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DOST P POWINIEN MIE  JEDYNIE
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL
SERWISOWY.

Nale y szczególnie przestrzega  praw
autorskich. Zapisywanie nagra  z
ta m lub dysków, lub innych
publikacji lub materia ów radiowych
do celów innych ni  prywatne u ycie
mo e naruszy  prawa autorskie.
Nawet do celów prywatnych,
zapisywanie pewnych materia ów
mo e by  zabronione.

GNIAZDO SIECIOWE POWINNO
ZNAJDOWA  SI  W POBLI U
SPRZ TU I MUSI BY ATWO
DOST PNE.

UWAGA
W przypadku nieprawid owej wymiany akumulatora
wyst puje niebezpiecze stwo eksplozji. U yte
akumulatory powinny by  akumulatorami tego
samego, lub równowa nego typu, zalecanego przez
producenta. Zu ytych akumulatorów nale y
pozbywa  si  zgodnie z zaleceniami producenta.
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Aparat cyfrowy

Przed u yciem

Tabliczka znamionowa znajduje si  na
spodzie aparatu cyfrowego.

Bezpiecznik
5 amper
(5 ampere)

Bezpiecznik
5 amper
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Obchodzenie si  z aparatem
Nie mo na potrz sa  lub uderza  aparatem. Aparat
mo e wtedy nie dzia  prawid owo,

Przed u yciem

• Nie mo na mocno naciska  na obiektyw.
• Pozostawianie aparatu z obiektywem skierowanym
   na s ce mo e spowodowa  jej wadliwe dzia anie.
   Nale y zwraca  na to uwag , gdy aparat le y nazapisywanie mo e by  niemo liwe, lub mo e nast pi

uszkodzenie obiektywu.
Piasek lub kurz mog  spowodowa  wadliwe
dzia anie aparatu. Gdy u ywasz aparatu na pla y
itp., zwró  szczególn  uwag  na to, aby piasek lub
kurz nie dosta y si  do wn trza aparatu.

• Gdy u ywasz aparatu w deszczowy dzie  lub na
pla y, zwró  szczególn  uwag  na to, aby woda nie
dosta a si  do aparatu.

Je eli morska woda zachlapie aparat, nale y
delikatnie wytrze  go mi kk  wilgotn , dobrze
odci ni ciereczk . Nast pnie aparat nale y
dok adnie wytrze  such ciereczk .

O monitorze LCD / wizjerze

• Nie mo na mocno naciska  na monitor LCD. Mo e to
spowodowa  powstanie na monitorze LCD
niejednolitych kolorów lub powodowa  jego wadliwe
dzia anie.

• W miejscach wyst powania du ych zmian
temperatury, na monitorze LCD mo e skrapla  si
para wodna. Nale y wytrze  go such , mi kk
ciereczk .

• Je eli aparat jest bardzo zimny to po jego w czeniu
obraz na monitorze LCD / wizjerze optycznym jest
nieco ciemniejszy ni  zwykle. Po wzro cie
temperatury obraz powróci do normalnej jasno ci.

Do wyprodukowania monitora LCD / wizjera
optycznego wykorzystano najbardziej precyzyjn
technologi . W  rezultacie otrzymano obraz z
wi cej ni 99.99% efektywnych pikseli i 0.01%
pikseli nieaktywnych lub zawsze wiec cych. Nie

 one rejestrowane na zdj ciach zapisywanych
na karcie.

O obiektywie
• N ie mo na kierowa  obiektywu bezpo rednio w
kierunku s ca lub mocnego ród a wiat a. Mo e to
spowodowa  nie tylko nieprawid owe dzia anie aparatu,
ale tak e nieodwracalne uszkodzenie Twoich oczu .

 otwartym powietrzu lub blisko okna.

O skraplaniu si  pary wodnej.

Skraplanie ma miejsce wtedy, gdy
temperatura otoczenia lub wilgotno
zmienia si  nast puj co:
• Przy  przenosze n iu  apara tu z zimnego do

ciep ego pokoju;
• Przy  przenosze n iu  apara tu z zewn trz do

klimatyzowanego samochodu;
• Gdy zimny wiatr z klimatyzacji, lub z innego

ród a dzia a bezpo rednio na aparat;
• W miejscach wilgotnych.
Zwracaj uwag  na skraplanie si  pary wodnej,
poniewa  powoduje ono powstawanie plam na
obiektywie i wadliwe dzia anie.
(strona 109)

Gdy nie b dziesz u ywa  aparatu przez
szy czas

• P rzechowuj akumulator w ch odnym i suchym
miejscu ze stosunkowo stabilna temperatur .
(Zalecana temperatura: 15 ° C – 25° C, zalecana
wilgotno : 40% – 60%);

• Upewnij si , e wyj  akumulator i kart  z
aparatu;

• Gdy akumulator pozostaje w aparacie przez d ugi
czas, ulegnie roz adowaniu nawet, je li aparat jest
wy czony. Je eli pozostawisz akumulator w
aparacie przez bardzo d ugi okres, to roz aduje si
on nadmiernie i mo e by  nieu yteczny nawet po
na adowaniu;

• W przypadku przechowywania akumulatora
przez d szy czas, zalecamy jego adowanie
raz w roku i ponowne jego przechowywanie
dopiero po jego u yciu i ca kowitym
roz adowaniu;

• Gdy przechowujesz aparat w szafce wbudowanej
w cian  lub w innej szafce, to zalecamy
przechowywa  go razem z osuszaczem ( el
silikonowy).
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Przed u yciem

O niniejszej instrukcji
Prosimy zwrócic uwag , e opis zawarty na tej stronie jest przyk adem i nie wszystkie
strony opisane s  w ten sposób.

Pokazane tutaj opcje pozwalaj  na
ycie funkcji lub ustawie  opisanych

na tej stronie. W celu u ycia danej
funkcji lub opcji, ustaw odpowiednio
pokr o wyboru.

Kompensacja ekspozycji

SCN1 SCN 2

Tej funkcji nale y u  wtedy, gdy nie
mo na osi gn  odpowiedniej ekspozycji
z powodu ró nicy jasno ci pomi dzy
tematem zdj cia z t em.

• EV jest skrótem od Exposure Value
[warto  ekspozycji], i jest to ilo
wiat a podawanego do przetwornika

CCD przez dan  warto  przes ony i
przy danej pr dko ci migawki. .

yteczne informacje o u yciu tego aparatu.

 O ilustracjach w niniejszej instrukcji obs ugi
Prosimy zwróci  uwag  na to, e wygl d produktu, ilustracje lub ekran menu ró ni  si
nieco od tych, które s  rzeczywi cie u ywane.

O ilustracjach na przycisku kursora.
W niniejszej instrukcji obs ugi, operacje na przycisku kursora s  opisane tak, jak na
poni szej ilustracji.

np.: Gdy wcisniesz przycisk
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Przygotowanie
Preparation

Wyposa enie standardowe
AccessoriesPrzed rozpocz ciem u ytkowania aparatu nale y najpierw sprawdzi
zawarto  zestawu.

Karta pami ci SD (16 MB)
RP-SD016B
(W instrukcji wyst puje jako „karta”)

Kabel zasilaj cy  AC
RJA0053-3X

Kabel  AV
K1HA08CD0002

Pakiet akumulatora
CGA-S002E
(W tek cie wyst puje jako “akumulator”)

Kabel po czeniowy  USB
K1HA08CD0001

adowarka akumulatora
DE-994A
(W tek cie wyst puje jako “ adowarka”)

 CD-ROM
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Pokrywka obiektywu
    YK0W96

Przygotowanie

Pasek
VFC4078

Os ona obiektywu
VYQ3234

Adapter os ony obiektywu
VYQ3213

9



Przygotowanie

Nazwy elementów aparatu

1   2        3  4
1 Obiektyw
2 Lampa b yskowa (str. 39)
3 Mikrofon (str. 57, 71)
4 Wska nik samowyzwalacza (str.

42) Lampa AF (str. 74)

5 6   7 8 9 10 11 12

5 Pokr o ustawienia dioptrii (str. 29)
6 Wizjer optyczny (str. 28, 106)
7 Przycisk [EVF/LCD] (str. 28)
8 Przycisk otwarcia lamy (str. 39)
9 Przycisk [DISPLAY] (str. 28)

10 Przycisk [EXPOSURE]
(str. 35, 51, 52, 53)

11 Wska nik na adowania akumulatora
      (str. 32)
12 Wy cznik aparatuON/OFF  (str. 12)
13 Monitor LCD (str. 28, 106)
14 Przycisk [MENU]  (str. 24)
15 Przycisk Delete (str. 49)
16 Przyciski kursora

13 14  15   16 17 / Przycisk samowyzwalacza (str.42)
/ Przycisk [REVIEW] (str. 37)
/ Przycisk trybu lampy (str. 39)
/ Przycisk nastawianie lampy (str.

41)/ Kompensacja ekspozycji (str.
43)/Auto Bracket (str. 44)/dok adne
ustawnianie bieli  (str. 69)

17 nik(str. 83)
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18
19

Przygotowanie

18 Pier cie  MF (str. 65)
19 Poziom Zoom  (str. 38, 74)
20 Gniazdo lampy(str. 81)
21 Pokr o wyboru trybu (str. 31)
22 Przycisk migawki(str. 32)
23 Przycisk trybu pojedynczy / praca
impulsowa (str. 45, 82)

20 21 22 23

24

25

26
27
28
29

24 Prze cznik ogniskowania(str. 62, 65)
25 Oczko paska(str. 19)
26 Gniazdo [REMOTE] (str. 105)
27 Gniazdo [AV OUT/DIGITAL]

(str. 95, 98, 100)
28 Gniazdo [DC IN]  (str. 98, 100)

• Prosimy o u ywanie oryginalnych
adapterów Panasonic AC (DMW-
CAC1; opcyjnie).

29 Pokrywka  zacisków

30 Pokrywka karty / akumulatora
      (str. 15, 16)
31 Gniazdo statywu

30   31
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Skrócony przewodnik
Przygotowanie

Poni ej przedstawiono sposób zapisywania i
odtwarzania obrazów w tym aparacie. Przy ka dym
dzia aniu upewnij si , e odnosisz si  do
odpowiednich stron instrukcji.

1 adowanie akumulatora. (str. 13)
  W chwili zakupu aparatu, akumulator nie jest
na adowany. Akumulator nale y na adowa
przed u yciem aparatu  .

3 cz aparat w celu zrobienia
zdj cia
• Ustaw zegar(str. 22)

Ottwórz

OFF ON

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

Ustaw pokr o wyboru na [ P ].
Otwórz lamp  b yskow .
(Gdy u ywasz lampy) (str. 39)
W celu wykonania zdjecia
wci nij przycisk migawki. (str.32)

4 Odtwarzanie zdj

Ustaw pokr o opcji na  [ ].
Wybierz zdj cie, które chcesz ogl da .
(str. 46)
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Przygotowanie

adowanie akumulatora
W aparacie, który zosta  zakupiony, akumulator nie
jest na adowany. Przed jego u yciem nale y
na adowa  akumulator.

1 Pod cz akumulator do adowarki

3 Wyjmij akumulator

2 cz wtyczk  napi cia zasilaj cego

 Gdy adowanie zako czy si , wyjmij wtyczk
  z gniazda zasilaj cego;
 Akumulator w trakcie adowania lub u ycia

  nagrzewa si . Aparat równie  nagrzewa si
  podczas jego u ycia. Jednak e, nie oznacza
  to jego wadliwego dzia ania;
 U ywaj tylko zalecanego akumulatora

  i adowarki;
adowanie akumulatora w adowarce

  przeprowadzaj w pomieszczeniach
  zamkni tych
 Nie rozbieraj, ani nie modyfikuj adowarki.

• Wtyczka AC nie wchodzi ca kowicie w gniazdo wtyczki w obudowie
zasilacza. Pozostaje szczelina, jak pokazano to na poni szym rysunku.

• Gdy wska nik adowania za wieci si  na zielono,
oznacza to, e rozpoczyna si adowanie.

• Gdy wska nik adowania zga nie (po oko o 120
minutach), adowanie jest zako czone.
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O akumulatorze
Przygotowanie

Wska nik na adowania akumulatora
Stan na adowania akumulatora sygnalizowany
jest na ekranie. [Nie wy wietla si , gdy aparat jest
zasilany poprzez zasilacz AC]
(DMW-CAC1; wyposa enie opcjonalnie).

> > >

Gdy wska nik za wieci si  na
czerwono lub zacznie b yska :
Na aduj lub wymie  akumulator.

Trwa  akumulatora
Liczba zapisanych zdj  zgodnie z
normami CIPA
• CIPA jest skrótem od [Camera & Imaging
Products Association].

Czas odczytywania, gdy u ywany jest
monitor LCD

Czas odczytywania Oko o 240 min.
Liczba zapisanych zdj  i czas odczytywania
zmienia si  w zale no ci od warunków pracy
apratu i warunków przechowywania
akumulatora.

adowanie

Czas adowania Oko o 120 min.

Czas adowania i liczba zapisanych zdj  z
opcjonalnego pakietu akumulatora (CGA-S002E), s
takie same jak powy sze.
• Gdy rozpoczyna si adowanie, wska nik
  za wieci si .

Liczba zapisanych zdj Oko o 240 zdj  (CIPA) d adowania

  U ywane no niki Karta pami ci16 MB

(Warunki zapisu wg norm CIPA)
• Temperatura: 23°C / wilgotno :

50%, gdy w czony jest monitor LCD.
• ywanie dostarczonego akumulatora.
• Zapisywanie zaczyna si  po 30 sekundach od

czenia aparatu.
• Jeden zapis na ka de 30 sekund, z pe nym b yskiem

lampy przy ka dym innym zapisywaniu.
• Obracanie d wigni  powi kszenia w kierunku Tele do
  Wide i odwrotnie w ka dym zapisywaniu.
• Wy czanie aparatu po ka dych 10 zapisach.
Liczba zapisanych zdj , gdy u ywany jest wizjer
optyczny.
(Do zapisywania jest u ywany wizjer. Inne warunki
zapisywania zgodne z normami CIPA.)

• Je li wyst pi b d adowania, wska nik
  adowania b yska w cyklach 1 sekundowych.

W takim przypadku nale y wyj  wtyczk  z
gniazda elektrycznego, wyj  akumulator i
upewni  si , e zarówno temperatura w pokoju,
jak i temperatura akumulatora nie s  zbyt niskie
lub zbyt wysokie, a nast pnie rozpocz
adowanie od nowa. Je eli wska nik adowania
ci gle b yska, nawet je eli adowa  akumulator
przez chwil , to skontaktuj si  ze sprzedawc  lub
najbli szym centrum obs ugi klienta.

• Gdy czas dzia ania aparatu staje si  zbyt krótki,
  nawet je eli akumulator jest w ciwie na adowany,
  to min  jego okres trwa ci. Kup nowy akumulator.

 Warunki adowania
• Akumulator nale y adowa  w temperaturze

10°C – 35°C. (Temperatura akumulatora powinna
 by  taka sama)

Liczba zapisanych zdj Ok o o 270 zdj
• Parametry akumulatora mog  by  chwilowo

ywane no niki Karta pami ci 16 gorsze, a czas dzia ania aparatu krótszy, je eli
akumulator b dzie pracowa  w niskich
temperaturach (n.p. narciarstwo / snowbord).
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Przygotowanie

Wk adanie / wyjmowanie akumulatora
• Sprawd , aparat jest wy czony i czy
obiektyw jest wci gni ty.

• Zamknij lamp  b yskow .

1 Zsu  pokrywk  gniazda karty /
akumulatora w celu jego
otwarcia

3 Zamknij pokrywk  gniazda karty /
 akumulatora.

Przesu  pokrywk  gniazda karty /
akumulatora do ko ca i wtedy
mocno je zamknij.

• Upewnij si , e u ywasz oryginalnego
  akumulatora Panasonic (CGA-S002E).

2 Wk adanie:
Wk adaj na adowany akumulator do
momentu, a  us yszysz  klikni cie.
Wyjmowanie:
Zsu  blokad  w celu wyj cia
akumulatora.

• Je eli nie b dziesz u ywa  aparatu przez d ugi
czas, wyjmij akumulator;

• Gdy w pe ni na adowany akumulator by  w ony
do aparatu na czas d szy ni 24 godziny, to
ustawienie zegara jest przechowywane (w aparacie)
przez przynajmniej 3 miesi ce, nawet, je eli
akumulator zostanie wyj ty. (Czas
przechowywania mo e by  krótszy, je eli
akumulator nie by  w pe ni na adowany.)
Po up ywie 3 miesi cy ustawienia zegara b
utracone. W takim przypadku ustaw ponownie
zegar. (str. 22)
Nie mo na wyjmowa  karty i akumulatora, gdy
karta jest w nie wykorzystywana. Dane na
karcie mog  zosta  uszkodzone.
Dostarczony akumulator jest zaprojektowany
do u ycia tylko z tym aparatem. Nie u ywaj go
z jakimkolwiek innym sprz tem.
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Przygotowanie

Wk adanie / wyjmowanie karty
• Sprawd , aparat czy  jest wy czony i czy obietyw

jest wci gni ty.
• Zamknij lamp  b yskow .

1 Zsu  pokrywk  gniazda karty /
akumulatora w celu jego otwarcia

• Sprawd  kierunek karty.
• Nie dotykaj ko cówek z czy na boku karty.
• Karta mo e zosta  uszkodzona, gdy nie zostanie

ca kowicie wsuni ta.

3 Zamknij pokrywk  gniazda karty / akumulatora.
Przesu  pokrywk  gniazda karty / akumulatora
do ko ca i wtedy mocno je zamknij.

Karta i dane mog  zosta  uszkodzone,
je eli jest ona wk adana lub wyjmowana
w czasie, gdy aparat jest w czony.

• Zalecamy u ywanie karty pami ci
Panasonic SD. (U ywaj tylko oryginalnej
karty z logo SD.)

2 Wk adanie:
Wk adaj kart  skierowan  etykiet  do
przodu aparatu, a  do momentu
us yszenia klikni cia.
Wyjmowanie:
Naci nij na kart  a  kliknie, a wtedy
wyci gnij j  do góry.

• Je eli nie mo na ca kowicie zamkn
pokrywki gniazda karty / akumulatora,
to wyjmij kart  i w  j  ponownie.
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O karcie
Przygotowanie

Karta w opcji pracy
W czasie, gdy karta jest w opcji pracy
(Rozpoznawanie/zapisywanie/czytanie/
usuwanie), wska nik pracy karty wieci
si .

2560

19

Gdy wieci si  wska nik pracy karty ,
nie mo na:
• wy cza  aparatu.
• wyjmowa  akumulatora lub karty.
• potrz sa  aparatem lub w niego uderza .
Inaczej karta i zawarte na niej dane  mog
zosta  uszkodzone, a sam aparat nie

dzie dzia  prawid owo.

 Obchodzenie si  z kart
Warto ciowe dane przechowuj na swoim
twardym dysku (str. 98). Dane na karcie
mog  zosta  uszkodzone lub utracone z
powodu dzia ania fal
elektromagnetycznych, elektryczno ci
statycznej,  awarii aparatu lub uszkodzenia
karty.

Karta pami ci SD (dostarczona) i
    karta multimedialna (opcjonalna)
Karta pami ci SD i karta multimedialna s
to ma e, lekkie, wyjmowalne zewn trzne
karty pami ci. Pr dko  zapisywania i
odczytywania  karty pami ci SD jest du a.
Karta pami ci SD jest wyposa ona w
prze cznik zabezpieczaj cy [Write-
Protect] , który zabezpiecza przed
zapisaniem i formatowaniem karty. (Gdy
prze cznik jest przesuni ty w po enie
[LOCK], nie ma mo liwo ci zapisania lub
usuni cia danych z karty, jak te  jej
sformatowania. Gdy prze cznik jest
odblokowany, to funkcje te znowu s
dost pne.)

Karta pami ci SD

• Pr dko  zapisywania / odczytywania
karty multimedialnej jest ni sza ni  karty
pami ci SD. Gdy u ywana jest karta
multimedialna, to parametry niektórych
funkcji mog  by  nieco ni sze ni
podawane w reklamach.

• Po zapisywaniu ruchomych obrazów przy
yciu karty multimedialnej,  na chwil

mo e pojawi  si  wska nik pracy karty,
ale nie jest to oznaka jej wadliwego
dzia ania.

• Kart  pami ci nale y trzyma  z dala od
dzieci, w celu uchronienia ich przed
mo liwo ci  po kni cia karty.
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Przygotowanie

Szacowana liczba zapisanych zdj  i ich rozmiar

Rozmiar zdj cia 2560x1920 2048x1536 1600x1200
Jako
16 MB 0 5 11 1 9 17 2 14 28
32 MB 1 12 24 3 19 37 4 31 59
64 MB 3 25 49 6 39 75 10 63 121

128 MB 8 51 100 12 79 153 20 128 244
256 MB 15 102 200 24 157 306 40 255 487
512 MB 32 205 403 50 317 616 81 515 982

1 GB 61 395 775 96 610 1185 157 991 1889

Rozmiar zdj cia 1280x960 640x480 1920x1080
(HDTV)

Jako
16 MB 3 22 41 13 69 113 2 13 25
32 MB 7 47 86 28 145 236 4 28 54
64 MB 15 96 176 58 298 484 9 58 110

128 MB 31 195 356 118 602 979 18 118 223
256 MB 62 390 709 236 1200 1950 37 236 445
512 MB 126 785 1429 476 2418 3929 75 476 898

• Liczby s  warto ciami przybli onymi. (Je eli wykonujesz zdj cia z ró nymi nastawami
jako ci (TIFF, Fine i Standard), wówczas liczba zapisanych zdj  zmieni si .)

• Liczba zapisanych zdj  mo e zmienia  si  w zale no ci od ich tre ci zdj .
• Liczba zdj , które mo na jeszcze zapisa  wy wietlana jest na ekranie i

jest warto ci  przybli on .
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Przygotowanie

Zak adanie pokrywki obiektywu i paska
 Pokrywka obiektywu Pasek

1 Za  pokrywk  obiektywu 1 Prze  pasek przez otwór uchwytu paska

2 Prze  pasek przez zaciskacz i
zaci nij  go

: Przeci gnij pasek o 2 cm lub wi cej.

• Przymocuj pasek na drugiej stronie
aparatu, upewniaj c si  wcze niej, e
nie jest on skr cony;

• Sprawd , czy pasek jest mocno
przyczepiony do aparatu;

• Pasek przymocuj w taki sposób, aby
  widoczne by o logo “LUMIX”.

• Gdy wy czasz aparat, nosisz aparat lub odczytujesz zdj cia to zak adaj pokrywk  na
obiektyw w celu zabezpieczenia powierzchni soczewek obiektywu.

• Zdejmij pokrywk  obiektywu, przed ponownym ustawieniem aparatu na funkcj  zapisywania.
• Uwa aj na pokrywk  obiektywu, nie zgub jej.

19



Przygotowanie

Zak adanie os ony obiektywu
W jasnych promieniach s ca lub w niekorzystnym

wietleniu, os ona obiektywu b dzie minimalizowa a
rozb yski i zak ócenia na obiektywie. Os ona
obiektywu zmnijsza nadmierne o wietlenie i poprawia
jako  zdj .

Sprawd , czy aparat jest wy czony a obiektyw
cofni ty.
Zamknij lamp  b yskow .

Dod cz pier cie  obiektywu
Do cz adapter os ony obiektywu

2 Przymocuj os on  obiektywu
Odwró  aparat
Uchwy  haczyk na adapterze os ony
obiektywu
Wci nij os on  obiektywu.
Ustaw znaki tak, jak na rys.
Zaci nij rub

• Sprawd , czy ruba jest lu na, a
wtedy zamocuj os on  obiektywu.

• Nie dokr caj ruby zbyt mocno.
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 Tymczasowe zamocowanie os ony obiektywu
Przygotowanie

2 Za  pokrywk  obiektywu.
1 Zdejmij os on  obiektywu, obró  j , a

nast pnie zamocuj ponownie.
 Odwró aparat
Uchwy  haczyk na adapterze os ony
obiektywu
Wci nij os on  obiektywu
Ustaw znaki tak, jak na rysunku
Zaci nij rub

Nie wykonuj zdj , gdy os ona obiektywu jest
zamocowana tymczasowo.
Upewnij si , e pokrywka obiektywu jest mocno
za ona.

• Przed wykonywaniem zdj  z lamp
yskow , zdejmij najpierw os on

obiektywu, w przeciwnym razie cie  z
os ony b dzie widoczny na dolnej
cz ci zdj .

• Gdy w ciemno ci u ywasz
pomocniczej lampy AF, usu  os on
obiektywu.

• W celu uzyskania informacji o tym, jak
zamocowa  ochraniacz MC i filtr ND
nale y zajrze  na stron  104.

• Jezeli zgubisz dostarczone wyposa enie,
   to skonsultuj si  ze sprzedawc  lub
   najbli szym punktem obs ugi. (Mo esz
   zakupi  wyposa enie oddzielnie.)• Sprawd , czy ruba jest lu na i

wtedy zamocuj os on  obiektywu.
• Nie dokr caj ruby zbyt mocno.
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Przygotowanie

Ustawianie daty i czasu (Ustawianie zegara)
Ustawienie wst pne

W momencie zakupu aparatu, zegar nie
jest ustawiony. Po w czeniu aparatu, pojawia
si  nast puj cy ekran.

2 Ustaw dat  i czas

CLOCK SET

10 : 00 11 DEC  2004.
.

PLEASE SET THE CLOCK
CLOCK SET MENU

SELECT

D/M/
Y

SET
EXIT MENU

• Po wci ni ciu przycisku [MENU], na
ekranie wy wietlony zostanie 2 poziom.

• Ekran zniknie po oko  5 sekundach.
Rozpocznij od stopnia 1.

1 Wybierz [CLOCK SET] z menu
[SETUP] (str. 24)

SETUP 2/4

BEEP
SHUTTER

• : Wybierz dan  pozycj .
• : Ustaw dat  i czas.

