumulatora (str.
12) lub zasilacza (DMW-CAC2; opcja).

• Je li akumulatorowi podczas po czenia
grozi roz adowanie, wska nik
na adowania akumulatora miga na
czerwono (str. 12) oraz odtwarzany jest
sygna  alarmowy. Zatrzymaj
po czenie,wy cz aparat i na aduj lub
wymie  akumulator lub pod cz zasilacz.

• Informacje na temat po czenia
[PictBridge (PTP)] dla komputera z
systemem innym ni  Windows XP i Mac
OS X znajduj  sie na str. 83.
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Pod czanie do komputera  lub drukarki

Pod czenie do drukarki z funkcj  PictBridge
Pod czenie aparatu bezpo rednio do
drukarki z funkcj  PictBridge, przewodem
USB pozwala rozpocz  drukowanie lub
wybra  zdj cia, które maj  by  drukowane.

3 Pod cz drukark  za pomoc
do czonego przewodu USB (A).
• Pod cz przewód USB symbolem [     ]
skierowanym na symbol [1] wej cia
[DIGITAL].

• Chwy  korpus wtyczki C i w  j  do
wej cia.

DIGITAL

czony druk DPOF.
(str.71)

Wy czony druk
DPOF.

Wybierz [DPOF
PICTURE]. (str. 88)

Wybierz [SINGLE

PICTURE] (str. 87)

AV OUT

DC IN

A:  Przewód USB (do czony)
B:  Zasilacz (DMW-CAC2; opcja)

1 cz aparat i ustaw tryb USB na
[PictBridge (PTP)]. (str. 82)

2 cz drukark .

• Je li akumulatorowi podczas po czenia
grozi roz adowanie, wska nik
na adowania akumulatora miga na
czerwono (str. 12) oraz odtwarzany jest
sygna  alarmowy. Zatrzymaj
po czenie,wy cz aparat i na aduj lub
wymie  akumulator lub pod cz zasilacz.

• Wybierz odpowiednie ustawienia, np.
jako  druku przed rozpocz ciem
drukowania. Wybierz odpowiedni model
drukarki. (Zapoznaj si  tak e, z
instrukcj  obs ugi drukarki.)

• Wydruk niektórych zdj  mo e trwa
szy czas. U yj na adowanego

akumulatora (str. 12) lub zasilacza
(DMW-CAC2; opcja).

• Po zako czeniu drukowania od cz
przewód USB.

• Nie nale y u ywa  przewodów,
innych ni  do czone.
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Pod czanie do komputera lub drukarki

• Wybierz odpowiednie ustawienia, np.
rozmiar papieru lub jako  druku, przed
rozpocz ciem drukowania. (Zapoznaj
si  tak e, z instrukcj  obs ugi drukarki.)

• Pod cz aparat do drukarki. (str. 87)

Pojedy cze zdj cie

1 Select a picture to be printed.

[PRINT WITH DATE] Wydruk z dat

Ustawienia drukarki s
priorytetowe.

OFF   Data nie jest drukowana.
ON     Data jest drukowana.

• Je li drukarka nie obs uguje wydruku
daty, nie mo e ona zosta  wydrukowana
na zdj ciu.PictBridge 1600

100_0001
1/19

[NUM. OF PRINTS] Ilo  odbitek

PLEASE SELECT
THE PICTURE TO PRINT

Ustal ilo  oditek.

[PAPER SIZE] Rozmiar papieru
(Dost pne rozmiary papieru). Mo na
wybra  opcj  z tabeli 1/2 oraz 2/2.

SELECT PRINT Wybór nast puje po naci ni ciu .

• Na dwie sekundy pojawia si

1/2

Ustawienia drukarki s
priorytetowe.

komunikat.

2 Wybierz ustawienia druku.

SINGLE PICTURE

PRINT START
PRINT WITH DATE
NUM. OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT

OFF
ON

L/3.5”x5” 89 mmx127 mm
2L/5”x7” 127 mmx178 mm
POSTCARD    100 mmx148 mm
A4                    210 mmx297 mm
2/2*
CARD SIZE     54 mmx85.6 mm
10x15cm         100 mmx150 mm
4”x6” 101.6 mmx152.4 mm

SELECT SET CANCEL MENU
8”x10” 203.2 mmx254 mm
LETTER           216 mmx279.4 mm
* Opcje te nie s  wy wietlane, je li

drukarka nie obs uguje danych
rozmiarów papieru.• Funkcje nie obs ugiwane przez

drukark  pod wietlane s  na szaro i
nie ma mo liwo ci ich wyboru.

