
Aparat cyfrowy

Instrukcja obs³ugi

Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy 
o zapoznanie siê z tre�ci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi 
przed u¿yciem aparatu.



Dziêkujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX Optio 43WR. Prosimy o 
zapoznanie siê z tre�ci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji 
aparatu. Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi ona 
przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwo�ci aparatu.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy Optio 43WR do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹ byæ 
wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. 
Proszê zwracaæ wielk¹ uwagê na odno�ne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach 
wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych 
podczas demonstracji, na terenach przedsiêbiorstw przemys³owych lub jako eksponaty. 
Zdjêcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ 
wykorzystywane niezgodnie z zakresem okre�lonym w Ustawie o prawie autorskim.

Znaki handlowe
�  Logo SD jest znakiem handlowym.
� PENTAX jest znakiem handlowym PENTAX Corporation.
� Optio jest znakiem handlowym PENTAX Corporation.
� Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi 

i zarejestrowanymi znakami handlowymi w³a�ciwych przedsiêbiorstw.
� Ten produkt wspiera PRINT Image Matching II.

Po³¹czenie PRINT Image Matching II z cyfrowym aparatem fotograficznym, 
drukark¹ i oprogramowaniem u³atwia tworzenie zdjêæ zgodnie z intencjami.
Copyright© 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.

Do u¿ytkowników aparatu
� Istnieje mo¿liwo�æ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³ 

nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole 
magnetyczne lub elektromagnetyczne. 

� Monitor ciek³okrystaliczny LCD zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, 
wysoko precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, 
nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie �wieciæ lub mo¿e �wieciæ mimo, 
¿e nie powinny. Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.

� Ilustracje i zdjêcia wy�wietlacza LCD w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego 
produktu.

PictBridge
� PictBridge pozwala u¿ytkownikowi po³¹czyæ aparat cyfrowy z drukark¹ z wykorzystaniem 

zunifikowanego standardu dla bezpo�redniego drukowania zdjêæ. Zdjêcia mo¿na drukowaæ 
bezpo�rednio z aparatu bez po�rednictwa komputera osobistego, wykonuj¹c jedynie kilka 
prostych czynno�ci.
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Do³o¿yli�my wszelkich starañ, aby zapewniæ bezpieczeñstwo produktu. 
W czasie u¿ywania go, nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na informacje 
oznaczone nastêpuj¹cymi symbolami.

 Uwaga
� Nie rozbieraj aparatu i nie modyfikuj. W obudowie znajduj¹ siê elementy pracuj¹ce 

z wysokimi napiêciami, gro¿¹ce pora¿eniem pr¹dem.
� Je¿eli obudowa aparatu zostanie otwarta z powodu upadku lub innej przyczyny, 

nigdy nie dotykaj elementów wewnêtrznych. Grozi to pora¿eniem pr¹dem.
� Owijanie paska wokó³ szyi jest niebezpieczne. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby pasek 

nie owija³ siê dzieciom wokó³ szyi.
� Aby zapobiec ryzyku przypadkowego po³kniêcia, nale¿y przechowywaæ karty 

pamiêci SD z dala od ma³ych dzieci. W przypadku po³kniêcia skontaktowaæ siê 
natychmiast z lekarzem.

� Zawsze u¿ywaj zasilacza przeznaczonego dla tego produktu, z podan¹ moc¹ 
i napiêciem. U¿ywanie innego zasilacza lub u¿ywanie oryginalnego zasilacza 
z nieprawid³owym napiêciem mo¿e spowodowaæ po¿ar, pora¿enie pr¹dem lub 
uszkodzenie aparatu.

� Je¿eli z aparatu wydziela siê dym lub dziwny zapach, przerwij natychmiast u¿ywanie 
aparatu, wyjmij baterie lub od³¹cz zasilacz i skontaktuj siê z serwisem PENTAX. 
Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e groziæ po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

� W czasie burzy od³¹cz i nie u¿ywaj zasilacza. Kontynuowanie u¿ytkowania mo¿e 
prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia, po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.

 Ostrze¿enie
� Nigdy nie rozbieraj baterii, nie zwieraj jej metalowymi przedmiotami, nie próbuj 

jej ³adowaæ ani nie wrzucaj do ognia ze wzglêdu na ryzyko wybuchu.
� Nie ³aduj innych baterii ni¿ akumulatory Ni-MH. Bateria mo¿e wybuchn¹æ lub zapaliæ 

siê. Tylko baterie Ni-MH mog¹ byæ ³adowane.
� Wyjmij bateriê z aparatu, je¿eli nagrzeje siê lub zacznie dymiæ. Uwa¿aj, aby siê nie 

oparzyæ przy jej wyjmowaniu.
� Niektóre elementy aparatu nagrzewaj¹ siê w czasie u¿ytkowania. Nale¿y zwróciæ 

uwagê na ten fakt, ¿e wzglêdu na mo¿liwo�æ oparzeñ, je¿eli elementy te bêd¹ 
przytrzymywane przez d³u¿szy czas.

� Nie k³ad� palców na lampie b³yskowej w czasie wy³adowania ze wzglêdu na ryzyko 
oparzenia.

� Nie nale¿y wy³adowywaæ lampy, je�li dotyka ona ubrania lub innych obiektów, 
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ ich odbarwienie.

BEZPIECZEÑSTWO 

Uwaga Ten znak wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie zaleceñ 
mo¿e prowadziæ do powa¿nych obra¿eñ.

Ostrze¿enie Ten symbol wskazuje, ¿e nieprzestrzeganie 
zaleceñ mo¿e prowadziæ mniejsze lub �rednie 
szkody dla osób lub sprzêtu.
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� Wybieraj¹c siê w podró¿ zagraniczn¹, nale¿y zabraæ ze sob¹ kartê gwarancji 
miêdzynarodowej. Nale¿y tak¿e zabraæ dokument zawieraj¹cy informacje o 
�wiatowej sieci serwisowej, jaki do³¹czono do pakietu. Dokument ten mo¿e staæ 
siê przydatny w przypadku wyst¹pienia problemów za granic¹.

� Je�li aparat nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy okres czasu lub jest przygotowywany 
do wa¿nej sesji zdjêciowej (�lub lub podró¿), zaleca siê przeprowadzenie przegl¹du 
aparatu. PENTAX nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno�ci za wynik³e szkody 
(koszty poniesione w wyniku robienia zdjêæ, utrata zysku w wyniku robienia zdjêæ) 
spowodowane niesprawnym dzia³aniem urz¹dzenia.

� Obiektyw aparatu nie jest wymienny i nie mo¿e byæ zdejmowany.
� Do czyszczenia aparatu nie wolno u¿ywaæ rozpuszczalników malarskich,

 alkoholu ani benzenu.
� Nale¿y unikaæ wystawiania aparatu na d³ugotrwa³e dzia³anie wilgoci i bardzo 

wysokich temperatur, na przyk³ad w samochodzie.
� Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w szafach ze �rodkami owadobójczymi lub 

w pobli¿u chemikaliów. W celu unikniêcia powstawania grzybów przechowywaæ
w miejscach z dobr¹ cyrkulacj¹ suchego powietrza.

� Uwa¿aj, aby nie wystawiaæ aparatu na silne wstrz¹sy, uderzenia lub ci�nienie. 
Przy transportowaniu aparatu za pomoc¹ motocykla, samochodu, ³odzi itp. 
nale¿y go zabezpieczyæ poduszk¹.

� Zakres tolerowanych temperatur dla aparatu wynosi 0°C do 40°C.
� Wy�wietlacz ciek³okrystaliczny stanie siê czarny w wysokiej temperaturze, 

kolor wy�wietlacza powróci do normy po zmniejszeniu siê temperatury.
� Czas reakcji wy�wietlacza wyd³u¿a siê przy niskich temperaturach. 

Jest to zwi¹zane z w³a�ciwo�ciami ciek³ych kryszta³ów i nie jest usterk¹.
� Nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy, co 1 rok do 2 lat w celu zapewnienia 

wysokiej jako�ci dzia³ania aparatu.
� Je¿eli aparat jest wystawiany na gwa³towne zmiany temperatury, w jego wnêtrzu 

i na obudowie mo¿e skraplaæ siê para wodna. W takim przypadku nale¿y aparat 
w³o¿yæ do opakowania lub torby plastikowej tak, aby zminimalizowaæ ró¿nice 
temperatur.

� Chroniæ aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, py³ami, wod¹, 
toksycznymi gazami, solami itp., poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ aparat. 
Je¿eli aparat zostanie zamoczony przez deszcz lub krople wody, nale¿y go 
wysuszyæ.

� Patrz  �Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD� (str.19), aby uzyskaæ informacje 
na temat karty pamiêci SD.

� Nie nale¿y naciskaæ na wy�wietlacz LCD. Mo¿e to spowodowaæ pêkniêcie lub 
nieprawid³owe dzia³anie.

Pos³ugiwanie siê aparatem
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� Aparat jest zgodny z klas¹ 5 wodoodporno�ci JIS (bezpo�redni strumieñ wody 
w okre�lonych warunkach nie powinien mieæ szkodliwego wp³ywu) oraz z klas¹ 7 
wodoodporno�ci (woda nie powinna przedostawaæ siê do obudowy w przypadku 
zanurzenia w wodzie na g³êboko�ci 1 metra przez czas nie d³u¿szy ni¿ 30 minut). 
Okre�lenie JIS oznacza japoñski standard przemys³owy (Japanese Industrial 
Standard).

� Aparat nie mo¿e byæ u¿ywany pod wod¹.
� Natychmiast po u¿yciu aparatu nale¿y dok³adnie zetrzeæ wszystkie �lady wody 

lub brudy za pomoc¹ miêkkiej, suchej szmatki.
� Nie nale¿y umieszczaæ aparatu bezpo�rednio na piasku na pla¿y lub w innym 

miejscu. Wystawienie aparatu na dzia³anie du¿ych ilo�ci piasku lub brudu mo¿e 
spowodowaæ jego uszkodzenie. 

� Wnêtrze aparatu nie jest wodoodporne. Przed u¿yciem aparatu nale¿y upewniæ siê, 
¿e pokrywka gniazd oraz pokrywka baterii i karty pamiêci s¹ bezpiecznie zamkniête.
Wymieniaj¹c bateriê lub kartê pamiêci, nale¿y dok³adnie oczy�ciæ aparat ze 
wszystkich �ladów wody lub brudu. Pokrywkê nale¿y otwieraæ w miejscu, gdzie 
aparat nie bêdzie nara¿ony na dzia³anie wody lub brudu. Je¿eli woda, piasek lub 
brud dostan¹ siê do wewn¹trz aparatu, mo¿e spowodowaæ to jego uszkodzenie.

� Je¿eli aparat zostanie wystawiony na dzia³anie du¿ej ilo�ci brudu lub s³onej wody, 
nale¿y upewniæ siê, ¿e jest on wy³¹czony, a pokrywka gniazd oraz pokrywka baterii 
i karty pamiêci s¹ bezpiecznie zamkniête. Nastêpnie nale¿y p³ukaæ aparat przez 
dwie do trzech minut pod wod¹ bie¿¹c¹ lub w p³ytkiej misce wype³nionej �wie¿¹ 
wod¹.

� Aparat nie powinien byæ zanurzany w wodzie przez okres d³u¿szy ni¿ trzydzie�ci 
minut, ani wystawiany na dzia³anie wody o nadmiernym ci�nieniu.

� Nie nale¿y czy�ciæ aparatu za pomoc¹ wody mydlanej, delikatnego detergentu, ani 
alkoholu, poniewa¿ mo¿e to zredukowaæ jego wodoodporno�æ. Nie nale¿y nara¿aæ 
aparatu na dzia³anie kawy lub innych napojów, gdy¿ równie¿ wp³ywa to negatywnie 
na jego wodoodporno�æ. 

� Przed u¿yciem aparatu nale¿y usun¹æ piasek i zabrudzenia z os³ony oraz z obsza-
rów pomiêdzy aparatem i os³on¹. Wszystkie zarysowania i uszkodzenia os³ony lub 
obszarów pomiêdzy aparatem i os³on¹, jak równie¿ z³uszczenie os³ony mo¿e zredu-
kowaæ skuteczno�æ wodoodpornej os³ony aparatu. Je¿eli to siê stanie, nale¿y skon-
taktowaæ siê z dzia³em obs³ugi klienta firmy Pentax.

� Akcesoria w postaci karty SD, baterii, kabla USB i kabla AV nie s¹ wodoodporne.

Wodoodporno�æ aparatu
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Instrukcja obs³ugi zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y.

Zawarto�æ instrukcji

1 Przygotowanie �������������������������

Rozdzia³ ten opisuje wszystkie czynno�ci, jakie nale¿y wykonaæ po zakupieniu aparatu 
i przed rozpoczêciem robienia zdjêæ. Nale¿y zapoznaæ siê z tre�ci¹ tego rozdzia³u 
i postêpowaæ zgodnie z instrukcjami.

2 Szybki start ���������������������������

W rozdziale opisano najprostszy sposób robienia zdjêæ i ich wy�wietlania. Zapoznaj 
siê z tym rozdzia³em, je¿eli chcesz od razu robiæ zdjêcia. 

3 Podstawowe funkcje�����������������������

Wyja�nia typowe czynno�ci, funkcje przycisków i u¿ycie menu. Aby uzyskaæ wiêcej 
informacji, patrz �Robienie zdjêæ�, �Zapisywanie i odtwarzanie�, �Odtwarzanie i 
kasowanie�, �Drukowanie�, �Edytowanie i ustawienia� oraz �Ustawienia aparatu�.

4 Robienie zdjêæ �������������������������

Obja�nia ró¿ne sposoby robienia zdjêæ i ustawianie funkcji, takich jak wirtualne pokrêt³o 
przy zmianie trybu zdjêæ oraz wybór odpowiedniego trybu zdjêæ dla fotografowanej 
sceny.

5 Zapisywanie i odtwarzanie ��������������������

Przedstawia sposób nagrywania i odtwarzania d�wiêku, a tak¿e dodawanie d�wiêków 
do zdjêæ.

6 Odtwarzanie i kasowanie���������������������

Obja�nia sposób odtwarzania zdjêæ na aparacie lub telewizorze, a tak¿e sposób 
kasowania zdjêæ.

7 Drukowanie���������������������������

Obja�nia sposoby dokonywania ustawieñ wydruku (DPOF) i u¿ycia kabla USB do 
bezpo�redniego ³¹czenia aparatu z drukark¹ w celu drukowania zdjêæ.

8 Edycja i ustawienia �����������������������

Obja�nia sposoby zmiany wielko�ci zdjêcia, kadrowania i u¿ycia filtrów cyfrowych.

9 Ustawienia aparatu �����������������������

Opisuje ustawienia aparatu i sposób ich zmiany.

10 Za³¹cznik ����������������������������

Omawia sposoby rozwi¹zywania problemów i opisuje akcesoria dostêpne w opcji.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 Symbole u¿ywane w niniejszej instrukcji obs³ugi zosta³y opisane poni¿ej.

Wskazuje numer strony z wyja�nieniem czynno�ci.

Wskazuje u¿yteczne informacje.

Wskazuje zalecenia zwi¹zane z obs³ug¹ aparatu.

e, H, /, &, 
J, M, N, I, 
., :, C, F

Ikony funkcji dostêpnych w trybie robienia zdjêæ zosta³y przedstawione 
na pocz¹tku rozdzia³u. (Przyk³ad)

e, H, /, &, J, M, N, I, ., :, F

Ustawianie ostro�ci obrazu
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(*) Elementy oznaczone gwiazdk¹ s¹ dostêpne jako akcesoria opcjonalne.
Inne akcesoria zosta³y podane na stronie �Akcesoria opcjonalne� (str.118).

Sprawdzanie zawarto�ci opakowania.

Aparat
Optio 43WR

Pasek
O-ST5 (*)

Oprogramowanie
(CD-ROM) S-SW18

Kabel AV
I-AVC7 (*)

Kabel USB 
I-USB7 (*)

Baterie alkaliczne AA (2)

Karta pamiêci SD
(16 MB)

Instrukcja obs³ugi
(ta ksi¹¿ka)

Instrukcja obs³ugi
(Instrukcja pod³¹czania 

do komputera)

Viewing Your Digital 
Camera Images 

On Your PC  

(PC Connection Manual)
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Widok z przodu

Widok z ty³u

Nazwy elementów

Spust migawki

Przycisk w³¹cznika

Kontrolka samowyzwalacza

Lampa b³yskowa

Obiektyw

Mikrofon

Oczko uchwytu

Pokrywka baterii i karty

Wodoodporna os³ona

Gwint statywu

Monitor LCD

Gniazdo zasilania

Celownik

G³o�nik

Gniazdo USB/AV

Wodoodporna os³ona

Pokrywka gniazda zasilania

Kontrolka statusu (zielona)

Kontrolka statusu lampy b³yskowej 
(czerwona)
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Podpowiedzi przycisków
W czasie obs³ugiwania aparatu na monitorze LCD pojawiaj¹ siê podpowiedzi 
u¿ycia przycisków.
Przyciski s¹ przedstawiane w nastêpuj¹cy sposób.

