Cyfrowy aparat fotograficzny

Instrukcja obs³ugi
Model

Zanim rozpoczniesz eksploatacjê, uwa¿nie
zapoznaj siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.

Œrodki bezpieczeñstwa

Szanowny Nabywco,
Korzystaj¹c ze sposobnoœci pragniemy
podziêkowaæ za zakup aparatu cyfrowego
Panasonic. Prosimy o uwa¿ne zapoznanie
siê z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi oraz
zachowanie jej na przysz³oœæ.

Informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa
UWAGA
W CELU UNIKNIÊCIA RYZYKA
POWSTANIA PO¯ARU, PORA¯ENIA
PR¥DEM LUB WYST¥PIENIA
K£OPOTLIWYCH ZAK£ÓCEÑ,
ZALECAMY KORZYSTANIE WY£¥CZNIE
Z ORYGINALNYCH AKCESORIÓW.
URZ¥DZEÑ NIE NALE¯Y NARA¯AÆ NA
DZIA£ANIE WODY I WILGOCI.
ZABRONIONE JEST DEMONTOWANIE
URZ¥DZEÑ, PONIEWA¯ WEWN¥TRZ NIE
UMIESZCZONO ¯ADNYCH ELEMENTÓW,
KTÓRE U¯YTKOWNIK MÓG£BY
REGULOWAÆ SAMODZIELNIE.
NAPRAWY NALE¯Y POWIERZAÆ
WY£¥CZNIE WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

Do produkcji wyœwietlaczy LCD
wykorzystuje siê technologiê o bardzo
wysokim stopniu dok³adnoœci. W
rezultacie uzyskuje siê ponad 99,99%
punktów (pikseli) wyœwietlacza
dzia³aj¹cych poprawnie, podczas gdy
mniej ni¿ 0,01% punktów jest stale
w³¹czonych b¹dŸ wygaszonych. Nie
oznacza to usterki i nie ma wp³ywu na
jakoœæ rejestrowanego obrazu.

Zwróæ uwagê na obowi¹zuj¹ce przepisy w
zakresie praw autorskich. Rejestrowanie
materia³u z nagranych taœm, p³yt i innych
noœników na potrzeby inne ni¿ w³asne
mo¿e byæ zabronione. W niektórych
wypadkach zabronione mo¿e byæ równie¿
rejestrowanie na potrzeby w³asnej
rozrywki.
! Zwróæ uwagê na to, ¿e rzeczywisty wygl¹d
elementów obs³ugi aparatu mo¿e ró¿niæ
siê od przedstawionego na ilustracjach w
niniejszej instrukcji obs³ugi.
! Logo SD jest znakiem handlowym.
! Nazwy innych firm i produktów
wymienione w instrukcji s¹ znakami
handlowymi b¹dŸ zastrze¿onymi znakami
handlowymi ich w³aœcicieli.

GNIAZDO ZASILAJ¥CE POWINNO
ZNAJDOWAÆ SIÊ W POBLI¯U
URZ¥DZENIA I BYÆ £ATWO
DOSTÊPNE.

OSTRO¯NIE
Nieprawid³owa wymiana akumulatora
mo¿e groziæ wybuchem. Zu¿yty
akumulator nale¿y wymieniæ na
identyczny b¹dŸ jego odpowiednik
zalecany przez producenta.
Zu¿ytych akumulatorów nale¿y pozbywaæ
siê zgodnie z zaleceniami producenta.

WA¯NE
Uwa¿aj podczas pod³¹czania aparatu
do telewizora. Kiedy pod³¹czasz
aparat, zasilanie aparatu oraz
telewizora powinno byæ wy³¹czone.
Pod³¹czanie w³¹czonego aparatu grozi
jego uszkodzeniem.
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Wyposa¿enie standardowe
Zanim rozpoczniesz eksploatacjê aparatu, sprawdŸ zawartoœæ pakietu.
Karta pamiêci SD (16 MB)
RP-SD016B
(w tekœcie nazywana „kart¹”).

Kabel zasilaj¹cy pr¹du zmiennego
K2CR2DA00004/K2CQ2DA00002

Kabel zasilaj¹cy pr¹du sta³ego (DC)
K2GH2DB00003
Akumulator
CGA-S602E

Przewód A/V (audio-wideo)
K1V204C10001
£adowarka/zasilacz sieciowy
DE-928B
(w tekœcie nazywany „zasilaczem”)

Przygotowanie

Kabel pod³¹czeniowy USB
K1HA05CD0004

P³yta CD-ROM

Przykrywka obiektywu
VYK0W96

Pasek
VFC4036

Os³ona przeciws³oneczna
(z gwintem 72 mm na ochraniacz MC i filtr ND)
VYQ2793 (srebrna)
VYQ2824 (czarna)
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Elementy obs³ugi
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Obiektyw
Lampa b³yskowa
Mikrofon (str. 62, 74)
Kontrolka samowyzwalacza (str. 49)

Wizjer (str. 26)
Regulator ostroœci wizjera (str. 27)
Przycisk otwieraj¹cy lampê b³yskow¹
(str. 37)
Przycisk [EVF/LCD] (str. 26)
Przycisk [DISPLAY] (str. 26)
Przycisk EXPOSURE
(str. 34, 50, 51, 52, 53)
Kontrolka zasilania (str. 31)
W³¹cznik aparatu (str. 10)
Ekran LCD (str. 26, 118)
Przycisk [MENU] (str. 23)
Przycisk kasowania (str. 47)
Przyciski kursora
/Samowyzwalacz (str. 42)
/REVIEW/SET (str. 35)
/Sposób dzia³ania lampy b³yskowej
(str. 37)
/Kompensowanie ekspozycji
(str. 40)/Automatyczne próbkowanie
(str. 41)/ Dostrajanie balansu bieli
(str. 69)/Dostrajanie lampy
b³yskowej (str. 39)
G³oœnik (str. 87)

Korpus obiektywu (str. 32)
Pierœcieñ obiektywu (str. 20)
Pierœcieñ regulacji ostroœci (str. 64)
DŸwigienka zoom-u (str. 36, 76)
Z³¹cze na urz¹dzenia dodatkowe
(str. 83)
Pokrêt³o zmiany funkcji (str. 29)
Spust migawki (str. 30)
Prze³¹cznik zdjêæ pojedynczych
i seryjnych (str. 43)
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26
27
28
29

Prze³¹cznik autofokusa (str. 66)
Gniazdo [AV OUT] (str. 105)
Z³¹cze USB (5-stykowe)
(str. 108, 109, 111)
Os³ona gniazd

30
31
32

Zaczep na pasek (str. 19)
Gniazdo [DC IN] (str. 15)
Os³ona gniazda (str. 15)
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Os³ona karty i akumulatora
(str. 13, 17)
DŸwigienka otwieraj¹ca os³onê
karty i akumulatora (str. 13, 17)
Gniazdo statywu

34
35

+ Zasilacz/£adowarka
1
2
3
4
5

(str. 11, 15)
Gniazdo [AC IN]
Kontrolka zasilania [POWER]
Kontrolka ³adowania [CHARGE]
Z³¹cze na akumulator
Gniazdo [DC OUT]
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Przewodnik „Szybki start”
!
!
!
!

Przed rozpoczêciem pracy na³aduj akumulator.
Przygotuj aparat, przewody zasilaj¹ce, akumulator, zasilacz i kartê pamiêci.
Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

+ Przygotowanie
Na³aduj akumulator (str. 11)

! Akumulatora nie mo¿na ³adowaæ, kiedy
do zasilacza pod³¹czony jest kabel
zasilaj¹cy pr¹du sta³ego (DC).
Przesuñ dŸwigienkê i otwórz os³onê
karty i akumulatora.
W³ó¿ akumulator (str. 13).

W³ó¿ kartê pamiêci (str. 17)
Zamknij os³onê.

Przygotowanie

+ Fotografowanie

! Zdejmij pokrywkê obiektywu.
! Zwróæ uwagê, aby jej nie zgubiæ.

W³¹cz aparat.
Ustaw zegar (str. 21)
W³¹cz program automatycznej
ekspozycji [ ].

Otwórz lampê b³yskow¹, o ile bêdzie
potrzebna (str. 37).
Wykonaj zdjêcie (str. 30).

+ Odtwarzanie
W³¹cz funkcjê odtwarzania [ ].
Wybierz ¿¹dane zdjêcie (str. 44).
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£adowanie akumulatora
Przed rozpoczêciem pracy z aparatem akumulator powinien zostaæ na³adowany.
Pod³¹cz kabel sieciowy do zasilacza.

! Zapali siê kontrolka [POWER] .
! Akumulator nie bêdzie ³adowany, je¿eli
do zasilacza pod³¹czony jest kabel
zasilaj¹cy pr¹du sta³ego (DC).
Pod³¹cz akumulator do zasilacza

! Zapali siê kontrolka [CHARGE] m. i
rozpocznie siê ³adowanie akumulatora.
! £adowanie bêdzie zakoñczone, kiedy
kontrolka [CHARGE] zgaœnie (po
up³ywie oko³o 90 minut).

Zdejmij akumulator z zasilacza.

+ Uwagi i wskazówki:
! Po zakoñczonym ³adowaniu od³¹cz kabel
sieciowy.
! Podczas eksploatacji i ³adowania
akumulator nagrzewa siê, podobnie jak
sam aparat. Nie jest to objawem usterki.
! Akumulator i zasilacz s¹ przeznaczone
wy³¹cznie do tego aparatu. Nie u¿ywaj
ich z urz¹dzeniami innego typu.
! Nie demontuj i nie przerabiaj zasilacza.

Przygotowanie

Informacje o akumulatorze
+ WskaŸnik na³adowania akumulatora

Na ekranie aparatu wyœwietlany jest wskaŸnik symbolizuj¹cy stan na³adowania akumulatora
(nie pojawia siê, kiedy aparat jest zasilany z zasilacza).

WskaŸnik czerwony i migaj¹cy: akumulator nale¿y na³adowaæ lub wymieniæ na inny.

+ Czas ³adowania a czas eksploatacji

Pomiary dokonane w nastêpuj¹cych warunkach:
! Temperatura otoczenia: 25OC, wilgotnoœæ: 60%
! Zdjêcia wykonywane co 30 sekund, za ka¿dym razem z lamp¹ b³yskow¹.
! W aparacie zainstalowana standardowa karta pamiêci 16 MB.
Rozdzielczoœæ zdjêæ: 2304x1728, jakoœæ: Fine (najwy¿sza).

Czas ³adowania

Czasy rejestrowania i odtwarzania
Z w³¹czonym ekranem LCD
oko³o 100 minut
(co odpowiada oko³o 200 zdjêciom)

Akumulator
dostarczony
z aparatem

Oko³o 90 minut

Z w³¹czonym wizjerem
oko³o 120 minut
(co odpowiada oko³o 240 zdjêciom)
Odtwarzanie na ekranie LCD
oko³o 180 minut

Powy¿sze wartoœci s¹ przybli¿one i mog¹ siê ró¿niæ od pomiarów w rzeczywistych warunkach.

+ £adowanie akumulatora i problemy z ³adowaniem

! Akumulator nale¿y ³adowaæ w temperaturze otoczenia 10-35OC (przed ³adowaniem
akumulator równie¿ powinien mieæ tak¹ temperaturê).
! Gdy rozpoczyna siê ³adowanie, zapala siê kontrolka [CHARGE].
Je¿eli po rozpoczêciu ³adowania kontrolka [CHARGE] miga w odstêpach
1-sekundowych, oznacza to b³¹d ³adowania.
W takim wypadku od³¹cz zasilacz od gniazdka zasilania, zdejmij akumulator i sprawdŸ, czy
temperatury pomieszczenia
i akumulatora nie s¹ zbyt wysokie lub zbyt niskie, a nastêpnie ponownie rozpocznij
³adowanie.
Je¿eli problem nie ustêpuje, skontaktuj siê z serwisem.
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Instalacja akumulatora
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

Przesuñ dŸwigienkê, aby otworzyæ
os³onê akumulatora i karty.

Wsuñ akumulator tak, aby zatrzasn¹³
siê wewn¹trz.

Zamknij os³onê.

Przygotowanie

Wyjmowanie akumulatora
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

Przesuñ dŸwigienkê, aby otworzyæ
os³onê karty i akumulatora.

Przesuñ blokadê
akumulator.

Zamknij os³onê.

, aby zwolniæ

+ Uwagi i wskazówki
! Akumulator nale¿y wyjmowaæ, je¿eli aparat
nie bêdzie u¿ywany przez d³u¿szy okres
czasu.
! Po zainstalowaniu w pe³ni na³adowanego
akumulatora na okres 24 godzin
spowoduje, ¿e ustawienia wewnêtrznego
zegara aparatu bêd¹ podtrzymywane
przez oko³o 3 miesi¹ce, nawet po wyjêciu
akumulatora. Czas ten mo¿e ulec
skróceniu, je¿eli akumulator nie jest w
pe³ni na³adowany. Po oko³o trzech
miesi¹cach konieczne mo¿e siê okazaæ
ponowne nastawienie zegara (str. 20).
! Nie otwieraj os³ony karty, kiedy aparat
wykonuje na niej jakiekolwiek operacje.
! Akumulator przeznaczony jest do
zasilania wy³¹cznie tego aparatu. Nie
u¿ywaj go z innymi urz¹dzeniami.

Przygotowanie

Zasilacz
Dziêki mo¿liwoœci pod³¹czenia do zasilacza mo¿na eksploatowaæ aparat bez obawy o
wyczerpanie siê akumulatora.
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

Pod³¹cz kabel
sieciowy.

Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy pr¹du sta³ego
(DC).

Otwórz os³onê gniazda [DC IN] w
aparacie.

+ Uwagi i wskazówki
! U¿ywaj wy³¹cznie kabla pr¹du sta³ego
dostarczonego z aparatem.
Inne kable mog¹ spowodowaæ
uszkodzenia urz¹dzeñ.
! Podczas eksploatacji aparat nagrzewa siê,
jednak¿e nie oznacza to usterki.
! Po wy³¹czeniu aparatu od³¹cz kabel
sieciowy i pr¹du sta³ego.
! Kiedy zasilacz jest pod³¹czony do aparatu,
³adowanie akumulatora nie jest mo¿liwe.
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Informacje o karcie pamiêci
+ Operacje na karcie
Kiedy aparat wykonuje operacje odczytu i
zapisu, wyœwietlany jest symbol .

+ Karta pamiêci SD (w komplecie) oraz

MultiMediaCard (opcjonalna)
Karty pamiêci typu SD (Secure Digital) i
MultiMediaCard s¹ ma³ymi i lekkimi
zewnêtrznymi noœnikami pamiêci. Prêdkoœci
zapisu i odczytu kart SD s¹ wiêksze ni¿
MultiMediaCard. Dodatkowo karty SD s¹
wyposa¿one w prze³¹cznik zabezpieczaj¹cy
przed zapisywaniem, kasowaniem i
formatowaniem karty. Prze³¹czenie go w
po³o¿enie [LOCK] spowoduje, ¿e zawartoœæ
karty bêdzie chroniona i wspomniane funkcje
aparatu nie bêd¹ dzia³aæ. Po prze³¹czeniu z
powrotem, ochrona sprzêtowa karty zostaje
wy³¹czona.

Kiedy wyœwietlony jest symbol , nie wolno
wykonywaæ poni¿szych czynnoœci:
! Wy³¹czaæ aparatu.
! Wyjmowaæ akumulatora lub karty.
! Od³¹czaæ zasilacza od aparatu.
Karta i jej zawartoœæ mog³yby ulec
uszkodzeniu, zaœ aparat móg³by dzia³aæ
nieprawid³owo.

Karta pamiêci SD

Zdjêcia zapisane na karcie mog¹ ulec
uszkodzeniu lub utracie spowodowanym
przypadkowym skasowaniem,
wy³adowaniami elektrostatycznymi,
zak³óceniami elektromagnetycznymi lub
wad¹ fabryczn¹ karty. Zaleca siê
wykonywanie kopii bezpieczeñstwa na
komputerze (str. 108, 109).

Karta typu MultiMediaCard

+ Uwagi i wskazówki
! Karty SD oferuj¹ wiêksze prêdkoœci
zapisu i odczytu ni¿ MultiMediaCard,
przez co niektóre funkcje aparatu w
po³¹czeniu z kartami MMC mog¹ byæ
wykonywane trochê d³u¿ej.
! Po zakoñczeniu rejestrowania sekwencji
filmowej z zapisem na kartê
MultiMediaCard, kontrolka dostêpu do
karty mo¿e jeszcze przez jakiœ czas byæ
w³¹czona, ale nie oznacza to usterki.
! Karty pamiêci nale¿y trzymaæ w miejscach
niedostêpnych dla dzieci.
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Instalacja karty
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

Przesuñ dŸwigienkê, aby otworzyæ
os³onê karty i akumulatora.

Wsuñ do gniazda kartê stron¹ z
etykiet¹ skierowan¹ ku tylnej œciance
aparatu. Karta powinna zatrzasn¹æ siê
w gnieŸdzie.

! Podczas wk³adania karty nale¿y j¹
naciskaæ delikatnie, a¿ zatrzaœnie siê
w gnieŸdzie. Je¿eli karta stawia opór,
byæ mo¿e jest wk³adana niew³aœciw¹
stron¹.
! Nie dotykaj styków na tylnej stronie
karty.

Zamknij os³onê.

Przygotowanie

Wyjmowanie karty
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

Przesuñ dŸwigienkê, aby otworzyæ
os³onê karty i akumulatora.

Naciœnij œrodkow¹ czêœæ krawêdzi
karty, a¿ zatrzask zostanie zwolniony i
karta nieznacznie siê wysunie. Wtedy
j¹ wyjmij.

Zamknij os³onê.

+ Sugestie i wskazówki
! Karta mo¿e ulec uszkodzeniu, je¿eli jest
wyjmowana przy w³¹czonym aparacie.
! Je¿eli os³ona gniazda nie chce siê
domkn¹æ, wyjmij i ponownie w³ó¿ kartê.
! Je¿eli karty nie mieœci siê w ca³oœci w
gnieŸdzie, sprawdŸ, czy jest wk³adana
w³aœciw¹ stron¹.
! Zalecamy korzystanie z oryginalnych kart
pamiêci SD Panasonic.
! Karta mo¿e ulec uszkodzeniu, je¿eli nie
zostanie poprawnie zainstalowana w
aparacie.
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Przypinanie paska
Naciskaj¹c obie strony os³ony...
...wysuñ ca³kowicie klamrê paska.

Przewlecz metalowy uchwyt przez
oczko w aparacie.

Obróæ czarn¹ klamrê w przeciwnym
kierunku i zatrzaœnij j¹.

Odczep czarn¹ klamrê od metalowego
uchwytu.

! Po odczepieniu czarnej klamry mo¿na
j¹ ponownie za³o¿yæ wed³ug
powy¿szego opisu.

Nasuñ os³onkê na klamrê.

! Uwa¿aj¹c, aby nie skrêciæ paska, a ten
sam sposób przypnij jego drugi koniec.
! Pasek powinien byæ tak za³o¿ony, aby
napis „Panasonic” by³ widoczny.
! Upewnij siê, czy pasek zosta³ pewnie
przypiêty do aparatu.

Przygotowanie

Os³ona przeciws³oneczna i przykrywka na obiektyw
Przygotowanie
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.
! Zamknij lampê b³yskow¹.

+ Os³ona przeciws³oneczna
Zdejmij pierœcieñ obiektywu.
Za³ó¿ os³onê przeciws³oneczn¹.

+ Przykrywka obiektywu
Za³ó¿ przykrywkê na obiektyw.

! Zwróæ uwagê, aby jej nie zgubiæ.

+ Stosowanie
! W warunkach silnego nas³onecznienia
lub przeciwoœwietlenia os³ona
zminimalizuje niekorzystne efekty
dobijania promieni œwiat³a od
powierzchni obiektywu.
! Os³ona eliminuje nadmierne
oœwietlenie i poprawia jakoœæ zdjêæ.
! Zdejmowanie os³ony opisano na
stronie 117.

+ Przeciwwskazania

! Podczas fotografowania z lamp¹ b³yskow¹
generowane przez ni¹ œwiat³o jest t³umione
i zdjêcia wychodz¹ przyciemnione w
dolnych partiach (efekt winiety).
! Do fotografowania z lamp¹ b³yskow¹
zaleca siê zdejmowanie os³ony
przeciws³onecznej.

! Pokrywka powinna byæ za³o¿ona, kiedy
aparat jest wy³¹czony lub wykorzystywane
s¹ wy³¹cznie jego funkcje odtwarzania. W
ten sposób chroniona jest powierzchnia
obiektywu.
! Przed rozpoczêciem fotografowania
pokrywkê nale¿y zdj¹æ.
! W przypadku zagubienia pokrywki
skontaktuj siê z najbli¿szym punktem
serwisowym Panasonic. Istnieje mo¿liwoœæ
nabycia jej osobno.

Przygotowanie

Ustawianie daty i czasu
+ Pierwsze w³¹czenie

Zegar aparatu nie jest ustawiany fabrycznie i
po jego pierwszym w³¹czeniu zostanie
wyœwietlony komunikat o koniecznoœci
ustawienia czasu.

Z menu [SETUP] (str. 23) wybierz
opcjê [CLOCK SET].

Po naciœniêciu przycisku [MENU] zostanie
wyœwietlony ekran z punktu 2. Ustaw zegar
wed³ug opisu.

Ustaw datê i czas.

!
!

/ : Przechodzenie pomiêdzy polami.
/ : Ustawianie wartoœci.

Przygotowanie

Wybierz format daty [M./D/Y], [D/M./Y]
lub /Y/M./D], gdzie D oznacza dzieñ, M. miesi¹c, a Y - rok.

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].
! SprawdŸ, czy ustawienia zegara s¹
prawid³owe po wy³¹czeniu i ponownym
w³¹czeniu aparatu.

+ Drukowanie daty

! Opcje DPOF umo¿liwiaj¹ w³¹czenie funkcji
drukowania daty (str. 94).
! Oprogramowanie [SD Viewer for DSC]
do³¹czone do aparatu umo¿liwia
nanoszenie dat na zdjêcia. Wiêcej
informacji znajdziesz w instrukcji obs³ugi
do oprogramowania.
! Je¿eli drukujesz zdjêcia w laboratorium
fotograficznym, pamiêtaj o zamówieniu
opcji drukowania dat na zdjêciach.

