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Bezpieczeñstwo

Drogi Kliencie,
korzystaj¹c z okazji pragniemy
podziêkowaæ Ci za zakup aparatu
cyfrowego firmy Panasonic. Prosimy o
uwa¿ne zapoznanie siê z instrukcj¹
obs³ugi i zachowanie jej na przysz³oœæ.

Informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa

Wyœwietlacze w tej instrukcji s¹ takie
same jak w instrukcji DMC-LC70
GNIAZDKO ZASILAJ¥CE
POWINNO ZNAJDOWAÆ SIÊ W
POBLI¯U URZ¥DZENIA I BYÆ
£ATWO DOSTÊPNE.

Uwaga
OSTRZE¯ENIE
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO
WYST¥PIENIA PO¯ARU, PORA¯ENIA
PR¥DEM LUB K£OPOTLIWYCH
ZAK£ÓCEÑ NALE¯Y KORZYSTAÆ
WY£¥CZNIE Z REKOMENDOWANYCH
AKCESORIÓW. URZ¥DZEÑ NIE
NALE¯Y NARA¯AÆ NA DZIA£ANIE
WODY I WILGOCI. ZABRANIA SIÊ
DEMONTA¯U OS£ONY (LUB TYLNEJ
ŒCIANKI); WEWN¥TRZ NIE
UMIESZCZONO ¯ADNYCH
ELEMENTÓW, KTÓRE U¯YTKOWNIK
MÓG£BY REGULOWAÆ
SAMODZIELNIE. NAPRAWY NALE¯Y
POWIERZAÆ WY£¥CZNIE
WYKWALIFIKOWANYM
PRACOWNIKOM SERWISU.

Prosimy przestrzegaæ przepisów w
zakresie praw autorskich.
Rejestrowanie materia³u z
nagranych taœm, p³yt i innych
noœników na potrzeby inne ni¿
w³asne mo¿e naruszaæ prawa
autorskie. W przypadku niektórych
materia³ów zabronione mo¿e byæ
równie¿ nagrywanie dla potrzeb
w³asnych.
Prosimy zwróciæ uwagê na to, ¿e
rzeczywisty wygl¹d elementów
obs³ugi aparatu mo¿e siê ró¿niæ od
przedstawionego na ilustracjach
w niniejszej instrukcji obs³ugi
Logo SD jest znakiem towarowym.
Nazwy innych firm i produktów
wymienione w instrukcji s¹ znakami
towarowymi b¹dŸ zastrze¿onymi
znakami towarowymi ich w³aœcicieli.

Niew³aœciwa wymiana akumulatorów
grozi wybuchem. Zu¿yty akumulator
nale¿y zast¹piæ identycznym, b¹dŸ
jego odpowiednikiem polecanym
przez producenta. Zu¿ytych
akumulatorów nale¿y siê pozbywaæ
zgodnie z zaleceniami producenta.

Do produkcji wyœwietlaczy
ciek³okrystalicznych (LCD)
wykorzystuje siê technologiê o bardzo
wysokim stopniu dok³adnoœci. W
rezultacie ponad 99,99% pikseli dzia³a
efektywnie i zaledwie 0,01% pikseli
jest stale w³¹czonych b¹dŸ
wygaszonych. Jednak¿e nie oznacza
to usterki i nie ma wp³ywu na jakoœæ
rejestrowanego obrazu.
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Standardowe wyposa¿enie
Przed u¿yciem aparatu, sprawdŸ zawartoœæ
Karta pamiêci (16 MB)
RP-SD016B
(w tekœcie instrukcji nazywana "kart¹")

Kabel AV
(DMC-LC80/DMC-LC70)
K1HB08CD0003

Kabel video (DMC-LC50)
K1HB08CD0006
Baterie
AA Ni-MH (niklowo-wodorkowe)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
AA Alkaliczne
(DMC-LC50)
Kabel pod³¹czeniowy USB
K1HB08CD0008

£adowarka akumulatorów
(DMC-LC80/DMC-LC70)
DE-894A
CD-ROM

Przewód sieciowy
(DMC-LC80/DMC-LC70)
RJA0053-3X

Pasek uchwytu
VFC4057
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Nazwy elementów

1. Ucho do zamocowania uchwytu
2. Kontrolka samowyzwalacza (s.38)
3. Lampa b³yskowa
4. Obiektyw
5. Przes³ona

6. Ekran LCD (s.23, 88)
7. Wizjer
8. Kontrolka zasilania (s.26)
9. Kontrolka stanu (s. 17, 26, 35)
10. Pokrêt³o wyboru opcji (patrz: nastêpna strona)
11. Pokrêt³o wyboru opcji
Single/Burst (s.39)
12. Przyciski kursora
Przycisk samowyzwalacza (s.38)
Przycisk odtwarzania / ustawiania
(REVIEW/SET) (s.38)
Pokrêt³o wyboru opcji Flash (s.34)
Przycisk kompensowania ekspozycji (s.36) /
automatycznego próbkowania (s.37) /
dok³adnego dopasowania
balansowania bieli (s. 52)
13. Przycisk MENU (s. 20)
14. Przycisk DISPLAY (s. 23, 68)
15. Przycisk "ostroœæ" [FOCUS] (s. 55) /
"wykasuj" (delete) (s. 43)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Przycisk "wykasuj" (s. 43) (DMC-LC50)
16. Pierœcieñ obiektywu (s. 27)
17. Mikrofon (s. 49, 55)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
18. Prze³¹cznik zoomu (s. 33, 57)
19. Przycisk migawki (s. 25)
20. Przycisk zasilania (s. 25)
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21. Os³ona terminalu

22. Gniazdko [DC IN] (pr¹du sta³ego)*
23. Gniazdko [DIGITAL] (s.82, 84)/[AV OUT] (s.79)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Gniazdko [DIGITAL] (s.82,84)/[V.OUT] (s.79)
(DMC-LC50)
24. Os³ona gniazd (s. 18)
*w przypadku u¿ycia ³adowarki sieciowej
(opcjonalnie, DMW-AC2) nie u¿ywaæ kabla
do zasilania pr¹dem sta³ym (kabla DC),
do³¹czonego do aparatu
25. umocowanie statywu
26. Os³ona baterii (s.16)

Tarcza opcji
Wybierz ¿¹dan¹ opcjê rejestrowania obrazu,
po czym przekrêæ tarczê tak, aby kropka
znalaz³a siê obok oznaczenia opcji.

Normalna opcja fotografowania (s. 25)
Opcja oszczêdzania energii (s. 45)
Opcja Macro (s. 46)
Opcja portretowa (s. 47)
Opcja krajobrazowa (s. 47)
Opcja portretowa przy s³abym
oœwietleniu (s. 48)
Opcja rejestrowania poruszaj¹cych siê
obiektów (s. 49)
Opcja uproszczona (s. 29)
Opcja odtwarzania (s. 40)
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Skrócona instrukcja obs³ugi
Na tej stronie znajdziesz skrócony opis czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ aby rozpocz¹æ fotografowanie.
W celu uzyskania szczegó³ów na temat poszczególnych operacji nale¿y odwo³aæ siê do odpowiednich stron.

1. Przygotowanie baterii i karty.

W³ó¿ za³¹czone lub nowe baterie. (s. 16)
(Je¿eli u¿ywasz akumulatorów Ni-MH,
w³ó¿ akumulatory po na³adowaniu.)
W³ó¿ kartê pamiêci (s. 18)
Przeczytaj informacje na stronie 11
na temat baterii.

2. W³¹czanie aparatu

Kontrolka stanu zasilania bêdzie
mrugaæ je¿eli:
karta nie jest w³o¿ona
na karcie nie ma ju¿ wolnego
miejsca i czasu do zapisu
pozosta³o ma³o energii
(powolne mruganie)

3. Robienie zdjêæ

ustaw zegar (s. 19)
Ustaw tarczê wyboru opcji na normaln¹
opcjê fotografowania [
]
Naciœnij przycisk migawki (s. 25)
Nie zakrywaj lampy b³yskowej palcem
lub innym przedmiotem. (s. 26)

4. Wyœwietlanie zarejestrowanych zdjêæ

Ustaw tarczê opcji na opcjê
odtwarzania
Naciœnij lub i wybierz
¿¹dane zdjêcie. (s. 40)
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£adowanie akumulatorów
Na³aduj baterie przed u¿yciem (je¿eli u¿ywasz akumulatorów Ni-MH)
W przypadku DMC-LC80/DMC-LC70 do³¹czone s¹ akumulatory AA Ni-MH

1. W³ó¿ akumulatory do ³adowarki.

Upewnij siê czy baterie s¹ poprawnie
w³o¿one
Od³¹cz ³adowarkê od gniazda sieciowego
po zakoñczeniu ³adowania
U¿ywaj akumulatorów Panasonic
AA Ni-MH (niklowo wodorkowe)
(do³¹czonych do DMC-LC80/DMC-LC70)

Œrodowisko ³adowania
i b³¹d ³adowania

2. Pod³¹cz kabel sieciowy (AC) do
³adowarki oraz do gniazdka
sieciowego (AC).

Zapali siê kontrolka ³adowania
i rozpocznie siê ³adowanie
Przewód sieciowy nie
wchodzi ca³kowicie do gniazdka
³adowarki. Miêdzy nim i gniazdkiem
powinna zostaæ pewna odleg³oœæ,
tak jak na obrazku .

3. £adowanie jest zakoñczone kiedy
kontrolka ³adowania przestaje siê
œwieciæ.
£adowanie trwa oko³o 6 godzin.

Akumulatory nale¿y ³adowaæ w temperaturze
O
otoczenia 0-40 C (akumulator równie¿
powinien mieæ tak¹ temperaturê)
Kiedy rozpoczyna siê ³adowanie, powinna
zapaliæ siê kontrolka ³adowania
Je¿eli po rozpoczêciu ³adowania kontrolka
³adowania mruga, wskazuje to na b³¹d
³adowania. W takim wypadku nale¿y od³¹czyæ
³adowarkê od zasilania, wyj¹æ akumulatory,
sprawdziæ czy temperatura otoczenia oraz
temperatura baterii nie s¹ za niskie lub za
wysokie a nastêpnie ponownie rozpocz¹æ
³adowanie. B³êdu nie mo¿na usun¹æ
wy³¹czaj¹c i w³¹czaj¹c przycisk zasilania.
Je¿eli problem nie ustêpuje, skontaktuj
siê z serwisem.
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Informacja na temat baterii
Zalecane baterie
Zaleca siê u¿ywanie akumulatorów Panasonic AA Ni-MH (niklowo wodorkowe)
(do³¹czonych do DMC-LC80/DMC-LC70) lub baterii alkalicznych AA (AA Alkaline)
(do³¹czonych do DMC-LC50). (Zalecamy u¿ycie baterii firmy Panasonic).
Wydajnoœæ baterii mo¿e byæ ró¿na w zale¿noœci od marki i warunków
przechowywania baterii. Mo¿e to powodowaæ wadliwe dzia³anie a tak¿e skróciæ
czas dzia³ania.
Je¿eli temperatura otoczenia spadnie, wydajnoœæ baterii i zdolnoœæ funkcjonowania
mo¿e chwilowo siê zmniejszyæ. W takim wypadku nale¿y wyj¹æ baterie i ogrzaæ je
w kieszeni.
WskaŸnik na³adowania baterii mo¿e dzia³aæ b³êdnie z powodu niew³aœciwej
temperatury otoczenia lub innych czynników. Bateria mo¿e siê roz³adowaæ bez
ostrze¿enia.
Zalecane jest czêste wy³¹czanie aparatu w czasie fotografowania aby bateria mog³a
funkcjonowaæ jak najd³u¿ej.
W przypadku u¿ywania aparatu poza pomieszczeniami zamkniêtymi zaleca siê
u¿ywanie nowych baterii alkalicznych. W przypadku u¿ywania aparatu przez
d³u¿szy okres czasu, zastosowanie akumulatorów Ni-MH jest bardziej praktyczne.
Wyczerpane baterie mog¹ czêœciowo odzyskaæ zdolnoœæ funkcjonowania je¿eli
zostawi siê je nieu¿ywane przez d³u¿szy okres czasu. Nale¿y jednak zast¹piæ je
nowymi bateriami, gdy¿ jest to efekt krótkotrwa³y.

Baterie, których nie nale¿y u¿ywaæ.
Baterie manganowe

Baterie niklowo-kadmowe

Baterie niklowe

Baterie litowe

W przypadku u¿ycia wymienionych powy¿ej baterii mo¿na siê spodziewaæ
nastêpuj¹cych b³êdów w funkcjonowaniu:
Pozosta³y czas funkcjonowania bêdzie wyœwietlony b³êdnie
Aparat mo¿e siê zbyt wczeœnie wy³¹czyæ
Dane zapisane na karcie pamiêci mog¹ ulec zniszczeniu, powoduj¹c utratê zdjêæ
Baterie niklowo-manganowe
Stopieñ na³adowania baterii niklowo-manganowych mo¿e byæ wyœwietlony jako
"bateria pe³na"
na kontrolce baterii, nawet je¿eli jest ona w znacznym stopniu
roz³adowana. Jest to cech¹ tej baterii. Ponadto aparat mo¿e siê wy³¹czyæ bez
ostrze¿enia, nawet przy kontrolce baterii wskazuj¹cej "bateria pe³na"
. To równie¿
nie wskazuje na wadê w funkcjonowaniu.
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Baterie, których nie nale¿y u¿ywaæ
Nastêpuj¹ce baterie nie mog¹ byæ u¿ywane
Baterie, których os³onka zewnêtrzna zosta³a zdjêta w ca³oœci lub czêœciowo
zdarta
Baterie ze "sp³aszczonymi" koñcami, które uniemo¿liwiaj¹ w³aœciwe
po³¹czenie z wewnêtrznymi z³¹czami akumulatora
Czêœæ lub ca³oœæ os³onki baterii
jest zdarta

Biegun

jest p³aski

W³aœciwe obchodzenie siê z bateriami
W przypadku niew³aœciwego obchodzenia siê z bateriami mo¿e wyst¹piæ
wyciek, wydzielanie ciep³a i samozapalenie lub wybuch. W zwi¹zku z tym
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych ostrze¿eñ;
Nie demontuj baterii i nie nara¿aj ich na uszkodzenia mechaniczne
Nie podgrzewaj ich i nie wrzucaj do ognia
Nie dopuszczaj do stykania siê biegunów baterii z metalowymi przedmiotami
Nie wystawiaj baterii, jej styków oraz aparatu na bezpoœredni kontakt z wilgoci¹,
a w szczególnoœci ze s³on¹ wod¹. Mo¿e to spowodowaæ korozjê metalowych
powierzchni.
Nie zdzieraj zewnêtrznej os³ony baterii.
Nie rzucaj bateriami
Nie u¿ywaj baterii, które wygl¹daj¹ na mechanicznie uszkodzone, "napuchniête"
lub mog¹ przeciekaæ.
Nie przechowuj baterii w warunkach du¿ej wilgotnoœci lub wysokich
temperaturach
Chroñ baterie przed dzieæmi
Nie wk³adaj baterii w odwrotn¹ stronê (przeciwnymi biegunami). Mo¿e to
doprowadziæ do znacznych zniszczeñ oraz uszkodzeñ cia³a.
Je¿eli wymieniasz dwie baterie, u¿yj baterii tego samego typu.
Wszystkie baterie powinny mieæ tê sam¹ markê, rozmiar i wydajnoœæ. Unikaj
u¿ywania jednoczeœnie ró¿nych baterii.
Je¿eli nie bêdziesz u¿ywa³ aparatu przez d³u¿szy czas, wyjmij baterie.
Podczas eksploatacji temperatura baterii mo¿e wzrosn¹æ.
W zimnym otoczeniu wydajnoœæ baterii i czas dzia³ania zmniejsza siê. Jest to
normalne zjawisko. W takich wypadkach wyjmij baterie i ogrzej je w kieszeni.
Zatroszcz siê o to, aby styki baterii nie dotyka³y metalowych przedmiotów w
kieszeni.
Je¿eli na stykach baterii osi¹dzie brud (np. w postaci nalotu spowodowanego
utlenieniem) mo¿e to utrudniæ przep³yw pr¹du. Dzia³anie aparatu mo¿e byæ
przerywane. Je¿eli tak siê stanie, nale¿y wyczyœciæ styki baterii za pomoc¹
szmatki.
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W przypadku wycieku elektrolitu unikaj bezpoœredniego kontaktu ze skór¹.
Wyjmij baterie z aparatu i usuñ tyle substancji, ile to jest mo¿liwe. W razie
potrzeby skontaktuj siê z serwisem.

Akumulator Ni-MH (niklowo wodorkowy)
£adowarka akumulatorów powinna byæ u¿ywana jedynie z akumulatorami NiMH. Nie próbuj ³adowaæ jednorazowych baterii. Zwróæ uwagê na nastêpuj¹ce
zagadnienia:
Je¿eli na stykach baterii znajduje siê nalot spowodowany utlenieniem lub inna
substancja obca, akumulator mo¿e nie zostaæ na³adowana poprawnie. Styki
akumulatorów mo¿na wyczyœciæ miêkk¹ œciereczk¹ lub bibu³¹.
Nowe lub d³ugo nieu¿ywane akumulatory mog¹ nie ³adowaæ siê w pe³ni przy
pierwszym podejœciu. Wydajnoœæ wzroœnie po 2-3 cyklach ³adowania
i roz³adowywania.
Akumulatory powinny byæ u¿ywane a¿ do momentu kiedy aparat sam siê
wy³¹czy. Powinny byæ równie¿ ³adowane najszybciej, jak to mo¿liwe.
Przedwczesne ³adowanie mo¿e wywo³aæ efekt "zapamiêtywania", którego
wynikiem mo¿e byæ ogólny spadek czasu funkcjonowania.
Akumulatory roz³adowuj¹ siê naturalnie równie¿ podczas przechowywania.
Sugerujemy ³adowanie przed ka¿dym u¿yciem.
Nie ³aduj w pe³ni na³adowanych akumulatorów.
Nie zrywaj i nie niszcz zewnêtrznej os³onki akumulatorów.
Przeczytaj instrukcjê obs³ugi ³¹dowarki
Akumulatory Ni-MH maj¹ ograniczony czas funkcjonowania. Ich moc zmniejsza
siê stopniowo z czasem. Je¿eli czas funkcjonowania spadnie istotnie, zast¹p je
nowymi.
D³ugoœæ czasu dzia³ania zale¿y od warunków przechowywania, eksploatacji
oraz otoczenia.

WskaŸnik na³adowania baterii
WskaŸnik na³adowania baterii wyœwietlony jest na ekranie LCD (nie jest on
wyœwietlany w przypadku u¿ycia przejœciówki do pr¹du zmiennego AC (dostêpny
opcjonalnie, DMW-AC2).
: Bateria jest w pe³ni na³adowana
: Bateria jest czêœciowo roz³adowana
: Pozosta³o niewiele mocy
: (miga na czerwono): wymieñ baterie
W przypadku nowych akumulatorów Ni-MH wskaŸnik na³adowania baterii
mo¿e byæ wyœwietlony niew³aœciwie, co wynika z charakterystyki tych baterii,
a nie b³êdu funkcjonowania. Po kilku cyklach roz³adowania i na³adowania
wskaŸnik zacznie prawid³owo pokazywaæ stan na³adowania.
WskaŸnik na³adowania baterii mo¿e byæ wyœwietlony nieprawid³owo z powodu
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Je¿eli nie bêdziesz u¿ywa³ roz³adowanych baterii przez pewien czas, ich moc
mo¿e na krótko wzrosn¹æ. Mimo to baterie te nie bêd¹ siê nadawa³y do u¿ytku,
zatem nale¿y je wymieniæ na nowe.
Wydajnoœæ baterii
Wydajnoœæ baterii w przeliczeniu na liczbê zdjêæ wed³ug standardów CIPA
baterie

iloœæ zdjêæ

W pe³ni na³adowane akumulatory
Ni-MH (niklowo wodorkowe) firmy
Panasonic (do³¹czone do
DMC-LC80/DMC-LC70)

ok. 320 zdjêæ

Baterie alkaliczne firmy Panasonic
(do³¹czone do DMC-LC50)

ok. 160 zdjêæ

Zmierzone w nastêpuj¹cych warunkach:
temperatura: 23oC / wilgotnoœæ: 50%, w³¹czony ekran LCD
u¿yto karty pamiêci SD do³¹czonej do aparatu
fotografowanie rozpoczêto 30 sekund po w³¹czeniu aparatu
Zdjêcia wykonywane co 30 sekund, co drugie z u¿yciem lampy b³yskowej
Przy ka¿dym zdjêciu zoom zmieniany by³ od ujêcia szerokiego do zbli¿enia
i na odwrót
Po ka¿dych 10 zdjêciach aparat by³ wy³¹czany na czas ostygniêcia baterii
Wydajnoœæ baterii w niskich temperaturach
(Temperatura 0OC / inne warunki s¹ takie same jak dla standardu CIPA)

baterie

liczba zdjêæ

W pe³ni na³adowane akumulatory
Ni-MH (niklowo wodorkowe) firmy
Panasonic (do³¹czone do DMCLC80/DMC-LC70)

ok. 300 zdjêæ

Baterie alkaliczne firmy Panasonic
(do³¹czone do DMC-LC50)

ok. 40 zdjêæ

Prosimy zwróciæ uwagê, ¿e wydajnoœæ baterii alkalicznych w niskich
temperaturach spada znacz¹co.

Przygotowanie

Wydajnoœæ baterii przy wy³¹czonym ekranie LCD
(Ekran LCD jest wy³¹czony, inne warunki s¹ takie same jak dla standardu CIPA)
baterie

liczba zdjêæ

W pe³ni na³adowane akumulatory
Ni-MH (niklowo wodorkowe) firmy
Panasonic (do³¹czone do
DMC-LC80/DMC-LC70)

ok. 850 zdjêæ

Baterie alkaliczne firmy Panasonic
(do³¹czone do DMC-LC50)

ok. 400 zdjêæ

Baterie starczaj¹ na d³u¿ej, je¿eli ekran LDC jest wy³¹czony

Wydajnoœæ baterii w przeliczeniu na czas ci¹g³ego odtwarzania
baterie

czas ci¹g³ego odtwarzania

W pe³ni na³adowane akumulatory
Ni-MH (nklowo wodorkowe) firmy
Panasonic (do³¹czone do
DMC-LC80/DMC-LC70)

ok. 340 min

Baterie alkaliczne firmy Panasonic
(do³¹czone do DMC-LC50)

ok. 280 min

Uwagi i wskazówki
Podane w tabeli liczby zdjêæ i czas odtwarzania mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci
od warunków.
Liczba zdjêæ / czas odtwarzania zale¿y od rodzaju u¿ytych baterii
Zalecamy czêste wy³¹czanie aparatu w celu wyd³u¿enia czasu eksploatacji baterii
CIPA jest skrótem od Camera & Imaging Products Association

Przygotowanie

Wk³adanie i wyjmowanie baterii
Przygotowanie
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony a obiektyw schowany.
U¿yj akumulatorów AA Ni-MH (niklowo wodorkowe) lub baterii AA Alkaline
(alkalicznych)

1. Otwórz os³onê wysuwaj¹c j¹ w
kierunku pokazanym przez strza³kê.

3. Zamknij os³onê zasuwaj¹c j¹ w
kierunku pokazanym przez strza³kê.

2. W³ó¿ baterie zwracaj¹c uwagê na
prawid³owe u³o¿enie biegunów

Uwagi i wskazówki
Je¿eli przez d³u¿szy czas nie bêdziesz
u¿ywaæ aparatu, wyjmij baterie.
Po w³o¿eniu w pe³ni na³adowanych
akumulatorów lub nowych baterii na
ponad 3 godziny, ustawienia zegara
bêd¹ zapisane (w aparacie) przez czas
do trzech miesiêcy po wyjêciu baterii.
(Ten czas mo¿e ulec skróceniu, je¿eli
akumulatory nie zosta³y dostatecznie
na³adowane). Je¿eli minie wiêcej ni¿ 3
miesi¹ce, ustawienia zegara zostan¹
utracone. W tym wypadku nale¿y
ponownie ustawiæ zegar (s. 19).
Nie wyjmuj karty lub baterii w czasie
kiedy aparat wykonuje jakiekolwiek
operacje na karcie (s. 17)
Zwracaj uwagê, aby baterie
wyjmowaæ dopiero wtedy, kiedy
zgaœnie kontrolka zasilania. W
przeciwnym wypadku ustawienia
mog¹ zostaæ wykasowane.