Opis elementów sterowania

Przycisk sterowania (2) 2 Przycisk zoom /f/y
(Zoom cyfrowy i 
powiêkszenie odtwarzania)

yPrzycisk sterowania (3) 3

Przycisk sterowania (4) 4

Przycisk sterowania (5) 5 Przycisk i
Przycisk MENU Przycisk Z
Spust migawki Przycisk OK

Przycisk b/Z

Przycisk )/i

Przycisk zoom/f/y

Przycisk OK

Przycisk sterowania (2345)

Przycisk menu

Przycisk odtwarzania Q

Przycisk O
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Przygotowanie

Mocowanie paska

Prze³ó¿ koñcówkê paska przez oczko uchwytu, a nastêpnie drugi koniec przez 
pêtlê.



13

P
rzygotow

anie

1

Zasilanie aparatu

W³ó¿ baterie do aparatu. U¿yj jednej baterii CR-V3 b¹d� dwóch baterii Ni-MH albo 
alkalicznych typu AA. Przed w³o¿eniem baterii wy³¹cz aparat i usuñ z niego wodê 
i brud, przecieraj¹c such¹ szmatk¹. Nie wk³adaj baterii za pomoc¹ wilgotnych lub 
brudnych r¹k.

1 Przesuñ pokrywkê zasobnika baterii w kierunku oznaczonym 
strza³k¹ i zdejmij.

2 W³ó¿ baterie zgodnie z symbolem +- w zasobniku baterii.
3 Zamknij pokrywkê zasobnika i pchnij poziomo a¿ do 

zamkniêcia.

Instalowanie baterii

Kiedy u¿ywasz aparatu przez d³ugi okres czasu, pod³¹cz zasilacz D-AC5 (str.15).

� Nie mo¿na ³adowaæ litowych baterii AA, ani baterii CR-V3.
� Nie nale¿y otwieraæ pokrywki baterii i wyjmowaæ baterii, 

kiedy aparat jest w³¹czony.
� Kiedy nie zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³ugi okres czasu, 

wyjmij baterie. Z baterii mo¿e wyciekaæ elektrolit.
� Je�li ustawienia danych i czasu zostan¹ skasowane, kiedy po d³ugim czasie 

w³o¿ysz nowe baterie, postêpuj zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹ �Ustawianie 
daty i czasu.� (str.24).

� Prawid³owo w³ó¿ baterie. Baterie w³o¿one odwrotnie mog¹ byæ przyczyn¹ 
powa¿nych uszkodzeñ aparatu

(U¿ywanie baterii AA) (U¿ywanie CR-V3)

1

3
2
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� Dane zosta³y opracowane zgodnie ze standardami pomiarowymi PENTAX. Mog¹ siê 
zmieniaæ w zale¿no�ci od trybu robienia zdjêæ i panuj¹cych warunków.

Wska�nik * na monitorze LCD umo¿liwia sprawdzenie stanu na³adowania 
baterii.

Liczba zdjêæ i czas odtwarzania (temperatura 25ºC, nowe baterie)

� Robienie zdjêæ (50% zdjêæ z b³yskiem) � Odtwarzanie
Pojemno�æ zdjêæ Czas odtwarzania

CR-V3 Oko³o 500 CR-V3 Oko³o 360 min.

Baterie Ni-MH Oko³o 300 Baterie Ni-MH Oko³o 230 min.

Baterie alkaliczne AA Oko³o 100 Baterie alkaliczne AA Oko³o 140 min.

� Wydajno�æ baterii zmniejsza siê tymczasowo w niskich temperaturach. 
Je¿eli baterie s¹ u¿ywane w zimnym klimacie, przygotuj dodatkowy zestaw 
baterii i przechowuj je w cieple, na przyk³ad w kieszeni. Wydajno�æ baterii 
powraca do normy po przywróceniu temperatury pokojowej.

� Aparat mo¿e nie zapewniaæ pe³nej wydajno�ci podczas pracy w niskich 
temperaturach, je�li u¿ywane s¹ baterie alkaliczne, co jest spowodowane 
charakterystyk¹ tych baterii. Zalecamy u¿ycie innych baterii, takich jak CR-
V3, kiedy aparat jest wykorzystywany w �rodowisku o niskiej temperaturze.

� Kiedy podczas podró¿y robisz zdjêcia w ch³odnym klimacie lub je�li 
zamierzasz zrobiæ du¿o zdjêæ, pamiêtaj o zabraniu dodatkowych baterii.

� Mo¿esz wyd³u¿yæ czas pracy baterii, wy³¹czaj¹c monitor LCD i robi¹c 
zdjêcia za pomoc¹ celownika.

Wska�nik poziomu na³adowania baterii

* (�wieci siê na zielono) : Wystarczaj¹ca moc baterii.

↓

, (�wieci siê na zielono) : Moc baterii s³abnie.

↓

; (�wieci siê na ¿ó³to) : Bateria prawie wyczerpana.

↓

% (�wieci siê na czerwono) : Bateria wyczerpa³a siê.

↓

Bateria jest wyczerpana : Po wy�wietleniu tej informacji aparat wy³¹czy siê.
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Kiedy przez d³ugi okres czasu u¿ywasz monitora LCD b¹d� pod³¹czasz aparat 
do komputera, zalecamy u¿ywanie zasilacza D-AC5 (sprzedawany osobno).

1 Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed otwarciem 
pokrywki gniazda.

2 Pod³¹cz zasilacz do gniazda zasilania w aparacie.
3 Pod³¹cz przewód zasilania do zasilacza.
4 Pod³¹cz przewód zasilania do gniazdka.

U¿ycie zasilacza

� Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed pod³¹czeniem lub od³¹czeniem 
zasilacza.

� Upewnij siê, ¿e po³¹czenia pomiêdzy aparatem, zasilaczem, gniazdem 
zasilacza i gniazdkiem s¹ zabezpieczone. Od³¹czenie podczas 
zapisywania lub odczytu danych spowoduje uszkodzenie danych.

� Przed u¿yciem zasilacza nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi 
zasilacza D-AC5.

� Pod³¹czenie zasilacza nie spowoduje na³adowania baterii w aparacie.
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Wk³adanie i wyjmowanie karty pamiêci SD

Wykonane zdjêcia lub nagrane d�wiêki s¹ zapisywane na karcie pamiêci SD. 
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub wyjêciem karty 
pamiêci SD.
Wy³¹cz aparat przed w³o¿eniem lub wyjêciem karty pamiêci.
U¿yj suchej szmatki do oczyszczenia aparatu z wody lub brudu przed w³o¿eniem 
lub wyjêciem karty pamiêci.
Nie wk³adaj ani nie wyjmuj karty, u¿ywaj¹c wilgotnych lub brudnych r¹k.

1 Przesuñ zatrzask pokrywki zasobnika baterii i karty w 
kierunku wskazywanym przez strza³kê i zdejmij pokrywkê.

2 Skieruj etykietê (lub symbol 2) karty pamiêci SD w kierunku 
obiektywu, a nastêpnie w³ó¿ kartê do z³¹cza a¿ do jej zabloko-
wania.

3 Zamknij pokrywkê baterii/karty.
Aby wyj¹æ kartê pamiêci, naci�nij j¹ w kierunku wskazywanym przez strza³kê. 
Kiedy karta wysunie siê lekko, wyjmij j¹ ze z³¹cza.

Liczba zdjêæ, które mo¿na zrobiæ, jest zale¿na od pojemno�ci karty pamiêci 
SD oraz rozdzielczo�ci i poziomu jako�ci zdjêcia (1str.17).

� Je�li w czasie pracy aparatu zostanie otwarta pokrywka baterii i karty, 
aparat wy³¹czy siê automatycznie.

� Je�li pokrywka baterii i karty zostanie otwarta podczas zapisywania obrazu, 
zapis zostanie przerwany (zdjêcie nie zostanie zapisane).

Karta pamiêci SD Pokrywka baterii i karty
1

32
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Wybierz rozdzielczo�æ zdjêcia (liczbê pikseli) i jako�æ w zale¿no�ci od 
planowanego sposobu u¿ycia. Im wy¿sza rozdzielczo�æ i wiêcej gwiazdek 
oznaczaj¹cych jako�æ zdjêcia, tym lepsze bêdzie wydrukowane zdjêcie. 
Poniewa¿ jednak wielko�æ pliku zdjêcia ro�nie, ca³kowita liczba zdjêæ do 
zrobienia spada.
Ustawienia rozdzielczo�ci i jako�ci zdjêcia s¹ dostêpne w menu [Rec.Mode].

Rozdzielczo�æ zdjêcia i zastosowanie

Domy�lnym ustawieniem jest 2288x1712.

Jako�æ zdjêcia i zastosowanie

Domy�lnym ustawieniem jest ** (standardowy poziom kompresji).

Rozdzielczo�æ i jako�æ zdjêcia

Wybieranie rozdzielczo�ci  1str.40

Ustawianie poziomu jako�ci 1str.41

2288x1712 Drukowanie na papierze A4.

1600x1200 Drukowanie na papierze o rozmiarze trochê wiêkszym ni¿ karta pocztowa.

1024x768 Drukowanie na kartach pocztowych.

640x480 Za³¹czanie do wiadomo�ci e-mail lub tworzenie witryn internetowych.

C Najlepsza Najmniejszy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony do drukowania 
zdjêæ.

D Lepsza Standardowy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony do wy�wietlania 
zdjêæ na ekranie komputera.

E Dobra Najwy¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony do zdjêæ za³¹czanych 
do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.
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Orientacyjna ilo�æ zdjêæ, rozdzielczo�æ i poziomy jako�ci
Zdjêcia

Filmy

� Liczba zdjêæ przy u¿ywaniu karty pamiêci SD 16MB.
� Dane zosta³y opracowane zgodnie ze standardami pomiarowymi PENTAX. Mog¹ siê 

zmieniaæ w zale¿no�ci od tematu, panuj¹cych warunków, trybu robienia zdjêæ i 
u¿ywanej karty pamiêci SD.

Jako�æ
Najlepsza/C Lepsza/D Dobra/E Zapis d�wiêku

Rozdzielczo�æ 

2048×1536 5 10 15

30 min.
1600×1200 11 20 27

1024×7680 25 45 56

640×480 53 82 100

Liczba klatek
30 klatek/sek. 15 klatek/sek.

Rozdzielczo�æ 

640×480 10 sek. 25 sek.

320×240 20 sek. 40 sek.

160×120 80 sek. 150 sek.

Zalecenia dotycz¹ce kopii danych
W niektórych rzadkich przypadkach odczytanie danych z wbudowanej pamiêci nie bêdzie mo¿liwe. 
Aby je zabezpieczyæ, zalecamy skopiowanie wa¿nych danych na komputer lub przechowywanie 
ich na innych no�nikach ni¿ wbudowana pamiêæ.
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� Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD
� Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed otwarciem 

pokrywki baterii i karty.
� Karta pamiêci SD ma prze³¹cznik blokady zapisu. Przesuniêcie 

blokady do po³o¿enia [Lock] uniemo¿liwia zapisywanie 
i kasowanie danych, jak równie¿ formatowanie karty, 
co pozwala zabezpieczyæ wszystkie zapisane dane. 

� Nie jest mo¿liwe u¿ycie kart pamiêci SD sformatowanych 
w innym urz¹dzeniu lub komputerze ni¿ aparat. Upewnij siê,
 ¿e formatujesz kartê w aparacie.

� Karta pamiêci SD mo¿e byæ gor¹ca, je¿eli zostanie wyjêta z 
aparatu natychmiast po u¿yciu. Nale¿y zachowaæ ostro¿no�æ.

� Nie wyjmuj karty ani nie wy³¹czaj aparatu w czasie zapisywania 
danych lub odtwarzania zdjêæ i d�wiêku z karty pamiêci SD, albo gdy aparat jest 
pod³¹czony do komputera za pomoc¹ kabla USB. Mo¿e to spowodowaæ utratê 
danych lub uszkodzenie karty.

� Karty pamiêci SD nie nale¿y zginaæ b¹d� poddawaæ silnym wstrz¹som. Nie wolno 
jej równie¿ wystawiaæ na dzia³anie wody i wysokiej temperatury.

� Nowa karta lub karta u¿ywana w innym aparacie musi zostaæ sformatowana przed 
u¿yciem. Patrz �Formatowanie karty pamiêci SD� (str.97), aby uzyskaæ wiêcej 
informacji na temat formatowania karty.

� Nie wyjmuj karty pamiêci SD w czasie formatowania. Karta mo¿e ulec uszkodzeniu.
� Zachowane dane na karcie pamiêci SD mog¹ zostaæ skasowane w nastêpuj¹cych 

sytuacjach. PENTAX nie ponosi odpowiedzialno�ci za skasowanie danych.
(1) Kiedy u¿ytkownik korzysta z karty pamiêci SD w niew³a�ciwy sposób.
(2) Kiedy karta pamiêci SD zostanie pozostawiana w miejscu, w którym bêdzie 

wystawiona na dzia³anie wy³adowañ elektrostatycznych lub zak³óceñ 
elektrycznych.

(3) Kiedy karta nie jest u¿ywana przez d³ugi okres czasu.
(4) Kiedy karta, zasilacz albo bateria zostanie wyjêta podczas zapisywania 

lub odczytu danych na karcie pamiêci SD.
� Karta pamiêci SD ma ograniczony czas dzia³ania. Przechowywane dane mog¹ staæ 

siê nieczytelne po d³ugim czasie nieu¿ywania. Nale¿y okresowo tworzyæ kopie 
zapasowe wa¿nych danych na komputerze.

� Nale¿y unikaæ u¿ywania lub przechowywania karty w pobli¿u miejsc nara¿onych 
na wy³adowania elektrostatyczne.

� Nie nale¿y u¿ywaæ lub przechowywaæ karty w miejscach nara¿onych na zmiany 
temperatury, skraplanie lub nas³onecznionych.

� Przed zakupem karty pamiêci nale¿y uzyskaæ informacje na temat jej zgodno�ci z 
posiadanym modelem aparatu. W tym celu mo¿na odwiedziæ witrynê internetow¹ 
firmy Pentax lub skontaktowaæ siê z najbli¿szym serwisem firmy Pentax.

Prze³¹cznik 
zabezpieczenia 
przed zapisem
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W³¹czanie i wy³¹czanie aparatu

1 Naci�nij przycisk w³¹cznika.
Aparat w³¹cza siê.
Naci�nij ponownie przycisk w³¹cznika, aby wy³¹czyæ aparat.

Po w³¹czeniu aparatu automatycznie sprawdzana jest 
obecno�æ karty. Je¿eli w aparacie nie ma karty 
pamiêci SD, na monitorze LCD pojawia siê h.
Je¿eli prze³¹cznik blokady zapisu ustawiono na LOC, 
h pojawia siê na monitorze LCD, co oznacza, 
¿e nie jest mo¿liwe zapisywanie zdjêæ ani d�wiêku.

Funkcja sprawdzania karty

Przycisk odtwarzania

W³¹cznik

0

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20
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Ustawienia pocz¹tkowe

Je¿eli po w³¹czeniu aparatu wy�wietla siê ekran ustawieñ pocz¹tkowych, 
postêpuj zgodnie z procedurami na poszczególnych stronach, aby skonfigurowaæ 
te ustawienia.
[Je¿eli wy�wietlony zostaje ekran ustawieñ pocz¹tkowych]

1str.22-25 �Ustawianie jêzyka interfejsu�, 
�Ustawianie miasta czasu lokalnego�
�Ustawianie czasu letniego�, �Ustawianie daty i czasu�

[Je¿eli wy�wietlony zostaje ekran ustawieñ daty i czasu]
1str.24 �Ustawianie daty i czasu�

Mo¿esz wybraæ jêzyk, w jakim bêd¹ wy�wietlane menu, komunikaty o b³êdach itd. 
Dostêpne jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski, rosyjski, 
chiñski i japoñski.

1 W³¹cz aparat.
2 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby wybraæ jêzyk interfejsu.
Domy�lnym ustawieniem jest jêzyk angielski.

3 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Zostanie wy�wietlony ekran ustawiania miasta.