+ Uwagi i wskazówki
! Zegar aparatu dzia³a w systemie 24godzinnym. Rok mo¿na ustawiæ w
przedziale od 2003 do 2099.
! W pe³ni na³adowany akumulator
zainstalowany w aparacie na co najmniej
24 godziny umo¿liwi podtrzymanie
ustawieñ zegara przez oko³o 3 miesi¹ce.
Czas ten mo¿e ulec skróceniu w
zale¿noœci od stopnia na³adowania
akumulatora. Po up³ywie trzech miesiêcy
konieczne bêdzie ponowne ustawienia
zegara.

Przygotowanie

Menu ustawieñ
W³¹cz aparat.

Wska¿ ¿¹dan¹ funkcjê.

Ustaw wartoœæ.

Naciœnij przycisk [MENU].

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu naciskaj¹c przycisk [MENU].

Wska¿ opcjê [SETUP].

Przygotowanie

W menu [SETUP] dostêpne s¹ nastêpuj¹ce funkcje:

Funkcja

Opis
Siedmiostopniowa regulacja jaskrawoœci obrazu wyœwietlanego
na ekranie LCD lub w wizjerze (w zale¿noœci od tego, który jest
aktualnie w³¹czony).
! [OFF]:
!
!
!

!
!

!

Wykonane zdjêcie nie bêdzie wyœwietlane
automatycznie.
[1SEC.]: Wykonane zdjêcie bêdzie wyœwietlane na ekranie
przez oko³o 1 sekundê.
[3SEC.]: Wykonane zdjêcie bêdzie wyœwietlane na ekranie
przez oko³o 3 sekundy.
[ZOOM]: Po wykonaniu zdjêcia zostanie wyœwietlone ono
w ca³oœci przez okres jednej sekundy, a nastêpnie
w powiêkszeniu, równie¿ przez jedn¹ sekundê.
W ten sposób bêdzie mo¿na oceniæ ostroœæ
zdjêcia.
Automatyczny podgl¹d nie jest dostêpny dla funkcji
rejestrowania sekwencji filmowych [ ].
Niezale¿nie od ustawieñ, podczas wykonywania zdjêæ
seryjnych lub z automatycznym próbkowaniem, zdjêcie
bêdzie wyœwietlane do momentu zapisu na karcie pamiêci
(powiêkszenie nie bêdzie dzia³a³o).
Niezale¿nie od ustawieñ, podczas wykonywania zdjêæ z
notatkami dŸwiêkowymi, funkcja automatycznego podgl¹du
bêdzie dzia³a³a tylko podczas zapisywania na karcie samego
zdjêcia lub dŸwiêku (powiêkszenie nie bêdzie dzia³a³o).

! [
! [
! [

]: Du¿a g³oœnoœæ dŸwiêków aparatu.
]: Ma³a g³oœnoœæ dŸwiêków aparatu.
]: DŸwiêki aparatu wy³¹czone.

! [2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]:
Je¿eli aparat nie bêdzie u¿ywany przez okreœlony
czas, zostanie on automatycznie wy³¹czony.
W celu ponownego w³¹czenia naciœnij spust
migawki lub wy³¹cz i ponownie w³¹cz aparat.
! [OFF]:
Aparat nie bêdzie wy³¹czany automatycznie.
! Funkcja oszczêdzania energii nie bêdzie dzia³a³a w
nastêpuj¹cych sytuacjach: kiedy aparat jest zasilany z
zasilacza, kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera lub
drukarki, podczas rejestrowania b¹dŸ odtwarzania sekwencji
filmowych, podczas wyœwietlania pokazu slajdów.
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Dotyczy tylko funkcji rejestrowania

Przygotowanie

Funkcja

Opis
Opcja ta w³¹cza ekran pomocniczy u³atwiaj¹cy rêczne ustawianie
ostroœci (str. 64).
W³¹cz tê funkcjê, je¿eli chcesz aby zdjêcia by³y numerowane od
0001 pocz¹wszy od nastêpnego. Aktualizowany jest numer folderu
i numeracja plików rozpoczyna siê od 0001.
! Numery folderów mo¿na ustalaæ w zakresie wartoœci od 100 do
999. Kiedy numer folderu osi¹gnie wartoœæ 999, nie mo¿na
wyzerowaæ numeracji. Zaleca siê sformatowanie karty po
uprzednim zarchiwizowaniu danych na komputerze.
Przywrócenie ustawieñ fabrycznych aparatu. Zmianie nie ulegaj¹
jedynie numer folderu i ustawienia zegara.
Ustawianie daty i czasu (str. 21).
Nale¿y skonfigurowaæ przed pod³¹czeniem komputera lub drukarki.
Pozwala na wybór jednego z siedmiu jêzyków, w jakich mog¹ byæ
wyœwietlane komunikaty i menu aparatu. Wska¿ wybrany jêzyk
przyciskami / i zatwierdŸ wybór przyciskiem .
! [ENGLISH]: angielski
! [DEUTSCH]: niemiecki
! [FRANCAIS]: francuski
! [ESPANOL]: hiszpañski
! [ITALIANO]: w³oski
! [ ]: chiñski uproszczony
! [
]: japoñski
! Je¿eli przypadkowo zostanie wybrany inny jêzyk, opcjê tê
mo¿na zidentyfikowaæ na podstawie ikony [ ].

Kiedy do fotografowania wykorzystywany jest wizjer, w³¹czenie tej
opcji pozwoli na wyœwietlanie na ekranie LCD zdjêæ z funkcji
automatycznego podgl¹du i odtwarzania (str. 27).
Pozwala na ustawienie jednego z siedmiu poziomów g³oœnoœci.
! Funkcja ta nie reguluje g³oœnoœci telewizora, kiedy aparat jest
do niego pod³¹czony.
! [NTSC]:system telewizyjny NTSC.
! [PAL]: system telewizyjny PAL (str. 105).
*1
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* Dotyczy tylko funkcji odtwarzania

Przygotowanie

Ekran LCD i wizjer
+ Prze³¹czanie pomiêdzy ekranem a

wizjerem
Ka¿dorazowe naciœniêcie przycisku
[EVF/LCD] spowoduje prze³¹czenie
wyœwietlania obrazu pomiêdzy ekranem LCD
a wizjerem.

Kiedy aparat jest prze³¹czony na
rejestrowanie:

Komunikaty i ostrze¿enia
Komunikaty i ostrze¿enia oraz histogram
Brak komunikatów
(ekran z prowadnicami)
Brak komunikatów
Histogram
Ekran LCD (LCD)
Wizjer (EVF)
W³¹czenie wizjera wy³¹cza ekran LCD i vice
versa.

Kiedy aparat jest prze³¹czony na
odtwarzanie:

Informacje wyœwietlane na ekranie
Ka¿dorazowe naciœniêcie przycisku
[DISPLAY] zmienia iloœæ i rodzaj informacji
dodatkowych wyœwietlanych na ekranie.
Przycisk [DISPLAY] nie dzia³a, kiedy
w³¹czona jest funkcja wyœwietlania miniatur
zdjêæ lub zoom-u odtwarzania.

+

Komunikaty i ostrze¿enia
Komunikaty i ostrze¿enia oraz informacje
o zdjêciu i histogram
Bez komunikatów

Przygotowanie

+ Regulacja ostroœci wizjera

Funkcja ta mo¿e okazaæ siê przydatna dla
osób nosz¹cych szk³a korekcyjne i chc¹cych
korzystaæ z wizjera.
Przygotowanie
! W³¹cz wizjer przyciskiem [EVF/LCD].
Ustaw ostroœæ obracaj¹c pokrêt³em.

+ Priorytet wyœwietlacza

Po w³¹czeniu opcji [PLAY ON LCD]
(ustawienie [ON]) w menu [SETUP] (str. 25),
ekran LCD bêdzie w³¹czany w ni¿ej
wymienionych sytuacjach.
Mo¿na zaoszczêdziæ czas prze³¹czaj¹c siê
rêcznie na ekran LCD, nawet je¿eli do
fotografowania wykorzystywany jest wizjer.
Po prze³¹czeniu z funkcji rejestrowania na
odtwarzanie.
Podczas przegl¹dania zdjêæ (str. 35).
Po w³¹czeniu aparatu od razu z funkcj¹
odtwarzania.

+ Prowadnice

Poziome i pionowe linie wyœwietlane na
ekranie u³atwiaj¹ pozycjonowanie
fotografowanego obiektu w ¿¹danym miejscu
zdjêcia. Dziêki nim mo¿na równie¿ np.
odpowiednio ustawiæ liniê horyzontu.

Prowadnice u³atwiaj¹ równie¿ wykonywanie
dobrze skomponowanych zdjêæ dziêki
mo¿liwoœci okreœlenia wzglêdnych rozmiarów
fotografowanych obiektów.

Przygotowanie

Histogram
! Histogram to wykres, na którym oœ pozioma przedstawia poziomy jasnoœci (stosunek czerni
do bieli), zaœ oœ pionowa wyœwietla liczbê pikseli, która przypada na ka¿dy poziom.
! Wykres ten u³atwia u¿ytkownikowi okreœlenie sposobu naœwietlania zdjêcia.
! Histogram staje siê u¿yteczny, kiedy nierównomierne oœwietlenie ujêcia uniemo¿liwia
automatyczne dobranie parametrów ekspozycji. Dziêki wykresowi mo¿na w pe³ni
wykorzystaæ mo¿liwoœci aparatu.
! Przesuniêcie wykresu w lewo oznacza,
¿e zdjêcie jest niedoœwietlone.
! Wykres roz³o¿ony równomiernie
oznacza prawid³ow¹ ekspozycjê i dobry
balans jasnoœci.
! Przesuniêcie wykresu w prawo
oznacza, ¿e zdjêcie jest przeœwietlone.

+ Przyk³ady histogramów

Zdjêcie niedoœwietlone
Prawid³owa ekspozycja
Zdjêcie przeœwietlone
Histogram

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli jasnoœæ zdjêcia i histogram nie
koresponduj¹ ze sob¹, wykres staje siê
¿ó³ty.
! W ni¿ej wymienionych sytuacjach
wykres bêdzie wyœwietlany w kolorze
¿ó³tym:
- Kiedy w³¹czona jest lampa b³yskowa.
Kiedy lampa b³yskowa jest zamkniêta
oraz:
1. Programy AE z priorytetem
przys³ony
lub migawki: kiedy jasnoœæ ekranu
nie jest prawid³owa lub kiedy
ekspozycja jest Ÿle ustawiona.
2. Rêcznie ustawiona ekspozycja:
kiedy prêdkoœæ migawki jest
wolniejsza ni¿ 1/13.
3. Dla pozosta³ych programów: kiedy
jasnoœæ obrazu nie jest prawid³owa w
miejscach przyciemnionych.
! Histogram nie jest wyœwietlany, kiedy
w³¹czona jest funkcja rejestrowanie
sekwencji filmowych [ ] oraz podczas
wyœwietlania miniatur zdjêæ i zoom-u
odtwarzania.
! Histogram funkcji rejestrowania mo¿e nie
odpowiadaæ histogramowi wyœwietlanemu
podczas odtwarzania.
! Funkcja histogramu aparatu nie jest
to¿sama z funkcj¹ oprogramowania do
obróbki grafiki.
! Wartoœci wykresu podczas rejestrowania
podawane s¹ w przybli¿eniu.

Przygotowanie

Pokrêt³o zmiany funkcji
Za pomoc¹ pokrêt³a mo¿na prze³¹czaæ aparat na wybran¹ funkcjê.

: Program automatycznej ekspozycji
(str. 30)
Wartoœæ przys³ony i prêdkoœæ migawki s¹
dobierane automatycznie.
: Programy A/S/M. (str. 51-53)
: Program AE z priorytetem
przys³ony (str. 51)
Prêdkoœæ migawki jest dobierana
w zale¿noœci od wartoœci rozwarcia
przys³ony.
P .: Program AE z priorytetem
migawki (str. 52)
Wartoœæ przys³ony jest dobierana do
wybranej prêdkoœci migawki.
:

Rêczne ustawianie ekspozycji
(str. 54)
U¿ytkownik mo¿e niezale¿nie ustawiaæ
wartoœci przys³ony i prêdkoœæ migawki.
: Fotografowanie z niewielkiej odleg³oœci
(str. 56)
Pozwala na wykonywanie zdjêæ z minimalnej
odleg³oœci 5 cm (ujêcia szerokok¹tne).
: Zdjêcia portretowe (str. 57)
Pozwala na uzyskanie w prosty sposób
efektu g³êbi ostroœci, tj. „wydobycie”
fotografowanego obiektu z dobr¹ ostroœci¹ z
nieznacznie rozmytego t³a.

:
Zawody sportowe (str. 58)
Pozwala na fotografowanie wydarzeñ
rozgrywaj¹cych siê podczas zawodów
sportowych w plenerze.
: Panning (str. 59)
Pozwala na rejestrowanie szybko
poruszaj¹cych siê obiektów, jednoczeœnie
rozmywaj¹c t³o.
:

Fotografowanie w warunkach
s³abego oœwietlenie (str. 61)
Pozwala na fotografowanie obiektów na
tle piêknie oœwietlonej nocnej scenerii.
:

Rejestrowanie sekwencji
filmowych (str. 62)

: Odtwarzanie (str. 44)
Wyœwietlanie wykonanych zdjêæ lub
sekwencji filmowych.

Fotografowanie - funkcje podstawowe

Fotografowanie
Przygotowanie
! Zainstaluj akumulator (str. 13) lub pod³¹cz aparat do zasilacza (str. 15).
! Zainstaluj kartê (str. 17).
! Zdejmij przykrywkê z obiektywu.

W³¹cz aparat.
W³¹cz funkcje programu AE [ ].
Przesuñ prze³¹cznik autofokusa
w po³o¿enie [AF].

Ustaw ostroœæ na wybranym obiekcie.

!
Nakieruj celownik autofokusa na
obiekt, na którym ma zostaæ ustawiona
ostroœæ.

!

Naciœniêcie spustu migawki do
po³owy spowoduje ustawienie
ostroœci.
Pe³ne naciœniêcie spustu migawki
spowoduje wykonanie zdjêcia.

! Zostanie wyœwietlony symbol fokusa
, a nastêpnie wartoœæ przys³ony
i prêdkoœæ migawki .
! Migaj¹cy symbol fokusa oznacza, ¿e
ostroœæ nie zosta³a ustawiona. W takim
wypadku ponownie wciœnij spust
migawki do po³owy.

Fotografowanie - funkcje podstawowe

+ Wskazówki dotycz¹ce prawid³owej

postawy podczas wykonywania zdjêæ
Aby zdjêcia nie wychodzi³y rozmyte:
! Aparat nale¿y trzymaæ delikatnie w obu
d³oniach, jednoczeœnie przyciskaj¹c
ramiona do tu³owia. Stopy powinny byæ
lekko rozstawione.
! Zwracaj uwagê, aby podczas wykonywania
zdjêcia aparat nie ulega³ wstrz¹som.
! Po wciœniêciu spustu migawki trzymaj
aparat nieruchomo do momentu, a¿ zdjêcie
nie zostanie wyœwietlone na ekranie.
! W ni¿ej wymienionych sytuacjach aparat
nale¿y trzymaæ nieruchomo przez d³u¿szy
czas od moment wciœniêcia spustu
migawki:
- Podczas fotografowania z lamp¹
b³yskow¹ ustawion¹ na woln¹
synchronizacjê z redukcj¹ efektu
czerwonych oczu [
] (str. 37).
- Kiedy wykorzystywana jest funkcja
fotografowania w warunkach s³abego
oœwietlenia [ ] (str. 62).
- Kiedy ustawiono wolniejsze szybkoœci
migawki (str. 34, 52, 53).

Fotografowanie z u¿yciem ekranu LCD

! Przytrzymaj aparat lekko w prawej d³oni.
! Lew¹ d³oni¹ unieruchom go, trzymaj¹c za
pierœcieñ obiektywu.
! Nie zakrywaj mikrofonu palcami ani
¿adnymi przedmiotami.
! Nie dotykaj tulei obiektywu.

+ Kontrolka zasilania

Œwieci siê, kiedy:
! Aparat jest w³¹czony.
Miga, kiedy:
! Otwarta jest os³ona karty i akumulatora.
! Nie zainstalowano karty.
! Na karcie zabrak³o wolnego miejsca.
! Karta jest zabezpieczona przed zapisem
podczas fotografowania.
! Akumulator jest bliski roz³adowania
(wolne miganie kontrolki).

+ Ustawianie ostroœci

Fotografowanie z u¿yciem wizjera

Ustawienie stóp.

! Zakres ostroœci wynosi 30 cm - ¥ (ujêcia
szerokok¹tne) i 2 m. - ¥ (zbli¿enia).
! Pe³ne naciœniêcie spustu migawki bez
wstêpnego ustawienia ostroœci
spowoduje, ¿e zdjêcia bêd¹ rozmyte lub
nieostre.
! Ustawienie ostroœci na obiekcie jest
sygnalizowane dwoma dŸwiêkami
aparatu. Brak ostroœci jest sygnalizowany
czterema dŸwiêkami.
! Je¿eli aparat nie mo¿e ustawiæ ostroœci
po kilku próbach, wy³¹cz go i w³¹cz
ponownie.
! DŸwiêki wydawane przez aparat mo¿na
wy³¹czyæ (str. 24).

Fotografowanie - funkcje podstawowe

! W ni¿ej wymienionych okolicznoœciach
uk³ady aparatu mog¹ nie byæ w stanie
ustawiæ poprawnie ostroœci zdjêcia
(dotyczy programu AE):
- Kiedy ujêcie zawiera jednoczeœnie
obiekty po³o¿one blisko i daleko od
aparatu.
- Je¿eli pomiêdzy obiektywem
a fotografowanym obiektem znajduje
siê zabrudzona szyba.
- Kiedy fotografowany obiekt jest
otoczony przez oœwietlone lub
b³yszcz¹ce przedmioty.
- Podczas fotografowania w ciemnych
miejscach.
- Kiedy obiekt szybko siê porusza.
- Kiedy kontrast ujêcia jest s³aby.
- Je¿eli aparat jest nara¿ony na drgania.
- Podczas fotografowania bardzo
jaskrawego obiektu.
W takich sytuacjach zaleca siê ustawiaæ
ostroœæ rêcznie (str. 64) lub skorzystaæ
z funkcji wstêpnego ustawiania ostroœci
(str. 65) b¹dŸ blokady AF/AE.
! Nawet je¿eli kontrolka fokusa pokazuje, ¿e
ostroœæ jest ustawiona prawid³o, po
zwolnieniu spustu migawki konieczne
bêdzie ponowne ustawienie ostroœci
poprzez po³owiczne wciœniêcie spustu.

+ Ekspozycja

! Je¿eli ekspozycja ujêcia nie jest
prawid³owa, wartoœci przys³ony i prêdkoœci
migawki wyœwietlane s¹ na czerwono (ale
nie wtedy, kiedy u¿ywana jest lampa
b³yskowa).
! Jaskrawoœæ ekranu mo¿e siê ró¿niæ od
wykonywanych zdjêæ. W szczególnoœci
sytuacja taka ma miejsce podczas
fotografowania w ciemnych miejscach przy
niewielkich prêdkoœciach migawki. Na
ekranie obiekt wygl¹da na ciemny, ale w
rzeczywistoœci na zdjêciu wychodzi
jaœniejszy.
! Je¿eli wiêkszoœæ elementów zdjêcia jest
jasnych (np. b³êkitne niebo w jasny dzieñ
lub pole pokryte œniegiem), zdjêcia mog¹
wychodziæ przyciemnione. W takim
wypadku skorzystaj z funkcji
kompensowania ekspozycji (str. 40).

+ Drgania aparatu

! Drgania aparatu s¹ sygnalizowane ikon¹
ostrzegawcz¹ .

! Je¿eli ostrze¿enie o drganiach wyœwietla
siê bardzo czêsto, zaleca siê skorzystanie
ze statywu. W przypadku gdyby to by³o
niemo¿liwe, staraj siê prawid³owo trzymaæ
aparat (str. 31).
! Aby nie naraziæ aparatu na dodatkowe
drgania, ostro¿nie wciskaj spust migawki.

+ Œrodki ostro¿noœci

! Sprawdzaj, czy na obiektywie nie pojawi³y
siê plamy i zabrudzenia.
! Nie dotykaj powierzchni obiektywu.
! Nie nara¿aj soczewek i tulei obiektywu na
uderzenia.
! Kiedy aparat jest w³¹czany z funkcj¹
rejestrowania, tuleja obiektywu wysuwa
siê z korpusu. Zawsze upewniaj siê, czy
nie na przeciwko obiektywu nie znajduje
siê ¿adna przeszkoda.
! Zwróæ uwagê, aby nie dotykaæ i nie
zaplamiæ powierzchni obiektywu. W
przypadku jej zabrudzenia wy³¹cz aparat
(obiektyw powinien siê wsun¹æ) i oczyœæ
soczewkê za pomoc¹ dostêpnych w
sklepach specjalistycznych pêdzelków do
obiektywów. Nastêpnie przetrzyj j¹ such¹ i
miêkk¹ œciereczk¹. Rozpuszczalniki takie
jak benzyna, alkohol czy rozcieñczalnik
mog¹ uszkodziæ aparat.
! Kiedy korzystasz z aparatu w
piaszczystych lub zakurzonych miejsca,
zwracaj uwagê, aby brud, ¿wir i woda
morska nie przedostawa³y siê do wnêtrza
urz¹dzenia.

Fotografowanie - funkcje podstawowe

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli jasnoœæ ulegnie zmianie z powodu
zmiany wartoœci zoom-u lub
przemieszczenia aparatu w inne miejsce,
z obiektywu mo¿e wydobyæ siê dŸwiêk
klikniêcia i obraz na ekranie mo¿e ulec
drastycznej zmianie, jednak¿e nie ma to
wp³ywu na zdjêcia.
DŸwiêk jest spowodowany
automatycznym przestawienie przys³ony i
nie oznacza usterki.
! Kiedy spust migawki jest wciœniêty do
po³owy, ekran mo¿e na chwilê staæ siê
ciemny lub jasny. Jest to spowodowane
regulacj¹ przys³ony i nie oznacza usterki.
! Mechaniczne dŸwiêki dochodz¹ce z
aparatu, kiedy jest wy³¹czany i
jednoczeœnie podlega drganiom, nie
oznaczaj¹ usterki i spowodowane s¹
ruchami mechanizmu wewnêtrznego.
! Przed rozpoczêciem fotografowania
zaleca siê sprawdzenie i ewentualne
skorygowanie ustawieñ zegara (str. 21).
! Kiedy w³¹czona jest funkcja oszczêdzania
energii (str. 24), aparat wy³¹cza siê
automatycznie po okreœlonym czasie
bezczynnoœci. Aby go w³¹czyæ, naciœnij
przycisk migawki lub wy³¹cz i ponownie
w³¹cz zasilanie.