3 Wybierz [D/M/Y], [M/D/Y] lub [Y/M/D]
CLOCK SET

10:0011.DEC. 2004

D/M/Y

VOLUME
CLOCK SET
NO.RESET

SELECT

LEVEL 3

EXIT MENU

SELECT SET EXIT MENU

MENU Po zako czeniu ustawiania zamknij menu
  przez dwukrotne wci ni cie przycisku
  [MENU];

Po wy czeniu i ponownym w czeniu
  aparatu, sprawd , czy ustawienie zegara
  jest prawid owe.
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Przygotowanie

Gdy w pe ni na adowany akumulator by
ony do aparatu przez czas d szy

ni 24 godziny, to ustawienie zegara jest
przechowywane (w aparacie) przez
przynajmniej 3 miesi ce, nawet, je eli
akumulator zostanie wyj ty. (Czas
przechowywania mo e by  krótszy, je eli
akumulator nie by  w pe ni na adowany).
Po up ywie 3 miesi cy ustawienia
zegara b  utracone. W takim
przypadku ustaw ponownie zegar;

• Mo esz ustawi  rok od 2000 do 2099.
ywany jest system 24-godzinny;

• Je eli nie ustawi  daty, wówczas nie
mo e by  ona wydrukowana w czasie
drukowania cyfrowego;

• Informacje o ustawianiu daty wydruku
znajduj  si  na stronie 86.
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Menu Ustawie
Przygotowanie

1 W cz aparat
Ustaw pokr o wyboru w dowolnym po eniu,
np. Aperture-priority AE       [ ] za wyj tkiem

4 Wybierz dan  pozycj

SETUP 1/4

funkcji Playback        [ ], opcja Scene 1 MONITOR n0

[ SCN1 ] i opcji Scene 2 [SCN2 ]
AUTO REVIEW OFF

PLAY ON LCD
POWER SAVE
MF ASSIST

1 SEC.
3SEC.

ZOOM

SELECT SET EXIT MENU

5 Wybierz dan  warto

SETUP 1/4

OFF ON MONITOR n0

AUTO REVIEW OFF

2 Wci nij przycisk [MENU]

PLAY ON LCD
POWER SAVE
MF ASSIST

1 SEC.
3SEC.

ZOOM

REC 1/3

W.BALANCE

SETUP

AUTO

SELECT SET EXIT MENU

MENU
SENSITIVITY
PICT.SIZE
QUALITY
AUDIO REC.

SELECT

AUTO

2560

OFF

EXIT MENU

Na koniec wci nij w celu jego
zachowania ustawie .

• Po zako czeniu ustawiania, zamknij menu przez
wci ni cie do po owy przycisku migawki lub
przycisku [MENU].

3 Wybierz [SETUP]
REC

MONITOR
AUTO REVIEW
PLAY ON LCD
POWER SAVE
MF ASSIST

SELECT

SETUP 1/4

n0

OFF

OFF

2MIN.

ON

EXIT MENU

• Podczas obracania d wigni powi kszenia
 w kierunku T lub W,  strona ekranu menu

mo e by  przewijana do przodu lub do ty u.
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Przygotowanie

Mo esz definiowa  nast puj ce pozycje w menu [SETUP].

Menu Funkcje
MONITOR/
FINDER

7 stopionowe ustawienie jasno ci monitora LCD (gdy zdj cia pojawiaja si  na
monitorze LCD), lub wizjera (gdy zdj cia pojawiaj  si  w wizjerze).

AUTO REVIEW [OFF]: Zapisane zdj cie nie pojawia si  automatycznie.
[1SEC.]: Zapisane zdj cie pojawia si  automatycznie na ekranie na oko o

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

3 sekundy.
[ZOOM]: Zapisane zdj cie pojawia si  automatycznie na ekranie przez oko o 1

sekund . Powi kszane jest 4 razy i pojawia si  przez oko o 1
sekund . Topcja ta jest u yteczna dla potwierdzenia
ogniskowania. Zdj cia wopcji pracy impulsowej, auto bracket, z
sygna em d wi kowym nie s  powi kszane, nawet, gdy wybrany
jest  [ZOOM].

• W opcji ruchomego obrazu   [       ], funkcja automatycznego
przegl du nie jest dost pna.
Gdy zdj cia s  zapisane w funkcji pracy impulsowej, lub opcji auto bracket, to
czas funkcji automatycznego przegl du jest ustalony na 1 sekund , niezale nie
od ustawie  na menu [SETUP]. Gdy jako  jest ustawiona na [TIFF], funkcja
automatycznego przegl du dzia a a  do ko ca zapisywania na karcie. (Zdj cie
nie jest powi kszane.)

 Przy wykonywaniu zdj cia z sygnalem d wi kowym, funkcja automatycznego
przegl du dzia a podczas zapisywania audio lub daty na karcie, niezale nie
od  ustawie  funkcji automatycznego przegl du. (Zdj cie nie jest powi szane.)

PLAY ON LCD Gdy podczas ustawiania w funkcji zapisywania [PLAY ON LCD] wybrano [ON],
to zdj cie automatycznie pojawia si  na monitorze LCD w trakcie przegl du lub
odczytywania. (str. 29)

POWER SAVE Mo na zwi kszy ywotno  akumulatora wy czaj c automatycznie aparat,
gdy nie jest on w u yciu.
[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]:

Aparat automatycznie wy cza si , je eli nie jest u ywany przez czas
wcze nej okre lony. (Wcisnij przycisk migawki lub wy cz aparat i

cz ponownie.)
[OFF]: Aparat nie jest automatycznie wy czany.

Gdy u ywany jest zasilacz AC (DMW-CAC1; wyposa enie opcjonalne) /
pod czenie do PC lub drukarka / zapisywanie ruchomych obrazów /
odczytywanie ruchomych obrazów podczas  Slide Show , to opcja
oszcz dzania akumualtora nie jest aktywna.
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Przygotowanie

Menu Funkcje
MF ASSIST
(Tylko w funkcji
zapisywania)

Przy r cznym ogniskowaniu, na rodku ekranu pojawia si  ekran
pomocniczy w celu u atwienia ogniskowania na obiekcie. (str.65)

BEEP [d wi k] Wybierz poziom d wi ku eksploatacyjnego.
[ ]: Bez d wi ku eksploatacyjnego.
[ ]: wi k eksploatacyjny redni.
[ ]: wi k eksploatacyjny g ny.

SHUTTER Wybierz poziom d wi ku migawki.
[ ]: Bez d wi ku migawki.
[ ]: wi k migawki redni.
[ ]: wi k migawki g ny

VOLUME Poziom g ników mo na ustawia  w 7 stopniach.
• Gdy pod czysz aparat do TV, to poziom g no ci g ników
TV nie zmienia si .

CLOCK SET Zmiana daty i godziny. (str.22)
NO.RESET Funkcj  t  ustawia si , gdy chcesz rozpocz  numeracj  zdj  od

0001 przy nast pnym zapisywaniu. (Numer folderu jest
uaktualniony, a numery plików zaczynaja si  od 0001.)
• Folder mo e mie  przypisany numer od 100 do 999.
Gdy numer folderu osi gnie 999, to nie mo e by  wyzerowany.
Zalecamy formatowanie karty po zachowaniu danych na PC lub w
inny sposób.

• Je li ysz kart  sformatowan  lub now  i wybierzesz t
pozycj , to numer pliku jest resetowany i pojawia si  ekran
potwierdzenia zresetowanego numeru pliku. Je eli wybierzesz
[YES] na ekranie, to numer folderu jest ustawiony na 100.

RESET Ustawienia na menu zapisywania lub menu [SETUP] s
resetowane do ustawie  pocz tkowych. Jednak e, nie jest
zmieniony numer folderu i nie zmienione s  ustawienia zegara.

USB MODE Ustaw system komunikacji USB. Ustaw przed pod czeniem do
PC lub do drukarki. (str. 96)

HIGHLIGHT Gdy w czona jest funkcja auto przegl du lub przegl du, to
                                       obszary na zdj ciu nasycone biel  b  byskay czerni  i biel . (str. 29)
VIDEO OUT
(Tylko opcja
Playback)

[NTSC]: Wyj cie Video jest ustawione na system NTSC.
[PAL]: Wyj cie Video jest ustawione na system PAL. (str. 95)
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Przygotowanie

Menu Funkcje
SCENE MENU [OFF]: Menu [scene] nie pojawia si , gdy pokr o wyboru jest  ustawione na [

SCN1 ] lub [SCN2 ], a aparat dzia a w aktualnie wybranej opcji [scene].
Je eli zmieniasz opcj  [scene],  wci niij przycisk [MENU] w celu
wy wietlenia menu [scene], a wtedy wybierz dan  opcj  [scene].

[AUTO]: Menu [scene] pojawia si  automatycznie, gdy
pokr o wyboru jest ustawione na [ SCN1 ] lub [ SCN2 ].
Wybierz dan  opcj  [scene].

LANGUAGE Ustaw na ekranie menu j zyk wybrany z nast puj cych 7 zyków.
                                       Ustaw dany j zyk za pomoc i zapisz przy pomocy .

                                           [ENGLISH]: angielski [DEUTSCH]: niemiecki
[FRANÇAIS]: francuski [ESPAÑOL]: hiszpa ski
[ITALIANO]: oski [ ]: chi ski (uproszczony)
[ ]: japo ski

• Gdy przez omy  ustawisz inny j zyk, to wybierz   [       ] z
menu ikon w celu ustawienia danego j zyka.
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Przygotowanie

O momitorze LCD i wizjerze optycznym

EVF/LCD DISPLAY
W funkcji zapisywania (str. 32)

2560
19

2560
19

czanie monitora LCD / wizjera
W celu w czenia ekranu monitora wci nij
przycisk [EVF/LCD].

monitor LCD (LCD)
wizjer optyczny (EVF)

• Gdy w czony jest monitor LCD, to wizjer
   jest wy czony (i odwrotnie).

Wybieranie ekranu do u ycia
Wci nij przycisk [DISPLAY] w celu
zmiany wy wietlacza.
• Gdy pojawi si  menu ekranu, to przycisk

[DISPLAY] jest nie aktywny. W tracie 9
zdj ciowego odczytu (str. 47) lub zoomu
odczytywania (str. 48), wska niki na
ekranie mog  by  w czane i wy czane.

Normalny obraz
Obraz z histogramem
 Obraz poza ramk
Brak obrazu (lina zapisywania)
Brak obrazu
Histogram

W funkcji odczytywania (str. 46)

2560
10 0_00 01

1/1 9

10:00  1.DEC. 2004

2560
10 0_00 01

1/1 9

Normalny  obraz

F2.8 1/25 ISO1 0 0 AUTO

10:00  1.DEC. 2004
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Obraz z zapisan  informacj  i histogram
Brak obrazu.



Obraz poza ramk
Przygotowanie

Zapisywanie linii przewodniej
Zapisywanie infomacji wy wietlane jest poza
ekranem zapisywania, dlatego te  mo esz robic
zdj cie bez utrudnie  ze strony ikon lub innych
elementów na monitorze, za wyj tkiem zoomu i
wa nych wska mików ostrzegawczych.

Ustawianie dioptrii
Cecha ta jest bardzo wygodna dla u ytkowników
nosz cych okulary korekcyjne i preferuj cych
korzystanie z wizjera;

Wci nij pzrycisk [EVF/LCD] w celu wy wietlenia
  wizjera.
Ustaw diopter, obracaj c pokret o ustawiania
dioptrii.

Gdy ustawisz temat zdj cia na poziomej
lub pionowej linii przewodniej lub w
punkcie przeci cia si  tych linii,  mo esz
zrobi  zdj cie o dobrze zaprojektowanej
kompozycji ogl daj c wielko ,
pochylenie i równowag  tematu.

Pod wietlanie obrazu
Gdy ustawiasz [HIGHLIGHT] no [ON] w menu
[SETUP] (str. 24), podczas gdy w czona jest
funkcja auto przegl du lub przegl du, to
wszelkie obszary nasycone biel  (ekstremalnie
jasne lub b yszcz ce cz ci) na zdj ciu pojawi
si  w postaci bia ych i czarnych b ysków.
• Je li kompensujesz ekspozycj  w kierunku

ujemnym, odnie  si  do histogramu i zrób
ponownie zdj cie, rezultat mo e by  lepszy.

2560

19

Bez pod wietlania obrazu

REVIEW1X

Priorytet monitora
Gdy ustawisz [PLAY ON LCD] na [ON]
on

EXIT 4X DELETE

w menu [SETUP] (str. 24), to monitor LCD jest
czony w nast puj cych przypadkach.

Mo esz zaoszcz dzi  czas  w czaj c obraz na
monitorze LCD, nawet gdy u ywasz wizjera w
zapisywaniu.
• Gdy funkcja zapisywania jest w czona dla
funkcji odczytywania.

Z pod wietlaniem obrazu

REVIEW1X

• Gdy przegl dasz zdj cia. (str. 37)
• Gdy prze czasz aparat na funkcj
odczytywania.

EXIT 4X DELETE
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Histogram
• Histogram jest wykresem pokazuj cym
Histogram

Przygotowanie

• Gdy jest zapisane zdj cie a histogram
jasno  na osi poziomej (czer  do bia ci), a na osi
pionowej liczb  pikseli na ka dym poziomie jasno ci.
Pozwala to u ytkownikowi aparatu na atwe
sprawdzenie na wietlanego zdj cia.
Jest to bardzo u yteczne, szczególnie wtedy, gdy
dost pne jest r czne nastawianie przes ony
obiektywu i pr dko ci migawki, szczególnie w takich
sytuacjach, gdy automatyczna ekspozycja mo e by
trudna z powodu niejednolitego o wietlenia.
Wykorzystanie histogramu pozwoli Tobie na
uzyskanie lepszych zdj  z tego aparatu.
Gdy warto ci koncentruj  si  na lewo od , to
zdj cie jest niedo wietlone.

Gdy warto ci na histogramie s  rozlokowane
równo wokó , to ekspozycja jest odpowiednia
i jasno  jest dobrze zrównowa ona.
Gdy warto ci koncentruj  si  na prawo od , to
zdj cie jest prze wietlone.

Przyk ad histogramu

nie pasuje do niego zgodnie z poni szymi
warunkami, to histogram wy wietlany jest w
kolorze pomara czowym.

Gdy w czona jest lampa b yskowa
 Gdy wy czona jest lampa b yskowa

Piersze stwo-przes ona AE/pierwsze stwo
      -migawka AE:

Gdy jasno  ekranu nie jest prawid owa lub
gdy ekspozycja nie jest odpowiednio
ustawiona do warunków ciemnego miejsca
Na wietlanie r czne:
Gdy pr dko  migawki jest mniejsza ni  1/13

 W opcjach innych ni  powy sze: Gdy
       jasno  ekranu niej jest prawid owa w
       ciemnych miejscach

 Histogram nie pojawia si  w
  opcji obrazu ruchomego   [       } ,podczas

wielokrotnego odczytywania i zoomowania odczytu.
Histogram w funkcji zapisywania jest aproksymacj .
Histogram w zapisywaniu i w odczytywaniu mog  nie
pasowa  jeden do drugiego.
Histogram w tym aparacie nie pasuje do histogramu
wy wietlanego w oprogramowaniu edytowanego obrazu

ywanego w PC, itp.F2.8 1/200 ISO 10 0 AUTO

10:00  1.DEC. 2004

2560
10 0_00 01

1/1 9

• Sprawd  nasycone biel  obszary z
pod wietlonym obrazem w funkcji
automatycznego przegl du lub funkcji
przegl du (str. 29)

F2.8 1/100 ISO 10 0 AUTO

10:00  1.DEC. 2004

2560
10 0_00 01

1/1 9

F2.8 1/50 ISO 10 0 AUTO

10:00  1.DEC. 2004

A Niedo wietlone
B Na wietlone prawid owo
C Prze wietlone

Histogram
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Zapisywanie zdj  (podstawy)
Recording pic tures (basic)

Wykonywanie zdj
Pokr o wyboru opcji

Aparat jest wyposa ony w pokr o wyboru opcji umo liwiaj ce
ciwe zapisanie wielu rodzajów scen. Wybierz dan  opcj  i baw

si  zapisywaniem.

: Opcja programowanego AE (str. 32)
Ekspozycja jest automatycznie ustawiana przez
aparat.

: Priorytet przes ony AE (str. 51)
Pr dko  migawki jest automatycznie dostosowana
do ustawionej warto ci przes ony.

: Priorytet migawki AE (str. 52)
Warto  przes ony jest automatycznie dostosowana
do ustawionej pr dko ci migawki.

: czna ekspozycja (str. 53)
Ekspozycja jest ustawiana przez r cznie dobran
warto ci  przes ony i pr dko  migawki.

SCN1 : Opcja scena 1
SCN2 : Opcja scena 2 (str. 58)
Ta opcja pozwala na wykonanie zdj
w zale no ci od zapisanych scen.
Ta opcja pozwala równie  na ustawienie
[SCENE MENU] (str. 27) na menu
[SETUP] na [OFF] i wstawienie cz sto

ywanych  scen do [ SCN1 ] i [ SCN2 ]  na
pokr tle wyboru.
Jest to wygodne, poniewa  mo esz
wybra  scen  szybko i przy minimalnym
dzia aniu.

: Funkcja odczytywania (str. 46)
Ta funkcja pozwala na odczytanie
zapisanych zdj .

: Funkcja makro (str. 56)
Ta funkcja pozwala na zrobienie zdj cia z
bliskiej odleg ci od aparatu.

: Opcja ruchomego obrazu (str. 56)
Ta opcja pozwala na zapisanie ruchomych
obrazów z audio.
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Program AE
Zapisywanie zdj  (podstawy)

2 Wyceluj obszar AF  na punkt, który
 ma by  ogniskowany i wtedy wci nij

   do po owy przycisk migawki
Aparat automatycznie ustawia pr dko
migawki i warto  przes ony w zale no ci
od jasno ci obiektu fotografowanego.

•  na adowany akumulator. (str. 15)
•  kart . (str. 16)
• Zdejmij pokrywk  obiektywu.

1 cz aparat.
Ustaw pokr o wyboru
na opcj  program AE [   ].
Przesu  prze cznik
ogniskowania na [AF].

F2.8 1/25

OPEN

: Wci nij przycisk migawki do po owy  w celu
ogniskowania obiektu.

Wska nik ogniskowania   jest pod wietlony i wtedy
wy wietlane s  warto  przes ony i pr dko
migawki .

3 Wykonaj zdj cie.

OFF ON

AF
MF

FOCUS

• Za wieci si  wska nik mocy (zielony). F2.8 1/25

Gdy wiate ko b yska, to znaczy, e
w akumulatorze jest ma o mocy.

 w pe ni na adowany akumulator.

• : W celu wykonania zdj cia wci nij
ca kowicie przycisk migawki.

Gdy temat
nie jest
zogniskowany

Gdy temat jest
zogniskowany

Wska nik
ogniskowania

yski (zielone)     W czony (zielony)

Obszar AF  Od bia ego do
czerwonego

Od   biaego do
zielonego

wi k Bip 4 razy Bip 2 razy
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Blkoada AF/AE (AF: Auto
ogniskowanie / AE: Auto na wietlanie)

2560

Zapisywanie zdj  (podstawy)

Prawid owa postawa do zrobienia
dobrego zdj cia

Aby zrobi  nierozmazane zdj cie:
19

Gdy zapisujemy zdj cie ludzi skomponowane jak
powy sze, nie mo na ogniskowa  aparatu na
temat, poniwa  jest on poza obszarem AF w
zwyk ej operacji.

W takim przypadku,
1 Wyceluj obszar AF na temat.
2 Wci nij do po owy przycisk migawki w celu

ustalenia ogniska i ekspozycji.
3 Gdy temat jest zogniskowany, za wieci si

wska nik ogniskowania.
4 Utrzymuj c ustalone ognisko i ekspozycj , przesu

aparat tak, jak chcesz skomponowa  zdj cie.
5 Wci nij do ko ca przycisk migawki.

Mo esz powtórnie zablokowa  AF/AE przed
wci ni ciem przycisku migawki

• Trzymaj aparat swobodnie w obu
kach, ramiona umie  wzd  swoich

boków i sta  w lekkim rozkroku.
• Upewnij si , e aparat nie zako ysze
si , gdy wci niesz do po owy przycisk
migawki.

• Po wci ni ciu przycisku migawki, trzymaj
aparat bez ruchu, a  na ekranie pojawi si
zdj cie.

• W nast puj cych przypadkach trzymaj
aparat nieruchomo przez d szy czas.
– Slow sync./Red-eye reduction [ ]

(str. 39)
– Gdy ustawi  ni sz  pr dko  migawki

(str. 52, 53)
   W trybie sceny [NIGHT SCENERY],
[NIGHT PORTRAIT], [FIREWORKS] i
[PARTY] (str.58)

Gdy zapisujesz z
monitora LCD

Gdy zapisujesz z
wizjera optycznego

F2.8 1/25

Pozycja stóp

F2.8 1/25

• Trzymaj mocno aparat w swojej prawej
oni.

• Nie zakryj palcem lub innym przedmiotem
mikrofonu lub pomocniczej lampki AF.

• Nie dotykaj czo a obiektywu.
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Ogniskowanie
Zapisywanie zdj  (podstawy)

Falowanie (wstrz sy aparatu)
Zakres ogniskowej wynosi 30 cm  (Wide),
200 cm  (Tele).
Je eli wci niesz ca kowicie przycisk migawki bez
wst pnego ogniskowania,  to zdj cie mo e by
rozmazane lub nieostre.
Gdy wska nik ogniskowania b yska, to znaczy, e
obiekt nie jest zogniskowany. Wci nij przycisk
migawki do po owy i ogniskuj obiekt ponownie.
Je eli aparat nie b dzie ogniskowa  po kilku
próbach, to wy cz go i spróbuj ponownie.
W nast puj cych przypadkach aparat nie mo e
prawid owo ogniskowa  si  na temacie zdj cia.

Gdy zdj cie obejmuje zarówno blisk  jak i dalek
   odleg .

Uwa aj w czasie falowania, gdy wciskasz przycisk
migawki, a w szczególno ci gdy jest pe ny zoom
na temacie.
Gdy pojawi si  falowanie, to pojawi si  te  ostrze enie

.

Gdy jest brud lub kurz pomi dzy obiektywem F2.8 1/8

a tematem.
Gdy wokó  tematu znajduj  si  pod wietlone lub

yszcz ce obiekty.
Gdy robisz zdj cie w ciemnym miejscu.
Gdy temat porusza si  bardzo szybko.
Gdy scena ma niski kontrast.
Gdy wyst puje falowanie.

-  Gdy zapisujesz bardzo jasny temat.
Zalecamy wykonywanie zdj  przy u yciu r cznego
ogniskowania (str. 65), wst pnego  ogniskowania (str.
66) lub blokady AF/ AE (str.33). W  ciemnych
miejscach, w celu ogniskowania na temacie zdj cia
mo e w czy  si pomocnicza lampa AF (str. 74).

Nawet, je eli pojawi si  wskazanie zogniskowania a
temat jest zogniskowany, to jest to skasowane, gdy
zwolnisz przycisk migawki. Ponownie wci nij do
po owy przycisk migawki.

Gdy pojawi si  ostrze enie o falowaniu,
zalecamy u ycie statywu. Je eli nie mo esz

 statywu, to musisz bardzo ostro nie
trzyma  aparat (str. 33)

Ekspozycja
Je eli wci niesz do po owy przycisk migawki
gdy ekspozycja jest nieodpowiednia, to
wska nik warto ci przes ony i pr dko ci
przes ony za wieci si  na czerwono.
(Jednak e, warto  przes ony i pr dko
migawki nie wiec  si  na czerwono, gdy

czona jest lampa b yskowa.)
Jasno  sceny mo e ró ni  si  od tej, jaka jest
w zapisanych zdj ciach. W szczególno ci, gdy
wykonujemy zdj cie w ciemnych miejscach z
ma  pr dko ci  migawki, to temat wygl da
ciemno na tle sceny, a rzeczywiste zdj cie jest
jasne.
Gdy wi kszo  tematów na scenie to obiekty
jasne (n.p. niebieskie niebo w jasny dzie ,
pole nie ne, itp.), to zapisane zdj cia mog
by  ciemne. W takim przypadku, nale y
kompensowa  warto  ekspozycji w aparacie.
(str. 43)
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Przesuni cie programowe

Gdy wci niesz przycisk migawki, to na moment
scena stanie si  jasna. Ta funkcja pozwala na
nastawienie ostro ci a dla zapisanego zdj cia nie
ma to znaczenia.
Zalecamy przed zrobieniem zdj cia sprawdzenie, czy
zegar jest ustawiony prawid owo. (str. 22)
Gdy ustawiona jest opcja oszcz dno ci energii
akumulatora (str. 24), to aparat jest automatycznie
wy czany, je eli nie ma na nim adnego dzia ania
przez ustawiony czas. Gdy ponownie chcemy
operowa  aparatem, to nale y wcisn  przycisk
migawki lub wy czy  aparat i ponownie w czy .
W niektórych przypadkach zdj cie mo e nie by
dok adnie zogniskowane nawet, je eli wieci si
wska nik ogniskowania. Dzieje si  tak dlatego,
e odleg  pomi dzy aparatem a tematem

zdj cia jest poza zakresem obiektywu.

W funkcji Program AE, mo esz zmieni  wst pnie
ustawion  warto  przes ony i pr dko  migawki
w takiej samej ekspozycji. Nazywa si  to
przesuni ciem programowym.
Dzieki tej funkcji, mo esz otrzyma  t o zdj cia
bardziej rozmyte (poprzez zmniejszenie warto ci
przes ony) lub zapisa  poruszaj cy si  obiekt
bardziej dynamicznie (poprzez ustawienie ni szej
pr dko ci migawki) w funkcji Program AE.

Wci nij do po owy przycisk migawki a nast pnie
wci nij przycisk [EXPOSURE] wtedy, gdy warto
przes ony i pr dko  migawki s  wy wietlane  na
ekranie (przez 10 sekund). Wtedy wcisnij
w celu aktywacji przesuni cia programowego.

2560

19

PROGRAM SHIFT
F2.8 1/60

EXPOSURE

2560

19

PROGRAM SHIFT
F4.0 1/30

Gdy w czone jest przesuni cie programowe, to
wska nik przesuni cia programowego  pojawia
si   na ekranie.
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Przyk ad przesuni cia programowego

Zapisywanie zdj  (podstawy)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

2.8

(A)
4

5.6

8

11

0 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/10001/2000

(B)

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

• Przesuni cie mo e by  te  w funkcji
Macro [ ].

• Je eli po wci nieciu do po owy
przycisku migawki oka e si , e
ekspozycja nie jest odpowiednia, to
pr dko c migawki za wieci si  na
czerwono.

• Gdy mo e by  ustawione przesuni cie
programowe, to nie ma potrzeby

czania opcji lampy b yskowej lub
ustawiania samowyzwalacza. Aby
skasowa  wci nij przycisk [EXPOSURE].

• Gdy minie 10 lub wi cej sekund po
uruchomieniu przesuni cia
progamowego, to status aktywnego
przesuni cia programowego jest
kasowany i nast puje powrót do funkcji
Program AE. Jednak e, ustawienia
dotycz ce przesuni cia programowego

 zapisywane w pami ci.
• Przesuni cie programowe jest

kasowane wraz z wy czeniem
aparatu.

• Funkcja przesuni cia programowego mo e
nie uaktywniona ze wzgl du na jasno  tematu
zdj cia.
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Sprawdzanie zapisanych zdj  (Przegl d)

1 Wci nij .

SCN1 SCN2 • Gdy zmienisz powi kszenie lub pozycje do
  wy wietlania, to na okres oko o 1 sekundy pojawi

si  wska nik pozycji zoom  w celu sprawdzenia,
gdzie jest powi kszenie.

REVIEW1X
Zapisane zdj cia mog  by  usuwane podczas
przegl du (Quick Deletion)

DELETE SINGLE

EXIT 4X DELETE

DELETE THIS PICTURE?