• Je li zdj cie ma zosta  wydrukowane
w formacie nie obs ugiwanym przez
aparat, wybierz [PAPER SIZE] oraz
[PAGE LAYOUT] na [     ], a
nast pnie ustal uk ad oraz rozmiar
papieru w drukarce. (Zapoznaj si
tak e, z instrukcj  obs ugi drukarki.)
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[PAGE LAYOUT] Uk ad strony
Pod czanie do komputera lub drukarki

DPOF picture
(Mo liwe uk ady strony)

Ustawienia drukarki s
priorytetowe.
1 strona bez ramki
1 strona z ramk
Wydruk na dwóch stronach
Wydruk na czterech stronach

3 Wybierz [PRINT START], aby
wydrukowa  zdj cie.

SINGLE PICTURE

PRINT START
PRINT WITH DATE

• Wybierz drukowanie DPOFna
aparacie. (str. 71)

1 Wybierz [DPOF PICTURE].

PictBridge

SINGLE PICTURE
DPOF PICTURE

SELECT SET

NUM. OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT

SELECT

1

CANCEL MENU

• Podczas drukowania z nowymi
ustawieniami, od cz i ponownie pod cz
aparat do drukarki.

• Naciskaj c [MENU] mo na zmieni
ustawienia drukowania DPOF. (str. 71)

2 Wybierz [PRINT START], aby
wydrukowa  zdj cie

• Naci nij [MENU], aby przerwa
drukowanie.

DPOF

PRINT START
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT

SELECT CANCEL MENU

• Ustawienia druku (str. 87).
• Naci nij [MENU], aby przerwa
drukowanie.
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Pod czenie do komputera lub drukarki
Ustalanie daty wykonania wydruku

dzi ki funkcji DPOF.
Je li drukarka, obs uguje funkcj  ustawie
DPOF, zalecane jest wcze niejsze
ustalenie daty drukowania za pomoc
funkcji DPOF. (str. 72) Data
zarejestrowania obrazu, mo e zosta
wydrukowana je li rozpocznie si
drukowanie z menu [DPOF PICTURE].

Nie od czaj przewodu USB, je li wieci si
ikona ostrzegaj ca przed od czeniem
przewodu USB [      ].
• Je li podczas drukowania wieci si  na

to symbol [¥], upewnij si  czy drukarka
pracuje prawid owo.

• W przypadku funkcji DPOF, je li ca kowita
liczba odbitek lub liczba wydrukowanych
ju  zdj  jest du a, zdj cia drukowane s
kilka razy. (Wskazania pozosta ej liczby
odbitek do wydrukowania mog  si  ró ni
od wybranej, ale nie stanowi to wady
urz dzenia).

• Ustawienia drukarki, je li chodzi o
wydruk daty mog  by  priorytetowe w
stosunku do ustawie  aparatu. Sprawd
tak e ustawienia funkcji wydruku daty na
drukarce.

• Je li drukarka nie obs uguje wydruku daty,
data nie mo e zosta  wydrukowana na
zdj ciu.

Uk ad wydruku
• Drukowanie jednego zdj cia
kilkukrotnie na jednej stronie.

 Na przyk ad, je li dane zdj cie ma
zosta  wydrukowane 4 razy na jednej
stronie, nale y wybra  z menu [PAGE
LAYOUT] opcj  [    ]   a nast pnie
ustali  liczb  odbitek na 4, w menu
[NUM. OF PRINTS].

• Drukowanie ró nych zdj  na jednej
stronie (tylko w przypadku funkcji
druku DPOF)
Na przyk ad, je li 4 ró ne zdj cia maj
zosta  wydrukowane na 1 stronie, nale y
wybra  z menu [PAGE LAYOUT] opcj
[      ], a nast pnie ustali  liczb  odbitek
na 1 w menu [COUNT] w ustawieniach
funkcji DPOF (str. 71) dla ka dego z
czterech zdj .
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Informacje dodatkowe

Wy wietlacz

F2.8

Funkcja nagrywania

1   Funkcja nagrywania

2   Lampa b yskowa (str. 36))

3  Seria zdj  (str. 43)

19  Wolna migawka (str. 64)

20  Kontrolka zasilania wy wietlacza LCD (str. 24)

21  Obszar AF (str. 28)

: Nagrywanie d wi ku (str. 50, 62)