+ Blokada AF/AE

! AF - autofokus
! AE - automatyczna ekspozycja
Podczas wykonywania zdjêæ o kompozycji
zbli¿onej do pokazanej powy¿ej, ustawienie
ostroœci nie powiedzie siê, poniewa¿ punkt
pomiaru znajduje siê poza fotografowanymi
obiektami.
W takim wypadku:
1. Nakieruj aparat na fotografowany obiekt.
2. Wciœnij do po³owy spust migawki, aby
ustawiæ ostroœæ i ekspozycjê.
! Ustawienie ostroœci zostanie
zasygnalizowane migaj¹cym
symbolem fokusa na ekranie.
3. Maj¹c ustawion¹ ostroœæ i ekspozycjê
przesuñ aparat tak, aby uzyskaæ ¿¹dane
ujêcie (nie puszczaj spustu migawki).
4. Wciœnij do koñca spust migawki.
! Z funkcji blokady AF/AE mo¿na skorzystaæ
wielokrotnie przed wykonaniem zdjêcia.
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+ Przesuniêcie programu

Przy w³¹czonym programie automatycznej
ekspozycji mo¿liwa jest zmiana szerokoœci
przys³ony i prêdkoœci migawki przy
zachowaniu tej samej ekspozycji. Operacja
taka nazywa siê przesuniêciem programu.
Dziêki tej funkcji mo¿na na zdjêciach
uzyskaæ bardziej rozmyte t³o (zmiejszaj¹c
wartoœæ przys³ony) lub uzyskiwaæ
wyraŸniejszy obraz fotografowanych
obiektów, znajduj¹cych siê w ruchu
(zwalniaj¹c prêdkoœæ migawki).
! Wciœnij do po³owy spust migawki i naciœnij
przycisk [EXPOSURE], kiedy na ekranie
wyœwietlane s¹ wartoœæ przys³ony i
szybkoœæ migawki (przez 10 sekund).
Nastêpnie przyciskami / dokonaj
przesuniêcia programu.

! W³¹czenie funkcji przesuniêcia programu
jest sygnalizowane na ekranie symbolem
.

(A): Wartoœæ przys³ony
(B): Prêdkoœæ migawki

+ Uwagi i wskazówki
! Funkcja przesuniêcia programu jest
równie¿ dostêpna podczas fotografowania
z niewielkiej odleg³oœci (str. 56).
! Je¿eli ekspozycja nie jest odpowiednia
przy wciœniêtym do po³owy spuœcie
migawki, prêdkoœæ migawki bêdzie
wyœwietlana na czerwono.
! Po w³¹czeniu funkcji przesuniêcia
programu nie mo¿na prze³¹czyæ lampy
b³yskowej ani w³¹czyæ samowyzwalacza.
Ponowne naciœniêcie przycisku
[EXPOSURE] wy³¹czy przesuniêcie
programu.
! Po dziesiêciu sekundach od ustawienia
przesuniêcia programu, aparat prze³¹cza
siê z powrotem na program AE, jednak¿e
ustawienia przesuniêcia zostaj¹
zapamiêtane.
! Przesuniêcie programu jest anulowane po
wy³¹czeniu aparatu.
! Przesuniêcie programu mo¿e nie powieœæ
siê w zale¿noœci od jaskrawoœci
fotografowanego obiektu.
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Podgl¹d wykonanego zdjêcia
Przygotowanie
! Podgl¹d jest niedostêpny dla funkcji rejestrowania sekwencji filmowych [ ].

Naciœnij

.

! Ostatnie wykonane zdjêcie zostanie
wyœwietlone przez oko³o 10 sekund.
! Wciœnij do polowy spust migawki lub
naciœnij , aby wy³¹czyæ podgl¹d.
! Kolejne zdjêcia mo¿na wyœwietlaæ za
pomoc¹ przycisków / .
! Je¿eli zdjêcia wychodz¹ zbyt jaskrawe
lub przyciemnione, skorzystaj z funkcji
kompensowania ekspozycji (str. 40).

Mo¿esz powiêkszaæ i przesuwaæ
zdjêcie.

+ Kasowanie zdjêcia podczas podgl¹du

! Skasowanego zdjêcia nie mo¿na
odzyskaæ.
! Jednoczeœnie mo¿na kasowaæ wiele
zdjêæ lub wszystkie. Wiêcej informacji
znajdziesz na stronach 48 i 49.
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Zoom optyczny
Zoom optyczny pozwala na dwunastokrotne powiêkszanie fotografowanych obiektów lub
uzyskiwanie efektu zdjêæ wykonywanych w oddali (ujêcia szerokok¹tne).
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).
Zbli¿enie

+ Uwagi i wskazówki
Ujêcie szerokok¹tne

! Zdjêcia mog¹ wychodziæ nieznacznie
zniekszta³cone ze wzglêdu na kszta³t
soczewek. Poziom zniekszta³ceñ zwiêksza
siê wraz z wartoœci¹ powiêkszenia ii
pomniejszenia obrazu.
! Przy du¿ych wartoœciach zoom-u jakoœæ
zdjêæ wzrasta, je¿eli s¹ one wykonywane
za pomoc¹ statywu. Przy du¿ych
powiêkszeniach nawet delikatne ruchy
aparatu powoduj¹ utratê ostroœci.
! Wyœwietlana wartoœæ zoom-u podawana
jest w przybli¿eniu.
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Fotografowanie z wbudowan¹ lamp¹ b³yskow¹
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).

+ Aby otworzyæ lampê

Naciœnij przycisk [ OPEN].

: Auto
Lampa bêdzie wyzwalana automatycznie
w zale¿noœci od warunków oœwietlenia.
: Auto/Redukcja efektu czerwonych oczu
Lampa bêdzie wyzwalana automatycznie
w zale¿noœci od warunków oœwietlenia.
Redukuje zjawisko czerwonych oczu
aktywuj¹c tzw. przedb³ysk przed
w³aœciwym b³yskiem.
Korzystaj z tego ustawienia, kiedy
fotografujesz ludzi w warunkach s³abego
oœwietlenia.

+ Aby zamkn¹æ lampê

Naciœnij i zatrzaœnij j¹ na korpusie.

: B³ysk wymuszony
Lampa bêdzie aktywowana przy ka¿dym
wykonywanym zdjêciu.
U¿yj tego ustawienia, kiedy fotografowany
obiekt znajduje siê w przeciwoœwietleniu
lub w oœwietleniu jarzeniowym.
: Wolna synchronizacja/Redukcja efektu
czerwonych oczu
Podczas fotografowania ciemnych pejza¿y
prêdkoœæ migawki zostanie zwolniona
podczas b³ysku lampy. Dziêki temu t³o
pejza¿u stanie siê jaœniejsze.
Jednoczeœnie eliminowane jest zjawisko
czerwonych oczu.
Korzystaj z tego ustawienia podczas
fotografowania osób na ciemnym tle.

! Pamiêtaj o zamykaniu lampy b³yskowej,
kiedy nie zamierzasz z niej korzystaæ.

+ Prze³¹czanie sposobów dzia³ania lampy

: Zawsze wy³¹czona
Niezale¿nie od okolicznoœci lampa nie
bêdzie aktywowana.
Korzystaj z tego ustawienia, kiedy
u¿ywanie lampy b³yskowej nie jest
dozwolone.
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+ Dostêpne ustawienia lampy b³yskowej w zale¿noœci od programu fotografowania

+ Zasiêg efektywnego dzia³ania lampy b³yskowej w zale¿noœci od ustawienia czu³oœci ISO.
Zasiêg lampy

Czu³oœæ ISO
ISO AUTO

40 cm - 4 m.

ISO100

40 cm - 2 m.

ISO200

60 cm - 2,8 m.

ISO400

80 cm - 4 m.

! Wartoœci w powy¿szej tabeli podano w przybli¿eniu.
! Zasiêg fokusa opisano na stronie 31.

+ Prêdkoœæ migawki dla ka¿dego ustawienia lampy b³yskowej
Ustawienie lampy
: Auto

Prêdkoœæ migawki
1/60 - 1/2000

: Auto/Redukcja efektu czerwonych oczu 1/60 - 1/2000
: B³ysk wymuszony
: Wolna synchronizacja/
Redukcja efektu czerwonych oczu

1/60 - 1/2000
1 - 1/2000
1/4 - 1/2000

:

Zawsze wy³¹czona

8 - 1/2000
(dla funkcji [

! Zapoznaj siê z programami A/S/M. na stronie 55.

])
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+ Regulacja mocy b³ysku

Regulowanie mocy b³ysku lampy przydaje siê
w sytuacjach, kiedy fotografowany obiekt jest
ma³y b¹dŸ dobija œwiat³o bardzo mocno lub
bardzo s³abo.
Naciskaj przycisk
pojawi siê opcja [
regulacji b³ysku.

, a¿ na ekranie
FLASH] do

! Moc b³ysku mo¿na regulowaæ w
zakresie od -2 EV do +2 EV w krokach
co 1/3 EV.
! Ustawienie jest zapamiêtywane nawet
po wy³¹czeniu aparatu.

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli w³¹czona jest funkcja fotografowania
w warunkach s³abego oœwietlenia [ ],
jedyne dostêpne ustawienie lampy
b³yskowej to wolna synchronizacja z
redukcj¹ efektu czerwonych oczu [
].
! B³ysk jest zawsze wy³¹czony [ ], kiedy
lampa jest zamkniêta lub kiedy u¿ywana
jest funkcja rejestrowania sekwencji
filmowych [ ].
! Opcja ISO AUTO automatycznie dobiera
czu³oœæ w zakresie od ISO50 do ISO400.
Aby unikn¹æ pogorszenia jakoœci zdjêæ,
rêcznie ustaw ni¿sz¹ czu³oœæ, kiedy
fotografujesz z lamp¹ b³yskow¹.
! Nie wpatruj siê w b³ysk lampy z bliskiej
odleg³oœci.
! Ciep³o i b³ysk lampy w pobli¿u
niektórych przedmiotów mo¿e je
zniekszta³caæ lub powodowaæ utratê
kolorów.

! Nie zas³aniaj lampy palcami ani
¿adnymi przedmiotami.
! Balans bieli zostanie ustawiony
automatycznie (poza przypadkiem
rêcznego ustawiania). Jednak¿e je¿eli
natê¿enie œwiat³a lampy b³yskowej jest
niewystarczaj¹ce, ustawienie balansu
bieli mo¿e nie byæ prawid³owe.
! Kiedy w zakresie pracy lampy b³yskowej
pokazuje siê ostrze¿enie o drganiach
aparatu, zalecamy skorzystanie z lampy
b³yskowej.
! Je¿eli wykonujesz zdjêcia seryjne lub
korzystasz z funkcji automatycznego
próbkowania, w trakcie jednego b³ysku
wykonywane jest tylko jedno zdjêcie.
! Ikonka lampy b³yskowej staje siê
czerwona, kiedy wciskasz do po³owy
spust migawki.
! Kiedy lampa jest ³adowana (ikona lampy
b³yskowej miga na czerwono), zdjêcie
nie zostanie wykonane nawet po pe³nym
wciœniêciu spustu migawki.
! Za³o¿ona na obiektyw os³ona
przeciws³oneczna mo¿e przeszkadzaæ
w oœwietlaniu ujêæ za pomoc¹ lampy
b³yskowej.
! Balans bieli zostanie ustawiony
automatycznie (z wyj¹tkiem opcji [ ] œwiat³o dzienne oraz [ ] - lampa
b³yskowa). Jednak¿e je¿eli natê¿enie
œwiat³a lampy b³yskowej jest
niewystarczaj¹ce, ustawienie balansu
bieli mo¿e nie byæ prawid³owe.
! Przy du¿ych prêdkoœciach migawki
œwiat³o lampy b³yskowej mo¿e okazaæ
siê niewystarczaj¹ce.
! Aby unikn¹æ pogorszenia jakoœci zdjêæ,
zaleca siê ustawienie ka¿dej opcji w
menu [PICT.ADJ.] na [LOW] (str. 78).
! Ustawianie czu³oœci ISO opisano na
stronie 73.
! Korzystanie z zewnêtrznej lampy
b³yskowej opisano na stronie 83.
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Kompensowanie ekspozycji
Dziêki tej funkcji mo¿na osi¹gn¹æ prawid³ow¹ ekspozycjê zdjêcia zak³ócon¹ ró¿nic¹ w
jaskrawoœci fotografowanego obiektu i t³a, na którym siê on znajduje.
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).

Naciskaj przycisk , a¿ pojawi siê
ekran funkcji kompensowania
ekspozycji [ EXPOSURE].

! Wartoœæ kompensacji mo¿na ustawiaæ
w zakresie od -2 EV do + 2 EV w
krokach co 1/3 EV.

+ Uwagi i wskazówki
! EV jest skrótem od Exposure Value
(wartoœæ ekspozycji) i oznacza iloœæ
œwiat³a podawanego na przetwornik CCD
z uwzglêdnieniem wartoœci przys³ony i
prêdkoœci migawki.
! Zakres kompensacji bêdzie ograniczony w
zale¿noœci od jaskrawoœci obiektu.
! Wartoœæ kompensacji jest wyœwietlana w
lewym dolnym rogu ekranu.
! Wartoœæ kompensacji jest zapamiêtywana
nawet po wy³¹czeniu aparatu.
! Funkcja kompensowania jest niedostêpna,
je¿eli ekspozycja jest regulowana rêcznie.
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Automatyczne próbkowanie
Pojedyncze naciœniêcie przycisku migawki spowoduje, ¿e aparat automatycznie wykona 3
zdjêcia, za ka¿dym razem zmieniaj¹c wartoœæ ekspozycji zgodnie z ustawieniami.
Po wykonaniu zdjêæ mo¿na wybraæ jedno o prawid³owo ustawionej ekspozycji.
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).

Naciskaj przycisk , a¿ pojawi siê
ekran funkcji automatycznego
próbkowania [ AUTO BRACKET].

! Wartoœæ kompensacji mo¿na ustawiaæ
w zakresie od -2 EV do + 2 EV w
krokach co 1/3 EV.
! W celu wy³¹czenia funkcji wybierz
ustawienie [OFF].

+ Uwagi i wskazówki
! W³¹czenie funkcji automatycznego
próbkowania jest sygnalizowane
symbolem w lewym dolnym rogu ekranu.
! Po zrobieniu zdjêæ funkcja próbkowania
zostanie automatycznie wy³¹czona.
! Je¿eli automatyczne próbkowanie
zostanie w³¹czone po skompensowaniu
ekspozycji, zdjêcia bêd¹ bazowany na
wartoœci skompensowanej. Wartoœæ
kompensacji bêdzie wyœwietlana w lewym
dolnym rogu ekranu.
! Z aktywn¹ lamp¹ b³yskow¹ zostanie
wykonane tylko jedno zdjêcie.
Automatyczne próbkowanie zostanie
wy³¹czone automatycznie.
! Przy w³¹czonej funkcji próbkowania nie
mo¿na fotografowaæ z jednoczesnym
nagrywaniem notatek dŸwiêkowych.
! Je¿eli jednoczeœnie w³¹czono funkcje
próbkowania i wykonywania zdjêæ
seryjnych, wykonane zostanie
automatyczne próbkowanie.
! Funkcja automatycznego próbkowania
mo¿e nie skompensowaæ ekspozycji
prawid³owo w zale¿noœci od jaskrawoœci
obiektu.
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Fotografowanie z samowyzwalaczem
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).

W³¹cz samowyzwalacz.

Samowyzwalacz ustawiony na 10 sekund
Samowyzwalacz ustawiony na 2 sekundy
Brak ikony - samowyzwalacz wy³¹czony

Ustaw ostroœæ na fotografowanym
obiekcie.

! Samowyzwalacz zostanie wy³¹czony,
je¿eli po jego ustawieniu naciœniesz
przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Ustawienie samowyzwalacza na dwie
sekundy pozwala na ustabilizowanie drgañ
aparatu wywo³anych naciœniêciem spustu
migawki.
! Po aktywowaniu samowyzwalacza zacznie
migaæ kontrolka .
! Je¿eli od razu
wciœniesz do koñca
spust migawki,
ostroœæ zostanie
ustawiona
automatycznie tu¿ przed wykonaniem
zdjêcia.
! Przy aktywnym samowyzwalaczu i
w³¹czonej funkcji zdjêæ seryjnych zostanie
wykonane tylko jedno zdjêcie.
! Do wykonywania zdjêæ z
samowyzwalaczem zaleca siê korzystanie
ze statywu.
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Zdjêcia seryjne
Przygotowanie
! Ustaw pokrêt³o na wybranej funkcji z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).

W³¹cz funkcjê wykonywania zdjêæ
seryjnych.

+ Uwagi i wskazówki
Liczba zdjêæ seryjnych w zale¿noœci od
ustawieñ

Prêdkoœæ

Wysoka prêdkoœæ
Niska prêdkoœæ
Brak ikony (funkcja wy³¹czona)

Zacznij robiæ zdjêcia.

! W celu pe³nego wykorzystania funkcji
trzymaj wciœniêty spust migawki.

Liczba wykonywanych
zdjêæ

4 klatki/
sekundê

maks.
5 klatek

maks.
7 klatek

2 klatki/
sekundê

maks.
5 klatek

maks.
7 klatek

! Przy prêdkoœci migawki powy¿ej 1/60
mo¿liwe jest wykonanie 4 zdjêæ w ci¹gu
sekundy.
! Je¿eli lampa b³yskowa jest w³¹czona,
mo¿na zarejestrowaæ tylko jedn¹ klatkê.
! Dla funkcji fotografowania uproszczonego
[ ] prêdkoœæ migawki jest zawsze ustawiana
na ma³¹.
! Korzystaj¹c z funkcji fotografowania
poklatkowego nie mo¿na jednoczeœnie
nagrywaæ dŸwiêku.
! Je¿eli w³¹czone s¹ opcje automatycznego
próbkowania i zdjêæ seryjnych, wykonane
bêdzie automatyczne próbkowanie.
! Je¿eli korzystasz z karty pamiêci
MultiMediaCard, wykonanie zdjêæ
seryjnych nie powiedzie siê, poniewa¿ karty
tego typu s¹ wolniejsze od kart SD.
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Wyœwietlanie zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Wybierz zdjêcie.

! Liczba zdjêæ przewiniêtych za jednym
razem zale¿y od ca³kowitej liczby zdjêæ
zapisanych na karcie.
! Po zwolnieniu przycisku lub numer
przewiniêtego pliku rozpoczyna siê od 1.
! Podczas przewijania du¿ej liczby zdjêæ,
przed osi¹gniêciem ¿¹danego zdjêcia
zwolnij przycisk lub , a nastêpnie
wyœwietl szukane zdjêcie naciskaj¹c
pojedynczo / .
! Podczas podgl¹du zdjêcia po jego
wykonaniu lub kiedy wyœwietlane s¹
miniatury, zdjêcia mo¿na przewijaæ tylko
pojedynczo.

+ Uwagi i wskazówki
! Po naciœniêciu przycisku . zostanie
wyœwietlone poprzednie zdjêcie.
! Po naciœniêciu przycisku . zostanie
wyœwietlone nastêpne zdjêcie.
! Po ostatnim zdjêciu zostanie
wyœwietlone pierwsze.

+ Szybkie przewijanie do przodu i wstecz

Trzymaj¹c wciœniêty przycisk lub
podczas wyœwietlania zdjêæ spowodujesz, ¿e
na ekranie aktualizowane bêd¹ numery
plików i stron. Po zwolnieniu przycisku
zostanie wyœwietlone zdjêcie.
: Szybkie przewijanie do przodu
: Szybkie przewijanie wstecz
! Liczba przewiniêtych zdjêæ zale¿y od tego,
jak d³ugo by³ wciœniêty przycisk lub .
! Im d³u¿ej naciskasz przyciski / , tym
wiêcej zdjêæ mo¿esz przewin¹æ za jednym
razem.

! Aparat bazuje na standardach DCF
(Design rule for Camera File system),
które zosta³y ustanowione przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries (JEITA).
! W przypadku zmiany nazw folderów lub
ich struktury za pomoc¹ komputera PC
aparat mo¿e nie byæ w stanie odtwarzaæ
zdjêæ.
! Formatem, który mo¿e byæ odtwarzany
przez ten aparat jest JPEG (istniej¹
równie¿ zdjêcia w formacie JPEG, których
nie mo¿na odtworzyæ za pomoc¹ aparatu).
! W trakcie odtwarzania zdjêæ wykonanych
przy pomocy innych urz¹dzeñ, jakoœæ tych
zdjêæ mo¿e ulec pogorszeniu lub ich
wyœwietlenie mo¿e nie byæ mo¿liwe.
! Przy próbie odtworzenia pliku nie
spe³niaj¹cego norm, numer folderu i pliku
jest wyœwietlany jako [-] i ekran mo¿e staæ
siê czarny.
! W przypadku niektórych zdjêæ na ekranie
mo¿e pojawiaæ tzw. mora, ale nie oznacza
to usterki.

Wyœwietlanie - funkcje podstawowe

Wyœwietlanie miniatur zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Prze³¹cz ekran na wyœwietlanie
miniatur.

Wybierz zdjêcie.

+ Powrót do zwyk³ego wyœwietlania

Obróæ dŸwigienkê zoom-u w stronê symbolu
[ ].

! Zostanie wyœwietlone zdjêcie, którego
numer by³ oznaczony kolorem ¿ó³tym.
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Wyœwietlanie zdjêæ w powiêkszeniu
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Powiêksz zdjêcie.

+ Kasowanie wyœwietlonego zdjêcia

Naciœnij przycisk [ ].
Po wyœwietleniu komunikatu z pytaniem o
potwierdzenie, przyciskiem wska¿ opcjê
[YES] i naciœnij (str. 47).