Ustawieñ pocz¹tkowych nie trzeba zmieniaæ, je�li powy¿sze ekrany nie s¹ wy�wietlane.

Ustawianie jêzyka interfejsu

Mo¿esz zmieniæ ustawienie po jego zatwierdzeniu. Patrz �Zmiana jêzyka 
interfejsu� (str.102).

W³¹cznik

Przycisk MENU

Przycisk OK

Przycisk sterowania

NYC

EnglishLanguage/

City

DST

Initial Settings

OKOKExitMENU
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Mo¿esz wybraæ miasto (Home Town), w którym u¿ywasz aparatu.

1 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ miasto czasu lokalnego 
(Home Town).

2 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Zostanie wy�wietlony ekran ustawiania czasu 
letniego.

Mo¿esz w³¹czyæ lub wy³¹czyæ wy�wietlanie czasu letniego.

1 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ Y (w³¹czone) lub Z 
(wy³¹czone).
Domy�lne ustawienie to Z (wy³¹czony).

2 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Zostanie wy�wietlony ekran ustawienia kolejnej pozycji.

Ustawianie miasta czasu lokalnego

� Patrz str.111 gdzie podano listê miast i odpowiadaj¹ce im kody.
� Mo¿esz zmieniæ ustawienie po jego zatwierdzeniu. Patrz �Ustawienie 

czasu na �wiecie� (str.101).

Ustawianie czasu letniego

Mo¿esz zmieniæ ustawienie po jego zatwierdzeniu. Patrz �Ustawienie czasu 
na �wiecie� (str.101).

EnglishLanguage/

Initial Settings

OKOKExitMENU

NYCCity

DST

EnglishLanguage/

Initial Settings

OKOKExitMENU

NYCCity

DST
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Ustawienie aktualnej daty i czasu oraz formatu wy�wietlania.

1 Naci�nij przycisk sterowania (23), 
aby wybraæ format wy�wietlania daty i 
czasu.

2 Naci�nij przycisk sterowania (5).
23 zostanie wy�wietlone powy¿ej i poni¿ej "24h".

3 Naci�nij przycisk sterowania (23) aby 
wybraæ 24h (format 24-godzinny) lub 12h 
(format 12-godzinny).

4 Naci�nij przycisk sterowania (5).
23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej miesi¹ca.

5 U¿yj przycisku sterowania (23) 
aby zmieniæ miesi¹c.

6 Naci�nij przycisk sterowania (5).
23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej daty.

Ustawianie daty i czasu.

Date Adjust

OKOKExitMENU

2004  /  01  /  01

00 : 00

Date Stle        yy/mm/dd  24h

Date Adjust

OKOKExitMENU

01  /  01  /  2004

00 : 00

Date Style       mm/dd/yy  24h

Date Adjust

OKOKExitMENU

01  /  01  /  2004

00 : 00

Date Style      mm/dd/yy  24h

Date Adjust

OKOKExitMENU

03  /  01  /  2004

00 : 00

Date Style       mm/dd/yy  24h

Date Adjust

OKOKExitMENU

03  /  01  /  2004

00 : 00

Date Style       mm/dd/yy  24h
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7 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ datê, a nastêpnie naci�nij 
przycisk sterowania (5) jeszcze raz.
23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej roku.

8 Powtórz krok 7, aby zmieniæ [year] 
[hour] i [minutes] 
(rok, godziny i minuty).

9 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ. Kiedy ustawisz datê i czas u¿ywaj¹c 
przycisku menu, powrócisz do ekranu menu. Naci�nij przycisk OK jeszcze raz.

� Je�li naci�niesz przycisk menu przed zakoñczeniem konfiguracji ustawieñ 
pocz¹tkowych, dokonane ustawienia zostan¹ skasowane, ale mo¿esz 
robiæ zdjêcia. W takim przypadku ekran ustawieñ pocz¹tkowych zostanie 
wy�wietlony nastêpnym razem po w³¹czeniu aparatu.

� Mo¿esz zmieniaæ ustawienia na ekranie menu. Sposób uzyskania dostêpu 
do menu opisano w �Zmiana formatu daty oraz daty i czasu� (str.100).

Date Adjust

OKOKExitMENU

03  /  01  /  2004

00 : 00

Date Style       mm/dd/yy  24h
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Szybki start

Robienie zdjêæ

Jest to najprostszy sposób robienia zdjêæ. Lampa b³yskowa pracuje 
w trybie b³ysku automatycznego zale¿nie od warunków o�wietlenia.

1 Naci�nij przycisk w³¹cznika.
Aparat w³¹cza siê.

2 Sprawd� obiekt i informacje o 
ekspozycji na monitorze LCD.
Ramka ostro�ci na �rodku ekranu LCD wskazuje 
strefê automatycznego ustawiania ostro�ci. 
Naci�nij przycisk zoom, aby zmieniæ rozmiar 
obiektu.
x  : Obiekt powiêksza siê.
w  : Obiekt zmniejsza siê.
Mo¿esz sprawdziæ wielko�æ obiektu patrz¹c przez 
celownik.

3 Naci�nij lekko (do po³owy) spust migawki.
Ramka ostro�ci na monitorze LCD �wieci na zielono, kiedy obiekt jest ostry.

4 Doci�nij spust migawki do koñca.
Obraz zostanie wy�wietlony na monitorze LCD przez 1,5 sekundy 
(szybki podgl¹d) i zapisany na karcie pamiêci SD. 
(Zielona i czerwona kontrolka w prawym rogu celownika migaj¹ 
przemiennie, kiedy obraz jest zapisywany na karcie SD).

W³¹cznik

Przycisk zoom /f/y

Spust migawki

Monitor LCD

Kontrolka statusu automatyki 
ostro�ci (zielona)
Kontrolka statusu lampy 
b³yskowej (czerwona)

100

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

Ramka ostro�ci
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Spust migawki dzia³a dwustopniowo.
� Naci�niêcie do po³owy
Kiedy spust migawki jest lekko naci�niêty (do po³owy), ostro�æ, ekspozycja i balans 
kolorów zostaj¹ zablokowane.
Czas migawki i przys³ona s¹ wy�wietlane tylko kiedy przycisk migawki jest naci�niêty 
do po³owy.
Na monitorze LCD wy�wietlana jest kontrolka statusu automatyki ostro�ci i kontrolka 
lampy b³yskowej.

1. Ramka ostro�ci
Ramka pali siê na zielono, kiedy ostro�æ jest ustawiona. Ramka nie jest wy�wietlana, 
je¿eli obiekt jest nieostry.

2. Kontrolka statusu ostro�ci i kontrolka statusu lampy b³yskowej

Nie mo¿na zrobiæ zdjêcia w czasie ³adowania lampy b³yskowej.

� Naci�niêcie do koñca
Doci�nij spust migawki do koñca, aby wykonaæ zdjêcie.

� Problemy z ostro�ci¹
Aparat mo¿e nie ustawiæ ostro�ci w poni¿szych warunkach. Ustaw ostro�æ na obiekcie 
znajduj¹cym siê w tej samej odleg³o�ci, co fotografowany obiekt (naci�nij spust 
migawki do po³owy), a nastêpnie ustaw kompozycjê zdjêcia i naci�nij spust migawki 
do koñca.
� Obiekty nie zapewniaj¹ce kontrastu, takie jak niebieskie niebo lub bia³y mur.
� Ciemne miejsca I obiekty, a tak¿e warunki uniemo¿liwiaj¹ce odbijanie �wiat³a.
� Poziome linie lub skomplikowane wzory.
� Szybko poruszaj¹ce siê obiekty.
� Kiedy obiekt na pierwszym planie i obiekt w tle znajduj¹ siê na tym samym zdjêciu.
� Odbijaj¹ce siê �wiat³o lub bardzo silnie o�wietlenie z ty³u (jasne t³o).

Natychmiastowy podgl¹d wy�wietla zdjêcie przez 1,5 sekundy. Naci�niêcie 
przycisku i w czasie natychmiastowego podgl¹du powoduje pojawienie siê 
menu kasowania. Wybierz [Delete] i naci�nij przycisk OK, aby skasowaæ zdjêcie.

 Naci�niêcie spustu migawki

Kontrolka statusu automatyki ostro�ci 
(zielona)

Kontrolka statusu lampy b³yskowej 
(czerwona)

Pali siê Obiekt jest ostry. Lampa b³yskowa jest gotowa.

Miga Obiekt jest nieostry. Trwa ³adowanie.

Natychmiastowy podgl¹d
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Szybki start

Odtwarzanie zdjêæ

Odtwarzanie zdjêæ:

1 Naci�nij przycisk odtwarzania 
po zrobieniu zdjêcia.
Zrobione zdjêcie zostaje wy�wietlone 
na monitorze LCD.

Zrobione zdjêcia mo¿esz wy�wietlaæ pojedynczo.

1 Naci�nij przycisk odtwarzania po zrobieniu zdjêcia.
Zrobione zdjêcie jest wy�wietlane na monitorze LCD

2 Naci�nij przycisk sterowania (45).

  Wy�wietla poprzednie zdjêcie.

  Wy�wietla nastêpne zdjêcie.

Odtwarzanie zdjêæ

Odtwarzanie poprzedniego lub nastêpnego zdjêcia

Powiêkszanie obrazu na wy�wietlaczu 1str. 75

Monitor LCD

Przycisk OK

Przycisk kasowania

Przycisk odtwarzania

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

100-0001Start
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W czasie wy�wietlania zdjêcia, naci�nij przycisk i, 
aby wy�wietliæ ekran kasowania. Naci�nij przycisk 
sterowania (2), aby wybraæ Delete i naci�nij OK. 
Zdjêcie zostaje usuniête.
Ponowne naci�niêcie przycisku odtwarzania lub lekkie 
naci�niêcie spustu migawki (do po³owy) powoduje 
przej�cie do trybu robienia zdjêæ.

Kasowanie wy�wietlonego zdjêcia

� Kiedy przejdziesz do ekranu odtwarzania, jako pierwsze 
zostanie wy�wietlone zdjêcie z najwy¿szym numerem pliku.

� Mo¿esz powiêkszyæ zdjêcie wy�wietlane na monitorze LCD 
naciskaj¹c przycisk zoom /f/y.

� Przy wy�wietlaniu filmu zostanie wy�wietlona pierwsza klatka.
� Je¿eli nie ma ¿adnych zdjêæ, zostanie wy�wietlony komunikat

 �No Image & sound�.

OKOKExitExit OK

Delete
Cancel

OKExitAll images & soundsAll images & soundsAll images & sounds MENU

100-0001

Numer pliku
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Podstawowe funkcje

U¿ywanie przycisków funkcji

1 Przycisk O
Prze³¹cza w tryb nagrywania d�wiêku. (1str.70)

2 Przycisk b
Zmienia tryb b³ysku. (1str.39)

3 Przycisk )
Zmienia tryb robienia zdjêæ w nastêpuj¹cej kolejno�ci. (1str.37)

Tryb makro (1str.37), tryb pejza¿u, (1str.37),
Tryb rêcznego ustawiania ostro�ci (1str.37)

4 Przycisk zoom
Zmienia wielko�æ obiektu na monitorze LCD lub w celowniku. (1str.59)

5 Przycisk odtwarzania
Prze³¹cza w tryb odtwarzania. (1str.36)

6 Przycisk odtwarzania (45)
Zmienia kompensacjê ekspozycji. (1str.61)

7 Przycisk sterowania (2)
Wybiera tryb seryjny lub tryb samowyzwalacza. (1str.55, 56)

8 Przycisk sterowania (3)
Wy�wietla wirtualne pokrêt³o i zmienia tryb robienia zdjêæ. (1str.36)

9 Przycisk OK
Wybór pozycji menu.

10 Przycisk menu
Wy�wietla menu [Rec.Mode]. (1str.32)

Tryb zdjêæ

10

6, 7, 8

4
5

2

9

3

1



31

3

P
odstaw

ow
e funkcje

1 Przycisk O
Notatka g³osowa zostaje dodana do zdjêcia. (1str.73, 74)
Notatka g³osowa mo¿e byæ u¿yta jako wiadomo�æ g³osowa. (1str.72)

2 Przycisk Z
Zabezpiecza zdjêcie przed skasowaniem. (1str.82)

3 Przycisk i
Umo¿liwia skasowanie zdjêcia. (1str.79)

4 Przycisk zoom/f/y
Naci�nij f w standardowym trybie odtwarzania, aby wy�wietliæ dziewiêæ zdjêæ 
za jednym razem. (1str.76)
Naci�nij y w standardowym trybie odtwarzania, aby zmieniæ wielko�æ obrazu 
wy�wietlanego na monitorze LCD. (1str.75)

5 Przycisk odtwarzania Q
Prze³¹cza do trybu robienia zdjêæ.

6 Przycisk odtwarzania (45)
Wy�wietla poprzednie lub nastêpne zdjêcie. (1str.28)

7 Przycisk sterowania (2)
Ustawienie funkcji DPOF. (1str.85)

8 Przycisk OK
Zapisuje funkcjê wybran¹ w menu. (1str.32)
Po naci�niêciu w podgl¹dzie zoom lub w trybie dziewiêciu zdjêæ powoduje 
przej�cie do standardowego trybu odtwarzania. (1str.75-76)

9 Przycisk menu
Wy�wietla menu odtwarzania. (1str.32)

Tryb odtwarzania

9

6, 7,

4
5

2

8

3

1



32

3

P
odstaw

ow
e funkcje

Ustawianie menu

Naci�niêcie przycisku menu powoduje wy�wietlenie menu na monitorze LCD. 
Mo¿esz ustawiaæ funkcje, zapisywaæ warto�ci i zmieniaæ ustawienia aparatu.

Dostêpne s¹ trzy rodzaje ekranów menu w zale¿no�ci od ich zawarto�ci: menu 
trybu nagrywania (Rec. Mode), menu odtwarzania (Playback) i menu ustawieñ 
(Set-up).
Wywo³anie menu w trybie robienia zdjêæ spowoduje wy�wietlenie menu 
[A Rec.Mode]. Z kolei wywo³anie menu w trybie odtwarzania umo¿liwi 
wy�wietlenie menu [Q Playback].

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ lub 
odtwarzania. 
Ekran menu zostaje wy�wietlony.

2 Naci�nij przycisk sterowania (45).
U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ ekran menu.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ pozycjê.
U¿yj przycisku sterowania (23), aby przesun¹æ ramkê wyboru 
w górê lub w dó³.

4 U¿yj przycisku sterowania (45),aby zmieniæ ustawienia. 
Naci�nij przycisk sterowania (5), aby przej�æ do ekranu 
wyboru, je¿eli jest dostêpny.
Kiedy zakoñczysz wprowadzanie zmian, naci�nij przycisk OK, 
aby powróciæ do menu.

5 Naci�nij przycisk OK.
Zachowanie ustawieñ i powrót do trybu robienia zdjêæ lub trybu odtwarzania.

Sposób ustawiania menu

� Je¿eli naci�niesz dowolny przycisk (z wyj¹tkiem przycisku OK) i opu�cisz 
ekran menu, ¿adne zmiany nie zostan¹ zapisane.

� Je¿eli aparat zostanie wy³¹czony niew³a�ciwie (na przyk³ad poprzez 
wyjêcie baterii, kiedy aparat jest w³¹czony), to nawet po naci�niêciu 
przycisku OK i zamkniêciu ekranu menu dokonane ustawienia nie
 zostan¹ zachowane.

� Je¿eli w czasie obs³ugi menu zostanie naci�niêty przycisk, który nie jest 
zwi¹zany z danym menu, ekran menu zostanie zamkniêty, a zmiany w 
ustawieniach aparatu nie bêd¹ dokonane.

� Je¿eli w ci¹gu jednej minuty od wy�wietlenia ekranu menu nie zostan¹ 
wykonane ¿adne czynno�ci, ekran menu zostanie zamkniêty bez 
dokonywania zmian w ustawieniach aparatu.
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Przyk³ad operacji w menu 
(naci�niêcie przycisku menu w trybie robienia zdjêæ)

� Je¿eli naci�niesz przycisk migawki do po³owy, aby opu�ciæ ekran 
menu i przej�æ do trybu zdjêæ, ¿adne zmiany nie zostan¹ zapisane.

AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

English

On

Format

Sound

Date Adjust

World Time

Language/

Set-up

OKOKExitMENU

04/01/2004

Przycisk MENU

Nastêpny ekran menu

1

2

3

3

4

3
OKOKExitMENU

White Balance

AWB

AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

Menu [A Rec.Mode] Menu [B Set-up]

Ekran wyboru

Off

Playback  Message

Digital Filter

Resize

Trimming

Alarm

Playback

OKOKExitMENU

Menu [Q Playback]
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Menu [A Rec.Mode]

Menu [Q Playback]

Lista menu

Pozycja Opis Domy�lnie Informacja

Recorded Pixels Wybór rozdzielczo�ci. 2288 x 1712 str.40

Quality level Wybór poziomu kompresji zdjêcia. D str.41

White Balance Ustawienie balansu bieli odpowiednio 
do o�wietlenia. F (Auto) str.42

Focusing Area Zmiana obszaru automatyki ostro�ci. Wielokrotne str.44

AE Metering Ustawienie sposobu pomiaru �wiat³a. L 
(Wielosegmentowy) str.45

Sensitivity Ustawienie czu³o�ci. Auto str.46

Digital Zoom Robienie zdjêæ z cyfrowym zoomem. W³¹czony str.60

Interval Shoot Robienie zdjêæ w okre�lonym przedzia
le czasu. � str.57

Movie
Ustawienia rozdzielczo�ci filmu, tryb 
koloru oraz opcji przyspieszonego 
nagrywania.

� str.62

Memory Zapisywanie ustawieñ Rec. Mode, 
kiedy aparat zostaje wy³¹czony. � str.68

Sharpness Ustawienie ostro�ci. Normalny str.47

Saturation Ustawienie nasycenia. Normalny str.48

Contrast Ustawienie kontrastu. Normalny str.49

Pozycja Opis Informacja

Playback Message Nagrywanie wiadomo�ci g³osowej. str.74

Digital Filter Ustawienie filtru cyfrowego. str.95

Resize Zmiana wielko�ci obrazu. str.92

Trimming Kadrowanie zdjêæ. str.94

Alarm Ustawienie alarmu na okre�lon¹ godzinê. str.108

Slideshow Wy�wietlanie zapisanych zdjêæ po kolei. str.77



35

3

P
odstaw

ow
e funkcje

Menu [B Set-up]
Pozycja Opis Informacja

Format Formatowanie karty pamiêci SD. str.97

Sound Ustawienia g³o�no�ci i typu d�wiêku przycisków, d�wiêku 
powitania, d�wiêku migawki oraz d�wiêku samowyzwalacza. str.98

Date Adjust Ustawienie daty i czasu. str.100

World Time Ustawienie czasu na �wiecie. str.101

Language/ Prze³¹czenie jêzyka menu i informacji. str.102

USB Connection Ustawienie trybu przesy³ania danych (PC/PictBridge), 
kiedy u¿ywane jest po³¹czenie USB. str.102

Screen Setting Ustawienia ekranu powitania, koloru t³a i jasno�ci ekranu. str.103

Video Out Ustawienie formatu wyj�cia wideo. str.105

Quick Delete Kiedy ta opcja jest w³¹czona, menu [Delete] jest wy�wietlane 
z wybran¹ pozycj¹ [Delete] lub [Delete All]. str.105

Quick Zoom Wy�wietlanie zdjêæ z maksymalnym powiêkszeniem po 
jednorazowym naci�niêciu przycisku zoom. str.106

Quick Start-up
W³¹czenie tej opcji umo¿liwia w³¹czenie aparatu i robienie 
zdjêæ w trybie szybkich zdjêæ poprzez naci�niêcie spustu 
migawki .

str.106

Auto Power Off Automatyczne wy³¹czenie zasilania. str.107

Reset Powrót do ustawieñ domy�lnych. str.107
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Robienie zdjêæ

Ustawienie funkcji trybu zdjêæ

Tryb zdjêæ s³u¿y do robienia zdjêæ, a tryb odtwarzania do wy�wietlania i kaso-
wania zdjêæ lub d�wiêków.

� Aby przej�æ z trybu robienia zdjêæ w tryb odtwarzania, naci�nij przycisk odtwa-
rzania.

� Aby przej�æ z trybu odtwarzania w tryb robienia zdjêæ, naci�nij przycisk odtwa-
rzania lub spust migawki do po³owy

Wy�wietla wirtualne pokrêt³o trybu umo¿liwiaj¹ce wybranie danego trybu zdjêæ. 
Dostêpnych jest 12 trybów zdjêæ.

Zmiana trybu

Prze³¹czanie miêdzy trybem robienia zdjêæ i trybem odtwarzania

Wybieranie trybu robienia zdjêæ

e Program Aparat automatycznie ustawia czas migawki 
i przys³onê w czasie robienia zdjêæ. 

str.50

H

P
ic

tu
re

 m
od

e

Landscape Przeznaczony do zdjêæ krajobrazowych.

/ Night-Scene Mode Umo¿liwia robienie zdjêæ nocnych pejza¿y.

& Night-Scene Portrait Umo¿liwia robienie portretów w nocnych warunkach.

J Portrait Przeznaczony do portretów.

M Surf Umo¿liwia robienie zdjêæ w jasnych miejscach, 
takich jak pla¿a.

N Snow Umo¿liwia robienie zdjêæ w jasnych miejscach, 
takich jak góry pokryte �niegiem.

I Flower Przeznaczony do zdjêæ kwiatów.

. Fireworks Przeznaczony do zdjêæ sztucznych ogni.

: Snap Mode Przeznaczony do robienia szybkich zdjêæ.

C Moving Picture Mode Mo¿esz nagrywaæ filmy.

F
Panorama Assist 
Mode

Umo¿liwia robienie zdjêæ, które w komputerze 
zostan¹ po³¹czone w zdjêcie panoramiczne.
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1 Naci�nij przycisk sterowania (3) 
w trybie robienia zdjêæ.
Wirtualne pokrêt³o trybu zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (45), 
aby wybraæ tryb wy�wietlania.
Wybrana ikona jest wy�wietlana w ramce.

3 Naci�nij przycisk OK.
Ikona wybranego trybu zdjêæ zostaje wy�wietlona. 
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Tryb ustawiania ostro�ci

Po wybraniu trybu rêcznego ustawiania ostro�ci przycisk sterowania (23) 
s³u¿y do ustawiania ostro�ci, a wirtualne pokrêt³o trybu nie mo¿e byæ wy�wiet-
lony. Naci�nij ), aby wybraæ tryb automatycznego ustawiania ostro�ci 
lub inny tryb, a nastêpnie u¿yj przycisku sterowania (3) do zmiany trybu.

Zmiana ustawieñ ostro�ci

(Brak 
ikony) Tryb automatyki ostro�ci

Aparat ustawia ostro�æ na obiekty znajduj¹ce siê w polu 
ustawiania ostro�ci po naci�niêciu do po³owy spustu 
migawki. U¿yj tego trybu, kiedy odleg³o�æ do obiektu 
wynosi ponad 30 cm.

q Tryb makro

U¿yj tego trybu kiedy odleg³o�æ do obiektu wynosi od 
1 do 50 cm (tryb szerok¹tny) lub od 20 do 50 cm (tryb tele). 
Aparat ustawia ostro�æ na obiekt znajduj¹cy siê w polu 
ustawiania ostro�ci po naci�niêciu do po³owy spustu 
migawki. 

s Tryb pejza¿u U¿yj w czasie robienia zdjêæ odleg³ych obiektów.

z Tryb rêcznego ustawiania 
ostro�ci Umo¿liwia rêczne ustawianie ostro�ci.

OKOK

SNAP

Przycisk )
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1 Naci�niêcie przycisku ) w trybie robienia zdjêæ 
spowoduje prze³¹czenie trybu ustawiania ostro�ci, a 
bie¿¹ce ustawienie zostanie wy�wietlone na monitorze 
LCD.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ z wybranym trybem ustawiania 
ostro�ci.

Kiedy tryb jest ustawiony na z, naci�nij przycisk sterowania (23) 
aby powiêkszyæ �rodek zdjêcia na ca³y ekran monitora LCD.
Ustaw ostro�æ za pomoc¹ przycisku sterowania (23), obserwuj¹c obraz na 
monitorze. Pasek wskazuj¹cy pozycjê ostro�ci jest wy�wietlany po lewej stronie 
monitora.

Daleki obiekt

Bliski obiekt

Kiedy ostro�æ jest ustawiona, naci�nij dowolny przycisk inny ni¿ przycisk stero-
wania(23) b¹d� zdejmij palec z przycisku sterowania na oko³o 2 sekundy. 
Aparat prze³¹czy siê na standardowy ekran trybu robienia zdjêæ.

� Domy�lnym trybem ostro�ci jest tryb automatyczny.
� W trybie filmu (1str.62) mo¿liwe jest tylko automatyczne ustawianie 

ostro�ci.
� Je¿eli u¿ywasz lampy b³yskowej w trybie makro, obraz mo¿e byæ 

prze�wietlony.

Je¿eli robisz zdjêcie patrz¹c przez celownik przy ustawionym trybie makro, 
pole widoczne w celowniku mo¿e ró¿niæ siê od uzyskanego na zdjêciu. 
Sprawd� zdjêcie na monitorze LCD.

Rêczne ustawianie ostro�ci

� Kiedy szybko chcesz wyostrzyæ obraz, przytrzymaj przycisk sterowania 
(23).

Zapisywanie trybu ostro�ci 1str.68
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1 Naci�nij przycisk b w trybie zdjêæ.
Spowoduje to prze³¹czenie trybu b³ysku, a bie¿¹ca ikona zostanie 
wy�wietlona na monitorze LCD.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia w trybie z b³yskiem.

Wybieranie trybu b³ysku
(Brak ikony) Auto B³ysk nastêpuje automatycznie w zale¿no�ci od o�wietlenia.

a B³ysk wy³¹czony B³ysk jest wy³¹czony niezale¿nie od warunków o�wietlenia.

b B³ysk w³¹czony B³ysk nastêpuje niezale¿nie od warunków o�wietlenia.

c
Automatyka b³ysku + 
Redukcja efektu 
czerwonych oczu

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie zjawiska powstawania 
czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem siê �wiat³a 
b³yskowego od oczu fotografowanych osób. B³ysk nastêpuje 
automatycznie.

d
B³ysk w³¹czony + 
Redukcja efektu 
czerwonych oczu

Redukuje efekt czerwonych oczu na zdjêciu, spowodowany 
odbiciem siê �wiat³a od �renic obiektu.
Lampa b³yska niezale¿nie od o�wietlenia.

� B³ysk jest wy³¹czony, kiedy tryb robienia zdjêæ jest ustawiony na C, zdjêcia 
seryjne, pejza¿ lub zdjêcia ogni sztucznych.

� Kiedy u¿ywasz b³ysku, jeden b³ysk nastêpuje przed zrobieniem zdjêcia, 
aby wspomóc pomiar ekspozycji.

� W trybach [Auto flash + Red-eye Reduction] i [Flash On + Red-eye 
Reduction], lampa b³yska jeden raz w celu wymuszenia zwê¿enia �renic, 
a nastêpnie wykonuje b³ysk g³ówny.

� Prêdko�æ migawki bêdzie ni¿sza po wy³¹czeniu b³ysku lub w s³abych 
warunkach o�wietleniowych, na przyk³ad w nocy. U¿yj statywu, aby 
zapobiec poruszeniu aparatu.

Status kontrolki lampy b³yskowej 1str.27
Zachowanie trybu b³ysku 1str.68

Przycisk b
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Mo¿esz wybraæ rozdzielczo�æ 2288×1712, 1600×1200, 1024×768, 640×480.
Im wiêcej pikseli, tym wiêkszy rozmiar zdjêcia i pliku.
Ustawienie poziomu jako�ci wp³ywa na rozmiar pliku zdjêcia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Recorded Pixels] z menu [A Rec.Mode]
3 U¿yj przycisku sterowania (45), aby 

zmieniæ rozdzielczo�æ.
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

e H / & J M N I . : F
Wybieranie rozdzielczo�ci

2288×1712 Drukowanie na papierze A4.

1600×1200 Drukowanie na papierze o rozmiarze trochê wiêkszym ni¿ karta pocztowa.

1024×7680 Drukowanie na kartach pocztowych.

640×480 Za³¹czanie do wiadomo�ci e-mail lub tworzenie witryn internetowych.

� W trybie filmu mo¿esz wybraæ rozdzielczo�æ 640×480, 320×240 lub 
160×120. 1str.64

� Wybranie wysokiej rozdzielczo�ci daje wyra�niejsze odbitki.
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Wybór poziomu kompresji zdjêcia.
Im wiêkszy poziom kompresji E, tym lepsza jako�æ zdjêcia i wiêkszy plik.
Rozmiar pliku zdjêcia ró¿ni siê w zale¿no�ci od ustawienia rozdzielczo�ci.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Quality Level] w menu [A Rec.Mode]
3 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

aby zmieniæ poziom jako�ci.
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Wybieranie poziomu jako�ci

C Najlepsza Najmniejszy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony 
do drukowania zdjêæ.

D Lepsza Standardowy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony 
do wy�wietlania zdjêæ na ekranie komputera.

E Dobra Najwy¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony do zdjêæ 
za³¹czanych do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.
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Ustawienie naturalnych kolorów na zdjêciu w zale¿no�ci od o�wietlenia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [White Balance] z menu [A Rec.Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawiania balansu bieli zostaje 
wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby zmieniæ ustawienia.

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie balansu bieli

F Auto Aparat automatycznie dokonuje ustawieñ.

G �wiat³o dzienne U¿yj tego trybu przy zdjêciach w plenerze przy �wietle s³onecznym.

H Cieñ U¿yj tego trybu przy zdjêciach w plenerze w cieniu.

I �wiat³o sztuczne Robienie zdjêæ przy standardowym o�wietleniu lub innym �wietle 
sztucznym.

J
�wiat³o 
fluorescencyjne U¿yj tego trybu przy �wietle fluorescencyjnym.

K Rêczny U¿yj tego trybu, je¿eli chcesz rêcznie ustawiæ balans bieli.

Zapisywanie balansu bieli 1str.68
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1 Wybierz [K] (rêczny) na ekranie 
ustawiania balansu bieli.

2 Skieruj aparat na bia³y papier, 
aby wype³niæ ca³y ekran.

3 Naci�nij przycisk OK.
Komunikat [Adjusting] jest wy�wietlany na 
monitorze LCD. Po automatycznym ustawieniu 
balansu bieli na ekranie pojawia siê komunikat 
[Complete], a aparat powraca do ekranu menu.

4 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Ustawienia rêczne

OKOKExitMENU

White Balance

AWB
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Mo¿esz zmieniæ obszar automatyki ostro�ci (obszar ostro�ci).

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Focusing Area] w menu [A Rec.Mode]
3 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby zmieniæ obszar ostro�ci.
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie obszaru ostro�ci

Wielokrotne Normalny zakres

Punktowy Pole automatyki ostro�ci zmniejsza siê

Je¿eli wybrano wielopunktowy obszar automatyki ostro�ci, ramka ostro�ci 
�wieci na zielono po ustawieniu ostro�ci poprzez naci�niêcie spustu migawki 
do po³owy.
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Mo¿esz wybraæ czê�æ ekranu dla u¿ycia do pomiaru �wiat³a i okre�lenia 
ekspozycji.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [AE Metering] w menu [A Rec.Mode].
3 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby zmieniæ tryb pomiaru �wiat³a.
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie trybu pomiaru �wiat³a

L Wielosegmentowy Szczegó³owy pomiar na ca³ym ekranie dla okre�lenia ekspozycji.

M Centralno-wa¿ony Pomiar odbywa siê na �rodku kadru dla okre�lenia ekspozycji.

N Punktowy Pomiar odbywa siê tylko w ma³ym punkcie na �rodku ekranu.

Zachowanie metody pomiaru ekspozycji 1str.68
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Mo¿esz ustawiæ czu³o�æ odpowiednio do jasno�ci i warunków otoczenia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Sensitivity] w menu [A Rec. Mode]
3 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby zmieniæ ustawienie czu³o�ci.
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie czu³o�ci

Auto Aparat automatycznie dokonuje ustawieñ.

50
� Im ni¿sza czu³o�æ (mniejsza warto�æ), tym ostrzejszy jest obraz oraz 

mniejsze ziarno. Czas migawki wyd³u¿a siê przy s³abym o�wietleniu.
� Im wy¿sza czu³o�æ (wiêksza warto�æ), tym krótszy jest czas migawki przy 

s³abym o�wietleniu, co zapobiega drganiom aparatu, ale obraz jest ziarnisty.

100

200

400

Tylko ustawienia AUTO na 50, 100 i 200 s¹ dostêpne.

Zachowanie ustawienia czu³o�ci 1str.68
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Mo¿esz ustawiæ ostry lub miêkki kontur zdjêcia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Sharpness] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

aby wybraæ x (Normalny), 
z (Ostry), lub y (Miêkki).