Przygotowanie

Informacje o karcie pamiêci
Operacje na karcie
Kiedy aparat wykonuje operacje odczytu
i zapisu, œwieci siê kontrolka stanu
i wyœwietlany jest symbol

Karta pamiêci SD (do³¹czona) i karta
typu MultiMediaCard (opcjonalna)
Karty SD i MultiMediaCard s¹ ma³ymi i
lekkimi zewnêtrznymi noœnikami
pamiêci. Prêdkoœæ zapisu i odczytu kart
SD jest du¿a. Karta zapisu SD jest
wyposa¿ona w prze³¹cznik
zabezpieczaj¹cy przed przypadkowym
zapisem i formatowaniem karty. (Kiedy
prze³¹cznik jest przesuniêty w stronê
[LOCK], zapisywanie i usuwanie
danych, a tak¿e formatowanie karty jest
niemo¿liwe. Kiedy prze³¹cznik jest
przesuniêty w drug¹ stronê, te funkcje
staj¹ siê dostêpne).
Karta pamiêci SD

Karta typu
MultiMediaCard
Kiedy kontrolka
jest zapalona i
wyœwietlany jest symbol
nie nale¿y:
wy³¹czaæ aparatu
wyjmowaæ baterii b¹dŸ karty
wyjmowaæ przejœciówki do pr¹du
zmiennego AC (dostêpne
opcjonalnie, DMW-AC2)
Karta i jej zawartoœæ mog³yby ulec
uszkodzeniu, zaœ aparat móg³by zacz¹æ
dzia³aæ nieprawid³owo
Dane zapisane na karcie mog¹ ulec
zniszczeniu spowodowanemu
przypadkowym wykasowaniem,
wy³adowaniami elektrostatycznymi,
zak³óceniami elektromagnetycznymi lub
defektem karty. Zaleca siê zapisywanie
cennych informacji na twardym dysku
komputera (s. 82).

Uwagi i wskazówki
Szybkoœæ odtwarzania i zapisu karty
typu MultiMediaCard jest mniejsza od
szybkoœci karty pamiêci SD. Podczas
u¿ywania karty MultiMediaCard
wykonywanie niektórych funkcji mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ wynika to z opisu.
Po zakoñczeniu rejestrowania
sekwencji filmowej z zapisem na kartê
MultiMediaCard, kontrolka dostêpu do
karty oraz kontrolka stanu mo¿e
jeszcze przez jakiœ czas byæ w³¹czona,
ale nie oznacza to usterki.
Kartê pamiêci nale¿y przechowywaæ w
miejscu niedostêpnym dla dzieci, aby
zapobiec po³kniêciu przez nie kartê.

Przygotowanie

Instalacja i wyjmowanie karty
Przygotowanie
Upewnij siê, czy aparat jest wy³¹czony, a obiektyw schowany.

1. Przesuñ os³onê karty zgodnie

3. Zamknij os³onê.

z kierunkiem strza³ki na rysunku.

Je¿eli os³ona nie daje siê ca³kowicie
zamkn¹æ, wyjmij kartê i w³ó¿ j¹
ponownie.
Karta mo¿e ulec uszkodzeniu je¿eli
podczas jej wyjmowania aparat jest
w³¹czony.
Zaleca siê u¿ycie kart pamiêci SD firmy
Panasonic (u¿ywaj jedynie
oryginalnych kart).

2. Wsuñ kartê ca³kowicie, a¿
us³yszysz klikniêcie.

W³ó¿ kartê, popychaj¹c j¹ delikatnie,
a¿ zatrzaœnie siê na swoim miejscu.
Je¿eli karta stawia opór, byæ mo¿e
jest wk³adana niew³aœciw¹ stron¹.
Nie wpychaj karty si³¹.
Nie dotykaj styków na tylnej œciance
karty.
Karta mo¿e ulec zniszczeniu, je¿eli nie
zostanie dosuniêta do koñca.

Wyjmowanie karty.
Aby wyj¹æ kartê, przyciœnij j¹, a¿ kliknie,
a nastêpnie wyci¹gnij z aparatu.
Uwagi i wskazówki
Nie wyjmuj karty kiedy aparat
wykonuje na karcie jakiekolwiek
operacje (s. 17).

Przygotowanie

Ustawianie daty i godziny (Clock Set)
Ustawienia wstêpne
Zegar aparatu nie jest ustawiany fabrycznie.
Po pierwszym w³¹czeniu aparatu na
ekranie pojawi siê komunikat o
koniecznoœci ustawienia czasu.

Po naciœniêciu przycisku [MENU] pojawia
siê ekran pokazany w punkcie 2. U¿yj go
aby ustawiæ zegar.

1. Wybierz [CLOCK SET] z menu
[SETUP] (s. 20)

2. Ustaw datê, godzinê i kolejnoœæ wyœwietlania.

/
/
/

:Wybierz ¿¹dany element
:Ustaw datê i godzinê
:Wybierz kolejnoœæ wyœwietlania:
[D/M/Y] (dzieñ, miesi¹c, rok),
[M/D/Y] (miesi¹c, dzieñ, rok),
[Y/M/D] (rok miesi¹c, dzieñ)
Zamknij menu przyciskaj¹c dwukrotnie
przycisk [MENU] po zakoñczeniu
ustawieñ.SprawdŸ czy ustawienia zegara
s¹ poprawne po wy³¹czeniu i w³¹czeniu
aparatu.
Mo¿esz ustawiæ rok od 2000 do 2099.
W aparacie zastosowano 24-godzinn¹
opcjê wyœwietlania czasu.

Drukowanie daty
Opcje DPOF umo¿liwiaj¹ w³¹czenie funkcji
drukowania daty (s. 68)
Za³¹czone oprogramowanie [SD Viewer
for DSC] umo¿liwia drukowanie daty na zdjêciu.
W celu uzyskania szerszych informacji nale¿y
zapoznaæ siê z do³¹czon¹ instrukcj¹ obs³ugi
dla po³¹czenia z komputerem PC.
W przypadku drukowania zdjêæ w laboratorium
fotograficznym pamiêtaj aby zamówiæ opcjê
drukowania daty. Aby uzyskaæ szersze
informacje, zapytaj obs³ugê studia
fotograficznego. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dane
studio nie oferuje opcji drukowania daty.
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Menu "ustawienia" [SETUP]
4. Wybierz ¿¹dan¹ opcjê

1. W³¹cz aparat

Powinna siê zapaliæ kontrolka zasilania

Obracaj¹c dŸwigienkê zoomu
w kierunku T mo¿na przybli¿aæ ekran
menu, a obracaj¹c j¹ w przeciwnym
kierunku - oddaliæ

5. Ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ

2. Naciœnij przycisk [MENU].

Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu naciskaj¹c przycisk [MENU]

3. Wybierz menu [SETUP]
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Za pomoc¹ menu [SETUP] mo¿esz ustawiaæ nastêpuj¹ce funkcje
Opis
MONITOR
AUTO REVIEW
(tylko dla funkcji
fotografowania)

Funkcja
Siedmiostopniowa regulacja jaskrawoœci ekranu LCD
Wykonane zdjêcie nie bêdzie wyœwietlane
automatycznie
Wykonane zdjêcie pojawia siê na ekranie
automatycznie na czas ok. 1 sekundy.
Wykonane zdjêcie pojawia siê na ekranie
automatycznie na czas ok. 3 sekund
Wykonane zdjêcie pojawia siê na ekranie
automatycznie na czas oko³o 1 sekundy. Nastêpnie
jest powiêkszane czterokrotnie i pozostaje na
ekranie przez ok. 1 sekundê. Pracuj¹c w tej opcji
mo¿na ³atwo oceniæ ostroœæ zdjêcia.
Automatyczny podgl¹d nie jest dostêpny w opcji rejestrowania
sekwencji filmowych
.
Niezale¿nie od ustawieñ, podczas wykonywania zdjêæ
seryjnych (opcja BURST) lub z automatycznym próbkowaniem
(opcja AUTO BRACKET), zdjêcie bêdzie wyœwietlane na ekranie
a¿ do zapisu zdjêcia na karcie pamiêci.
(Zdjêcie nie jest powiêkszone)
Podczas wykonywania zdjêæ z notatkami dŸwiêkowymi zdjêcie
jest wyœwietlane podczas dokonywania zapisu dŸwiêkowego lub
zapisu danych na kartê, niezale¿nie od ustawieñ funkcji
AUTO REVIEW. (Zdjêcie nie jest powiêkszone.)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
G³oœnoœæ dŸwiêku aparatu
G³oœne dŸwiêki aparatu
Ciche dŸwiêki aparatu
DŸwiêki aparatu wy³¹czone
Ustawienia tej opcji s¹ równie¿ uwzglêdniane w opcji
fotografowania uproszczonego
.

POWER SAVE
(z wyj¹tkiem
programu
fotografowania
z maksymalnym
oszczêdzaniem
energii)

Czas eksploatacji baterii jest przed³u¿any poprzez
automatyczne wy³¹czanie aparatu, kiedy nie jest on u¿ywany
[1MIN.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]:
Aparat jest automatycznie wy³¹czany je¿eli nie by³
u¿ywany przez okreœlon¹ wczeœniej iloœæ czasu.
(Aby wy³¹czyæ opcjê oszczêdzania energii naciœnij
przycisk migawki lub wy³¹cz i w³¹cz aparat.)
[OFF] Aparat nie wy³¹cza siê automatycznie
W przypadku pod³¹czenia do przewodu sieciowego
(opcjonalnie, DMW-AC2)), komputera PC lub drukarki,
rejestrowania i odtwarzania sekwencji filmowych, wyœwietlania
pokazów slajdów opcja oszczêdzania energii jest wy³¹czona

Przygotowanie

Funkcja

Opis

ECONOMY(tylko dla
programu fotografowania
z maksymalnym
oszczêdzaniem
energii)

Wyd³u¿anie czasu eksploatacji energii odbywa siê poprzez
automatyczne wy³¹czanie ekranu LCD w czasie kiedy aparat nie
jest u¿ywany. Mo¿esz ustaliæ pod jakim warunkiem ekran LCD ma
byæ wy³¹czany, o ile wybrano opcjê ECONOMY (s. 45)

NO.RESET
(tylko dla funkcji
fotografowania)

W³¹cz tê funkcjê, je¿eli chcesz aby zdjêcia by³y numerowane od
0001 pocz¹wszy od nastêpnego. Aktualizacji ulega numer folderu
a numeracja plików rozpoczyna siê od 0001.
Numery folderów mo¿na ustaliæ w zakresie od 100 do 999.
Kiedy numer folderu osi¹gnie wartoœæ 999, nie mo¿na
wyzerowaæ numeracji. Zaleca siê sformatowanie karty po
uprzednim zapisaniu danych na komputerze lub na innym
noœniku. (s. 78)
Po wyzerowaniu licznika na nowej karcie lub karcie w³aœnie
sformatowanej na ekranie pojawia siê pytanie o potwierdzenie
zerowania. Je¿eli wybierzesz [YES] na ekranie wówczas numer
folderu zostanie ustawiony na 100.
Licznik plików jest równie¿ uwzglêdniany w opcji fotografowania
uproszczonego.

RESET
(tylko w opcji
fotografowania)

Przywrócenie ustawieñ fabrycznych aparatu. Zmianie nie ulegaj¹:
numer folderu, ustawienia zegara oraz ustawienia programu
fotografowania uproszczonego
.
Zmiana daty i godziny (s. 19)
Ustawienia do systemu komunikacji USB. Ustaw przed
pod³¹czeniem do komputera b¹dŸ drukarki (s. 80)

VIDEO OUT
(tylko w opcji
wyœwietlania)

[NTSC]:
[PAL]:

Prze³¹czenie systemu wyœwietlania na system NTSC
prze³¹czenie systemu wyœwietlania na system PAL

Ustaw jêzyk wyœwietlania menu na ekranie spoœród podanych
poni¿ej siedmiu.
Prze³¹cz na ¿¹dany jêzyk przyciskami
i potwierdŸ przyciskiem
angielski
niemiecki
francuski
hiszpañski
chiñski (uproszczony)
w³oski
japoñski
Je¿eli przez przypadek prze³¹czysz na inny jêzyk, wybierz
spoœród ikon menu aby prze³¹czyæ na ¿¹dany jezyk
Ustawianie jêzyka jest równie¿ uwzglêdniane w opcji
fotografowania uproszczonego
.
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U¿ywanie ekranu ciek³okrystalicznego LCD
Wybieranie informacji wyœwietlanych
W opcji odtwarzania (s. 40)
na ekranie
Naciœnij przycisk [DISPLAY] aby prze³¹czyæ
na ekran, który ma byæ u¿ywany
Przycisk [DISPLAY] nie jest aktywowany,
kiedy pojawia siê ekran menu.
Naciœniêcie przycisku [DISPLAY] kiedy
w³¹czona jest funkcja wyœwietlania
miniatur zdjêæ lub zoomu pozwala
okreœliæ, czy ekran LCD bêdzie u¿ywany
czy nie.
W opcji rejestrowania (s. 25)

F
G

H

komunikaty i ostrze¿enia
komunikaty i ostrze¿enia oraz
informacje o zdjêciu i histogram
(DMC-LC80/DMC-LC70)
brak komunikatów

W opcji uproszczonego fotografowania (s. 29)

A
B
C
D
E

komunikaty i ostrze¿enia
komunikaty i ostrze¿enia oraz
histogram (DMC-LC80/DMC-LC70)
brak komunikatów
(ekran z prowadnicami)
brak komunikatów
ekran LDC jest wy³¹czony
histogram

I
J
K
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komunikaty i ostrze¿enia
brak komunikatów
ekran LCD jest wy³¹czony
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Przyk³ady histogramów:

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

Prowadnice u³atwiaj¹ równie¿
wykonywanie dobrze skomponowanych
zdjêæ dziêki mo¿liwoœci okreœlenia
wzglêdnych rozmiarów fotografowanych
obiektów.
Histogram
(DMC-LC80/DMC-LC70)

A
B
C

Histogram jest wykresem, którego oœ
pozioma przedstawia stopieñ
jasnoœci (stosunek czerni do bieli)
a na osi poziomej zaznaczona jest
liczba pikseli o danym stopniu
jasnoœci wystêpuj¹cych na zdjêciu.
Histogram pozwala u¿ytkownikowi
aparatu okreœliæ sposób naœwietlenia
zdjêcia.
Kiedy wykres przesuniêty jest w lewo,
jak w przyk³adzie A , zdjêcie jest
niedoœwietlone.
Kiedy wykres roz³o¿ony jest
równomiernie, jak w przyk³adzie B ,
naœwietlenie jest odpowiednie
a jasnoœæ dobrze zrównowa¿ona.
Kiedy wykres przesuniêty jest
w prawo, jak w przyk³adzie C ,
zdjêcie jest przeœwietlone.

niedoœwietlone zdjêcie
dobrze naœwietlone zdjêcie
przeœwietlone zdjêcie
histogram

Uwagi i wskazówki
Je¿eli zdjêcia wykonywane s¹ przy
u¿yciu lampy b³yskowej lub w ciemnym
otoczeniu, kolor histogramu zmienia siê
na ¿ó³ty poniewa¿ zarejestrowany obraz
i histogram nie koresponduj¹ ze sob¹.
Histogram w opcji wyœwietlania jest tylko
przybli¿eniem.
Histogram nie pojawia siê w opcji
rejestrowania sekwencji filmowych,
podczas wyœwietlania miniatur zdjêæ i
odtwarzania z zoomem .
Histogram funkcji rejestrowania obrazu
mo¿e nie odpowiadaæ histogramowi
funkcji wyœwietlania.
Funkcja histogramu aparatu nie jest
to¿sama z funkcj¹ oprogramowania do
obróbki grafiki na komputerze, itp.
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Rejestrowanie zdjêæ - podstawy

Robienie zdjêæ
Przygotowanie
W³ó¿ baterie (s. 16)
W³ó¿ kartê (s. 18)

1

2

3

W³¹cz aparat
Wybierz normaln¹ opcjê
fotografowania

Ustaw ostroœæ na wybranym obiekcie.

Nakieruj celownik autofokusa 1 na
obiekt, na którym ma zostaæ ustawiona
ostroœæ.
A
B

Naciœnij przycisk migawki do po³owy
aby ustawiæ ostroœæ.
Naciœnij przycisk migawki do koñca
aby zrobiæ zdjêcie.

Zapali siê kontrolka ostroœci 2 ,
celownik autofokusa zmieni kolor
z bia³ego na zielony, a nastêpnie
wyœwietli siê wartoœæ przys³ony 3
i prêdkoœæ migawki 4 .
Ostroœæ nie jest dobrze ustawiona
je¿eli kontrolka ostroœci 2 miga i
celownik autofokusa 1 zmieni kolor
na czerwony. Wciœnij ponownie
przycisk migawki do po³owy i ustaw
ostroœæ na obiekcie.
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Poprawianie postawy w celu
uzyskania dobrych zdjêæ.
Aby zdjêcia nie wychodzi³y rozmyte
Trzymaj aparat obur¹cz delikatnie,
utrzymuj ramiona nieruchomo po
bokach i stój na lekko rozstawionych
stopach.
Zwróæ uwagê, aby podczas
wykonywania zdjêcia aparat nie uleg³
wstrz¹som.
Po naciœniêciu przycisku nie poruszaj
aparatem a¿ zdjêcie uka¿e siê na
ekranie.
W poni¿szych przypadkach postaraj siê
nie poruszaæ aparatem przez d³u¿szy
czas:
- podczas fotografowania z lamp¹
b³yskow¹ ustawion¹ na woln¹
synchronizacjê z redukcj¹ efektu
czerwonych oczu
(s. 34)
- Kiedy wykorzystywana jest opcja
fotografowania w warunkach s³abego
oœwietlenia
(s. 48)

Nie przykrywaj mikrofonu palcami czy
innymi przedmiotami
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Nie dotykaj tubusu obiektywu
Kontrolka zasilania

jest zapalona:
kiedy aparat jest w³¹czony
mruga:
kiedy baterie s¹ bliskie roz³adowania
Kontrolka stanu

jest zapalona:

Trzymaj aparat mocno w prawej d³oni
Nie zakrywaj lampy b³yskowej palcem
lub innym przedmiotem

poprawnie
niepoprawnie
Przytrzymaj doln¹ lew¹ czêœæ
aparatu lew¹ d³oni¹.

kiedy aparat odczytuje dane z karty lub
zapisuje je na karcie
podczas wyzwalania lampy b³yskowej (zapala
siê, kiedy spust migawki wciœniêty jest do
po³owy)
podczas przekazywania danych do
komputera
mruga:
kiedy lampa b³yskowa jest ³adowana
kiedy lampa b³yskowa zosta³a w menu
wy³¹czona
, a po po³owiczny
wciœniêciu spustu migawki okazuje siê,
¿e warunki oœwietleniowe mog¹ nie
byæ wystarczaj¹ce. Po otrzymaniu
takiego ostrze¿enia zaleca siê
w³¹czenie lampy b³yskowej lub
zwiêkszenie czu³oœci ISO.
kiedy karta nie jest zainstalowana
kiedy na karcie nie ma wolnego
miejsca
kiedy karta jest zabezpieczona przed
zapisem
podczas ustawiania ostroœci lub kiedy
ostroœæ nie zosta³a poprawnie
ustawiona
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Ustawianie ostroœci
Ostroœæ mo¿na ustawiaæ na obiekcie w
odleg³oœci od 50cm.
Je¿eli naciœniesz spust migawki do koñca
przed ustawieniem ostroœci, zdjêcia
mog¹ wyjœæ zamazane lub nieostre.
Kiedy ostroœæ jest ustawiona, aparat
sygnalizuje to dwoma dŸwiêkami. Brak
ostroœci sygnalizowany jest czterema
dŸwiêkami. Je¿eli chcesz wy³¹czyæ
dŸwiêki aparatu, zajrzyj na stronê 21.
W poni¿szych przypadkach aparat nie
mo¿e dobrze ustawiæ ostroœci w opcji
normalnego fotografowania.
- kiedy ujêcie zawiera jednoczeœnie
obiekty po³o¿one blisko i daleko od
aparatu
- je¿eli pomiêdzy obiektywem
i fotografowanym obiektem znajduje
siê zabrudzona szyba
- je¿eli wokó³ fotografowanego obiektu
znajduj¹ siê oœwietlone lub
b³yszcz¹ce przedmioty
- je¿eli zdjêcie wykonywanie jest
w ciemnym otoczeniu
- je¿eli obiekt porusza siê szybko
- kiedy kontrast ujêcia jest s³aby
- kiedy aparat nara¿ony jest na drgania
- podczas fotografowania bardzo
jaskrawego obiektu
W takich przypadkach zaleca siê
u¿ywanie blokady AF/AE (s. 28) lub
korzystanie z funkcji wstêpnego
ustawiania ostroœci.
Nawet je¿eli kontrolka ostroœci pokazuje,
¿e ostroœæ jest ustawiona prawid³owo, po
zwolnieniu spustu migawki konieczne
bêdzie ponowne ustawienie ostroœci
poprzez po³owiczne wciœniêcie spustu.
Ekspozycja
Je¿eli ekspozycja ujêcia nie jest
odpowiednia, wartoœæ przys³ony i
prêdkoœci migawki s¹ wyœwietlane na
czerwono. (Je¿eli jednak aktywowana
jest lampa b³yskowa, wówczas nie
zmieniaj¹ one koloru na czerwony.)
Jasnoœæ ekranu mo¿e siê ró¿niæ od
jasnoœci zarejestrowanego obrazu. W
szczególnoœci podczas robienia zdjêæ w
ciemnym otoczeniu przy niewielkich
prêdkoœciach migawki obiekt wydaje siê
ciemny na ekranie, ale na w³aœciwym
zdjêciu jest jasny.
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Je¿eli wiêkszoœæ obiektów na ekranie
jest jasna (np. niebieskie niebo w
pogodny dzieñ, oœnie¿one pole, itp.),
obraz mo¿e staæ siê ciemny. W tym
wypadku skorzystaj z kompensowania
ekspozycji (s. 36)

Drgania aparatu
Drgania aparatu sygnalizowane s¹ ikon¹
ostrzegawcz¹ 1 .