+ Uwagi i wskazówki
! Im wiêkszy stopieñ powiêkszenia zdjêcia,
tym bardziej pogarsza siê jakoœæ obrazu na
ekranie.
! Funkcja powiêkszania mo¿e nie zadzia³aæ,
je¿eli zdjêcia zosta³y wykonane za pomoc¹
innego urz¹dzenia.

Zdjêcie mo¿na przesuwaæ.
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Kasowanie zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

+ Kasowanie pojedynczych zdjêæ
Wyœwietl zdjêcie, które chcesz
skasowaæ.

! Naciœniêcie przycisku spowoduje
wyœwietlenie poprzedniego zdjêcia.
! Naciœniêcie przycisku spowoduje
wyœwietlenie kolejnego zdjêcia.
Skasuj zdjêcie.
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+ Jednoczesne kasowanie wielu zdjêæ
Wska¿ opcjê [MULTI DELETE].

Zaznacz zdjêcia, które chcesz
skasowaæ.

! Zdjêcia zaznaczone do skasowania
bêd¹ wyœwietlane z ikon¹ [ ]. Ponowne
naciœniêcie przycisku spowoduje
anulowanie kasowania zdjêcia.
! Je¿eli danego zdjêcia nie mo¿na
skasowaæ, ikona [ ] zacznie migaæ na
czerwono. W takim wypadku wy³¹cz
ochronê przed kasowaniem (str. 95).

Skasuj zdjêcia.

! Za jednym razem mo¿na skasowaæ do
50 zdjêæ.
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+ Kasowanie wszystkich zdjêæ
Wska¿ opcjê [ALL DELETE].

Skasuj wszystkie zdjêcia.

+ Uwagi i wskazówki
! Skasowanych zdjêæ nie mo¿na
odzyskaæ, z tego te¿ powodu zachowaj
szczególn¹ ostro¿noœæ.
! Nie mo¿na kasowaæ zdjêæ chronionych
(str. 95) i nie spe³niaj¹cych wymogów
standardu DCF (str. 44).
! Nie wy³¹czaj aparatu podczas
kasowania zdjêæ.
! Je¿eli poziom na³adowania akumulatora
jest niski (str. 12), pod³¹cz aparat do
zasilacza.
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Przycisk EXPOSURE
+ Sposoby korzystania z przycisku [EXPOSURE].

Sposób dzia³ania przycisku [EXPOSURE] jest zale¿ny od aktualnie w³¹czonej funkcji aparatu [ ] (Program AE), [ ] (fotografowanie z niewielkiej odleg³oœci), [ ] (programy A/S/M.).

Zwyk³e dzia³anie

Ustawianie ekspozycji
Program AE/
Funkcja Macro

Kompensowanie ekspozycji
itp.
Samowyzwalacz
Podgl¹d zdjêcia
Lampa b³yskowa
Ustawienie przesuniêcia
programu
Przymkniêcie przys³ony
Wiêksza prêdkoœæ migawki
Otwarcie przys³ony
Mniejsza prêdkoœæ migawki

Funkcja rejestrowania

Programy A/S/M.

Przyciski kursora
Przesuniêcie programu za
pomoc¹ / .
Ustawianie przys³ony za
pomoc¹ /
( / nie dzia³aj¹).
Ustawianie prêdkoœci
migawki za pomoc¹ /
( / nie dzia³aj¹).
Ustawianie przys³ony za
pomoc¹ /m. i prêdkoœci
migawki za pomoc¹ / .

! Funkcjê przesuniêcia programu opisano na stronie 34.
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Fotografowanie z priorytetem przys³ony
Je¿eli chcesz uzyskaæ na zdjêciu ostrzejsze t³o, ustaw wartoœæ przys³ony na wy¿sz¹ wartoœæ.
Im wiêksza wartoœæ, tym mniejsze bêdzie rozwarcie przys³ony. Dla uzyskania efektu miêkkiego
t³a zmniejsz wartoœæ przys³ony, zwiêkszaj¹c tym samym jej rozwarcie.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [

] (str. 29).

Wska¿ opcjê [AE MODE] i ustaw j¹ na
[A].

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
Ustaw wartoœæ przys³ony i wykonaj
zdjêcie.

+ Uwagi i wskazówki
! Na stronie 55 podano zestawienia
mo¿liwych wartoœci przys³ony i prêdkoœci
migawki.
! Zakresy ustawiania ostroœci wynosz¹
5 cm - ¥ (ujêcia szerokok¹tne) oraz
2 m. - ¥ (powiêkszenia).
! Je¿eli fotografowany obiekt jest jaskrawy,
ustaw wiêksz¹ wartoœæ przys³ony. Je¿eli
jest przyciemniony, ustaw mniejsz¹
wartoœæ.
! Jaskrawoœæ obrazu na ekranie mo¿e
ró¿niæ siê od jaskrawoœci zdjêcia.
Skorzystaj z funkcji podgl¹du lub prze³¹cz
siê na wyœwietlanie zdjêæ, aby sprawdziæ
efekty ustawieñ.
! Czu³oœci ISO w tym programie nie mo¿na
ustawiæ na [AUTO].
! W przypadku nieprawid³owej ekspozycji,
wartoœci przys³ony lub prêdkoœci migawki,
wartoœci na ekranie bêd¹ wyœwietlane na
czerwono.
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Fotografowanie z priorytetem migawki
Kiedy chcesz uzyskaæ ostre zdjêcia szybko poruszaj¹cych siê obiektów, zwiêksz prêdkoœæ
migawki. Je¿eli natomiast bêdziesz chcia³ uzyskaæ efekt smugi, zmniejsz prêdkoœæ migawki.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [

] (str. 29).

Wska¿ opcjê [AE MODE] i ustaw j¹ na
[S].

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
Ustaw wartoœæ przys³ony i wykonaj
zdjêcie.

+ Uwagi i wskazówki
! Na stronie 55 podano zestawienia
mo¿liwych wartoœci przys³ony i prêdkoœci
migawki.
! Zakresy ustawiania ostroœci wynosz¹
5 cm - ¥ (ujêcia szerokok¹tne) oraz
2 m. - ¥ (powiêkszenia).
! Jaskrawoœæ obrazu na ekranie mo¿e
ró¿niæ siê od jaskrawoœci zdjêcia.
Skorzystaj z funkcji podgl¹du lub prze³¹cz
siê na wyœwietlanie zdjêæ, aby sprawdziæ
efekty ustawieñ.
! Kiedy w³¹czony jest program
fotografowania z priorytetem migawki,
ni¿ej wymienione ustawienia nie bêd¹
dostêpne:
- Wolna synchronizacja z redukcj¹ efektu
czerwonych oczu [
] (str. 37).
- Ustawienie czu³oœci ISO na [AUTO]
(str. 73).
! W przypadku nieprawid³owej ekspozycji,
wartoœci przys³ony lub prêdkoœci migawki,
wartoœci na ekranie bêd¹ wyœwietlane na
czerwono.
! Dla bardzo wolnych prêdkoœci migawki
zaleca siê korzystanie ze statywu.
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Rêczne ustawianie ekspozycji
Dziêki temu programowi u¿ytkownik mo¿e samodzielnie ustawiæ wszystkie parametry
ekspozycji.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [

] (str. 29).

Wska¿ opcjê [AE MODE] i ustaw j¹ na
[M.].

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
Ustaw wartoœæ przys³ony i prêdkoœæ
migawki.

!
!

/ : Wartoœæ przys³ony
/ : Prêdkoœæ migawki

Wciœnij do po³owy spust migawki.

! Na oko³o 10 sekund pojawi siê
wskaŸnik oceny ekspozycji .
! Je¿eli ekspozycja nie zosta³a
ustawiona prawid³owo, ponownie ustaw
jej parametry.
Wykonaj zdjêcie.
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+ WskaŸnik oceny ekspozycji
Ekspozycja jest
ustawiona
prawid³owo.
Ustaw szybsz¹
migawkê lub zwiêksz
wartoœæ przys³ony.

Ustaw wolniejsz¹
migawkê lub
zmniejsz wartoœæ
przys³ony.

Wyœwietlane wskazania s¹ szacunkowe. Po
wykonaniu zdjêcia zaleca siê wyœwietlenie go
za pomoc¹ funkcji podgl¹du i ocenê
ustawieñ.

+ Uwagi i wskazówki
! Na stronie 55 podano zestawienia
mo¿liwych wartoœci przys³ony i prêdkoœci
migawki.
! Zakresy ustawiania ostroœci wynosz¹
5 cm - ¥ (ujêcia szerokok¹tne) oraz
2 m. - ¥ (powiêkszenia).
! W przypadku nieprawid³owej ekspozycji,
wartoœæ przys³ony i prêdkoœæ migawki, na
ekranie bêd¹ wyœwietlane na czerwono.
! Kiedy w³¹czony jest program
fotografowania z rêcznym ustalaniem
ekspozycji, ni¿ej wymienione ustawienia i
funkcje nie bêd¹ dostêpne:
- Wolna synchronizacja z redukcj¹ efektu
czerwonych oczu [
] (str. 37).
- Ustawienie czu³oœci ISO na [AUTO]
(str. 73).
- Kompensowanie ekspozycji (str. 40).
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Wartoœci przys³ony i prêdkoœci migawki
+ Program z priorytetem przys³ony
Dostêpne wartoœci przys³ony (co 1/3 EV)

Prêdkoœæ migawki (sek.)

+ Program z priorytetem migawki
Dostêpne prêdkoœci migawki (sek.) (co 1/3 EV)

Wartoœæ przys³ony

+ Rêczne ustawianie ekspozycji
Dostêpne wartoœci przys³ony (co 1/3 EV)

Dostêpne prêdkoœci migawki (sek.) (co 1/3 EV)
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Fotografowanie z niewielkiej odleg³oœci
Ta funkcja aparatu (nazywana równie¿ funkcj¹ Makro) pozwala na wykonywanie fotografii z
bardzo ma³ych odleg³oœci (np. zdjêcia kwiatów).
Po jej w³¹czeniu aparat mo¿na zbli¿yæ do fotografowanego obiektu na odleg³oœæ 5 cm (ujêcia
szerokok¹tne).
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).
! Zwyk³e zdjêcia

! Makro [ ]

+ Uwagi i wskazówki
! Zaleca siê korzystanie ze statywu.
! Je¿eli aparat znajdzie siê poza zasiêgiem
pracy funkcji Makro, obiekt mo¿e wyjœæ
nieostry pomimo w³¹czonej ikony fokusa.
! Dostêpna jest funkcja przesuniêcia
programu (str. 34).
! Efektywny zasiêg lampy b³yskowej wynosi
40 cm - 4 m. (przy ustawieniu ISO AUTO).
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Program zdjêæ portretowych
Program ten umo¿liwia na „wydobycie” fotografowanego obiektu z lekko nieostrego t³a oraz na
korektê ekspozycji i odcienia.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).
Technika fotografowania
Za pomoc¹ dŸwigienki zoom-u powiêksz
ujêcie tak bardzo, jak tylko jest to mo¿liwe, a
nastêpnie wska¿ t³o, które jest odleg³e od
aparatu.

+

+ Uwagi i wskazówki
! Program ten najlepiej sprawdza siê w
plenerze w œwietle s³onecznym.
! Najlepsze rezultaty uzyskuje siê przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].
Wewn¹trz pomieszczeñ odcieñ mo¿e ulec
zmianie.
! W razie potrzeby mo¿esz skorygowaæ
ustawienia balansu bieli (str. 66).
! Je¿eli chcesz zmieniæ ustawienia
ekspozycji lub odcieñ zdjêcia, skorzystaj z
funkcji kompensowania ekspozycji lub
zmieñ ustawienia jakoœci zdjêæ.
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Program zdjêæ z zawodów sportowych
Program ten u³atwia fotografowanie szybko poruszaj¹cych siê obiektów (np. zawodników
podczas igrzysk).
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).
Technika fotografowania
Aby sfotografowaæ obiekt tak, aby na zdjêciu
wyszed³ jakby by³ nieruchomy, aparat u¿ywa
bardzo du¿ych prêdkoœci migawki. Program
ten jest efektywny zw³aszcza podczas
fotografowania w bezchmurne dni.

+

+ Uwagi i wskazówki
! Program ten najlepiej sprawdza siê w
plenerze, kiedy odleg³oœæ od
fotografowanych obiektów wynosi co
najmniej 5 m.
! Najlepsze rezultaty uzyskuje siê przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].
! W razie potrzeby mo¿esz skorygowaæ
ustawienia balansu bieli (str. 66).
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Panning
Panning jest technik¹ polegaj¹c¹ na „œledzeniu” aparatem fotografowanego obiektu podczas
robienia zdjêcia. W efekcie tego obiekt ma w³aœciw¹ ostroœæ, podczas gdy t³o staje siê rozmyte
z powodu ruchu.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).
! W³¹cz funkcjê robienia zdjêæ seryjnych (str. 43).
! Ustaw wstêpnie ostroœæ (str. 65).

Technika fotografowania
Aby uzyskaæ dobre zdjêcia, wybierz poziom¹
p³aszczyznê, po której bêdzie porusza³ siê
obiekt, a nastêpnie zacznij robiæ zdjêcia,
jednoczeœnie pod¹¿aj¹c za obiektem.

+

P³ynnie przesuwaj aparat w œlad za
fotografowanym obiektem.
Podczas ruchu aparatu wciœnij spust
migawki.
Kontynuuj ruch aparatu.

+ Przydatne wskazówki:

! Korzystaj z wizjera (str. 26)
! Wybierz obiekt poruszaj¹cy siê szybko.
! Zbli¿ siê do niego na tyle, na ile jest to
mo¿liwe.
! Wstêpnie ustaw ostroœæ w miejscu, w
którym obiekt siê pojawi.
! Korzystaj z tego programu ³¹cznie z
funkcj¹ zdjêæ seryjnych (str. 43). Na
zakoñczenie mo¿esz wybraæ najlepsze
zdjêcia.
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+ Uwagi i wskazówki
! W celu uzyskania po¿¹danego efektu,
aparat zwalnia prêdkoœæ migawki, w
rezultacie czego ³atwo mo¿e dojœæ do
problemów z drganiami aparatu.
! Program panningu nie sprawdza siê zbyt
dobrze w ni¿ej wymienionych sytuacjach:
- Bardzo jasne scenerie (np. latem).
Zaleca siê korzystanie z opcjonalnego
filtra ND (str. 116).
- Przy prêdkoœciach migawki wiêkszych
ni¿ 1/100.
- Kiedy obiekt porusza siê wolno
i prêdkoœæ œledzenia jest niewielka (t³o
nie bêdzie oddawa³o dynamiki).
! Najlepsze rezultaty uzyskuje siê przy
ustawieniu balansu bieli na [AUTO].
! W razie potrzeby mo¿esz skorygowaæ
ustawienia balansu bieli (str. 66).

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Fotografowanie w warunkach s³abego oœwietlenia
Funkcja ta umo¿liwia robienie zdjêæ w nocy. Dziêki wykorzystaniu lampy b³yskowej i
spowolnieniu migawki, fotografowane obiekty i otoczenie na zdjêciach wyjd¹ jaœniejsze ni¿ w
rzeczywistoœci.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [

] (str. 29).

+ Nocne pejza¿e

! Bez wykorzystania lampy b³yskowej
prêdkoœæ migawki spada do oko³o 8
sekund.
Taka prêdkoœæ nadaje siê tylko do
fotografowania nocnych pejza¿y.
! Zakres pracy fokusa zawiera siê w
przedziale 5 m. - ¥.

+ Uwagi i wskazówki
+ Technika fotografowania

! Otwórz lampê b³yskow¹ (str. 37).
! Ze wzglêdu na ma³¹ prêdkoœæ migawki
(oko³o 1 sekundy) zaleca siê korzystanie
ze statywu.
! Upewnij siê, aby fotografowany obiekt
pozosta³ nieruchomy przez oko³o sekundê
od momentu wciœniêcia spustu migawki.
! Fotografowany obiekt powinien znajdowaæ
siê w efektywnym zakresie dzia³ania lampy
b³yskowej, tj. 40 cm - 2 m.
(dla czu³oœci ISO 100).
! Zaleca siê przesuniêcie dŸwigienki zoom-u
w po³o¿enie W (ujêcia szerokok¹tne).
! Zakres pracy fokusa zawiera siê w
przedziale 1 m. - ¥.

! Pamiêtaj o zamkniêciu lampy b³yskowej,
je¿eli nie bêdzie potrzebna.
! Jedyne dostêpne ustawienie lampy
b³yskowej to wolna synchronizacja
z redukcj¹ efektu czerwonych oczu [
].
! Dostêpna jest funkcja ustawiania balansu
bieli (str. 66).
! Po wykonaniu zdjêcia migawka mo¿e
pozostaæ zamkniêta (przez maksymalnie 8
sekund), ale nie oznacza to usterki.
! W bardzo ciemnych lokalizacjach na
zdjêciach mog¹ ujawniaæ siê
zniekszta³cenia. Aby ich unikn¹æ przestaw
ka¿d¹ funkcjê z menu [PICT.ADJ.] na
[LOW] (str. 78).
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Rejestrowanie sekwencji filmowych
Funkcja ta umo¿liwia rejestrowanie krótkich sekwencji filmowych z dŸwiêkiem.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [

] (str. 29).

Wska¿ opcjê [MOTION RATE].

Wciœnij spust migawki do po³owy.

! Po ustawieniu ostroœci pojawi siê ikona
fokusa .
! [30fps]:
Ruch bêdzie p³ynny, lecz wielkoœæ
pliku dosyæ znaczna.
! [10fps]:
Zapisywane pliki maj¹ mniejszy
rozmiar dziêki czemu mo¿na
rejestrowaæ d³u¿sze sekwencje.
! fps - liczba klatek filmu
rejestrowanych w ci¹gu jednej
sekundy (ang. frames per second).
! Zamknij menu naciskaj¹c przycisk
[MENU].

Aby rozpocz¹æ rejestrowanie, wciœnij
spust migawki do koñca.

! Równoczeœnie, poprzez
wbudowany
w aparat
mikrofon ,
rozpocznie siê
rejestrowanie
dŸwiêku.
! Ponowne naciœniêcie spustu migawki
zatrzymuje rejestrowanie.
! Rejestrowanie zatrzyma siê
automatycznie, je¿eli na karcie
zabraknie wolnego miejsca.
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+ Pojemnoœæ karty a czas rejestrowania
Pojemnoœæ karty
pamiêci SD

Szybkoœæ rejestrowania

75 sekund

25 sekund

160 sekund

55 sekund

350 sekund

120 sekund

720 sekund

240 sekund

1 450 sekund

480 sekund

2 950 sekund

1 020 sekund

! Licznik wolnego miejsca (w przybli¿eniu) bêdzie wyœwietlany na
ekranie.
! Wszystkie wartoœci podano w przybli¿eniu.

+ Uwagi i wskazówki
! Rozdzielczoœæ filmu jest sta³a i wynosi 320x240 pikseli.
! Nie mo¿na rejestrowaæ samego obrazu bez dŸwiêku.
! W przypadku karty pamiêci typu MultiMediaCard po zakoñczeniu rejestrowania kontrolka
dostêpu do karty mo¿e byæ wyœwietlana jeszcze przez jakiœ czas, ale nie oznacza to usterki.
! Po rozpoczêciu rejestrowania ustawienia fokusa, zoom-u i przes³ony zostaj¹ ustalone na
jednym poziomie (pocz¹wszy od pierwszej klatki).
! W przypadku niektórych typów kart pamiêci rejestrowanie mo¿e zatrzymaæ siê
nieoczekiwanie.
! Materia³ zarejestrowany za pomoc¹ tego aparatu, a odtwarzany na innym urz¹dzeniu mo¿e
ulec pogorszeniu lub w ogóle nie byæ odtwarzany.
! Sekwencje zarejestrowane z prêdkoœci¹ [30fps] mo¿na odtwarzaæ tylko na tych aparatach
lub kamerach, które tê prêdkoœæ obs³uguj¹.
! Funkcja podgl¹du jest niedostêpna.
! Stabilizator obrazu mo¿na ustawiæ tylko na [MODE1].

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Rêczne ustawianie ostroœci
Funkcja ta przydaje siê w sytuacjach,kiedy wymagane jest „sztywne” ustawienie ostroœci.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).

W menu [SETUP] (str. 25) w³¹cz opcjê
[MF ASSIST] (ustawienie [ON]).

Przestaw prze³¹cznik fokusa w
po³o¿enie [MF] i ustaw ostroœæ
obracaj¹c pierœcieniem .

! AF: Autofokus
! MF: Fokus rêczny (manualny)
!
: Jednorazowy autofokus
Na ekranie zostanie wyœwietlone okno
pomocnicze MF.

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu
naciskaj¹c przycisk [MENU].

! Okno pomocnicze zniknie po oko³o 2
sekundach od momentu, kiedy
przestaniesz obracaæ pierœcieniem.
! Okno pomocnicze mo¿na ca³kowicie
wy³¹czyæ,ustawiaj¹c opcjê [MF
ASSIST] w menu [SETUP] na [OFF].

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

+ Technika rêcznego ustawiania
ostroœci

Ostroœæ jest ustawiona prawid³owo

+ Wstêpne ustawianie ostroœci

Technika ta polega na uprzednim ustawieniu
ostroœci na obszarze, w którym pojawi siê
fotografowany obiekt (np. do panningu [ ]
- str. 59).
Funkcja ta przyda siê wtedy, kiedy odleg³oœæ
obiektu od aparatu nie ulegnie zmianie.

+ Uwagi i wskazówki

Powoli obracaj pierœcieniem ustawiania
ostroœci. Po ustawieniu ostroœci obróæ
pierœcieñ jeszcze trochê.
Dostrój ostroœæ obracaj¹c pierœcieñ
w przeciwnym kierunki.

+ Jednorazowy autofokus

Przesuwaj¹c prze³¹cznik autofokusa w
po³o¿enie [ ] mo¿na na moment w³¹czyæ
autofokus i pozwoliæ automatyce aparatu na
ustawienie ostroœci.
Funkcja ta jest przydatna podczas wstêpnego
ustawiania ostroœci.

! Ostroœæ mo¿na równie¿ ustawiaæ rêcznie
podczas rejestrowania sekwencji
filmowych [ ]. Po rozpoczêciu
rejestrowania fokus zostanie zablokowany.
! Ostroœæ ustawiona w ujêciu
szerokok¹tnym mo¿e nie byæ w³aœciwa w
powiêkszeniu. W takim wypadku trzeba j¹
ustawiæ ponownie.
! Je¿eli ustawiasz ostroœæ rêcznie, nie
mo¿esz korzystaæ z funkcji ci¹g³ego
autofokusa.
! Okno pomocnicze MF jest wyœwietlane
tylko w zakresie pracy zoom-u
optycznego.