NO
YES

Pojawiaja si  ostatnio zapisane zdj cie na oko o 10
sekund.
Wci nij do po owy przycisk migawki lub

SELECT
SET MULTI/ALL

w celu skasowania przegl du.
Mo na sprawdzi  inne zdj cia naciskaj c .
Gdy zapisane zdj cia s  zbyt jasne lub zbyt ciemne,
to nale y kompensowa  ekspozycj . (str. 43)

2 Powi kszanie i przesuwanie zdj cia.

• Je li zdj cie jest usuni te, to nie mo na
go odtworzy .
Mo na usun  wiele zdj  lub wszystkie
zdj cia. Czytaj o tym na stronie 49 lub 50.

REVIEW4X

1X 8X DELETE

W T

• : 1k>4k>8k
• : 8k>4k>1k
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

ywanie zooma optycznego

SCN1 SCN2
Przy wykonywaniu zdj  ludzi i obiektów mo na
stosowa  12  krotny zoom optyczny, a krajobrazy
mog  by  zapisywane szerokim k tem.

Do wykonywania zdj  obiektów
pokazywanych w zbli eniu u ywaj (Tele)

W T

Do wykonywania zdj  tematów pokazywanych w
oddali  u ywaj  (Wide)

2560

19
W T   1X

Zdj cie mo e mie  pewne zniekszta cenia
(typowy przyk ad: pionowe linie proste odchylaj
si ). Jest to spowodowane aberracj  soczewek
obiektywu, która do pewnego stopnia jest wspólna
dla wszystkich obiektywów fotograficznych.
Zniekszta cenie mo e by  bardziej widoczne, gdy

ywamy szerszego obszaru obiektywu zoom w
zbli eniu obiektu zdj cia.
Gdy u ywamy obiektywu zoom przy du ym
powi kszeniu, to jako  zdj cia mo e zosta
podniesiona, je eli u yjemy statywu. Przy
wysokim stopniu powi kszenia, nawet niewielkie
ruchy mog  spowodowa  obni enie ostro ci
zdj cia.
Je eli stosujesz funkcj  zoom po ogniskowaniu na
obiekcie, to ogniskuj na obiekcie jeszcze raz.
Wskazane powi kszenia zoomem s
przybli eniem.

W T
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Wykonywanie zdj  przy u yciu wbudowanej lampy

SCN1 SCN2

Gdy ustawi  lamp  b yskow  to mo esz
wykona  zdj cie u ywaj c do tego
wbudowanej lampy zgodnie.

W celu  otwarcia lamy

Wcisnij    [ OPEN].

OPEN

: AUTO
Lampa uruchamiana jest automatycznie
w zale no ci od warunków zdj cia.

: AUTO/Red-eye reduction [redukacja
czerwonych oczu]
Lampa uruchamiana jest automatycznie w
zale no ci od warunków zdj cia. Redukuje
zjawisko czerwnych oczu
(oczy obiektu na zdj ciu s  czerwone)
przez miganie wiat em lampy przez 1
sekund  przed rzeczywi cie
wykonywanym zdj ciem.
• Stosuj t  funkcj , gdy robisz zdj cia ludzi
w s abym o wietleniu.

W  celu  zamkni cia lampy

Wci nij lamp , a  us yszysz klini cie.

: Forced ON
Lampa w cza si  za ka dym razem niezale nie
od warunków zdj cia.

Stosuj t  funkcj , gdy obiekt jest o wietlony
od ty u lub wiat em fluorescencyjnym.

: Forced ON/Red-eye reduction
• Gdy ustawisz [PARTY] w opcji sceny (str. 58), to

lampa jest ustawiona w Forced ON/Red-eye
reduction.

• Lampa jest zamkni ta, gdy nie jest w u yciu.
• Ustawienia lampy zapisano w Forced OFF

  [       ]  gdy lampa jest zamkni ta.

Prze czanie na odpowiednie
ustawienie lampy.

: Slow sync./Red-eye reduction
Gdy robisz zdj cie z ciemnym
krajobrazem w tle, ta funkcja powoduje
zmnieszenie pr dko ci migawki, gdy

czy si  lampa tak, e ciemny
krajobraz w tle b dzie jasny.
Równocze nie redukuje zjawisko
czerwonych oczu.
• Stosuj t  funkcj , gdy robisz zdj cia
osób stoj cych na ciemnym tle .

: Forced OFF
Lampa nie w cza sie w adnych
warunkach.
• Stosuj t  funkcj , gdy robisz zdj cia
w miejscach, gdzie u ywanie lampy

yskowej nie jest dozwolone.
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Dostepne ustawienia lampy w zale no ci od funkcji zapisu zdj cia
Dost pne ustawienia lampy b yskowej zale  od funkcji zapisu zdj cia.
( : Dostepne, —: Niedost pne)

Przeci tny zakres dzia ania lampy b yskowej

czu  filmu wg ISO Dost pny zakres dzia ania lampy
AUTO 30 cm – 7 m

(ma te  zastosowanie w opcji   [ ])
ISO80 30 cm – 3.2 m
ISO100 30 cm – 3.5 m
ISO200 40 cm – 5 m
ISO400 60 cm – 7 m

Z wyj tkiem, gdy opcja lampy jest w Slow sync./Red-eye reduction [ ]
• Dost pny zakres dzia ania lampy jest zakresem przybli onym.
• Prosimy zajrze  na str. P34, gdzie podano zakres ogniskowania.

Pr dko  migawki dla ka dego opcji pracy lampy b yskowej

Opcje pracy lampy Pr dko  migawki
: AUTO 1/60 – 1/2000
: AUTO/Red-eye reduction 1/60 – 1/2000

: Forced ON
: Forced ON/Red-eye reduction
: Slow sync./

1/60 – 1/2000

Red-eye reduction 1 – 1/2000

1/4 – 1/2000
: Forced OFF 8 – 1/2000

(w [NIGHT SCENERY] w
trybie sceny)

• Na stronie P55 znajdziesz informacje o priorytecie przes ony AE, priorytecie migawki AE
  lub opcji r cznej ekspozycji.
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Nastawianie mocy lampy
Zapisywanie zdj  (podstawy)

Moc wyj ciow  lampy nastaw wtedy, gdy
obiekt zdjecia jest ma y lub stopie  odci cia
jest ekstremalnie wysoki lub niski.

1 Wciskaj  kilka razy, a  znak
 [          FLASH] pojawi si , a wtedy
ustaw moc wyj ciow  lampy.

FLASH

SELECT EXIT

• Mo esz ustawi  moc od -2 EV do
+2 EV stopniuj c co 1/3 EV.

• Ustawiona moc lampy pozostaje w
pami ci aparatu po jego wy czeniu.

• W opcji obrazu w ruchu    [ ],
[SCENERY], [NIGHT SCENERY] lub
[FIREWORKS] w opcji sceny (str. 58),
nie mo na ustawi  mocy lampy.

• Je eli czu  wg ISO jest ustawiona na
[AUTO], to automatycznie jest ustawiana
od  [ISO100] do [ISO400], gdy u ywasz
lampy (chyba, e opcja lampy  Slow  sync./
Red-eye reduction    [ ]). Aby
unikn  szumów, obni  czu  wg ISO.

• W [NIGHT PORTRAIT] w opcji  sceny
(str.58), ustawienie lampy  w Slow sync./
Red-eye reduction    [ ].

• W opcji ruchu obrazu      [ ], [SCENERY],
[NIGHT SCENERY] lub [FIREWORKS] w
opcji sceny (str.58), funkcja lampy jest w
opcji   Forced OFF [ ] nawet, je eli lampa
jest otwarta.

• Nie mo na patrze  na wiat o lampy w
bezpo rednim s siedztwie aparatu.

• Je eli przesuniesz lamp  zbyt blisko
obiektu, to mo e on zosta   zniekszta cony
lub mo e zmieni  kolory od ciep a i wiat a
lampy.
Nie zakrywaj lampy swoim palcem lub
innymi przedmiotami.
Gdy wykonujesz zdj cie poza zakresem
dzia ania lampy, to ekspozycja mo e nie by
ustawiona w ciwie, a zdj cie mo e by  jasne
lub ciemne.
Gdy powtarzasz wykonanie zdj cia, to
zapisywanie mo e by  nieaktywne nawet, je eli
lampa jest w czona. Zdj cie wykonaj po
znikni ciu wiate ka dost pu do karty.
Gdy pojawi si  ostrze enie o
falowaniu, zalecamy u ycie lampy

yskowej.
Gdy ustawi  funkcja serii lub opcj
automatycznej ramki, to tylko 1 zdj cie jest
zapisane dla ka dego w czenia  lampy.
Ikona lampy za wieci si  na czerwono, gdy
uruchomiona jest lampa a przycisk migawki
jest wci ni ty do po owy.
Gdy lampa jest adowana, to ikona lampay

  b yska na czerwono i nie mo na zrobi  zdj cia,
nawet je eli wci niesz do ko ca przycisk migawki.
Przy wykonywaniu zdj  z lamp  zalecamy
zdj cie os ony obiektywu. W niektórych
przypadkach, mo e ona uniemo liwi
prawid owe o wietlenie sceny.
Nie zamykaj lampy zaraz po jej w czeniu do
wykonania zdj  z powodu AUTO/Red-eye
reduction it. Spowoduje to wadliwe dzia anie.
Przy wykonywaniu zdj  lamp , równowa enie
bieli jest w czane [poza    [ ] (Daylight)  i
   [ ] (Flash)], ale równowa enie bieli nie
mo e by  w ciwie ustawione, je eli
nieodpowiedni jest poziom lampy.
Przy wysokiej pr dko ci migawkit, efekt lampy
mo e by  nieodpowiedni.
Aby unikn  szumu zdj cia , zalecamy do
wykonania zdj cia ustawienie [NOISE
REDUCTION] w [PICT.ADJ.] na [HIGH] lub
ustawienie pozycji  poza [NOISE
REDUCTION] na [LOW]. (str. 75)
Na str. 70 podano informacje o czu ci ISO.
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Wykonywanie zdj   z samowyzwalaczem

SCN1 SCN2

1 Wybierz funkcja samowyzwalacza.

2560

19

: Ustaw samowyzwalacz na 10 sek

: Ustaw samowyzwalacz na 2 sek

Bez obrazu (skasowany)

2 Ogniskowanie na temacie zdj cia.

Gdy u ywasz statywu lub w innych przypadkach,
ustawienie samowyzwalacza na 2 sekundy jest
wygodnym sposobem na unikni cie falowania
spowodowanego naci ni ciem na przycisk
migawki.
Wska nik samowyzwalacza

yska, a migawka jest
uruchamiana po 10 sekundach
(lub 2 sekundach).
Gdy  wci niesz przycisk o ca y skok, to obiekt

zdj cia jest automatycznie ogniskowany tu
przed zapisaniem. W ciemnych miejscach,

yska wska nik samowyzwalacza i wtedy
mo esz prze czy  go na jasno, by dzia  jako
pomocnicza lampa AF (str.74) do ogniskowania
na obiekcie.

Gdy ustawisz samowyzwalacz w funkcji serii, to
aparat rozpocznie wykonywanie zdj  w 2 lub 10
sekund po wci ni ciu przycisku migawki.
Liczba zdj  wówczas wykonanych jest
ograniczona do 3.
Przy  zapisywaniu zdj  z samowyzwalaczem
zalecamy u ywanie statywu.

2560

19

CANCEL MENU

• Je eli wci niesz przycisk [MENU],gdy
ustawiony jest samowyzwalacz, to ustawienia
samowyzwalacza zostan  skasowane.
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Kompensowanie ekspozycji

SCN1 SCN2
ywaj tej funkcji, gdy nie mo esz

osi gn  odpowiedniej ekspozycji z
powodu ró nic pomi dzy jasno ci  tematu
zdj cia a jasno ci  t a.

1 Wciskaj  kilka razy a
[      EXPOSURE] pojawi si  i
wtedy kompensuj ekspozycj .

EXPOSURE

Niedo wietlenie
Kompensuj w kierunku dodatnim.

SELECT EXIT

                Prawid owe na wietlenie

• Mo esz kompensowa  od -2 EV do
+2 EV stopniuj c co 1/3 EV.

0

        Prze wietlenie
             Kompensuj w kierunku
             ujemnym.

EV jest skrótem od Exposure Value [Warto
Ekspozycji], i jest to ilo wiat a podawanego do
CCD przez dana warto  przes ony i pr dko  migawki .
Zakres kompensacji ekspozycji b dzie
ograniczony w zale no ci od jasno ci tematu
zdj cia.
Warto  kompensacji ekspozycji pojawia si  w
lewym dolnym rogu ekranu.
Warto  ekspozycji jest zapami tywana nawet,
je eli aparat jest wy czony.
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Wykonywanie  zdj  przy u yciu Auto Bracket

SCN1 SCN2
W tej opcji, poprzez ka de naci ni cie
przycisku migawki automatycznie
zapisywane s 3 zdj cia, zgodnie z
kompensacj  ekspozycji. Mo esz wybra

dana ekspozycj  spo ród 3 typów
zdj .

1 Wciskaj  kilka razy a
[       AUTO BRACKET] pojawi
si  a wtedy ustaw zakres
kompensacji ekspozycji.

AUTO BRACKET

SELECT EXIT

Gdy ustawiamy auto bracket, to w dolnym
lewym rogu ekranu pojawia si  ikona auto
bracket.
Gdy wykonujemy zdj cie u ywaj c auto bracket
po kompensacji ekspozycji, to zdj cia s  oparte
na skompensowanej ekspozycji.
Gdy ekspozycja jest skompensowana, to warto
skompensowanej ekspozycji pojawia si  w
dolnym lewym rogu ekranu.
Gdy w czona jest lampa b yskowa, to mo esz
wykona  tylko 1 zdj cie.
Gdy jest ustawiony auto bracket, to nie mo esz
wykona  zdj  w opcji [TIFF], lub zdj cia z audio.
Gdy równocze nie jest ustawiony auto bracket i
funkcji serii, to realizowany b dzie auto bracket.
Ekspozycja nie mo e by  kompensowana z
auto bracket zale nie od jasno ci tematu
zdj cia.
Auto bracket jest kasowany po wy czeniu
aparatu.

• Mo esz kompensowa  od -1 EV do
+1 EV stopniuj c co 1/3 EV.

• Gdy nie u ywasz auto bracket,
swybierz [OFF].
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Zapisywanie zdj  (podstawy)

Wykonywanie  zdj  przy u yciu Burst Mode

SCN1 SCN2
Liczba zdj  zapisanych w

    funkcji serii

1 Wybierz funkcj  serii.

2560

Pr dko  serii
(zdj /sek)

Liczba zapisanych zdj
(zdj cia)

19 3 max. 4 max. 7

2 max. 4 max. 7

oko o 2
Zale nie od
pojemno ci
karty

Zale nie od
pojemno ci
karty

Gdy pr dko  migawki jest wy sza ni
1/60 a lampa b yskowa nie jest w czona

: Wysoka pr dko

: Niska pr dko

: Bez ogranicze

Bez obrazu (skasowany)

c• Trzymaj ca kowicie wci ni ty przycisk
migawki w celu w czenia funkcji serii.

• Je eli w czona jest lampa b yskowa,
to mo esz zapisa  tylko 1 zdj cie.

• Gdy u ywasz samowyzwalacza, to ilo
zapisanych zdj  jest ograniczona do 3.

• W tej funkcji nie mo na wykona  zdj cia
z audio.

• Nie mo na wykona  zdj cia w funkcji
serii, gdy jako  jest ustawiona na
[TIFF].

• Gdy równocze nie ustawione s  auto
nawiasy i funkcja serii, to funkcja auto
nawiasy b dzie realizowany domy lnie.

• Gdy funkcja serii jest ustawiona bez
ograniczenia, to szybko  wykonywania
zdj  spada podczas zapisywania w
funkcji serii.

• Funkcja serii nie b dzie realizowana w
sposób tu opisany, je eli u ywana jest
MultiMediaCard zamiast karty pami ci
SD. Szybko  odczytywania /
zapisywania karty multimedialnej  jest
ni sza ni  karty pami ci SD.

• Funkcja serii nie wy cza si  po
wy czeniu aparatu.
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Playback (podstawowy)
Playback (basic)

Wy wietlanie zdj

1 Wybierz zdj cie.

2560
100_0001

1/19

10:00  1.DEC. 2004

• : Odczytaj poprzednie zdj cie.
• : Odczytaj nast pne zdj cie.

    • Ostatnie zapisane zdj cie b dzie
odczytywane jako pierwsze.

Szybko do przodu/Szybko do ty u
Gdy trzymasz wci ni te  podczas
odczytywania, to uaktualniany jest numer
pliku i numer strony. Je eli zwolnisz
gdy pojawi si  numer danego zdj cia,
to mo esz ogl da  zdj cie.

: Szybko do przodu
: Szybko do ty u

• Ilo  plików przewini tych do przodu i do
ty u w danym czasie, zale y od tego, jak

ugo trzymasz wci ni ty . Zale y
równie  od liczby zapisanych zdj .

• Je eli zwolnisz  i wci niesz
ponownie, to pliki b  przewijane do
przodu / do ty u jeden po drugim.

• Przy ogl daniu zdj  w funkcji zapisu lub
ogl daniu wielu zdj  jednocze nie,
zdj cia mog  przesuwa  si  do przodu /
do ty u tylko jedno po drugim.

• Gdy przewijasz do przodu lub do ty u
du  ilo  zdj , to zwolnij
jeszcze przed doj ciem do zdj cia,
które chcesz ogl da , a nast pnie
wci nij  w celu stopniowego
przewini cia zdj  do przodu / do ty u.

• Aparat ten jest oparty na standardach
DCF (Design Camera File),
ustanowionych przez Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association
(JEITA).

• Gdy na PC zmienisz nazw  folderu
lub nazw  pliku, to zdj cia nie mo na
odtworzy .

• Zdj cia ogl dane w tym aparacie s  w
formacie JPEG. (S  równie  zdj cia,
które w niektórych przypadkach nie
mog  by  ogl dane w formacie JPEG.)

• W trakcie ogl dania zdj  zapisanych
na innym sprz cie mo e okaza  si , e
ich jako  jest gorsza i nie mo na ich
obejrze .

• Przy ogl daniu plików poza
standardem, ich numer folderu/pliku jest
pokazany jako [—] a ekran mo e
zrobi  si  czarny.

• W zale no ci od obiektu zdj cia, na
ekranie mo e pojawi  si  obwódka
interferencyjna. Nosi ona nazw  mora.
Nie jest to oznaka wadliwego
dzia ania.
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Playback (podstawowy)

9 zdj ciowy Multi Playback

1 cz multi ekran. 2 Wybierz zdj cia.

2560
100_0001

1/19
1 2
3
4 5 6

10:00  1.DEC. 2004 SELECT
7 8 9

CANCEL

W T

1 2
3

10 11 12

4 5 6

SELECT
7 8

CANCEL
9 SELECT CANCEL

W celu powrotu do normalnego odczytu
Obró  d wigni  zoom w kierunku[ ]

         lub wci nij przycisk [MENU].
• Pojawi si  zdj cie z numerem w kolorze
  pomara czowym.

W celu usuni cia zdj cia w 9 zdj ciowym
             odczycie

     Wci nij przycisk  [ ].
    Gdy pojawi si  ekran potwierdzenia, wci nij  w
    celu wybrania [YES] i wci nij .
    (str. 49)

• Zdj cia obrócone wy wietlane s  w
kierunku okre lonym podczas ich
zapisywania.
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Playback (podstawowy)

ywanie odczytywania - Playback Zoom

1 Powi kszanie zdj cia.
2X

W celu usuni cia zdj cia
podczas odczytywania zoom

Wci nij     [ ].
Gdy pojawi si  ekran potwierdzenia,
wci nij  aby wybra [YES], i wci nij .
(str.49)

4X
CANCEL

W

DELETE

T

Im bardziej zdj cie jest powi kszone, tym
gorsza jest jego jako .
Odczytywanie zoom mo e nie dzia , je eli
zdj cia zosta y zapisane na innym sprz cie.
Nawet je eli wskazanie na monitorze LCD wy czy
si  w opcji normalnego odczytywania (str.28), to
powi kszenie i i upowa nione dzia ania pojawi  si
na monitorze LCD, gdy w czone jest

: 16k>8k>4k>2k>1k
•Gdy obracasz d wigni  zoom w kierunku W po tym,

jak zdj cie zosta o powi kszone, to teraz
powi kszenie zmniejsza si .

• Gdy zmieniasz powi kszenie, to pojawia si
wska nik po enia zoom   na oko o  1 sekund ,
aby sprawdzi  po enie powi kszanej sekcji.

• Gdy wci niesz przycisk [MENU], to powi kszenie
powraca do 1x.

2 Przesu  zdj cie.
2X

odczytywanie zoom. Mo esz prze czy  tak, e
cza si  albo wskazanie na monitorze LCD,

albo wy cza przez wci niecie przycisku
[DISPLAY].
Gdy ustawi  powi kszenie na 1x,  to na
monitorze LCD wskazanie wy wietla si  jako
funkcja normalnego odczytywania.
Zdj cia obrócone s  wy wietlane w kierunku
okre lonym w momencie ich zapisywania.
(str.84)

4X
CANCEL DELETE

Gdy przesuwasz pozycj  do wy wietlenia, to wskazane
wy wietlenie jest przez oko o 1 sekund .
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Usuwanie zdj
Playback (podstawowy)

W celu usuni cia pojedynczego zdj cia

1 Wybierz zdj cie do usuni cia.

W celu usuni cia wielu zdj

1 Wybierz [MULTI DELETE].

MULTI/ALL DELETE

2560
100_0001

1/19

MULTI DELETE
ALL DELETE

SELECT CANCEL

10:00  1.DEC. 2004

• : Play back poprzedniego zdj cia.
• : Play back nast pnego zdj cia.

2 razy

2 Wybierz zdj cia do usuni cia.

MULTI DELETE

2 Usu  zdj cie.

DELETE SINGLE

7 8 9

10 11 12
DELETE THIS PICTURE?

NO
YES

SELECT
MARK/UNMARK

DELETE
EXIT MENU

SELECT
SET MULTI/ALL • Wybrane zdj cia pojawi  si  z       [ ].

Gdy wci niesz ponownie , to
ustawienie jest kasowane.

• Ikona     [ ] b yska na czerwono, je li
• Podczas usuwania zdj cia [ ] pojawi
si  na ekranie.

zdj cia nie mo na usun . Skasuj
ustawienia zabezpieczaj ce (str. 87)
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Playback (podstawowy)

3 Usu  zdj cie.
MULTI DELETE

DELETE THE PICTURES
YOU MARKED?

NO
YES

SELECT SET

• Raz usuni te zdj cia, nie mog  by
przywrócone. Prosimy przed
usuni ciem zdj , dwukrotnie sprawdzi
tak  potrzeb .

•Nie wy czaj aparatu w trakcie usuwania.
• Zdj cia zabezpieczone (str. 87) lub nie
spe niaj  standardów DCF (str.46) nie

 usuni te.
• Gdy usuwasz zdj cia, to u ywaj dobrze
na adowanego akumulatora (str. 14) lub
stosuj zasilacz AC (DMW-CAC1;
optionalnie).

• Je eli jest to mo liwe, to usuwaj do 50
zdj  na jeden raz.

W celu usuni cia wszystkich zdj

1 Wybierz [ALL DELETE].
MULTI/ALL DELETE

MULTI DELETE
ALL DELETE

SELECT CANCEL

2 razy

2 Usu  wszystkie zdj cia.
ALL DELETE

DELETE ALL PICTURES?

NO
YES

SELECT SET
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)
Recording pic tures (advanced)

ywanie pokr a wyboru
Priorytet przes ony AE

Gdy chcesz, eby t o zdj cia by o ostre, to
ustaw warto  przes ony z wy sz  liczb .
Wy sza warto  przes ony, to mniejszy
otwór przes ony. Aby uzyska  mi kko
zarysowane to, ustaw warto  przes ony o
ni szej liczbie, co odpowiada wi kszemu
otworowi przes ony.

1 Ustaw warto  przes ony i
wykonaj zdj cie.

ISO100 2560

19

F2.8

EXPOSURE

• Na str.55 podano dost pny zakres
warto ci przes ony i pr dko ci migawki.

• Zakres ogniskowej to 5 cm –
(Wide),
200 cm –  (Tele).

• Je eli obiekt zdjecia jest zbyt jasny, to
ustaw wi ksz  warto  przes ony, je eli
zbyt ciemny, to ustaw mniejsz  warto
przes ony.

• Jasno  sceny mo e ró nic si  tej,
jak jest na rzeczywistym zdj ciu.
Sprawd  to u ywaj c funkcji
przegl du lub ustaw funkcj
odczytywania.

•  Czu  wg ISO nie mo e by
ustawiona na [AUTO]. (str. 70) (Gdy

czona jest funkcja zapisywania
wraz z priorytetem przes ony AE, to
czu  wg ISO jest automatycznie
ustawiana na [ISO100] nawet, gdy
wcze niej by o ustawione [AUTO].
Nawet je li tryb ISO jest
automatycznie ustawiony na [ISO100]
automatically, to na menu równie
mo esz zmieni  ustawienie ISO na
[ISO80],[ISO200], [ISO400].)

• Gdy ekspozycja nie jest odpowiednia,
to warto  przes ony i pr dko
migawki wieci si  na ekranie w
kolorze czerwonym.
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Priorytet migawki AE

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

•  Na stronie P55 podano dost pny zakres
warto ci przes ony i pr dko ci migawki

Gdy chcesz wykona  zdj cie z ostro
zarysowanym szybko przemieszczaj cym
sie obiektem, ustaw wy sz  pr dko
migawki. Gdy chcesz otrzyma  efekt
ogona, ustaw ni sz  pr dko c migawki.
1 Ustawe pr dko  migawki i

wykonaj zdj cie.

2560

19

1/30

EXPOSURE

• Zakres ogniskowej to 5 cm –  (Wide),
200 cm –  (Tele).

• Je eli obiekt zdjecia jest zbyt jasny, to
ustaw wi ksz  warto  przes ony, je eli
zbyt ciemny, to ustaw mniejsza warto
przes ony

• Mo esz ustawi  nast puj ce pozycje w
priorytecie migawki AE.

– Slow sync./Red-eye reduction [          ]
(str. 39)

–  Czu  wg ISO nie mo e by
ustawiona na [AUTO]. (str. 70) (Gdy

czona jest funkcja zapisywania wraz
z priorytetem przes ony AE, to czu
wg ISO jest automatycznie ustawiana na
[ISO100] nawet, gdy wcze niej by o
ustawione [AUTO]. Nawet je li opcja
ISO jest automatycznie ustawiona na
[ISO100] automatically, to na menu
równie  mo esz zmieni  ustawienie ISO
na [ISO80],[ISO200], [ISO400].)

• Gdy ekspozycja nie jest odpowiednia,
to warto  przes ony i pr dko
migawki wieci si  na ekranie w kolorze
czerwonym.

• Gdy pr dko  migawki jest niska,
zalecamy u ywanie statywu.
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czna ekspozycja

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

3 Wykonaj zdj cie.

Ekspozycja jest wynikiem r cznego
ustawienia warto ci przes ony i
pr dko ci migawki.