4   Balans bieli (str. 59)

5   Czu  ISO (str. 61)

6   Wska nik ostro ci (str. 27)

7   Rozmiar zdj cia (str. 61)

8   Jako  obrazu (str. 62)
:  Wska nik drgania (str. 29)

9 Wska nik na adowania akumulatora (str.
12)

10   Efekt koloru (str. 65)

11   Pozosta a ilo  zdj /Czasu
nagrywania w trybie nagrywania
filmu:  np. 11 sekund

12   Wska nik dost pu do karty
pami ci (str. 15)

13   Wska nik nagrywania

14   Histogram (str. 25)

15   Wska nik szybko ci migawki (str. 27)

16   Wska nik warto ci przys ony (str. 27)

17   Kompensacja na wietlania (str. 40)

18  Auto bracket (str. 41)

22  Obszar punktowego AF (str. 63)

23  Lampa pomocnicza AF (str. 64)

24  Samowyzwalacz (str. 39)

25  Zoom/zoom cyfrowy (str. 35, 65)
W T

26  Cyfrowy stabilizator obrazu (str. 42)

• Bie ca data i godzina wy wietlane s
na dole ekranu przez oko o 5 sekund,
tu  po w czeniu aparatu, ustawieniu
zegara i po prze czeniu z funkcji
odtwarzania do funkcji nagrywania.

90



 

Informacje dodatkowe

Funkcja uproszczona

1  Lampa b yskowa (str. 36)

2  Wska nik ostro ci (str. 27)

3  Ustawienia zdj cia (str. 31)

:  Wska nik drgania (str. 29)

4  Wska nik na adowania akumulatora (str. 12)

5  Ilo  zdj  pozosta a do nagrania

6  Kontrolka nagrywania

7  Kontrolka dost pu do karty pami ci (str. 15)

8  Obszar AF (str. 27)

9  Kontrolka kompensacji pod wietlenia
(str. 33)

10  Bie ca data i godzina (str.17)
• Wy wietlana jest przez ok. 5 sekund
tu  po w czeniu aparatu, ustawieniu
zegara i po prze czeniu z opcji
odtwarzania do opcji
uproszczonego.

11  Kontrolka kompensacji pod wietlania
ON (w czona) (str. 33)

12  Kontrolka zasilania wy wietlacza LCD (str. 24)

13  Samowyzwalacz (str. 39)

14  Lampa pomocnicza AF (str. 64)

15  Zoom (str. 35)

16  Seria zdj  (str. 43)
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Informacje dodatkowe

Funkcja podgl du

1  Tryb odtwarzania

2  Funkcja DPOF (str. 71)
 (Bia y):

Ustawienia drukowania DPOF
 (Zielony):

Ustawienia pokazu slajdów DPOF
 (Zielony z ilo ci  odbitek):

Ustawienia drukowania i pokazu
slajdów DPOF

11  Informacje o nagraniu
(Tryb nagrywania/Warto
przys ony/Pr dko  migawki/Czu
ISO/Lampa b yskowa/Balans bieli)

12  Nagrana data i godzina

13  Kontrolka zasilania wy wietlacza LCD (str.
24)

14  Odtwarzanie audio (str. 69)
PLAY MOTION

3  Zdj cie chronione (str. 74) IMAGE :  Funkcja filmowania

4  Zdj cie z d wi kiem (str. 69)

5  Rozmiar zdj cia (str. 61)
:  Funkcja filmowania (str. 61)

6  Jako  obrazu (str. 62)
/        : Funkcja filmowania (str. 49)

Funkcja uproszczona  (str. 31):
: POWI KSZENIE
: 4” x 6”/10 x 15cm
: E-MAIL

7  Wska nik na adowania akumulatora
(str. 12)

8  Numer folderu/pliku

9  Numer strony/Ca kowita liczba zdj

10  Histogram (str. 25)

15  Animacja czona (str. 66)
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Informacje dodatkowe

Optymalne u ytkowanie aparatu

Podczas przenoszenia aparatu, uwa aj
aby go nie upu ci  i w nic nie uderzy .
• Silne uderzenie mo e uszkodzi
zewn trzn  obudow  aparatu i mo e
spowodowa  nieprawid owo ci w dzia aniu.

Nie nara aj aparatu na dzia anie sprz tu
emituj cego fale magnetyczne (np.:
kuchenki mikrofalowej, telewizora,
konsoli do gier  wideo, itp.)
• Je li aparat znajduje si  na lub w pobli u
telewizora, obraz i d wi k mo e zosta
zak ócony z powodu promieniowania przez
telewizor fal elektromagnetycznych.

• Nie nale y stosowa  aparatu w pobli u
telefonu komórkowego, poniewa  mo e to
powodowa  powstawanie szumów,
wp ywaj cych na jako  obrazów i

wi ku.
• Pole magnetyczne generowane przez
du e g niki lub silnik elektryczny,
mo e uszkodzi  nagrywane dane lub
zak óci  nagrywany d wi k i obraz.

• Fale elektromagnetyczne generowane
przez procesor komputerowy mog
nieodwracalnie wp yn  na aparat,
powoduj c zak ócenia w powstawaniu
obrazów i d wi ku.