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Ustawienia balansu bieli
W pewnych okolicznoœciach bia³y kolor mo¿e na zdjêciach mieæ odcieñ czerwonawy lub
niebieskawy. Mo¿e siê to zdarzaæ w podczas fotografowania wczesnym rankiem, póŸnym
wieczorem, w pochmurne dni lub w warunkach oœwietlenia halogenowego. Dziêki ró¿nym
dostêpny ustawieniom balansu bieli problem ten mo¿na skorygowaæ,
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

Wska¿ w menu opcjê [W.BALANCE]
i wybierz odpowiednie ustawienie.

! [AUTO]:
automatyczne ustalanie balansu bieli
! [ ] (œwiat³o dzienne):
do fotografowania w plenerze w jasne
dni
! [ ] (zachmurzenie)
do fotografowania w pochmurne dni
! [ ] (halogen)
do fotografowania w warunkach
oœwietlenia halogenowego
! [ ] (lampa b³yskowa)
wy³¹cznie do fotografowania z lamp¹
b³yskow¹
! [ ] (w³asne ustawienie)
rêczne ustalenie balansu bieli (patrz
kolejne strony instrukcji)

] (str. 29).

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
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Funkcja automatycznego doboru balansu
bieli w warunkach nieprawid³owego
oœwietlenia mo¿e skutkowaæ tym, ¿e zdjêcia
bêd¹ mia³y odcieñ czerwonawy lub
niebieskawy. Funkcja ta równie¿ nie dzia³a
poprawnie, kiedy ujêcie jest oœwietlone
wieloma Ÿród³ami œwiat³a.
W takim wypadku konieczne mo¿e siê
okazaæ rêczne ustawienie balansu bieli.
1 Zakres kontrolowany przez funkcjê
automatycznego doboru balansu bieli.
2 B³êkitne niebo
3 Zachmurzone niebo (deszcz)
4 Ekran telewizora
5 Œwiat³o s³oneczne
6 Bia³e œwiat³o jarzeniowe
7 Œwiat³o zwyk³ej ¿arówki
8 Wschód lub zachód s³oñca
9 Œwiat³o œwiecy

K - temperatura barwy w kelwinach.
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Rêczne ustawianie balansu bieli
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

Wska¿ w menu opcjê [W.BALANCE]
i ustaw j¹ na [ ].

] (str. 29).

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli funkcja balansu bieli jest ustawiona
na opcjê inn¹ ni¿ [AUTO], balans mo¿na
jeszcze dostroiæ (str. 69).
! Wybrane ustawienie balansu bieli jest
stosowane w pozosta³ych funkcjach
rejestrowania.
! Podczas rejestrowania sekwencji
filmowych [ ] balans bieli jest zawsze
przestawiany na [AUTO].
! Je¿eli fotografujesz z wykorzystaniem
lampy b³yskowej, balans bieli zostanie
ustawiony automatycznie (z wyj¹tkiem
ustawieñ [ ] i [ ]). Jednak¿e ustawienie
to mo¿e byæ nieprawid³owe, je¿eli œwiat³o
lampy oka¿e siê niewystarczaj¹ce.

Je¿eli po raz kolejny rêcznie ustawiasz
balans bieli, naciœnij przycisk .
Nakieruj aparat na kartkê bia³ego
papieru lub podobny przedmiot, tak
aby w ca³kowicie wype³ni³ ekran i
wciœnij spust migawki.

! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
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Dostrajanie balansu bieli
Je¿eli nie mo¿na uzyskaæ w³aœciwego odcienia z powodu zbyt wielu Ÿróde³ œwiat³a, przydatna
oka¿e siê funkcja dostrajania balansu bieli.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).
! Ustaw balans bieli na jedn¹ z opcji: [ ], [ ], [ ], [ ] lub [ ] (str. 66).

Naciskaj przycisk , a¿ pojawi siê
opcja [ WB ADJUST.].

Wyreguluj balans bieli.

Naciskaj, je¿eli odcieñ
jest czerwonawy.
!
[RED]:
Naciskaj, je¿eli odcieñ
jest niebieskawy.
! Po dostrojeniu naciœnij przycisk .
!

[BLUE]:

+ Uwagi i wskazówki
! Ikona balansu bieli bêdzie wyœwietlana na
czerwono lub niebiesko.
! Wartoœæ dostrojenia mo¿na ustawiæ
niezale¿nie dla ka¿dej opcji balansu bieli.
! Po rêcznym ustawieniu balansu bieli [ ]
wartoœæ dostrojenia jest zerowana.
! Po dostrojeniu zdjêcie bêdzie zbli¿one do
rzeczywistego obrazu, ale nie identyczne.
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Rozdzielczoœæ zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

W menu wska¿ opcjê [PICT.SIZE]
i wybierz ¿¹dan¹ rozdzielczoœæ.

!
!
!
!
!
!

[2304]: 2304 x 1728 pikseli
[1600]: 1600 x 1200 pikseli
[1280]: 1280 x 960 pikseli
[640]: 640 x 480 pikseli
[HDTV]:1920 x 1080 pikseli
Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

] (str. 29).

+ Uwagi i wskazówki
! Klatki sekwencji filmowych maj¹ sta³¹
rozdzielczoœæ 640 x 480 pikseli.
! Im ni¿sza rozdzielczoœæ zdjêæ (640 x 480),
tym wiêcej ich zmieœci siê na karcie.
Dodatkowo mniejsze pliki ³atwiej jest
wysy³aæ poczt¹ elektroniczn¹ i umieszczaæ
na stronach WWW.
! Im wy¿sza rozdzielczoœæ (2304 x 1728),
tym lepsz¹ jakoœæ uzyskuje siê na
wydrukach, zw³aszcza na
wielkoformatowych.
! Zdjêcia wykonane w rozdzielczoœci [HDTV]
bêd¹ mia³y znakomit¹ jakoœæ podczas
wyœwietlania ich na telewizorze
szerokoekranowym (o formacie 16:9).
Dodatkowo niektóre telewizory s¹
wyposa¿one w czytniki kart pamiêci SD.
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Jakoœæ zdjêæ
Pojêcie „jakoœci” odnosi siê do stopnia kompresji obrazu. Im jest on ni¿szy, tym lepsza jest
jakoœæ obrazu. Z kolei wy¿szy stopieñ kompresji pozwala na zapisanie na karcie wiêkszej
liczby zdjêæ.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

W menu wska¿ opcjê [QUALITY]
i wybierz ¿¹dan¹ jakoœæ.

Najlepsza
(niski stopieñ kompresji)
!
: Standardowa
(wysoki stopieñ kompresji)
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
!

:

] (str. 29).

+ Uwagi i wskazówki
! W zale¿noœci od fotografowanego obiektu
lub panuj¹cych warunków zdjêcia mog¹
zawieraæ zak³ócenia w postaci mozaiki.
! Liczba mo¿liwych do zapisania zdjêæ
zale¿y od fotografowanych obiektów.
! Liczba mo¿liwych do zapisania zdjêæ na
karcie mo¿e nie odpowiadaæ liczbie
zapisanych zdjêæ.
! Pojemnoœci kart pamiêci w przeliczeniu na
liczbê zdjêæ podano na stronie 125.
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Fotografowanie punktowe
W³¹czenie tej funkcji spowoduje, ¿e obszar ujêcia u¿ywany do nastawienia ostroœci i
ekspozycji zostanie ograniczony. Mo¿e to okazaæ siê przydatne na przyk³ad podczas
fotografowania grupy osób, z których jedn¹ chcemy wyró¿niæ na zdjêciu w sposób szczególny.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

W menu wska¿ opcjê [SPOT MODE]
i ustaw j¹ na [ON].

] (str. 29).

Przesuñ aparat tak, aby skomponowaæ
ujêcie i wciœnij do koñca spust
migawki.

! Dogodne ustawienia AF/AE mo¿na
ustawiaæ na bardziej ograniczonych
obszarach.

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
Nakieruj celownik autofokusa na obiekt
i wciœnij do po³owy spust migawki.
Zostanie w³¹czona blokada AF/AE.

! Pojawi¹ ciê celownik obszaru
autofokusa
i celownik pomiarowy
.

+ Uwagi i wskazówki
! Ostroœæ mo¿e nie zostaæ ustawiona
prawid³owo, je¿eli fotografowany obiekt
jest ciemny.
! T³o mo¿e staæ siê ciemniejsze lub
jaœniejsze, poniewa¿ ekspozycja jest
ustawiana tylko na konkretnym obszarze.
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Czu³oœæ ISO
Opcja ta pozwala ustawiæ czu³oœæ aparatu na œwiat³o. Wartoœæ tê mo¿na zwiêkszaæ w
miejscach, gdzie nie wolno stosowaæ lampy b³yskowej. Ogólna jakoœæ zdjêæ ulega pogorszeniu
wraz ze wzrostem czu³oœci ISO.
Czu³oœæ ISO
W jasnych miejscach
(np. plener)
W ciemnych miejscach

Odpowiednia

Nieodpowiednia

Nieodpowiednia

Odpowiednia

Prêdkoœæ migawki

Niska

Wysoka

Szumy na obrazie

Mniejsze

Wiêksze

Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).

W menu wska¿ opcjê [SENSITIVITY]
i ustaw czu³oœæ ISO.

! Ustawienie [AUTO] spowoduje, ¿e
czu³oœæ bêdzie dobierana
automatycznie w zakresie od ISO50 do
ISO200 w zale¿noœci od warunków
oœwietlenia (je¿eli korzystasz z lampy
b³yskowej zakres ten wynosi od ISO50
do ISO400).
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Czu³oœæ zawsze jest ustawiana na [AUTO]
dla funkcji rejestrowania sekwencji
filmowych [ ].
! W celu wyeliminowania zak³óceñ obrazu
zaleca siê zmniejszanie czu³oœci ISO lub
ustawienie wszystkich opcji z menu
[PICT.ADJ.] na [LOW] (str. 78).
! Czu³oœci nie mo¿na ustawiæ na [AUTO],
kiedy w³¹czony jest któryœ z programów
A/S/M.
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Zdjêcia z notatkami dŸwiêkowymi
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

W menu wska¿ opcjê [AUDIO REC.]
i ustaw j¹ na [ON].

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

Wykonaj zdjêcie.

! DŸwiêk bêdzie rejestrowany przez
kolejnych 5 sekund.
! Je¿eli podczas rejestrowania
naciœniesz przycisk [MENU], notatka
dŸwiêkowa nie zostanie
zarejestrowana.

] (str. 29).

+ Uwagi i wskazówki
! Nie ma potrzeby trzymaæ wciœniêtego
spustu migawki.
! DŸwiêk jest nagrywany
poprzez wbudowany
mikrofon .
! Funkcja nagrywania
notatek dŸwiêkowych
nie dzia³a, je¿eli
wykonujesz zdjêcia
seryjne b¹dŸ uruchomi³eœ funkcjê
automatycznego próbkowania.
! Zdjêcia z notatkami dŸwiêkowymi zajmuj¹
trochê wiêcej miejsca na karcie.
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Ci¹g³y autofokus
Funkcja ta pozwala na skrócenie czasu wykonania zdjêcia, poniewa¿ nie bêdzie konieczne
wciskanie spustu migawki do po³owy w celu ustawienia ostroœci.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).

W menu wska¿ opcjê [CONT. AF]
i ustaw j¹ na [ON].

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
Wykonaj zdjêcie.

+ Uwagi i wskazówki
! Funkcja nie dzia³a, je¿eli aparat zosta³
prze³¹czony na rêczne ustawianie
ostroœci.
! Ci¹g³y autofokus powoduje szybsze
roz³adowanie akumulatora.
! Ustawienie ostroœci mo¿e chwilê potrwaæ,
je¿eli obracana by³a dŸwigienka zoom-u
lub zmieniono fotografowany obiekt z
odleg³ego na bliski.
! Je¿eli s¹ problemy z ustawieniem ostroœci,
mo¿esz wcisn¹æ do po³owy spust migawki.
! Przy wciœniêtym do po³owy spuœcie
migawki ruch na obrazie mo¿e zostaæ
wstrzymany. Nie oznacza to usterki.
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Zoom cyfrowy
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).

+ Przejœcie w zakres zoom-u cyfrowego

Podczas obracania dŸwigienki zoom-u na
maksymalne powiêkszenie, w pewnym
momencie wskazania zoom-u zatrzymaj¹ siê
na moment. Nie oznacza to usterki.
W zakres zoom-u cyfrowego mo¿na przejœæ
ci¹gle obracaj¹c dŸwigienkê w po³o¿enie [T]
lub obrócenie dŸwigienki, jej zwolnienie i
ponowne obrócenie.

Zoom optyczny
Zoom cyfrowy

+ Uwagi i wskazówki
W menu wska¿ opcjê [D.ZOOM] i ustaw
j¹ na [ON].

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
! Podczas obracania dŸwigienk¹ zoomu
na ekranie bêdzie wyœwietlany symbol
zoom-u cyfrowego (str. 118).

! Zoom cyfrowy umo¿liwia trzykrotne
powiêkszenie obrazu. Zatem w po³¹czeniu
z zoomem optycznym uzyskuje siê
powiêkszenia rzêdu 36x.
! Jakoœæ obrazu powiêkszonego cyfrowo
ulega pogorszeniu.
! W zakresie zoom-u cyfrowego stabilizator
obrazu mo¿e nie pracowaæ wydajnie.
! Zaleca siê korzystanie ze statywu.
! Wyœwietlane wartoœci powiêkszeñ
podawane s¹ w przybli¿eniu.
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Efekty kolorystyczne
Do dyspozycji u¿ytkownika oddano 3 rodzaje efektów kolorystycznych, które mo¿na nak³adaæ
na zdjêcia.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

W menu wska¿ opcjê [COL.EFFECT]
i wybierz ustawienie.

! [COOL]:

Zdjêcie stanie siê
niebieskawe.
! [WARM]: Zdjêcie stanie siê
czerwonawe.
! [B/W]:
Zdjêcie stanie siê
czarno-bia³e.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

] (str. 29).

Wykonaj zdjêcie.

+ Uwagi i wskazówki
! Opcja [COOL] nadaje zdjêciu atmosferê
ch³odu, podczas gdy [WARM] podkreœla
ciep³o ujêcia.
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Dodatkowe ustawienia jakoœci zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [p .] (str. 29).

W menu przejdŸ do opcji [PICT.ADJ.].

! [CONTRAST] (kontrast):
HIGH: Uwypukla ró¿nice pomiêdzy
jasnymi i ciemnymi elementami zdjêæ.
LOW: Zmniejsza ró¿nicê pomiêdzy
jasnymi i ciemnymi elementami zdjêæ.
! [SHARPNESS] (ostroœæ):
HIGH: Wyostrza obraz.
LOW: Kontury na zdjêciu staj¹ siê
miêkkie.
! [SATURATION] (nasycenie):
HIGH: Kolory zdjêcia staj¹ ¿ywe.
LOW: Zdjêcie uzyskuje naturaln¹
kolorystykê.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].

+ Uwagi i wskazówki
Dokonaj ustawieñ kolejnych opcji:
[CONTRAST], [SHARPNESS] i
[SATURATION].

! Na zdjêciach robionych w ciemnych
miejscach mog¹ pojawiaæ siê zak³ócenia.
Aby je zminimalizowaæ zaleca siê
ustawienia ka¿dej opcji na [LOW].
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Optyczny stabilizator obrazu
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).

W menu wska¿ opcjê [STABILIZER]
i ustaw j¹ zgodnie z ¿yczeniem.

! [OFF]:
U¿yj tego ustawienia, kiedy stabilizator
nie jest potrzebny lub kiedy korzystasz
ze statywu.
! [MODE1]:
Stabilizator dzia³a przez ca³y czas i
pomaga skomponowaæ ujêcie.
! [MODE2]:
Stabilizator aktywuje siê tylko podczas
robienia zdjêcia. To ustawienie
zapewnia wiêkszy stopieñ stabilizacji
obrazu.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Przy ustawieniu [MODE2], wkrótce po
w³¹czeniu aparatu ikona stabilizatora
zacznie byæ wyœwietlana na ¿ó³to.
! Kiedy ikona stabilizatora jest wyœwietlana
na ¿ó³to i je¿eli aparat zostanie mocno
potrz¹œniêty, ikona mo¿e byæ wyœwietlana
w kolorze ¿ó³tym d³u¿ej ni¿ zazwyczaj.
! Kiedy ikona stabilizatora jest wyœwietlana
na ¿ó³to, stabilizator mo¿e nie dzia³aæ w
pe³ni efektywnie.
! Kiedy ikona stabilizatora jest wyœwietlana
na ¿ó³to, obraz na ekranie równie¿ bêdzie
stabilizowany (jak przy ustawieniu
[MODE1]).
! W ni¿ej wymienionych sytuacjach
stabilizator mo¿e nie dzia³aæ w pe³ni
wydajnie:
! Kiedy aparat jest poddawany nadmiernym
drganiom.
! W zakresie zoom-u cyfrowego.
! Podczas œledzenia aparatem obiektów
pozostaj¹cych w ruchu.
! Kiedy prêdkoœæ migawki jest bardzo ma³a,
na przyk³ad ze wzglêdu na s³abe
oœwietlenie.
! Wiêcej o wp³ywie drgañ na aparat
przeczytasz na stronie 32.
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Tworzenie animacji ze zdjêæ
Dziêki mo¿liwoœci po³¹czenia zdjêæ wykonywanych klatka po klatce mo¿na w prosty sposób
stworzyæ sekwencje filmowe z animacj¹.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 29).
Przyk³ad:
Zdjêcia poruszaj¹cego siê obiektu,
wykonywane w niewielkich odstêpach czasu.
Po ich po³¹czeniu w sekwencjê uzyskuje siê
wra¿enie ruchu.

+ Robienie zdjêæ do animacji
PrzejdŸ do menu [FLIP ANIM.].

Wybierz opcjê [IMAGE CAPTURE].

Fotografowanie - funkcje zaawansowane

Zrób zdjêcia do animacji.

+ Tworzenie sekwencji filmowej
Wybierz opcjê [CREATE MOTION
IMAGE].

! Jednorazowo mo¿na wykonaæ
maksymalnie 100 zdjêæ.
SprawdŸ wykonane zdjêcia.
W opcji [FRAME RATE] wybierz
prêdkoœæ animacji.

! Za pomoc¹ przycisków / mo¿esz
wyœwietlaæ kolejne zdjêcia.
! Zbêdne zdjêcia mo¿na skasowaæ
naciskaj¹c przycisk [ ].

! [5fps]:
5 klatek na sekundê.
! [10fps]:
10 klatek na sekundê (ruch bêdzie
bardziej p³ynny).
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Wybierz opcjê [CREATE MOTION
IMAGE]. Animacja zostanie
utworzona.

+ Odtwarzanie animacji

Wykonaj czynnoœci jak dla odtwarzania
sekwencji filmowych (str. 88).

+ Kasowanie wszystkich zdjêæ, z których
utworzono animacjê
Na ekranie opcji tworzenia animacji wybierz
[DELETE STILL IMAGES]. Kiedy zostanie
wyœwietlony komunikat z pytaniem o
potwierdzenie, wska¿ opcjê [YES] i naciœnij
przycisk .

+ Uwagi i wskazówki

! Po utworzeniu animacji numer pliku
bêdzie wyœwietlany przez oko³o jedn¹
sekundê.
! Animacja bêdzie liczona jako jeden
plik.
! Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, trzykrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].

! Pliki animacji s¹ tworzone w formacie
plików sekwencji filmowych
(rozszerzenie.mov).
! Rozdzielczoœæ animacji wynosi 320x240.
! Do tworzenia animacji nie mo¿na
wykorzystywaæ zdjêæ z notatkami
dŸwiêkowymi, zdjêæ seryjnych ani
wykonanych za pomoc¹ funkcji
automatycznego próbkowania.
! Zdjêcia z poszczególnych klatek animacji
nie bêd¹ wyœwietlane przez funkcjê
podgl¹du (str. 35).
! Pliki animacji mog¹ nie byæ odtwarzane
przez inne urz¹dzenia.
! Pliki animacji utworzone z prêdkoœci¹
[5fps] nie bêd¹ odtwarzane przez aparaty,
które tej prêdkoœci nie obs³uguj¹.
! Pliki animacji nie mog¹ zawieraæ dŸwiêku,
jednak¿e podczas ich odtwarzania na
innych urz¹dzeniach mo¿e byæ s³yszalny
szum.
! Liczba pozosta³ych zdjêæ podawana jest
w przybli¿eniu.
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Zewnêtrzna lampa b³yskowa
Efektywny zakres opcjonalnej lampy b³yskowej (DMW-FL28) jest wiêkszy w porównaniu do
wbudowanej lampy aparatu.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] i [

Za³ó¿ lampê na z³¹cze

i w³¹cz aparat.

] (str. 29).

W menu wybierz opcjê [PRESET] lub
[MANUAL] i w³¹cz lampê.

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

! Mocno dokrêæ œrubê blokuj¹c¹
lampy b³yskowej.

+ Ustaw sposób dzia³ania zewnêtrznej
lampy b³yskowej

Ikona

Ustawienie

lub

Wymuszony b³ysk lampy
zewnêtrznej.

lub

Lampa zewnêtrzna
zawsze wy³¹czona.
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+ Ustawienia PRESET i MANUAL

! W³¹czenie opcji [PRESET] po pod³¹czeniu
zewnêtrznej lampy b³yskowej spowoduje,
¿e wartoœæ przys³ony i czu³oœæ ISO
zostan¹ odpowiednio przestawione na
[F2.8] i [ISO100], niezale¿nie od wybranej
funkcji fotografowania. Z kolei opcja
[AUTO] umo¿liwi konfigurowanie tych
samych ustawieñ co aparat.
! Na potrzeby codziennego u¿ytku zaleca
siê korzystanie z ustawienia [PRESET].
! W³¹czenie opcji [MANUAL] umo¿liwi
ustawianie wartoœci przys³ony i czu³oœci
ISO nawet wtedy, kiedy zewnêtrzna lampa
b³yskowa jest pod³¹czona do aparatu.
! Je¿eli wybrana jest opcja [MANUAL],
prze³¹cz aparat na program
fotografowania z priorytetem przys³ony lub
rêcznego ustawiania ekspozycji, a
nastêpnie ustaw te same wartoœci
przys³ony i czu³oœci ISO w zewnêtrznej
lampie b³yskowej. Lampa nie mo¿e
kontrolowaæ b³ysku ze wzglêdu na zmiany
wartoœci przys³ony w programie
fotografowania z priorytetem migawki i w
programie AE.