1 Ustaw warto  przes ony i
pr do  migawki. F5.6 1/125

2560

19

F2.8

EXPOSURE

• : Warto  przes ony
• : Pr dko  migawki

1/30
Pomocnik r cznej ekspozycji

Ekspozycja jest
prawid owa.
Ustaw wi ksz  pr dko
migawki lub wi ksz
warto  przes ony.
Ustaw ni sz  pr dko

2 Wci nij do po owy przycisk migawki migawki lub mniejsz
warto  przes ony

• Pomocnik r cznej ekspozycji jest
przybli eniem. Zalecamy wykonanie zdj cia i
jego sprawdzenie przy u yciu funkcji
przegl dania.

F4.0 1/125

• Na oko o 10 sekund pojawi si  wska nik
warunków ekspozycji

(pomocnik ekspozycji r cznej).
• Gdy ekspozycja jest nieodpowiednia,
ustaw ponownie warto  przes ony i
pr dko  migawki.
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

• Na stronie 55 podano dost pny zakres warto ci
przes ony i pr dko ci migawki.

• Zakres ogniskowej wynosi 5 cm –  (Wide)[szeroki],
200 cm –  (Tele).

• Je eli na wietlanie jest nieodpowiednie, to warto
przes ony i pr dko  migawki jest sygnalizowana
kolorem czerwonym po wci ni ciu do po owy przycisku
migawki.

• Nie mo na ustawi  nast puj cych pozycji przy
cznej ekspozycji.

– Slow sync./Red-eye reduction [ ]
(str. 39)

– [AUTO] w czu ci wg ISO (str.70) (Gdy w czona
jest funkcja zapisywania w r cznej ekspozycji, to
czu  wg ISO jest automatycznie ustawiana na
[ISO100] nawet, gdy wcze niej by o to ustawione w
opcji [AUTO].)

– Kompensacja  ekspozycji (str. 43)
• Prosimy ustawi  [HIGHLIGHT] no [ON] w menu
[SETUP] (str.24). Wszystkie obszary na zdj ciu nasycone biel
pojawi  si  jako byskaj ce czerni  i biel . Ustaw warto
przes ony lub pr dko  migawki w celu kompensacji
maj cej da  lepsz  ekspozycj .
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Warto  przes ony i pr dko  migawki

Priorytet przes ony AE

Dost pna warto
przes ony

(Per 1/3 EV)

Pr dko  przes ony (Sek.)

F8.0 1 – 1/2000
F7.3 F6.5 F5.6 1 – 1/1600
F5.2 F4.6 F4.0 1 – 1/1300
F3.7 F3.3 F2.8 1 – 1/1000

Priorytet migawki AE

Dost pna pr dko  migawki (Sek.)
(na 1/3 EV)

8 6 5 4
3.2 2.5 2 1.6
1.3 1 1/1.3 1/1.6
1/2 1/2.5 1/3.2 1/4
1/5 1/6 1/8 1/10

1/13 1/15 1/20 1/25
1/30 1/40 1/50 1/60
1/80 1/100 1/125 1/160

1/200 1/250 1/320 1/400
1/500 1/640 1/800 1/1000

Warto  przes ony

F2.8 – F8.0

1/1300 F4.0 – F8.0
1/1600 F5.6 – F8.0
1/2000 F8.0

czna ekspozycja

Dost pna warto  przes ony Dost pna pr dko  migawki
(sek.)

(na 1/3 EV)F2.8 – F3.7 8 – 1/1000
F4.0 – F5.2 8 – 1/1300
F5.6 – F7.3 8 – 1/1600

F8.0 8 – 1/2000
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Funkcja makro
mode

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja ruchomego obrazu

Fuinkcja ta  pozwala na wykonywanie
zdj  z bliska. Np. wykonywanie zdje
kwiatów. Mo na zrobi  zdj cie, gdy
obietyw jest w odleg ci 5 cm (Wide)
od obiektu.

Mo esz zapisa  ruchome obazy z audio.

1 Wybierz [MOTION RATE].

REC 1/2

2560

19

W.BALANCE
MOTION RATE
METERING MODE
AF MODE
CONT.AF

AUTO

10fps

30fps

OFF

SELECT SET
MENU

EXIT MENU

Zakres ogniskowej
• Normalny

MENU

T

W
30
cm

200 cm
[10fps]:
Dost pne jest zapisywanie ruchomych obrazów
przez d szy czas, ale ich jako  b dzie
ni sza ni  jako  zapisana przy [30fps].
Rozmiar pliku jest mniejszy, i nadaj  si  jako

• Macro mode [ ]

T

5 cm
W

200 cm

 e-mail.
[30fps]:
Ruch zapisanego obrazu jest agodny, plik
ma du y rozmiar.
fps (ramek na sekund ); Dotyczy to ilo ci ramek

ytych w ci gu 1 sek.
 Po zko czeniu ustawiania zamknij menu

  naciskaj c do po owy przycisk migawki lub
  przycisk [MENU].

• Zalecamy u ywanie statywu.
• Gdy obiektyw aparatu jest w odleg ci od

obiektu poza dost pnym zakresem, to obiekt
mo e nie zosta  zogniskowany nawet, je eli
za wieci si  wska nik zogniskowania.

• Mo esz równie  ustawi  przesuni cie programowe.
(str. 35)

• Dost pny zakres lampy b yskowej to 30 cm – 7
m. (Tak jest, gdy ustawisz czu  wg ISO na
[AUTO].  Jednak e, lamp  mo na ustawi  w
ka dej opcji oprócz Slow sync./Red-eye reduction
[         ].)



Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Dost pny czas zapisu (w
2 Wci nij do po owy przycisk
migawki. Pojemno  karty

pami ci SD
szybko

10fps 30fps

• Gdy obiekt jest zoogniskowany, to wieci si
wska nik ogniskowania .

• Czas pozosta y do zapisania (w przybli eniu)
  pojawia si  na ekranie.

3 Wci nij przycisk migawki do ko ca
w celu rozpocz cia zapisywania.

35S

• Równocze nie zaczyna si
  zapisywanie  audio z mikrofonu
   wbudowanego do aparatu.
• Przez ponowne ca kowite wcisni cie przycisku

migawki, zatrzymywane jest zapisywanie.
• Je eli podczas zapisywania ca kowicie zape ni si

karta pami ci, to automatycznie aparat zatrzymuje
si .

16 MB 75 25
32 MB 160 55
64 MB 350 120

128 MB 720 240
256 MB 1450 480
512 MB 2950 1020

1 GB 5700 1950

• Czas zapisu podany jest w przybli eniu.

• Rozmiar zdj cia jest ograniczony do
320x240 pikseli.
Ruchome obrazy nie mog  by  zapisane bez

  audio.
Je eli ywasz MultiMediaCard, to po zapisaniu
ruchomych obrazów, na  chwil  mo e pojawi  si

  wska nik dost pu karty, ale nie jest to oznaka
  wadliwego dzia ania.

Ustawione warto ci auto focus/zoom/przes ony s
  zale ne od tego, co zaczynamy zapisywa
 (w pierwszej ramce).

Je eli u ywasz karty o ma ej pojemno ci, to
zapisywanie mo e by  zatrzymane w trakcie
zapisywania ruchomych obrazów.
Gdy ruchome obrazy zapisane na tym aparacie s
odczytywane na innym sprz cie, to jako

  obrazów i dzwi ku mo e by  obni ona lub
  odczytywanie mo e by  niemo liwe.

Ruchome obrazy zapisane z ustawieniem
[MOTION RATE] na [30fps] nie mog  by
odczytywne na aparacie bez pr dko ci [30fps].
Funkcja przegl du mo e by  nie u ywana.
Nie mo na ustawi  [MODE2] w funkcji Optical

  Image Stabilizer.
Trzymaj aparat daleko od namagnesowego sprz tu

   lub sprzetu generuj cego fale elektromagnetyczne (np.
kuchenki mikrofalowe, TV, telefony komórkowe lub
sprz t do gier telewizyjnych, itp.). W przeciwnym

  razie, obrazy i d wiek mo e by  zniekszta cony
  przez promieniowanie fal elelektromagnetycznych.
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SCN1 SCN2  Funkcja  sceny

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

: [PORTRAIT] (P59)

SCN1 SCN2
Wci nij przycisk [MENU] w celu
wy wietlenia menu scen. Gdy ustawisz
[AUTO] w menu [SETUP], to ustaw
pokr o wyboru na  [ SCN1 ] lub [ SCN2 ] aby
automatycznie wy wietla  menu scen.

Pozycje menu

 SCENE MODE 1/3

PORTRAIT

SPORTS

SCENERY

: [SPORTS] (P59)

: [SCENERY] (P60)

: [NIGHT SCENERY] (P60)

: [NIGHT PORTRAIT] (P61)

: [PANNING] (P61)

: [FIREWORKS] (P62)

: [PARTY] (P63)

: [SNOW] (P64)

SELECT SET
MENU

MENU MENU
• Poni sze funkcje nie mog  by

ustawione w opcji scen.
– Równowa enie bieli (str. 68)
– Czu  wg SO (str. 70)

• Przy obracaniu d wigni zoom  w kierunku T
lub W to strona menu scen mo e by
przesuwana do przodu lub do ty u.

• Je eli wci niesz przycisk [MENU] w czasie,
gdy wy wietlane jest menu scen, to
mo esz ustawi  menu
[SETUP] (str. 24) i menu trybu [REC]. (str. 67)

– Funkcja dozowania (str. 72)
– Kolorowe efekty (str. 75)
– Nastawianie zdj cia (str. 75)
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Funkcja Portret

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja Sporty
Funkcja ta pozwala na zrobienie zdj cia
obiektu na nie ostrym tle i ustawi
ekspozycj  i kolor tak, aby osi gn
zdrow  karnacj  portretowanego tematu.

Funkcja ta pozwala na zrobienie zdj  szybko
poruszaj cego si  obiektu. (np. Gdy robisz
zdj cia sportowe na powietrzu.)

2560

2560

19

19

Technika funkcji Portret
Aby uczyni  t  funkcj  bardziej efektywnym:
1 Obró  d wigni  zoom do Tele tak daleko,

jak to mo liwe.
2 Zbli  si  do obiektu zdj cia.
3 Wybierz t o, które jest daleko od

aparatu.

• funkcja ta jest odpowiednia dla zdj  na
powietrzu robionych w dzie .

• Równowaga bieli dzia a najlepiej przy
zapisywaniu na powietrzu w dzie . Gdy jest

ywana we wn trzu, to mo e zmieni  si
kolor.

• Czu  wg ISO jest ustawiona na [AUTO].
• Gdy chcesz zmieni  ekspozycj  lub kolor,
to kompensuj ekspozycj . (str. 43)

Technika funkcji Sports
W celu zapisania ruchu obiektu tak, jakby
by  on ci gle w ruchu, pr dko  migawki
musi by  wi ksza ni  zwykle. Funkcja ta jest
bardziej efektywny, gdy zdj cie jest
wykonywane w ci gu jasnego dnia.

• Funkcja ta jest odpowiednia do zdj  na
powietrzu robionych w ci gu dnia z
odleg ci 5 i wi cej metrów od obiektu.

• Równowaga bieli dzia a najlepiej, gdy
zdjecie zapisujemy na powietrzu w ci gu
dnia. Gdy stosujemy go w pomieszczeniu
to kolory mog  ulec zmianie.

• Czu c wg ISO jest ustawiona na
  [AUTO].
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Funkcja Scenatriusza

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja Scen nocnych
Funkcja ta pozwala na zrobienie zdj cia.
Aparat ogniskuje si  przede wszystkim na
oddalonym obiekcie.

Funkcja ta pozwala na zrobienie zdj cia
nocnego krajobrazu. Krajobraz mo e by
zapisany jaskrawo przy u yciu ma ej
pr dko ci migawki.

2560

19 2560

19

• Zakres ogniskowej to 5 m – .
• Czu  wg ISO ustawiona na [AUTO].
• Ustawiene lampy na  Forced OFF

[ ].
• Ustawienia pomocniczej lampy AF

 zlikwidowane.

Technika funkcji Scen nocnych
• Poniewa   pr dko  migawki jest tu niska

(max. oko o 8 sek.), u ywaj statywu.

• Zakres ogniskowej to 5 m – ..
• Migawka mo e zamkn  si  (max. 8 sek.)
  po wykonaniu zdj cia z nisk  pr dko ci
  migawki, ale nie jest to wadaliwe
  dzia anie.
• Gdy wykonujesz zdj cia w ciemnych

miejscach, mog  by  widoczne szumy.
• Czu  wg ISO ustawiona na [ISO100].
• Lampa ustawiona na Forced OFF

[ ].
• Ustawienia pomocniczej lampy AFi ci y

AF s  zlikwidowane.
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Funkcja Nocny portret

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja Panoramy
Funkcja ta pozwala na wykonywanie zdj
nocnego krajobrazu. Temat mo e by
zapisany w realnych warunkach przez

ycie lampy b yskowej i ma e pr dko ci
migawki.

2560

19

Gdy wykonujesz zdj cie post puj c za
ruchem obiektu przemieszczaj cego si  w
pewnym kierunku, takiego jak biegacz lub
samochód, to t o b dzie wykazywa o pewne
rozmazanie ruchu. Ten specjalny efekt jest
nazywany “panoramowanie”. Funkcja ta
pozwala na atwiejsze uzyskanie takiego
efektu.

19

Technika funkcji Night portrait [Nocny
portret]

• Otwórz lamp  b yskow . (str. 39)
• Poniewa  pr dko  migawki jest teraz niska
(max. okoo 1 sek.), zalecamy u ywanie statywu.

• Trzymaj temat ci gle przez oko o 1 sekund ,
gdy robisz zdj cie.

• Wykonaj zdj cie tematu w dost pnym
zakresie lampy b yskowej (max. 3.5 m).

• Zalecamy obrócenie d wigni zoomu na Wide.

Technika funkcji Panning (Panoramy)
W celu osi gni cia dobrych wyników w opcji
panning, wybierz poziomy plan – a nast pnie
rób zdj cia.

Zakres ogniskowania wynosi 2 m 5 m.
Upewnij si , e lampa b yskowa jest zamkni ta, gdy nie

  jest w u yciu.
Migawka mo e by  (max. 1 sekundy), po
wykonaniu zdj cia z ma  pr dko ci  migawki, ale
nie jest to wadliwe dzia ania.
Gdy wykonywane s  zdj cia w ciemnych
miejscach, to mog  by  widoczne szumy.
Ustawienia lampy s  przypisane do Slow

  sync./ Red-eye reduction [ ].
Czu  wg ISO jest przypisana do [AUTO].
Ustawienia ci ego AF nie mo na
wykorzysta .

 Podczas ledzenia obiektu w
ruchu, aparat przesuwaj p ynnie
i agodnie.

 Wcisnij przycisk migawki w trakcie
ruchu aparatu.

 Ci gle trzymaj aparat w ruchu.

• Pami taj:
– ywaj wizjera optycznego (str. 28).
– Wybierz obiekt szybko poruszaj cy si .
– Wcze niej zogniskuj punkt do którego

dotrze obiekt. (str. 66)
– ywaj tej funkcji z opcj  serii (str. 45).

Wybierz najlepsze zdjecie z
wykonanych zdj .
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Tryb Fajerwerki
• W funkcji panoramy, pr dko  migawki jest

ni sza niz zwykle; pozwala na uzyskanie
efektu panoramyt. z tego powodu atwo mo e
zdarzy  si  falowanie.

• Funkacja panoramy nie dzia a dobrze w
nast puj cych sytuacjach.
– Bardzo jasne sceny, takie jak w ci gu

letniego dnia. Zalecamy u ywanie filtra
ND (DMW-LND72; opcja). (str. 104)

– Gdy pr dko c migawki jest wy sza ni
1/100.

–Gdy obiekt porusza si  powoli a pr dko
ledzenia jest zbyt niska. (T o nie mo e

by  zapisane dynamicznie.)
• Funkcja stabiliatora jest ustawiona na

[MODE1]. W funkcj tej mog  by
kompensowane  tylko falownia pionowe.

• Czu c wg ISO jest ustawiona na  [ISO80].
• Ustawienia pomocniczej lampy AFi ci y

AF s  zlikwidowane.

Funkcja ta pozwala na wykonanie
pi knych zdj  fajerwerków na nocnym
niebie. Pr dko  migawki lub ekspozycja
jest automatycznie nastawiana do takich
zdj .

2560

19

Technika funkcji Fajerwerki
Zalecamy przeprowadzenie wst pnego
ogniskowania po to, aby nie przegapi
szansy na zdj cie.
1 Ustaw tryb ogniskowania na MF (str. 65)
2 Wyceluj aparat w obiekt zdj cia (taki, jak

iluminacja budynku), który z grubsza jest
w takiej samej odleg ci jak fajerwerki.

3 Przesu  w dó  prze cznik ogniskowania
na [ ]. (str. 66)

4 Gdy za wieci si  wska nik
ogniskowania (str. 32), wyceluj aparat
w kierunku, gdzie b  eksplodowa
fajerwerki.

5 Gdy fajerwerki eksploduj  wcisnij
ca kowicie przycisk migawki.

• Gdy przesuwasz zoom w kierunku obiektu
  i od niego, powtórz kroki 2 – 5 poniewa

po enie ogniskowej jest nieprawid owe.
• Zalecamy u ycie statywu.
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja
Party• Gdy w czony jest focus, to mo liwe jest

zapisywanie w zakresie od 5 m – .
(Zalecamy wykonanie zdjecia ze
wst pnym ogniskowaniem, wg. kroków
od 1 do 5 z poprzedniej strony.)

• Czu  jest ustawiona na  [ISO100].
• Ustawienia pomocniczej lampy AFi
ci y  AF s  zlikwidowane..

• Lampa jest ustawiona na Forced OFF
[ ].

Ta funkcja pozwala na zrobienie czystego
 zdj cia  w kolorowym pomieszczeniu (np.
domu weselnym, party, bankiet w barze,
 itp.). Pr dko  migawki lub ekspozycja jest
automatycznie ustawiana w zale no ci od
jasno ci pomieszczenia.

2560

19

Technika funkcji Party
• Pr dko  migawki jest zmniejszona. W czasie
  wykonywania zdj cia trzymaj mocno aparat.

• Funkcja lampy wbudowanej mo e by
  ustawiony na:
[ ]  Forced ON/Red-eye reduction
[ ] lub Slow sync./Red-eye
reduction

• Czu  wg ISO ustawiona na [AUTO].
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Funkcja nieg

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Funkcja ta pozwala na wykonanie
zdj cia w miejscach takich, jak kurorty
narciarskie i miejsca w nie nych
górach. Ekspozycja i równowaga bieli s
ustawione tak, aby otrzyma  bia y kolor
niegu.

2560

19

• Czu  wg ISO ustawiona na [AUTO].
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Wykonywanie zdj  z r cznym ogniskowaniem

SCN1 SCN2

yj tej funkcji, gdy chcesz ustawi  sta
ogniskow  lub gdy odleg  pomi dzy
obiektywem, a obiektem zdj cia okre lona
a nie chcesz w cza  funkcji auto focus.

2 Przesu  prze cznik
ogniskowania na [MF]  i obró
pier cie  MF  w celu
zogniskowania obiektu.

1 Ustaw [MF ASSIST] z menu
[SETUP] (w trybie zapisywania)
(str. 24) i wybierz [ON].

MONITOR
AUTO REVIEW
PLAY ON LCD
POWER SAVE
MF ASSIST

SETUP 1/4

n0

OFF

OFF

2MIN.

OFF • AF: Auto focus

AF
MF

FOCUS

SELECT
MENU

SET EXIT • MF: czne ogniskowanie
• : Jedno zdj cie AF

3 W rodku ekranu pojawia si
pomocnik MF.

• Zamknij menu wciskaj c
  przycisk [MENU] po
  zako czeniu ustawiania.

P 2560

19

• Mo esz równie  ustawi  [MF ASSIST]
na [OFF] w menu [SETUP] (w funkcji
zapisywania).

• Gdy przestaniesz obraca  pier cie
  MF, to po oko o 2 sekundach zniknie
  pomocnik MF.
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Technika r cznego ogniskowania

Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Wst pne ogniskowania
Jest to technika ustawiania ostro ci na punkt, aby
 zrobi  zdj cia zawczasu, gdy utrudnione jest ogniskowanie
 na temacie zdj cia z wykorzystaniem
 auto focus z powodu szybkiego ruchu,
 [np. [PANNING] w funkcji scena (str. 61)].
Ta funkcja jest odpowiednia, gdy odleg  pomi dzy
 aparatem a obiektem zdj cia jest sta a.

Obracaj powoli pier cie  MF.
Nawet je eli obiekt jest ju  zogniskowany
(tzn. ostry), obró  pier cie  jeszcze troch .
Ostateczne ustawienie ostro ci
nast puje przy obrocie pier cienia MF
w odwrotnym kierunku.

Wykonanie zdj cia z AF

Mo esz ogniskowa  si  na temacie zdj cia
wykorzystuj c auto focus przesuwaj c w dó
prze cznik ogniskowania [ ] na opcj  MF.
Jest to wygodne przy wst pnym nastawianiu
ostro ci.

• Zdj cie mo na zapisa  r cznie w opcji
obrazu ruchomego [ ]. Gdy zaczyna

  si  zapisywanie, to ogniskowa jest
  ustalona.
• Gdy ogniskujesz si  na obiekcie w funkcji
  Wide, to ogniskowa mo e by
  nieadekwatna w opcji Tele. W takim

przypadku, ogniskuj si  na temacie
  zdj cia jeszcze raz.
• Gdy ustawiasz r czny focus, to nie
mo esz ustawi  ci ego AF. (str. 73)

• Pomocnik MF pojawia si  tylko w zakresie
zoomu optycznego.

AF
MF

FOCU S
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

ywanie funkcji [REC]

SCN1 SCN2

Ustawienia koloru, ustawienie jako ci
zdj cia, itp. funkcje daj  szerokie
mo liwo ci wykonywania zdj .
• Ustaw pokr o wyboru na dan  opcj
zapisywania.

Pozycje menu

: [W.BALANCE] (P68)

: [SENSITIVITY] (P70)

: [PICT.SIZE] (P70)

: [QUALITY] (P71)

: [AUDIO REC.] (P71)

REC 1/3

W.BALANCE
SENSITIVITY
PICT.SIZE
QUALITY
AUDIO REC.

SELECT SET
MENU

AUTO

EXIT MENU

: [METERING MODE] (P72)

: [AF MODE] (P72)

: [CONT.AF] (P73)

: [AF ASSIST LAMP] (P74)

: [D.ZOOM] (P74)

: [COL.EFFECT] (P75)

• W czasie obracania d wigni zoom w
kierunku T lub W, strony ekranu menu
mog   przesuwa  si  do przodu lub do
ty u.

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

• [EXT.FLASH] i [EX.FLASH BURST]
pojawi  si  tylko wtedy, gdy
zamocowana jest zewn trzna lampa

yskowa.

: [PICT.ADJ.] (P75)

: [STABILIZER] (P76)

: [FLIP ANIM.] (P76)

: [CONVERSION] (P79)

: [EXT.FLASH] (P81)

: [EX.FLASH BURST] (P82)
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Auto White
Równowaga bieli [W.BALANCE]

Ta funkcja pozwala na reprodukcj  bia ego
koloru b dzie zbli onego do prawdziwego
na zdj ciach zapisanych w warunkach
pe nego s ca, halogenów, itp., gdy bia y
mo e by  czerwonawy lub niebieskawy.

AUTO do auto ustawiania
(auto white balance)

(Daylight) do zapisu na powietrzu
w jasny dzie

(Cloudy) do zapisu, gdy na
niebie s  chmury lub
w cieniu

(Halogen) do zapisu w wietle
wiat a halogenów

(Flash)             tylko do robienia
zdj  z lamp

 (White set) ze wst pn
równowag  bieli

(White set)    z ponown   bieli
równowag   (str.69)

• Gdy nastawisz równowag  bieli w której
z funkcji, za wyj tkiem [AUTO], to w ko cu
mo esz ustawi  równowag  bieli.

ycie automatycznego nastawiania równowagi bieli
 w warunkach niewystarczaj cego o wietlenia, mo e
 skutkowa  zaczerwienieniem lub niebiesk  po wiat
na zdj ciach. Tam, gdzie temat zdj cia jest
otoczony przez wiele róde wiat a, to
automatyczne ustawianie równowagi bieli mo e nie
dzia  prawid owo. W takim przypadku, ustaw

cznie równowag  bieli w dowolnej funkcjii, za
wyj tkiem [AUTO].
1 Zakres kontrolowny przez

    automatyczn  regulacj  bieli aparacie
2 Niebieskie niebo
3 Niebo zachmurzone (Deszcz)
4 Ekran TV
5 ce
6 Bia e fluorescencyjne wiat o
7 arówka
8  Wschód i zachód s ca
9 wiat o wiecy

2)

3)

4)

5)
1) 6)

7)

8)

9)

K=Temperatura barwowa wg. skali Kelwina
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Ustawianie r czne równowagi bieli
( Ustaw biel )

yj tej funkcji, gdy chcesz r cznie
ustawi  równowag  bieli.
1 Ustaw [ ] (Ustaw biel), a

nast pnie wcisnij .
2 Skieruj aparat na arkusz bia ego papieru

lub podobny bia y obiekt tak, aby ramka
w rodku ekranu by a bia a i wtedy
wcisnij .

WHITE SET

3 Na koniec ustaw równowa enie bieli.
•  [BLUE]: Wci nij, gdy kolor jest

wchodzi w czerwie .
•  [RED]: Wci nij, gdy kolor

wchodzi w niebieski.

O równowa eniu bieli
• Przy wykonywaniu zdj cia z lamp

yskow , równowa enie jest na auto-
  matyczne oprócz     [ ] (Daylight) and
[ ] (Flash)], ale je eli lampa jest
nieodpowiednia, to równowaga bieli nie

dzie w ciwa.

SET CANCEL MENU

Ko cowe nastawianie równowagi bieli
(Ko cowy nastaw równowagi bieli )
Gdy nie mo esz uzyska danego koloru
poprzez równowa enie bieli, to mo esz go
uzyska  poprzez ustawienie.

1 Ustaw równowa enie na [ ]/[ ]/
[ ]/[ ]/[ ]. (str. 68)

2 Wcisnij  kilka razy a  do pojawienia si
[WB ADJUST.].

WB ADJUST.

O ko cowym ustawieniu równowagi
    bieli

• Ikona równowa enia bieli na ekranie
  wieci si  na czerwono lub niebiesko.
• Mo na ustawi  warto  niezale nie dla
ka dej funkcji.

• Ustawienie ko cowe równowagi bieli
odbija si  na zdj ciu z lamp .

• Gdy ustawiasz równowag  bieli u ywaj c
White set [ ], to poziom ustawienia
jest ustawiony na “0”.

• Gdy efekt koloru jest ustawiony na
[COOL], [WARM], [B/W] lub [SEPIA] (str.
75), to nie mo na ko cowo ustawi
równowa enia bieli.