• Je li aparat znajduje si  pod wp ywem
pola elektromagnetycznego i nie dzia a
prawid owo, wy cz go i wyjmij akumulator
lub wyjmij wtyczk  z gniazdka (DMW-
CAC2; opcja) a nast pnie w  akumulator
lub ponownie w cz aparat.

Nie nale y u ywa  aparatu w pobli u linii
wysokiego napi cia i urz dze  radiowo-
telewizyjnych.
• Nagrywanie w pobli u linii wysokiego
napi cia lub urz dze  radiowo-
telewizyjnych ma wp yw na jako  zdj
i d wi ku.

Upewnij si , e u ywasz do czonych kabli
i przewodów.
W przypadku stosowania dodatkowych
akcesoriów, u ywaj tylko oryginalnych
przewodów. Nie nale y stosowa
przed aczy. Nie nale y nara  aparatu
na dzia anie rodków owadobójczych lub
lotnych chemikaliów.
• Je li aparat zosta  potraktowany

rodkami chemicznymi, jego obudowa
oraz wyko czenie powierzchni mog
ulec uszkodzeniu.

• Nie nale y nara  aparatu na
ugotrwa y kontakt z produktami

gumowymi i plastikowymi.

Do czyszczenie aparatu nie nale y
stosowa  benzyny, rozpuszczalników
i alkoholi.
• Przed rozpocz ciem czyszczenia,
nale y wyj  akumulator lub wtyczk  z
gniazdka.

• Obudowa aparatu i wyko czenie
powierzchni mog  zosta  uszkodzone i
zdeformowane.

• Przecieraj aparat mi kk  i such
ciereczk . Uporczywe plamy, nale y

usuwa ciereczk  nas czon
detergentem rozcie czonym wod  a
nast pnie wytrze  aparat do sucha.

• W przypadku u ycia ciereczek
nas czonych detergentem zapoznaj si
z informacjami producenta ciereczki.

• W przypadku kontaktu aparatu z du
ilo ci  wody, nale y dok adnie przetrze
aparat zwil on , mi kk ciereczk .
Nast pnie nale y wytrze  aparat do
sucha.
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Akumulator
Do aparatu do czony zosta  akumulator
litowo-jonowy. Jego zdolno  do generowania
mocy, zwi zana jest z reakcj  chemiczn
zachodz  w  jego wn trzu. Na t  reakcj

Informacje dodatkowe

Post powanie ze zu ytym akumulatorem.
• Akumulator ma ograniczon ywotno .
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Mo e
to spowodowa  eksplozj .

oraz na czas dzia ania akumulatora, maj
wp yw temperatura otoczenia i wilgotno
powietrza. Je li temperatura otoczenia jest
zbyt wysoka lub zbyt niska wp ywa to
negatywnie na czas dzia ania akumulatora.

Po u yciu wyjmij akumulator.
Akumulator nale y przechowywa  w
do czonym opakowaniu.

Pami taj aby zawsze zabiera  ze sob
zapasowy akumulator.
• W miejscach, gdzie temperatura jest
wyj tkowo niska, czas pracy
akumulatora mo e si  znacznie skróci .

• W czasie podró y, pami taj, aby zabra
ze sob  do czon adowark .

Je li przypadkowo upu cisz
akumulator, sprawd , czy jego
obudowa i z cze nie zosta y
uszkodzone.
• U ycie zniszczonego akumulatora, mo e
spowodowa  uszkodzenie aparatu.

Po u yciu, wyjmij akumulator oraz
kart  pami ci lub od cz przewód z
gniazdka sieciowego.
• Wyj tkowo wysokie lub niskie
temperatury powoduj  znaczne
skrócenie ywotno ci akumulatora.

• Nara enie akumulatora na dzia anie
kurzu  lub dymu mo e spowodowa
rdzewienie z czy i wadliw  prac
akumulatora.

Unikaj kontaktu z cza akumulatora
z metalowymi przedmiotami.  (Np.
naszyjnik, spinka do w osów, itp.)
• Mo e to spowodowa  zwarcie lub
generowanie du ej ilo ci ciep a,
dotkni cie akumulatora mo e
spowodowa  silne poparzenia.

adowarka
• adowarka mo e zak óca  prac
odbiornika radiowego. Zachowaj
odleg  ok. 1 metra lub wi cej od
odbiornika.

• adowarka mo e generowa  d wi ki
podczas pracy. Nie jest to wad
urz dzenia.

• Po u yciu, wyjmij wtyczk  z gniazdka
sieciowego. Pozostawienie w czonej
adowarki powoduje minimalny pobór
pr du.