Je¿eli ostrze¿enie o drganiach aparatu
pojawia siê bardzo czêsto, sugerujemy
u¿ycie statywu. Gdyby by³o to
niemo¿liwe, staraj siê trzymaæ aparat
ostro¿nie (s. 26)
Postaraj siê nie nara¿aæ aparatu na
drgania podczas wciskania spustu
migawki.
Prawid³owe utrzymywanie aparatu.
Sprawdzaj, czy na obiektywie nie ma
plam i zabrudzeñ
Nie dotykaj bezpoœrednio powierzchni
obiektywu
Nie nara¿aj soczewek i tulei obiektywu
na uderzenia. (s. 7)
Podczas w³¹czania aparatu w
opcjifotografowania obiektyw powinien
siê wysuwaæ. Upewnij siê, ¿e
naprzeciwko obiektywu nie znajduje siê
¿adna przeszkoda.
Zwróæ uwagê aby nie dotykaæ i nie
zaplamiæ powierzchni obiektywu. Je¿eli
obiektyw zabrudzi siê lub osi¹dzie na
nim kurz, u¿yj sprê¿onego powietrza do
usuniêcia brudu i kurzu i przetrzyj
obiektyw such¹ miêkk¹ œciereczk¹.
U¿ycie rozpuszczalników takich jak
benzyna, alkohol czy rozcieñczalnik
mog¹ spowodowaæ odbarwienia lub
pêkniêcie aparatu.
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Podczas u¿ycia aparatu w zapiaszczonym
lub zakurzonym miejscu, zadbaj o to aby
brud, piasek lub woda morska nie dosta³y
siê do wewn¹trz aparatu.
Blokada AF/AE (AF: autofokus / AE:
automatyczna ekspozycja)

Podczas wykonywania zdjêæ o
kompozycji zbli¿onej do pokazanej
powy¿ej, ustawianie ostroœci nie
powiedzie siê, poniewa¿ punkt pomiaru
znajduje siê poza fotografowanymi
obiektami.
W tym wypadku nale¿y:
1. Nakierowaæ celownik autofokusa na
fotografowany obiekt.
2. Nacisn¹æ spust migawki do po³owy
aby ustawiæ ostroœæ i ekspozycjê.
kiedy ostroœæ jest ustawiona, zapala
siê kontrolka ostroœci
3. Przytrzymaj spust migawki wciœniêty
do po³owy i przesuñ aparat tak, by
obejmowa³ planowane ujêcie.
4. Wciœnij ca³kowicie spust migawki.
Z funkcji blokady AF/AE mo¿na
skorzystaæ wielokrotnie przed
wykonaniem zdjêcia.
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Uwagi i wskazówki
Je¿eli jasnoœæ uleg³a zmianie z
powodu u¿ycia zoomu lub
poruszenia aparatu, z obiektywu
mo¿e dobiec dŸwiêk klikniêcia i
obraz na ekranie mo¿e zmieniæ siê
drastycznie. Jednak¿e nie ma to
wp³ywu na zdjêcie.
DŸwiêk spowodowany jest
automatycznym dostosowaniem siê
przys³ony i nie oznacza usterki.
Podczas naciskania spustu migawki
ekran mo¿e na chwilê rozb³ysn¹æ lub
staæ siê bia³y. Jednak¿e nie ma to
wp³ywu na zdjêcie. S³u¿y to
dostosowaniu ostroœci.
Zalecane jest ponowne ustawienie
zegara przed robieniem zdjêæ (s. 19)
Je¿eli ustawiony jest czas w³¹czania
funkcji oszczêdzania energii (s. 21),
aparat wy³¹cza siê automatycznie po
okreœlonym czasie bezczynnoœci. Aby
go w³¹czyæ, naciœnij przycisk migawki
lub wy³¹cz i ponownie w³¹cz zasilanie.
Obraz widziany w wizjerze obejmuje
zwykle nieco mniejsze pole ni¿
uzyskiwane na zdjêciach. Jest to
spowodowane umiejscowieniem wizjera
w innym po³o¿eniu ni¿ obiektywu i nie
oznacza usterki.
Zaleca siê u¿ywanie ekranu LCD do
sprawdzania pola obejmowanego przez
obiektyw szczególnie w przypadku:
robienia zdjêæ w odleg³oœci do
jednego metra od fotografowanego
obiektu
w opcji Macro (s. 46)
kiedy aktywowany jest cyfrowy zoom
(s. 57)
Je¿eli robisz zdjêcia jedno po drugim w
warunkach wysokiej temperatury, czas
miêdzy zrobieniem jednego zdjêciem a
drugiego mo¿e siê wyd³u¿yæ w wyniku
procesu redukowania zak³óceñ obrazu.
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Robienie zdjêæ w opcji uproszczonej
Polecamy u¿ywanie tej opcji w przypadku proszenia kogoœ innego o zrobienie zdjêcia.
Opcja ta oferuje uproszczone menu dla wygody stosowania.
£atwo jest wybraæ rozmiar zdjêæ
Ikony na wyœwietlaczu s¹ wiêksze
Przygotowanie
Prze³¹cz tarczê opcji na opcjê uproszczon¹ (s. 8)

1

2. Zamknij menu przyciskaj¹c klawisz

Wybierz [PICT.MODE] i wybierz
[ENLARGE], [4x 6/10x15cm] lub
[E-MAIL].

[MENU] po zakoñczeniu ustawieñ.

3. Zrób zdjêcie

Ustawienia w opcji uproszczonej
[AUTO REVIEW] (Menu)
[ON] : Zarejestrowany obraz pojawia
siê automatycznie na ekranie
na ok. 1 sekundê.
[OFF] : Zarejestrowany obraz nie
pojawia siê automatycznie
[BEEP] (Menu)
[
]
G³oœne dŸwiêki aparatu
[
]
Ciche dŸwiêki aparatu
[
]
DŸwiêki aparatu wy³¹czone.

[ENLARGE]
Ta opcja przewidziana jest na
sytuacje, kiedy ¿¹dany jest du¿y
rozmiar wydruku.
[4x 6/10x15cm]
Ta opcja jest ³atw¹ metod¹
osi¹gniêcia ma³ych wydruków
"ogólnego przeznaczenia".
[E-MAIL]
Dziêki tej opcji mo¿na osi¹gn¹æ
mniejszy rozmiar plików,
dostosowany do u¿ytku domowego
i rozsy³ania wiadomoœci e-mail.

[CLOCK SET] (Menu)
Patrz strona 19
MONITOR (s. 21)
Na sta³e ustawione na [0]
(standardowo)
POWER SAVE (s. 21)
Na sta³e ustawione na [2MIN.]
Ustawienia samowyzwalacza (s. 38)
Ustawione na sta³e na 10 sekund.
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Kompensacja
przeciwoœwietlenia
w opcji uproszczonej

Szybkoœæ wykonywania zdjêæ seryjnych
(opcja BURST; s. 39)
Ustawione na sta³e na nisk¹ prêdkoœæ
Liczba zarejestrowanych zdjêæ w opcji
wykonywania zdjêæ seryjnych
(BURST) (s. 39)

Ze zjawiskiem przeciwoœwietlenia mamy do
czynienia w sytuacji kiedy fotografowany
obiekt jest oœwietlony od ty³u. W takich
sytuacjach obiekty fotografowane wychodz¹
na zdjêciach ciemne. Po naciœniêciu [ ],
pojawia siê kontrolka ON
przeciwoœwietlenia [
] i funkcja
kompensowania przeciwoœwietlenia jest
aktywowana. Funkcja ta dzia³a na zasadzie
rozjaœnienia ca³ego ekranu.

Liczba
zarejestrowanych zdjêæ
max. 3 zdjêcia
(DMC-LC70)/max.
5 zdjêæ (DMC-LC80
/DMC-LC50)

ENLARGE

[4x 6/10x15cm]

E-MAIL

max. 5 zdjêæ
max. 9 zdjêæ
(DMC-LC80) /
max. 10 zdjêæ
(DMC-LC70/
DMC-LC50)

Ustawienia balansu bieli (s. 51)
Ustawione na sta³e na [AUTO]
Ustawienia czu³oœci ISO (s. 53)
Ustawione na sta³e na [AUTO]
Rozmiar zdjêcia (s. 53) i jakoœæ (s. 54)
w [PICT.MODE]

ENLARGE

[4x 6/10x15cm]
E-MAIL

2560 x 1920 pikseli
(DMC-LC80) /
2304 x 1728 pikseli
(DMC-LC70)/
2048 x 1536 pikseli
(DMC-LC50)

1280 x 960
pikseli
640 x 480
pikseli

najwy¿sza

najwy¿sza
standardowa

Ustawienia spustu autofokusa AF (s 55)
Ustawione
na sta³e na
(migawka)

Ponowne naciœniêcie przycisku [ ] wy³¹czy
funkcjê kompensowania przeciwoœwietlenia.
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Uwagi i wskazówki

Zasiêg rejestrowania obrazu wynosi
50cm - (zbli¿enia), 10 cm - (ujêcia
szerokie)
Je¿eli odleg³oœæ miêdzy aparatem i
obiektem jest poza zasiêgiem
rejestrowania, ostroœæ mo¿e nie byæ
dobrze dobrana, nawet je¿eli zapalona
jest kontrolka ustawienia ostroœci.
W opcji uproszczonej nastêpuj¹cych
funkcji nie da siê ustawiaæ:
- NO.RESET
- RESET
- USB MODE
- VIDEO OUT
- LANGUAGE
Mimo tego ustawienia funkcji
[NO.RESET] i [LANGUAGE] w menu
ustawieñ s¹ uwzglêdniane w opcji
uproszczonej.
Ustawienia opcji (z wyj¹tkiem [CLOCK
SET] i [BLEEP] ) w opcji fotografowania
uproszczonego
nie maj¹ wp³ywu na
inne opcje fotografowania.
W opcji uproszczonej
nastêpuj¹ce
opcje nie s¹ dostêpne:
- W.BALANCE (balans bieli)
- AUTO BRACKET (automatyczne
próbkowanie)
- PICT.SIZE (rozdzielczoœæ zdjêcia)
- QUALITY (jakoœæ zdjêæ)
- SPOT MODE (fotografowanie
punktowe)
- AUDIO REC. (nagrywanie notatek
dŸwiêkowych)
- D.ZOOM (zoom cyfrowy)
- COL.EFFECT (efekty kolorystyczne)
- PICT.ADJ (dodatkowe ustawienia
jakoœci zdjêæ)
- FLIP ANIM. (tworzenie animacji ze
zdjêæ)
Jednak¿e ustawienia w [PICT.SIZE]
i [QUALITY] odpowiadaj¹ tym
z [PICT.MODE].
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Podgl¹d wykonanego zdjêcia
Przygotowanie
Funkcja podgl¹du nie jest dostêpna dla opcji rejestrowania sekwencji filmowych.

1. Naciœnij [

1X
8X

]

4X
4X

8X
1X

Kiedy zmieniasz powiêkszenie lub
pozycjê do wyœwietlania, na ekranie
pojawia siê na ok. jedn¹ sekundê
wskaŸnik pozycji zoomu A , pokazuj¹cy,
który fragment zdjêcia jest aktualnie
ogl¹dany.
Kasowanie zapisanego zdjêcia
podczas przegl¹dania.

Ostatnie wykonane zdjêcie zostanie
wyœwietlone przez oko³o 10 sekund
Wciœnij do po³owy spust migawki lub
naciœnij [ ] aby wy³¹czyæ podgl¹d
Mo¿esz obejrzeæ poprzednie lub
kolejne zdjêcia pos³uguj¹c siê
przyciskami [ / ]
Je¿eli zarejestrowane zdjêcia s¹ zbyt
jasne lub zbyt ciemne mo¿esz
skorzystaæ z funkcji kompensowania
ekspozycji (s. 36).
Raz skasowanego zdjêcia nie mo¿na
odzyskaæ
Zdjêcia mo¿na kasowaæ grupami b¹dŸ
wszystkie na raz. Dla uzyskania
szczegó³ów patrz str. 43 i 44
(rysunek wykonano dla modeli DMCLC80/DMC-LC70)

2. Mo¿esz powiêkszaæ
i przesuwaæ zdjêcie
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Zoom optyczny
Zoom optyczny umo¿liwia trzykrotne powiêkszenie fotografowanych obiektów
oraz fotografowanie krajobrazów stosuj¹c ujêcia szerokok¹tne.
Przygotowanie
Ustaw wybran¹ opcjê prócz opcji [

] (s. 8)
Zbli¿enie (Tele) obiekt
wydaje siê byæ bli¿ej

Uwagi i wskazówki
Obraz mo¿e byæ lekko
zniekszta³cony zgodnie z kszta³tem
soczewki. Zniekszta³cenie wzrasta
wraz z wartoœci¹ powiêkszenia i
pomniejszenia obrazu.
Przy du¿ych wartoœciach zoomu
jakoœæ zdjêæ mo¿na poprawiæ, je¿eli
do ich wykonania u¿yje siê statywu.
Przy du¿ych powiêkszeniach nawet
najl¿ejsze poruszenie mo¿e
spowodowaæ utratê ostroœci.

Ujêcie szerokok¹tne (Wide) obiekt wydaje siê oddalony
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Fotografowanie przy u¿yciu wbudowanej lampy b³yskowej
Przygotowanie
Ustaw pokrêt³o na ¿¹danej opcji z wyj¹tkiem
Prze³¹czanie ustawieñ
lampy b³yskowej

(s. 8)

Zawsze wy³¹czona
Nawet w ciemnym otoczeniu lampa nie
zostaje zwolniona.
Tê opcjê nale¿y stosowaæ w miejscach
gdzie u¿ywanie lampy b³yskowej jest
zabronione.

Dostêpne ustawienia lampy b³yskowej
w zale¿noœci od programu fotografowania

AUTO
Lampa b³yskowa jest wyzwalana
automatycznie w zale¿noœci od warunków
oœwietlenia
AUTO/Redukcja efektu czerwonych
oczu
Lampa b³yskowa jest wyzwalana
automatycznie w zale¿noœci od warunków
oœwietlenia. Ta opcja redukuje zjawisko
czerwonych oczu (oczy modela wygl¹daj¹ na
czerwone na fotografii z u¿yciem lampy
b³yskowej) poprzez wyzwolenie lampy
b³yskowej na sekundê przed w³aœciwym
wykonaniem zdjêcia.
Przy u¿yciu tej funkcji mo¿na fotografowaæ
ludzi w warunkach s³abego oœwietlenia.
B³ysk wymuszony
Lampa b³yskowa jest aktywowana za ka¿dym
razem, niezale¿nie od warunków
oœwietleniowych. Tê opcjê stosuje siê przy
przeciwoœwietleniu lub we fluorescencyjnym
œwietle.
Powolna synchronizacja / Redukcja
efektu czerwonych oczu.
Podczas fotografowania na tle ciemnych
pejza¿y ta opcja wymusza wolniejsze
zamykanie siê migawki podczas aktywowania
lampy tak, ¿e ciemny krajobraz zostanie
rozœwietlony. Równoczeœnie ta funkcja
redukuje efekt czerwonych oczu.
Tej opcji nale¿y u¿ywaæ fotografuj¹c ludzi na
ciemnym tle.
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Uwagi i wskazówki

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

Czu³oœæ ISO

Zasiêg lampy
ujêcia
szerokie
zbli¿enia
ujêcia
szerokie
zbli¿enia
ujêcia
szerokie
zbli¿enia
ujêcia
szerokie
zbli¿enia
ujêcia
szerokie
zbli¿enia

Wartoœci w powy¿szej tabeli
podano w przybli¿eniu
Prêdkoœci migawki dla ka¿dego
ustawienia lampy b³yskowej
Ustawienie
lampy

prêdkoœæ migawki

1/60 - 1/2000 (z wyj¹tkiem
wolnej migawki z redukcj¹
W³¹czona efektu czerwonych oczu)

(Dla opcji portretowej
przy s³abym oœwietleniu :

)
Wy³¹czona

(Dla opcji portretowej
przy s³abym oœwietleniu :

W opcji krajobrazowej
i w opcji
rejestrowania sekwencji filmowych
ustawienia lampy b³yskowej s¹ na sta³e
prze³¹czone na "zawsze wy³¹czona".
Podczas u¿ywania lampy b³yskowej w opcji
[AUTO] czu³oœæ ISO jest automatycznie
korygowana z [ISO50] na [ISO400] (dla
DMC-LC80 czu³oœæ ISO jest automatycznie
korygowana z [ISO80] na [ISO400].). Aby
unikn¹æ pogorszenia jakoœci, zmniejsz
czu³oœæ ISO.
Nie wpatruj siê w lampê b³yskow¹ z
niewielkiej odleg³oœci podczas robienia
zdjêæ z jej u¿yciem.
Je¿eli zbyt blisko przysuniesz lampê do
fotografowanych obiektów, mog¹ one
ulec deformacji lub utracie kolorów z
powodu œwiat³a i ciep³a wydzielanego
przez lampê.
Nie przykrywaj lampy b³yskowej palcami
ani innymi przedmiotami.
Je¿eli fotografowany obiekt znajduje siê zbyt
blisko podczas robienia zdjêcia z u¿yciem
lampy b³yskowej, zdjêcie mo¿e byæ
przeœwietlone.
Je¿eli pojawi siê alarm drgañ, proponujemy
zastosowanie statywu.
Je¿eli korzystasz z funkcji zdjêæ seryjnych
lub automatycznego próbkowania, na ka¿dy
b³ysk lampy wykonywane jest tylko jedno
zdjêcie.
Ikona lampy b³yskowej zmienia kolor na
czerwony w czasie aktywowania lampy
b³yskowej i wciskania spustu migawki do
po³owy.
Kiedy lampa b³yskowa ³aduje siê, kontrolka
stanu i ikona lampy b³yskowej mrugaj¹ na
czerwono wówczas zrobienie zdjêcia jest
niemo¿liwe, nawet je¿eli wciœnie siê spust
migawki do koñca.
Je¿eli kontrolka stanu na³adowania baterii
wskazuje mniej ni¿
lub ustawiona
jest opcja oszczêdzania energii
,
monitor LCD wy³¹cza siê podczas ³adowania
lampy b³yskowej.
W czasie wykonywania zdjêcia z lamp¹
b³yskow¹ balans bieli zostanie dopasowany
automatycznie [z wyj¹tkiem opcji (œwiat³o
dzienne)], ale ten balans mo¿e zostaæ
nieprawid³owo ustawiony, je¿eli lampa
b³yskowa aparatu jest niewystarczaj¹ca.
Aby unikn¹æ zniekszta³ceñ obrazu zaleca siê
ustawienie funkcji [PICT.ADJ.] na
opcjê[NATURAL] (s. 58)
Informacje na temat czu³oœci ISO patrz s. 53
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Kompensowanie ekspozycji
Tej funkcji nale¿y u¿ywaæ je¿eli nie da siê osi¹gn¹æ odpowiedniego naœwietlenia
z powodu ró¿nic w jasnoœci fotografowanego obiektu i t³a.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê prócz

1

i[

] (s. 8)

Uwagi i wskazówki

Wybierz [ + ] i dostosuj
kompensacjê ekspozycji

EV jest skrótem od Exposure Value
(wartoœæ ekspozycji) i jest to iloœæ
œwiat³a podawanego na przetwornik
CCD z uwzglêdnieniem wartoœci
przys³ony i prêdkoœci migawki.
Zakres kompensowania ekspozycji
bêdzie ograniczony w zale¿noœci od
jaskrawoœci obiektu.
Wartoœæ kompensacji jest wyœwietlana
na ekranie.
Wartoœæ ekspozycji jest
zapamiêtywana nawet po wy³¹czeniu
aparatu

Wartoœæ kompensacji mo¿na ustawiæ
w zakresie od 2 EV do +2 EV
w krokach co 1/3 EV
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Fotografowanie z opcj¹ automatycznego próbkowania
W tej opcji przy ka¿dym naciœniêciu spustu migawki rejestrowane s¹
automatycznie 3 zdjêcia, zgodnie z ustawieniami zakresu kompensowania
ekspozycji.
Mo¿esz wybraæ ¿¹dan¹ ekspozycjê spoœród 3 typów zdjêæ.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê z wyj¹tkiem
/
/
(s. 8)

1.

Wybierz [
AUTO BRACKET]
i ustaw zakres kompensowania
ekspozycji.

2 razy

Mo¿esz wybraæ ekspozycjê spomiêdzy
0 (OFF), 1/3 EV, 2/3 EV i 1 EV
Kiedy nie u¿ywasz automatycznego
próbkowania, ustaw [OFF] (wy³¹czone)
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Uwagi i wskazówki
Podczas ustawiania automatycznego
próbkowania, ikona próbkowania
pojawia siê na w lewym dolnym rogu
ekranu.
W zrobieniu zdjêcia, funkcja
automatycznego próbkowania bêdzie
automatycznie wy³¹czona.
Podczas robienia zdjêæ z
automatycznym próbkowaniem, zdjêcia
s¹ oparte na kompensowanej
ekspozycji. Kiedy ekspozycja jest
kompensowana, jej wartoœæ pojawia siê
na ekranie.
Je¿eli aktywowana jest lampa
b³yskowa, mo¿na zrobiæ tylko jedno
zdjêcie. Opcja automatycznego
próbkowania nie zostanie wy³¹czone
automatycznie.
Je¿eli funkcja automatycznego
próbkowania jest w³¹czona, niemo¿liwe
jest robienie zdjêæ z jednoczesnym
nagrywaniem notatek dŸwiêkowych.
Je¿eli jednoczeœnie ustawiono
automatyczne próbkowanie i
wykonywanie zdjêæ seryjnych,
wykonane zostanie automatyczne
próbkowanie.
Ekspozycja mo¿e nie zostaæ
prawid³owo skompensowana. Zale¿y to
od jaskrawoœci obiektu.
Je¿eli czu³oœæ ISO zosta³a ustawiona
na [ISO400], czas naœwietlania mo¿ê
byæ d³u¿szy z powodu trwania procesu
redukcji zak³óceñ (DMC-LC80).

Rejestrowanie zdjêæ - podstawy

Fotografowanie z samowyzwalaczem
Przygotowanie
Prze³¹cz tarczê na ¿¹dan¹ opcjê z wyj¹tkiem

1. W³¹cz ustawienia samowyzwalacza.

/

(s. 8)

Uwagi i wskazówki
W przypadku u¿ywania statywu a
tak¿e w innych przypadkach,
ustawienie samowyzwalacza na 2
sekundy jest wygodn¹ metod¹
stabilizacji drgañ powsta³ych wskutek
przyciœniêcia spustu migawki.
Kontrolka
samowyzwalacza
mruga a potem
migawka w³¹cza siê
po 10 sekundach
(lub po 2 sekundach).
Je¿eli przycisk wciskany jest od razu
do koñca, ostroœæ jest automatycznie
ustawiana na obiekt po wy³¹czeniu
kontrolki samowyzwalacza.
W opcji uproszczonej
samowyzwalacz mo¿e byæ ustawiony
jedynie na 10 sekund
W przypadku ustawienia
samowyzwalacza w opcji
wykonywania zdjêæ seryjnych
zostanie wykonane tylko jedno
zdjêcie.
Przy stosowaniu samowyzwalacza
zaleca siê u¿ywanie statywu.