RED BLUE

SELECT EXIT
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Zapisywanie zdj  (rozszerzone)

Czu  wg ISO
[SENSITIVITY]

Rozmiar zdj cia [PICT.SIZE]

Czu  wg ISO przedstawia czu  na
wiat o wyra on  warto ciowo. Je eli ustawisz

wy sz  czu  wg ISO, to aparat b dzie lepiej
robi  zdj cia w ciemnych miejscach.
• Gdy ustawimy na [AUTO], to czu  ISO

jest automatycznie nastawiana od
[ISO80] do [ISO200], zale nie od  jasno ci.
(Gdy u ywasz lampy b yskowej, to czu
mo na ustawi  od [ISO100] do [ISO400].
Jednak e, je eli funkcja lampy jest ustawiona
na  Slow sync./ Red-eye reduction to ISO
100)                        [            ]

Czu  wg ISO 80 400

SCN1 SCN2

Gdy wybra  mniejszy rozmiar zdj cia,
(640x480 pikseli ), to mo esz przechowa  wi cej
zdj  na karcie. Dodatkowo,  ze wzgl du ma ma y
rozmiar pliku, mo esz wygodnie za czy  go do
e-mail lub poczty internetowej.
Je eli wybierzesz wi kszy rozmiar zdj cia
(2560x1920 pikseli), to mo esz go wyra nie
wydrukowa .

2560 2560x1920 piksel
2048 2048x1536 piksel
1600 1600x1200 piksel
1280 1280x960 piksel

W jasnych
miejscach (np.
na powietrzu)
W ciemych
miejscach

Dobra

Nie
dobra

Nie
dobra

Dobra

640 640x480 piksel
HDTV 1920x1080 piksel
Na str.  95 zawarte s  informacje o tym,  jak odczytywa
 zdj cia zapisane przy u yciu [HDTV] na High-,

Pr dko  migawki    Du a         Ma a
Szum                       Mniejszy Wi kszy

• W funkcji ruchomym [ ] lub
funkcji sceny (str. 58), czu  wg
ISO jest ustawiona na [AUTO]. (W
[NIGHT SCENERY] i [FIREWORKS]
w funkcji sceny, jest ustawiona na
[ISO100], a w [PANNING] na [ISO80])

• Nie mo na ustawi  [AUTO]w opcjach
Aperture-priority AE, Shutter-priority AE
i r cznej ekspozycji.

• W celu unikni cia szumu zdj cia,
zalecamy obi enie czu ci ISO,
ustawiaj c
[NOISE REDUCTION] w [PICT.ADJ.] na
[HIGH] lub ustawiaj c pozycje z wyj tkiem
[NOISE REDUCTION] na [LOW].
(str. 75)

• Na str. 55 podano informacje o pr dko ci
  migawki.

Definition TV(HDTV ma stosunek 16:9) (str. 95)
• Oba ko ce zdj  zapisanych przy u yciu
opcji [HDTV] mog  by  obci te przy
drukowaniu. Sprawd  zdj cie przed
drukowaniem. (str. 110)

• W funkcji ruchomy obraz  [ ], rozmiar
zdj cia jest ograniczony do 320x240
pikseli.

• Zdj cia mog  pojawia  si  jako mozaika
  w zale no ci od tematu lub warunków

zapisu.
• Mo liwa liczba zapisanych zdj

zale y od tematu.
• Liczba pozosta ych zdj  mo e nie

odpowiada  zapisanym ramkom.
• Na str.18 podano iformacje o liczbie

zapisanych zdj .
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Jako [QUALITY]

Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

Rejestrowanie sygna u d wi ku [AUDIO REC.]

SCN1 SCN2

W zale no ci od zastosowania, dla
rejestrowanych obrazów mo esz wybra
jedno z trzech ustawie  jako ci
(wspó czynnika kompresji obrazów).

TIFF (bez kompresji):
Wybierz to ustawienie, je li zamierzasz

edytowa  i przetwarza  obrazy za pomoc

oprogramowania retuszuj cego
Fine (niski wspó czynnik kompresji obrazów): W

funkcji tej szczególn  uwag  zwrócono na

jako  obrazu. Jako  obrazu b dzie wysoka.

Standard (wysoki wspó czynnik kompresji
obrazów): W funkcji tej szczególn  uwag
zwrócono na ilo  obrazów, jak  mo esz
zarejestrowa . Obrazy b  mia y standardow
jako .

• Je eli wybierzeszopcj  jako ci [TIFF], wówczas, w tym

samym czasie tworzony b dzie obraz w formacie
JPEG, o jako ci standardowej;

• W zale no ci od rejestrowanych scen, lub warunków

rejestracji obrazów, na rejestrowanych obrazach mo e
wyst powa  efekt mozaiki;

• Ilo  obrazów, któr  mo esz zarejestrowa

zale na jest od rejestrowanych tre ci (ilo ci
szczegó ów);

•  Ilo  obrazów pozosta ych do wykorzystania mo e nie
by  zgodna z ilo ci  obrazów dost pnych;

• Dla obrazów rejestrowanych w trybie [TIFF] nie mo esz
wykorzysta  nast puj cych funkcji:

– Auto bracket
– Tryb impulsowy

– Rejestracja sygna u d wi kowego [AUDIO REC.]
–Obrót zdj cia [ROTATE]
– Dodawanie sygna u d wi kowego [AUDIO DUB.]

– Zmiana rozmiaru [RESIZE]
– Przycinanie [TRIMMING]

• Aby uzyska  informacje odno nie ilo ci obrazów, jak

mo esz zarejestrowa , odnie  si  do strony 18.

SCN1 SCN2

M esz rejestrowa  obraz wraz z towarzysz cym mu
sygna em d wi kowym.
• Je li ustawisz [AUDIO REC.] w pozycji [ON], wówczas na
    [       ]   ekranie pojawi si  symbol.
• Je li rozpoczniesz rejestrowa  obraz, ustawiaj c obiektyw

na obiekcie i naciskaj c spust migawki, wówczas

rejestracja sygna u d wi kowego zostanie automatycznie
zako czona po 5 sekundach. Nie musisz trzyma

wci ni tego przycisku spustu migawki;

• Sygna  d wi kowy rejestrowany jest za pomoc
mikrofonu, wbudowanego w aparat;

• Je li w trakcie rejestracji sygna u d wi kowego naci niesz

przycisk [MENU], wówczas rejestracja sygna u zostanie

przerwana. Sygna  d wi kowy nie zostanie zarejestrowany;

• W opcji jako ci [TIFF], oraz w funkcjach auto bracket,
impulsowym, nie mo esz rejestrowa  obrazów wraz z

sygna em audio;

• Je li b dziesz rejestrowa  sygna  d wi kowy z ka dym
obrazem, wówczas ca kowita ilo  obrazów, któr  mo esz

zarejestrowa  na ka dej karcie ulegnie nieznacznemu
zmniejszeniu.
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Funkcja pomiaru
[METERING MODE]

Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

Funkcja AF [AF MODE]

SCN1 SCN2

Mo esz wybra  jeden z nast puj cych opcji
pomiaru”

 Wielokrotny

Jest to metoda, w której aparat dokonuje
pomiaru najbardziej odpowiedniego o wietlenia,

dokonuj c automatycznie oceny roz enia

jaskrawo ci na analizowanym obrazie. Jest to
metoda zwykle przez nas zalecana.

Równomierny
Metoda ta wykorzystywana jest do zogniskowania
ostro ci na przedmiocie znajduj cym si  w centrum
ekranu, aparat dokonuje pomiaru równomierno ci

wietlenia ca ego ekranu.

Punkt
Jest to metoda, w której aparat dokonuje pomiaru
przedmiotu, znajduj cego si  w okre lonym obszarze
(A).

Funkcja ogniskowania na 9 obszarach:
Aparat dokonuje ogniskowania na
dowolnym z 9 obszarów ogniskowania.
Umo liwia Ci to zarejestrowanie
obrazu w dowolnym po eniu, bez
narzucania pozycji przedmiotu.

FUnkcja ogniskowania na 3 obszarach:
Aparat dokonuje ogniskowania na dowolnie

wybranym obszarze, znajduj cym si  w
lewej, rodkowej i prawej cz ci ekranu.

Funkcja ta umo liwia Ci szybsze ustawienie
ostro ci, ni  w innych funkcjach AF.

Funkcja ogniskowania na 1 obszarze:
Aparat dokonuje ogniskowania na
przedmiocie, znajduj cym si  w obszarze AF,

w rodkowej cz ci ekranu.

Funkcja ogniskowania punktowego:
Aparat dokonuje ogniskowania na w skim,
ograniczonym obszarze ekranu.
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Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

Ci e AF [CONT.AF]
• Przy pracy w funkcji ogniskowania na 3 obszarach, w

trakcie ustawiania ostro ci obrazu, obrazy mog
nieruchomie , jednak e nie jest to objawem
nieprawid owej pracy;

• Je li korzystasz z funkcji cyfrowego powi kszenia, lub
wykonujesz zdj cia w ciemnych miejscach, obszar AF

wy wietlany jest w rodkowej cz ci ekranu, jest on

równie  szerszy, ni  w innych funkcjach;
• Je li jednocze nie o wietlonych jest wiele obszarów

AF (maksymalnie 9), wówczas aparat dokonuje

ogniskowania na wszystkich obszarach;
Pozycja ustawienia ogniskowania nie jest z góry

okre lona, poniewa  jest ona ustalana na podstawie

pozycji okre lonej przez aparat w trakcie
ogniskowania. Je eli chcesz samodzielnie ustawi

miejsce ogniskowania, prze cz funkcj  AF na funkcj

ogniskowania na 1 obszarze.

SCN1 SCN2

Fukcja ta umo liwia Ci prostsze wykonanie zdj cia,
poniewa  ogniskowanie jest zawsze wykonywane na
przedmiocie.
Je eli wybierzesz funkcj  ogniskowania na 1
obszarze, lub ogniskowanie punktowe, wówczas czas
wymagany na ustawienie ostro ci, przy naci ni ciu do

po owy przycisku spustu migawki b dzie krótszy.

• Wy wietlany jest symbol               [            ]  je li
funkcja ta jest  za czona,

• Je li wybierzesz r czne ustawienie ostro ci,
wówczas nie mo esz korzysta  z tej funkcji;

• W trakcie pracy w tym trybie zu ycie baterii mo e

nast pi  szybciej, ni  normalnie;

• Po zmianie po enia ustawienia powi kszenia z

pozycji Wide na pozycj  Tele, lub te  po nag ej
zmianie fotografowanego przedmiotu z przedmiotu

dalekiego na przedmiot bliski, ustawienie ostro ci

mo e zaj  troch  wi cej czasu;
• Je li wyst puj  trudno ci z ustawieniem ostro ci na

wybranym przedmiocie, ponownie naci nij do po owy

przycisk spustu migawki.
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Pomocnicza lampa AF
[AF ASSIST LAMP]

SCN1 SCN2

Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

• Je li lampa pomocnicza AF jest za czona, obszar AF jest

ustawiony jedynie na punkt, znajduj cy si  w rodku ekranu;

• Na obwodzie obszaru o wietlanego lamp  pomocnicza AF

mo e wyst powa  efekt winietowania (stopniowego

ciemniania obrazu ku brzegom), poniewa  lampa

wietlenie fotografowanego przedmiotu za pomoc  pomocniczej
lampy AF umo liwia ustawienie ostro ci na przedmiocie, je li
wykonujesz zdj cia przy s abym o wietleniu.

Je li przy wykonywaniu zdj  w miejscach

ciemnych, lub uniemo liwiaj cych

prawid owe wykonanie zdj , naci niesz do

po owy przycisk spustu migawki,

wy wietlony obszar AF b dzie szerszy ni

zwykle, ponadto zapali si  pomocnicza

lampa AF (1).

ON Pomocnicza lampa AF jest za czana, je li

wietlenie jest niewystarczaj ce. Na  ekranie
wy wietlana jest ikona        [        ]  lampy

pomocniczej [à]. Skuteczny zasi g lampy

wynosi 1,5 metra.

OFF Pomocnicza lampa AF nie jest za czona.

• Przy korzystaniu z pomocniczej lampy AF pami taj o
nast puj cych zaleceniach:

– Nie patrz na pomocnicz  lamp  AF z bliskiej
  odleg ci;

pomocnicza AF mo e by  przes oni ta przez soczewki,
jednak e, nie powoduje to pogorszenia parametrów
aparatu.

Powi kszenie cyfrowe [D.ZOOM]

Funkcja ta umo liwia 4 krotne, dodatkowe powi kszenie przedmiotu

fotografowanego, nawet, je li zosta  on ju  powi kszony 12 krotnie

za pomoc  powi kszenia optycznego. Dzi ki temu mo liwe jest

uzyskanie maksymalnie 48 krotnego powi kszenia.

§ Wprowadzanie zakresu powi kszenia cyfrowego
W czasie, kiedy obracasz d wigni  powi kszenia do
pozycji kra cowej Tele, wskazanie powi kszenia na
ekranie mo e zmienia  si  skokowo. Nie jest to objawem
nieprawid owego dzia ania.
Mo esz wprowadzi  zakres powi kszenia cyfrowego,
obracaj c wigni  powi kszenia do pozycji Tele, lub,
zwalniaj c jednokrotnie d wigni  powi kszenia, a
nast pnie obracaj c j  ponownie do pozycji Tele.

– Nie demontuj os ony soczewki;
– Nie zakrywaj palcami pomocniczej lampy AF;

– Zu ycie baterii mo e nast powa  szybciej ni
normalnie;

• Z pomocniczej lampy AF nie mo esz
korzysta  w opcjach [SCENERY],
[NIGHT SCENERY]

W

W

1 Powi kszenie optyczne
2 Powi kszenie cyfrowe

T

T

[PANNING], [FIREWORKS] (strona 58),
oraz, je li ustawisz [CONVERSION])
(strona 79)   na                  [ ]lub [    ]

• Je li nie chcesz korzysta  z
pomocniczej lampy AF (np. je li chcesz
sfotografowa  przedmiot w ciemnym
miejscu), ustaw [AF ASSIST LAMP] na
[OFF]. W takim przypadku jednak,
ustawienie ostro ci przedmiotu b dzie
trudne.

• Przy korzystaniu z funkcji powi kszenia cyfrowego,
jako  obrazu ulega pogorszeniu;

• W zakresie powi kszenia cyfrowego funkcja
stabilizatora mo e nie by  skuteczna;

• Zalecamy korzystanie ze statywu trójno nego;
• Wy wietlana warto  powi kszenia jest warto ci

przybli on ;
• W zakresie powi kszenia optycznego wy wietlany

obszar AF jest szerszy ni  normalnie, ustawiony jest
jedynie na punkt znajduj cy si  w rodku ekranu.
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Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

Efekt koloru [COL.EFFECT] Regulacja obrazu [PICT.ADJ.]

W zale no ci od wygl du obrazu, mo esz
wybra  jeden z 4 typów efektu koloru.

Funkcj  t  mo esz wykorzysta  w zale no ci od sytuacji, w której
robisz zdj cie i rodzaju fotografowanej sceny.

COOL Obraz staje si  niebieskawy.
WARM Obraz staje si  czerwonawy.

B/W Obraz staje si  czarno-bia y.

SEPIA Struktura obrazu staje si  zbli ona do pigmentu

CONTRAST HIGH Zwi ksza ró nic
pomi dzy jasnymi I
ciemnymi obszarami
fotografii.

LOW Zmniejsza ró nic
pomi dzy jasnymi I
ciemnymi obszarami
fotografii.

SHARPNESS HIGH Obraz jest wyrazisty.

LOW Wyrazisto  obrazu
jest obni ona.

SATURATION HIGH Kolory obrazu staj  si
ywe.

LOW Kolory obrazu staj  si
naturalne.

NOISE
REDUCTION

HIGH Dzia anie efektu redukcji
zak óce  jest wzmocnione.
Rozdzielczo  obrazu mo e
zosta  nieznacznie
zmniejszona.

LOW Dzia anie efektu redukcji zak óce
jest ograniczone. Mo esz jednak
otrzyma  obrazy o wy szej
rozdzielczo ci.

• Je li wykonujesz zdj cia w ciemnych
miejscach, zak ócenia mog  sta  si
widoczne. Aby unikn  zak óce , zalecamy
ustawienie [NOISE REDUCTION] w menu
[PICT.ADJ.] na [HIGH], lub ustawienie
innych parametrów, za wyj tkiem [NOISE
REDUCTION], na [LOW].

75



Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

OFF

Optyczny stabilizator obrazu
[STABILIZER]

SCN1 SCN2

Je eli stabilizacja obrazu nie jest

Animacja [FLIP ANIM.]

SCN1 SCN2
Aparat ten umo liwia Ci tworzenie obrazu

ruchomego, o czasie trwania do 20 sekund, poprzez
czenie obrazów zarejestrowanych

( ) wymagana, lub je li korzystasz
ze statywu trójno nego.

w funkcj animacji.
Przyk ad:

MODE1 Stabilizator pracuje w sposób
Przechwytuj c kolejne obrazy przedmiotu,

( ) ci y, pomagaj c w
sporz dzeniu kompozycji zdj cia. przesuwaj c stopniowo aparat, i ustawiaj c

odpowiednio obraz, przedmiot mo e wygl da
MODE2 Funkcja stabilizatora jest „u piona” tak, jakby si  porusza .
( ) i  j e s t  u r u c h am i a n a  w  m om e n c i e

w y k o n yw a n i a  z d j c i a .  Tr y b  t e n
z a p e w n i a  w i k s z y  s t o p i e
s t a b i l i z ac j i .

• W nast puj cych przypadkach dzia anie funkcji
stabilizatora mo e nie by  wystarczaj ce:
– W przypadku wyst powania zbyt du ych

   drga  obrazu;
– W zakresie dzia ania powi kszenia

   cyfrowego;
– Je li wykonujesz zdj cia przedmiotów ruchomych;
–Je li z powodu s abego o wietlenia, lub z innych

przyczyn szybko  migawki jest bardzo niska;

• W opcji obrazu ruchomego [ ], nie

  mo esz wybra  [MODE2].

• Mo esz odtworzy  utworzone animacje,
  u ywaj c tej samej metody, co metoda

wykorzystywana do odtwarzania obrazów
ruchomych (strona 83).
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1 Wybierz [FLIP ANIM.]

REC 3/3

COL.EFFECT
PICT.ADJ.
STABILIZER
FLIP ANIM.
CONVERSION

OFF

MODE1

OFF

Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

3 Wykonaj zdj cia, z których chcesz
utworzy  animacj

320

8

SELECT
MENU

EXIT MENU EXIT MENU

• Obraz ruchomy tworzony jest poprzez po czenie
obrazów zarejestrowanych przy pomocy [IMAGE
CAPTURE] za pomoc  funkcji [CREATE MOTION
IMAGE];

• Sygna  d wi kowy nie mo e by  rejestrowany;
• Nie mo esz korzysta  z funkcji rejestrowania

podk adanego sygna u d wi kowego

2 Wybierz [IMAGE CAPTURE]

FLIP ANIM.

• Mo esz sprawdzi  zarejestrowane obrazy,
  wykorzystuj c , poprzedni lub kolejny obraz
 mo esz wy wietli  korzystaj c z przycisków  .
• Mo esz usun  niepotrzebne zdj cia korzystaj c z
   przycisku                                                    [        ]
• Mo esz zarejestrowa  maksymalnie 100 obrazów.

Liczba obrazów, jakie mo esz zarejestrowa
wy wietlana jest w przybli eniu.

4 Wybierz [CREATE MOTION IMAGE]

CREATE MOTION IMAGE

DELETE STILL IMAGES

IMAGE CAPTURE

CREATE MOTION IMAGE

SELECT EXIT MENU DELETE STILL IMAGES

• Rozdzielczo  obrazu wynosi 320x240 pikseli.

SELECT
MENU

EXIT MENU
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Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

§ Usuwanie wszystkich obrazów
nieruchomych wykorzystanych do tworzenia

      animacji
5 Wybierz [FRAME RATE], a nast pnie

ustaw ilo  ramek

CREATE MOTION IMAGE Je li w menu [FLIP ANIM.] wybierzesz [DELETE STILL IMAGES],

wy wietlona zostanie informacja, wymagaj ca potwierdzenia

usuni cia obrazów . Za pomoc  przycisku ↓ wybierz [YES], a

nast pnie naci nij →.
FRAME RATE 5fps

10fps
CREATE MOTION IMAGE

• Nie mo esz wykorzystywa  obrazów z sygna em
wi kowym, obrazów zarejestrowanych w trybie

impulsowymi i auto bracket;
SELECT SET

5fps 5 kadrów/sek.

EXIT MENU • Obrazy ka dego kadru nie s  wy wietlane przy
normalnym przegl daniu (strona 37);

• Je li uruchomisz [CREATE MOTION IMAGE],

animacja zostanie utworzona ze wszystkich
obrazów zarejestrowanych do animacji. Usu

zb dne obrazy;

10fps 10 kadrów /sek. (Obrazy
ruchome b  bardziej p ynne)

6 Wybierz [CREATE MOTION IMAGE],
aby utworzy  animacj

CREATE MOTION IMAGE

• Animacja nie mo e by  odtwarzana na innym sprz cie;
• Sygna  d wi kowy nie jest rejestrowany wraz z

animacj , jednak e, w trakcie odtwarzania animacji na

innym sprz cie, niemaj cym funkcji wyciszania (Mute)

mo esz s ysze  szumy o zmiennym nat eniu.

FRAME RATE 5fps

CREATE MOTION IMAGE

SELECT EXIT MENU
MENU

3 razy

• Po utworzeniu animacji, wy wietlony zostanie jej
numer.
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Obiektywy przekszta caj ce
[CONVERSION]

Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

3 Za cz aparat i wybierz
[CONVERSION]

SCN1 SCN2

Obiektywy tele przekszta caj ce (DMW-LTZ10; wyposa enie

opcjonalne) umo liwiaj  Ci rejestrowanie obrazów, z du o

wi kszym powi kszeniem (1.5 raza). Obiektywy szeroko

przekszta caj ce (DMW-LWZ10; wyposa enie opcjonalne)

umo liwiaj  Ci rejestrowanie obrazów z wi kszym zakresem

ogniskowania, ni  normalne (0.8 raza).

1 Zdemontuj os on  obiektywu i pier cie
obiektywu

REC 3/3

COL.EFFECT
PICT.ADJ.
STABILIZER
FLIP ANIM.
CONVERSION

SELECT
MENU

OFF

MODE1

OFF

EXIT MENU

4 Ustaw   [    ] lub[     ].

CONVERSION

OFF

• Upewnij si , e aparat jest wy czony, a
obiektyw schowany.

2 Do cz obiektyw tele przekszta caj cy (1), lub
szeroko przekszta caj cy (2)

SELECT SET

• [OFF]:
Je li nie do czasz obiektywu przekszta caj cego;

•  [ ]:

Je li do czasz obiektyw szeroko przekszta caj cy;

   •[ ]:
Je li do czasz obiektyw tele przekszta caj cy;

• Po zako czeniu definiowania ustawie  zamknij menu,

naciskaj c do po owy przycisk wyzwalania migawki, lub
przycisk [MENU].

• Obracaj obiektyw wolno i ostro nie.
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Wykonywanie zdj   (funkcje
zaawansowane)

§ Zakresy odleg ci przy wykorzystaniu
obiektywów przekszta caj cych

J li wykorzystujesz obiektyw tele przekszta caj cy:
• Normalnie:     4.6 m – ∞

• Funkcja Macro    [ ]: 4.6 m – ∞
   Je li wykorzystujesz obiektyw szeroko
    przekszta caj cy::
• Normalnie: 17 cm – ∞

• Funkcja Macro    [ ]: 1 cm – ∞
Obiektywy tele przekszta caj ce

Wskazanie 6x 12x 48x

• Przed zamontowaniem obiektywu przekszta caj cego
upewnij si , e os ona obiektywu jest zdemontowana;

• Je li wykorzystujesz obiektywy przekszta caj ce:
– Wbudowana lampa b yskowa nie mo e by
  uruchomiona;
– Je li wykorzystujesz statyw trójno ny, do jego

monta u wykorzystaj przej ciówk  dostarczan
wraz z obiektywem przekszta caj cym;
– Je li ustawisz [CONVERSION] na [OFF],
wówczas parametry obiektywu
przekszta caj cego nie b  optymalne.

Aktualne
Powi kszenie

Równowa ne 35mm
kamerze filmowej

9x 18x 72x

324 mm 648 mm 2592 mm

• Je li wykorzystujesz obiektywy przekszta caj ce:
– Zalecamy korzystanie ze statywu trójno nego;
– Funkcja stabilizatora mo e nie by

skuteczna;

Obiektywy szeroko przekszta caj ce
Wskazanie 1x 2x

Aktualne powi kszenie 0.8x 1.6x

 Równowa ne 35 mm
 kamerze filmowej        29 mm    58 mm

• Przy korzystaniu z obiektywów Tele
przekszta caj cych, dost pny zakres
powi kszenia ograniczony jest do
powi kszenia 6 krotnego, lub wi kszego.
Dost pna jest funkcja powi kszenia
cyfrowego;
• Przy korzystaniu z obiektywów szeroko

przekszta caj cych, dost pny zakres
powi kszenia ograniczony jest do warto ci
pomi dzy 1x a 2x. Funkcja powi kszenia
cyfrowego nie jest dost pna;
• Je eli wykorzystujesz funkcj  powi kszenia

poza podanymi powy ej zakresami, ikona
przekszta cania zmieni kolor na czerwony i

dzie miga .

– Nawet, je li nie ustawisz ostro ci na fotografowanym
przedmiocie, wska nik ogniskowania mo e wieci . Jest
to spowodowane dr eniem obrazu;

– Czas wymagany na ustawienie ogniskowania

mo e by  d szy ni  zwykle;

• Je li wykorzystujesz obiektyw szeroko przekszta caj cy

wraz z do czon  zewn trzn  lamp  b yskow , zalecamy

ustawienie w lampie opcji na manualn . Aby uzyska
wi cej informacji, zapoznaj si  z instrukcj  obs ugi

zewn trznej lampy b yskowej;

• Je li ustawisz [CONVERSION] jako[ ] lub[ ],
wówczas nie mo esz korzysta  z pomocniczej
lampy AF (strona 74)

• Aby uzyska  wi cej informacji odno nie
obiektywów przekszta caj cych, zapoznaj si
z instrukcj  obs ugi, za czon  do obiektywu.
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Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

Zewn trzna lampa b yskowa [EXT.FLASH]

SCN1 SCN2

Po zainstalowaniu zewn trznej lampy
yskowej (DMW-FL28; wyposa enie

opcjonalne) zakres efektywny zostanie
zwi kszony, w porównaniu do zakresu
dost pnego z wbudowan  lamp  b yskow .