4 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie ostro�ci zdjêcia
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Mo¿esz ustawiæ poziom nasycenia koloru.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Saturation] w menu [A Rec.Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

aby wybraæ x (Normalny), 
z (Wysoki), lub y (Niski).

4 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawienie nasycenia kolorów
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Mo¿esz ustawiæ kontrast zdjêcia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Contrast] w menu [A Rec. Mode]
3 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

aby wybraæ x (Normalny), 
z (Wysoki), lub y (Niski).

4 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

e H / & J M N I . : F
Ustawianie kontrastu
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Robienie zdjêæ

W trybie programu (e) mo¿esz ustawiæ wszystkie funkcje i robiæ zdjêcia.

1 Naci�nij przycisk sterowania (3) w trybie robienia zdjêæ.
Wirtualne pokrêt³o trybu zostaje wy�wietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ [e].

3 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

4 Ustaw funkcje, których chcesz u¿yæ
Patrz �Ustawienie funkcji trybu zdjêæ� 
(str.36-str.49), aby uzyskaæ informacje.

5 Naci�nij lekko (do po³owy) spust migawki.
Ramka ostro�ci na monitorze LCD �wieci na zielono, 
kiedy obiekt jest ostry.

6 Doci�nij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Tryb programu

Robienie zdjêæ 1str.26

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Spust migawki

OKOK

SNAP
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Mo¿esz dostosowaæ ustawienia do sytuacji, w której robisz zdjêcie.

Tryb zdjêæ
Dostêpnych jest dziewiêæ trybów.

Tryb zdjêæ

H Landscape Przeznaczony do zdjêæ krajobrazowych.

/ Night-Scene Mode Umo¿liwia robienie zdjêæ nocnych pejza¿y.

& Night-Scene Portrait Umo¿liwia robienie portretów w nocnych warunkach.

J Portrait Przeznaczony do portretów.

> Surf Umo¿liwia robienie zdjêæ w jasnych miejscach, 
takich jak pla¿a.

; Snow Umo¿liwia robienie zdjêæ w jasnych miejscach, 
takich jak góry pokryte �niegiem.

I Flower Przeznaczony do zdjêæ kwiatów.

. Fireworks Przeznaczony do zdjêæ sztucznych ogni.

: Snap Mode Przeznaczony do robienia szybkich zdjêæ.

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Spust migawki



52

4

R
obienie zdjêæ

1 Naci�nij przycisk sterowania (3) 
w trybie robienia zdjêæ.
Wirtualne pokrêt³o trybu zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (45), 
aby wybraæ tryb zdjêæ.
Na przyk³ad wybierz pejza¿.

3 Naci�nij przycisk OK.
Tryb zdjêæ zostaje ustawiony.

4 Naci�nij lekko (do po³owy) spust 
migawki.
Ramka ostro�ci na monitorze LCD �wieci 
na zielono, kiedy obiekt jest ostry.

5 Doci�nij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

W trybie zdjêæ kompensacja ekspozycji, nasycenie, kontrast, ostro�æ i balans 
kolorów s¹ automatycznie ustawiane na warto�ci optymalne dla ka¿dego 
trybu. (Mo¿esz zmieniæ te ustawienia)

Aby zapobiec drganiom aparatu w trybie zdjêæ nocnych, portretu nocnego 
i sztucznych ogni, zaleca siê ustawienie aparatu na statywie.

OKOK

SNAP

OK OK

SNAP

Tryb zdjêæ
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Za pomoc¹ do³¹czonego oprogramowania (ACDSee for PENTAX, 
ACD PhotoStitcher) mo¿na ³¹czyæ wiele zdjêæ, tworz¹c z ³atwo�ci¹ zdjêcia 
panoramicznej. Po³¹czenie zdjêæ w trybie panoramicznym w taki sposób, 
aby ich krawêdzie nak³ada³y siê, pozwoli utworzyæ pojedyncze zdjêcie 
panoramiczne.

1 Naci�nij przycisk sterowania (3) 
w trybie robienia zdjêæ.
Wirtualne pokrêt³o trybu zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (45), 
aby wybraæ[F (Panorama Assist)].

3 Naci�nij przycisk OK.

4 U¿yj przycisku sterowania, aby wybraæ 
kierunek, w którym bêd¹ ³¹czone zdjêcia.
4 £¹czy zdjêcia w lewo.
5 £¹czy zdjêcia w prawo.
2 £¹czy zdjêcia w górê.
3 £¹czy zdjêcia w dó³.
Poni¿szy opis zak³ada, ¿e wybrano 5.

Robienie zdjêæ panoramicznych (tryb panoramiczny)

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Spust migawki

OKOK

SNAP

OKOK

SNAP

Set shift directionSet shift directionSet shift direction
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5 Wykonaj pierwsze zdjêcie.
Naci�nij spust migawki, aby wykonaæ pierwsze 
zdjêcie. Prawa krawêd� zdjêcia jest wy�wiet-
lana pó³przezroczy�cie z lewej strony monitora 
LCD.

6 Przesuñ aparat w prawo i wykonaj 
drugie zdjêcie.
Umie�æ aparat w takiej pozycji, aby nieprzej-
rzysta czê�æ ekranu nak³ada³a siê na lew¹ 
krawêd� pó³przezroczystego ekranu, a nastê-
pnie zwolnij migawkê. Potwórz kroki 5 i 6, aby 
zrobiæ trzecie i kolejne zdjêcia.
Aby zmieniæ kierunek ³¹czenia zdjêæ, rozpocznij 
ponownie od kroku 1.

Je�li chcesz zakoñczyæ pracê z trybem zdjêæ panoramicznych, przejd� 
do innego trybu.

� Aparat nie ³¹czy zdjêæ. Do tego celu u¿yj do³¹czonego oprogramowania 
ACDSee for PENTAX i ACD PhotoStitcher. Szczegó³owe informacje na 
temat ³¹czenia zdjêæ panoramicznych znajduj¹ siê w oddzielnej instrukcji 
pod³¹czania aparatu do komputera.

� Zdjêcia seryjne i zdjêcia z przedzia³em czasowym nie s¹ dostêpne 
w trybie panoramicznym.

� Usuwanie zdjêæ w trybie natychmiastowego podgl¹du nie jest mo¿liwe.

100100100

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20
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Zdjêcie zostanie zrobione w 10 sekund po naci�niêciu spustu migawki.

1 Naci�nij przycisk sterowania (2), 
aby wy�wietliæ g na monitorze LCD.

2 Doci�nij spust migawki do koñca.
Samowyzwalacz zostaje w³¹czony, a kontrolka 
samowyzwalacza zapala siê. Zdjêcie zostanie 
zrobione po oko³o 3 sekundach od momentu, 
gdy kontrolka samowyzwalacza zacznie migaæ.

e H / & J M N I . : C F
U¿ycie samowyzwalacza

� Liczba sekund pozosta³ych do zrobienia zdjêcia jest wy�wietlana na 
monitorze LCD.

� Naci�niêcie przycisku sterowania lub przycisku menu w czasie odliczania 
powoduje wy³¹czenie samowyzwalacza.

Wy�wietlanie zdjêæ 1str.28

Przycisk sterowania

Spust migawki

100

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20
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Zdjêcia s¹ robione dopóty, dopóki naci�niêty jest spust migawki.
Dostêpny jest tryb zdjêæ seryjnych i wielu zdjêæ seryjnych.

1 Naci�nij przycisk sterowania (2), aby 
wy�wietliæ aj lub a_ na monitorze LCD.

2 Naci�nij lekko (do po³owy) spust 
migawki.
Ramka ostro�ci na monitorze LCD �wieci na 
zielono, kiedy obiekt jest ostry.

3 Doci�nij spust migawki do koñca.
Zdjêcia s¹ robione dopóty, dopóki naci�niêty jest spust migawki.
Robienie zdjêæ zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec z przycisku.

e H / & J M N I . :
Zdjêcia seryjne (tryb zdjêæ seryjnych/wielu zdjêæ seryjnych)

aj
Tryb zdjêæ 
seryjnych Zdjêcia s¹ zapisywane jedno po drugim.

a_
Robienie wielu 
zdjêæ seryjnych

W tym samym momencie wykonywane s¹ cztery klatki, 
a nastêpnie zapisywane jako pojedyncze zdjêcie.

Wy�wietlanie zdjêæ 1str.28

� Zdjêcia mo¿na robiæ do momentu zape³nienia karty pamiêci SD.
� Czas miêdzy kolejnymi zdjêciami jest zale¿ny od rozdzielczo�ci i poziomu 

jako�ci.

� Lampa b³yskowa nie dzia³a w trybie zdjêæ seryjnych lub wielu zdjêæ 
seryjnych.

� Zdjêcia seryjne nie mog¹ byæ robione w trybie filmu, zdjêæ panoramicznych, 
zdjêæ nocnych, portretu nocnego lub zdjêæ ogni sztucznych.

Przycisk sterowania

Spust migawki

100

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20
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W tym trybie zdjêcia s¹ robione automatycznie ze sta³ym przedzia³em czasowym.

1 Naci�nij przycisk sterowania (2), aby wy�wietliæ k na 
monitorze LCD.

2 Naci�nij lekko (do po³owy) spust migawki.
Ramka ostro�ci na monitorze LCD �wieci na zielono, 
kiedy obiekt jest ostry.

3 Doci�nij spust migawki do koñca.
Robienie zdjêæ rozpoczyna siê z nastêpuj¹cymi ustawieniami.
� Przedzia³ 00 min. 10 sek.
� Liczba zdjêæ 02
� Czas rozpoczêcia 00 h 00 min.
Po zakoñczeniu zdjêæ aparat wy³¹cza siê automatycznie.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Interval Shoot] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Menu [Interval shooting] zostanie wy�wietlone i 
wybrane ustawienie [Interval].

e H / & J M N I . :
Wykonywanie zdjêæ z przerw¹ (zdjêcia z przerw¹)

Ustawienie przedzia³u, liczby zdjêæ i czasu startu

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OKOKExitMENU

Interval Shoot

Interval 00min10sec

Mumber of Shot 03

Start Time 00hr  00min
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4 Ustaw czas przedzia³u.
1. Naci�nij przycisk sterowania (5).

23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej liczby minut. 
2. U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ minuty, 

a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania (5).
23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej liczby sekund. 

3. U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ sekundy, 
a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania (5).

4. Naci�nij przycisk sterowania (3).
Ramka przesunie siê do [Number of shot].

5 U¿yj przycisku sterowania (45), aby zmieniæ liczbê zdjêæ, 
a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania (3).
Ramka przesunie siê do [Start Time].

6 Ustaw czas startu.
1. Naci�nij przycisk sterowania (5).

23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej liczby godzin. 
2. U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ godziny, 

a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania (5).
23 pojawi siê powy¿ej i poni¿ej liczby minut. 

3. U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ minuty, 
a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania (5).

7 Naci�nij przycisk OK dwa razy.

Wy�wietlanie zdjêæ 1str.28

� Przedzia³ dla wykonywanych zdjêæ mo¿na ustawiæ w zakresie od 
10 sekund do 4 minut co 1 sekundê oraz w zakresie od 4 minut do 99 minut 
co 1 minutê. Przedzia³u poni¿ej 10 sekund nie mo¿na ustawiæ.

� Liczbê zdjêæ mo¿na ustawiæ w zakresie od 2 do 99 zdjêæ.
� Czas startu mo¿na ustawiæ w zakresie od 0 min. do 23 h 59 min. 

co 1 minutê.
� Je¿eli czas startu jest ustawiony na 0 minut, pierwsze zdjêcie zostanie 

zrobione po naci�niêciu spustu migawki.
� Je¿eli naci�niesz w³¹cznik w czasie czuwania, pozosta³a liczba zdjêæ i czas 

zostan¹ wy�wietlone na monitorze LCD. Je¿eli naci�niesz przycisk Menu 
komunikat �Stop interval shooting?� (Czy przerwaæ robienie zdjêæ?) 
zostanie wy�wietlony. Aby przerwaæ robienie zdjêæ naci�nij OK.

� Je¿eli karta pamiêci SD zostanie zape³niona, robienie zdjêæ zatrzymuje siê 
i aparat automatycznie wy³¹cza siê.

Robienie zdjêæ z przedzia³em czasowym nie jest mo¿liwe w trybie filmu lub 
panoramy.
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Mo¿esz u¿ywaæ funkcji zoom do robienia zdjêæ w trybie szerokok¹tnym lub tele.

1 Naci�nij przycisk zoom w trybie 
robienia zdjêæ.
x Tele: Obiekt powiêksza siê.
w Szeroki k¹t: Obiekt zmniejsza siê.

Kiedy funkcja cyfrowego zoomu jest wy³¹czona, 
mo¿esz robiæ zdjêcia z maksymalnym 
powiêkszeniem 2,8 razy.
Kiedy w³¹czysz zoom cyfrowy, mo¿esz 
powiêkszyæ obiekt maksymalnie 11,2 razy.

e H / & J M N I . : F
U¿ycie funkcji zoom

Zapisywanie pozycji zoom 1str.68

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Przycisk zoom

100

Zoom cyfrowy wy³¹czony

100100100

Zakres zoomu
cyfrowego

Zasiêg zoomu
optycznego

Zoom cyfrowy w³¹czony
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1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (3), 
aby wybraæ [Digital Zoom].

3 U¿yj przycisku sterowania (5), 
aby wybraæ On (w³¹czony).

4 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia.

W³¹czanie funkcji zoomu cyfrowego

Zapisywanie ustawienia funkcji zoomu cyfrowego 1str.68

� Do zmiany wielko�ci obrazu w trybie filmu 
mo¿na u¿ywaæ tylko zoomu cyfrowego. 
W czasie nagrywania filmów z zoomem 
cyfrowym nale¿y korzystaæ z monitora LCD.

� Zoomu optycznego i cyfrowego nie mo¿na 
u¿ywaæ, je�li ustawiono rozdzielczo�æ 
�640x480�.

On

AutoSensitivity

Digital Zoom

Interval Shoot

Movie

Memory

Rec. Mode

OKOKExitMENU

303:37303:3703:37
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U¿yj kompensacji ekspozycji, je¿eli chcesz celowo prze�wietliæ (rozja�niæ) 
lub niedo�wietliæ (�ciemniæ) zdjêcie.

1 Naci�nij przycisk sterowania (45) 
w trybie robienia zdjêæ.
5Ustawienie ekspozycji na prze�wietlenie 
(strona +), 4ustawienie ekspozycji na 
niedo�wietlenie (strona -).

Kompensacja ekspozycji jest wy�wietlana 
na monitorze LCD.

e H / & J M N I . : C F
Kompensacja ekspozycji

Po naci�niêciu przycisku sterowania (45) lub po ustawieniu na ±0, 
wy�wietlanie znika po dwóch sekundach.

Zapisanie warto�ci kompensacji ekspozycji 1str.68

Przycisk sterowania

100

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20+2.0+2.0+2.0
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Mo¿liwe jest nagrywanie filmów. Czas nagrania dla pojedynczego filmu jest 
wy�wietlany w prawym górnym rogu monitora LCD. W tym samym czasie 
mo¿liwe jest nagrywanie d�wiêku.
W trybie nagrywania filmu mo¿esz wybraæ rozdzielczo�æ 640×480, 320×240 
lub 160×120 1str.64

1 Naci�nij przycisk sterowania (3) w trybie robienia zdjêæ.
Wirtualne pokrêt³o trybu zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (45), 
aby wybraæ [C (Movie)].

3 Naci�nij przycisk OK.

1 Ikona wy³¹czonego b³ysku 
2 Ikona trybu filmu
3 Czas nagrywania

4 Doci�nij spust migawki do koñca.
Zapisywanie rozpoczyna siê. 
Mo¿esz zmieniaæ rozmiar obrazu, u¿ywaj¹c 
przycisku zoom.
x  : Obiekt powiêksza siê.
w  : Obiekt zmniejsza siê.

Nagrywanie filmów (tryb filmu)

Przycisk sterowania

Spust migawki

Przycisk OK

OKOK

SNAP

303:37303:3703:37

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

1

2

3
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5 Doci�nij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zatrzymuje siê. Pozosta³y dostêpny czas zapisu zostanie 
wy�wietlony.

Je�li przytrzymasz spust migawki przez jedn¹ sekundê lub d³u¿ej, aparat bêdzie 
zapisywa³ film podczas trzymania przycisku. Zapis zakoñczy siê, kiedy spust 
migawki zostanie zwolniony.
 

Zapisywanie poprzez naciskanie spustu migawki.