Samowyzwalacz ustawiony
na 10 sekund
Samowyzwalacz ustawiony
na 2 sekundy
Brak ikony
(samowyzwalacz wy³¹czony)

2. Ustawianie ostroœci na
fotografowanym obiekcie.

W przypadku naciœniêcia przycisku
[MENU] w czasie, gdy nastawiony
jest samowyzwalacz, ustawienia
samowyzwalacza zostan¹ skasowane.
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Rejestrowanie zdjêæ - podstawy

Zdjêcia seryjne
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê z wyj¹tkiem

1. W³¹cz funkcjê wykonywania
zdjêæ seryjnych.

(s. 8)

W poni¿szych przypadkach prêdkoœæ
wykonywania zdjêæ seryjnych zmniejsza
siê z powodu przetwarzania sygna³u,
jednak nie jest to usterk¹:
(a) Kiedy prêdkoœæ migawki
zmniejsza siê podczas
fotografowania w ciemnym
otoczeniu.
(b) Podczas u¿ywania aparatu
w wysokich temperaturach
Liczba zdjêæ zrobionych na raz w
powy¿ej opisanych sytuacjach nie jest
okreœlona.
Kiedy czu³oœæ ISO nastawiona jest na
[ISO400] funkcja zdjêæ seryjnych nie
jest dostêpna. (DMC-LC80)
Liczba zdjêæ zarejestrowanych
w opcji zdjêæ seryjnych.

Wysoka prêdkoœæ
Niska prêdkoœæ

Prêdkoœæ robienia
zdjêæ seryjnych
(liczba zdjêæ
na sekundê)

brak ikony funkcja wy³¹czona

2. Zacznij robiæ zdjêcia

Liczba zapisanych
zdjêæ

Aby uruchomiæ funkcjê zdjêæ seryjnych,
trzymaj wciœniêty spust migawki.
Uwagi i wskazówki
Je¿eli podczas fotografowania w³¹czona jest
lampa b³yskowa, mo¿na zarejestrowaæ tylko
jedn¹ klatkê.
W opcji uproszczonej
prêdkoœæ
wykonywania zdjêæ seryjnych jest na sta³e
ustawiona na nisk¹ (s. 29).
Podczas wykonywania zdjêæ seryjnych nie
mo¿na jednoczeœnie nagrywaæ dŸwiêku.
Je¿eli funkcje automatycznego próbkowania i
fotografowania seryjnego bêd¹ w³¹czone
jednoczeœnie, wykonane zostanie
automatyczne próbkowanie.
Fotografowanie seryjne nie bêdzie dzia³aæ
zgodnie z opisem, je¿eli w miejsce karty
pamiêci SD u¿yta zostanie karta typu
MultiMediaCard. Jest to spowodowane
ni¿sz¹ prêdkoœci¹ zapisu i odczytu na karcie
typu MultiMediaCard.

*1
*2
*3

Kiedy prêdkoœæ migawki jest
wiêksza ni¿ 1/60 i lampa b³yskowa
nie jest aktywowana
dla zdjêæ rozmiaru 2304 x 1728
dla zdjêæ rozmiaru 2048 x 1536

Wyœwietlanie zdjêæ - podstawy

Wyœwietlanie zdjêæ
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

(s. 8)

1. Wybierz zdjêcie

Po zwolnieniu przycisku lub
numer przewiniêtego pliku
rozpoczyna siê od 1.
Przy przewijaniu du¿ej liczby zdjêæ
poprzez przytrzymywanie przycisku
lub , zwolnij przycisk przed
wyœwietleniem ¿¹danego zdjêcia, a
nastêpnie wyœwietl ¿¹dane zdjêcie
przyciskaj¹c pojedynczo lub .
Podczas u¿ywania podgl¹du w opcji
fotografowania lub kiedy wyœwietlane
s¹ miniatury zdjêcia mo¿na przewijaæ
tylko pojedynczo.
Uwagi i wskazówki

Naciœnij aby wyœwietliæ
poprzednie zdjêcie
Naciœnij aby wyœwietliæ
kolejne zdjêcie
Po ostatnim zdjêciu zostanie
wyœwietlone zdjêcie pierwsze.
Szybkie przewijanie do
przodu i wstecz.
Trzymaj¹c wciœniêty przycisk lub
podczas wyœwietlania spowodujesz, ¿e
na ekranie aktualizowane bêd¹ numery
plików i stron. Po zwolnieniu przycisku
zostanie wyœwietlone zdjêcie.
Szybkie przewijanie do przodu
Szybkie przewijanie do ty³u
Liczba plików przewiniêtych za jednym
razem zale¿y od tego, jak d³ugo
przytrzymujesz przycisk lub .
Im d³u¿ej przytrzymasz lub , tym
wiêcej zdjêæ mo¿esz przewin¹æ za
jednym razem.
Liczba zdjêæ przesuniêtych za jednym
razem zale¿y od ca³kowitej liczby zdjêæ
zapisanych na karcie.

Aparat bazuje na standardach DCF
(Design rule for Camera File system),
które zosta³y ustanowione przez Japan
Electronics i Information Technology
Industries Association (JEITA).
W przypadku zmiany nazwy folderu lub
nazwy pliku na komputerze PC, aparat
mo¿e nie byæ w stanie odtworzyæ zdjêæ.
Formatem pliku, który mo¿e byæ
wyœwietlony za pomoc¹ tego aparatu,
jest JPEG. (Z wyj¹tkiem niektórych
zdjêæ, które nie mog¹ zostaæ
wyœwietlone w formacie JPEG.)
Je¿eli wyœwietlane s¹ zdjêcia, które
zosta³y zarejestrowane przy pomocy
innego sprzêtu, jakoœæ zdjêcia mo¿e
ulec pogorszeniu lub zdjêcie mo¿e w
ogóle nie zostaæ wyœwietlone.
Podczas wyœwietlania pliku
niestandardowego, numer folderu lub
pliku jest oznaczony jako [-] a ekran
mo¿e staæ siê czarny.
W przypadku niektórych zdjêæ podczas
wyœwietlania mo¿e pojawiæ siê tzw.
mora. Nie oznacza to usterki.

Wyœwietlanie zdjêæ - podstawy

Wyœwietlanie miniatur zdjêæ.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

(s. 8)

1. Prze³¹cz ekran na wyœwietlanie

2. Wybierz zdjêcie

miniatur zdjêæ.

Aby powróciæ do normalnej
opcji wyœwietlania
przekrêæ pokrêt³o zoomu w stronê

Pojawi siê zdjêcie, którego numer
zaznaczony by³ kolorem ¿ó³tym.
Usuwanie zdjêcia w czasie
wyœwietlania miniatur.
Naciœnij przycisk
Kiedy pojawi siê pytanie o
potwierdzenie, naciœnij aby wybraæ
[YES] i naciœnij (s. 43)

.

Wyœwietlanie zdjêæ - podstawy

Wyœwietlanie zdjêæ w powiêkszeniu
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

(s. 8)

1. Powiêkszanie zdjêcia

Kasowanie zdjêcia podczas jego
powiêkszania.
Naciœnij przycisk
Kiedy pojawi siê pytanie o potwierdzenie,
naciœnij
aby wybraæ [YES], a nastêpnie
naciœnij
(s. 43).
Uwagi i wskazówki

Powiêkszenie wraca do [x1] kiedy
naciœniêty zostanie przycisk
[MENU].
Podczas zmiany powiêkszenia, na
ekranie pojawia siê na ok. 1
sekundê ramka zoomu , która
wskazuje który fragment zdjêcia jest
w tej chwili powiêkszany.

2. Przesuwanie obrazu.

Im bardziej powiêkszony obraz, tym
gorsza jego jakoœæ.
Funkcja powiêkszania mo¿e nie dzia³aæ,
je¿eli zdjêcie zosta³o zarejestrowane
przy pomocy innego urz¹dzenia.
Nawet je¿eli ekran LCD jest wy³¹czony
podczas normalnej opcji wyœwietlania
(s. 23), aktywowanie powiêkszenia
podczas wyœwietlania powoduje
pojawienie siê wielokrotnoœci
powiêkszenia oraz dostêpnych opcji na
ekranie. O tym, czy ekran LCD bêdzie
w³¹czony, mo¿esz zadecydowaæ
naciskaj¹c przycisk [DISPLAY].
Kiedy zmienisz powiêkszenie na [1x],
ekran LCD bêdzie wygl¹da³ tak, jak
zawsze.

Wyœwietlanie zdjêæ - podstawy

Usuwanie zdjêæ
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

(s. 8)

Kasowanie pojedynczego zdjêcia

1. Wybierz zdjêcie, które ma zostaæ

Jednoczesne kasowanie wielu zdjêæ

1. Wybierz [MULTI DELETE]

usuniête.

2 razy
Naciœnij
aby wyœwietliæ
poprzednie zdjêcie
Naciœnij
aby wyœwietliæ
nastêpne zdjêcie

(Ilustracja dla modeli
DMC-LC80/DMC-LC70)

2. Wybierz zdjêcia do skasowania

2. Usuwanie zdjêcia

(Ilustracja dla modeli
DMC-LC80/DMC-LC70)

Wybrane zdjêcia oznaczone s¹ ikon¹
.
Ponowne naciœniêcie przycisku
spowoduje
anulowanie kasowania.
Ikona
mruga na czerwono, je¿eli
wybrane zdjêcie nie mo¿e byæ skasowane.
W takim wypadku nale¿y wy³¹czyæ ochronê
przed skasowaniem. (s. 69)

Wyœwietlanie zdjêæ - podstawy

3. Usuwanie zdjêæ

Mo¿liwe jest jednoczesne
usuniêcie do 50 zdjêæ.

Usuwanie wszystkich zdjêæ.

1. Wybierz [ALL DELETE].

2 razy
(ilustracja dla modeli
DMC-LC80/DMC-LC70)

2. Usuñ wszystkie zdjêcia

Uwagi i wskazówki
Raz skasowanych zdjêæ nie da siê
odzyskaæ. Upewnij siê, czy na
pewno chcesz usun¹æ zdjêcia.
Zdjêcia, które s¹ chronione przed
skasowaniem (s. 69) lub nie
spe³niaj¹ standardów DCF (s. 40)
nie mog¹ byæ skasowane.
Nie wy³¹czaj aparatu i nie wyjmuj
karty podczas kasowania.
Je¿eli poziom na³adowania baterii
jest zbyt niski (s. 13), u¿yj
przejœciówki do zasilania pr¹dem
zmiennym (AC; opcjonalnie,
DMW-AC2).

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Tarcza opcji
Wybierz ¿¹dan¹ opcjê przekrêcaj¹c tarczê

Opcja oszczêdzania energii (s. 45)
Opcja Macro (s. 46)
Opcja portretowy (s. 47)
Opcja krajobrazowy (s. 47)
Opcja portretowy przy s³abym oœwietleniu (s. 48)
Opcja rejestrowania poruszaj¹cych siê
obiektów (s. 49)

Fotografowanie w opcji oszczêdzania energii
W opcji oszczêdzania energii aparat zmniejsza promieniowanie ekranu
LCD i pracuje w³¹czaj¹c opisane poni¿ej funkcje w celu zmniejszenia
poboru energii.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

(s. 8)

Sytuacja
Po 15 sekundach bezczynnoœci
(Je¿eli funkcja [ECONOMY] w
ustawieniach menu [SETUP]
prze³¹czona jest na [LEVEL1] lub
[LEVEL2]. (s. 20)

Dzia³anie
Na ekranie przez 2 sekundy miga
napis [MONITOR OFF]

Po 5 sekundach bezczynnoœci od
momentu wykonania ostatniego
zdjêcia (dzia³a tylko wtedy, gdy
funkcja [ECONOMY] w ustawieniach
menu [SETUP] jest prze³¹czona na
[LEVEL2].) (s. 20)
Ekran LCD wy³¹cza siê.
Ponowne w³¹czanie ekranu:
naciœnij dowolny przycisk
Po 2 minutach bezczynnoœci

Aparat wy³¹cza siê (W³¹cza siê opcja
oszczêdzania energii).
Ponowne w³¹czanie aparatu.
Naciœnij spust migawki
Wy³¹cz i ponownie w³¹cz aparat

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Uwagi i wskazówki
Ekran LCD wy³¹cza siê równie¿
podczas ³adowania lampy
b³yskowej
Opcja oszczêdzania energii nie jest
w³¹czona, kiedy na ekranie pojawia
siê menu lub ustawiony jest
samowyzwalacz.
Fotografowanie z u¿yciem
opcji Macro
Ta opcja pozwala na robienie zdjêæ z
dok³adnym ustawieniem ostroœci na
obiekcie (np. przy fotografowaniu
kwiatów). Z jego u¿yciem aparat mo¿na
zbli¿yæ do fotografowanego obiektu na
odleg³oœæ 10 cm (ujêcia szerokok¹tne).
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê
Zwyk³e zdjêcia

Opcja Macro

. (s. 8)

Uwagi i wskazówki
W opcji Macro zalecane jest u¿ycie
statywu.
Je¿eli obiektyw aparatu znajduje siê
poza zasiêgiem pracy opcji Macro,
obraz mo¿e pozostaæ nieostry,
nawet je¿eli zaœwieci siê kontrolka
ostroœci.
W opcji Macro uchwycony zakres
mo¿e siê ró¿niæ od obrazu
widzianego przez wizjer. Dlatego
zalecane jest u¿ycie w jej miejsce
ekranu LCD.
Efektywny zasiêg lampy b³yskowej
wynosi ok. 30cm - 4,8m (ujêcia
szerokok¹tne) i 50 cm - 2,8 m
(zbli¿enia). (przy ustawieniu
[ISO400]/[AUTO])

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z u¿yciem
opcji portretowej
Ta opcja umo¿liwia "wydobycie"
fotografowanego obiektu z
nieostrego t³a i korektê
ekspozycji oraz odcienia.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

. (s. 8)

Fotografowanie
w opcji krajobrazowej.
W opcji krajobrazowej aparat jest
ustawiony tak, aby wydobyæ g³êbiê
obrazu. Opcja ta najlepiej sprawdza siê
w plenerze, w warunkach oœwietlenia
s³onecznego, przy odleg³oœciach
powy¿ej 3 m.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

. (s. 8)

Technika fotografowania
Aby wykorzystaæ jak najlepiej mo¿liwoœci
tej opcji:
1. Przekrêæ dŸwigienkê zoomu tak dalece
w stronê Tele (zbli¿enia), jak to jest
mo¿liwe
2. Zbli¿ siê do fotografowanej osoby
3. Wybierz t³o, które jest znacznie
oddalone od aparatu.

Uwagi i wskazówki

Uwagi i wskazówki
Ta opcja sprawdza siê najlepiej przy
fotografowaniu w plenerze i oœwietleniu
dziennym.
Najlepsze efekty daje ustawienie
balansu bieli na [AUTO], o ile zdjêcia
robione s¹ w plenerze. W przypadku
fotografowania wewn¹trz pomieszczeñ,
odcieñ mo¿e ulec zmianie.
W razie potrzeby mo¿na skorygowaæ
ustawienia balansu bieli (s. 51).
W celu poprawienia ekspozycji lub
odcienia, skorzystaj z funkcji
kompensowania ekspozycji (s. 36) lub
zmieñ ustawienia jakoœci zdjêæ (s. 58).

Lampa b³yskowa ustawiona jest na
"zawsze wy³¹czona"
Efektywny zakres ostroœci wynosi 3 m Najlepsze efekty uzyskuje siê
ustawiaj¹c balans bieli na [AUTO] w
przypadku robienia zdjêæ w plenerze i
w œwietle dziennym. Podczas
fotografowania wewn¹trz pomieszczeñ
odcieñ mo¿e ulec zmianie.
W razie potrzeby mo¿na zmieniæ
ustawienia balansu bieli. (s. 51)

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Nocne pejza¿e

Fotografowanie w opcji
portretowej w warunkach
s³abego oœwietlenia
Ta opcja umo¿liwia fotografowanie na
tle nocnego krajobrazu. Poprzez
u¿ycie lampy b³yskowej i zastosowanie
mniejszej prêdkoœci migawki, obiekt i
t³o zdjêcia bêd¹ wygl¹daæ na zdjêciu
na jaœniejsze ni¿ w rzeczywistoœci.
Przygotowanie
Ustaw pokrêt³o na opcjê

. (s. 8)

Prêdkoœæ migawki przy zastosowaniu
opcji portretowej w warunkach
s³abego oœwietlenia
Ustawienie
lampy

prêdkoœæ migawki

Technika fotografowania
Zalecane jest u¿ycie statywu z uwagi
na spowolnion¹ pracê migawki
(maksymalnie ok. 1 sekundy) w
ciemnym otoczeniu.
Upewnij siê, ¿e fotografowany obiekt
pozosta³ nieruchomo przez ok. 1
sekundê od wciœniêcia spustu migawki.
Obiekt powinien znajdowaæ siê w
efektywnym zakresie dzia³ania lampy
b³yskowej. [50 cm - 4,8m (ujêcia
szerokok¹tne), 50 cm - 2,8 m
(zbli¿enia)]. (dla ustawienia
[ISO400]/[AUTO])
Zaleca siê przestawienie dŸwigienki
zoomu na Wide (ujêcia szerokok¹tne)
Zakres, w którym mo¿na ustawiæ
ostroœæ, wynosi ok. 1 m - 3 m

Bez wykorzystania lampy b³yskowej
prêdkoœæ migawki spada do oko³o 8
sekund.
Zakres, w którym mo¿na ustawiæ ostroœæ,
wynosi ok. 3 m -

Uwagi i wskazówki
Jedyne dostêpne ustawienie lampy
b³yskowej to wolna synchronizacja z
redukcj¹ efektu czerwonych oczu
Mo¿liwe jest, ¿e migawka pozostanie
zamkniêta (maksymalnie przez 8
sekund) po naciœniêciu spustu migawki
przy zredukowanej prêdkoœci migawki,
ale nie jest to usterk¹.
W przypadku wy³¹czenia lampy
b³yskowej w opcji fotografowania
portretowego w warunkach s³abego
oœwietlenia, odcieñ mo¿e ulec zmianie
ze wzglêdu na ustawienie balansu bieli
na [AUTO].
W razie potrzeby mo¿esz zmieniæ
ustawienia balansu bieli (s. 51)
W przypadku fotografowania w bardzo
ciemnym otoczeniu, na zdjêciu mog¹
pojawiæ siê zniekszta³cenia. Aby ich
unikn¹æ, zalecane jest ustawienie
funkcji [PICT.ADJ] na [NATURAL].
W przypadku fotografowania w
ciemnym otoczeniu, ustawienie
ostroœci mo¿e byæ problemem. Zaleca
siê wybieranie jaœniejszych ujêæ o
wy¿szym kontraœcie i u¿ywanie
blokady AF/AE (s. 28)

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Rejestrowanie sekwencji
filmowych
Funkcja ta umo¿liwia rejestrowanie
sekwencji filmowych.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê

2. Naciœnij do po³owy spust migawki

. (s. 8)

1. Wybierz [MOTION RATE]

Kiedy ostroœæ zostanie ustawiona,
zapali siê kontrolka ostroœci .

3. Wciœnij do koñca spust migawki
aby rozpocz¹æ filmowanie.

[30fps]:
ruch nagrywanego obiektu bêdzie
p³ynny, lecz rozmiary pliku doœæ
znaczne.
[10fps]:
Rozmiar pliku bêdzie mniejszy, co
umo¿liwia d³u¿sze nagrywanie.
fps (frame per second) liczba
klatek rejestrowanych w ci¹gu
jednej sekundy
Po dokonaniu ustawieñ zamknij
menu, naciskaj¹c przycisk
[MENU]

Nagrywanie dŸwiêku
rozpoczyna siê w tym
samym czasie,
za pomoc¹
wbudowanego
mikrofonu
(w modelach DMC-LC80/DMC-LC70)
Nagranie mo¿na zatrzymaæ poprzez
ponowne pe³ne wciœniêcie spustu
migawki.
Je¿eli w czasie nagrywania karta
pamiêci zape³ni siê, nagranie bêdzie
automatycznie przerwane.

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Pojemnoœæ karty a czas
rejestrowania (w tabeli podano
maksymalny czas
nagrania w sekundach)
Pojemnoœæ
karty
pamiêci SD

Szybkoœæ rejestrowania

Na ekranie pojawia siê przybli¿ona
iloœæ wolnego miejsca (w sekundach
nagrania).
Wartoœci w tabeli s¹ podane w
przybli¿eniu.

Uwagi i wskazówki
DŸwiêk nie mo¿e byæ odtwarzany za
pomoc¹ aparatu. Aby odtworzyæ dŸwiêk,
nale¿y pod³¹czyæ aparat do telewizora (s.
79) b¹dŸ do komputera PC (s. 82).
Rozdzielczoœæ obrazu jest ustawiona na
sta³e na 320 x 240 pikseli
Niemo¿liwe jest nagrywanie sekwencji
filmowych bez dŸwiêku (DMC-LC80/DMCLC70)
Aparat DMC-LC50 nie jest wyposa¿ony w
funkcjê nagrywania dŸwiêku.
W przypadku u¿ywania karty typu
MultiMediaCard, po zakoñczeniu nagrania
mo¿e pojawiæ siê kontrolka wykonywania
operacji na karcie lub kontrolka statusu.
Nie oznacza to usterki.
Po rozpoczêciu nagrywania automatyczne
ustawianie ostroœci, zoom oraz wartoœci
przys³on s¹ ustalone w jednym po³o¿eniu
(ustawionym dla pierwszej klatki).
W przypadku niektórych typów kart
pamiêci, rejestrowanie mo¿e siê
nieoczekiwanie zatrzymaæ.
Odtwarzanie sekwencji filmowych,
zarejestrowanych przy pomocy tego
aparatu, z u¿yciem innych urz¹dzeñ mo¿e
prowadziæ do pogorszenia jakoœci obrazu
lub dŸwiêku. W niektórych przypadkach
nagranie mo¿e w ogóle nie zostaæ
wyœwietlone.
Sekwencje filmowe zarejestrowane z
funkcj¹ [MOTION RATE] ustawion¹ na
[30fps] nie mog¹ byæ odtwarzane za
pomoc¹ aparatu, który nie obs³uguje tej
prêdkoœci.
Funkcja podgl¹du jest niedostêpna.
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Menu [REC]
Ustawianie odcienia, korygowanie jakoœci zdjêcia, itp. daje du¿y wybór
mo¿liwoœci robienia zdjêæ.
[W.BALANCE] (s. 51) balans bieli
Funkcje
menu

Sposoby
ustawienia

[SENSITIVITY] (s. 53) czu³oœæ ISO
[PICT.SIZE] (s.53) rozdzielczoœæ obrazu
[QUALITY] (s. 54) jakoœæ obrazu
[SPOT MODE] (s. 54) fotografowanie punktowe
[AUDIO REC.] (s. 55) nagrywanie dŸwiêku
[AF TRIGGER] (s. 55) wstêpne ustawianie ostroœci
[D.ZOOM] (s. 57) zoom cyfrowy
[COL.EFFECT] (s. 58) efekt kolorystyczny
[PICT.ADJ.] (s. 58) dodatkowe
ustawienia jakoœci zdjêæ
[FLIP ANIM.] (s. 58) tworzenie animacji ze zdjêæ

Aby zamkn¹æ menu, naciœnij przycisk
[MENU] po zakoñczeniu ustawieñ.