1 Do cz zewn trzn  lamp
yskow  do zaczepu (1), a

nast pnie za cz aparat

2 Wybierz [PRESET], lub [MANUAL], a
nast pnie za cz zewn trzn  lamp

yskow
REC 4/4

EXT.FLASH PRESET
EX.FLASH BURST MANUAL

SELECT
MENU

SET EXIT MENU

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

§ Zmie  ustawienie zewn trznej lampy b yskowej

• Odpowiednio mocno dokr rub  mocuj
(2) zewn trznej lampy b yskowej.

Symbol                      Ustawienie
lub Zewn trzna lampa

yskowa za czona

Zewn trzna lampa
lub   b yskowa wy czona
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Wykonywanie zdj   (funkcje zaawansowane)

§ Ustawienia zewn trznej lampy b yskowej

• [PRESET]
– Je li po do czeniu zewn trznej lampy b yskowej,

jako ustawienie wybierzesz [PRESET], wówczas
warto  apertury i czu  ISO zostan  ustawione
zgodnie z warto ciami [F2.8] i [ISO100], niezale nie
od funkcji rejestracji. Dla zewn trznej lampy

yskowej wybierz ustawienie [AUTO], a nast pnie
ustaw te same warto ci, jakie zdefiniowa  w
aparacie;

– W trakcie normalnego u ytkowania, zalecamy
ustawienie [PRESET];

•[MANUAL]
– Je li jako ustawienie wybierzesz [MANUAL],

wówczas, nawet z do czon  zewn trzn  lamp
yskow , b dziesz mia  mo liwo  zdefiniowania w

aparacie takich parametrów jak warto  apertury,
szybko  migawki oraz czu  ISO;

– Je li jako ustawienie wybierzesz [MANUAL],
ustaw równie  w aparacie priorytet apretury AE,
lub na wietlanie manualne, a nast pnie ustaw w
zewn trznej lampie b yskowej tak  sam  warto
apertury oraz czu ci ISO. (Z powodu zmiany
warto ci apertury w priorytecie migawki AE i w
programie AE nie ma mo liwo ci kontroli wiat a
w odpowiedni sposób za pomoc  zewn trznej
lampy b yskowej).

• Niektóre zewn trzne lampy b yskowe, dost pne w
handlu, wyposa one s  w wysokonapi ciowe zaciski
synchronizuj ce, lub zaciski wymagaj ce odwrotnej
polaryzacji napi cia. Wykorzystanie tego typu
zewn trznych lamp b yskowych mo e spowodowa
wadliwe dzia anie aparatu;

Upewnij si , e wykorzystujesz zewn trzn  lamp
yskow  firmy Panasonic (DMW-FL28).

• Je li wykorzystujesz zewn trzn  lamp  b yskow
innego typu,

  • Je li nie korzystasz z zewn trznej lampy b yskowej, od cz j
od aparatu, lub wy cz j  z poziomu menu;
• Przy do czonej zewn trznej lampie b yskowej, wbudowana

lampa nie mo e by  uruchomiona;

• Po zamontowaniu zewn trznej lampy b yskowej, aparat

stanie si  niestabilny;

• Zdemontuj zewn trzn  lamp  b yskow  przy przenoszeniu

aparatu;

• W trakcie monta u zewn trznej lampy b yskowej nie
przytrzymuj jedynie lampy b yskowej, poniewa  mo e si
ona od czy  od aparatu;

• Je li wykorzystujesz zewn trzn  lamp  b yskow  i ustawisz
równowag  bieli jako      [ ] (Flash), musisz
dok adnie ustawi  równowag  bieli (strona 69);

• Je li wykonujesz zdj cia przedmiotu z bliskiej odleg ci, w trybie Wide,
w dolnej cz ci rejestrowanego zdj cia mo e wyst pi  efekt
winietowania (stopniowego ciemniania obrazu ku brzegom);

 Aby uzyska  wi cej informacji odno nie zewn trznej lampy
yskowej, zapoznaj si  z za czon  do niej instrukcj  obs ugi.

Funkcja pracy impulsowej zewn trznej lampy
           b yskowej [EX.FLASH BURST]

SC N1 SC N2

Funkcja ta umo liwia Ci jednorazowe wykonanie wielu zdj
przy do czonej zewn trznej lampie b yskowej.

• Ustaw [EX.FLASH BURST] na [ON];
• Naci nij przycisk Single/Burst Mode, aby prze czy

aparat wopcj   pracy impulsowej;
• Przy wci ni tym przycisku spustu migawki mo esz

wykona  maksymalnie 3 zdj cia;

§ Ilo  impulsów

upewnij si , e jest ona przeznaczona do
wykorzystania z aparatem cyfrowym, a napi cie
wyzwalaj ce jest zgodne z norm  ISO 10330 (ni sze
ni  24V);

• W przypadku lampy typu DMW-FL28, zakres pracy
wynosi oko o 10 metrów (je li wybierzesz ustawienie
[ISO 100]);

• Je eli do czysz zewn trzn  lamp  b yskow ,
wówczas pr dko  migawki w trybie normalnym
wynosi  b dzie 1/60 do 1/250,

Ilo  impulsów
(zdj /
sekund )

3

2

oko o 2

Il  zdj , jak  mo esz
zarejestrowa

maks. 3

za  przy ustawieniu [NIGHT MODE], w trybie sceny
wynosi  b dzie od 1 do 1/250 (strona 58);

• Funkcja zewn trznej lampy b yskowej jest wybierana
po do czeniu lampy zewn trznej, nawet, je li lampa
jest wy czona;

• W zale no ci od wykorzystywanej przez Ciebie
zewn trznej lampy b yskowej, lub warunków, w jakich
wykonujesz zdj cia, mo esz nie mie  mo liwo ci
wykonania zdj  w tej opcji, lub te  ilo wiat a
mo e okaza  si  niewystarczaj ca do wykonania
drugiego, lub trzeciego zdj cia;
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)
 (funkcj e zaawansowane)

Odtwarzanie zdj  z sygna em d wi kowym / obrazy ruchome

Zdj cia z sygna em d wi kowym
Wybierz zdj cie z ikon  sygna u

wi kowego [ ], a nast pnie
odtwórz sygna  d wi kowy

2560
100_0001

§ Szybkie przewijanie do przodu/do ty u
W trakcie odtwarzania obrazu ruchomego, naci nij i

przytrzymaj przycisk

 - szybkie przewijanie do przodu
 - szybkie przewijanie do ty u

• Po zwolnieniu przycisku, aparat powróci do

normalnego odtwarzania obrazu ruchomego.

PLAY AUDIO 1/19
§ Aby wstrzyma  odtwarzanie
W czasie odtwarzania obrazu ruchomego naci nij przycisk ;

• Aby powróci  do odtwarzania, naci nij ponownie przycisk ;

 10:00  1.DEC. 2004

§ Obrazy ruchome
Wybierz zdj cie z ikon  obrazu ruchomego
  [        ]a nast pnie odtwórz obrazy ruchome

100_0001

• Mo esz s ysze  sygna  d wi kowy, wydobywaj cy si
z g nika. Aby ustawi  poziom g no ci, odnie  si
do strony 26;

• Dla zdj  z sygna em d wi kowym nie masz
mo liwo ci zmiany rozmiaru (strona 91), lub przyci cia
(strona 92);
• W trakcie odtwarzania obrazów ruchomych, lub przy

wstrzymanym odtwarzaniu, nie mo esz korzysta  z

funkcji powi kszania;

• Formatem plików, które mo esz odtwarza  za
pomoc  tego aparatu jest format QuickTime Motion

JPEG;

• Niektóre pliki QuickTime Motion JPEG zarejestrowanePLAY MOTION
IMAGE

1/19

• Przy odtwarzaniu obrazów ruchomych,
zarejestrowanych za pomoc  innego sprz tu, jako
obrazów mo e ulec pogorszeniu, lub te  nie b dziesz

  10:00  1.DEC. 2004

• Kursor wy wietlany w trakcie odtwarzania

odpowiada symbolom

• Odtwarzanie obrazów ruchomych mo na

   zatrzyma , a nast pnie uruchomi  ponownie

  naciskaj c przycisk .

mia  mo liwo ci ich odtworzenia;

• Je li wykorzystujesz kart  pami ci o du ej pojemno ci,

wówczas operacja przewijania mo e odbywa  si

wolniej, ni  normalnie.
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Opcja menu [PLAY]

Obracanie zdj [ROTATE] 2 Wybierz obraz, który chcesz obróci ,
zaznacz go

Funkcja ta umo liwia Ci obracanie zarejestrowanych

obrazów z krokiem 90°.

Jest to bardzo wygodna funkcja, przydatna przy odtwarzaniu

zarejestrowanych obrazów w odbiorniku telewizyjnym.
Przyk ad
Je li obracasz obraz w kierunku zgodnym z
kierunkiem ruchu wskazówek zegara ( )

Obraz pocz tkowy

ROTATE

SELECT SET

2560

100_0001
1/19

EXIT MENU

1 Wybierz [ROTATE]

PLAY 1/2

ROTATE
PROTECT
DPOF PRINT
SLIDE SHOW

3 Wybierz kierunek, w którym
chcesz dokona  obrotu

ROTATE

AUDIO DUB.

SELECT
MENU

EXIT MENU

SELECT SET EXIT MENU
MENU

2 razy

Obraz zostanie obrócony w kierunku zgodnym z
kierunkie m ruchu wskazówek zegara, kont obrotu
wynosi 90°.

Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, krok obrotu
wynosi 90°.
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Definiowanie obrazu do wydruku
• Obrazy nieruchome mog  by  obracane jedynie przy

odtwarzaniu normalnym. Je eli odtwarzasz obrazy
obracane w funkcji powi kszenia, lub w funkcji
odtwarzanie wielu obrazów, wówczas obrazy zostan
wy wietlone w pozycji pocz tkowej (bez obrotu);

• Obrazy chronione i obrazy zarejestrowane po
ustawieniu jako ci jako [TIFF] nie mog  by  obracane;

• Je eli odtwarzasz obrazy na komputerze PC, nie

dziesz mia  mo liwo ci odtwarzania obrazów
obróconych, je li Twoje oprogramowanie, lub

system operacyjny nie s  kompatybilne z formatem

Exif;
• Exif jest formatem pliku obrazów nieruchomych, do

którego mo esz doda  informacje dotycz ce

nagrywania, jak równie  inne informacje,
zdefiniowanym przez JEITA [Japan Electronics and

Information Technology Industries Association].

i ilo ci drukowanych kopii [DPOF
PRINT]

DPOF (ang. Digital Print Order Format) jest systemem,

pozwalaj cym u ytkownikowi na wybór obrazów, które
maj  by  drukowane na kompatybilnej drukarce. System

DPOF umo liwia równie  u ytkownikowi zdefiniowanie

ilo ci kopii ka dego obrazu, jak  nale y wydrukowa .
Wiele fotograficznych punktów us ugowych wykorzystuje

system DPOF.

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

PLAY 1/2

ROTATE
PROTECT
SLIDE SHOW
AUDIO DUB.

SELECT
MENU

MULTI
CANCEL

EXIT MENU
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§ Wybór jednego zdj cia
Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

§ Aby anulowa  wszystkie ustawienia
Zaznacz zdj cie, a nast pnie zdefiniuj ilo
kopii, jak  chcesz wydrukowa

Wybierz [YES], aby anulowa  wszystkie
ustawienia

CANCEL ALL DPOF
DPOF SET THIS
1 100_0001

1/19

CANCEL ALL DPOF
PRINT SETTINGS?

NO
YES

COUNT 1
SELECT

DATE DISPLAY

EXIT MENU
MENU

SELECT SET
MENU

2 razy
• Ilo  kopii do wydruku mo e zosta  zdefiniowana w
  zakresie od 0 do 999;

• Wy wietlona zostanie ikona ilo ci kopi [       ];
• Je li zdefiniujesz ilo  kopii do wydruku jako „0”,

wówczas drukowanie zostanie anulowane

§ Aby wydrukowa  dat
Mo esz ustawi /anulowa  drukowanie daty wykonania

zdj cia, naciskaj c przycisk [DISPLAY] po

zdefiniowaniu ilo ci kopii do wydruku.

DPOF SET THIS
§ Wybór wielu zdj
Zaznacz wiele zdj , a nast pnie zdefiniuj
ilo  kopii, jak  chcesz wydrukowa

1
DATE

100_0001
1/19

DPOF SET MULTI
1 COUNT 1 DATE DISPLAY

7 8 9 SELECT EXIT MENU

10 11 12
• Wy wietlona zostanie ikona [          ] drukowania daty ;
• Je li udajesz si  do studia fotograficznego, aby

COUNT 1
SELECT

DATE DISPLAY

EXIT MENU
MENU

2 razy

wydrukowa  zdj cia, upewnij si , e wydruk daty na
zdj ciu nie musi by  zamówiony dodatkowo;

• W zale no ci od studia fotograficznego, lub drukarki,
któr  wykorzystujesz, mo esz nie mie  mo liwo ci

wydruku daty, nawet, je li ustawisz tak  opcj . Aby

uzyska  dodatkowe informacje, skontaktuj si  ze

• Powtórz kroki opisane powy ej;
• Ilo  kopii do wydruku mo e zosta  zdefiniowana w
  zakresie od 0 do 999;

• Wy wietlona zostanie ikona ilo ci kopii[       ];
• Je li zdefiniujesz ilo  kopii do wydruku jako „0”,

wówczas drukowanie zostanie anulowane.

studiem fotograficznym, lub zapoznaj si  z
instrukcj  obs ugi drukarki.
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• System DPOF jest bardzo wygodnym systemem

Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Zabezpieczenie przed przypadkowym
usuni ciem zdj cia [PROTECT]

je li drukujesz zdj cia przy pomocy drukarek
obs uguj cych ten system (strona 100);

• DPOF jest skrótem pochodz cym od angielskiej
nazwy Digital Print Order Format. System ten

umo liwia Ci zapisanie w obrazach, znajduj cych si
na karcie pami ci, informacji dotycz cych

drukowania, lub te  innych informacji, a nast pnie

wykorzystanie tych informacji przy wspó pracy z
urz dzeniem obs uguj cym system DPOF;

• Ustawienia drukowania w systemie DPOF nie
odnosz  si do ustawie  DPOF dla trybu

wy wietlania slajdów (Slide Show);

• Je li plik nie jest zgodny ze standardem DCF, wówczas

Funkcja ta umo liwia Ci zabezpieczenie przed
przypadkowym usuni ciem zdj , które s
szczególnie dla Ciebie wa ne.

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

PLAY 1/2

ROTATE

nie masz mo liwo ci zdefiniowania drukowania w
standardzie DPOF. DCF jest skrótem pochodz cym od
angielskiej nazwy Design rule for Camera File system,
zdefiniowanym przez organizacj JEITA [Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association];

• Przed zdefiniowaniem ustawie  drukowania systemu
DPOF, usu  wszystkie inne ustawienia drukowania
DPOF, zdefiniowane uprzednio za pomoc  innych

urz dze .

PROTECT
DPOF PRINT
SLIDE SHOW
AUDIO DUB.

SELECT
MENU

SINGLE
MULTI
CANCEL

EXIT MENU

§ Zabezpieczenie jednego zdj cia
Zaznacz zdj cie, które chcesz zabezpieczy , a
nast pnie ustaw/anuluj zabezpieczenie

PROTECT THIS
100_0001

1/19

SELECT
SET/CANCEL EXIT MENU

MENU

2 razy

SET Wy wietlona zostanie ikona       [              ]  zabezpieczenia.

CANCEL Ikona zabezpieczenia  [        ]  b dzie

                     wy wietlana.
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)
§ Zabezpieczenie wielu zdj /Anulowanie
   wszystkich ustawie

Wykonaj te same operacje, które opisano w punktach
[Definiowanie obrazów do wydruku i ilo ci drukowanych
kopii [DPOF PRINT]] (strona 85-86).

Odtwarzanie zdj  w opcji pokazu
slajdów [SLIDE SHOW]

• Je li chcesz usun  zdj cia zabezpieczone przed
usuni ciem, musisz najpierw anulowa
zabezpieczenie;

• Pomimo tego, e funkcja ta zabezpiecza zdj cia

przed przypadkowym usuni ciem, formatowanie
karty pami ci spowoduje trwa e usuni cie

wszystkich danych (strona 94);

• Ustawienie zabezpieczenia mo e nie by  skuteczne w
innych urz dzeniach;

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

PLAY 1/2

ROTATE
PROTECT
DPOF PRINT
SLIDE SHOW ALL

• Ustawienie prze cznika zabezpieczenia karty pami ci
(A) w pozycj  [LOCK] zapobiegnie usuni ciu zdj ,
nawet, je li nie ustawisz zabezpieczenia dla zdj cia;

AUDIO DUB.

SELECT
MENU

DPOF

EXIT MENU

• Je li korzystasz z funkcji zabezpieczenia zdj cia, nie
mo esz korzysta  z funkcji dodawania sygna u

wi kowego (strona 90).
ALL Aby odtworzy  pokaz wszystkich zdj .

DPOF Aby odtworzy  pokaz jedynie tych zdj ,
dla których wybra  DPOF Slide Show.

2 Zdefiniuj ustawienia wy wietlania
pokazu

ALL SLIDE SHOW

DURATION
AUDIO

SELECT SET

1 SEC.

2SEC.

3SEC.

5SEC.

EXIT MENU
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

§ Pokaz slajdów SDDU RATION Czas wy wietlania mo e

              by  ustawiony jako 1, 2,

              3 lub 5 sekund.

AUDIO Je li wybierzesz
             ustawienie [ON],
             wówczas umo liwisz
             odtwarzanie zdj  wraz
             z sygna em d wi kowym.

Je li umie cisz w aparacie kart  pami ci, zawieraj
pokaz slajdów SD, utworzony za pomoc  programu
[SD Viewer for DSC], umieszczonego na dostarczonej

ycie DC-ROM, a nast pnie za czysz kamer  w
trybie odtwarzania, wy wietlony zostanie ekran z
informacj , wymagaj  potwierdzenia. Aby uruchomi
pokaz, wybierz [YES], a nast pnie naci nij przycisk

. Je li chcesz uruchomi  funkcj  odtwarzania
normalnego, wybierz [NO] a nast pnie naci nij
przycisk .DPOF SET

(Jedynie wtedy,

je li wybierzesz

ustawienie

[DPOF])

CANCE L ALL

(Jedy nie wtedy, je li

wybierzesz ustawienie

[DPOF])

Mo esz wybra  zdj cia, które
maj  by  odtwarzane w trakcie
pokazu. Na wybranych
zdj ciach wy wietlona
zostanie zielona ikona DPOF
(1).

Anulowanie ustawie  pokazu
slajdów DPOF.

• Zdj cia z ustawieniem pokazu slajdów DPOF,
zdefiniowanym przez program [SD Viewer for DSC], nie
mog  by  odtwarzane w aparacie w trybie pokazu
slajdów. Musisz ponownie ustawi  w aparacie tryb
pokazu slajdów DPOF;

• Funkcja pokazu slajdów jest niedost pna przy

odtwarzaniu obrazów ruchomych;

• Ustawienie DPOF dla pokazu slajdów nie odnosi si
do drukowania DPOF;

DPOF SET THIS

SELECT

100 _ 000 1
1 /19

• Pokaz slajdów DPOF nie mo e zosta  uruchomiony
bez ustawienia DPOF dla pokazu slajdów;

• Je li zdefiniujesz pokaz slajdów DPOF dla zdj cia,
dla którego zdefiniowano wydruk DPOF, wówczas,

na zdj ciu wy wietlana b dzie w kolorze zielonym

zarówno ikona DPOF, jak i ilo  kopii do wydruku;
SET/CANCEL EXIT MENU

3 Wybierz [START]

ALL SLIDE SHOW

START

• Je li do zdj cia przypiszesz jedynie wydruk w systemie
DPOF, wówczas ikona DPOF i ilo  kopii do wydruku
wy wietlane b  na zdj ciu w kolorze bia ym;

• Je li dla pozycji [AUDIO], wybierzesz ustawienie [ON],

   a nast pnie odtworzysz zdj cia z sygna em

   d wi kowym, wówczas d wi k b dzie odtwarzany

   przez 5 sekund, lub maksymalnie 10 sekund, je li

  d wi k zostanie pod ony;

DURATION
AUDIO

SELECT

1SEC.
OFF

EXIT MENU

• Je li definiujesz w aparacie pokaz slajdów DPOF,

  usu  wszystkie inne ustawienia DPOF,

  zdefiniowane uprzednio za pomoc  innych

4 Mo esz zatrzyma  pokaz slajdów,
naciskaj c przycisk [MENU]
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Dodawanie sygna u d wi kowego do
zarejestrowanych zdj [AUDIO DUB.]

3 Wstrzymaj rejestracj  sygna u d wi kowego

AUDIO 2560

Funkcja ta umo liwia Ci zarejestrowanie sygna u
wi kowego po wykonaniu zdj cia (o d ugo ci

maksymalnie 10 sekund/zdj cie).
1 Wybierz [AUDIO DUB.]

PLAY 1/2

ROTATE
PROTECT
DPOF PRINT
SLIDE SHOW
AUDIO DUB.

DUB. 100_0001
1/19

STOP
MENU

2 razy
• Nawet, je li nie naci niesz , rejestracja
sygna u d wi kowego zostanie przerwana

SELECT
MENU

EXIT MENU automatycznie po oko o 10 sekundach.

2 Wybierz zdj cie i rozpocznij
nagrywanie sygna u d wi kowego

AUDIO
DUB.

2560

100_0001
1/19

SELECT
START EXIT MENU

• Je eli sygna  d wi kowy zosta  ju  zarejestrowany,
wy wietlony zostanie ekran informacyjny. Naci nij

, aby wybra  [YES], a nast pnie naci nij ,
aby rozpocz  rejestracj  sygna u d wi kowego
(uprzednio zarejestrowany sygna  zostanie
nadpisany);

• Z funkcji tej nie mo esz korzysta  w przypadku:

 - obrazów ruchomych

 - zdj  zabezpieczonych

 - zdj  wykonanych po wybraniu ustawienia jako ci
[TIFF]
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

– wykona  zdj cie po ustawieniu jako ci
Zmiana rozmiaru zdj cia [RESIZE]

Funkcja ta jest bardzo u yteczna w przypadku,
je li chcesz ograniczy  rozmiar pliku zdj cia,
aby np. przes  je e-mailem, lub, aby
przyspieszy  pobieranie ze strony WWW.

1 Wybierz [RESIZE]

jako [TIFF];
– jest to obraz ruchomy;

– animacji;
– zarejestrowa  zdj cie z sygna em d wi kowym;
– obróci  zdj cie (mo esz zmieni  ich rozmiar po

obróceniu g do pozycji pocz tkowej).

3 Wybierz i ustaw rozmiar zdj cia

PLAY 2/2

RESIZE
TRIMMING
FORMAT

RESIZE

2560

2048

2560

100_0001
1/19

SELECT
MENU

EXIT MENU

SELECT
RESIZE EXIT MENU

2 Wybierz i zaznacz zdj cie
• Wy wietlone zostan  rozmiary, do jakich

mo esz zmniejszy  zdj cie:
• [2048]: 2048x1536 pikseli

RESIZE 2560

100_0001
1/19

• [1600]: 1600x1200 pikseli
• [1280]: 1280x960 pikseli
• [640]: 640x480 pikseli.

SELECT
SET EXIT MENU

• Nie mo esz zmienia  rozmiarów zdj cia,
je li:

  - rozdzielczo  zdj cia wynosi 640x480, lub
mniej pikseli;

 - zdj cie wykonano po ustawieniu rozmiaru
zdj cia jako [HDTV];
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

4 Wybierz [YES] lub [NO], potwierd
wybór

RESIZE

Przycinanie zdj
[TRIMMING]

DELETE ORIGINAL
PICTURE?

NO
YES

Wykorzystaj t  funkcj , je li chcesz usun
niepotrzebn  cz  zdj cia.

SELECT SET CANCEL MENU
MENU

2 razy
• Je li wybierzesz [YES], zdj cie oryginalne

zostanie zast pione zmienionym zdj ciem;
• Je li zdj cie by o zabezpieczone, wówczas

nie mo esz zapisa  zdj cia w nowym
rozmiarze.

• W przypadku zdj  wykonanych przy
pomocy innego sprz tu, mo esz nie mie
mo liwo ci zmiany rozmiaru;

• Po zapisaniu zdj cia w zmienionym
rozmiarze, nie masz mo liwo ci odzyskania
zdj cia w rozmiarze pierwotnym.

1 Wybierz [TRIMMING]

PLAY 2/2

RESIZE
TRIMMING
FORMAT

SELECT
MENU

EXIT MENU
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

2 Wybierz zdj cie, które chcesz przyci ,
zaznacz je

4 Ustaw zdj cie, a nast pnie naci nij
przycisk migawki, aby potwierdzi

TRIMMING 2560
100_0001

1/19

TRIMMING 2560
100_0001

1/19

SELECT
SET EXIT MENU

ZOOM
TRIM:SHUTTER EXIT MENU

• Nie mo esz dokona  przyci cia zdj cia, je li:
  - rozdzielczo  zdj cia wynosi 640x480, lub

mniej pikseli;
 - zdj cie wykonano po ustawieniu rozmiaru

zdj cia jako [HDTV];– wykona  zdj cie po
ustawieniu jako ci jako [TIFF];

– jest to obraz ruchomy;
– animacji;
– zarejestrowa  zdj cie z sygna em

wi kowym;

5 Wybierz [YES] lub [NO], a nast pnie potwierd
wybór

TRIMMING
DELETE ORIGINAL PICTURE?

NO
YES– obróci  zdj cie (mo esz przyci  zdj cie po

  obróceniu do pozycji pocz tkowej).

3 Powi ksz lub pomniejsz zdj cie

SELECT SET CANCEL MENU
MENU

2 razy
TRIMMING 2560

100_0001
1/19

• Je li wybierzesz [YES], zdj cie oryginalne
zostanie zast pione zmienionym zdj ciem;

• Je li zdj cie by o zabezpieczone, wówczas
nie mo esz zapisa  zdj cia w nowym
rozmiarze.

ZOOM EXIT MENU •  W przypadku zdj  wykonanych przy pomocy
innego sprz tu, mo esz nie mie  mo liwo ci
przyci cia zdj cia;W T

• Rozmiar pliku obrazu przyci tego mo e sta  si
mniejszy od rozmiaru pliku obrazu pocz tkowego,
zale nie od rozmiaru obszaru, który wyci ;

• Jako  obrazu przyci tego zdj cia mo e ulec
pogorszeniu;

• Po zapisaniu przyci tego zdj cia, nie masz mo liwo ci
odzyskania zdj cia w rozmiarze pierwotnym.
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Formatowanie karty pami ci [FORMAT]

1 Wybierz [FORMAT]

PLAY 2/2

RESIZE
TRIMMING
FORMAT

SELECT
MENU

EXIT MENU

• Zazwyczaj nie ma konieczno ci formatowania karty
pami ci. sformatuj kart , je li wy wietlony zostanie
komunikat [MEMORY CARD ERROR];

• Je li karta by a formatowana przy u yciu komputera
PC, lub innego urz dzenia, sformatuj j  ponownie za

pomoc  aparatu;

• Po sformatowaniu karty wszystkie dane, cznie
ze zdj ciami zabezpieczonymi, zostan
bezpowrotnie utracone. Przed formatowaniem
karty upewnij si , e wszystkie dane zosta y
przeniesione do komputera PC;

• Nie wy czaj aparatu w trakcie formatowania karty;
• W trakcie formatowania karty wykorzystaj bateri  o

odpowiedniej pojemno ci (strona 14), lub zasilacz

pr du przemiennego (DMW-CAC1, wyposa enie
opcjonalne);

2 Wybierz [YES], aby sformatowa  kart

FORMAT

DELETE ALL DATA
ON THE MEMORY CARD?