• Z cza akumulatora i adowarki
musz  by  czyste.

Parowanie (Je li soczewki s
zamglone)

Je li wyst pi o zaparowanie:
• Wy cz aparat na oko o 2 godziny. Para
znika, je li urz dzenie osi gnie
temperatur  otoczenia.

• Przenosz c aparat z miejsca zimnego do
ciep ego, aby unikn  parowania w  go
w plastikow  torb  i wyjmij dopiero gdy
urz dzenie osi gnie temperatur
otoczenia.

Zaparowanie mo e spowodowa  wadliw
prac  urz dzenia. Unikaj zaparowania
aparatu, a je li ono wst pi podejmij
odpowiednie kroki w celu jego usuni cia.
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Karta pami ci.
W momencie, kiedy zapali si
kontrolka dost pu do karty, nie
otwieraj zamkni cia akumulatora i
karty, nie wyjmuj karty i nie wy czaj
aparatu. Nie wstrz saj aparatem. Nie
zostawiaj karty w miejscu, gdzie
mo e zosta  nara ona na dzia anie
wysokiej temperatury, wiat a

onecznego, fal elektro-
magnetycznych lub elektryczno ci.
Nie zginaj i nie upuszczaj karty.
• Karta lub zawarte na niej dane mog
zosta  zniszczone lub uszkodzone.

Po u yciu, wyjmij kar  z aparatu.
• Do przechowywania lub przenoszenia
karty pami ci, nale y u
odpowiednio zabezpieczonego
opakowania.

Informacje dodatkowe

Drukowanie zdj  zarejestrowanych w
trybie HDTV.

W przypadku drukowania zdj
zarejestrowanych po przestawieniu rozmiaru
obrazu do opcji [HDTV] (1920x1080 pikseli),
kraw dzie zdj cia zostan  odci te. W
przypadku u ycia drukarki, z funkcj
przycinania i drukowania bez pozostawiania
kraw dzi, wy cz t  funkcj  i ponownie
spróbuj wydrukowa  zdj cie.
(Zapoznaj si  z instrukcj  obs ugi
drukarki.)

• Nie mo na dopu ci  do kontaktu z czy,
na tylnej stronie karty z brudem, kurzem
lub wod . Nie mo na dotyka  z czy
palcami.

Uk ad folderów.
Po w eniu karty pami ci z aparatu do
komputera, pojawi si  nast puj ca lista
folderów.

SD Memory
Card

DCIM
100_PANA

EXPORT
MISC
PRIVATE1

• Folder [100_PANA] pozwala zmie ci
999 zdj .

• Folder [MISC] mie ci pliki zawieraj ce
ustawienia funkcji DPOF.

• Pliki nagrane za pomoc  funkcji
animacji czonej, przechowywane s
w folderze [PRIVATE1].

• Filmy stworzone za pomoc
funkcji animacji czonej,
przechowywane s  w folderze
[100_PANA] lub innym.
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Komunikaty
Informacje dodatkowe

[NO MEMORY CARD]
Brak karty pami ci, w  kart .

[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED]
Anuluj ochron  karty przed zapisem.

[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Pusta karta. Zrób zdj cie lub w  kart  z
ju  nagranymi zdj ciami.

[MEMORY CARD FULL /
NOT ENOUGH MEMORY IN THE CARD]
Karta zape niona. W  now  kart  lub
usu  niepotrzebne dane.

[MODE DIAL IS NOT IN THE PROPER
POSITION]
Komunikat pojawia si , je li w czono
aparat, a pokr o wyboru funkcji znajduje
si  w nieodpowiedniej pozycji.
Ustaw pokr o w odpowiedniej pozycji.

[PLEASE SET THE CLOCK]
Komunikat pojawia si  przy pierwszym

czeniu urz dzenia lub je li aparat nie
by  d ugo u ywany.  Ustaw zegar.

[THIS PICTURE IS PROTECTED]
Po anulowaniu funkcji ochrony pliku, mo na
usun  lub nadpisa  dany plik.

[THIS PICTURE CAN’T BE DELETED /
SOME PICTURES CAN’T BE DELETED]
Pliki nie nagrane w standardzie DCF, nie
mog  zosta  usuni te.

[CAN’T BE SET ON THIS PICTURE /
CAN’T BE SET ON SOME PICTURES]
Je li  pliki nie zosta y nagrane w
standardzie DCF nie mo na skorzysta
z funkcji DPOF.

[NO ADDITIONAL DELETE
SELECTIONS CAN BE MADE]
Przekroczono liczb  plików, które mo na
usun  jednocze nie.