Odtwarzanie filmów 1str.78

� Lampa b³yskowa nie dzia³a w trybie filmu.
� Zdjêcia seryjne i zdjêcia z przedzia³em czasowym nie s¹ dostêpne w trybie 

filmu.
� W trybie filmu nie mo¿na ustawiaæ ostro�ci.
� Funkcja zoomu cyfrowego jest automatycznie w³¹czana ([On]) w trybie 

filmu. Jedynie w przypadku rozdzielczo�ci 640 x 480 pikseli zoom cyfrowy 
jest ustawiany na [Off] (wy³¹czony).

U¿yj szybkiej karty pamiêci SD (10 MB/sek.) SD podczas nagrywania filmów 
z rozdzielczo�ci¹ 640 x 480 pikseli str.64 i 30 klatkami na sekundê str.66. 
Je¿eli u¿ywana jest standardowa karta pamiêci (2 MB/sek.), nagrywanie 
filmu zostanie przerwane.
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W trybie filmu mo¿esz wybraæ rozdzielczo�æ 640×480, 320×240 lub 160×120.
Im wiêksza rozdzielczo�æ, tym wiêkszy jest obraz, ale krótszy czas nagrywania.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Movie] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia filmu zostaje wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ rozdzielczo�æ.

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do nagrywania filmu.

C

Zmiana rozdzielczo�ci w czasie nagrywania filmu

Nagrywanie filmów 1str.62

U¿yj szybkiej karty pamiêci SD (10 MB/sek.) SD podczas nagrywania filmów 
z rozdzielczo�ci¹ 640 x 480 pikseli i 30 klatkami na sekundê str.66. Je¿eli 
u¿ywana jest standardowa karta pamiêci (2 MB/sek.), nagrywanie filmu 
zostanie przerwane.

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OffFast Fwd Movie

15fps

Full Color

320 240Recorded Pixels

Color Mode

Frame Rate

OKOKExitMENU

Movie
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Film mo¿na nagrywaæ w jednym z trzech trybów koloru: pe³ny kolor, czarno-bia³y 
lub sepia.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Movie] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia filmu zostaje wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (3), 
aby wybraæ [Color Mode].

5 Naci�nij przycisk sterowania (45), 
aby zmieniæ tryb koloru.

6 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do nagrywania filmu.

C

Zmiana trybu koloru w czasie nagrywania filmu

Nagrywanie filmów 1str.62

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OffFast Fwd Movie

15fps

Full Color

320 240Recorded Pixels

Color Mode

Frame Rate

OKOKExitMENU

Movie
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Mo¿esz wybraæ prêdko�æ nagrywania 15 lub 30 klatek na sekundê. Wy¿sza 
warto�æ zapewnia dwa razy wiêksz¹ liczbê klatek, dziêki czemu film bêdzie 
bardziej p³ynny. Wybranie ustawienia 30 klatek na sekundê powoduje jednak 
podwojenie wielko�ci filmu, przez co ca³kowity czas nagrywania bêdzie krótszy.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Movie] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia filmu zostaje wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (3) aby wybraæ [Frame Rate].
5 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby wybraæ liczbê klatek filmu.
6 Naci�nij przycisk OK dwa razy.

Aparat jest gotowy do nagrywania filmu.

C

Ustawienie liczby klatek podczas nagrywania filmów

U¿yj szybkiej karty pamiêci SD (10 MB/sek.) SD podczas nagrywania filmów 
z rozdzielczo�ci¹ 640 x 480 pikseli str.64 i 30 klatkami na sekundê. Je¿eli 
u¿ywana jest standardowa karta pamiêci (2 MB/sek.), nagrywanie filmu 
zostanie przerwane.

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OffFast Fwd Movie

15fps

Full Color

320 240Recorded Pixels

Color Mode

Frame Rate

OKOKExitMENU

Movie
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Ten tryb umo¿liwia nagrywanie filmów z obni¿on¹ ilo�ci¹ klatek na sekundê, 
co powoduje przyspieszenie akcji w czasie wy�wietlania filmu.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Movie] w menu [A Rec. Mode].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia filmu zostaje wy�wietlony.

4 Naci�nij przycisk sterowania (3), 
aby wybraæ [Fast Fwd Movie].

5 Naci�nij przycisk sterowania (45), aby 
wybraæ [Off (x1)], [x2], [x5], [x10], [x20], 
[x50] lub [x100].

6 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do nagrywania filmu.

C

Nagrywanie filmów w przyspieszonym tempie 
(Fast Fwd Movie)

Nagrywanie filmów 1str.62

� Normalne ustawienie filmu to Off (x1), które powoduje nagrywanie 
z prêdko�ci¹ 15 klatek na sekundê. Po wybraniu x2 lub x5 liczba 
nagrywanych klatek na sekundê zmniejsza siê odpowiednio o 1/2 lub 1/5.

� Filmy s¹ normalnie odtwarzane z prêdko�ci¹ 15 klatek na sekundê, film 
nagrany z ustawieniem x2 jest odtwarzany dwa razy szybciej, a przy 
ustawieniu x5 piêæ razy szybciej.

� D�wiêk nie mo¿e byæ nagrywany.

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OffFast Fwd Movie

15fps

Full Color

320 240Recorded Pixels

Color Mode

Frame Rate

OKOKExitMENU

Movie
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Zapisanie ustawieñ

Mo¿esz wybraæ, czy ustawienia bêd¹ zapisywane po wy³¹czeniu aparatu. 
Je¿eli wybierzesz On, aparat zapisuje ustawienia dokonane przed wy³¹czeniem 
aparatu. Je¿eli wybierzesz Off, ustawienia powracaj¹ do domy�lnych po wy³¹-
czeniu aparatu.

Zapisywanie pozycji menu (Memory)

Pozycja Opis Domy�lne 
ustawienie

Flash Zapisanie ustawienia trybu b³ysku, wybranego za pomoc¹ 
przycisku O

White Balance Zapisanie ustawienia balansu bieli w menu [Rec.Mode]. P

EV compensation Zapisanie ustawienia kompensacji ekspozycji. P

Digital Zoom Zapisanie ustawienia zoomu cyfrowego w menu [Rec.Mode]. O

AE Metering Zapisanie ustawienia pomiaru ekspozycji w menu 
[Rec.Mode]. P

Sensitivity Zapisanie ustawienia czu³o�ci w menu [Rec.Mode]. P

Focus mode Zapisanie ustawienia trybu ostro�ci. P

Zoom Position Zapisanie ustawienia pozycji zoom. P

MF Position Zapisanie ustawienia ostro�ci wybranego w trybie rêcznego 
ustawiania ostro�ci. P

File No. Zapisanie numeru pliku. Numery plików bêd¹ kontynuowane 
nawet po wymianie karty pamiêci SD. O

� Pozycje menu, które nie zosta³y ujête w pamiêci, równie¿ zostan¹ zapisane 
w ustawieniach wybranych w menu dla ka¿dej funkcji.

� Ustawienie pozycji zoom w zakresie zoomu cyfrowego nie jest zapisywane 
nawet w przypadku, gdy pozycja zoom jest ustawiona na On w pamiêci.



69

4

R
obienie zdjêæ

1 Naci�nij przycisk menu w trybie robienia zdjêæ.
2 Naci�nij przycisk sterowania (23), 

aby wybraæ [Memory].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Menu [Memory] zostaje wy�wietlone.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ pozycjê.

5 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ O (On) lub P (Off).

6 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

On

AutoSensitivity

Digital Zoom

Interval Shoot

Movie

Memory

Rec. Mode

OKOKExitMENU

Flash

White Balance

EV Compensation

Digital Zoom

AE Metering

OKOKExitMENU

Memory
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Nagrywanie i odtwarzanie

Nagrywanie d�wiêku (Tryb nagrywania g³osu)

Ten tryb s³u¿y do nagrywania d�wiêku. Dostêpny czas zapisu jest wy�wietlany 
na monitorze LCD w zale¿no�ci od miejsca dostêpnego na karcie pamiêci SD.

1 Naci�nij przycisk O w trybie robienia 
zdjêæ.
Czas dostêpny do zapisu jest wy�wietlany 
na monitorze LCD.
1. Pozosta³y czas 2. Czas nagrywania 

2 Doci�nij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zaczyna siê. O b³yska w czasie nagrywania.

3 Doci�nij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zatrzymuje siê. Pozosta³y dostêpny czas 
zapisu zostanie wy�wietlony.

Odtwarzanie d�wiêku 1str.71

D�wiêk jest zapisywany jako monofoniczny plik WAVE (metoda PCM).

Zapisany d�wiêk mo¿e byæ u¿yty jako d�wiêk powitania, 
migawki, operacji lub samowyzwalacza. (1str.99)

Przycisk d�wiêku

Spust migawki

4/10/20044/10/20044/10/2004

StartStartStart

11:2011:2011:20

10:1610:1610:16
00:0000:00
10:16
00:00

SHUTTER REC

1

2
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Odtwarzanie d�wiêku

Mo¿esz odtwarzaæ d�wiêki zapisane w trybie nagrywania g³osu.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku stero-
wania (45) wybierz nagranie, które chcesz odtworzyæ.

2 Naci�nij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.

� W czasie odtwarzania mo¿na wykonaæ 
nastêpuj¹ce czynno�ci.
Przycisk sterowania (4) : Przewija do ty³u i odtwarza d�wiêk.
Przycisk sterowania (5) : Przewija do przodu i odtwarza d�wiêk.
Przycisk zoom/f/y (x) : Zwiêksza g³o�no�æ.
Przycisk zoom/f/y (w) : Zmniejsza g³o�no�æ.

3 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zakoñczy siê.

4 Naci�nij przycisk odtwarzania.
Aparat powraca do trybu robienia zdjêæ.

Przycisk sterowania

Przycisk odtwarzania

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

00:00:2200:00:22

00:00:0000:00:00

00:00:22

00:00:00

100-0001100-0001100-0001

Czas nagrania

Czas odtwarzania
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Dodawanie notatki g³osowej

Mo¿esz dodaæ notatkê g³osow¹ do zrobionego zdjêcia.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy 
pomocy przycisku sterowania (45) 
wybierz zdjêcie, do którego chcesz 
dodaæ notatkê g³osow¹.
Je¿eli zdjêcie nie ma notatki g³osowej, 
ekran zapisu notatki g³osowej  zostaje 
wy�wietlony na monitorze LCD.

2 Naci�nij przycisk O.
Nagrywanie rozpoczyna siê.
Podczas nagrywania pozosta³y czas 
zapisu jest wy�wietlany na monitorze LCD.

3 Naci�nij przycisk O.
Zakoñczenie zapisu.

4 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Notatka g³osowa zostaje odtworzona.

5 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê. 

� Do zabezpieczonych (Z) obrazów nie mo¿na dodaæ notatki g³osowej.
� Zdjêcia z notatk¹ g³osow¹ s¹ oznaczone U na monitorze LCD.

Zapisany d�wiêk mo¿e byæ u¿yty jako d�wiêk powitania, 
migawki, operacji lub samowyzwalacza. (1str.99)

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

100-0001Start

11:20    11:20    
4/10/20044/10/20044/10/2004

11:20    

100-0001Stop
01:22:45

Czas nagrania

Set Msg 100-0001

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20
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Mo¿esz pozostawiaæ wiadomo�ci g³osowe, sk³adaj¹ce siê ze zdjêæ lub d�wiêków 
z dodan¹ notatk¹ g³osow¹. Pozostawienie wiadomo�ci g³osowej powoduje 
miganie przycisku O, aby poinformowaæ o pozostawieniu wiadomo�ci. 

1 Przejd� do trybu odtwarzania i u¿yj 
przycisku sterowania (45), aby 
wybraæ zdjêcie, które zostanie u¿yte 
dla wiadomo�ci g³osowej. Wyboru 
mo¿esz dokonaæ spo�ród zdjêæ z 
dodanymi notatkami g³osowymi.
U jest wy�wietlane w przypadku zdjêæ z 
dodan¹ wiadomo�ci¹ g³osow¹.

2 Naci�nij przycisk O.
Komunikat �Set to message?� zostaje wy�wietlony.

3 Za pomoc¹ przycisku sterowania (2) wybierz pozycjê [Set].
4 Naci�nij przycisk OK.

Komunikat �A voice message has been set� 
zostaje wy�wietlony, przycisk O miga, a aparat 
przechodzi do trybu gotowo�ci.

Nagrywanie wiadomo�ci g³osowej

Ustawianie wiadomo�ci g³osowych w trybie odtwarzania

Set Msg 100-0001

4/10/20044/10/20044/10/2004
11:2011:2011:20

OKOKExitExit OK

Set
Cancel

OKExitMENU

Set to message ?
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Wiadomo�ci g³osowe mo¿na ustawiaæ równie¿ w trybie odtwarzania.

1 Naci�nij przycisk menu w trybie odtwarzania.
Menu [Playback] zostaje wy�wietlone.

2 Wybierz [Playback Message] z menu [Playback].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran nagrywania wiadomo�ci g³osowej zostaje wy�wietlony.
4 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

.aby wybraæ zdjêcie, które zostanie 
u¿yte w wiadomo�ci g³osowej.
Zdjêcia z dodanymi notatkami g³osowymi U to 
jedyne zdjêcia, które mo¿na wybraæ za pomoc¹ 
przycisku sterowania.

5 Naci�nij przycisk OK.
Komunikat �A voice message has been set� zostaje wy�wietlony, 
przycisk O miga, a aparat przechodzi do trybu gotowo�ci.

Mo¿esz odtworzyæ wiadomo�æ g³osow¹.

1 Naci�nij przycisk O.
Zdjêcie zostanie wy�wietlone, a wiadomo�æ g³osowa odtworzona.

Ustawianie wiadomo�ci g³osowych w trybie odtwarzania

Odtwarzanie wiadomo�ci g³osowej

� W³¹cz aparat w czasie ustawiania wiadomo�ci g³osowej, aby wykonaæ 
normalne operacje. Wy³¹cz aparat, aby powróciæ do trybu nagrywania 
wiadomo�ci g³osowej.

� Aby prze³¹czyæ siê z trybu nagrywania wiadomo�ci g³osowej do trybu 
robienia zdjêæ, wy³¹cz aparat i w³¹cz go ponownie.

OKOKExitExit OKOKExitMENU

100-0001
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Odtwarzanie i kasowanie

Odtwarzanie zdjêæ

Patrz �Odtwarzanie zdjêæ� (str.28) i �Odtwarzanie poprzedniego lub nastêpnego 
zdjêcia� (str.28).

Mo¿esz wy�wietlaæ zdjêcia z powiêkszeniem do 8 razy. Podpowiedzi u¿ycia 
przycisków s¹ wy�wietlane na monitorze LCD, kiedy powiêkszenie jest w³¹czone.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku 
sterowania (45) wybierz zdjêcie, które chcesz powiêkszyæ.

2 Naci�nij x/y na przycisku zoomf/y.
Obraz zostanie powiêkszony (od 1 do 8 razy). 
Kontynuuj naciskanie przycisku, aby jeszcze 
bardziej powiêkszyæ zdjêcie. 

� W czasie wy�wietlania powiêkszonego 
zdjêcia mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce 
czynno�ci.
Przycisk sterowania (2345) : Zmienia obszar powiêkszenia.
Przycisk zoom /f/y (x) : Powiêksza zdjêcie.
Przycisk zoom /f/y (w) : Zmniejsza zdjêcie

3 Naci�nij przycisk OK.
Odtwarzanie z powiêkszeniem wy³¹cza siê.

Wy�wietlanie zdjêæ

Wy�wietlanie zdjêæ z powiêkszeniem

Je¿eli ustawisz [Quick Zoom] w menu [B Set-up] na w³¹czony (ON), 
obraz zostanie powiêkszony osiem razy po naci�niêciu przycisku (x/y) 
w kroku 2.

Filmów nie mo¿na powiêkszaæ.

Przycisk sterowania

Przycisk zoom /f/y

1.5x
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Mo¿esz wy�wietliæ równocze�nie dziewiêæ zdjêæ.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku stero-
wania (45) wybierz zdjêcie, które chcesz umie�ciæ w �rodku. 