NO
YES

• Nie mo esz formatowa  karty, je li prze cznik
zabezpieczenia przed zapisem karty pami ci SD
ustawiony jest w pozycj [LOCK];

• Je li nie mo esz sformatowa  karty pami ci,
skontaktuj si  z najbli szym punktem serwisowym.

SELECT SET
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Odtwarzanie (funkcje zaawansowane)

Odtwarzanie zdj  na ekranie telewizora
§ Odtwarzanie zdj  za pomoc

do czonego przewodu AV

• Wy cz aparat i telewizor

4 Za cz aparat, a nast pnie
wybierz funkcja odtwarzania

     [           ]

§ Ogl danie zdj  w innych krajach
Je li w menu wybierzesz [VIDEO OUT], wówczas

dziesz mia  mo liwo  ogl dania zdj  na ekranie

telewizora, pracuj cego w systemie NTSC lub PAL.

§ Odtwarzanie zdj  na ekranie
telewizora z wykorzystaniem czytnika
kart pami ci SD

Mo esz odtworzy  na ekranie telewizora zdj cia
zarejestrowane na karcie pami ci SD, wykorzystuj c

czytnik kart pami ci SD. Je li odtwarzasz zdj cia

zarejestrowane w trybie [HDTV] na ekranie odbiornika
telewizji wysokiej rozdzielczo ci (o proporcji boków

ekranu 16x9), wówczas jako  obrazu b dzie lepsza.

1 Do cz przewód AV (A) (zawarty w
zestawie) do gniazda [AV OUT/DIGITAL]
aparatu
• Do cz przewód AV zgodnie z widocznym   [          ]

  znakiem
• W trakcie pod czania, trzymaj za obudow  wtyczki

(B), a nast pnie umie  j  w gnie dzie.

2 Do cz przewód AV do gniazd audio i
wideo telewizora
•1 ty: do gniazda wideo w telewizorze.
•2 Bia y: do gniazda audio w telewizorze.

3 Za cz telewizor i wybierz wej cie
zewn trzne

• Do odtwarzania zdj  nie wykorzystuj przewodów AV

innych, ni  te za czone w zestawie;
• Zdj cia b  wy wietlane na ekranie

telewizora jedynie wtedy, gdy wybierzesz
funkcj  odtwarzania [         ];

• Zapoznaj si  równie  z instrukcj  obs ugi telewizora;

• Sygna  d wi kowy odtwarzany jest jako sygna
  monofoniczny.

95



czenie z PC lub drukark
czenie z PC lub drukark

Przed po czeniem za pomoc  przewodu USB
[ : Funkcja USB]

Przed po czeniem aparatu z komputerem lub drukark  za pomoc  przewodu USB (zawartego w zestawie),
musisz zdefiniowa  parametry transmisji, zale ne od systemu operacyjnego komputera, lub wykorzystywanej
drukarki. Ustawienia tych parametrów dost pne s  w pozycji [USB MODE], w menu [Setup] (strona 24).

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

RESET
USB MODE

SETUP 3/4

PC

USB MODE

PC
HIGHLIGHT OFF

VIDEO OUT PAL

SCENE MENU AUTO

PictBridge
(PTP)

MENU

SELECT EXIT MENU SELECT SET

          Urz dzenia, które maj  by  do czone Ustawienie w pozycji [USB mode]

PC/System
operacyjny

Windows® 2000 Professional, Windows Me,
Windows 98/98 SE lub Mac OS X (wersja 10.1,
lub wy sza ), Mac OS 9.x
Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional lub Mac OS X

[PC]

[PC] lub [PictBridge
(PTP)]

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

• Je li wybierzesz ustawienie [PC], wówczas aparat b dzie do czony za pomoc  systemu komunikacji USB Mass
Storage;
• Je li wybierzesz ustawienie [PictBridge (PTP)], wówczas aparat b dzie do czony za pomoc  systemu komunikacji
PTP (PictureTransfer Protocol).
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czenie z PC lub drukark

§ Je li wykorzystujesz system operacyjny Windows 98/98 SE
Je li korzystasz z systemu operacyjnego Windows 98/98 SE, przed do czeniem aparatu musisz
zainstalowa  sterownik USB. (Je li korzystasz z systemu operacyjnego Windows Me/2000/XP,
Mac OS 9.x i Mac OS X, nie musisz instalowa  sterownika USB).
§ Je li wykorzystujesz system operacyjny Windows 2000 Professional, Windows

Me, Windows 98/98 SE lub Mac OS 9.x
Nawet, je li w menu [USB MODE] wybierzesz ustawienie [PictBridge (PTP)], nie mo esz po czy  aparatu z
komputerem PC, pracuj cym z nast puj cymi systemami operacyjnymi: Windows 2000 Professional, Windows Me,

Windows 98/98 SE lub Mac OS 9.x.

• Je li czysz aparat z komputerem PC, nie wybieraj ustawienia [PictBridge (PTP)] w menu [USB MODE]. (Gdy aparat
    opuszcza fabryk , w menu wybrane jest ustawienie [PC]).

• Je li czysz aparat z komputerem PC, pracuj cym z jednym z wymienionych wy ej systemów operacyjnych, i

w menu [USB MODE] wybierzesz ustawienie [PictBridge (PTP)], wówczas na
wy wietlaczu LCD aparatu wy wietlony zostanie komunikat przedstawiony obok.

W poni szej tabeli przedstawiono komunikaty wy wietlane na monitorze komputera

PC, w zale no ci od systemu operacyjnego. Aby od czy  przewód USB i zamkn
okno, kliknij [Cancel].

U S B MO D E

PictBridge
(PTP)

System operacyjny                                          Komunik at
Windows 2000 Professional [Welcome to the Found New Hardware Wizard]
Windows Me
Windows 98/98 SE

[New Hardware Found]>
[Add New Hardware Wizard]
(Je li do czasz aparat do komputera wi cej ni  drugi raz, wówczas
wy wietlony zostanie jedynie komunikat [Add New Hardware Wizard]

Mac OS 9.x [Software needed for the USB device “DMC-FZ20” is not
available. Would you like to look for the software on the
Internet?]
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czenie z PC lub drukark

czenie z komputerem PC
• Je li wykorzystujesz system operacyjny

Windows 98/98SE, najpierw zainstaluj
sterownik USB, a dopiero pó niej do cz
aparat;

• Je li wykorzystujesz system operacyjny
Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x i Mac OS
X, nie musisz instalowa  sterownika USB.

1. Za cz aparat, a nast pnie zdefiniuj
odpowiednie ustawienie w menu [USB MODE],
zale ne od systemu operacyjnego
• Ustaw [PC] lub [PictBridge (PTP)]. Zapoznaj si  z
punktem „Przed do czeniem za pomoc  przewodu USB",
strona 96;

• Je li w menu [USB MODE] wybierzesz [PictBridge(PTP)],
i wykorzystujesz system operacyjny Windows XP lub Mac
OS X, wówczas
aparat b dzie do czony za pomoc  systemu komunikacji
PTP.

2 Do cz aparat do komputera PC,
wykorzystuj c kabel po czeniowy USB,
zawarty w zestawie

• Do cz przewód USB zgodnie z widocznym

  znakiem   [          ];
• W trakcie pod czania, trzymaj za obudow  wtyczki (C),
a nast pnie umie  j  w gnie dzie.

W zale no ci od ustawie  funkcji USB,
komunikaty na monitorze komputera mog  by
inne. Zapoznaj si  z informacjami podanymi na
stronie 99.

A: Kabel po czeniowy USB (zawarty w zestawie)
B: Zasilacz pr du zmiennego (DMW-CAC; wyposa enie opcjonalne)
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§ PC
[Windows]

czenie z PC lub drukark

• Je li wy wietlany jest komunikat [ACCESS],
nie od czaj kabla po czeniowego USB;

Ikona aparatu, widocznego jako nap d
komputera wy wietlana jest w folderze [My
Computer];
• Je li po raz pierwszy do czasz aparat do

komputera PC, wówczas automatycznie
instalowany jest odpowiedni sterownik, aby
aparat by  rozpoznawany przez mechanizm
Plug and Play, a nast pnie ikona wy wietlana
jest w folderze [My Computer];

[Macintosh]
Ikona wy wietlana jest na monitorze jako
ikona bez tytu u;

§ PictBridge (PTP)
[Windows]
Ikona aparatu, widocznego jako nap d
komputera wy wietlana jest w folderze [My
Computer];
• Je li po raz pierwszy do czasz aparat do
komputera PC, wówczas automatycznie
instalowany jest odpowiedni sterownik, aby
aparat by  rozpoznawany przez mechanizm Plug
and Play, a nast pnie ikona wy wietlana jest w
folderze [My Computer];

[Macintosh]
Mo esz odczytywa  zdj cia wykorzystuj c
przechwytywanie obrazu, lub PHOTO.

• Do komunikacji nie wykorzystuj innego
przewodu USB ni  ten, który zawarty jest w
zestawie;

• Aby uzyska  wi cej informacji odno nie
po cze  z komputerem PC, zapoznaj si  z
odpowiednimi instrukcjami obs ugi;

• Zapoznaj si  równie  z instrukcjami obs ugi
komputera PC.
§ Ustawienia PictBridge (PTP)
• Wy wietlenie ekranu komunikacyjnego mo e

zaj  troch  czasu, w zale no ci od
parametrów komputera PC;

• Mo esz jedynie adowa  zdj cia z aparatu, nie
masz mo liwo ci zapisu zdj  na karcie
pami ci, nie mo esz równie  ich usuwa ;

• Je li na karcie jest zapisane 1000, LB wi cej
zdj , wówczas nie mog  one by
importowane;

• Je li komputer PC jest uruchamiany ze stanu
gotowo ci (“stand-by”), a przewód
po czeniowy USB znajduje si  w gnie dzie,
mog  wyst pi  problemy z komunikacj
pomi dzy komputerem a aparatem.

• Je li w trakcie komunikacji akumulator
ulegnie wyczerpaniu, pliki zarejestrowanych
zdj  mog  ulec uszkodzeniu. Je li
do czasz aparat do komputera PC,
wykorzystaj odpowiednio na adowany
akumulator (strona 14), lub zasilacz pr du
przemiennego(DMW-CAC1; wyposa enie
opcjonalne);

• Je li w trakcie komunikacji stan na adowania
akumulatora znacznie si  obni y, wska nik
zasilania zacznie miga , a tak e zacznie by
generowany d wi kowy sygna  alarmu. W takiej
sytuacji przerwij komunikacj , wy cz aparat i
na aduj lub wymie  akumulator;

• Je li do czasz aparat do komputera PC,
pracuj cego z systemem innym ni  Windows
XP lub Mac OS X, i w menu [USB MODE]
wybierasz ustawienie [PictBridge(PTP)],
odnie  si  do strony 97.
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czenie z PC lub drukark

Do czenie do drukarki zgodnej z PictBridge
Do czaj c aparat za pomoc  przewodu
po czeniowego USB (zawartego w zestawie)
bezpo rednio do drukarki obs uguj cej
PictBridge, zyskasz mo liwo  wyboru zdj ,
które maj  by  wydrukowane, i rozpocz cia
drukowania.

3 Do cz aparat do drukarki, wykorzystuj c
przewód po czeniowy USB (A) (zawarty
w zestawie)

• Do cz przewód USB zgodnie z widocznym

 znakiem [         ];
• W trakcie pod czania, trzymaj za obudow  wtyczki
(C), a nast pnie umie  j  w gnie dzie.

Je eli ustawione jest
DPOF Print (strona 85)

Je eli DPOF Print nie

jest ustawione

Wybierz [DPOF
PICTURE]. (strona 102)

Wybierz [SINGLE

PICTURE]. (strona 101)

A:  Przewód po czeniowy USB(zawarty w zestawie);
B: Zasilacz pr du przemiennego (DMW-CAC1,
     wyposa enie opcjonalne)

1 Za cz aparat, a nast pnie ustaw tryb USB
   jako [PictBridge(PTP)]. (strona 96)

2 Za cz drukark

• Je li w trakcie komunikacji stan na adowania
akumulatora znacznie si  obni y, wska nik zasilania
zacznie miga , a tak e zacznie by  generowany

wi kowy sygna  alarmu. W takiej sytuacji przerwij
komunikacj , wy cz aparat i na aduj lub wymie
akumulator. Mo esz równie  wykorzysta  zasilacz
pr du przemiennego (DMW-CAC1; wyposa enie
opcjonalne);

•  Przed rozpocz ciem drukowania zdefiniuj w drukarce

ustawienia jako ci wydruku. Skontaktuj si  z

producentem drukarki, aby uzyska  informacje
dotycz ce odpowiednich modeli. (Zapoznaj si

równie  z instrukcj  obs ugi drukarki);

• W przypadku niektórych zdj  ich wydrukowanie mo e
zaj  troch  czasu. Dlatego te , zalecamy korzystanie

z odpowiednich akumulatorów (strona 14), lub

zasilacza pr du przemiennego (DMW-CAC1;
wyposa enie opcjonalne);

• Po zako czeniu drukowania, od cz kabel
po czeniowy USB;

• Do drukowania nie wykorzystuj innego przewodu
USB ni  ten, który zawarty jest w zestawie.
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czenie z PC lub drukark

• Przed rozpocz ciem drukowania zdefiniuj w drukarce
takie ustawienia jak rozmiar strony, lub jako  wydruku.
(Zapoznaj si  z instrukcj  obs ugi drukarki);

• Do cz aparat do drukarki (strona 100).

§ Single picture
1 Wybierz zdj cie, które chcesz wydrukowa

§ [PRINT WITH DATE]

Ustawienia w drukarce maj
wy szy priorytet.

OFF Data nie jest drukowana.
ON Data jest drukowana.

• Je li drukarka nie umo liwia wydruku daty,
wówczas data nie mo e by  drukowana na

PictBridge 2560

100_0001
1/19

zdj ciu.

§ [NUM. OF PRINTS]
PLEASE SELECT
THE PICTURE TO PRINT

Zdefiniuj ilo  kopii do wydruku.

§ [PAPER SIZE]
(Rozmiary strony dost pne w aparacie)

SELECT PRINT
Dost pne ustawienia dost pne s  na ekranach 1 / 2 i 2
/ 2. Naci nij , aby wybra  odpowiednie ustawienie.

• Informacja wy wietlana jest przez
oko o 2 sekundy.

1/2

Ustawienia w drukarce maj

wy szy priorytet.

2 Zdefiniuj ustawienia drukowania

SINGLE PICTURE

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

OFF
ON

L/3.5”x5” 89 mmx127 mm
2L/5” x 7" 127 mmx178 mm
POSTCARD 100 mmx148 mm
A4 210 mmx297 mm
2/2*

CARD SIZE 54 mmx85.6 mm
10x15cm 100 mmx150 mm

SELECT SET CANCEL MENU 4”x6” 101.6 mmx152.4 mm
8”x10” 203.2 mmx254 mm
LETTER 216 mmx279.4 mm
*Ustawienia te nie b  wy wietlane, je li

• Ustawienia, które nie s  obs ugiwane przez
drukark , wy wietlane s  w kolorze szarym i
nie mog  zosta  zdefiniowane;

• Je li chcesz wydrukowa  zdj cie na papierze
o formacie, lub w uk adzie strony nie
obs ugiwanym przez aparat, ustaw

 [PAPER SIZE] i [PAGE LAYOUT] na  [       ], a
nast pnie zdefiniuj format lub uk ad strony w
drukarce. (Aby uzyska  wi cej szczegó ów,
odnie  si  do instrukcji obs ugi drukarki).

drukarka nie umo liwia korzystania z tych
rozmiarów papieru.
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§ [PAGE LAYOUT]
czenie z PC lub drukark

§ DPOF picture
(Uk ady strony dost pne w aparacie)

Ustawienia w drukarce maj
wy szy priorytet

Wydruk jednej strony bez ramki

Wydruk jednej strony z ramk

Wydruk dwóch stron

Wydruk czterech stron

3 Wybierz [PRINT START], a
nast pnie wydrukuj zdj cie

SINGLE PICTURE

PRINT START
PRINT WITH DATE

• Musisz ustawi  uprzednio drukowanie
DPOF w aparacie (strona 85).

1 Wybierz [DPOF PICTURE]

PictBridge

SINGLE PICTURE
DPOF PICTURE

SELECT SET

NUM. OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT

SELECT

1

CANCEL MENU

• Je li rozpoczynasz drukowanie z nowymi
   ustawieniami, od cz przewód USB, a
   nast pnie do cz go ponownie do
   drukarki;
• Mo esz zmieni  ustawienie drukowania
  DPOF, naciskaj c przycisk [MENU].

2 Wybierz [PRINT START], a
nast pnie wydrukuj zdj cie

• Aby anulowa  drukowanie, naci nij
przycisk [MENU]. DPOF

PRINT START
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT

SELECT CANCEL MENU

• Aby uzyska  wi cej informacji odno nie ustawie
  drukowania, odnie  si  do strony 101;
• Aby anulowa  drukowanie, naci nij przycisk

[MENU].
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czenie z PC lub drukark

§ Uprzednie definiowanie drukowania daty
przy wydruku DPOF

Je li drukarka umo liwia drukowanie daty
poprzez ustawienie DPOF, zalecamy uprzednie
zdefiniowanie wydruku daty (strona 86). Data
wykonania zdj cia mo e by  drukowana, je li
wybierzesz [DPOF PICTURE], aby rozpocz
drukowanie.

• Przy drukowaniu DPOF, je li ca kowita ilo
kopii do wydruku, lub ilo  drukowanych zdj
jest wysoka, zdj cia s  drukowane szereg
razy. (Wskazanie ilo ci kopii pozosta ej do
wydruku jest inne ni  ustawiono, ale nie
wiadczy to o nieprawid owej pracy.

  • Ustawienie drukowania daty w drukarce mo e
mie  priorytet wy szy, ni  ustawienie w aparacie.
Sprawd  równie  ustawienie drukowania daty w
drukarce;

• Je li drukarka nie umo liwia drukowania daty,
wówczas data nie b dzie mog a by  wydrukowana
na zdj ciu.

Uk ad strony przy drukowaniu
• Je li drukujesz jedno zdj cie
wielokrotnie na 1 kartce papieru

Przyk adowo, je li chcesz wydrukowa  1 zdj cie 4
razy na jednej kartce papieru, ustaw [PAGE
LAYOUT] jako[      ],  a nast pnie w pozycji [NUM.
OF PRINTS] ustaw liczb  kopii do wydruku jako 4;

• Je li drukujesz ró ne zdj cia na jednej
   kartce papieru

Przyk adowo, je li chcesz wydrukowa  4 ró ne
zdj cia na jednej kartce papieru, ustaw [PAGE
LAYOUT] jako [      ], a nast pnie w ustawieniach
drukowania DPOF (strona 85), w pozycji [COUNT],
ustaw liczb  kopii do wydruku jako 1, dla ka dego z
4 zdj .

Je li drukujesz z PictBridge
• Je li wy wietlana jest ikona
ostrzegawcza [      ], nie od czaj przewodu
USB;
• Je li w trakcie drukowania wska nik [  ]

wieci w kolorze tym, upewnij si , e
nie jest to spowodowane niew ciwym
dzia aniem drukarki;

• Je li drukarka nie umo liwia wydruku zdj
wykonanych przy ustawieniu jako ci jako TIFF,
nie b dziesz mia  mo liwo ci drukowania zdj
zarejestrowanych z t  jako ci ;
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InneInne
Korzystanie z zabezpieczenia MC/filtru ND
Zabezpieczenie MC (DMW-LMC72;
wyposa enie opcjonalne) jest to filtr
przezroczysty, zarówno dla kolorów, jak i dla
ilo ci wiat a, mo e by  wykorzystany do
ci ego zabezpieczania obiektywu.

Filtr ND (DMW-LND72; wyposa enie
opcjonalne) redukuje o oko o 1/8 ilo wiat a,
(co jest równowa ne 3 krotnemu zwi kszeniu
warto ci apertury), nie wp ywaj c na równowag
kolorów.

3 Zamontuj zabezpieczenie MC (A), lub filtr
ND (B)

1 Zdemontuj os on  obiektywu i
pier cie  obiektywu

• Os ona ( C) (dostarczana wraz z zabezpieczeniem MC).

2 Do cz os on  (strona 20)

• Os ona obiektywu, dostarczana wraz z
aparatem, nie mo e by  zamontowana wraz z
zabezpieczeniem MC, lub filtrem ND;

• Nie mo esz jednocze nie zamontowa
zabezpieczenia MC i filtru ND;

• Je li robisz zdj cia z wykorzystaniem lampy
yskowej, i jednocze nie wykorzystujesz

zabezpieczenie MC, lub filtr ND, mo e
wyst pi  efekt winietowania;

• Je li zabezpieczenie MC/filtr ND zostanie
upuszczony, mo e ulec uszkodzeniu. Uwa aj,
aby w trakcie monta u nie dopu ci  do ich
upadku;

• Os ona dostarczana wraz z zabezpieczeniem
MC mo e by  równie  wykorzystana z filtrem
ND.

• MCu“Multi-coated” (“wielo pow okowy”)
NDu“Neutral Density” (“ o neutralnej

sto ci”)
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Inne

Korzystanie ze zdalnego wyzwalania migawki
Zdalny wyzwalacz migawki (DMW-RS1;
wyposa enie opcjonalne) funkcjonuje
identycznie, jak przycisk migawki w aparacie.
Je li wykorzystujesz statyw trójno ny, mo esz
unikn  drga  aparatu.

1 Delikatnie do cz zdalny wyzwalacz
migawki do gniazda [REMOTE] w
aparacie

• W nast puj cych przypadkach nie mo esz
korzysta  ze zdalnego wyzwalacza migawki:
– Je li anulujesz opcj  oszcz dzania migawki;
– Po zdefiniowaniu cz ci zdj cia, która

ma zosta  przyci ta (strona 93).

2 Ustaw ostro  na fotografowanym
przedmiocie i wykonaj zdj cie

•1: Naci nij do po owy przycisk spustu
migawki, aby ustawi  ostro ;

•2: Naci nij do ko ca przycisk spustu
migawki, aby wykona  zdj cie.
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Symbole na wy wietlaczu
Inne

32
31

1   2   3  4 5  6  7      98        10
11

12

27 25 26 7 24 28 30 14 11

30
29
28
27
26
25
24

MF COOL 19 13
14
15

16
ISO100

13
2
15
5
6

23
22

PROGRAM SHIFT

F2.8 1/25
21

21 20  19  18 17 1         18           17   4, 22 20
§ Przy funkcji rejestracji

1 Funkcja rejestracji

2 Lampa b yskowa (strona 39)

3 Obiektyw przekszta caj cy (strona79)

4 Praca impulsowa (strona 45)
:Rejestracja sygna u

wi kowego (strona P57, 71)

5 Równowaga bieli (strona 68)

6  Czu ISO(strona 70)

7 Wskazanie ogniskowania (strona 32)

8 AF Ci e(strona 73)

9 Rozmiar zdj cia (strona70)

10 Jako  (strona 71)
:Drganie – wskazanie alarmu
(strona 34)

11 Wskazanie stanu akumulatora
      (strona 14)

12 Efekt koloru (strona 75)

13  Pozosta y czas / ilo  zdj
W opcji obrazu ruchomego: np. 11S

14  Pobieranie danych z karty (strona17)

15  Wskazanie rejestracji

16 Histogram (strona 30)

17 Wska nik pr dko ci migawki
     (strona 32)
18 Warto  apertury (strona 32)

19  Wska nik zmiany programu (strona 35)

20 Przesuni cie  programowe (strona 35)

21 Kompensacja na wietlenia (strona 43)

22 Auto bracket (P44)

23  Funkcja pomiaru (strona 72)

24 Punkt ustawiania ogniskowania (strona 72)

25  Obszar AF (strona 32)

26  Obszar punktu AF (strona 72)

27  Lampa pomocnicza AF (strona 74)

28 Timer (strona 42)

29  Regulacja lampy byskowej (strona 41)
: Zewn trzna lampa b yskowa

(strona 81)
30 Powi kszenie / powi kszenie cyfrowe (strona38,
74)

W T 30X
31 Optyczny stabilizator obrazu (strona 76)

32  Ogniskowanie r czne MF (strona 65)

• Aktualna data i czas wy wietlane s  w dolnej
cz ci ekranu przez oko o 5 sekund po
za czeniu aparatu, ustawieniu zegara, jak
równie  po prze czeniu z trybu odtwarzania na
tryb rejestracji.
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Inne

1   2          3   4     5 6      7

14
13

1

PLAY AUDIO

2560

100 _0001
1/19

8
9

10

§ Przy funkcji odtwarzania

P F2.8 1/25 ISO100 AUTO

10:00  1.DEC. 2004
11
12

1  Funkcja odtwarzania

2 DPOF (strona 85, 89)
 (Bia y):

Ustawienie DPOF dla drukowania.
 (Zielony):Ustawienie DPOF dla
 funkcji pokazu slajdów.
 (Zielony z liczb  kopii do

wydruku): Ustawienie DPOF dla
drukowania i funkcji pokazu slajdów.