[MEMORY CARD ERROR FORMAT
THIS CARD?]
Format karty pami ci nie jest
rozpoznawany przez aparat. Sformatuj
kart  za pomoc  aparatu.

[PLEASE TURN CAMERA OFF
AND THEN ON AGAIN]
Komunikat pojawia si , je li wyst pi
problem z prac  urz dzenia. Wy cz
aparat i w cz ponownie. Je li komunikat
nadal si  pojawia, skontaktuj si  z
dostawc  lub punktem serwisowym.

[MEMORY CARD ERROR]
Nie mo na uzyska  dost pu do karty
pami ci. W  ponownie kart .

[READ ERROR]
d odczytu danych. Odtwórz

ponownie dane.

[WRITE ERROR]
d zapisu danych.

Wy cz aparat i wyjmij kart  pami ci. W
kart  i w cz ponownie aparat. Upewnij
si , e aparat jest wy czony przed
wyj ciem lub w eniem karty pami ci.
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Informacje dodatkowe

W przypadku problemów, spróbuj przywróci  fabryczne ustawienia menu aparatu.
Przywró  ustawienia naciskaj c [RESET] w menu ustawie . (str. 21)

Problem                                               Przyczyna/Rozwi zanie
Aparat nie chce si

czy .

Na wy wietlaczu LCD,
nie pojawia si  obraz.

Ekran staje si  chwilowo
ciemny lub jasny.

Nie mo na
zarejestrowa  zdj cia.

Obraz jest zbyt ciemny
lub zbyt jasny.

Czy akumulator zosta  poprawnie w ony? Sprawd
kierunek w enia akumulatora.
Czy akumulator jest wystarczaj co na adowany?

yj na adowanego akumulatora.
Czy w czono funkcj  oszcz dno ci energii (str. 20) lub
ekonomiczn  (str. 21)? Naci nij do po owy przycisk
migawki, aby wy czy  te funkcje.
Czy akumulator jest wystarczaj co na adowany? U yj
na adowanego akumulatora.
Czy aduje si  wbudowana lampa b yskowa? Podczas
adowania po wybraniu funkcji ekonomicznej, LCD nie dzia a.
Efekt ten pojawia si  po naci ni ciu do po owy przycisku
migawki (ustalana jest warto  przys ony) i nie wp ywa na
jako  nagrywanych zdj .
Czy karta zosta a w ona?
Czy pokr o wyboru funkcji jest w odpowiedniej pozycji?
Czy na karcie pozosta o odpowiednia ilo  wolnego
miejsca? Przed nagrywaniem, usu  kilka zdj .
Zmie  jasno  wy wietlacza. (str. 20)
Czy w czono funkcj  Power LCD? (str.24)

Nie dzia a lampa. Czy lampa zosta a wy czona? Zmie  funkcj  lampy
yskowej. (str. 36)

Lampa nie dzia a, je li w menu wyboru sceny wybrano
krajobraz, nocny krajobraz, lub fajerwerki.

Lampa b yska
dwukrotnie.

Przez pomy  wybrano

Pierwszy b ysk s y do redukcji efektu czerwonych oczu.
Sekund  po nim b ysk s y do na wietlenia
fotografowanego obiektu.
Wybierz ikon  [     ] w menu [SETUP], aby wybra  j zyk.

niew ciwy j zyk.
Obraz jest
niewystarczaj co ostry.

Zakres wyostrzania zale y od opcji nagrywania. Obró
pokr o wyboru funkcji, aby ustawi  funkcj  odpowiedni
do fotografowania oddalonych obiektów.
Czy obiekt jest nieostry? (str. 29)
Je li nie mo na, mimo wielu prób, wyostrzy
fotografowanego obiektu, wy cz aparat i w cz ponownie.
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Informacje dodatkowe

Problem                                               Przyczyna/Rozwi zanie
Obraz zdj cia jest
rozmazany.

Czasem, po naci ni ciu
przycisku migawki do
po owy, zapala si
czerwona lampka.
Nie w cza si  lampa
pomocnicza AF.

Obraz nie jest
odtwarzany.

Obraz nie pojawia si  na
telewizorze. Obraz jest
zak ócony lub czarno-
bia y.

Po pod czeniu do
komputera, nie mo na
skopiowa  zdj .

Ustawienia zegara
zosta y zresetowane.

Wykonanie zdj cia w zacienionym miejscu lub wewn trz
budynku, powoduje u ycie wolniejszej migawki, a funkcja
optycznej stabilizacji obrazu mo e nie wystarczy . Aparat
nale y pewnie przytrzyma  obiema r kami. (str. 26).  W
przypadku wolnej migawki (str. 64) zalecane jest u ycie
statywu.
W zaciemnionych miejscach, lampa pomocnicza AF (str.
64) wieci si  na czerwono, aby u atwi  wyostrzenie
obiektu.