Ustawienia balansu bieli
W pewnych sytuacjach kolor bia³y
mo¿e siê wydawaæ czerwonawy
lub niebieskawy. Przy u¿yciu
rêcznie regulowanej funkcji
balansu bieli mo¿na skorygowaæ
ten problem.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na ¿¹dan¹ opcjê oprócz
/
. (s. 8)

Sposoby ustawienia
[AUTO]
automatyczne ustawianie balansu
bieli
(œwiat³o dzienne):
do fotografowania w plenerze w
s³oneczne dni
(zachmurzenie)
do fotografowania w pochmurne dni
(halogen)
do fotografowania w warunkach
oœwietlenia halogenowego
(w³asne ustawienie)
rêczne ustawianie balansu bieli (patrz
kolejne strony instrukcji)

Podczas ustawiania balansu bieli na
opcjê inn¹ ni¿ [AUTO], mo¿na dok³adnie
wyregulowaæ balans bieli. (s.52)
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Rêczne ustawianie balansu
bieli (w³asne ustawienie)
Aby rêcznie ustawiæ balans bieli,
nale¿y wybraæ
(w³asne
ustawienie) i przycisn¹æ . Nastêpnie
nale¿y skierowaæ aparat na kartkê
bia³ego papieru
lub podobny obiekt,
tak aby wype³ni³ on sob¹ ca³y ekran, po
czym naciœnij .

Dok³adna regulacja balansu bieli
Je¿eli uzyskanie ¿¹danej barwy przy
pomocy balansu bieli sprawia trudnoœci
(z powodu zbyt wielu Ÿróde³ œwiat³a,
etc.), wyreguluj balans bieli dok³adnie
wed³ug nastêpuj¹cych instrukcji:
1. Ustaw balans bieli na
. (s. 51)
2. Naciœnij
i przytrzymaj, a¿ uka¿e
siê [
WB ADJUST].
3. Wyreguluj balans bieli
[BLUE] naciœnij, kiedy odcieñ
zdjêcia jest czerwonawy
[RED] naciœnij, kiedy odcieñ
zdjêcia jest niebieskawy
4. Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij
menu, u¿ywaj¹c przycisku .

Uwagi i wskazówki
Ustawianie balansu bieli
Ustawienia balansu bieli s¹
uwzglêdniane podczas u¿ywania innych
opcji fotografowania.
W przypadku opcji uproszczonej
,
balans bieli jest na sta³e ustawiony w
pozycji [AUTO].
W przypadku fotografowania z u¿yciem
lampy b³yskowej, balans bieli zostanie
dostosowany automatycznie [z
wyj¹tkiem
(œwiat³a dziennego)], ale
je¿eli dzia³anie lampy b³yskowej nie jest
wystarczaj¹ce, balans bieli mo¿e zostaæ
nieprawid³owo ustawiony.
Dok³adna regulacja balansu bieli
Ikona balansu bieli zmienia siê na
czerwon¹ lub niebiesk¹
Wartoœæ balansu bieli mo¿e byæ
ustawiona osobno dla ka¿dej z opcji
balansu bieli.
Dok³adna regulacja balansu bieli jest
uwzglêdniana przy fotografowaniu z
u¿yciem lampy b³yskowej.
Po rêcznym ustawieniu balansu bieli
wartoœæ dostrojenia jest zerowana.
Po regulacji zdjêci bêdzie zbli¿one do
rzeczywistego obrazu, ale nie
identyczne.
Je¿eli w³¹czone s¹ efekty
kolorystyczne [COOL], [WARM] lub
[B/W] (s. 58), funkcja dok³adnej
regulacji balansu bieli nie jest
dostêpna.

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Ustawianie czu³oœci ISO
Ustawienia czu³oœci ISO decyduj¹ o
czu³oœci aparatu na œwiat³o. Czu³oœæ ISO
mo¿e zostaæ zwiêkszona, je¿eli chcesz
wykonaæ zdjêcie w miejscu, gdzie
fotografowanie z u¿yciem lampy b³yskowej
jest zabronione. Po zwiêkszeniu czu³oœci
ISO, ogólna jakoœæ zdjêcia ulegnie
pewnemu pogorszeniu.

Przygotowanie
Ustaw tarczê na ¿¹dan¹ opcjê
z wyj¹tkiem
. (s. 8)
Mo¿liwe ustawienia
DMC-LC80:
W przypadku prze³¹czenia na [AUTO], czu³oœæ
ISO jest automatycznie dostosowywana w
zakresie od [ISO80] do [ISO200] w zale¿noœci
od oœwietlenia. (Zakres ten zwiêksza siê od
[ISO80] do [ISO400] w przypadku u¿ycia
lampy b³yskowej.)
DMC-LC70/DMC-LC50:
W przypadku ustawienia na [AUTO], czu³oœæ
ISO jest automatycznie dostosowywana w
zakresie od [ISO50] do [ISO200] w zale¿noœci
od oœwietlenia. (Zakres ten zwiêksza siê od
[ISO50] do [ISO400] w przypadku u¿ycia
lampy b³yskowej.)

Kiedy czu³oœæ ISO ustawiona jest na
[ISO400], czas potrzebny na zapisanie
zdjêcia wyd³u¿a siê z powodu trwania
procesu redukuj¹cego szumy na
Zmiana rozdzielczoœci zdjêcia
Im ni¿sza rozdzielczoœæ, tym wiêcej zdjêæ
mo¿na zapisaæ na karcie pamiêci. Ponadto
ma³y rozmiar umo¿liwia za³¹czenie zdjêcia do
wiadomoœci e-mail lub wygodniejsze wys³anie
go na stronê internetow¹.
Im wy¿sza rozdzielczoœæ, tym lepsz¹ jakoœæ
uzyskuje siê na wydrukach komputerowych,
zw³aszcza o wiêkszym formacie.

Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê prócz
. (s. 8)
Mo¿liwe ustawienia
pikseli
pikseli
pikseli
pikseli
pikseli
pikseli
pikseli

czu³oœæ ISO

W jasnych
miejscach
(np. plener)
W ciemnych
miejscach

odpowiednia
nieodpowiednia

odpowiednia

Zdjêcia wykonane w rozdzielczoœci [HDTV]
bêd¹ mia³y znakomit¹ jakoœæ podczas
wyœwietlania ich na telewizorze
szerokoekranowym (o formacie 16:9).
Zdjêcia zapisane na karcie pamiêci SD
mog¹ byæ wyœwietlane na ekranach
telewizorów zawieraj¹cych czytniki kart SD.

Uwagi i wskazówki

nieodpowiednia

Prêdkoœæ migawki niska
szumy na obrazie mniejsze

wysoka
wiêksze

W opcji uproszczonej
lub opcji
rejestrowania sekwencji filmowych
czu³oœæ ISO jest na sta³e ustawiona na
[AUTO]
Aby unikn¹æ szumów na obrazie, zaleca siê
zmniejszanie czu³oœci ISO lub ustawienie
funkcji [PICT.ADJ.] na [NATURAL] (s. 58)
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat
prêdkoœci migawki, patrz s. 35
Kiedy czu³oœæ ISO ustawiona jest na
[ISO400], opcja zdjêæ seryjnych nie jest
dostêpna (DMC-LC80)

Klatki sekwencji filmowych
maj¹ sta³¹
rozdzielczoœæ 320 x 240 pikseli
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zdjêcia bêd¹
wygl¹da³y jak mozaika zale¿y to od
fotografowanego obiektu i warunków
fotografowania.
Liczba zdjêæ, jak¹ mo¿na zarejestrowaæ,
zale¿y od ujêcia.
Liczba mo¿liwych do zapisania zdjêæ na
karcie mo¿e nie odpowiadaæ liczbie
zapisanych zdjêæ.
Pojemnoœæ karty w przeliczeniu na liczbê
zdjêæ podano na stronie 94.
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Zmiana ustawieñ jakoœci.
Termin "jakoœæ" odnosi siê do stopnia
kompresji obrazu. Ni¿szy stopieñ
kompresji oznacza wy¿sz¹ jakoœæ
zdjêcia. Natomiast wy¿szy stopieñ
kompresji umo¿liwia zapis wiêkszej
liczby zdjêæ na karcie pamiêci.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na ¿¹dan¹ opcjê,
z wyj¹tkiem
. (s. 8)

Fotografowanie punktowe
W³¹czenie tej funkcji spowoduje, ¿e
obszar ujêcia u¿ywany do nastawienia
ostroœci i ekspozycji zostanie
ograniczony. Mo¿e siê to okazaæ
przydatne podczas fotografowania
grupy osób, z których jedn¹ chcemy
wyró¿niæ za pomoc¹ ekspozycji.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê, z wyj¹tkiem
. (s. 8)

Mo¿liwe ustawienia
Wysoka (niski stopieñ
kompresji)
Priorytetem jest jakoœæ zdjêcia.
Standardowa (wysoki stopieñ
kompresji)
Priorytetem jest liczba zdjêæ
mieszcz¹cych siê na karcie
pamiêci zdjêcia zapisywane s¹ ze
standardow¹ jakoœci¹.

Mo¿liwe ustawienia

Uwagi i wskazówki
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zdjêcie bêdzie
mia³o wygl¹d mozaiki, co jest zale¿ne
od fotografowanego obiektu lub
warunków wykonywania zdjêcia.
Liczba zdjêæ mieszcz¹cych siê na
karcie pamiêci zale¿y od ujêcia.
Liczba zdjêæ, któr¹ mo¿na jeszcze
zapisaæ na karcie pamiêci, mo¿e nie
odpowiadaæ liczbie zarejestrowanych
zdjêæ.
Pojemnoœæ kart pamiêci w
przeliczeniu na liczbê zdjêæ podano
na stronie 94.

W przypadku wybrania opcji
fotografowania punktowego [SPOT
MODE] i w³¹czeniu jej ([ON]), na
ekranie pojawiaj¹ siê celownik
obszaru autofokusa
i celownik
pomiarowy
. Nastaw celownik
AF na wybrany obszar obiektu i
naciœnij spust migawki do po³owy, aby
w³¹czyæ blokadê AF/AE.
Kiedy fotografowany obiekt nie jest
wystarczaj¹co oœwietlony, ostroœæ
mo¿e zostaæ nieprawid³owo
ustawiona.
W zale¿noœci od wyboru obiektu, t³o
mo¿e staæ siê ciemne lub bia³awe,
poniewa¿ ekspozycja jest nastawiana
tak, aby by³a odpowiednia dla
obszaru ograniczonego celownikiem
autofokusa.
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Zdjêcia z notatkami dŸwiêkowymi.
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Funkcja umo¿liwia nagrywanie notatek
dŸwiêkowych.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê,
z wyj¹tkiem
. (s. 8)
Ustawienia
Po wybraniu [AUDIO REC.]
i prze³¹czeniu na [ON], na ekranie
pojawia siê
.
5 sekund póŸniej nagranie jest
automatycznie zatrzymane
DŸwiêk nagrywany jest przy pomocy
wbudowanego w aparat mikrofonu

Wstêpne ustawianie ostroœci
u¿ywaj¹c spustu AF
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Aby w³¹czyæ tê opcjê, ustaw przycisk
odpowiedzialny za wstêpne ustawianie
ostroœci w pozycji [FOCUS] (przycisk
znajduje siê w menu [AF TRIGGER]).
Wstêpne ustawianie ostroœci polega na
uprzednim ustawieniu ostroœci w
punkcie, w kierunku którego porusza siê
obiekt. Ta funkcja znajduje
zastosowanie w sytuacjach, kiedy obiekt
porusza siê z du¿¹ szybkoœci¹. Mo¿na
j¹ stosowaæ o ile odleg³oœæ miêdzy
obiektywem i fotografowanym obiektem
jest ustalona.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na ¿¹dan¹ opcjê, z wyj¹tkiem
(s. 8)
Ustawienia

Naciœniêcie przycisku [MENU] w
trakcie nagrywania powoduje jego
skasowanie. DŸwiêk nie mo¿e byæ
nagrany.
W przypadku prze³¹czenia na opcjê
automatycznego próbkowania lub
opcjê zdjêæ seryjnych, nagrywanie
dŸwiêku jest niemo¿liwe.

(SHUTTER) (migawka)
Autofokus jest aktywowany po
wciœniêciu spustu migawki do po³owy.
FOCUS:
Po naciœniêciu przycisku [FOCUS],
autofokus zostaje uruchomiony.
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Procedura fotografowania ze
wstêpnym ustawianiem ostroœci
za pomoc¹ przycisku [FOCUS]

1.

Ustaw celownik autofokusa na
punkt, na którym ma zostaæ
ustawiona ostroœæ. (s. 25)

2. Naciœnij przycisk [FOCUS]

Kiedy ostroœæ obiektu zostanie
ustawiona, celownik autofokusa
zmieni barwê z bia³ej na zielon¹ a
kontrolka ostroœci zapali siê na czas
1 sekundy. Je¿eli obiekt znajduje siê
poza efektywnym zasiêgiem
ustawiania ostroœci, kontrolka
ostroœci bêdzie migaæ.
Nawet w przypadku wciœniêcia
spustu migawki do po³owy,
ustawienia ostroœci nie zmieni¹ siê,
chyba ¿e przycisk [FOCUS] zostanie
ponownie naciœniêty.
Po naciœniêciu spustu migawki do
po³owy, znika komunikat [
]i
wyœwietla siê wartoœæ przys³ony
oraz prêdkoœæ migawki.
Po naciœniêciu spustu migawki do
po³owy bez uprzedniego wciœniêcia
przycisku [FOCUS], komunikat
[
] zmienia barwê na
czerwon¹.
Kiedy obiekt znajduje siê w
obszarze autofokusa naciœnij
spust (zrób zdjêcie)

Aby przywróciæ zwyk³e ustawienia
ostroœci, prze³¹cz funkcjê AF TRIGGER na
. Je¿eli zachodzi potrzeba
ustawienia ostroœci przed wykonaniem
zdjêcia, np. z wykorzystaniem wstêpnego
ustawiania ostroœci, prze³¹cz na [FOCUS].
Po wykonaniu zdjêcia ze wstêpnym
ustawieniem ostroœci, prze³¹cz znów na
.
W opcji uproszczonej
i opcji
rejestrowania sekwencji filmowych
funkcja AF TRIGGER jest automatycznie
prze³¹czona na
.
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Zoom cyfrowy.
Przy pomocy zoomu cyfrowego,
mo¿liwe jest dalsze powiêkszenie
obiektu, który zosta³ ju¿ trzykrotnie
powiêkszony za pomoc¹ zoomu
optycznego. Zoom cyfrowy mo¿e
powiêkszyæ obiekt jeszcze 3 razy, co
daje razem maksymalne,
dziewiêciokrotne powiêkszenie.

Wchodzenie w zakres zoomu cyfrowego
Podczas obracania dŸwigienki zoomu na
maksymalne powiêkszenie, w pewnym
momencie wskazania zoomu zatrzymaj¹ siê
na moment. Nie oznacza to usterki.
W zakres zoomu cyfrowego mo¿na przejœæ
albo obracaj¹c dŸwigienkê w sposób ci¹g³y
w po³o¿enie [T], albo poprzez obrócenie
dŸwigienki, jej zwolnienie i ponowne
obrócenie.

Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Uwagi i wskazówki
Jakoœæ obrazu powiêkszonego cyfrowo
ulega pogorszeniu.
Podczas fotografowania w zakresie
zoomu cyfrowego zaleca siê korzystanie
ze statywu.
Po wy³¹czeniu ekranu LCD, zoom
cyfrowy jest zerowany.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê,
z wyj¹tkiem
. (s. 8)
Ustawienia
Podczas obracania dŸwigienki zoomu i
w³¹czania funkcji [D.ZOOM] (zoom
cyfrowy) na [ON] (w³¹czone), pojawia siê
kontrolka zoomu cyfrowego.

zoom cyfrowy w³¹czony

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Efekty kolorystyczne
Aparat dysponuje trzema opcjami
efektów kolorystycznych, które mo¿na
nak³adaæ na zdjêcie.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê,
z wyj¹tkiem
. (s. 8)
Dostêpne opcje:

Tworzenie animacji ze zdjêæ
(DMC-LC80/DMC-LC70)
Uk³adaj¹c zdjêcia robione klatka po
klatce mo¿liwe jest stworzenie
sekwencji filmowej.
Przyk³ad:
Po zestawieniu w sekwencjê serii zdjêæ
obiektu, który pomiêdzy kolejnymi
ujêciami by³ stopniowo przesuwany,
uzyskujemy wra¿enie ruchu.

[COOL]:
zdjêcie robi siê niebieskawe
[WARM]:
zdjêcie robi siê czerwonawe
[B/W]:
zdjêcie staje siê czarno-bia³e

Dodatkowe ustawienia jakoœci
zdjêæ (Picture Adjustment)
Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê, z
wyj¹tkiem
. (s. 8)
Dostêpne ustawienia:
[NATURAL]:
zdjêcia bêd¹ wychodzi³y bardziej
"miêkkie"
[VIVID]:
zdjêcia bêd¹ wychodzi³y bardziej
¿ywe kolorystycznie
W opcji uproszczonej
i opcji
rejestrowania sekwencji filmowych
niemo¿liwa jest regulacja jakoœci
zdjêæ.
Podczas robienia zdjêæ w ciemnym
otoczeniu, na zdjêciu mog¹ pojawiaæ
siê zak³ócenia. Aby ich unikn¹æ,
zaleca siê prze³¹czenie funkcji
[PICT.ADJ] na [NATURAL].

Przygotowanie
Ustaw tarczê na wybran¹ opcjê, z
wyj¹tkiem
. (s. 8)
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Wykonywanie zdjêæ do animacji

1. PrzejdŸ do menu [FLIP ANIM.].

3. Zrób zdjêcia do animacji.

Jednorazowo mo¿esz wykonaæ
do 100 zdjêæ.

2. Wybierz opcjê [IMAGE CAPTURE].

4. SprawdŸ wykonane zdjêcia.

Za pomoc¹ przycisków i
mo¿esz obejrzeæ poprzednie i
nastêpne zdjêcie
Wykasuj niepotrzebne zdjêcia za
pomoc¹ przycisku
.
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Tworzenie sekwencji filmowej

5. Wybierz opcjê
[CREATE MOTION IMAGE]

6. Wybierz opcjê [FRAME RATE]
i ustaw liczbê klatek na sekundê.

7. Wybierz opcjê
[CREATE MOTION IMAGE].
Animacja zostanie utworzona.

Animacja bêdzie liczona jako jeden
plik.
Po zakoñczeniu ustawieñ, zamknij
menu, przyciskaj¹c trzykrotnie
przycisk [MENU].

Wyœwietlanie utworzonej animacji
Postêpuj wed³ug tej samej procedury,
co w przypadku odtwarzania sekwencji
filmowych (s. 63)
Kasowanie wszystkich obrazów
u¿ytych do animacji.
[5fps]: 5 klatek na sekundê
[10fps]: 10 klatek na sekundê
(animacja stanie siê bardziej
p³ynna)

Po wybraniu opcji [DELETE STILL
IMAGES] na ekranie pojawi siê
komunikat z pytaniem o potwierdzenie.
Wybierz [YES] i naciœnij .
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Uwagi i wskazówki
Animacje tworzone ze zdjêæ s¹
zapisywane jako sekwencje filmowe.
Ich rozdzielczoœæ wynosi 320 x 240
pikseli.
Do tworzenia animacji nie mo¿na
u¿ywaæ zdjêæ z nagranymi notatkami
dŸwiêkowymi, zarejestrowanymi
wopcji zdjêæ seryjnych
i z automatycznym próbkowaniem.
Obrazy z poszczególnych klatek nie
pojawiaj¹ siê na podgl¹dzie. (s. 32)
Animacje tworzone ze zdjêæ nie mog¹
byæ odtwarzane za pomoc¹ innego
sprzêtu.
Animacje tworzone ze zdjêæ
zarejestrowane z prêdkoœci¹ ([FRAME
RATE]) piêciu klatek na sekundê
[5fps] nie mog¹ byæ odtworzone za
pomoc¹ aparatu, który nie obs³uguje
takiej prêdkoœci.
Animacje tworzone ze zdjêæ nie mog¹
byæ nagrywane wraz z dŸwiêkiem.
Jednak¿e w przypadku odtwarzania
animacji za pomoc¹ sprzêtu, który nie
dysponuje funkcj¹ mute (wy³¹czanie
dŸwiêku), w tle mog¹ daæ siê s³yszeæ
jakieœ szumy.
Liczba obrazów, które mo¿na zapisaæ
na karcie pamiêci, jest tylko
przybli¿eniem.
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Odtwarzanie zdjêæ z notatkami dŸwiêkowymi
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê
odtwarzania
. (s. 8)

1. Wybierz zdjêcie z ikon¹ dŸwiêku

2. Odtwórz dŸwiêk.

Uwagi i wskazówki
DŸwiêk nie mo¿e byæ odtwarzany za
pomoc¹ tego aparatu. Aby
odtworzyæ dŸwiêk, nale¿y
pod³¹czyæ aparat do telewizora (s.
79) lub komputera PC (s. 82).
Aparat DMC-LC50 nie jest
wyposa¿ony w funkcjê odtwarzania
dŸwiêku.
Niemo¿liwa jest zmiana rozmiaru
zdjêcia (s. 74) z plikiem dŸwiêkowym,
ani jego przyciêcie. (s. 76)
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Odtwarzanie sekwencji filmowych
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê odtwarzania

Szybkie przewijanie

1. Wybierz zdjêcie z ikon¹
sekwencji filmowej

. (s. 8)

.

Podczas odtwarzania sekwencji filmowej,
naciœnij i przytrzymaj
szybkie przewijanie do przodu
szybkie przewijanie do ty³u
Po zwolnieniu przycisku powraca siê do
normalnej opcji odtwarzania.
Pauza
Podczas odtwarzania naciœnij przycisk
Ponowne naciœniêcie

wznowi odtwarzanie.

Uwagi i wskazówki

2. Odtwórz sekwencjê.

Po naciœniêciu przycisku ,
odtwarzanie sekwencji zostaje
zatrzymane i przywrócony jest
normalny podgl¹d.
Ikona
odpowiada przyciskom
.

Za pomoc¹ tego aparatu niemo¿liwe
jest odtwarzanie dŸwiêków. Aby
odtworzyæ dŸwiêk, nale¿y pod³¹czyæ
aparat do telewizora (s. 79) lub
komputera (s. 82).
Aparat DMC-LC50 nie jest wyposa¿ony
w funkcjê odtwarzania dŸwiêku.
Niemo¿liwe jest u¿ywanie funkcji zoom
podczas odtwarzania lub zatrzymania
sekwencji filmowej.
Format pliku, który mo¿e byæ
odtwarzany za pomoc¹ tego aparatu, to
QuickTime Motion JPEG.
Niektórych plików w formacie
QuickTime Motion JPEG, nagranych za
pomoc¹ komputera lub innego
urz¹dzenia, nie da siê odtworzyæ przy
pomocy tego aparatu.
Podczas odtwarzania sekwencji
filmowych, które by³y zarejestrowane
przy pomocy innych urz¹dzeñ, jakoœæ
obrazu byæ pogorszona. W niektórych
przypadkach mo¿liwe jest równie¿, ¿e
sekwencja w ogóle nie bêdzie mog³a
zostaæ wyœwietlona.
W przypadku u¿ywania karty o du¿ej
pojemnoœci, szybkie przewijanie do ty³u
mo¿e dzia³aæ wolniej ni¿ zwykle.
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Obracanie obrazu
Funkcja ta umo¿liwia obracanie obrazu o wielokrotnoœæ 90.
Mo¿e siê ona okazaæ przydatna przy odtwarzaniu zdjêæ na ekranie telewizora.
Przygotowanie
Ustaw pokrêt³o na opcji wyœwietlania

1. Wybierz opcjê [ROTATE]

. (s. 8)
Zamknij menu naciskaj¹c przycisk
[MENU] po zakoñczeniu ustawieñ.

Przyk³ad
Obracanie zgodnie ze
wskazówkami zegara.