+ Uwagi i wskazówki
! Niektóre typy lamp b³yskowych
dostêpnych w handlu s¹ wyposa¿one w
z³¹cza synchronizacji o wysokim napiêciu
lub odwróconej polaryzacji. Takie lampy
mog¹ powodowaæ nieprawid³owe dzia³anie
aparatu, dlatego te¿ zaleca siê korzystanie
z lampy Panasonic DMW-FL28.
! Je¿eli zamierzasz korzystaæ z innej lampy
b³yskowej, zwróæ uwagê, aby by³a
przeznaczona do cyfrowych aparatów
fotograficznych oraz aby napiêcie
wyzwalaj¹ce b³ysk by³o zgodne z norm¹
ISO 10330 (poni¿ej 24 Voltów).
! Zasiêg dzia³ania lampy DMW-FL28 wynosi
10 m. (przy ustawieniu czu³oœci ISO100).

! Po pod³¹czeniu lampy b³yskowej prêdkoœæ
migawki zmienia siê na wartoœæ z zakresu
1/60 - 1/250 podczas zwyk³ego
fotografowania oraz 1 - 1/250 dla funkcji
fotografowania w warunkach s³abego
oœwietlenia [ ].
! Nawet je¿eli zewnêtrzna lampa b³yskowa
jest wy³¹czona, aparat przestawia siê na
korzystanie z niej zamiast z lampy
wbudowanej. Je¿eli nie chcesz u¿ywaæ
zewnêtrznej lampy b³yskowej, od³¹cz j¹
lub przestaw tak, aby by³a stale
wy³¹czona.
! Kiedy zewnêtrzna lampa b³yskowa jest
za³o¿ona, lampa wbudowana staje siê
nieaktywna.
! Do transportu aparatu zewnêtrzna lampa
b³yskowa powinna byæ zawsze
zdejmowana.
! Nie u¿ywaj zewnêtrznej lampy b³yskowej
do trzymania ca³ego aparatu.
! Je¿eli korzystasz z zewnêtrznej lampy
b³yskowej i ustawienia balansu bieli [ ],
balans bieli powinien zostaæ dostrojony
(str. 69).
! Na spodzie zdjêæ wykonywanych w
ujêciach szerokok¹tnych mo¿e pojawiaæ
siê efekt winiety.
! Zapoznaj siê z instrukcja obs³ugi do
zewnêtrznej lampy b³yskowej.
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Obiektywy konwersyjne
Opcjonalny teleobiektyw DMW-LTZ10 umo¿liwia uzyskiwanie powiêkszeñ rzêdu 1,5 raza.
Z kolei obiektyw szerokok¹tny DMW-LWZ10 pozwala na uzyskiwanie efektu oddalenia o oko³o
0,8 raza.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz wybran¹ funkcjê z wyj¹tkiem [ ] (str. 29).
! Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw - schowany.

Zdejmij z obiektywu przykrywkê
i pierœcieñ.

W³¹cz aparat i w menu przejdŸ do opcji
[CONVERSION].

Przykrêæ teleobiektyw lub obiektyw
szerokok¹tny .
Wybierz ustawienie [WIDE] lub [TELE]
zgodnie z za³o¿onym typem obiektywu.

! Obiektyw obracaj powoli i ostro¿nie.
! [OFF]:
Nie za³o¿ono ¿adnego obiektywu
konwersyjnego.
! [WIDE]:
Za³o¿ono obiektyw szerokok¹tny.
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! [TELE]:
Za³o¿ono teleobiektyw.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

+ Zakresy pracy obiektywów
konwersyjnych

Teleobiektyw:
! Zwyk³e fotografowanie: 4,6 m. - ¥
! Funkcja Makro [ ]: 4,6 m. - ¥.
Obiektyw szerokok¹tny:
! Zwyk³e fotografowanie: 17 cm - ¥
! Funkcja Makro [ ]: 1 cm - ¥.
Teleobiektyw
Wartoœæ powiêkszenia

Rzeczywiste
powiêkszenie
Odpowiednik
aparatu na
film 35 mm
Obiektyw szerokok¹tny
Wartoœæ powiêkszenia
Rzeczywiste powiêkszenie
Odpowiednik aparatu
na film 35 mm
! W przypadku korzystania z teleobiektywu
zoom optyczny jest ograniczony do
wartoœci x6 i wiêkszych. Dostêpny jest
zoom cyfrowy.
! W przypadku korzystania z obiektywu
szerokok¹tnego zoom optyczny jest
ograniczony wartoœciami x1 i x2. Zoom
cyfrowy nie jest dostêpny.

+ Uwagi i wskazówki
! Przed za³o¿eniem obiektywu
konwersyjnego upewnij siê, czy zdjêta
jest przykrywka.
! Je¿eli korzystasz z obiektywu
konwersyjnego:
- Wbudowana lampa b³yskowa nie
bêdzie aktywna.
- Je¿eli aparat jest ustawiony na
statywie, za³ó¿ na niego przejœciówkê
dostarczon¹ z obiektywem.
- Ustawienie opcji [CONVERSION] na
[OFF] uniemo¿liwi wykorzystanie
wszystkich zalet obiektywu
konwersyjnego.
! Je¿eli korzystasz z teleobiektywu:
- Zaleca siê u¿ywanie statywu.
- Stabilizator obrazu mo¿e nie pracowaæ
efektywnie.
- Ikona fokusa mo¿e siê pojawiaæ
z powodu drgañ, nawet je¿eli ostroœæ
nie zosta³a ustawiona.
- Czas potrzebny na ustawienie ostroœci
mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ zazwyczaj.
! Zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi
obiektywu konwersyjnego.
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Odtwarzanie zdjêæ z notatkami dŸwiêkowymi
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Wybierz zdjêcie oznaczone ikon¹ [

].

+ Uwagi i wskazówki
! Zdjêæ z notatkami dŸwiêkowymi nie mo¿na
skalowaæ (str. 100) i kadrowaæ (str. 102).

Odtwórz dŸwiêk.

! DŸwiêk bêdzie emitowany przez
g³oœnik aparatu.
! Regulacjê g³oœnoœci opisano na stronie
25.
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Odtwarzanie sekwencji filmowych
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Wybierz zdjêcie oznaczone ikon¹
sekwencji filmowej [ ].

+ Szybkie przewijanie

Naciœniêcie i przytrzymanie podczas
odtwarzania przycisku lub spowoduje
w³¹czenie funkcji szybkiego przewijania.
: Szybkie przewijanie do przodu
: Szybkie przewijanie wstecz
! Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie
wraca do normy.
Pauza
Podczas odtwarzani naciœnij przycisk
! Ponowne naciœniêcie wznowi
odtwarzanie.

+

.

! Regulacjê g³oœnoœci opisano na stronie 25.

+ Uwagi i wskazówki
Odtwórz sekwencjê.

! Odtwarzanie mo¿na zatrzymaæ
naciskaj¹c przycisk .
! Ikona odpowiada przyciskom
/ / / .

! Podczas odtwarzania i pauzy nie mo¿na
powiêkszaæ obrazu.
! Aparat obs³uguje pliki sekwencji filmowych
zapisane w formacie QuickTime Motion
JPEG.
! Niektórych plików zapisanych w tym
formacie za pomoc¹ komputera lub innych
urz¹dzeñ nie uda siê odtworzyæ w
aparacie.
! Jakoœæ plików zapisanych za pomoc¹
innych urz¹dzeñ, a odtwarzanych w
aparacie mo¿e ulec pogorszeniu.
! Funkcja szybkiego przewijania mo¿e
dzia³aæ nieco wolniej, je¿eli u¿ywana jest
karta pamiêci o du¿ej pojemnoœci.
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Obracanie zdjêæ
Funkcja ta umo¿liwia obracanie zdjêæ o 90O w wybranym kierunku.
Mo¿e okazaæ siê przydatna podczas wyœwietlania zdjêæ na ekranie telewizora.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

W menu wybierz opcjê [ROTATE].

! Po obróceniu zdjêcia zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].

+ Przyk³ad

Obracanie zgodnie z ruchem
wskazówek zegara ( ):

+ Uwagi i wskazówki
Wybierz kierunek, w którym zdjêcie
bêdzie obracane.

! [
! [

]: Zdjêcie zostanie obrócone
O
o 90 w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
]: Zdjêcie zostanie obrócone
O
o 90 w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara.

! Zdjêcia mo¿na obracaæ tylko podczas
zwyk³ego odtwarzania. Je¿eli u¿ywana
jest funkcja wyœwietlania miniatur lub
powiêkszania, zdjêcia bêd¹ wyœwietlane w
oryginalnym po³o¿eniu.
! Na ekranie komputera zdjêcia bêd¹
wyœwietlone z obrotem tylko wtedy, kiedy
oprogramowanie obs³uguje standard Exif.
! Exif jest format plików graficznych, do
których mo¿na dopisaæ informacje
dodatkowe, ustanowionym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
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Zaznaczanie zdjêæ do druku i ustalanie
liczby wydruków (ustawienia DPOF)
DPOF jest systemem, który pozwala u¿ytkownikowi wybraæ zdjêcia przeznaczone do
wydrukowania na kompatybilnych drukarkach fotograficznych. Mo¿liwe jest równie¿ ustalenie
liczby kopii ka¿dego zdjêcia. Z systemu tego obecnie korzysta wiele laboratoriów
fotograficznych.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

+ Konfigurowanie pojedynczych zdjêæ
W menu wska¿ opcjê [DPOF PRINT].

Zaznacz [SINGLE].

Wybierz zdjêcie i ustal liczbê
wydruków.

! Liczba wydruków mo¿e zawieraæ siê w
przedziale od 0 do 999.
! Liczba wydruków danego zdjêcia
pojawi siê w postaci ikony [ ].
! Wyzerowanie liczby wydruków dla
danego zdjêcia spowoduje skasowanie
dla niego ustawieñ DPOF.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].
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+ Ustawienia grupowe
W menu wska¿ opcjê [DPOF PRINT].

Zaznacz [MULTI].

Zaznacz zdjêcia i ustal liczbê
wydruków.

! Liczba wydruków mo¿e zawieraæ siê w
przedziale od 0 do 999.
! Liczba wydruków danego zdjêcia
pojawi siê w postaci ikony [ ].
! Powtórz czynnoœci z punktu 3.
! Wyzerowanie liczby wydruków dla
danego zdjêcia spowoduje skasowanie
dla niego ustawieñ DPOF.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].
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+ Kasowanie ustawieñ DPOF.
W menu wska¿ opcjê [DPOF PRINT].

Wska¿ opcjê [YES], aby skasowaæ
wszystkie ustawienia.

Zaznacz [CANCEL].

! Po skasowaniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk [MENU].
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+ Indeks DPOF
W menu wska¿ opcjê [DPOF PRINT].

Wska¿ opcjê [YES], aby w³¹czyæ
indeks DPOF.

Zaznacz [INDEX].

! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
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+ Je¿eli indeks by³ ju¿ w³¹czony:

+ Uwagi i wskazówki
! Ustawienia DPOF dotycz¹ce druku s¹
wygodn¹ obs³ugi drukarki fotograficznej
pod³¹czonej do aparatu.
! Ustawienia DPOF dotycz¹ce druku nie
maj¹ nic wspólnego z ustawieniami
dotycz¹cymi pokazu slajdów.
! Ustawieñ DPOF nie mo¿na
skonfigurowaæ, je¿eli dane zdjêcie nie
spe³nia wymogów standardu DCC
(Design rule for Camera File),
ustanowionego przez JEITA.
! Podczas konfigurowania ustawieñ DPOF
aparat zama¿e ustawienia zapisane
przez inne urz¹dzenia.

! [SET]:

Indeks zostanie
utworzony na nowo.
Indeks zostanie
skasowany.
! [NO]:
Anulowanie tworzenia
indeksu.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
naciskaj¹c przycisk [MENU].
! [CANCEL]:

+ Drukowanie daty

Podczas ustalania liczby wydruków mo¿na
równie¿ w³¹czaæ lub wy³¹czaæ opcjê
drukowania daty na zdjêciu, naciskaj¹c
przycisk [DISPLAY].

! Zdjêcie zostanie oznaczone ikon¹ [ ].
! Oddaj¹c materia³ do laboratorium
fotograficznego zaznacz, czy ¿yczysz
sobie odbitki z naniesion¹ dat¹. Nie
wszystkie laboratoria oferuj¹ tê us³ugê.
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Zabezpieczanie zdjêæ przed przypadkowym skasowaniem
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

+ Ochrona pojedynczych zdjêæ
W menu wska¿ opcjê [PROTECT].

Wybierz zdjêcie i w³¹cz ochronê.

Zaznacz [SINGLE].

! [SET] (w³¹czenie ochrony):
Pojawi siê ikona [ ].
! [CANCEL] (wy³¹czenie ochrony):
Ikona [ ] zniknie.
! Po dokonaniu ustawieñ zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].
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+ Ochrona wiêkszej liczby zdjêæ

Za pomoc¹ opcji [MULTI] wykonaj podobne
czynnoœci, jak przy konfigurowaniu ustawieñ
DPOF dla grupy zdjêæ (str. 90-92).

+ Uwagi i wskazówki
! Niezale¿nie od w³¹czenia b¹dŸ wy³¹czenia
ochrony funkcja formatowania karty trwale
skasuje wszystkie zapisane na niej dane
(str. 104).
! Aby móc skasowaæ chronione zdjêcie,
najpierw nale¿y wy³¹czyæ ochronê.
! Ustawienia ochrony mog¹ nie byœ
respektowane przez inne urz¹dzenia.
! Przestawienie prze³¹cznika
zabezpieczaj¹cego kartê pamiêci SD w
po³o¿enie [LOCK] spowoduje, ¿e dane
zapisane na karcie bêd¹ chronione przed
skasowaniem, niezale¿nie od opisywanej
funkcji.
! Do zdjêæ z w³¹czon¹ ochron¹ nie mo¿na
dogrywaæ notatek dŸwiêkowych (str. 99).
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Pokaz slajdów
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

W menu wska¿ opcjê [SLIDE SHOW].

Wybierz, które pliki chcesz wyœwietliæ
w pokazie.

! [ALL]:
wszystkie zdjêcia
! [DPOF]:
tylko te zdjêcia, które skonfigurowano
do pokazu slajdów za pomoc¹ DPOF.

Skonfiguruj pozosta³e opcje pokazu.

! [DURATION] (czas wyœwietlania
zdjêcia):
Mo¿na ustawiæ na 1, 2, 3 lub 5
sekund.
! [AUDIO] (dŸwiêk):
! Ustawienie [ON] spowoduje, ¿e w
czasie pokazu bêd¹ odtwarzanie
notatki dŸwiêkowe.
! [DPOF SET]:
Je¿eli w poprzednim punkcie wybrano
ustawienia DPOF, ta opcja umo¿liwi
wskazanie zdjêæ, które bêd¹
wyœwietlane.
! [CANCEL ALL] (dotyczy tylko DPOF):
Kasuje ustawienia DPOF dla pokazu
slajdów.
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Wska¿ opcjê [START]. Rozpocznie siê
wyœwietlanie zdjêæ.

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli uruchomiono pokaz slajdów wed³ug
ustawieñ DPOF, na zdjêciach bêdzie
wyœwietlania zielona ikona m.
! Je¿eli dla danego zdjêcia skonfigurowano
ustawienia DPOF dla druku i pokazu
slajdów, na zdjêciu zostanie wyœwietlona
zielona ikona i liczba wydruków.
! Je¿eli dla danego zdjêcia skonfigurowano
ustawienia tylko DPOF dla druku, ikona
bêdzie bia³a.

Pokaz mo¿na zatrzymaæ naciskaj¹c
przycisk [MENU].

+ Pokaz slajdów SD

Je¿eli pokaz slajdów utworzono za pomoc¹
programu [SD Viewer for DSC] (na p³ycie
CD-ROM do³¹czonej do aparatu), przed
rozpoczêciem wyœwietlania pojawi siê
komunikat z pytaniem o potwierdzenie.
Wska¿ opcjê [YES] i naciœnij przycisk , aby
rozpocz¹æ pokaz slajdów SD. Opcja [NO]
spowoduje rozpoczêcie zwyk³ego pokazu
slajdów.

! Funkcja pokazu slajdów nie obs³uguje
sekwencji filmowych.
! Ustawienia DPOF dla pokazu slajdów nie
maj¹ nic wspólnego z ustawieniami dla
druku.
! Ustawienia DPOF dostêpne z poziomu
programu [SD Viewer for DSC] dotycz¹
tylko drukowania. Ustawienia do pokazu
slajdów mo¿na skonfigurowaæ tylko za
pomoc¹ aparatu.
! Podczas konfigurowania ustawieñ DPOF
aparat zama¿e ustawienia zapisane przez
inne urz¹dzenia.
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Dogrywanie notatek dŸwiêkowych
do zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

W menu wybierz opcjê [AUDIO DUB.].

! Funkcja dogrywania dŸwiêku nie dzia³a
z sekwencjami filmowymi i zdjêciami
chronionymi przed skasowaniem.
Zatrzymaj nagrywanie.

Wybierz zdjêcie i rozpocznij
nagrywanie dŸwiêku.
! Nawet je¿eli nie naciœniesz przycisku
, nagrywanie dŸwiêku zatrzyma siê
po oko³o 10 sekundach.
! Po nagraniu zamknij menu, dwukrotnie
naciskaj¹c przycisk [MENU].

Je¿eli do zdjêcia by³a uprzednio
do³¹czona notatka dŸwiêkowa, zostanie
wyœwietlony komunikat z pytaniem o
potwierdzenie. Wska¿ opcjê [YES],
naciœnij przycisk i rozpocznij
nagrywanie. Poprzednia notatka
zostanie zamazana.
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Skalowanie zdjêæ
Funkcja ta przydaje siê w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba zmniejszenia objêtoœci pliku ze
zdjêciem, np. w celu wys³ania do w wiadomoœci e-mail lub umieszczenia na stronie WWW.
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

W menu wybierz opcjê [RESIZE].

Wybierz docelow¹ rozdzielczoœæ i
przeskaluj zdjêcie.

Wybierz zdjêcie.

! [1600]: 1600 x 1280 pikseli
! [1280]: 1280 x 960 pikseli
! [640]: 640 x 480 pikseli
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Wybierz opcjê [YES] lub [NO].

! Je¿eli wybierzesz [YES], oryginalne
zdjêcie zostanie skasowane.
! Skasowanych zdjêæ nie mo¿na
odzyskaæ.
! Po dokonaniu zmian zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Funkcja skalowania nie dzia³a z ni¿ej
wymienionymi plikami:
! O rozdzielczoœci poni¿ej 640x480 pikseli.
! Zapisanych w rozdzielczoœci [HDTV].
! Sekwencjami filmowymi.
! Animacjami.
! Zdjêciami z notatkami dŸwiêkowymi.
! Zdjêciami obróconymi (zdjêcia takie mo¿na
przeskalowaæ przywracaj¹c ich pierwotny
uk³ad).
! Funkcja skalowania mo¿e nie zadzia³aæ na
zdjêciach zapisanych za pomoc¹ innych
urz¹dzeñ.
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Kadrowanie zdjêæ
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

Wybierz zdjêcie.

Powiêksz lub pomniejsz zdjêcie.

W menu wska¿ opcjê [TRIMMING].
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Przesuñ zdjêcie na ekranie i wciœnij do
koñca spust migawki.

Wybierz opcjê [YES] lub [NO].

! Je¿eli wybierzesz [YES], oryginalne
zdjêcie zostanie skasowane.
! Skasowanych zdjêæ nie mo¿na
odzyskaæ.
! Po dokonaniu zmian zamknij menu,
dwukrotnie naciskaj¹c przycisk
[MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Funkcja kadrowania nie dzia³a z ni¿ej
wymienionymi plikami:
- O rozdzielczoœci równiej lub mniejszej
ni¿ 640x480 pikseli.
- Zapisanych w rozdzielczoœci [HDTV].
- Sekwencjami filmowymi.
- Animacjami.
- Zdjêciami z notatkami dŸwiêkowymi.
- Zdjêciami obróconymi (zdjêcia takie
mo¿na wykadrowaæ przywracaj¹c ich
pierwotny uk³ad).
! Funkcja kadrowania mo¿e nie zadzia³aæ
na zdjêciach zapisanych za pomoc¹
innych urz¹dzeñ.
! Zdjêcie po wykadrowaniu mo¿e mieæ
mniejszy rozmiar ni¿ orygina³.
! Jakoœæ zdjêcia po wykadrowaniu mo¿e
ulec pogorszeniu.
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Formatowanie karty pamiêci
Przygotowanie
! Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ] (str. 29).

W menu wybierz opcjê [FORMAT].

Wska¿ [YES], aby rozpocz¹æ
formatowanie.

+ Uwagi i wskazówki
! Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba
formatowania (inicjalizowania) karty
pamiêci. Z funkcji tej nale¿y skorzystaæ,
kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
b³êdu [MEMORY CARD ERROR].
! Je¿eli karta by³a formatowana w
komputerze lub innym urz¹dzeniu, nale¿y
j¹ sformatowaæ w aparacie.
! Po sformatowaniu nie mo¿na odzyskaæ z
karty ¿adnych danych.
! Formatowanie trwale kasuje wszystkie
zapisane na karcie dane. Je¿eli
znajduj¹ siê na niej wa¿ne zdjêcia,
nale¿y je uprzednio zarchiwizowaæ na
komputerze.
! Nie wy³¹czaj aparatu podczas
formatowania karty.
! Je¿eli akumulator jest znacznie
roz³adowany (str. 12), pod³¹cz aparat do
zasilacza.
! Nie mo¿na formatowaæ karty SD
chronionej przed zapisem za pomoc¹
prze³¹cznika w po³o¿eniu [LOCK].
! Je¿eli karta nie daje siê sformatowaæ,
zwróæ siê do serwisu lub sprzedawcy.
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Wyœwietlanie zdjêæ na ekranie telewizora
+ Wyœwietlanie zdjêæ za poœrednictwem kabla AV dostarczonego z aparatem
! Wy³¹cz aparat i telewizor.