Czy [AF ASSIST LAMP] w menu [REC] ustawiono na [ON]?
Czy zdj cia wykonywane s  przy dobrym o wietleniu?
Lampa pomocnicza nie w cza si  w jasnych miejscach.
Lampa pomocnicza nie dzia a, je li ustawiono funkcj
wyboru sceny na krajobraz, nocny krajobraz, fajerwerki lub
autoportret.

Czy karta pami ci zosta a w ona?
Czy na karcie nagrane s  zdj cia?
Czy wybrana zosta a funkcja odtwarzania [       ]?
Sprawd , czy aparat zosta  prawid owo
pod czony do telewizora.
Ustaw odpowiednie ustawienie wej cia w telewizorze.

Sprawd , czy aparat zosta  prawid owo
pod czony do komputera.
Czy aparat jest poprawnie rozpoznawany przez komputer?
Czy ustawiono odpowiedni  metod  po czenia USB?
Je li aparat nie by  przez d szy czas u ywany, zegar
móg  zosta  zresetowany. Je li pojawia si  komunikat
[PLEASE SET THE CLOCK] ustaw ponownie zegar.
Je li wykonano zdj cie przed ustawieniem zegara, jako
data wykonania pojawi si  [0:00  0. 0.   0].
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Informacje dodatkowe

Problem                                               Przyczyna/Rozwi zanie
Obiektyw klika. Je li zmianie uleg a jasno  obrazu z powodu powi kszenia

lub ruchu aparatu, obiektyw mo e wydawa  d wi k a obraz
mo e ulec drastycznej zmianie, jednak nie ma to wp ywu na
jego jako . D wi k powodowany jest automatycznym
ustawianiem przes ony aparatu. Nie jest to wad
urz dzenia.

Niektóre piksele s
nieaktywne lub zawsze
wiec  na wy wietlaczu.

Na ekranie wy wietlacza
pojawiaj  si  szumy.

Na wy wietlaczu
pojawia si  pionowy
czerwony b ysk.
Nie mo na wydrukowa
zdj .
Oba ko ce zdj cia
nagranego po
ustawieniu obrazu w
trybie [HDTV]
(1920x1080 pikseli) s
obci te.

Nie jest to wada urz dzenia.
Nie ma to wp ywu na jako  nagrywanych zdj .

W zaciemnionych miejscach, szumy pojawiaj  si  w celu
zachowania odpowiedniej jasno ci wy wietlacza. Nie ma to
wp ywu na jako  nagrywanych zdj .
Jest to smuga. Wynika ona z budowy matrycy CCD, i nie
jest wad . Wyst puje je li obiekt posiada zbyt jasne ród o
wiat a. Pojawia si  na filmie, ale nie na zdj ciu.

Czy drukarka obs uguje funkcj  PictBridge? (str. 86)
Ustaw metod  po czenia USB na [PictBridge (PTP)].
Zamawiaj c odbitki w punkcie foto popro , aby zosta y one
wydrukowane z oboma brzegami.
• Je li u yto drukarki z funkcj  przycinania lub inn  funkcj
odcinaj  kraw dzie zdj cia, wy cz t  funkcj . Funkcja
ta zale y od modelu u ywanej drukarki.

• Dodatkowe informacje znajduj  si  w instrukcji drukarki.
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Dane techniczne
Informacje dodatkowe

Cyfrowy aparat fotograficzny Informacje odno nie bezpiecze stwa pracy

ród o pr du: DC 4.7 V
Zu ycie energii: DMC-FX7: 2.3 W (nagrywanie)

DMC-FX7: 1.4 W (odtwarzanie)
DMC-FX2: 2.1 W (nagrywanie)
DMC-FX2: 1.2 W (odtwarzanie)

Liczba pikseli: 5,000,000 pikseli (DMC-FX7)
4,000,000 pikseli (DMC-FX2)

Czujnik obrazu: 1/2.5” CCD, ca kowita liczba pikseli: 5,360,000 (DMC-FX7)
4,230,000 (DMC-FX2)
Pierwotny filtr koloru

Obiektyw: Optyczny 3-krotny zoom, f=5.8 - 17.4 mm (równowarto
obiektywu 35 mm:  35 – 105 mm) / F2.8

Zoom cyfrowy: Maksymalnie 4x
Focus: Normalny/Makro

Wyostrzanie 9-cio punktowe /3-punktowe/1-
punktowe/punktowe

Zakres wyostrzania: 50 cm – ,
Makro/Uproszczony: 5 cm (Szeroki)/30 cm (Tele) – 

System migawki: Migawka elektroniczna/Migawka mechaniczna
Pr dko  migawki: 8 – 1/2,000 sekundy