Pierwotny
obraz

Uwagi i wskazówki

2. Wybierz kierunek obrotu.

Zdjêcie obraca siê w
stronê przeciwn¹ do
wskazówek zegara, za
ka¿dym razem o 90
Zdjêcie obraca siê zgodnie
ze wskazówkami zegara,
za ka¿dym razem o 90o

Nieruchome zdjêcia mog¹ byæ
obracane tylko w normalnej opcji
wyœwietlania. Podczas wyœwietlania z
funkcj¹ zoom lub w opcji wyœwietlania
miniatur, zdjêcia ukazuj¹ siê w
oryginalnym po³o¿eniu.
Data zarejestrowania zdjêcia zmienia
siê na datê, kiedy zdjêcie zosta³o
obrócone.
Zdjêcia chronione przed
wykasowaniem nie mog¹ zostaæ
obrócone.
Obrócone zdjêcia mog¹ zostaæ
wyœwietlone na ekranie komputera
tylko wtedy, kiedy zainstalowane jest
oprogramowanie obs³uguj¹ce standard
Exif.
Exif jest formatem plików graficznych,
do których mo¿na dopisaæ informacje
dodatkowe. Format ten zosta³
utworzony przez JEITA [Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association]

Wyœwietlanie - funkcje zaawansowane

Ustawianie zdjêcia do druku i ustalanie
liczby wydruków (ustawienia DPOF)
DPOF (Digital Print Order Format) jest systemem pozwalaj¹cym wybraæ
u¿ytkownikowi, które zdjêcia maj¹ zostaæ wydrukowane na kompatybilnych
drukarkach do zdjêæ. DPOF pozwala równie¿ na ustawienie liczby wydrukowanych
kopii. Obecnie z system DPOF jest wykorzystywany przez wiele laboratoriów
fotograficznych.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

. (s. 8)

Pojedyncze ustawienia

1. Wybierz opcjê [DPOF]

3. Wybierz zdjêcie i ustaw
liczbê wydruków.

2. Wybierz polecenie [SINGLE]

Liczba wydruków mo¿e byæ
ustawiona od 0 do 999.
Po ustawieniu liczby wydruków
pojawi siê ikona liczby wydruków
Je¿eli ustawion¹ liczb¹ wydruków
jest "0", ustawienia wydruku w
systemie DPOF zostan¹
anulowane.
Zamknij menu po zakoñczeniu
ustawieñ, naciskaj¹c dwukrotnie
przycisk [MENU].
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Ustawienia grupowe

1. Wybierz opcjê [DPOF PRINT]

3. Wybierz zdjêcia i ustaw
liczbê wydruków.

2. Zaznacz [MULTI]

Liczba wydruków mo¿e byæ ustawiona
od 0 do 999.
Po ustawieniu liczby wydruków, na
ekranie pojawia siê ikona liczby
wydruków.
Powtórz krok trzeci
Je¿eli liczba wydruków zostanie
ustawiona na "0", ustawienia drukowania
w systemie DPOF zostan¹ anulowane.
Po zakoñczeniu ustawieñ zamknij menu
przyciskaj¹c dwukrotnie przycisk
[MENU].
Kasowanie wszystkich ustawieñ

1. Wybierz opcjê [DPOF PRINT].
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2. Zaznacz [CANCEL].

Ustawianie indeksu DPOF

1. Wybierz opcjê [DPOF PRINT].

3. Wybierz [YES], aby anulowaæ
wszystkie ustawienia.

Po anulowaniu wszystkich ustawieñ,
zamknij menu naciskaj¹c przycisk
[MENU].

2. Zaznacz [INDEX].
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3. Wska¿ opcjê [YES], aby w³¹czyæ
indeks DPOF.

Pojawi siê ikona drukowania daty
Oddaj¹c materia³y do laboratorium
fotograficznego zaznacz, czy
¿yczysz sobie odbitki z naniesion¹
dat¹. Nie wszystkie laboratoria
oferuj¹ tê us³ugê.
Zamknij menu, naciskaj¹c na
przycisk [MENU] po zakoñczeniu
ustawiania
Je¿eli indeks by³ ju¿ w³¹czony

Po zakoñczeniu ustawiania,
zamknij menu naciskaj¹c przycisk
[MENU].
Drukowanie daty
Podczas ustalania liczby wydruków
mo¿na równie¿ w³¹czaæ lub wy³¹czaæ
opcjê drukowania daty na zdjêciu,
naciskaj¹c przycisk [DISPLAY].

Uwagi i wskazówki
DPOF jest wygodnym sposobem
przygotowania zdjêæ do druku za
pomoc¹ drukarki obs³uguj¹cej
system DPOF.
DPOF jest skrótem od Digital Print
Order Format. System ten
umo¿liwia wybieranie zdjêæ, które
zostan¹ wydrukowane.
Ustawienia DPOF dotycz¹ce druku
nie maj¹ nic wspólnego z
ustawieniami dotycz¹cymi pokazu
slajdów.
Ustawieñ DPOF nie mo¿na
skonfigurowaæ, je¿eli dane zdjêcie
nie spe³nia wymogów standardu
DCF (Design rule for Camera File)
ustanowionego przez JEITA [Japan
Electronics and Information
Technology Industries Association].
Przed skonfigurowaniem ustawieñ
DPOF na aparacie nale¿y anulowaæ
wczeœniejsze ustawienia DPOF na
innych urz¹dzeniach.
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Zapobieganie przypadkowemu wykasowaniu zdjêæ
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

. (s. 8)

Ochrona pojedynczych zdjêæ

1. Wybierz opcjê [PROTECT].

3. Wybierz zdjêcie i ustaw
lub anuluj zabezpieczenie.

2. Zaznacz [SINGLE].

[SET]:
Pojawia siê ikona ochrony
[CANCEL]:
Ikona ochrony znika.
Po zakoñczeniu ustawiania,
zamknij menu naciskaj¹c
dwukrotnie przycisk [MENU].

Wyœwietlanie - funkcje zaawansowane

Ochrona wiêkszej iloœci zdjêæ
i anulowanie wszystkich ustawieñ.
Wykonaj te same operacje co w
[Ustawianiu zdjêcia do druku i
ustalaniu liczby wydruków
(ustawienia DPOF)] (s. 65-66)
Uwagi i wskazówki
Niezale¿nie o w³¹czenia b¹dŸ
wy³¹czenia ochrony, funkcja
formatowania karty trwale skasuje
wszystkie zapisane na niej dane
(s. 78)
Aby wykasowaæ chronione zdjêcia,
nale¿y najpierw anulowaæ ochronê.
Ustawienia ochrony mog¹ nie byæ
respektowane przez inne
urz¹dzenia.
Przestawienie prze³¹cznika
zabezpieczaj¹cego kartê pamiêci
SD w po³o¿enie [LOCK] chroni
zdjêcia przed wykasowaniem,
nawet je¿eli funkcja ochronna nie
jest w³¹czona.
Do zdjêæ z w³¹czon¹ ochron¹ nie
mo¿na dogrywaæ notatek
dŸwiêkowych. (s. 73)
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Odtwarzanie pokazu slajdów
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

. (s. 8)

1. Wybierz opcjê [SLIDE SHOW].

3. Skonfiguruj pozosta³e
opcje pokazu

2. Wybierz typ zdjêæ do wyœwietlania.

[ALL]
do wyœwietlenia wszystkich zdjêæ
[DPOF]
tylko te zdjêcia, które skonfigurowano
do pokazu slajdów za pomoc¹ DPOF

[DURATION] :
(czas wyœwietlania zdjêcia)
Mo¿na ustawiæ na 1, 2, 3 lub 5
sekund.
[AUDIO] (DMC-LC80/DMC-LC70):
Ustawienie [ON] spowoduje, ze w
czasie pokazu bêd¹ odtwarzane
notatki dŸwiêkowe.
[DPOF SET] (tylko je¿eli
poprzednio wybrano [DPOF]) :
Umo¿liwia wybranie zdjêæ do
wyœwietlania
[CANCEL ALL] (tylko je¿eli
poprzednio wybrano [DPOF]):
anuluje ustawienia DPOF dla
pokazu slajdów
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4. Wybierz [START]

Uwagi i wskazówki
Je¿eli uruchomiono pokaz slajdów
wed³ug ustawieñ DPOF, na ekranie
pojawi siê zielona ikona .
Je¿eli dla danego zdjêcia
skonfigurowano zarówno ustawienia
DPOF dla druku, jak i dla pokazu
slajdów, na zdjêciu poka¿e siê zielona
ikona i liczba wydruków.
Je¿eli dla danego zdjêcia
skonfigurowano ustawienia DPOF
tylko dla druku, ikona i liczba
wydruków bêd¹ wyœwietlone na bia³o.

5. Pokaz slajdów mo¿na zakoñczyæ
przez naciœniêcie przycisku [MENU]
Pokaz slajdów SD
Je¿eli pokaz slajdów utworzono za
pomoc¹ programu [SD Viewer for
DSC] (który zosta³ zamieszczony na
do³¹czonej p³ycie CD), przy
odtwarzaniu pojawia siê komunikat z
pytaniem o potwierdzenie. Aby
zacz¹æ pokaz slajdów wybierz [YES] i
naciœnij . Aby zacz¹æ normalne
wyœwietlanie, wybierz [NO] i naciœnij

W opcji wyœwietlania sekwencji
filmowych opcja pokazu slajdów nie
jest dostêpna.
Ustawienia systemu DPOF dla
pokazu slajdów nie przek³adaj¹ siê na
ustawienia systemu DPOF do
drukowania.
Pokaz slajdów w systemie DPOF nie
mo¿e siê odbyæ bez konfiguracji.
Ustawienia DPOF, których mo¿na
dokonaæ za pomoc¹ programu [SD
Viewer for DSC], nagranego na p³ycie
CD, dotycz¹ tylko drukowania. Aby
skonfigurowaæ pokaz slajdów w
systemie DPOF, nale¿y pos³u¿yæ siê
aparatem.
Przed rozpoczêciem ustawiania
pokazu slajdów w systemie DPOF
nale¿y anulowaæ wszystkie ustawienia
DPOF na innych urz¹dzeniach.
Aparat nie posiada funkcji
odtwarzania dŸwiêku. W celu
odtworzenia dŸwiêku nale¿y
pod³¹czyæ aparat do telewizora.
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 79)
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Dodawanie notatek dŸwiêkowych do zdjêæ
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

1. Wybierz opcjê [AUDIO DUB.].

. (s. 8)
Notatek dŸwiêkowych nie mo¿na
dogrywaæ do sekwencji filmowych
i zdjêæ chronionych przed
wykasowaniem.

3. Zatrzymaj nagrywanie dŸwiêku.

2. Wybierz zdjêcie
i zacznij nagrywanie dŸwiêku.
Nawet je¿eli przycisk nie zostanie
naciœniêty, nagranie zatrzyma siê
automatycznie po oko³o 10
sekundach.
Po nagraniu zamknij menu naciskaj¹c
dwukrotnie przycisk [MENU].

Kiedy notatka dŸwiêkowa zostanie
nagrana, pojawi siê komunikat z
pytaniem o potwierdzenie. Naciœnij
aby wybraæ [YES], a nastêpnie
naciœnij aby rozpocz¹æ
nagrywanie. Poprzednia notatka
zostanie skasowana.

Wyœwietlanie - funkcje zaawansowane

Skalowanie zdjêæ
Ta funkcja przydaje siê w sytuacjach, kiedy zachodzi potrzeba zmniejszania
objêtoœci pliku ze zdjêciem, np. w celu wys³ania go w za³¹czniku wiadomoœci e-mail
lub umieszczenia na stronie internetowej.
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjiê wyœwietlania
(s. 8)

1. Wybierz opcjê [RESIZE]

3. Wybierz docelow¹ rozdzielczoœæ
i przeskaluj zdjêcie.

2. Wybierz zdjêcie i ustaw je.
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4. Wybierz opcjê [YES] lub [NO].

Je¿eli wybierzesz [YES], oryginalne
zdjêcie zostanie skasowane.
Je¿eli oryginalne zdjêcie jest
chronione, skasowanie go i
zapisanie w jego miejsce
przeskalowanego nie jest mo¿liwe.
Po zakoñczeniu skalowania zamknij
menu naciskaj¹c dwukrotnie
przycisk [MENU].
Uwagi i wskazówki
Funkcja skalowania nie dzia³a z
ni¿ej wymienionymi plikami
- o rozdzielczoœci poni¿ej 640 x
480 pikseli
- zapisanymi w rozdzielczoœci
[HDTV]
- sekwencjami filmowymi
- animacjami (DMC-LC80/
DMC-LC70)
- zdjêciami z notatkami
dŸwiêkowymi (DMC-LC80/
DMC-LC70)
- zdjêciami obróconymi (mo¿na je
przeskalowaæ, je¿eli zostan¹
obrócone do pierwotnego
po³o¿enia)
Skalowanie mo¿e nie byæ dostêpne
dla zdjêæ zarejestrowanych przy
u¿yciu innych urz¹dzeñ.
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Kadrowanie zdjêæ
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

. (s. 8)

2. Wybierz zdjêcie do kadrowania.

3. Powiêksz lub zmniejsz zdjêcie.
1. Wybierz opcjê [TRIMMING]
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Uwagi i wskazówki

4. Przesuñ zdjêcie i naciœnij do
koñca przycisk migawki.

5. Wybierz opcjê [YES] lub [NO]
i zatwierdŸ.

Je¿eli wybierzesz opcjê [YES],
skadrowane zdjêcie bêdzie
zapisane w miejsce oryginalnego.
Je¿eli oryginalne zdjêcie jest
chronione przed skasowaniem, nie
mo¿na zapisaæ na nim
skadrowanej wersji.
Po zakoñczeniu kadrowania
zamknij menu naciskaj¹c przycisk
[MENU] dwukrotnie.

Wymienionych poni¿ej plików nie
mo¿na kadrowaæ:
- zdjêæ o rozdzielczoœci mniejszej ni¿
640 x 480
- zdjêæ zapisanych w rozdzielczoœci
[HDTV]
- sekwencji filmowych
- animacji (DMC-LC80/DMC-LC70)
- zdjêæ z do³¹czon¹ notatk¹
dŸwiêkow¹ (DMC-LC80/
DMC-LC70)
- zdjêæ obróconych (mo¿na je
skadrowaæ po przywróceniu
pierwotnego ustawienia)
Funkcja kadrowania mo¿e nie dzia³aæ
w przypadku zdjêæ zarejestrowanych
przy pomocy innych urz¹dzeñ.
Rozmiar skadrowanego zdjêcia ulega
zmniejszeniu w stosunku do orygina³u.
Stopieñ zmniejszenia zale¿y od
stopnia przyciêcia.
Jakoœæ skadrowanego zdjêcia mo¿e
siê pogorszyæ.
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Formatowanie karty
Przygotowanie
Ustaw tarczê na opcjê wyœwietlania

1. Wybierz opcjê [FORMAT].

2. Wybierz [YES], aby
sformatowaæ kartê.

. (s. 8)
Uwagi i wskazówki
Zazwyczaj formatowanie karty przed
u¿yciem nie jest konieczne. Now¹
kartê nale¿y sformatowaæ, je¿eli pojawi
siê komunikat [MEMORY CARD
ERROR].
Je¿eli karta by³a formatowana przez
komputer lub inne urz¹dzenie, nale¿y
j¹ sformatowaæ ponownie za pomoc¹
aparatu.
Po formatowaniu nie da siê odzyskaæ
zarejestrowanych wczeœniej na karcie
zdjêæ lub innych danych.
Je¿eli karta zostanie sformatowana,
wszystkie obrazy i dane zostan¹
trwale usuniête. Nie da siê ich
odzyskaæ. Je¿eli na karcie znajduj¹
siê jakieœ wa¿ne zdjêcia, nale¿y je
skopiowaæ na dysk komputera
przed formatowaniem karty.
Nie nale¿y wy³¹czaæ aparatu w trakcie
formatowania karty.
Do formatowania nale¿y u¿yæ
wystarczaj¹co na³adowanych baterii
lub akumulatorów (s. 13) lub kabla do
zasilania pr¹dem zmiennym (AC)
(opcjonalnie, DMW-AC2).
Je¿eli prze³¹cznik zabezpieczenia
karty przed zapisem jest w pozycji
[LOCK], formatowanie karty nie jest
mo¿liwe.
W razie problemów ze
sformatowaniem karty nale¿y
skontaktowaæ siê z serwisem.
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Odtwarzanie zdjêæ przy u¿yciu ekranu telewizyjnego
Odtwarzanie zdjêæ z u¿yciem kabla AV (do³¹czonego do DMCLC80/DMC-LC70) lub kabla wideo (do³¹czonego do DMC-LC50).
Wy³¹cz aparat i telewizor.
Na ilustracjach pokazano model
DMC-LC80 lub DMC-LC70.

2. Pod³¹cz kabel AV do gniazd
wejœciowych wideo i audio
w telewizorze (DMC-LC80/DMCLC70). Pod³¹cz kabel wideo do
gniazda wejœciowego wideo w
telewizorze (DMC-LC50).
¿ó³ty: do gniazda wejœciowego wideo
bia³y: do gniazda wejœciowego audio
(DMC-LC80/DMC-LC70)

3. W³¹cz telewizor i prze³¹cz go na
wyœwietlanie obrazu ze Ÿród³a
zewnêtrznego.

4. W³¹cz aparat i za pomoc¹
pokrêt³a przestaw go na funkcjê
odtwarzania
Wybór systemu telewizyjnego
Ustawienie [VIDEO OUT] w menu
aparatu pozwala na wybór systemu
telewizyjnego NTSC lub PAL (w
zale¿noœci od tego, który system jest
obs³ugiwany przez telewizor).

Kabel AV (DMC-LC80/DMC-LC70)
Kabel wideo (DMC-LC50)

1. W³ó¿ kabel AV (do³¹czony do
DMC-LC80/DMC-LC70) do
gniazda [AV OUT] aparatu (DMCLC80/DMC-LC70). W³ó¿ kabel
wideo (do³¹czony do DMC-LC50)
do gniazda [V.OUT] aparatu
(DMC-LC50).
Symbol na wtyczce kabla AV
(kabla wideo) musi siê pokrywaæ z
symbolem na gniazdku [AV OUT
(V.OUT)].

Odtwarzanie zdjêæ na ekranie
telewizora wyposa¿onego
w czytnik kart SD.
Kartê SD mo¿na odczytaæ
bezpoœrednio z telewizora z
wbudowanym czytnikiem kart SD.
Jakoœæ zdjêæ bêdzie lepsza je¿eli s¹
one zapisane w rozdzielczoœci
HDTV, a format ekranu telewizora
wynosi 16:9.
Uwagi i wskazówki
Nie nale¿y u¿ywaæ kabli AV (wideo)
innych ni¿ do³¹czone do aparatu.
Obraz zostanie wyœwietlony na
ekranie telewizora tylko wtedy, kiedy
tarcza opcji ustawiona jest na
.
Zapoznaj siê równie¿ z instrukcj¹
obs³ugi telewizora.

Wyœwietlanie - funkcje zaawansowane

Przed pod³¹czeniem kabla USB
Przed pod³¹czeniem kabla USB (do³¹czonego do aparatu) nale¿y w aparacie
ustawiæ system komunikacji odpowiedni do u¿ywanego systemu operacyjnego i
drukarki.
W menu [SETUP] nale¿y wybraæ opcjê [USB MODE] (s. 22)

1. Wybierz menu [USB MODE].
(w opcji wyœwietlania)

Opcja USB

Mass Storage
(USB Direct-Print)

PTP (PictBridge)

2. Wybierz funkcjê [Mass Storage]
lub [PTP].

system operacyjny

Drukarka

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

Drukarki
obs³uguj¹ce
funkcjê USB
DIRECT-PRINT

Windows XP Home Edition, Windows Drukarki obs³uguj¹ce
XP Professional lub Mac OS X
funkcjê PictBridge
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Windows 98/98 druga edycja
Je¿eli u¿ywasz systemu Windows 98 lub systemu Windows 98 druga edycja,
zainstaluj sterowniki USB przed pod³¹czeniem kabla. (W przypadku systemów
Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.x i Mac OS X nie trzeba instalowaæ sterowników
USB.)
Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98/98 druga
edycja lub Mac OS 9.x
Ustawienia [PTP] (PictBridge) nie s¹ obs³ugiwane przez nastêpuj¹ce systemy
operacyjne Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98/98 druga
edycja i Mac OS 9.x.
Prosimy przeczytaæ nastêpuj¹ce informacje:
Podczas pod³¹czania aparatu do komputera PC nie nale¿y
prze³¹czaæ funkcji [USB MODE] na [PTP].
(Fabrycznie aparat ustawiony jest na [Mass Storage].)
W przypadku pod³¹czenia komputera pracuj¹cego w jednym
z wymienionych powy¿ej systemów operacyjnych do aparatu
i jednoczesnego w³¹czenia funkcji [USB MODE] na [PTP], na
ekranie LCD aparatu pojawi siê taki komunikat pokazany po
prawej stronie.
Na ekranie monitora komputerowego dla ka¿dego z wymienionych powy¿ej
systemów operacyjnych pojawi siê odpowiednia wiadomoœæ. Naciœnij Anuluj /
Cancel aby zamkn¹æ okno i od³¹czyæ komputer.
System operacyjny

wiadomoœæ

Windows 2000 Professional

[Welcome to the Found New Hardware Wizard]

Windows Me
Windows 98/98 druga edycja

[New Hardware Found]
[Add New Hardware Wizard] (Kiedy
pod³¹czysz aparat do komputera wiêcej
ni¿ 2 razy, pojawi siê tylko komunikat
[Add New Hardware Wizard])

Mac OS 9.x

[Software needed for the USB device
“DMC-LC80, DMC-LC70 or DMC-LC50"
is not available. Would you like to look for
the software on the internet?]
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Pod³¹czanie do komputera
Je¿eli u¿ywasz systemu Windows 98/98 druga edycja, zainstaluj sterowniki USB
i dopiero potem rozpocznij pod³¹czanie do komputera.
Je¿eli u¿ywasz systemu Windows Me/2000/XP, Mac OS 9.c lub Mac OS X, nie
musisz instalowaæ sterowników USB.
Na ilustracjach poni¿ej pokazano
modele DMC-LC80/DMC-LC70.

1. W³¹cz aparat i ustaw opcjê [USB
MODE] odpowiednio do
systemu operacyjnego.
Przed ustawieniem tej opcji na
[PTP] lub [Mass Storage], przeczytaj
informacje na stronie 80.
Nie ustawiaj tej opcji na [PTP], je¿eli
u¿ywasz jednego z poni¿szych
systemów operacyjnych:
Windows 2000 Professional,
Windows Me, Windows 98/98 druga
edycja lub Mac OS 9.x (s. 81)

2. Pod³¹cz aparat do
komputera za pomoc¹
kabla USB, do³¹czonego
do aparatu.
Symbol na wtyczce kabla
musi pokrywaæ siê z symbolem
obok gniazda [DIGITAL].