11  Informacje o ustawieniach rejestracji
(Funkcja rejestracji/Warto  apertury/
pr dko  migawki/czu  ISO/Lampa

yskowa/Równowaga bieli)
• Pozycja ta b dzie wy wietlana przy
naci ni tym przycisku [DISPLAY]

12  Data i godzina wykonania zdj cia
13 Odtwarzanie sygna u d wi kowego
     (strona 83)

PLAY MOTION
3 Obraz chroniony (strona 87) IMAGE W opcji obrazu ruchomego

4 Obraz z sygna em d wi kowym
(strona    83)

5  Rozmiar obrazu (strona 70)
:  W opcji obrazu ruchomego

6 Jako  (strona 71)
/ :W opcji obrazu ruchomego
(strona 56)

7 Wska nik akumulatora (strona 14)

8  Numer folderu/pliku

9  Numer strony/Ca kowita ilo  zdj

10 Histogram (strona 30)
• Pozycja ta b dzie wy wietlana przy
  naci ni tym przycisku [DISPLAY].

14  Funkcja animacji (strona 76)
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Informacje odno nie u ytkowania aparatu
Inne

§ Optymalne korzystanie z aparatu

Zachowaj ostro no  przy przenoszeniu
aparatu – nie dopu  do upadku, nie
poddawaj go dzia aniu nadmiernych si
• Obudowa zewn trzna mo e ulec zniszczeniu,

je li zostanie poddana dzia aniu nadmiernych
si  zewn trznych, co mo e doprowadzi  do
wadliwego funkcjonowania aparatu;

Przechowuj aparat z dala od sprz tu,
generuj cego pole magnetyczne (kuchenki
mikrofalowe, telewizory, gry telewizyjne, itp.)
• Je li korzystasz z aparatu w pobli u

odbiornika telewizyjnego, obraz i d wi k
mo e by  zak ócony. Jest to wynik
oddzia ywania fal elektromagnetycznych;

• Nie korzystaj z aparatu, je li w bliskiej
odleg ci znajduje si  telefon komórkowy.
Mo e to spowodowa  zak ócenie obrazu i

wi ku;
• Zarejestrowane dane mog  ulec

uszkodzeniu, je li zostan  poddane
dzia aniu silnych pól magnetycznych, które
mog  by  generowane przez g niki, lub
du e silniki;

• Fale elektromagnetyczne, generowane przez
mikroprocesor mog  oddzia ywa  na aparat,
powoduj c zniekszta cenia obrazu i d wi ku;

• Je li aparat znajdowa  si  w polu dzia ania pola
magnetycznego i nie funkcjonuje poprawnie,
wy cz aparat i wyci gnij akumulator, lub
od cz zasilacz pr du przemiennego (DMW-
CAC1; wyposa enie opcjonalne), a nast pnie
pod cz ponownie akumulator lub zasilacz
pr du przemiennego. Nast pnie ponownie
za cz aparat;

Nie korzystaj z aparatu w pobli u
nadajników radiowo – telewizyjnych,
lub linii wysokiego napi cia
• Je li korzystasz z aparatu w pobli u

nadajników radiowo – telewizyjnych, lub linii
wysokiego napi cia, zarejestrowane zdj cia,
lub sygna y d wi kowe mog  by
zniekszta cone.

Upewnij si , e korzystasz z zawartych w
zestawie przewodów i kabli. Je li korzystasz
z wyposa enia opcjonalnego, korzystaj z
do czonych do akcesoriów przewodów i
kabli.
Nie rozci gaj przewodów i kabli.

Nie rozpylaj w pobli u aparatu rodków
owadobójczych, lub lotnych substancji
chemicznych.
• Je li tego typu substancje znajd  si  na

powierzchni aparatu, obudowa kamery mo e
zosta  uszkodzona, a jej powierzchnia mo e
ulec z uszczeniu;

• Nie dopu , aby gumowe lub plastikowe
elementy by y zamontowane na aparacie przez

ugi okres czasu.

Nie wykorzystuj benzyny, rozcie czalnika,
lub alkoholu do czyszczenia aparatu.
• Przed rozpocz ciem czyszczenia aparatu,

wyci gnij akumulator, lub od cz od sieci
zasilaj cej zasilacz pr du przemiennego;

• Obudowa aparatu mo e zosta
zdeformowana, a wyko czenie powierzchni
mo e ulec z uszczeniu;

• Przetrzyj aparat za pomoc  mi kkiej, suchej
tkaniny. Do usuni cia uporczywych plam,
wykorzystaj tkanin , nas czon rodkiem
myj cym, rozcie czonym wod , a nast pnie
przetrzyj powierzchni  such  tkanin ;

• Je li do czyszczenia wykorzystujesz tkaniny
czyszcz ce, nas czone rodkami
chemicznymi, zapoznaj si  z za czon  do
nich instrukcj ;

• W przypadku nara enia aparatu na dzia anie
deszczu, lub innych róde  wody,
rozpryskuj cej si  na aparacie, zwil  mi kk
tkanin  wod  z kranu, dobrze j  wykr , a
nast pnie przetrzyj ni  obudow  aparatu.
Nast pnie przetrzyj obudow  ponownie za
pomoc  suchej tkaniny.
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§ Akumulator
Za czony akumulator jest adowalnym
akumulatorem litowo – jonowym. Zdolno  do
generowania mocy wynika z reakcji
chemicznych, zachodz cych w jego wn trzu.

Inne

Nie pozwól, aby zaciski akumulatora
mia y mo liwo  zetkni cia si  z
przedmiotami metalowymi (takimi jak
naszyjniki, szpilki do w osów, itp.)
• Mo e to spowodowa  wyst pienie zwarcia,

Proces zachodzenia reakcji jest bardzo wra liwy
na temperatur  otoczenia i wilgotno , dlatego
te , je li temperatura jest zbyt wysoka, lub zbyt
niska, czas pracy akumulatora b dzie krótszy.

Je li wychodzisz z domu, zabierz ze sob
na adowane, zapasowe akumulatory.
• Aby osi gn  wymagany czas pracy

akumulatora na aduj go i roz aduj 3-4 razy,
wykorzystuj c do tego adowark . W niskich
temperaturach (np. przy je dzie na nartach)
czas pracy akumulatora mo e sta  si  krótszy;

• Je li podró ujesz, upewnij si , e b dziesz
móg  korzysta  z adowarki w miejscu, do
którego si  udajesz.

lub wydzielanie ciep a, i je li wówczas dotkniesz
akumulatora, mo esz ulec poparzeniu.
§ adowarka
• Je li u ywasz adowarki w pobli u odbiornika

radiowego, odbiór mo e by  zak ócony. U ywaj
adowarki w odleg ci minimum 1 metra od
radia;

• W trakcie korzystania z adowarki, mo e
generowa  s yszalne d wi ki. Nie wiadczy to o
jej nieprawid owym dzia aniu;

• Po zako czeniu korzystania z adowarki, nie
zapomnij od czy  jej od gniazdka sieci
zasilaj cej. (Je li pozostawisz j  za czon ,

dzie ona pobiera  niewielki pr d);
• Utrzymuj w czysto ci zaciski adowarki i

akumulatora.

Je li przypadkowo upu cisz
akumulator, sprawd , czy obudowa lub
zaciski akumulatora nie zosta y
uszkodzone
• Umieszczenie w aparacie uszkodzonego

akumulatora mo e spowodowa  uszkodzenie
aparatu

Po zako czeniu korzystania z aparatu,
wyci gnij z niego kart  pami ci i
akumulator, lub wy cz wtyczk  z gniazdka
sieciowego
• Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury

spowoduj  skrócenie czasu ycia
akumulatora;

• Je li akumulator b dzie przechowywany w
zadymionych, lub zakurzonych miejscach,
jego zaciski mog  pokry  si  rdz , co z kolei
doprowadzi do nieprawid owego dzia ania
aparatu.

Likwidowanie zu ytych akumulatorów
• Czas ycia akumulatora jest ograniczony;
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia, poniewa

mo e to spowodowa  wybuch.

§ Skraplanie (je li obiektyw jest zamglony)
Je li wyst pi skroplenie pary wodnej:
• Wy cz aparat i pozostaw go w tym stanie na

oko o 2 godziny. Je li temperatura aparatu
stanie si  równa temperaturze otoczenia,
skroplenie ust pi samoistnie;

• Je li przenosisz aparat z zimnego miejsca do
ciep ego, umie  aparat w plastikowej torbie i
wyci gnij go dopiero wtedy, gdy temperatura
aparatu zbli y si  do temperatury otoczenia. To
pozwoli Ci unikn  wyst pienia skroplenia.

Skroplenie mo e powodowa  nieprawid owe
dzia anie aparatu.

 ostro ny, staraj si  nie dopu ci  do
wyst pienia skraplania, je li jednak wyst pi,
zastosuj si  do powy szych zalece .
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§ Karta pami ci
W czasie, gdy wy wietlany jest symbol

Inne

§ Drukowanie zdj  zarejestrowanych w opcji
HDTV

pobierania danych z karty, nie otwieraj
drzwiczek dost pu do karty/akumulatora, Nie
wyci gaj karty, nie wy czaj aparatu, lub te
nie potrz saj aparatem, ani nie nara aj go na
dzia anie adnych si  zewn trznych.
Nie pozostawiaj karty pami ci w miejscach
wyst powania wysokiej temperatury lub
bezpo redniego oddzia ywania wiat a

onecznego, lub te  w miejscach, w których
mog  si  pojawi  fale elektromagnetyczne,
lub elektryczno  statyczna.
Nie zginaj, ani nie upuszczaj karty pami ci.
• Karta mo e zosta  uszkodzona, lub te  jej

zawarto  mo e ulec uszkodzeniu, lub
wykasowaniu.

Po zako czeniu u ytkowania, usu  kart  z
aparatu i umie  j  w bezpiecznym
miejscu.
• Do przechowywania, lub przenoszenia

aparatu wykorzystuj torb ;
• Nie dopu  do tego, aby zaciski karty,

znajduj ce si  w jej tylnej cz ci zosta y
zabrudzone, zakurzone, lub zamoczone, nie
dotykaj ich równie  palcami.

Przy drukowaniu zdj , wykonanych po
ustawieniu rozmiaru obrazu jako [HDTV]
(1920x1080 pikseli), obie kraw dzie
boczne zdj  mog  zosta  obci te.

Aby wydrukowa  zdj cia z obiema
kraw dziami bocznymi:

Przy zamawianiu wydruku zdj  w studiu
fotograficznym:
• Zapytaj w studiu fotograficznym, czy zdj cia

mog  by  wydrukowane z obiema kraw dziami
bocznymi;

Je li do wydruku wykorzystujesz w asn
drukark :
• Je li wykorzystujesz drukark  z funkcj

przycinania, lub funkcj  obcinania obu
kraw dzi zdj , przed rozpocz ciem
drukowania anuluj dzia anie tej funkcji

• Dost pno  tej funkcji zale na jest od
wykorzystywanej drukarki. Aby uzyska
szczegó owe informacje odnie  si  do
instrukcji obs ugi.

§ Struktura folderów
Je li pod czysz do komputera osobistego kart

pami ci z zarejestrowanymi zdj ciami, wy wietlone
zostan  foldery przedstawione poni ej

SD Memory
Card

DCIM
100_PANA

EXPORT
MISC
PRIVATE1

• W folderze [100_PANA] mo esz umie ci
maksymalnie 999 zdj ;

• W folderze [MISC] mo esz umie ci  pliki, dla
których zdefiniowa  ustawienie DPOF;

• Pliki zarejestrowane przy u yciu funkcji
animacji s  przechowywane w folderze
[PRIVATE1];

• Obrazy ruchome, utworzone przy
yciu funkcji animacji

przechowywane s  w folderze
[100_PANA], lub w innym folderze.

110



Wy wietlane komunikaty
Inne

[NO MEMORY CARD]
Umie  w aparacie kart  pami ci.

[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED]
Anuluj zabezpieczenie przed zapisem
karty pami ci.

[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Uruchom odtwarzanie po zako czeniu
rejestracji, lub po umieszczeniu karty z
zarejestrowanymi zdj ciami.

[MEMORY CARD FULL/
NOT ENOUGH MEMORY IN THE CARD]
Umie  w aparacie now  kart  pami ci,
lun usu  zb dne dane.

[PLEASE CLOSE THE FLASH]
Zamknij lamp  b yskow  po zako czeniu

ytkowania.

[MODE DIAL IS NOT IN THE PROPER
POSITION]
Ten komunikat jest wy wietlany, je li

czasz aparat, w którym prze cznik
funkcji ustawiony jest w nieprawid owej
pozycji.
Ustaw prze cznik funkcji w prawid owej
pozycji.

[PLEASE SET THE CLOCK]
Ten komunikat jest wy wietlany, je li
korzystasz z aparatu po raz pierwszy, lub
przez d ugi okres czasu nie korzysta  z
aparatu. Ustaw zegar.

[THIS PICTURE IS PROTECTED]
Po anulowaniu zabezpieczenia zdj cia,
mo esz je usun , lub zast pi  innym.

[THIS PICTURE CAN’T BE DELETED /
SOME PICTURES CAN’T BE DELETED]
Zdj cia w formacie nie zgodnym z
formatem DCF nie mog  zosta  usuni te.

[CAN’T BE SET ON THIS PICTURE /
CAN’T BE SET ON SOME PICTURES]
Je li zdj cia s  wykonane w standardzie
innym, ni  standard DCF, drukowanie
DPOF nie mo e zosta  zdefiniowane.

[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS
CAN BE MADE]
Przekroczy  dopuszczaln  ilo  zdj ,
jaka mo e by  jednorazowo zdefiniowana
przy usuwaniu wielu zdj .

[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS
CARD?]
Format danych na karcie pami ci nie
mo e zosta  rozpoznany przez aparat.
Sformatuj ponownie kart , u ywaj c tego
aparatu.

[PLEASE TURN CAMERA OFF AND
THEN ON AGAIN]
Ten komunikat jest wy wietlany, je li
aparat pracuje nieprawid owo. Wy cz i

cz ponownie aparat. Je li komunikat
dzie wy wietlany w dalszym ci gu,

skontaktuj si  z najbli szym punktem
serwisowym.

[MEMORY CARD ERROR]

d dost pu do danych na karcie
pami ci. Umie  ponownie kart  w
aparacie.

[READ ERROR]

d w trakcie odczytu danych.

Spróbuj ponownie uruchomi
odtwarzanie.

[WRITE ERROR]
d w trakcie zapisu danych.

Wy cz aparat i wyci gnij kart  pami ci.
Nast pnie umie  ponownie kart  w
aparacie i za cz aparat. Aby unikn
uszkodzenia, upewnij si , e przed
wyci gni ciem lub wsadzeniem karty
aparat jest wy czony.
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Rozwi zywanie problemów
Inne

Je li powrócisz do ustawie  menu, które by y zdefiniowane w momencie zakupu, problem mo e
zosta  rozwi zany. W menu konfiguracyjnym wybierz pozycj  [RESET] (strona 24).

Problem                                               Przyczyny/Rozwi zanie
Aparat si  nie w cza

Aparat po w czeniu
natychmiast si
wy cza
Przez moment
jaskrawo  ekranu
maleje lub ro nie.
Zdj cie nie mo e
zosta
zarejestrowane.

Obraz nie jest wy wietlany
na monitorze LCD

Ekran jest zbyt jasny, lub
zbyt ciemny.

Czy prawid owo zainstalowa  akumulator?
Czy akumulator jest wystarczaj co na adowany?
Wykorzystaj akumulator, który jest wystarczaj co na adowany.
Czy akumulator jest na adowany wystarczaj co, aby
aparat móg  pracowa ? Wykorzystaj akumulator, który jest
wystarczaj co na adowany.
Zjawisko to wyst puje przy naciskaniu do po owy przycisku
migawki, w celu ustawienia warto ci apretury. Nie ma ono
wp ywu na rejestrowane zdj cia.
Czy karta pami ci znajduje si  w aparacie?
Czy prawid owo ustawi  prze cznik funkcji?
Czy na karcie pami ci pozosta o jeszcze wolne miejsce?
Przed wykonaniem zdj cia, usu  niepotrzebne zdj cia.
Czy obraz jest wy wietlany w celowniku?
Naci nij przycisk [EVF/LCD], aby prze czy  wy wietlanie na
monitor LCD.

Skoryguj ustawienie jaskrawo ci ekranu

Lampa b yskowa nie jest Czy lampa b yskowa jest zamkni ta?
uruchamiana. Naci nij [      OPEN] przycisk, aby otworzy  lamp .

Przez pomy  wybra em W menu    [SETUP] wybierz ikon  [  ], a nast pnie wybierz
niezrozumia y j zyk. odpowiedni zyk.

Ostro
przedmiotu nie
jest ustawiana
prawid owo.

Obraz nie jest
odtwarzany.

Obraz nie jest
wy wietlany na
odbiorniku TV.

Zakres ustawiania ostro ci zmienia si , w zale no ci od opcji
rejestracji. Obró  prze cznik funkcji, aby wybra  odpowiedni  opcj ,
w zale no ci od odleg ci do przedmiotu.

Czy przedmiot znajduje si  poza zakresem ogniskowania? (strona 34)

Je li nie mo esz ustawi  ostro ci na wybranym przedmiocie, nawet
je li próbowa  wielokrotnie, wy cz i w cz aparat ponownie.

Czy karta pami ci znajduje si  w aparacie?
Czy na karcie zarejestrowane s  zdj cia?

Czy prze cznik funkcji ustawiony      [ ]jest na opcj  odtwarzania?

Czy aparat jest prawid owo do czony do telewizora?
Sprawd  to.
Wybierz odpowiedni  opcj  wej cia wideo telewizora.
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Problem                                               Przyczyny/Rozwi zanie
Po pod czeniu
aparatu do komputera
PC, zdj cia nie mog
zosta  przeniesione.

Ustawienie zegara
resetuje si .

Pewna cz
obrazu miga.
Je li nacisn  do po owy
przycisk migawki,
czasami za cza si
czerwona lampka.
Przy potrz saniu, z
aparatu s yszalne s

wi ki, wywo ane
poruszeniem si  cz ci
mechanicznych.

Czy aparat jest po czony prawid owo z
komputerem PC? Sprawd  to.
Czy aparat zosta  prawid owo rozpoznany przez komputer PC?

Czy tryb USB jest skonfigurowany prawid owo?
Je li przez d szy czas nie korzystasz z aparatu, ustawienia zegara
mog  zosta  zresetowane. Je li wy wietlony zostanie komunikat
[PLEASE SET THE CLOCK], ustaw zegar ponownie.

Je li wykonasz zdj cie przed ustawieniem zegara, na
zdj ciu zarejestrowane zostanie [0:00 0. 0. 0].
Jest to spowodowan e dzia aniem funkcji wy wietlania rozja nienia, która umo liwia
wy wietlanie obszarów o du ym nasyceniu kolorem bia ym (strona 29).

W ciemnych miejscach, lampa pomocnicza AF wieci w
kolorze czerwonym, aby u atwi  ustawienie ostro ci na
przedmiocie (strona 74).

wi k powstaje w momencie poruszania si
obiektywu. Nie jest to objawem nieprawid owej
pracy.

Z obiektywu s yszalne s         Je eli jaskrawo  uleg a zmianie z powodu powi kszenia,
trzaski. przeniesienia aparatu, lub te  innych przyczyn, z obiektywu mog
                                                   by  s yszalne trzaski, obraz na monitorze mo e si  bardzo zmieni .
                                                   Jednak e nie ma to wp ywu na wykonywane zdj cia. D wi k
                                                   wywo any jest automatycznym ustawieniem apertury. Nie jest to
                                                   objawem nieprawid owej pracy.

Niektóre piksele na monitorze LCD
nie s  aktywne, lub wiec  ca y
czas

Na monitorze LCD pojawia
si  szum.

Na monitorze LCD pojawia si
pionowe, czerwone widmo.

Zdj cia nie mog  by  wydrukowane
za pomoc  drukarki obs uguj cej
PictBridge.

Nie jest to objawem nieprawid owej pracy.
Piksele te nie maj  wp ywu na wykonywane zdj cia.

W ciemnych miejscach mo e pojawia  si  szum, ma to na celu utrzymanie
jaskrawo ci monitora LCD. Nie ma to wp ywu na wykonywane zdj cia.

Zjawisko to zwane jest mazaniem . Jest ono zwi zane z konstrukcj  przetwornika CCD, nie jest to objawem nieprawid owej

pracy. Wyst puje ono w przypadku, gdy na fotografowanym przedmiocie wyst puj  jasne cz ci. Zostanie to zarejestrowane w

przypadku obrazów ruchomych, w przypadku obrazów nieruchomych nie b dzie rejestrowane.

Ustaw opcj  USB jako [PictBridge (PTP)].
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Problem                                               Przyczyny/Rozwi zanie
Obie kraw dzie boczne
zdj cia zarejestrowanego
przy ustawieniu rozmiaru
jako [HDTV]
(1920x1080 pikseli)

 obci te.

Na zdj ciu, wokó  przedmiotu
wyst puj  kolory, które nie
wyst powa y w rzeczywisto ci.

Lampa b yskowa jest
uruchamiana dwukrotnie.

Nawet, je li przesuwam d wigni
powi kszenia, funkcja
powi kszenia przestaje dzia  w
po owie zakresu.

Przy zamawianiu wydruku zdj  w studiu fotograficznym,
zapytaj w studiu fotograficznym, czy zdj cia mog  by  wydrukowane z obiema
kraw dziami bocznymi.
•Je li wykorzystujesz drukark  z funkcj  przycinania, lub funkcj  obcinania obu
kraw dzi zdj , przed rozpocz ciem drukowania anuluj dzia anie tej funkcji
Dost pno  tej funkcji zale na jest od wykorzystywanej drukarki. •Aby uzyska
szczegó owe informacje odnie  si  do instrukcji obs ugi.

Ten aparat kompensuje zmian  koloru, wnoszon  przez
charakterystyk  obiektywu. Jednak e, je li obracasz prze cznik
powi kszenia w pozycj  Tele, lub inn , wówczas mo e wyst pi
zmiana koloru. Nie jest to objawem nieprawid owej pracy.

Lampa jest uruchamiana po raz pierwszy, aby zapobiec wyst pieniu zjawiska
czerwonego oka. Sekund  pó niej, lampa jest uruchamiana ponownie, aby
móg  wykona  zdj cie.

Czy w menu [REC] wybra  ustawienie [CONVERSION]? Je li tak,
zakres powi kszenia jest ograniczony. Anuluj ustawienie w pozycji
[CONVERSION] (strona 79).
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Specyfikacja produktu
Inne

Aparat cyfrowy: Informacje dotycz ce bezpiecze stwa u ytkowania

ród o zasilania: Napi cie sta e 8.4 V
Pobór mocy: 2.4 W (Przy wykonywaniu zdj  z monitorem LCD)

2.2 W (Przy wykonywaniu zdj  z celownikiem)
1.4 W (Przy odtwarzaniu zdj  z monitorem LCD)
1.2 W (Przy odtwarzaniu zdj  z celownikiem)

yteczna ilo  pikseli: 5,000,000 pikseli
Przetwornik obrazu: 1/2.5“ CCD, ca kowita ilo  pikseli: 5,360,000

Podstawowy filtr koloru
Obiektyw: Optyczny 12xpowi kszenie, f=6 – 72 mm (równowa ne

kamerze filmowej: 36 – 432 mm)/F2.8
Powi kszenie cyfrowe: Maks. 4x
Ogniskowanie: TTL Normal/Macro/Manual/Ogniskowanie na 9

                           obszarach/Ogniskowanie na 3 obszarach/Ogniskowanie na 1
              obszarze/Ogniskowanie punktowe

Zakres ogniskowania: 30 cm (szeroki)/200 cm (Tele) – ∞ Macro/Priorytet
Apertury AE/Priorytet migawki AE/
Na wietlanie manualne: 5 cm (szeroki)/200 cm (Tele) – ∞

System migawki: Migawka elektroniczna + Migawka mechaniczna
Rejestracja w trybie impulsowym
Pr dko  impulsowania: 3 kadry/sekund (wysoka pr dko ), 2 kadry/sekund  (niska

pr dko ), W przybli eniu 2 kadry/sekund  (bez ogranicze )
Ilo  zdj , jak  mo esz
zarejestrowa : Maks. 7 kadrów (standard), maks. 4 kadry (fine). W

zale no ci od pojemno ci karty (bez ogranicze ).
(Parametry w trybie impulsowym podano jedynie dla karty
pami ci SD Memory Card. Parametry z kart  MultiMediaCard

 gorsze)
Rejestracja obrazu
ruchomego: 320x240 pikseli

(30 lub 10 kadrów/sekund  z sygna em d wi kowym.
Maksymalny czas rejestracji zale ny jest od pojemno ci karty).

Czu  ISO: AUTO (bez lampy b yskowej: od ISO80 do ISO200/
Z lamp  b yskow : od ISO100 do ISO400)/80/100/200/400

Pr dko  migawki: 8 – 1/2,000
Opcja obrazu ruchomego: 1/30 – 1/2,000

Równowaga bieli: AUTO/ wiat o dzienne/Zachmurzenie/Halogen/B ysk/Biel ustawiona
Na wietlanie (AE): Program AE (P)/Priorytet Apertury AE (A)/Priorytet migawki

            AE (S)/Na wietlanie manualne(M)
Kompensacja na wietlania (1/3 EV Krok -2 – +2 EV)

Funkcja pomiaru: Wielokrotny/Równomierny/Punkt
Monitor LCD: 2.0”, polikrystaliczny, p aski, LCD

(130,000 pikseli) (wspó czynnik pola widzenia – oko o 100%)
Celownik:  kolorowy, optyczny (114,000 pikseli)

(wspó czynnik pola widzenia – oko o 100%)
(z regulacj  -4 - +4 dioptrie)
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Lampa b yskowa: Wbudowana, wysuwana lampa b yskowa
Zakres dzia ania lampy b yskowej: (ISO AUTO)
W przybli eniu. 30 cm – 7 m
AUTO, AUTO/Ograniczenie zjawiska czerwonego oka, Forced ON
(Forced ON/ Ograniczenie zjawiska czerwonego oka), Slow
sync./Ograniczenie zjawiska czerwonego oka, Forced OFF

Mikrofon: Monofoniczny
nik: Monofoniczny

No nik danych: Karta pami ci SD Memory Card/MultiMediaCard
Rozmiar obrazu: 2560x1920 pikseli, 2048x1536 pikseli, 1600x1200 pikseli,

1280x960 pikseli, 640x480 pikseli, 1920x1080 pikseli (Obraz
nieruchomy)
320x240 pikseli (Obraz ruchomy)

Jako : Fine/Standard/TIFF
Format pliku wynikowego

Obraz nieruchomy: JPEG (Oparty o system pliku do aparatu, w oparciu o
              standard Exif 2.)/TIFF (RGB), odpowiadaj cy DPOF

Obraz z sygna em
wi kowym: JPEG (Oparty o system pliku do aparatu, w oparciu o

              standard Exif 2.2)+640x480 pikseli
QuickTime (obraz z sygna em d wi kowym)

Obrazy ruchome: QuickTime Motion JPEG (obrazy ruchome z sygna em
                            d wi kowym)

Interfejs
Cyfrowy: USB 2.0 (Pe na pr dko )
Analogowy sygna  wideo/audio: ony sygna NTSC/PAL(prze czany z poziomu menu),

Liniowe wyj cie sygna u d wi kowego (monofoniczne)
Gniazda

Zdalne wyzwalanie: gniazdo  2.5 mm
Wyj cie AV/CYFROWE:        gniazdo specjalizowane (8 wyprowadze )
Wej cie napi cia sta ego:    typowe gniazdo

Rozmiary: 127.6 mm (sz)x87.2 mm (wy)x106.2 mm (gr)
 (bez elementów zabezpieczaj cych)

Ci ar:         Oko o. 520 g (bez karty pami ci i akumulatora)
Oko o. 556 g (z kart  pami ci I akumulatorem)

Temperatura pracy: 0°C– 40°C
Wilgotno : 10% – 80%

adowarka akumulatora
(Panasonic DE-994A): Informacje dotycz ce bezpiecze stwa u ytkowania

Napi cie wej ciowe: 110-240 V 50/60 Hz, 0.15 A
Napi cie wyj ciowe: ADOWANIE 8,4 V     0,43 A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S002E): Informacje dotycz ce bezpiecze stwa

ytkowania

Napi cie/pojemno : 7.2 V, 680 mAh
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