Tryb filmowania:  1/30 – 1/2,000 sekundy
Nagrywanie serii
Pr dko  serii (maks.): DMC-FX7: 3 klatki/sekund  (wysoka pr dko ), 2 klatki/sekund

(niska pr dko )
DMC-FX2: 4 klatki/sekund  (wysoka pr dko ), 2 klatki/sekund
(niska pr dko )

Liczba plików do
nagrania (maks.): DMC-FX7: 7 klatek (standard), 4 klatki (fine),

DMC-FX2: 10 klatek (standard), 5 klatek (fine),
Zale nie od pojemno ci karty. (bez limitu)
(Odpowiedni  wydajno  zapewnia tylko karta SD Memory
Card. MultiMediaCard zapewni mniejsz  wydajno .)

Nagrywanie filmów: 320x240 pixels
(30 lub 10 klatek/sekund  z d wi kiem. Maksymalny czas
nagrywania zale y od pojemno ci karty. D wi k nagrywany
jest tylko w przypadku modelu DMC-FX7.)

Czu  ISO: DMC-FX7: AUTO/80/100/200/400
DMC-FX2: AUTO/64/100/200/400

Balans bieli: AUTO/Daylight/Cloud/Halogen/White
Na wietlenie (AE): Programowe AE

Kompensacja na wietlenia (skok 1/3 EV, -2-+i2 EV)
Funkcja pomiaru: Wielokrotny

100



 

Informacje dodatkowe

Wy wietlacz LCD: 2.5” niskotemperaturowy polikryszta  TFT LCD
(114,000 pikseli) (wspó czynnik podgl du 100%) (DMC-FX7)

 2.0” niskotemperaturowy polikryszta  TFT LCD
 (130,000 pikseli) (wspó czynnik podgl du, 100%) (DMC-FX2)

Lampa b yskowa: Zakres:  (ISO AUTO) Ok. 30 cm– 4.0 m
AUTO, AUTO/Red-eye reduction, Forced ON (Forced
ON/ Red-eye reduction), Slow sync./Red-eye reduction,
Forced OFF

Mikrofon: Monofoniczny (DMC-FX7)
No nik: Karta pami ci SD Memory Card/MultiMediaCard
Rozmiar obrazu:                    Zdj cia:

 2560x1920 pikseli (DMC-FX7)
 2304x1728 pikseli (DMC-FX2)
 2048x1536 pikseli (DMC-FX7)
 1600x1200 pikseli, 1280x960 pikseli, 640x480 pikseli,
 1920x1080 pikseli

 Filmy:
 320x240 pikseli

Jako  obrazu: Fine (Dobra)/Standard (Standardowa)
Format plików:

Zdj cia: JPEG (Design rule for Camera File system, Exif 2.2)/
 zgodny z DPOF.

wi k i obraz:
(DMC-FX7) JPEG (Design rule for Camera File system, Exif 2.2)/

 + 640x480 pikseli
 QuickTime (obraz i d wi k)

Filmy: QuickTime Motion JPEG (D wi k nagrywany tylko w modelu
 DMC-FX7.)

cza:
Cyfrowe: USB 2.0 (Pe na przepustowo )
Analogowe audio/wideo: NTSC/PAL Composite (w czany w menu), liniowe wyj cie

audio (monofoniczne) (DMC-FX7)
Wej cia:

DIGITAL/AV OUT:
(DMC-FX7)
DIGITAL/V.OUT:
(DMC-FX2) Specjalny jack (8 pin)
DC IN: Specjalny jack

Wymiary: 94.1 mm (szeroko )x50.0 mm (wysoko )x24.2 mm (grubo )
 (bez cz ci odtwarzaj cej)

 Masa: DMC-FX7: Ok. 135 g
 (bez karty pami ci i akumulatora)
 ok. 153 g (z kart  pami ci i akumulatorem)
 DMC-FX2: Ok. 130 g
 (bez karty pami ci i akumulatora)

ok. 148 g (z kart  pami ci i akumulatorem)
Zakres temperatury pracy: 0oC– 40oC
Zakres wilgotno ci: 10% – 80%
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adowarka akumulatora
Informacje dodatkowe

(Panasonic DE-992A): Informacje odno nie bezpiecze stwa pracy

Wej cie: 110 – 240 V    50/60 Hz, 0,1 A
Wyj cie: ADOWANIE 4.2 V     0.43 A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S004E): Informacje odno nie bezpiecze stwa pracy

Napi cie/pojemno : 3.7 V, 710 mAh
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