2 Naci�nij w/f na przycisku zoom/f/y.
Nastêpuje wy�wietlenie dziewiêciu zdjêæ 
z wybranym zdjêciem w �rodku.
Wybierz zdjêcie za pomoc¹ przycisku 
sterowania (2345). Je¿eli zrobi³e� 
10 lub wiêcej zdjêæ, to naci�niêcie przycisku 
sterowania (5) po wybraniu zdjêcia w prawym 
dolnym rogu spowoduje pojawienie siê 9 nastê-
pnych zdjêæ, natomiast je�li wybrane jest 
zdjêcie w górnym rogu, 
to naci�niêcie przycisku sterowania (4) spowoduje wy�wietlenie 
9 poprzednich zdjêæ. Równie¿ kiedy naci�niesz przycisk sterowania (2) 
gdy wybrane jest zdjêcie w górnym rzêdzie, na monitorze LCD pojawi siê 
9 po-przednich zdjêæ, a kiedy wybrane jest zdjêcie w dolnym rzêdzie, to 
naci�niêcie przycisku sterowania (3) spowoduje wy�wietlenie 9 nastêp-
nych zdjêæ. 

3 Naci�nij przycisk OK.
Ekran wy�wietli wybrane zdjêcie w trybie zdjêæ pojedynczych.
W przypadku filmu zostanie wy�wietlona pierwsza klatka.

Wy�wietlanie dziewiêciu zdjêæ

Pliki d�wiêkowe s¹ oznaczane O.

Przycisk sterowania

Przycisk zoom /f/y

Ekran wyboru
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Mo¿esz w³¹czyæ ci¹g³e wy�wietlanie wszystkich zdjêæ zapisanych na karcie 
pamiêci SD.

1 Przejd� do trybu wy�wietlania i przy pomocy przycisku 
sterowania (45) wybierz zdjêcie, od którego chcesz 
rozpocz¹æ pokaz slajdów.

2 Naci�nij przycisk menu.
Menu [Playback] zostaje wy�wietlone.

3 Wybierz [Slideshow] za pomoc¹ 
przycisku sterowania (3).

4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby 
zmieniæ przerwê miêdzy kolejnymi 
zdjêciami.
Wybierz jedn¹ z warto�ci: 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., lub 30 sek.

5 Naci�nij przycisk OK.
Wy�wietlanie uruchamia siê z wybran¹ przerw¹.

U¿ycie pokazu slajdów do ci¹g³ego wy�wietlania zdjêæ

� Je¿eli w czasie wy�wietlania naci�niesz przycisk sterowania lub inny 
przycisk, taki jak przycisk menu, pokaz slajdów zatrzyma siê.

� Po naci�niêciu dowolnego przycisku pokaz slajdów jest kontynuowany.
� Filmy i zdjêcia z nagranymi notatkami g³osowymi bêd¹ wy�wietlane do 

momentu zakoñczenia odtwarzania notatki, bez wzglêdu na ustawiony 
czas przerwy.

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

3secSlideshow

Playback

OKOKExitMENU
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Istnieje mo¿liwo�æ odtworzenia zapisanego filmu. Podpowiedzi u¿ycia 
przycisków s¹ wy�wietlane na monitorze LCD w czasie odtwarzania. 
D�wiêk jest odtwarzany w tym samym czasie.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku 
sterowania (45) wybierz film, który chcesz odtworzyæ.

2 Naci�nij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.

� W czasie odtwarzania mo¿na wykonaæ 
nastêpuj¹ce czynno�ci.
Przycisk sterowania (4)  : Odtwarzanie do ty³u.
Przycisk sterowania (5)  : Odtwarzanie do przodu.
Przycisk sterowania (2)  : W³¹cza pauzê.
Przycisk zoom/f/y (x): Zwiêksza g³o�no�æ.
Przycisk zoom/f/y (w) : Zmniejsza g³o�no�æ.

� Po w³¹czeniu pauzy mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynno�ci.
Przycisk sterowania (4): Odtwarzanie do ty³u klatka po klatce.
Przycisk sterowania (5): Odtwarzanie do przodu klatka po klatce.
Przycisk sterowania (2): Pauza wy³¹czona (odtwarzanie wznowione).

3 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zakoñczy siê.

4 Naci�nij przycisk odtwarzania.
Aparat powraca do trybu robienia zdjêæ.

Odtwarzanie filmów

Przycisk sterowania

Przycisk zoom /f/y

Przycisk odtwarzania

11:2011:20
10/10/200310/10/20034/10/2004

11:20

100-0001Set Msg
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Kasowanie zdjêæ

Mo¿na kasowaæ wybrane zdjêcia lub d�wiêki.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku stero-
wania (45) wybierz zdjêcie lub d�wiêk, który chcesz 
skasowaæ.

2 Naci�nij przycisk i.
Menu [Delete] zostaje wy�wietlone.

3 Wybierz [Delete] przyciskiem 
sterowania (2).

4 Naci�nij przycisk OK.

Kasowanie wybranych plików

� Skasowane zdjêcia lub d�wiêki nie mog¹ byæ przywrócone.
� Zabezpieczone zdjêcia i d�wiêki nie mog¹ byæ skasowane.

� Mo¿esz równie¿ kasowaæ zdjêcia w trybie natychmiastowego 
podgl¹du (str.27).

� W³¹czenie opcji Quick Delete w menu Set-up pozwala pomin¹æ
krok 3 powy¿ej.

Przycisk sterowania

Przycisk i

Przycisk OK

OKOKExitExit OK

Delete
Cancel

OKExitAll images & soundsAll images & soundsAll images & sounds MENU

100-0001
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Je¿eli zdjêcie ma notatkê g³osow¹ (oznaczon¹ U), mo¿esz usun¹æ tê notatkê 
bez kasowania zdjêcia.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku 
sterowania (45) wybierz zdjêcie z notatk¹ g³osow¹, 
któr¹ chcesz skasowaæ.

2 Naci�nij przycisk i.
Pojawia siê ekran usuwania d�wiêku.

3 Wybierz [Sound Delete] przyciskiem 
sterowania (2).

4 Naci�nij przycisk OK.

Kasowanie notatki g³osowej

� Wybierz [Delete] w kroku 3 powy¿ej, aby skasowaæ zdjêcie 
razem z notatk¹ g³osow¹.

� W³¹czenie opcji Quick Delete w menu Set-up pozwala pomin¹æ 
krok 3 powy¿ej.

OKOKExitExit OK

Delete
Cancel

Sound Delete

OKExitAll images & soundsAll images & soundsAll images & sounds MENU

100-0001
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Mo¿esz skasowaæ wszystkie zdjêcia lub d�wiêki za jednym razem.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i naci�nij 
przycisk i dwa razy.
Ekran usuwania wszystkich zdjêæ i d�wiêków 
zostaje wy�wietlony.

2 Wybierz [Delete All] przyciskiem 
sterowania (2).

3 Naci�nij przycisk OK.

Kasowanie wszystkich danych

� Skasowane zdjêcia lub d�wiêki nie mog¹ byæ przywrócone.
� Nie mo¿esz skasowaæ zabezpieczonych zdjêæ lub d�wiêków.

W³¹czenie opcji Quick Delete w menu Set-up pozwala pomin¹æ 
krok 2 powy¿ej.

Przycisk sterowania

Przycisk i

Przycisk OK

OKOKExitExit OK

Delete all images & sounds
on the memory card?

Delete All
Cancel

OKExitMENU

100-0001
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Mo¿esz zabezpieczyæ zdjêcia lub d�wiêki przed przypadkowym skasowaniem.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i przy pomocy przycisku 
sterowania (45) wybierz zdjêcie lub d�wiêk, który chcesz 
zabezpieczyæ.

2 Naci�nij przycisk Z.
Menu [Protect] zostaje wy�wietlone.

3 Wybierz [Protect] przyciskiem 
sterowania (2).

4 Naci�nij przycisk OK.
Zabezpieczenie zdjêcia lub d�wiêku zostaje 
w³¹czone.
Z jest wy�wietlane w czasie odtwarzania 
zabezpieczonych zdjêæ i d�wiêków.

Zabezpieczenie zdjêæ przed skasowaniem

Wybierz [Unprotect] w kroku 3 powy¿ej, aby usun¹æ zabezpieczenie.

Przycisk sterowania

Przycisk Z

Przycisk OK

OKOKExitExit OK

Protect
Unprotect

OKExitAll images & soundsAll images & soundsAll images & sounds MENU

100-0001
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Mo¿esz zabezpieczyæ wszystkie zdjêcia i d�wiêki przez przypadkowym 
skasowaniem.

1 Przejd� do trybu odtwarzania.
2 Naci�nij przycisk Z dwa razy.

Ekran zabezpieczenia wszystkich zdjêæ i d�wiêków zostaje wy�wietlony.
3 Wybierz [Protect] przyciskiem sterowania (2).
4 Naci�nij przycisk OK.

Zabezpieczenie wszystkich zdjêæ i d�wiêków

Wybierz [Unprotect] w kroku 3 powy¿ej, aby usun¹æ zabezpieczenie 
wszystkich zdjêæ lub d�wiêków.

Nawet zabezpieczone zdjêcia i d�wiêki zostan¹ skasowane w czasie 
formatowania karty pamiêci SD.
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Wy�wietlanie zdjêæ w telewizorze

Przy pomocy kabla AV mo¿esz wy�wietlaæ zdjêcia na telewizorze lub innych 
urz¹dzeniach z wej�ciem wideo typu jack. Upewnij siê, ¿e telewizor i aparat 
s¹ wy³¹czone przed pod³¹czeniem kabla.

1 Otwórz pokrywkê gniazd i pod³¹cz kabel AV.
2 Pod³¹cz przewód audio (bia³y) i obrazu (¿ó³ty) kabla AV do 

gniazda wej�cia audio (bia³y) i obrazu (¿ó³ty) w telewizorze.
3 W³¹cz telewizor i aparat.

Zmiana formatu sygna³u wyj�cia wideo 1str.105

Monitor LCD jest zawsze wy³¹czony po pod³¹czeniu aparatu do telewizora. 
Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³u¿szy czas, zalecamy zastoso-
wanie zasilacza D-AC5 (opcja). Zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi telewizora 
i urz¹dzeñ, do których pod³¹czasz aparat.
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Ustawienia wydruku (DPOF)

Zdjêcia zapisane na karcie pamiêci SD mo¿esz drukowaæ na drukarce zgodnej 
z DPOF (Digital Print Order Format) lub w punkcie us³ugowym.

Ustaw nastêpuj¹ce parametry dla ka¿dego zdjêcia.
Liczba odbitek: Ustawia liczbê odbitek. Mo¿esz wykonaæ do 99 kopii.
Wybierz, czy na zdjêciach ma byæ naniesiona data.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i u¿yj przycisku sterowania 
(45), aby wybraæ zdjêcie, dla którego chcesz wykonaæ 
ustawienia DPOF. 

2 Naci�nij przycisk sterowania (2).
Menu [DPOF] zostaje wy�wietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ liczbê kopii i naci�nij 
przycisk sterowania (3).
Ramka przesunie siê do [Date].

Drukowanie pojedynczego zdjêcia

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OKOKExitExit OK

Copies
Date

OKExitMENU

100-0001

DPOF All ImagesAll ImagesAll Images

01

OKOKExitExit OK

Copies
Date

OKExitMENU

100-0001

01
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4 U¿yj przycisku sterowania, (45), aby wybraæ O 
(On) lub P (Off) w celu w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji 
nanoszenia daty.
O : Data zostanie naniesiona na zdjêciu.
P : Data nie bêdzie naniesiona na zdjêciu.

5 Naci�nij przycisk OK.
Wydruki s¹ wykonywane zgodnie z ustawieniami.

� Je¿eli ustawienia DPOF zosta³y ju¿ wprowadzone dla danego zdjêcia, 
uprzednio ustawione warto�ci dla liczby kopii i nanoszenia daty zostan¹ 
wy�wietlone.

� Aby anulowaæ ustawienia DPOF, ustaw liczbê kopii na 00 i naci�nij przycisk 
OK.

� Ustawienia DPOF nie mog¹ byæ u¿ywane dla filmów.
� Zale¿nie od drukarki lub wyposa¿enia do drukowania w zak³adzie us³ugo-

wym, data mo¿e nie zostaæ naniesiona, mimo ¿e zosta³a w³¹czona w 
ustawieniach DPOF.
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1 Przejd� do trybu odtwarzania 
i naci�nij przycisk sterowania (2).
Menu [DPOF] zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (2).
Ekran DPOF [All Images] zostaje wy�wietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ liczbê kopii.
Mo¿esz wybraæ maksymalnie 99 kopii.

4 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Ramka wyboru przesuwa siê do [Date].

5 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ O(On) lub P(Off) w celu 
w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji nanoszenia daty.
O : Data zostanie naniesiona na zdjêciu.
P : Data nie bêdzie naniesiona na zdjêciu.

6 Naci�nij przycisk OK.
Wydruki s¹ wykonywane zgodnie z ustawieniami.

Drukowanie wszystkich zdjêæ

� Je¿eli dokonano ustawieñ dla wszystkich zdjêæ, ustawienia wydruku 
poszczególnych zdjêæ zostan¹ anulowane.

� Kiedy podajesz liczbê kopii w ustawieniach DPOF, warto�æ ta dotyczy 
wszystkich zdjêæ. Przed wydrukiem sprawd�, czy warto�æ ta jest 
prawid³owa.

� Ustawienia DPOF nie mog¹ byæ u¿ywane dla filmów.
� Aby anulowaæ ustawienia DPOF, ustaw liczbê kopii na 

00 w ustawieniach wszystkich zdjêæ.

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OKOKExitExit OK

Copies
Date

OKExitMENU

01

DPOF setting 
for all images
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Bezpo�rednie ³¹czenie aparatu 
z drukark¹ w celu drukowania

Je¿eli do³¹czony do aparatu kabel USB (I-USB7) zostanie u¿yty do po³¹czenia 
aparatu z drukark¹ obs³uguj¹c¹ standard PictBridge, mo¿liwe bêdzie bezpo-
�rednie drukowanie zdjêæ bez po�rednictwa komputera. Wybór zdjêæ do druku 
i liczby kopii odbywa siê poprzez menu aparatu po pod³¹czeniu go do drukarki. 
Dostêpne s¹ trzy metody drukowania: drukowanie wszystkich zdjêæ, drukowanie 
pojedynczych zdjêæ lub drukowanie z u¿yciem ustawieñ DPOF.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i naci�nij przycisk menu.
Menu [Playback] zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (5).
Menu [Setup] zostaje wy�wietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ [USB Connection].

4 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ [PictBridge].

5 Naci�nij przycisk OK.
Aparat jest gotowy do pod³¹czenia do drukarki.

6 Pod³¹cz aparat do drukarki za pomoc¹ 
do³¹czonego kabla USB.
Ekran [Select printing mode] zostaje 
wy�wietlony.

Zalecane jest u¿ycie zasilacza D-AC5 (opcja), kiedy aparat jest pod³¹czony 
do drukarki. Drukarka mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo lub dane mog¹ ulec 
uszkodzeniu, je¿eli bateria aparatu zostanie wyczerpana w czasie po³¹czenia 
z drukark¹.

Niektóre typy drukarek nie pozwalaj¹ na wykorzystywanie wszystkich 
ustawieñ aparatu (takich jak jako�æ zdjêcia lub ustawienia DPOF).

£¹czenie aparatu z drukark¹ 

English

On

Format

Sound

Date Adjust

World Time

Language/

Set-up

OKOKExitMENU

04/01/2004

100-0001100-0001

OK

Select printing modeSelect printing mode

Print All
Print One

DPOF AUTOPRINT

Select printing mode

OKOKOK
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1 U¿yj przycisku sterowania (23) na ekranie 
[Select printing mode], aby wybraæ [Print One].

2 Naci�nij przycisk OK.
Ekran [Print This Image] zostaje wy�wietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie do wydrukowania.

4 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ liczbê kopii.
Mo¿esz wybraæ do 10 wydruków.

5 U¿yj przycisku sterowania, aby wybraæ 
[On] lub [Off] w celu naniesienia daty 
na zdjêcie. 
Kolejne naci�niêcie przycisku sterowania powoduje prze³¹czenie miêdzy 
opcjami [On] i [Off].

6 Naci�nij przycisk OK.
Drukarka drukuje zdjêcie z wybranymi ustawieniami.
Po wydrukowaniu zdjêcia zostaje wy�wietlony komunikat 
�Continue printing?�. Naci�nij przycisk OK, aby powróciæ 
do ekranu wy�wietlanego przed rozpoczêciem wydruku.

7 Naci�nij przycisk menu, aby zakoñczyæ drukowanie. 
Komunikat �Safely remove USB cable� zostaje wy�wietlony.

Pod³¹czenie aparatu do drukarki obs³uguj¹cej standard PictBridge powoduje 
zapalenie diody LED w celowniku i odtworzenie d�wiêku potwierdzaj¹cego 
po³¹czenie.

Drukowanie pojedynczych zdjêæ

Copies

OKMENU

100-0001

01 Date

Print this image

PrintPrintExitExit PrintExit DateDateDate
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1 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Print All].
2 Naci�nij przycisk OK.