Pod³¹cz kabel AV do gniazda [A/V
OUT] w aparacie.
Pod³¹cz kabel AV go gniazd
wejœciowych wideo i audio w
telewizorze.
! ¯ó³ty: sygna³ wideo
! Bia³y: sygna³ audio
W³¹cz telewizor i prze³¹cz go na
wyœwietlanie obrazu ze Ÿród³a
zewnêtrznego.
W³¹cz aparat i za pomoc¹ pokrêt³a
przestaw go na funkcjê [ ].

+ Wybór systemu telewizyjnego

Ustawienie [VIDEO OUT] w menu aparatu
pozwala na wybór systemu telewizyjnego
NTSC lub PAL (w zale¿noœci od tego, który
system jest obs³ugiwany przez telewizor).

+ Wyœwietlanie zdjêæ na ekranie

telewizora wyposa¿onego w czytnik
kart SD
Kartê pamiêci mo¿na zainstalowaæ w
czytniku telewizora. Je¿eli format ekranu
telewizor wynosi 16:9, zdjêcia zapisane w
rozdzielczoœci [HDTV] bêd¹ lepszej jakoœci.

+ Uwagi i wskazówki
! Zaleca siê zasilanie aparatu z zasilacza,
kiedy jest pod³¹czony do telewizora.
! U¿ywaj wy³¹cznie kabla AV
dostarczonego z aparatem.
! W razie potrzeby zapoznaj siê z instrukcja
obs³ugi telewizora.
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Przed pod³¹czeniem kabla USB
Przed pod³¹czeniem kabla USB nalezy w aparacie ustawiæ system komunikacji odpowiedni do
u¿ywanego systenu operacyjnego i drukarki. Do po³¹czeñ u¿ywaj tylko kabla USB
dostarczonego z paratem.
Dokonaj odpowiednich ustawieñ opcji [USB MODE] w menu [SETUP] (str. 25).

Wybierz opcjê [USB MODE].

System komunikacji

Wska¿ [Mass Storage] lub [PTP].

System operacyjny

Drukarka

Mass Storage
(USB Direct-Print)

Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional, Windows 2000 Professional,
Windows Me, Windows 98, Mac OS X
(10.1 lub nowszy), Max OS 9.x

Drukarki obs³uguj¹ce
funkcjê
USB Direct-Print.

PTP
(PictBridge)

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

Drukarki obs³uguj¹ce
funkcjê PictBridge.
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Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98 lub Mac OS 9.x
! Kiedy pod³¹czasz aparat do komputera, nie wybieraj ustawienia [PTP] opcji [USB MODE].
! Je¿eli u¿ywasz systemu Windows 98, przed pod³¹czeniem aparatu zainstaluj sterowniki
USB. Systemy Windows Me/200/XP oraz Mac OS X nie wymagaj¹ instalacji sterownika.
! Je¿eli korzystasz z któregoœ wymienionych wy¿ej systemów, na ekranie aparatu zostanie
wyœwietlony komunikat jak na ilustracji po prawej.

+
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Pod³¹czanie do komputera (Mass Storage)

W³¹cz aparat i przestaw opcjê [USB
MODE] na [Mass Storage] (str. 106).
Pod³¹cz aparat do komputera za
pomoc¹ kabla USB.

[Windows]
Nowy napêd zostanie wyœwietlony
w folderze [Mój komputer].
! Je¿eli pod³¹czasz aparat po raz
pierwszy, niezbêdny sterownik
zostanie zainstalowany automatycznie,
dziêki czemu aparat zostanie
rozpoznany przez system i jako napêd
pojawi siê w folderze [Mój komputer].
[Macintosh]
Ikona napêdu pojawi siê na pulpicie.

+ Uwagi i wskazówki
! Kiedy pod³¹czasz aparat do komputera,
do jego zasilania u¿ywaj zasilacza.
! Je¿eli w trakcie trwania po³¹czenia
spadnie poziom na³adowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migaæ i rozlegnie siê dŸwiêk
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy³anie danych, wy³¹cz
aparat i na³aduj akumulator.
! Kiedy aparat jest pod³¹czony do
komputera, z³¹cze [A/V OUT] aparatu jest
wy³¹czone.
! Do pod³¹czania aparatu u¿ywaj wy³¹cznie
kabla USB z nim dostarczonego.
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Pod³¹czanie do komputera (PTP)
Nie stosuj tego typu po³¹czenia, je¿eli u¿ywasz systemu innego ni¿ Windows XP lub Mac OS X.

W³¹cz aparat i przestaw opcjê [USB
MODE] na [Mass Storage] (str. 106).
Pod³¹cz aparat do komputera za
pomoc¹ kabla USB.

[Windows]
Nowy napêd zostanie wyœwietlony
w folderze [Mój komputer].
! Je¿eli pod³¹czasz aparat po raz
pierwszy, niezbêdny sterownik
zostanie zainstalowany automatycznie,
dziêki czemu aparat zostanie
rozpoznany przez system i jako napêd
pojawi siê w folderze [Mój komputer].

[Macintosh]
Zdjêcia mo¿na wczytywaæ za pomoc¹
oprogramowania iPhoto.

+ Uwagi i wskazówki
! Zanim zdecydujesz siê na prze³¹czenie
sposobu komunikacji na [PTP], uwa¿nie
zapoznaj siê z uwagami na stronie 107.
! Kiedy pod³¹czasz aparat do komputera,
do jego zasilania u¿ywaj zasilacza.
! Je¿eli w trakcie trwania po³¹czenia
spadnie poziom na³adowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migaæ i rozlegnie siê dŸwiêk
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy³anie danych, wy³¹cz
aparat i na³aduj akumulator.
! Kiedy aparat jest pod³¹czony do
komputera, z³¹cze [A/V OUT] aparatu jest
wy³¹czone.
! Wyœwietlenie informacji o po³¹czeniu
mo¿e chwilê potrwaæ.
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! Zdjêcia mo¿na tylko odczytywaæ. Nie
mo¿na ich zapisywaæ na karcie pamiêci
ani ich kasowaæ.
! Do pod³¹czania aparatu u¿ywaj wy³¹cznie
kabla USB z nim dostarczonego.
! Je¿eli na karcie zapisano 1000 lub wiêcej
zdjêæ, ich import mo¿e okazaæ siê
niemo¿liwy.
! Po wyjœciu komputera ze stanu
oszczêdzania energii (lub hibernacji)
po³¹czenie USB mo¿e nie zostaæ
odtworzone.
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Pod³¹czanie do drukarki
Dziêki mo¿liwoœci pod³¹czenia aparatu bezpoœrednio do drukarki obs³uguj¹cej standard
PictPridge lub USB Direct-Print mo¿na drukowaæ zdjêcia od razu z aparatu.

W³¹cz aparat i ustaw opcjê [USB
MODE] na [PTP] (PictBridge) lub [Mass
Storage] (USB Direct-Print) (str. 106).
W³¹cz drukarkê.
Pod³¹cz drukarkê do aparatu za
pomoc¹ dostarczonego z nim kabla
USB.

+ Uwagi i wskazówki
! SprawdŸ w instrukcji obs³ugi do drukarki,
czy i jaki standard druku ona obs³uguje.
! Je¿eli w trakcie trwania po³¹czenia
spadnie poziom na³adowania
akumulatora, kontrolka akumulatora
zacznie migaæ i rozlegnie siê dŸwiêk
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przesy³anie danych, wy³¹cz
aparat i na³aduj akumulator.
! Kiedy pod³¹czasz aparat do drukarki, do
jego zasilania u¿ywaj zasilacza.
! Po zakoñczeniu drukowania od³¹cz kabel
USB i przewód zasilaj¹cy pr¹du sta³ego
(DC).
! Do pod³¹czania aparatu u¿ywaj wy³¹cznie
kabla USB z nim dostarczonego.
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Drukowanie za pomoc¹ funkcji PictBridge
Przygotowanie
! Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 111).
! Ustaw rozmiar papieru i jakoœæ druku (sprawdŸ w instrukcji obs³ugi do drukarki).

+ Pojedyncze zdjêcia
Wybierz opcjê [SINGLE PICTURE].

! Je¿eli nie skonfigurowano ustawieñ
DPOF lub drukarka ich nie obs³uguje,
pojawi siê ekran jak w punkcie 2.
Wybierz zdjêcie, które chcesz
wydrukowaæ.

Wybierz [YES]. Rozpocznie siê
drukowanie.

! Naciœnij przycisk [DISPLAY], je¿eli
chcesz wydrukowaæ datê na zdjêciu
(drukarka musi obs³ugiwaæ tê funkcjê).
! Naciœnij , a nastêpnie przyciskami
/ ustal liczbê wydruków. Naciœnij ,
aby rozpocz¹æ drukowanie.
! Aby przerwaæ drukowanie, naciœnij
przycisk [MENU].
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Przygotowanie
! Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 111).
! Uprzednio skonfiguruj ustawienia DPOF dotycz¹ce drukowania (str. 90).
! Ustaw rozmiar papieru i jakoœæ druku (sprawdŸ w instrukcji obs³ugi do drukarki).

+ Drukowanie wed³ug ustawieñ DPOF
Wybierz opcjê [DPOF PICTURE].

! Naciœnij przycisk [MENU], aby zmieniæ
ustawienia DPOF.
! Po dokonaniu zmian od³¹cz aparat od
drukarki i pod³¹cz go ponownie.

Wybierz opcjê [YES]. Rozpocznie siê
drukowanie.

! Naciœnij przycisk [DISPLAY], je¿eli
chcesz wydrukowaæ datê na zdjêciu
(drukarka musi obs³ugiwaæ tê funkcjê).
! Aby przerwaæ drukowanie, naciœnij
przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli ca³kowita liczba wydruków wynosi 1000 lub wiêcej, zamiast licznika na ekranie mo¿e
pojawiæ siê [---].
! Aby moc skorzystaæ z funkcji drukowania wed³ug ustawieñ DPOF, drukarka musi obs³ugiwaæ
ten standard.
! Nie od³¹czaj aparatu od drukarki, kiedy na ekranie wyœwietlana jest ikona ostrzegawcza [ ].
! Je¿eli podczas drukowania pojawi siê ¿ó³ty symbol [ ], sprawdŸ czy nie wyst¹pi³y problemy
po stronie drukarki.
! Je¿eli drukarka nie obs³uguje funkcji drukowania daty, nie zostanie ona wydrukowana
niezale¿nie od ustawieñ DPOF.
! Je¿eli nie chcesz, aby na zdjêciach by³y drukowane daty, sprawdŸ, czy nie trzeba tej funkcji
wy³¹czyæ równie¿ po stronie drukarki.
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Drukowanie za pomoc¹ funkcji USB Direct-Print
Przygotowanie
! Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 111).
! Ustaw rozmiar papieru i jakoœæ druku (sprawdŸ w instrukcji obs³ugi do drukarki).

+ Pojedyncze zdjêcia
Wybierz opcjê [SINGLE PICTURE].

! Je¿eli nie skonfigurowano ustawieñ
DPOF lub drukarka ich nie obs³uguje,
pojawi siê ekran jak w punkcie 2.
Wybierz zdjêcie, które chcesz
wydrukowaæ.

Wybierz [YES]. Rozpocznie siê
drukowanie.

! Naciœnij przycisk [DISPLAY], je¿eli
chcesz wydrukowaæ datê na zdjêciu
(drukarka musi obs³ugiwaæ tê funkcjê).
! Naciœnij , a nastêpnie przyciskami
/ ustal liczbê wydruków. Naciœnij ,
aby rozpocz¹æ drukowanie.
! Aby przerwaæ drukowanie, naciœnij
przycisk [MENU].
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Przygotowanie
! Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 111).
! Uprzednio skonfiguruj ustawienia DPOF dotycz¹ce drukowania (str. 90).
! Ustaw rozmiar papieru i jakoœæ druku (sprawdŸ w instrukcji obs³ugi do drukarki).

+ Drukowanie wed³ug ustawieñ DPOF
Wybierz opcjê [DPOF PICTURE].

! Naciœnij przycisk [MENU], aby zmieniæ
ustawienia DPOF.
! Po dokonaniu zmian od³¹cz aparat od
drukarki i pod³¹cz go ponownie.

Wybierz opcjê [YES]. Rozpocznie siê
drukowanie.

! Naciœnij przycisk [DISPLAY], je¿eli
chcesz wydrukowaæ datê na zdjêciu
(drukarka musi obs³ugiwaæ tê funkcjê).
! Aby przerwaæ drukowanie, naciœnij
przycisk [MENU].

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli ca³kowita liczba wydruków wynosi
255 lub wiêcej, zamiast licznika na ekranie
mo¿e pojawiæ siê [---].
! Je¿eli w³¹czysz drukowanie dat za pomoc¹
przycisku [DISPLAY], bêd¹ one
drukowanie niezale¿nie od ustawieñ
DPOF.
! Je¿eli drukarka nie obs³uguje funkcji
drukowania daty, nie zostanie ona
wydrukowana niezale¿nie od ustawieñ
DPOF.
! Je¿eli nie chcesz, aby na zdjêciach by³y
drukowane daty, sprawdŸ, czy nie trzeba
tej funkcji wy³¹czyæ równie¿ po stronie
drukarki.

Informacje dodatkowe

Ochraniacz MC i filtr ND
Opcjonalny ochraniacz MC (DMW-LMC72) jest przezroczystym filtrem, który w ¿aden sposób
nie zak³óca kolorystyki ani nie ogranicza iloœci œwiat³a padaj¹cego na obiektyw. Mo¿na go stale
u¿ywaæ do ochrony powierzchni obiektu przed zadrapaniami i brudem.
Opcjonalny filtr ND (DMW-LND72) ogranicza o oko³o 1/8 iloœæ œwiat³a padaj¹cego na obiektyw,
nie zak³ócaj¹c balansu barw.

Zdejmij przykrywkê i pierœcieñ
obiektywu.

Za³ó¿ ochraniacz MC

lub filtr ND

.

Za³ó¿ os³onê przeciws³oneczn¹.

! Przykrywka (stanowi czêœæ
wyposa¿enia ochraniacza MC).

+ Uwagi i wskazówki
! Ochraniacza i filtra nie mo¿na za³o¿yæ
bezpoœrednio na obiektyw aparatu.
! Ochraniacza i filtra nie mo¿na zak³adaæ
jednoczeœnie.
! Podczas fotografowania z lamp¹ b³yskow¹
i filtrem b¹dŸ ochraniaczem, na zdjêciach
mog¹ siê pojawiaæ efekty winiety.
! W przypadku upuszczenia ochraniacza
b¹dŸ filtra mo¿e dojœæ do ich zniszczenia.
Zachowaj ostro¿noœæ.
! Przykrywkê ochraniacza MC mo¿na
równie¿ zak³adaæ na filtr ND.

Informacje dodatkowe

Po zakoñczonej eksploatacji
Kiedy zakoñczysz eksploatacjê aparatu, wykonaj poni¿sze czynnoœci:
Wy³¹cz aparat i zamknij lampê
b³yskow¹.

Zdejmij os³onê przeciws³oneczn¹,
za³ó¿ pierœcieñ obiektywu i
przykrywkê.

Wyjmij kartê i akumulator (str. 15 i 19).

! Podczas zdejmowania os³ony
przeciws³onecznej delikatnie
przytrzymaj j¹ rêk¹ i obróæ w kierunki
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara.

+ Uwagi i wskazówki
! Je¿eli nie bêdziesz korzystaæ z aparatu
przed d³u¿szy okres czasu:
- Wyjmij akumulator (po jego ponownym
zainstalowaniu ustaw zegar w aparacie).
- Nie przechowuj aparatu w miejscach
o wysokich temperaturach, wilgotnoœci
i zakurzonych. Na obiektywie mo¿e
powstaæ pleœñ lub wytworzyæ siê
kondensacja.
- Przechowuj aparat w ch³odnym, suchym
i przewiewnym miejscu, z daleka od
kurzu i œrodków chemicznych.
- Zalecamy przechowywanie aparatu w
futerale z poch³aniaczem wilgoci.

Informacje dodatkowe

Symbole wyœwietlane na ekranie

+ Funkcje rejestrowania

21

Automatyczne próbkowanie (str. 41)

22

Ustawianie przesuniêcia programu
(str. 34)

Obiektyw konwersyjny (str. 85)

23

Obszar punktowy autofokusa (str. 72)

Balans bieli (str. 66)

24

Celownik pomiarowy autofokusa
(str. 72)

Rozdzielczoœæ (str. 70)

25

Zoom/Zoom cyfrowy (str. 36, 76)

Jakoœæ (str. 71)

26

Regulacje lampy b³yskowej/
Zewnêtrzna lampa b³yskowa
(str. 39, 83)

27

Zdjêcia seryjne (str. 43)

28

Optyczny stabilizator obrazu (str. 79)

29

Efekt kolorystyczny (str. 77)

30

Ci¹g³y autofokus (str. 75)

1

Rejestrowanie

2

Lampa b³yskowa (str. 37)

3
4
5

Czu³oœæ ISO (str. 73)

6
7
8

Akumulator (str. 12)

9

Ostrze¿enie o drganiach (str. 32)

10

Iloœæ wolnego miejsca w przeliczeniu
na liczbê zdjêæ lub czas

11

Rejestrowanie dŸwiêku (str. 74)

12

Ikona fokusa (str. 30)

13

Rejestrowanie

14

Samowyzwalacz (str. 42)

15

Kontrolka dostêpu do karty (str. 16)

16

Obszar autofokusa (str. 30)

17

Histogram (str. 28)

18

Wartoœæ przys³ony/Prêdkoœæ migawki
(str. 30)

19

Przesuniêcie programu (str. 34)

20

Kompensacja ekspozycji (str. 40)

! Aktualna data i czas s¹ wyœwietlane
przez oko³o 5 sekund od w³¹czenia
aparatu (str. 21).
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+ Funkcja odtwarzania
1

Funkcja odtwarzania

2

DPOF (str. 90, 97)
(bia³y):
Ustawienia drukowania
(zielony):
Ustawienia pokazu slajdów
p . (zielony z liczb¹ wydruków):
Ustawienia drukowani i pokazu slajdów

3

Ochrona zdjêcia przed skasowaniem
(str. 95)

4

Zdjêcie z notatka dŸwiêkow¹ (str. 87)

5

Rozdzielczoœæ zdjêcia (str. 70)
: Sekwencja filmowa

6

Jakoœæ (str. 71)
: Sekwencja filmowa

7

Akumulator

8

Numer folderu/pliku

9

Numer strony/ca³kowita liczba zdjêæ

10

Histogram (str. 28)

11

Parametry rejestrowania

12

Data i czas zarejestrowania

13

Odtwarzanie dŸwiêku (str. 87)

14

Animacja (str. 80)

: Sekwencje filmowe
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Zestawienie opcji menu
+ Menu [REC]

1
2
2.
4

W.BALANCE (str. 66)
AE MODE (str. 51, 52, 53)
PICT.SIZE (str. 70)
QUALITY (str. 71)

5
6.
7
8

SPOT MODE (str. 72)
SENSITIVITY (str. 73)
AUDIO REC. (str. 74)
CONT.AF (str. 75)

9
10
11
12

D.ZOOM (str. 76)
COL.EFFECT (str. 77)
PICT.ADJ. (str. 78)
STABILIZER (str. 79)

13 FLIP ANIM. (str. 80)
14 EXT.FLASH (str. 84)
15 CONVERSION (str. 85)

16 MONITOR/FINDER (str. 24)
!
W zale¿noœci od aktualnie wybranego
wyœwietlacza - ekranu LCD lub wizjera
17 AUTO REVIEW (str. 24)
18 BEEP (str. 24)
19 POWER SAVE (str. 24)

20
21
22
23

MF ASSIST (str. 25)
NO.RESET (str. 25)
RESET (str. 25)
CLOCK SET (str. 21)
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24 USB MODE (str. 106)
25 LANGUAGE (str. 25)

34 PLAY ON LCD (str. 25)
35 VOLUME (str. 25)

Menu [PLAY]
! Opcje nieponumerowane - patrz menu
[REC].

+

36 VIDEO OUT (str. 25, 105)

26
27
28
29
30

ROTATE (str. 89)
PROTECT (str. 95)
DPOF PRINT (str. 90)
SLIDE SHOW (str. 97)
AUDIO DUB. (str. 99)

31 RESIZE (str. 100)
32 TRIMMING (str. 102)
33 FORMAT (str. 104)
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Œrodki ostro¿noœci
+ Œrodki ostro¿noœci

Nie zbli¿aj siê z aparatem do urz¹dzeñ
wytwarzaj¹cych pole magnetyczne (np.
kuchenki mikrofalowe, telewizory, gry
wideo itp.).
! Kiedy korzystasz z aparatu w pobli¿u
telewizora, obrazy i dŸwiêki mog¹ byæ
zniekszta³cone z powodu promieniowania
fal elektromagnetycznych.
! Nie u¿ywaj aparatu w pobli¿u telefonu
komórkowego, poniewa¿ zdjêcia i dŸwiêki
mog¹ zostaæ powa¿nie zaszumione.
! Nagrane dane mog¹ zostaæ uszkodzone,
a zdjêcia - zniekszta³cone przez silne pole
magnetyczne wytwarzane przez g³oœniki i
du¿e silniki.
! Promieniowanie fal
elektromagnetycznych wytwarzane przez
mikroprocesory mo¿e mieæ du¿y wp³yw
na aparat, powoduj¹c zniekszta³cenia
obrazów i dŸwiêków.
! Je¿eli aparat zosta³ nara¿ony na dzia³anie
pola magnetycznego i nie dzia³a
prawid³owo, wy³¹cz go, od³¹cz akumulator
i zasilacz, a nastêpnie pod³¹cz ponownie
te urz¹dzenia. Na koñcu w³¹cz aparat.
Nie u¿ywaj aparatu w pobli¿u nadajników
radiowych i linii wysokiego napiêcia
! Je¿eli fotografujesz w pobli¿u nadajników
radiowych lub linii wysokiego napiêcia,
zdjêcia i dŸwiêki mog¹ zostaæ powa¿nie
zniekszta³cone.
Nie spryskuj aparatu œrodkami
owadobójczymi ani ¿adnymi lotnymi
œrodkami chemicznymi.
! Je¿eli aparat zostanie spryskany takimi
œrodkami, jego obudowa mo¿e ulec
uszkodzeniu, a zewnêtrzna warstwa
powierzchni mo¿e zacz¹æ odpadaæ.
! Zwróæ uwagê, aby aparat nie mia³
stycznoœci przez d³u¿szy czas z
przedmiotami wykonanymi z gumy lub
plastiku.