Kabel do pod³¹czenia do pr¹du
zmiennego (opcjonalny, DMW-AC2)
Kabel USB

W zale¿noœci od ustawieñ USB
komunikaty wyœwietlane na ekranie
mog¹ byæ ró¿ne.
Patrz strona 83.
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Mass Storage
[Windows]
Nowy napêd zostanie wyœwietlony
w folderze [Mój komputer].
Je¿eli pod³¹czasz aparat do
komputera po raz pierwszy,
niezbêdny sterownik zostanie
zainstalowany automatycznie dziêki
czemu system rozpozna aparat
przy u¿yciu Windows Plug and Play
i nastêpnie aparat pojawi siê jako
napêd w folderze [Mój komputer].
[Macintosh]
Napêd pojawia siê na ekranie
PTP
[Windows]
Ikona aparatu pojawia siê w folderze
[Mój komputer].
Je¿eli pod³¹czasz aparat do
komputera po raz pierwszy,
niezbêdny sterownik instalowany
jest automatycznie, dziêki czemu
aparat jest rozpoznany przez
Windows Plug and Play, a nastêpnie
ikona aparatu pojawia siê w folderze
[Mój komputer].
[Macintosh]
Mo¿esz odtwarzaæ zdjêcia za pomoc¹
image capture lub iPhoto.

Uwagi i wskazówki
Je¿eli stopieñ na³adowania baterii
obni¿y siê podczas przekazywania
danych, kontrolka zasilania
zacznie migaæ i rozlegnie siê
dŸwiêk ostrzegawczy. W takim
wypadku zatrzymaj przekazywanie
danych, poniewa¿ mog¹ one ulec
zniszczeniu. Nastêpnie wy³¹cz
aparat i zastosuj nastêpuj¹ce
Ÿród³a zasilania (s. 13)
nowe baterie
na³adowane akumulatory
kabel do zasilania pr¹dem
sieciowym AC (opcjonalny,
DMW-AC2)
Przed pod³¹czeniem do systemu
operacyjnego komputera (z
wyj¹tkiem Windows XP i Mac OS X
oraz funkcj¹ [USB MODE] ustawion¹
na [PTP]) przeczytaj uwa¿nie
informacje na stronie 81.
Podczas przekazywania danych,
kontrolka stanu jest zapalona.
U¿ywanie innego kabla USB ni¿
dostarczonego z aparatem jest
zabronione.
Przy pod³¹czeniu do komputera PC
zalecane jest u¿ywanie kabla do
zasilania sieciowego AC (opcjonalny,
DMW-AC2) jako Ÿród³a zasilania.
W celu uzyskania szczegó³ów na
temat po³¹czenia z komputerem PC,
zajrzyj do informacji dodatkowych.
Ustawianie PTP
Wyœwietlenie informacji o po³¹czeniu
mo¿e chwilê potrwaæ, w zale¿noœci
od komputera PC.
Mo¿liwy jest jedynie odczyt zdjêæ.
Zapisywanie ich na kartê lub ich
usuwanie jest niemo¿liwe.
Je¿eli na karcie zapisane jest 1000
lub wiêcej zdjêæ, mog¹ one nie
zostaæ przekazane.
Po wyjœciu komputera ze stanu
standby po³¹czenie USB mo¿e nie
zostaæ prawid³owo odtworzone.
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Pod³¹czanie drukarki
Dziêki pod³¹czeniu aparatu bezpoœrednio do drukarki obs³uguj¹cej opcjê
PictBridge lub USB DIRECT-PRINT przez kabel USB (do³¹czony do aparatu)
mo¿esz wybraæ zdjêcia do wydrukowania lub rozpocz¹æ drukowanie.
Na ilustracji pokazany jest model
DMC-LC80 lub DMC-LC70.

Symbol
na wtyczce kabla USB
powinien pokryæ siê z symbolem
gniazdku [DIGITAL].

na

Po dokonaniu ustawieñ Wybierz opcjê
w systemie drukowania [DPOF PICTURE].
DPOF (s. 65)
(s. 86)
Je¿eli nie dokonano Wybierz opcjê
ustawieñ w systemie [SINGLE PICTURE].
drukowania DPOF
(s. 85)

Je¿eli drukarka
nie obs³uguje
systemu DPOF.
Uwagi i wskazówki

Kabel do zasilania pr¹dem zmiennym
AC (opcjonalny, DMW-AC2)
Kabel USB

1. W³¹cz aparat i ustaw opcjê USB
odpowiednio, w zale¿noœci od
drukarki (s. 80).
Drukarka

Opcja USB

PictBridge

PTP

USB
DIRECT-PRINT

Mass Storage

2. W³¹cz drukarkê.
3. Po³¹cz aparat z drukark¹ za
pomoc¹ kabla USB (do³¹czonego
do aparatu).

Je¿eli stopieñ na³adowania baterii
obni¿y siê podczas przekazywania
danych, kontrolka zasilania zacznie
migaæ i rozlegnie siê dŸwiêk
ostrzegawczy. W takim wypadku
zatrzymaj przekazywanie danych,
poniewa¿ mog¹ one ulec
zniszczeniu. Nastêpnie wy³¹cz
aparat i zastosuj nastêpuj¹ce Ÿród³a
zasilania (s. 13)
nowe baterie
na³adowane akumulatory
kabel do zasilania pr¹dem
sieciowym AC (opcjonalny, DMWAC2)
Zapytaj producenta drukarki o
odpowiadaj¹ce modele. (Przeczytaj
równie¿ instrukcjê obs³ugi drukarki.)
Drukowanie zdjêæ mo¿e chwilê
potrwaæ. Pod³¹czaj¹c aparat do
drukarki, u¿ywaj baterii, które s¹
wystarczaj¹co na³adowane (s. 13)
lub kabla zasilaj¹cego AC
(opcjonalny, DMW-AC2) jako Ÿród³a
zasilania.
Po drukowaniu nale¿y od³¹czyæ
kabel USB.
Nie nale¿y u¿ywaæ innych kabli USB
ni¿ do³¹czony do aparatu.
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Przygotowanie
Przed pod³¹czeniem ustaw rozmiar papieru i jakoœæ wydruku. (Przeczytaj
instrukcjê obs³ugi drukarki.)
Pod³¹cz aparat do drukarki (s. 84)
Pojedyncze zdjêcie

1. Wybierz opcjê [SINGLE PICTURE].

3. Wybierz opcjê [YES]
i rozpocznij drukowanie.

Ekran pokazany w drugim kroku
pojawia siê je¿eli system drukowania
DPOF nie jest ustawiony lub
drukarka nie obs³uguje systemu
drukowania DPOF.
Je¿eli ustawiono PTP, pojawia siê
ekran pokazany powy¿ej.

2. Wybierz zdjêcia do drukowania.

Naciœnij przycisk a nastêpnie
przyciski lub aby ustawiæ liczbê
zdjêæ. Naciœnij , aby wydrukowaæ
zdjêcia.
Naciœnij przycisk [MENU] aby przerwaæ
drukowanie.
W celu uzyskania informacji na temat
drukowania daty patrz strona 87.
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Przygotowanie
Dokonaj ustawieñ w systemie drukowania DPOF w aparacie z wyprzedzeniem.
Ustaw rozmiar papieru i jakoœæ wydruku na drukarce. (Przeczytaj instrukcjê obs³ugi
drukarki).
Pod³¹cz aparat do drukarki. (s. 84)
Zdjêcie DPOF

1. Wybierz funkcjê [DPOF PICTURE].

Aby anulowaæ drukowanie,
naciœnij przycisk [MENU].
Aby uzyskaæ informacje na temat
drukowania daty patrz strona 87.
Uwagi i wskazówki
Je¿eli ca³kowita liczba zdjêæ
przekracza podane poni¿ej wartoœci,
liczba pozosta³ych zdjêæ nie pojawia
siê na ekranie.
PictBridge Print: 1000 lub wiêcej
USB Direct Print: 255 lub wiêcej
Drukowanie z u¿yciem PictBridge

Je¿eli chcesz zmieniæ
ustawienia DPOF, od³¹cz kabel
USB i pod³¹cz go ponownie do
drukarki.
Naciœnij przycisk [MENU] i
zmieñ ustawienia drukowania
DPOF. (s. 65)

2. Wybierz polecenie
[YES] i wydrukuj.

Przy u¿yciu drukarki nie
obs³uguj¹cej systemu DPOF, nie
mo¿na dokonaæ ustawieñ
drukowania DPOF. (Nie pojawia
siê ekran wyboru drukowania
DPOF).
Nie od³¹czaj kabla USB je¿eli
œwieci siê ikona ostrzegaj¹ca
przed roz³¹czaniem
.
Je¿eli kontrolka
zaœwieci siê
na ¿ó³to podczas drukowania,
sprawdŸ czy drukarka nie jest
uszkodzona.
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Drukowanie daty w przypadku
po³¹czenia z drukark¹.
Mo¿na zrobiæ to na dwa sposoby:
Pierwsz¹ jest pod³¹czenie do
drukarki i nastêpnie ustawienie opcji
drukowania daty.
Drug¹ jest ustawienie drukowania
daty za pomoc¹ systemu drukowania
DPOF z wyprzedzeniem.
Ustawienie drukowania daty po
po³¹czeniu z drukark¹.
Przed rozpoczêciem drukowania
(kiedy pojawi siê pokazana poni¿ej
plansza), naciœnij przycisk
[DISPLAY], aby zadecydowaæ o
drukowaniu daty lub nie.
Pojedyncze zdjêcia

Zdjêcia z systemu DPOF

Postêpuj wed³ug opisanej powy¿ej
procedury je¿eli:
drukarka nie obs³uguje DPOF
drukarka nie obs³uguje
drukowania dat z DPOF
w systemie DPOF funkcja
drukowania daty jest wy³¹czona

Ustawianie drukowania daty z
wyprzedzeniem za pomoc¹
systemu DPOF
Ustaw drukowanie daty przed
pod³¹czeniem drukarki za pomoc¹
systemu DPOF (s. 65). Po wybraniu opcji
[DPOF] i rozpoczêciu drukowania,
zapisana data jest drukowana. Nie trzeba
naciskaæ przycisku [DISPLAY] przy
rozpoczynaniu drukowania.
Postêpuj wed³ug opisanej powy¿ej
procedury je¿eli:
drukarka obs³uguje drukowanie
daty z systemu drukowania DPOF
Uwagi i wskazówki
Drukowanie daty
Ustawienia drukarki mog¹ byæ
priorytetowe w stosunku do ustawieñ
aparatu w przypadku drukowania daty.
Dlatego przed drukowaniem nale¿y
sprawdziæ ustawienia drukarki co do
drukowania daty.
W³¹czanie drukowania daty za pomoc¹
przycisku [DISPLAY] jest mo¿liwe tylko
w przypadku, kiedy drukarka obs³uguje
drukowanie dat.
Przy próbie jednoczesnego ustawienia
drukowania daty za pomoc¹ przycisku
[DISPLAY] i ustawieñ drukowania
DPOF, przyznanie priorytetu jednemu z
tych ustawieñ zale¿y od drukarki (s.
65).
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Symbole wyœwietlane na ekranie

Funkcje rejestrowania
1. Opcja fotografowania (s. 8, 51)
2. Lampa b³yskowa (s. 34)
3. Balans bieli (s. 51)
4. Czu³oœæ ISO (s. 53)
5. Rozmiar zdjêcia (s. 53)
6. Jakoœæ (stopieñ kompresji
danych) (s. 54)
(liczba klatek na
sekundê):
w opcji rejestrowania sekwencji
filmowych (s. 49)
7. WskaŸnik na³adowania baterii
(s. 13)
8. Pozosta³y czas lub liczba zdjêæ
W opcji rejestrowania
sekwencji
filmowych: np. 11S
9. Ostrze¿enie o drganiach (s. 27)
10.Kontrolka rejestrowania
11. Nagranie dŸwiêkowe
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 55)
12.Kontrolka dostêpu do karty (s. 17)
13.Samowyzwalacz (s. 38)
14.Histogram
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 24)
15.Celownik nastawiania ostroœci
(autofokus) (s. 25)

16.Wstêpne ustawianie ostroœci
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 55)
17.Prêdkoœæ migawki (s. 25)
18.Wartoœæ przys³ony (s. 25)
19.Kompensowanie ekspozycji (s. 36)
20.Aktualna data i godzina (s. 19)
S¹ one wyœwietlane przez ok. 5
sekund po w³¹czeniu aparatu,
ustawianiu zegara oraz po
prze³¹czeniu z podgl¹du do opcji
rejestrowania.
21.Automatyczne próbkowanie (s. 37)
22.Obszar punktowy autofokusa (s. 54)
23.Celownik pomiarowy autofokusa
(s. 54)
24.Zoom (s. 33)
kontrolka zoomu cyfrowego (s. 57)
25.Zdjêcia seryjne (s. 39)
26.Kontrolka ustawienia ostroœci (s. 25)
27.Efekty kolorystyczne (s. 58)

Inne

Rejestrowanie w opcji uproszczonej

1. Lampa b³yskowa (s. 34)
2. Kontrolka ustawienia ostroœci (s. 25)
3. Ostrze¿enie o drganiach (s. 27)
4. Rozdzielczoœæ i jakoœæ zdjêæ (s. 29)
5. WskaŸnik na³adowania baterii (s. 13)
6. Licznik wolnego miejsca
7. Zoom (s. 33)
8. Kontrolka rejestrowania
9. Samowyzwalacz (s. 38)
10.Kontrolka dostêpu do karty (s. 17)
11. Celownik ustawiania ostroœci
(autofokusa) (s. 25)
12.Kontrolka kompensacji
przeciwoœwietlenia (s. 30)
13.Aktualna data i godzina (s. 19)
S¹ one wyœwietlane na ok. 5
sekund po w³¹czeniu aparatu,
podczas ustawiania zegara oraz
po prze³¹czeniu z podgl¹du na
opcjê uproszczon¹.
14.W³¹czona funkcja kompensowania
przeciwoœwietlenia (s. 30)
15.Zdjêcia seryjne (s. 39)
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Funkcje odtwarzania
1. Opcja odtwarzania
2. Program DPOF (s. 65, 71)
(bia³y)
DPOF ustawiony do drukowania
(zielony)
DPOF ustawiony do pokazu slajdów
(zielony z liczb¹ wydruków)
DPOF ustawiony do drukowania
i pokazu slajdów
3. Zdjêcie chronione (s. 69)
4. Zdjêcie z notatk¹ dŸwiêkow¹
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 62)
5. Rozdzielczoœæ zdjêcia (s. 53)
W przypadku opcji
wyœwietlania sekwencji filmowych
(s. 63)
6. Jakoœæ (stopieñ kompresji danych)
(s. 54)
w opcji wyœwietlania sekwencji
filmowych
W opcji uproszczonej
ENLARGE
4x 6/10 x 15 cm
E-MAIL

7. WskaŸnik na³adowania baterii (s. 13)
8. Numer folderu/pliku
9. Numer strony/ca³kowita liczba zdjêæ
10.Histogram
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 24)
wyœwietlany po naciœniêciu
przycisku [DISPLAY]
11. Informacje o zapisie (s. 23)
(opcja rejestracji/wartoœæ
przys³ony/prêdkoœæ migawki/czu³oœæ
ISO/lampa b³yskowa/balans bieli)
wyœwietlane po naciœniêciu
przycisku [DISPLAY]
12.Zapisane data i godzina.
13.Odtwarzanie notatek dŸwiêkowych
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 62)
W opcji rejestrowania sekwencji
filmowych (s. 63)
14.Animacja
(DMC-LC80/DMC-LC70) (s. 58)
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Œrodki ostro¿noœci
W³aœciwe u¿ywanie aparatu
Aparat nale¿y trzymaæ z dala od
wyposa¿enia emituj¹cego pole
magnetyczne (takich jak kuchenka
mikrofalowa, telewizor, gry wideo, itp.).
W przypadku nagrywania w pobli¿u
telewizora zdjêcia i dŸwiêki mog¹ zostaæ
zak³ócone przez promieniowanie fal
elektromagnetycznych.
Nie nale¿y u¿ywaæ aparatu w pobli¿u
telefonu komórkowego, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ zak³ócenia, które mog¹ Ÿle
wp³yn¹æ na rejestrowanie obrazu i
dŸwiêku.
Pod wp³ywem dzia³ania silnych pól
magnetycznych, wytwarzanych przez
g³oœniki lub du¿e silniki, zarejestrowane
dane mog¹ ulec zniszczeniu lub
deformacji.
Promieniowanie pola
elektromagnetycznego wydzielanego
przez mikroprocesor mo¿e Ÿle wp³yn¹æ
na aparat, powoduj¹c zak³ócenia obrazu
i dŸwiêku.
Je¿eli aparat zosta³ nara¿ony na
dzia³anie urz¹dzeñ emituj¹cych pole
magnetyczne i nie funkcjonuje
prawid³owo, nale¿y go wy³¹czyæ i wyj¹æ
baterie lub od³¹czyæ od kabla
zasilaj¹cego AC (opcjonalny, DMWAC2) a nastêpnie w³o¿yæ baterie
ponownie lub pod³¹czyæ przewód
zasilaj¹cy. Kolejnym krokiem jest
w³¹czenie aparatu
Aparatu nie nale¿y u¿ywaæ w pobli¿u
nadajników radiowych lub linii
wysokiego napiêcia.
Podczas fotografowania w pobli¿u
nadajników radiowych lub linii
wysokiego napiêcia, rejestrowane
Nie nale¿y rozpylaæ œrodków
owadobójczych ani
rozpuszczalników na
powierzchniê aparatu.
Je¿eli aparat zostanie pokryty takim
œrodkiem, jego obudowa mo¿e ulec
zniszczeniu a wykoñczenie
powierzchni mo¿e zacz¹æ siê odrywaæ.

Nie nale¿y dopuszczaæ do d³ugotrwa³ego
kontaktu gumowych i plastikowych
przedmiotów z aparatem.
W przypadku u¿ywania kamery w
deszczowy dzieñ, w czasie opadów
œniegu, na pla¿y lub w podobnym
miejscu, nie nale¿y dopuœciæ aby piasek,
kurz lub s³ona woda dosta³y siê do
wnêtrza aparatu.
Piasek lub kurz mog¹ uszkodziæ aparat
lub kartê. (Nale¿y ostro¿nie wk³adaæ i
wyjmowaæ kartê.)
Je¿eli na aparat pryœnie woda morska,
nale¿y zmoczyæ miêkk¹ œciereczkê w
wodzie z kranu, dobrze j¹ wy¿¹æ i
przetrzeæ ostro¿nie obudowê aparatu.
Nastêpnie wytrzeæ dok³adnie miêkk¹,
such¹ œciereczk¹.
Podczas noszenia aparatu nale¿y
chroniæ j¹ przed upuszczeniem i
uderzeniami.
Obudowa mo¿e zostaæ zniszczona pod
wp³ywem silnego uderzenia i mo¿e to
spowodowaæ usterki w funkcjonowaniu
aparatu.
W czasie przechowywania lub
przenoszenia najlepiej jest umieœciæ
aparat w miêkko wyœcie³anej torbie lub
skrzyni aby zapobiec zniszczeniu
wykoñczenia obudowy.
Do czyszczenia aparatu nie nale¿y
u¿ywaæ benzyny, rozcieñczalnika ani
alkoholu.
Przed czyszczeniem aparatu nale¿y wyj¹æ
baterie lub od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy AC
(opcjonalny, DMW-AC2) od gniazdka
elektrycznego.
Pod wp³ywem czyszczenia wymienionymi
powy¿ej substancjami, obudowa aparatu
mo¿e ulec deformacji, a wykoñczenie
powierzchni mo¿e zacz¹æ siê odrywaæ.
Aby oczyœciæ aparat, nale¿y przetrzeæ go
miêkk¹, such¹ œciereczk¹.
W celu usuniêcia uporczywych plam nale¿y
przetrzeæ aparat œciereczk¹ nas¹czon¹
rozcieñczonym w wodzie detergentem i
zakoñczyæ czyszczenie wycieraj¹c aparat
such¹ œciereczk¹.
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Je¿eli aparat przez d³u¿szy czas nie
bêdzie u¿ywany,
Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w
miejscu, gdzie bêdzie nara¿ony na
wysokie temperatury, du¿¹ wilgotnoœæ
lub sadzê. Na obiektywie mog¹ pojawiæ
siê grzyby lub skroplona para wodna.
Aparat nale¿y przechowywaæ w
suchym, ch³odnym i przewiewnym
miejscu, w otoczeniu pozbawionym
kurzu i chemikaliów.
Zaleca siê przechowywanie aparatu w
zamkniêtym futerale z œrodkiem
wysuszaj¹cym.
Parowanie
Podczas u¿ywania aparatu w plenerze,
w warunkach bardzo niskich temperatur,
po powrocie do ciep³ego pomieszczenia
na aparacie i obiektywie mo¿e skropliæ
siê para wodna.
Je¿eli zajdzie takie zjawisko nale¿y:
wy³¹czyæ aparat i pozostawiæ go w
stanie wy³¹czonym przez 2 godziny.
Kiedy temperatura aparatu zrówna siê
z temperatur¹ otoczenia, para wodna
zniknie samorzutnie.

Nie nale¿y pozostawiaæ baterii w
aparacie, je¿eli nie jest on u¿ywany.
Je¿eli baterie pozostan¹ w œrodku
aparatu, niewielka iloœæ energii jest
zu¿ywana, nawet jeœli aparat jest
wy³¹czony. Po d³ugim czasie baterie
roz³adowuj¹ siê, a nawet mog¹ staæ
siê niezdatne do u¿ytku po
na³adowaniu.
Pozbywanie siê niezdatnych
do u¿ytku baterii.
Baterie maj¹ ograniczon¹ trwa³oœæ.
Baterii nie nale¿y wrzucaæ do ognia,
poniewa¿ mog¹ spowodowaæ
wybuch.
Œrodki ostro¿noœci dotycz¹ce
przechowywania
Przed od³o¿eniem aparatu na d³u¿szy
okres czasu nale¿y wyj¹æ kartê i baterie.
Wszystkie czêœci powinny byæ
przechowywane w suchym miejscu o doœæ
stabilnej temperaturze.
[Zalecana temperatura; od 15C do 25C,
zalecana wilgotnoœæ od 40% do 60%]

Baterie
Nie zostawiaj aparatu ani baterii w
miejscu gdzie temperatura jest zbyt
W³aœciwe u¿ywanie baterii.
wysoka, np. wewn¹trz samochodu w
lecie.
Akumulatory AA Ni-MH (niklowo
Bardzo wysokie i bardzo niskie
wodorkowe) mo¿na ponownie ³adowaæ.
temperatury skróc¹ czas przydatnoœci
Baterie AA Alkaline (alkaliczne) nie mog¹
baterii do u¿ycia.
byæ powtórnie ³adowane.
Je¿eli baterie przechowywane s¹ w
Ich zdolnoœæ wytwarzania energii
zadymionym lub zakurzonym miejscu,
elektrycznej opiera siê na reakcji
styki mog¹ zardzewieæ i powodowaæ
chemicznej zachodz¹cej w ich wnêtrzu.
usterki.
Ta reakcja jest podatna na wp³ywy
Nie nale¿y dopuœciæ do kontaktu
otaczaj¹cych warunków takich jak
styków baterii z metalowymi obiektami
temperatura czy wilgotnoœæ. Je¿eli
(naszyjniki, spinki do w³osów, itp.).
temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
Mo¿e to doprowadziæ do zwarcia lub
lub zbyt niska, czas trwa³oœci baterii
wydzielania ciep³a i spowodowaæ
bêdzie krótszy.
oparzenia.
W razie przypadkowego upuszczenia
baterii nale¿y sprawdziæ czy bateria i
z³¹cza nie zosta³y zdeformowane.
Wk³adanie do aparatu zdeformowanych
baterii mo¿e spowodowaæ jego
uszkodzenie.
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Akumulatory nale¿y przechowywaæ w
stanie ca³kowitego roz³adowania.
Je¿eli nie bêd¹ one u¿ywane przez
d³u¿szy okres czasu, zaleca siê
³adowanie ich raz do roku i ponowne
od³o¿enie na przechowanie, jak tylko
zostan¹ ca³kowicie roz³adowane.
Karta
Karty nie nale¿y zostawiaæ w
miejscach, gdzie bêdzie nara¿ona na
dzia³anie wysokich temperatur lub
bezpoœrednie dzia³anie promieni
s³onecznych, lub w miejscu, gdzie
generowane s¹ fale
elektromagnetyczne b¹dŸ
wy³adowania elektrostatyczne.
Karty nie nale¿y zginaæ ani
upuszczaæ, gdy¿ mo¿na j¹ w ten
sposób uszkodziæ.
Po u¿yciu karta powinna byæ wyjêta z
aparatu.
Nie nale¿y dotykaæ palcami do
styków karty ani dopuszczaæ do ich
kontaktu z brudem, kurzem lub wod¹.

Struktura folderów
Po w³o¿eniu zapisanej karty pamiêci
do komputera, pojawi¹ siê foldery
jak na poni¿szym diagramie:

W folderze [100_PANA] mo¿na zapisaæ
do 999 zdjêæ.
W folderze [MISC] mo¿na zapisaæ pliki
ustawione za pomoc¹ programu DPOF.
Pliki zarejestrowane w formie animacji
s¹ przechowywane w folderze
[PRIVATE1] (DMC-LC80/DMC-LC70).
Sekwencje filmowe utworzone przy
pomocy funkcji animacji s¹
przechowywane w folderze [100_PANA]
lub innym folderze (DMC-LC80/DMCLC70).

Ekran ciek³okrystaliczny LCD.
W przypadku drastycznych zmian
temperatury, na ekranie LCD mo¿e
skropliæ siê para wodna. Nale¿y go
wówczas przetrzeæ miêkk¹, such¹
œciereczk¹.
Je¿eli aparat jest bardzo zimny
podczas w³¹czania, obraz na ekranie
LCD mo¿e byæ pocz¹tkowo lekko
ciemniejszy. Jednak¿e wraz ze
wzrostem wewnêtrznej temperatury
wraca do normalnej jasnoœci.

Drukowanie zdjêæ
w rozdzielczoœci HDTV
Podczas drukowania zdjêæ
zarejestrowanych po ustawieniu
rozdzielczoœci na [HDTV] (1920 x 1080
pikseli), oba koñce zdjêcia mog¹ zostaæ
uciête.
Aby unikn¹æ przycinania
Podczas sk³adania zamówienia na wydruk
w laboratorium fotograficznym:
zapytaj, czy zdjêcia mog¹ zostaæ
wydrukowane bez przycinania.
Podczas drukowania zdjêæ z w³asnej
drukarki:
W przypadku drukarek z funkcj¹
kadrowania lub przycinania obu
koñców zdjêcia, anuluj tê funkcjê na
czas drukowania.
Funkcja zale¿y od u¿ywanej drukarki.
W celu uzyskania szczegó³ów
przeczytaj instrukcjê obs³ugi drukarki.
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Przybli¿ona liczba zdjêæ mieszcz¹cych siê
na karcie w zale¿noœci od rozdzielczoœci.
rozdzielczoœæ
zdjêcia

jakoœæ

rozdzielczoœæ
zdjêcia

jakoœæ

Je¿eli na karcie zapisywane s¹ zarówno zdjêcia o wysokiej jakoœci, jak i zdjêcia o
standardowej jakoœci, liczba mieszcz¹cych siê na karcie zdjêæ ulega zmianie.
Liczba mieszcz¹cych siê zdjêæ zale¿y od fotografowanego obiektu.
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Komunikaty b³êdów
[NO MEMORY CARD]
Brak karty pamiêci
Wsuñ kartê.
[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED]
Ta karta pamiêci jest chroniona przed zapisem
Odblokuj kartê
[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Brak poprawnego zdjêcia do odtworzenia
Odtwarzanie przeprowadzaj po zrobieniu zdjêæ
lub w³ó¿ kartê z zapisanymi zdjêciami
[MEMORY CARD FULL]/[NOT ENOUGH
MEMORY IN THE CARD]
Karta pamiêci pe³na/na karcie brak
wystarczaj¹cej iloœci miejsca
W³ó¿ now¹ kartê lub wykasuj niepotrzebne
dane
[MODE DIAL IS NOT IN THE PROPER
POSITION]
Tarcza opcji nie jest ustawiona we w³aœciwej
pozycji
Ten komunikat pojawia siê je¿eli w³¹czysz
aparat podczas gdy tarcza opcji bêdzie w
niew³aœciwej pozycji. Ustaw tarczê w
prawid³owej pozycji.
[PLEASE SET THE CLOCK]
Proszê ustawiæ zegar
Ten komunikat pojawia siê je¿eli u¿ywasz
aparatu po raz pierwszy lub nie u¿ywa³eœ go
przez d³u¿szy czas.
Ustaw zegar.
[PLEASE REPLACE THE BATTERIES]
Proszê wymieniæ baterie
Wymieñ baterie na nowe lub wystarczaj¹co
na³adowane akumulatory
[THIS PICTURE IS PROTECTED]
To zdjêcie jest zabezpieczone przed
skasowaniem
Po wy³¹czeniu zabezpieczenia mo¿esz
skasowaæ to zdjêcie lub zast¹piæ je innym.
[THIS PICTURE CAN'T BE
DELETED]/[SOME PICTURES CAN'T BE
DELETED]
To zdjêcie nie mo¿e zostaæ usuniête/czêœæ
zdjêæ nie mo¿e zostaæ usuniêta
Zdjêcia nie spe³niaj¹ce standardów DCF nie
mog¹ zostaæ usuniête

[CAN'T BE SET ON THIS
PICTURE]/[CAN'T BE SET ON SOME
PICTURES]
Nie mo¿na ustawiæ na tym zdjêciu/nie
mo¿na ustawiæ na niektórych zdjêciach
Je¿eli zdjêcia nie spe³niaj¹ standardów
DCF, nie mo¿na ustawiæ dla niego danych
DPOF
[NO ADDITIONAL DELETE
SELECTIONS CAN BE MADE]
Nie mo¿na wybraæ wiêcej zdjêæ do
skasowania
Przekroczy³eœ liczbê zdjêæ, która mo¿e
zostaæ wybrana na raz podczas
kasowania grupami.
[MEMORY CARD ERROR. FORMAT
THIS CARD?]
B³¹d pamiêci karty. Czy mam j¹
sformatowaæ?
Format karty nie jest rozpoznawany przez
aparat. Sformatuj kartê jeszcze raz przy
u¿yciu aparatu.
[PLEASE TURN OFF AND ON THE
CAMERA AGAIN]
Proszê wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ
aparat
Ta wiadomoœæ pojawia siê kiedy aparat nie
dzia³a prawid³owo. Wy³¹cz i w³¹cz
ponownie aparat. Je¿eli wiadomoœæ nie
znika, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ lub z
punktem serwisowym.
[MEMORY CARD ERROR]
B³¹d karty pamiêci
Brak dostêpu do karty. Spróbuj ponownie
w³o¿yæ kartê
[READ ERROR]
B³¹d odczytu
Spróbuj ponownie wczytaæ dane
[WRITE ERROR]
B³¹d zapisu
Wy³¹cz aparat i wyjmij kartê. Potem
ponownie w³ó¿ kartê i w³¹cz aparat. Aby
unikn¹æ uszkodzeñ, przed wyjêciem i
w³o¿eniem karty upewnij siê czy aparat
jest wy³¹czony.
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Rozwi¹zywanie problemów
Trudnoœci w obs³udze mog¹ byæ
pokonane poprzez przywrócenie
ustawieñ fabrycznych w menu [SETUP].
Wybierz opcjê [RESET] w menu
[SETUP] i skasuj parametry ustawieñ.
1. Aparat nie w³¹cza siê
1-1: Czy w³o¿one s¹ baterie lub
pod³¹czony kabel zasilania
sieciowego AC (opcjonalny, DMWAC2)
SprawdŸ po³¹czenia.
1-2: Czy baterie s¹ wystarczaj¹co
na³adowane? U¿yj wystarczaj¹co
na³adowanych baterii (je¿eli
u¿ywasz akumulatorów Ni-MH).
Wymieñ baterie na nowe (je¿eli
u¿ywasz baterii alkalicznych).
2. Aparat wy³¹cza siê zaraz po
w³¹czeniu.
2-1: Czy baterie s¹ na³adowane w
wystarczaj¹cym stopniu? Na³aduj
baterie (je¿eli u¿ywasz
akumulatorów Ni-MH). Wymieñ
baterie na nowe (je¿eli u¿ywasz
baterii alkalicznych).
2-2: Czy zainstalowano baterie inne
ni¿ zalecane w instrukcji?
2-3: Pozosta³y czas funkcjonowania
baterii niklowo-manganowych nie
mo¿e byæ prawid³owo wyœwietlony.
Wynika to z charakterystyki tych
baterii.
2-4: Je¿eli wciœniesz do po³owy
spust migawki przy
niewystarczaj¹cym na³adowaniu
baterii, aparat mo¿e siê w³¹czyæ.
Jest to cecha, która pozwala na
unikniêcie nienormalnych ujêæ (które
mog³yby zostaæ spowodowane
niewystarczaj¹cym na³adowaniem
baterii), a nie usterka. Wymieñ
baterie.
2-5: Opcja oszczêdzania energii jest
ustawiona fabrycznie. W zwi¹zku z
tym aparat wy³¹cza siê po 2
minutach bezczynnoœci. Nie jest to
usterk¹. Opcjê oszczêdzania energii
mo¿na wybraæ z menu setup.

3: Ekran staje siê na chwilê jasny
lub ciemny.
3: Taki efekt pojawia siê podczas
naciskania spustu migawki do po³owy
aby dostosowaæ wartoœæ przys³ony i
nie ma on wp³ywu na rejestrowany
obraz.
4: Zdjêcie nie daje siê zapisaæ.
4-1: Czy karta jest w³o¿ona?
4-2: Czy tarcza opcji jest
odpowiednio ustawiona? SprawdŸ
4-3: Na karcie pamiêci nie ma
miejsca do zapisu. Przed zapisaniem,
wykasuj czêœæ zdjêæ.
5: Zdjêcie nie wyœwietla siê na
ekranie LCD. (Kontrolka zasilania
œwieci siê.)
5-1: Czy ekran LCD jest ustawiony na
OFF (wy³¹czony)?
5-2: Czy w³¹czona jest opcja
oszczêdzania energii?
5-3: Czy wbudowana lampa b³yskowa
³aduje siê?
6: Ekran LCD jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny.
6: Dostosuj jasnoœæ ekranu LCD.
7: Lampa b³yskowa nie jest
wyzwalana.
7: Opcja lampy b³yskowej jest
ustawiona na "zawsze wy³¹czona".
Zmieñ ustawienia lampy b³yskowej.
8: Nie mo¿na ustawiæ ostroœci
8-1: Ustaw tarczê opcji na opcjê
odpowiedni dla odleg³oœci od
fotografowanego obiektu.
8-2: Ustaw wstêpne ustawianie
ostroœci [AF TRIGGER] na
9. Zdjêcie nie jest wyœwietlane.
9-1: Czy w³o¿ona jest karta?
9-2: Czy na karcie jest zapisane
zdjêcie?
9-3: Czy tarcza opcji ustawiona jest
na wyœwietlanie
?
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10: Zdjêcie nie pojawia siê na ekranie
telewizora. Wyœwietlanie mo¿e byæ
zniekszta³cone lub pozbawione
kolorów je¿eli Ÿle ustawisz opcje
wideo.
10-1: Czy aparat jest prawid³owo
pod³¹czony do telewizora? SprawdŸ to.
10-2: Prze³¹cz telewizor na wyœwietlanie
obrazu ze Ÿród³a zewnêtrznego.
10-3: SprawdŸ czy ustawienia systemu
telewizyjnego s¹ wybrane odpowiednio:
NTSC: w Japonii i Ameryce
PAL: w Europie
11: Po pod³¹czeniu do komputera,
zdjêcia nie s¹ przekazywane.
11-1: Czy aparat jest w³aœciwie
pod³¹czony do komputera? SprawdŸ to.
11-2: Czy aparat zosta³ w³aœciwie
rozpoznany przez komputer?
11-3: Czy opcja USB zosta³a ustawiona
prawid³owo?
12: Ustawienia zegara zosta³y
wyzerowane.
12-1: Je¿eli nie u¿ywasz aparatu przez
d³u¿szy czas, ustawienia zegara mog¹
zostaæ wyzerowane. Kiedy pojawi siê
komunikat [PLEASE SET THE CLOCK]
(proszê ustawiæ zegar), ustaw ponownie
zegar.
12-2: Je¿eli zrobisz zdjêcie przed
ustawieniem zegara, na zdjêciu zapisany
jest czas [0:00 0. 0. 0.]
13: Je¿eli przekrêcisz dŸwigienkê
zoomu z po³o¿enia T w po³o¿enie W, a
nastêpnie zwolnisz j¹, zdjêcie mo¿e
przez chwilê wydawaæ siê bli¿sze, a
aparat mo¿e wibrowaæ.
13: To jest operacja utrzymuj¹ca
dok³adn¹ regulacjê ostroœci, a nie
usterka.
14: Niektóre piksele na ekranie LCD s¹
zawsze nieaktywne a niektóre zawsze
zapalone.
14: To nie jest usterka. Te piksele nie
wp³ywaj¹ na rejestrowane zdjêcia.
15: Na ekranie LCD pojawiaj¹ siê
zak³ócenia.

15: W ciemnym otoczeniu mog¹ siê
pojawiæ zak³ócenia, które s¹
spowodowane d¹¿eniem do
utrzymania jasnoœci monitora. Nie
wp³ywa to na rejestrowane zdjêcia.
16: Na ekranie LCD pojawia siê
czerwona smuga.
16: Ta smuga jest typowym zjawiskiem
dla przetwornika CCD, a nie usterk¹.
Jest rejestrowana na sekwencjach
filmowych, ale nie na zdjêciach.
17: Zdjêcia nie daj¹ siê wydrukowaæ
z drukarki obs³uguj¹cej USB
DIRECT-PRINT lub PictBridge.
17: Czy opcja USB jest ustawiona
prawid³owo?
18: Oba koñce zdjêcia zapisanego
w rozdzielczoœci [HDTV] (1920 x
1080 pikseli) s¹ obcinane.
18-1: Podczas zamawiania wydruku
zdjêæ w laboratorium fotograficznym
zapytaj, czy zdjêcia mog¹ byæ
wydrukowane z oboma koñcami.
18-2: Je¿eli u¿ywasz drukarki z
funkcj¹ kadrowania lub inn¹ funkcj¹,
która obcina oba boki zdjêcia, anuluj
w³¹czanie tej funkcji na czas
drukowania. Funkcja ta jest zale¿na
od u¿ywanej drukarki.
W celu uzyskania szczegó³ów, zajrzyj
do instrukcji obs³ugi drukarki.
19: Na zdjêciu pojawiaj¹ siê liniowe
zak³ócenia.
19: W opisanych poni¿ej przypadkach
aparat przegrzewa siê, wynikiem
czego s¹ powstaj¹ce na zdjêciach
liniowe zak³ócenia:
- kiedy aparat zosta³ nara¿ony na
dzia³anie przypiekaj¹cego s³oñca
- kiedy aparat pozostawiono wewn¹trz
samochodu w lecie
- kiedy aparat jest u¿ywany przez
d³u¿szy czas w lecie
Je¿eli nie u¿ywasz aparatu, wy³¹cz go
i pozostaw w ch³odnym miejscu.
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Szczegó³y techniczne
Aparat cyfrowy
ród³o zasilania :
Zu¿ycie energii :

Informacje dla Twojego bezpieczeñstwa
DC (pr¹d sta³y) 3V
1,6 W (fotografowanie z w³¹czonym ekranem LCD)
0,45 W (fotografowanie z wy³¹czonym ekranem LCD)
0,8 W (odtwarzanie przy pomocy ekranu LCD)

Efektywna liczba pikseli 5.000.000 pikseli (DMC-LC80)
4.000.000 pikseli (DMC-LC70)
3.200.000 pikseli (DMC-LC50)
przetwornik 1/2,5,
Czujnik obrazu
£¹czna liczba pikseli 5.360.000 pikseli (DMC-LC80)
£¹czna liczba pikseli 4.230.000 pikseli (DMC-LC70)
£¹czna liczba pikseli 3.340.000 pikseli (DMC-LC50)
Podstawowy filtr koloru
zoom optyczny 3x, f = 5,8 17,4 mm (odpowiednik aparatu 35mm: 35mm 105mm)/
Obiektyw
F2,8-4,9
maksymalnie 3x
zoom cyfrowy
TTL Auto/Macro/Spot AF (fotografowanie punktowe)
Fokus
50cm Zakres fokusa
opcja Macro/uproszczona: 10 cm (ujêcia szerokok¹tne)/50 cm (zbli¿enia) Migawka elektroniczna + Migawka mechaniczna
System migawki
Rejestrowanie
(DMC-LC80) 2,7 zdjêæ na sekundê (du¿a prêdkoœæ), 1,5 zdjêcia na sekundê (ma³a
sekwencji zdjêæ
prêdkoœæ), Max. 9 zdjêæ (standard)/Max. 5 zdjêæ (wysoka jakoœæ)
Kiedy czu³oœæ ISO nastawiona jest na [ISO400], u¿ywanie tej opcji nie jest
mo¿liwe. (DMC-LC80)
(DMC-LC70) 3,3 zdjêcia na sekundê (du¿a prêdkoœæ), 2 zdjêcia na sekundê (ma³a
prêdkoœæ) Max. 5 zdjêæ (standard)/Max. 3 zdjêcia (wysoka jakoœæ) dla 2304 x 1728
pikseli
(DMC-LC50 3,5 zdjêcia na sekundê (du¿a prêdkoœæ), 2 zdjêcia na sekundê (ma³a
prêdkoœæ), Max. 8 zdjêæ (standard)/Max. 5 zdjêæ (wysoka jakoœæ) dla 2048 x 1536
pikseli
(Wydajnoœæ policzona dla karty pamiêci SD, w przypadku karty typu
MultiMediaCard wydajnoœæ bêdzie mniejsza)
Rejestrowanie
320x 240 pikseli
sekwencji filmowych
(30 lub 10 kadrów na sekundê wraz z dŸwiêkiem. Maksymalna d³ugoœæ czasu
nagrywania zale¿y od pojemnoœci karty.)
(Sekwencje filmowe s¹ nagrywane wraz z dŸwiêkiem w przypadku modeli DMCLC80/DMC-LC70). W przypadku modelu DMC-LC50 dŸwiêk nie jest
rejestrowany)
(DMC-LC80) AUTO (bez lampy b³yskowej: od ISO80 do ISO200/z lamp¹ b³yskow¹:
Czu³oœæ ISO
od ISO80 do ISO400)/80/100/200/400
(DMC-LC70/DMC-LC50) AUTO (bez lampy b³yskowej: od ISO50 do ISO200/z lamp¹
b³yskow¹: od ISO50 do ISO400)/50/100/200/400
8 1/2000
Prêdkoœæ migawki
opcja rejestrowania sekwencji filmowych 1/30 1/2000
AUTO/Daylight (œwiat³o dzienne)/Cloudy (zachmurzenie)/Halogen/White set
Balans bieli
(ustawienia w³asne)
Program AE
Ekspozycja (AE)
kompensowanie ekspozycji (w krokach co 1/3EV [wartoœci ekspozycji], od 2 do
+2 EV)
Multi/Spot (fotografowanie punktowe)
Sposób pomiaru
przek¹tna 1,5, niskotemperaturowy polikrystaliczny LCD TFT
Ekran LCD
(114 000 pikseli) (wspó³czynnik widoku pola ok. 100%)
Powiêkszaj¹cy wizjer rzeczywistego obrazu
Wizjer

Inne

Lampa b³yskowa

zasiêg lampy: ISO400/AUTO
ok. 30 cm 4,8m (ujêcia szerokok¹tne)/
ok. 50 cm 2,8m (zbli¿enia)
AUTO, AUTO/redukcja efektu czerwonych oczu, b³ysk wymuszony,
wolna synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, "zawsze
wy³¹czona"
Monofoniczny (DMC-LC80/DMC-LC70)
Karta pamiêci SD/karta typu MultiMediaCard
(DMC-LC80) 2560 x1920 pikseli, 2048 x 1536 pikseli, 1600 x 1200
pikseli, 1280 x 960 pikseli, 640 x 480 pikseli, 1920 x 1080 pikseli
(nieruchome ujêcia)
(DMC-LC70) 2304 x 1728 pikseli, 1600 x 1200 pikseli, 1280 x 960
pikseli, 640 x 480 pikseli, 1920 x 1080 pikseli (nieruchome zdjêcia)
(DMC-LC50) 2048 x 1536 pikseli, 1600 x 1200 pikseli, 1280 x 960
pikseli, 640 x 480 pikseli, 1920 x 1080 pikseli (nieruchome zdjêcia)
(DMC-LC80/DMC-LC70/DMC-LC50)
320 x 240 pikseli (sekwencje filmowe)
wysoka/standardowa

Mikrofon
Noœnik
Rozdzielczoœæ

Jakoœæ
Format zapisywanego obrazu
Nieruchome zdjêcia
Zdjêcia z notatkami dŸwiêkowymi
Sekwencje filmowe

Interfejsy
cyfrowy
Analogowy wideo/audio
Z³¹cza
DIGITAL/AV OUT
DC IN
(DMC-LC80/DMC-LC70)
DIGITAL/V.OUT
DC IN
(DMC-LC50)
Wymiary
Waga

Zakres temperatury pracy
Wilgotnoœæ
ród³o zasilania

JPEG (Design rule for Camera File, oparty na standardzie Exif 2.2),
wspó³pracuj¹ce z DPOF
JPEG (Design rule for Camera File, oparty na standardzie Exif
2.2)+640x480 pikseli
QuickTime (picture with audio) (DMC-LC80/DMC-LC70)
QuickTime Motion JPEG (motion images with audio)
Sekwencje filmowe s¹ nagrywane z dŸwiêkiem w modelach DMCLC80/DMC-LC70. W modelu DMC-LC50 dŸwiêk nie jest
nagrywany.
USB
NTSC/PAL kompozytowe/Wyjœcie linii audio (monofoniczne)
wyspecjalizowany jack (8-pinowy)
jack typu1
wyspecjalizowany jack (8-pinowy)
jack typu 1
87,5mm (szerokoœæ) x 64,1mm (wysokoœæ) x 35,3mm g³êbokoœæ
(bez czêœci wystaj¹cych)
ok. 162 g (bez karty pamiêci i baterii)
ok. 207 g (z kart¹ pamiêci i bateriami)
(DMC-LC80/DMC-LC70)
ok. 159 g (bez karty pamiêci i baterii)
ok. 204 g (z kart¹ pamiêci i bateriami)
O
O
0 C - 40 C
10% - 80%
akumulatory AA Ni-MH (niklowo wodorkowe) (2 sztuki) (DMCLC80/DMC-LC70)
baterie Aalkalicznee (2 sztuki) (DMC-LC50)
kabel do zasilania sieciowego AC (DMW-AC2) (opcjonalnie)

£adowarka (DMC-LC80/DMC-LC70)
(Panasonic DE-894)
Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa
Pr¹d wejœciowy
Pr¹d wyjœciowy

110 240 V ~ 50/60 Hz, 0,07 A
1,5V
0,4 A x 2