Je¿eli korzystasz z aparatu na pla¿y lub w
podobnym miejscu, zwróæ uwagê, aby do
œrodka urz¹dzenia nie przedostawa³ siê
piasek i drobny py³.
! Piasek i py³ mog¹ uszkodziæ aparat lub
kartê (szczególnie ostro¿nie instaluj i
wyjmuj kartê).
! Je¿eli korzystasz z aparatu w deszczowy
lub œnie¿ny dzieñ, lub na pla¿y, zwróæ
uwagê, aby do aparatu nie przedostawa³a
siê woda.
! Woda mo¿e spowodowaæ nienaprawialn¹
usterkê aparatu lub karty.
! Je¿eli aparat zostanie ochlapany przez
wodê morsk¹, namocz miêkk¹ szmatkê
wod¹ kranow¹, dobrze j¹ wyciœnij i
przetrzyj obudowê aparatu. Nastêpnie
wytrzyj aparat porz¹dnie such¹ i miêkk¹
szmatk¹.
! W trakcie transportu lub przechowywania
umieœæ aparat w etui lub torbie i przypnij
go miêkkimi paskami, aby zapobiec
obcieraniu obudowy.
Do czyszczenia aparatu nie u¿ywaj
benzyn, rozpuszczalników i alkoholu.
! Obudowa aparatu mo¿e siê zdeformowaæ,
a elementy wykoñczenia powierzchni
mog¹ odpadaæ.
! Przed czyszczeniem aparatu wyjmij
akumulator lub od³¹cz zasilacz z gniazdka.
! Aparat wycieraj miêkk¹ i such¹ szmatk¹.
Wiêkszy brud nale¿y przetrzeæ szmatk¹
nas¹czon¹ detergentem rozpuszczonym w
wodzie, a nastêpnie wytrzeæ szmatk¹ do
sucha.
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+ Kondensacja

Kondensacja jest zjawiskiem osadzania siê
na przedmiotach kropelek wody podczas
nag³ych zmian temperatury.
Je¿eli nast¹pi kondensacja:
Wy³¹cz aparat i pozostaw go w tym stanie
przez oko³o 2 godziny. Kiedy aparat zbli¿y
siê do temperatury otoczenia,
kondensacja ust¹pi naturalnie.

Pozbywaj siê bezu¿ytecznych
akumulatorów
! Akumulator ma ograniczony czas
dzia³ania.
! Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ wybuch.
! Zu¿ytych akumulatorów nale¿y pozbywaæ
siê zgodnie z przepisami o ochronie
œrodowiska.

+ Optymalne wykorzystanie akumulatora

+ Przechowywanie aparatu

Akumulator jest typu litowo-jonowego. Jego
zdolnoœæ wytwarzania energii elektrycznej
polega na zachodz¹cych w nim reakcjach
chemicznych. Reakcje te s¹ podatne na
dzia³anie temperatury otoczenia i wilgotnoœci.
Je¿eli temperatura i/lub wilgotnoœæ bêd¹ zbyt
wysokie lub zbyt niskie, czas pracy
akumulatora ulegnie skróceniu.
Pamiêtaj o wyjêciu akumulatora po
zakoñczonej eksploatacji.
Pamiêtaj o wyjêciu akumulatora po
zakoñczonej eksploatacji. Je¿eli akumulator
pozostanie w aparacie, aparat ci¹gle bêdzie
zu¿ywa³ niewielk¹ iloœæ energii elektrycznej,
nawet po wy³¹czeniu. Po d³u¿szym okresie
czasu nast¹pi roz³adowanie akumulatora.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdzie on bezu¿yteczny,
nawet po na³adowaniu.

Wyjmij akumulator i kartê.
Wszystkie elementy powinny byæ
przechowywanie w suchym miejscu o
relatywnie stabilnej temperaturze (zalecana
O
O
temperatura: 15 C - 25 C, zalecana
wilgotnoœæ: 40% - 60%).
Akumulator
! Nie zostawiaj aparatu i akumulatora
! w miejscach, gdzie panuj¹ wysokie
temperatury (np. wewn¹trz samochodu w
œrodku lata).
! Bardzo wysokie i bardzo niskie
temperatury skracaj¹ czas dzia³ania
akumulatora.
! W miejscach zadymionych i zakurzonych
mo¿e dojœæ do rdzewienia styków
akumulatora, co z kolei mo¿e powodowaæ
usterki.
! Zwracaj uwagê, aby styki akumulatora nie
mia³y kontaktu z przedmiotami metalowymi
(np. spinacze, spinki do w³osów itd.). Mo¿e
to spowodowaæ zwarcia i wytworzenie
ciep³a.
! W przypadku dotkniêcia takiego
akumulatora mo¿esz siê powa¿nie
poparzyæ.
! Akumulator przechowuj w stanie
ca³kowitego roz³adowania. Je¿eli nie
bêdziesz go u¿ywa³ przez d³u¿szy czas,
zalecamy, abyœ raz w roku na³adowa³ go i
ca³kowicie roz³adowa³ w aparacie.
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Karta
! Nie wy³¹czaj zasilania i nie wyjmuj karty,
gdy wykonywane s¹ na niej jakiekolwiek
operacje. Nie nara¿aj jej na wstrz¹sy i
uderzenia.
! Nie zostawiaj karty w miejscach o
wysokiej temperaturze lub wystawionych
na dzia³anie promieni s³onecznych.
Trzymaj kartê z daleka od miejsc, gdzie s¹
wytwarzane pola elektromagnetyczne i
³adunki elektrostatyczne.
! Nie zaginaj i nie upuszczaj karty. Dane na
niej zapisane mog¹ ulec uszkodzeniu.
! Po zakoñczeniu eksploatacji pamiêtaj o
wyjêciu karty z aparatu.
! Nie dotykaj palcami styków na tylnej
stronie karty. Nie dopuszczaj do kontaktu
styków z brudem, kurzem i wod¹.
Zasilacz
! Je¿eli akumulator jest nagrzany,
³adowanie trwa d³u¿ej ni¿ zazwyczaj.
! Je¿eli korzystasz z zasilacza w pobli¿u
radioodbiornika, jego odbiór mo¿e byæ
zak³ócony. W³¹czony zasilacz nale¿y
trzymaæ w odleg³oœci co najmniej 100 cm
od radioodbiorników.
! W³¹czony zasilacz mo¿e emitowaæ
wibruj¹cy dŸwiêk, jednak¿e nie oznacza to
usterki.
! Pamiêtaj, aby od³¹czaæ zasilacz od sieci
elektrycznej, gdy z niego nie korzystasz.
W³¹czony pobiera niewielk¹ iloœæ energii
elektrycznej.
! Zawsze utrzymuj w czystoœci styki
zasilacza i akumulatora.
Wyœwietlacze
Ekran LCD
! W miejscach, gdzie nastêpuj¹ du¿e
zmiany temperatury, na ekranie LCD
mo¿e wytworzyæ siê kondensacja.
Przetrzyj ekran miêkk¹ i such¹ szmatk¹.
! Je¿eli w trakcie w³¹czania aparat jest
bardzo zimny, obraz na ekranie jest
ciemniejszy ni¿ zazwyczaj. Wraz ze
wzrostem temperatury aparatu jaskrawoœæ
ekranu wraca do normy.

+

Wizjer
! Nie wystawiaj wizjera ani obiektywu na
dzia³anie promieni s³onecznych, poniewa¿
wewnêtrzne podzespo³y mog¹ ulec
powa¿nemu uszkodzeniu.

+ Struktura folderów

Po w³o¿eniu karty pamiêci do komputera PC,
struktura folderów na karcie bêdzie siê
przedstawia³a jak na poni¿szym diagramie:

! W folderze 100_PANA mo¿na zapisaæ do
999 zdjêæ.
! W folderze MISC mo¿na zapisywaæ pliki z
ustawieniami dla systemu DPOF.
! Pliki animacji s¹ zapisywane w folderze
[PRIVATE1].
! Sekwencje filmowe utworzone z animacji
s¹ zapisywane w folderze [100_PANA] i
innych.

+ Drukowanie zdjêæ o rozdzielczoœci

HDTV
Po wydrukowaniu zdjêcia o rozdzielczoœci
[HDTV] (1920x1080 pikseli) mo¿e siê
okazaæ, ¿e jego brzegi zosta³y obciête.
Drukowanie bez obcinania brzegów:
Laboratorium fotograficzne:
! Z³ó¿ odpowiedni¹ dyspozycjê.
Drukarka:
! Je¿eli drukarka jest wyposa¿ona w funkcjê
obcinania brzegów, wy³¹cz j¹ na czas
drukowania.
! W instrukcji obs³ugi do drukarki sprawdŸ
inne mo¿liwoœci.
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Pojemnoœci kart pamiêci
w przeliczeniu na szacunkow¹ liczbê zdjêæ
Rozdzielczoœæ
zdjêcia
Jakoœæ

Rozdzielczoœæ
zdjêcia
Jakoœæ

Informacje dodatkowe

Komunikaty b³êdów
[NO MEMORY CARD]
Brak karty pamiêci
Zainstaluj kartê.
[THIS MEMORY CARD IS
PROTECTED]
Ta karta pamiêci jest zabezpieczona
przed zapisem
Odblokuj kartê
[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Brak poprawnego zdjêcia do
odtworzenia
Odtwarzanie przeprowadzaj po
zrobieniu zdjêæ lub w³ó¿ kartê z
zapisanymi zdjêciami.
[MEMORY CARD FULL] / [NO
ENOUGH MEMORY IN THE CARD]
Pamiêæ karty zape³niona/Na karcie
brak wystarczaj¹cej iloœci miejsca
Zainstaluj now¹ kartê lub skasuj
niepotrzebne dane.
[MODE DIAL IS NOT IN THE
PROPER POSITION]
Pokrêt³o zmiany funkcji nie znajduje
siê w prawid³owym po³o¿eniu
Komunikat ten jest wyœwietlany, kiedy
w³¹czysz aparat z pokrêt³em zmiany
funkcji ustawionym w nieprawid³owym
po³o¿eniu.
[PLEASE SET THE CLOCK]
Proszê ustawiæ zegar.
Komunikat jest wyœwietlany, kiedy
w³¹czasz aparat po raz pierwszy lub
nie korzysta³eœ z niego przez d³u¿szy
czas. Ponownie ustaw zegar.
[THIS PICTURE IS PROTECTED]
To zdjêcie jest zabezpieczone przed
skasowaniem
Po wy³¹czeniu zabezpieczenia mo¿esz
skasowaæ zdjêcie lub zast¹piæ je
innym.
[THIS PICTURE CAN'T BE
DELETED]/[SOME PICTURES CAN'T
BE DELETED]
Nie mo¿na skasowaæ tego
zdjêcia/Nie mo¿na skasowaæ
niektórych zdjêæ
Je¿eli zdjêcie nie spe³nia standardów
DCF, nie mo¿na go skasowaæ.

[CAN'T BE SET ON THIS
PICTURE]/[CAN'T BE SET ON SOME
PICTURES]
Nie mo¿na ustawiæ dla tego zdjêcia/Nie
mo¿na ustawiæ dla niektórych zdjêæ
Je¿eli zdjêcie nie spe³nia standardów DCF,
nie mo¿na ustawiæ dla niego danych DPOF.
[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS
CAN BE MADE]
Przekroczono liczbê zdjêæ zaznaczonych
do skasowania
Przekroczy³eœ liczbê zdjêæ, które mo¿na
skasowaæ jednorazowo.
[MEMORY CARD ERROR. FORMAT THIS
CARD?]
B³¹d odczytu karty. Czy sformatowaæ j¹?
Aparat nie rozpozna³ formatu karty.
Sformatuj j¹ ponownie w aparacie.
[SYSTEM ERROR]
B³¹d systemowy
Komunikat ten pojawia siê, kiedy aparat nie
dzia³a prawid³owo. Wy³¹cz go i w³¹cz
ponownie. Je¿eli komunikat wci¹¿ siê
pojawia, skontaktuj siê z serwisem.
[MEMORY CARD ERROR]
B³¹d karty pamiêci.
Wyjmij kartê i zainstaluj j¹ ponownie.
[READ ERROR]
B³¹d odczytu.
Spróbuj ponownie odczytaæ dane.
[WRITE ERROR]
B³¹d zapisu.
Wy³¹cz aparat i wyjmij kartê. Nastêpnie
zainstaluj j¹ i ponownie w³¹cz aparat. Przed
ka¿dym wyjêciem karty upewniaj siê, czy
aparat jest wy³¹czony, w przeciwnym
wypadku mo¿e ona zostaæ uszkodzona.
[PLEASE CLOSE THE FLASH]
Zamknij lampê b³yskow¹.
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Rozwi¹zywanie problemów
1:
Aparat nie w³¹cza siê.
1-1: Czy prawid³owo pod³¹czy³eœ
akumulator i zasilacz? SprawdŸ
po³¹czenia.
1-2: Czy akumulator jest na³adowany
w wystarczaj¹cym stopniu? Na³aduj go
lub u¿yj innego na³adowanego.
2:
2:

3:
3:

Aparat wy³¹cza siê zaraz
po w³¹czeniu.
Czy akumulator jest na³adowany
w wystarczaj¹cym stopniu? Na³aduj go
lub u¿yj innego na³adowanego.
Ekran na moment staje siê
jaœniejszy b¹dŸ ciemniejszy
Zjawisko to ma miejsce przy
po³owicznym wciœniêciu spustu
migawki, kiedy aparat ustala wartoœæ
przys³ony. Nie ma to wp³ywu na jakoœæ
zdjêcia i nie oznacza usterki.

4:
Nie mo¿na zrobiæ zdjêcia.
4-1: Czy zainstalowano kartê?
4-2: Czy pokrêt³o zmiany funkcji jest we
w³aœciwym po³o¿eniu?
4-3: Na karcie brakuje wolnego miejsca.
Przed fotografowaniem skasuj kilka
zdjêæ.
5
5:

Brak obrazu na ekranie LCD.
SprawdŸ, czy wyœwietlanie nie zosta³o
prze³¹czone na wizjer.

6:
6:

Ekran LCD/wizjer jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny.
Wyreguluj jaskrawoœæ ekranu
LCD/wizjera.

7:
7:

Lampa b³yskowa nie jest wyzwalana.
Wymuszono trwa³e wy³¹czenie lampy
b³yskowej. Zmieñ sposób dzia³ania
lampy b³yskowej.

8:

Nie mo¿na uzyskaæ ostrych zdjêæ
i obrazu na wyœwietlaczu LCD.
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odpowiedni¹ dla odleg³oœci, z jakiej
fotografujesz.

8:

9:
9-1:
9-2:
9-3:

Nie mo¿na odtworzyæ zdjêcia.
Czy zainstalowano kartê?
Na karcie nie ma ¿adnych zdjêæ.
Nie zosta³a w³¹czona funkcja
odtwarzania [ ].

10: Przypadkowo w³¹czono
niezrozumia³y jêzyk komunikatów.
10: W menu [SETUP] wybierz opcjê z ikon¹
[ ] i prze³¹cz na inny jêzyk.
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11: Na ekranie telewizora nie ma obrazu.
11-1: Czy prawid³owo pod³¹czono aparat do
telewizora?
11-2: Prze³¹cz telewizor na odpowiedni
sygna³ wejœciowy.
12: Nie mo¿na wymieniaæ danych
z komputerem PC.
12-1: Czy prawid³owo pod³¹czono aparat do
komputera?
12-2: Czy aparat zosta³ prawid³owo
rozpoznany przez komputer?
13: Ustawienia zegara uleg³y
wyzerowaniu.
13-1: Je¿eli nie korzysta³eœ z aparatu przez
d³u¿szy czas, zegar móg³ siê
wyzerowaæ. Kiedy zostanie
wyœwietlony komunikat [PLEASE SET
THE CLOCK], ponownie ustaw zegar.
13-2: Je¿eli zrobisz zdjêcie przed
ustawieniem zegara, czas zrobienia
zdjêcia bêdzie zapisany jako
[0:00 0. 0. 0].
14: Aparat klekocze, kiedy jest nara¿ony
na wstrz¹sy.
14: W tym samym czasie obiektyw wydaje
dŸwiêki. Po wy³¹czeniu aparatu
i ponownym w³¹czeniu zak³ócenia
ustêpuj¹. Nie oznacza to usterki.
15: Niektóre piksele ekranu LCD s¹
zawsze w³¹czone lub zawsze
wy³¹czone.
15: Nie oznacza to usterki. Te punkty
ekranu nie maj¹ wp³ywu na
rejestrowany obraz.
16: Nie mo¿na drukowaæ zdjêæ na
drukarkach obs³uguj¹cych funkcje
PictBridge lub USB Direct-Print.
16: SprawdŸ po³¹czenie kablem USB.
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Dane techniczne
Aparat
ród³o zasilania:
Pobór mocy:

Efektywna liczba pikseli
Czujnik obrazu

Zoom cyfrowy
Fokus
Zasiêg fokusa:

System migawki
Zdjêcia seryjne

Nagrywanie sekwencji filmowych
Czu³oœæ ISO
Prêdkoœæ migawki
Balans bieli
Ekspozycja (AE)

Sposób pomiaru
Ekran LCD
Wizjer
Lampa b³yskowa

Mikrofon
G³oœnik

Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
pr¹d sta³y 8,4 V
2,6 W rejestrowanie z w³¹czonym ekranem LCD
2,4 W rejestrowanie z w³¹czonym wizjerem
1,7 W odtwarzanie na ekranie LCD
1,5 W odtwarzanie przez wizjer
4 000 000
przetwornik CCD 1/2,5", ³¹czna liczba pikseli 4 230 000
Podstawowy filtr koloru
12x zoom optyczny, f=6,0 - 72 mm
(odpowiednik aparatu 35 mm: 35 - 420 mm)/F2,8
pojedyncze zdjêcia 3x, zdjêcia seryjne 3x
TTL Auto/Makro/Rêczny/
Spot AF (fotografowanie punktowe)
30 cm (ujêcie szerokok¹tne)/2 m. (powiêkszenia) - ¥
Makro/Program AE z priorytetem przys³ony, Program
AE z priorytetem migawki, Rêczna ekspozycja:
5 cm (ujêcia szerokok¹tne), 2 m. (powiêkszenia) - ¥
Migawka elektroniczna + migawka mechaniczna
4 klatki/sekundê (wysoka prêdkoœæ), 2 klatki/sekundê
(niska prêdkoœæ), maks. 7 klatek (standard)/4 klatki
(wysoka jakoœæ) (dane dla kart pamiêci SD. Karty MMC
s¹ wolniejsze)
320x240 (30 lub 10 klatek/sekundê z dŸwiêkiem.
D³ugoœæ trwania jest ograniczona pojemnoœci¹ karty)
AUTO (bez lampy b³yskowej: od ISO50do 200
z lamp¹: od ISO50 do 400)/50/100/200/400
8 - 1/2000
Dla funkcji rejestrowania sekwencji filmowych:
1/30 - 1/2 000
AUTO/Œwiat³o s³oneczne/Zachmurzenie/Lampa
b³yskowa/Oœwietlenie halogenowe/w³asne ustawienie
Program AE/Program AE z priorytetem przys³ony (A)/
Program AE z priorytetem migawki (S)/ Rêczna
ekspozycja (M.)/Kompensacja ekspozycji (krok co
1/3 EV, od -2 do +2 EV)
Multi/Spot (fotografowanie punktowe)
Przek¹tna 2,0", niskotemperaturowy polikrystaliczny
LCD TFT (130 000 pikseli), (wspó³czynnik widoku
pola 100%)
Kolorowy wizjer elektryczny (114 000 pikseli)
(z regulacj¹ dioptrii: -4 - +4)
Wbudowana wysuwana lampa b³yskowa
Zasiêg lampy (ISO100):
Oko³o 40 cm - 4 m. (ujêcia szerokok¹tne)
Oko³o 2 m. - 4 m. (powiêkszenia)
AUTO/AUTO z redukcj¹ efektu czerwonych oczu/
b³ysk wymuszony/Wolna migawka z redukcj¹ efektu
czerwonych oczu/zawsze wy³¹czona
Monofoniczny
Monofoniczny

Informacje dodatkowe

Formaty zapisywanego obrazu
Jakoœæ
Format zapisywanych plików
Zdjêcia
DPOF
Zdjêcia z dŸwiêkiem

Sekwencje filmowe
Interfejsy
Cyfrowy
Analogowy audio/wideo
Z³¹cza
USB
Analogowe audio/wideo
DC IN
Wymiary (Szer.xWys.xG³êb.)
Masa
Zakres temperatury pracy
Wilgotnoœæ
£adowarka/Zasilacz
(Panasonic DE-928B)
Pr¹d wejœciowy
Pr¹d wyjœciowy

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S002E)
Napiêcie/pojemnoœæ

Zdjêcia:2304x1728, 1600x1200, 1280x960,
1280x960, 640x480, 1920x1080
Sekwencje filmowe: 320x240
Wysoka/standardowa
JPEG (Design rule for Camera File system,
na podstawie Exif 2.2 standard), odpowiedni dla
JPEG (Design rule for Camera File system,
na podstawie Exif 2.2 standard)
+ QuickTime Motion JPEG 640x480 (zdjêcia
z dŸwiêkiem)
QuickTime Motion JPEG (film z dŸwiêkiem)
USB
NTSC/PAL kompozytowe/Wyjœcie liniowe audio
(monofoniczne)
5-pinowe Mini USB
2,5 mm jack
jack typu 3
138,5 x 87,2 x 105,7 mm
(bez czêœci wystaj¹cych)
oko³o 518 g (bez karty i akumulatora)
oko³o 550 g (z kart¹ i akumulatorem)
0O - 40OC
10% - 80%
Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
110-240 V, 50/60 Hz, 0,29 A
Aparat: 8,4 V, 1,2 A
£adowanie: 8,4 V, 0,65 A

Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
7,2V; 680 mAh

Notatki

Panasonic Polska sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa
www.panasonic.com.pl
Panasonic Polska sp. z o.o. zastrzega sobie mo¿liwoœæ wyst¹pienia b³êdów w instrukcji
i zmian parametrów bez uprzedzenia.