Ekran [Print all image] zostaje wy�wietlony. 
Aby wizualnie potwierdziæ wybór zdjêæ, naci�nij przycisk sterowania (45).

3 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ liczbê kopii.
Mo¿esz wybraæ do 10 wydruków.

4 U¿yj przycisku sterowania, aby wybraæ 
[On] lub [Off] w celu naniesienia daty 
na zdjêcie. 
Kolejne naci�niêcie przycisku sterowania 
powoduje prze³¹czenie miêdzy opcjami [On] i [Off].

5 Naci�nij przycisk OK.
Drukarka drukuje zdjêcie z wybranymi ustawieniami.
Po wydrukowaniu zdjêcia zostaje wy�wietlony komunikat �Continue 
printing?�. Naci�nij przycisk OK, aby powróciæ do ekranu wy�wietlanego 
przed rozpoczêciem wydruku.

6 Naci�nij przycisk menu, aby zakoñczyæ drukowanie.
Komunikat �Safely remove USB cable� zostaje wy�wietlony.

Drukowanie wszystkich zdjêæ

Copies
Total

100-0001

01
05

Date

Print all images

OKMENU PrintPrintExitExit PrintExit DateDateDate
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1 U¿yj przycisku sterowania (23) na ekranie 
[Select printing mode], aby wybraæ [DPOF AUTOPRINT].

2 Naci�nij przycisk OK.
Ekran [Print w/DPOF settings] zostaje wy�wietlony.
U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ zdjêcia 
i dokonaæ ustawieñ wydruku.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), 
aby wybraæ zdjêcie do wydrukowania.

4 Naci�nij przycisk OK.
Mo¿esz wydrukowaæ zdjêcie zgodnie 
z ustawieniami wydruku, jakie zosta³y 
podane dla tego zdjêcia. 
Po wydrukowaniu zdjêcia zostaje wy�wietlony 
komunikat �Continue printing?�. Naci�nij przycisk OK, 
aby powróciæ do ekranu wy�wietlanego przed rozpoczêciem wydruku.

5 Naci�nij przycisk menu, aby zakoñczyæ drukowanie.
Komunikat �Safely remove USB cable� zostaje wy�wietlony.

1 Wy³¹cz aparat.
2 Od³¹cz kabel USB od aparatu.
3 Od³¹cz kabel USB od drukarki.

Drukowanie z u¿yciem ustawieñ wydruku

Od³¹cz aparat od drukarki.

Je¿eli po wy�wietleniu komunikatu �Continue printing?� zostanie naci�niêty 
przycisk menu, pojawi siê komunikat �Safely remove USB cable�.
Je¿eli aparat jest w³¹czony, po od³¹czeniu kabla USB od aparatu nast¹pi 
automatyczny powrót do trybu robienia zdjêæ. 

Copies
Total

100-0001

01
05

Print w/DPOF settings

OKMENU PrintPrintExitExit PrintExit
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Edycja i stawienia

Edycja zdjêæ

Zmieniaj¹c wielko�æ i jako�æ zdjêcia mo¿esz zmniejszyæ wielko�æ pliku. 
Po zmianie rozmiaru zdjêcie mo¿na zapisaæ pod now¹ nazw¹ b¹d� nadpisaæ 
oryginalny plik.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i naci�nij przycisk menu.
Menu [Q Playback] zostaje wy�wietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Resize].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran zmiany wielko�ci zostaje wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ zdjêcie, którego wielko�æ chcesz zmieniæ.

5 Naci�nij przycisk OK.

Zmiana wielko�ci obrazu

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

OKOKExitExit OKOKExitMENU

100-0001

OKOKExitExit OK

Select resolution
and quality

OKExitMENU

100-0001

Recorded Pixels
Quality Level

320 240
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6 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ [Recorded Pixels].

7 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Ramka przesunie siê do [Quality Level].

8 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby wybraæ [Quality Level].

9 Naci�nij przycisk OK.
10 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].
11 Naci�nij przycisk OK.

Wielko�æ obrazu zostanie zmieniona.

� Nie mo¿na zmieniaæ wielko�ci filmów.
� Nie mo¿na wybraæ wiêkszego rozmiaru ni¿ oryginalny rozmiar zdjêcia.
� Nie mo¿esz wybraæ wy¿szego poziomu jako�ci ni¿ poziom oryginalny.
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Mo¿esz skadrowaæ czê�æ zdjêcia i zapisaæ je jako oddzielny obraz.

1 Przejd� do trybu odtwarzania i naci�nij przycisk menu.
Menu [Q Playback] zostaje wy�wietlone.

2 Naci�nij przycisk sterowania (23), aby wybraæ [Trimming]
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Zdjêcie do kadrowania zostanie wy�wietlone.
4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ zdjêcie, które 

chcesz skadrowaæ.
5 Naci�nij przycisk OK.

Ekran kadrowania zostaje wy�wietlony.
6 Dokonaj kadrowania zdjêcia.

� Na ekranie kadrowania mo¿na wykonaæ 
nastêpuj¹ce czynno�ci.
Przycisk zoom/f/y:Zmiana rozmiaru zdjêcia.
Przycisk b:   Obrót ramki kadrowania.

  Przycisk sterowania
 (2345):   Przesuniêcie po³o¿enie obszaru kadrowania 

w górê  i w dó³ oraz w lewo i w prawo.
Przycisk menu:   Powrót do ekranu wyboru zdjêcia do kadrowania.

7 Naci�nij przycisk OK.
8 Po zakoñczeniu kadrowania wybierz 

poziom jako�ci przyciskiem sterowania 
(45).

9 Naci�nij przycisk OK.
Skadrowane zdjêcie zostanie zapisane jako 
nowe zdjêcie.

Kadrowanie zdjêæ

� Filmów nie mo¿na kadrowaæ.
� Nie mo¿esz wybraæ wy¿szego poziomu jako�ci ni¿ poziom oryginalny.

OKOKExitExit OK
OK

ExitSizeSizeSize RoteteRoteteRotate
MENU

100-0001

OKOKExitExit OKOKExitMENU

100-0001

Select image quality

Quality Level
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Dostêpne filtry obejmuj¹ filtry koloru, takie jak czerwony, niebieski i zielony, 
filtr zmiêkczaj¹cy zapewniaj¹cy efekt rozmycia, oraz filtr jasno�ci, który zmienia 
jasno�æ zdjêcia. Filtry te mog¹ byæ u¿yte w trybie filtru cyfrowego do edycji 
zdjêcia.

� Filtry koloru (%)
Osiem kolorów, czarno-bia³y, sepia, czerwony, niebieski, zielony, jasnoniebieski, 
fioletowy, ¿ó³ty i ró¿owy, jest dostêpnych dla filtrów kolorowych. Po wybraniu filtru 
koloru w trybie filtrów cyfrowych obraz na monitorze LCD jest równie¿ poddawany 
dzia³aniu filtra w wybranym kolorze, a zdjêcia zostan¹ zapisane w tym kolorze.

� Filtr zmiêkczaj¹cy ($)
Zdjêcia edytowane za pomoc¹ filtra zmiêkczaj¹cego zostaj¹ rozmyte, a nastêpnie 
zapisane.

� Filtr jasno�ci ($)
Zdjêcia edytowane za pomoc¹ filtru jasno�ci mog¹ byæ rozja�nione lub przyciem-
nione, a nastêpnie zapisane.

Edytowanie zdjêæ za pomoc¹ filtrów cyfrowych

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK
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1 Naci�nij przycisk menu w trybie odtwarzania.
2 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ [Digital Filter].
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ filtrów cyfrowych zostaje wy�wietlony.
4 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby wybraæ zdjêcie do edycji.
5 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ ¿¹dany filtr cyfrowy.
Filtrowane zdjêcie zostanie wy�wietlone na 
monitorze LCD.

� Czynno�ci wykonywane za pomoc¹ filtru 
jasno�ci [&]
Przycisk zoom /f/y (x) : Rozja�nia zdjêcie.
Przycisk zoom/f/y (w) : Przyciemnia zdjêcie.

6 Naci�nij przycisk OK.
7 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].
8 Naci�nij przycisk OK.

Obraz poddany edycji z u¿yciem filtru cyfrowego zostaje zapisany.

OKOKExitExit OKOKExitMENU

100-0001
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Ustawienia aparatu

Formatowanie usuwa wszystkie dane na karcie pamiêci SD.

1 Wybierz [Format] w menu [B Set-up].

2 Naci�nij przycisk sterowania (5).
Zostaje wy�wietlony ekran formatowania.

3 Wybierz [Format] przyciskiem sterowania (2).

4 Naci�nij przycisk OK.
Formatowanie rozpoczyna siê. Po zakoñczeniu 
formatowania aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Formatowanie karty pamiêci SD

� Nie otwieraj pokrywki karty pamiêci SD w czasie formatowania. 
Karta mo¿e ulec uszkodzeniu.

� Nie jest mo¿liwe u¿ycie kart pamiêci SD sformatowanych w innym 
urz¹dzeniu lub komputerze ni¿ aparat. Upewnij siê, ¿e formatujesz 
kartê w aparacie.

� Formatowanie spowoduje usuniêcie wszystkich zdjêæ, równie¿ 
zabezpieczonych.

English

On

Format

Sound

Date Adjust

World Time

Language/

Set-up

OKOKExitMENU

04/01/2004AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

Wywo³anie menu [B Set-up]

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK
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Mo¿esz zmieniæ g³o�no�æ d�wiêku przy uruchamianiu, zwalnianiu migawki, 
samowyzwalaczu i innych operacjach. Mo¿esz równie¿ zmieniæ typy d�wiêków.

1 Wybierz [Sound] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ d�wiêku zostaje wy�wietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45), 
aby zmieniæ poziom g³o�no�ci.

4 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Zmiana ustawieñ d�wiêku

Zmiana g³o�no�ci

English

On

Format

Sound

Date Adjust

World Time

Language/

Set-up

OKOKExitMENU

04/01/2004AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

Wywo³anie menu [B Set-up]

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Volume

Start-up Sound

Shutter Sound

Operation Sound

Self-timer  Sound

OKOKExitMENU

Sound

1

1

1

On
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1 Wybierz [Sound] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ d�wiêku zostaje wy�wietlony.
3 Naci�nij przycisk sterowania (23) i wybierz typ d�wiêku, 

który zostanie zmieniony. 
4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby prze³¹czaæ miêdzy [1], 

[2], [3] i [OFF]. 
D�wiêk samowyzwalacza mo¿na w³¹czyæ [ON] lub wy³¹czyæ [OFF].
Ka¿dy d�wiêk zostanie odtworzony po wybraniu. 

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

D�wiêki nagrane w trybie nagrywania d�wiêku lub jako notatki g³osowe 
(plik d�wiêkowy) mo¿na ustawiæ jako d�wiêki powitania, migawki, operacji lub 
samowyzwalacza. 

1 Wybierz [Sound] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ d�wiêku zostaje wy�wietlony.
3 Naci�nij przycisk sterowania (23) i wybierz typ d�wiêku, 

który zostanie zmieniony.
4 Naci�nij przycisk O.

Ekran dostosowywania d�wiêków zostaje wy�wietlony
5 Naci�nij przycisk sterowania (45) i 

wybierz ¿¹dany plik d�wiêkowy.
Typ pliku d�wiêkowego zostanie wy�wietlony w 
[File No.]. Naci�nij przycisk sterowania, aby 
odtworzyæ ten d�wiêk. 

6 Naci�nij przycisk OK trzy razy.
Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania 
zdjêæ.

Zmiana typu d�wiêku startowego, operacji lub samowyzwalacza

Ustawianie d�wiêku zapisanego w aparacie jako d�wiêku powitania, migawki, 
operacji lub samowyzwalacza (dostosowanie)

100-0270100-0270100-0270

OKOKExitExit OKOKExitMENU

File No.
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Mo¿esz zmieniæ datê i czas, jak równie¿ ustawiæ format wy�wietlania daty. 
Wybierz miêdzy rr/mm/dd, mm/dd/rr i dd/mm/rr.

1 Wybierz [Date Adjust] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawiania daty zostaje wy�wietlony.

Patrz �Ustawienia pocz¹tkowe (str.22)� - instrukcje dotycz¹ce ustawiania 
daty i czasu.

Zmiana formatu daty oraz daty i czasu
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Data i czas ustawione w �Ustawienia pocz¹tkowe (str.22)� stanowi¹ czas lokalny 
(w Twojej strefie czasowej).
Ustawienie czasu na �wiecie umo¿liwia wy�wietlanie lokalnej daty i czasu na 
monitorze LCD w czasie podró¿y.

1 Wybierz [World Time] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran czasu na �wiecie zostaje wy�wietlony.
3 Prze³¹cz miêdzy O (w³¹czony) i P 

(wy³¹czony) przy pomocy przycisku 
sterowania (45).
O : Wy�wietlany jest czas w kraju wybranym 

w menu czasu na �wieci.
P : Wy�wietlany jest czas wybrany w menu czasu lokalnego.

4 Naci�nij przycisk sterowania (3).
Je�li Nowy Jork wybrano jako miasto czasu na �wiecie, lokalizacja Nowego 
Jorku zapala siê i miga na mapie, a X wskazuje bie¿¹cy czas w Nowym 
Jorku (NYC).

5 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ miasto dla 
czasu na �wiecie, a nastêpnie naci�nij przycisk sterowania 
(3).

6 W³¹cz (Y) lub wy³¹cz (Z) czas letni za pomoc¹ przycisku 
(45).

7 Naci�nij przycisk sterowania (3).
New Jork (NYC) jest wybierany jako pierwsze miasto czasu lokalnego [W].

8 Powtórz kroki 5 i 6, aby zmieniæ miasto czasu lokalnego 
i ustawienie czasu letniego.

9 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ z czasem w wybranym 
mie�cie.

Ustawienie czasu na �wiecie

Patrz lista w str.111 z dostêpnymi miastami i kodami.

NYC
NYC

07:18
07:18

World Time

OKOKExitMENU
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Mo¿esz zmieniæ jêzyk menu i komunikatów o b³êdach.

1 Wybierz [Language/ ] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia jêzyka zostanie wy�wietlony.

3 Naci�nij przycisk sterowania (2345), aby zmieniæ jêzyk.
4 Naci�nij przycisk OK dwa razy.

Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Ustaw tryb przesy³ania danych (PC lub PictBridge), kiedy u¿ywane jest 
po³¹czenie USB.

1 Wybierz [USB Connection] w menu [B Set-up].
2 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê miêdzy 

[PC] i [PictBridge].
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia lub wy�wietlania zdjêæ.

Zmiana jêzyka interfejsu

Ustawienie trybu przesy³ania danych dla po³¹czenia USB
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Mo¿esz wy�wietlaæ zdjêcie zapisane w aparacie jako ekran 
powitania po w³¹czeniu aparatu.

1 Wybierz [Screen Setting] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia ekranu zostaje wy�wietlony.
3 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran zmiany ekranu powitania zostaje 
wy�wietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby 
wybraæ O (On) lub P (Off).
O : Ekran powitania jest wy�wietlany.
P : Ekran powitania nie jest wy�wietlany.

5 Naci�nij przycisk b.
6 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ zdjêcie, 

które ma byæ wy�wietlane jako ekran powitania.
7 Naci�nij przycisk OK cztery razy.

Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Zmiana ekranu powitania

Ustawiony ekran powitania nie zostanie usuniêty nawet w przypadku 
skasowania oryginalnego zdjêcia lub sformatowania karty pamiêci SD. 
Usuniêcie ekranu powitania odbywa siê poprzez zresetowanie tego 
ustawienia. (1str.107)

Change Start-up

OKOKExitMENU

Start-up Screen

Optio

Image
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Mo¿na zmieniæ wygl¹d ekranu menu.

1 Wybierz [Screen Setting] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia ekranu zostaje wy�wietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (3), aby wybraæ 
[Background color].

4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby wybraæ kolor t³a.
Wyboru mo¿na dokonaæ spo�ród sze�ciu kolorów.

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Ustawienie koloru t³a
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Mo¿esz ustawiæ jasno�æ monitora LCD.

1 Wybierz [Screen Setting] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawienia ekranu zostaje wy�wietlony.
3 U¿yj przycisku sterowania (3), 

aby wybraæ [LCD Brightness Adjustment].
4 U¿yj przycisku sterowania (45), 

aby ustawiæ ¿¹dan¹ jasno�æ monitora.
Dostêpnych jest siedem poziomów jasno�ci.

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia lub wy�wietlania zdjêæ.

Mo¿esz wybraæ format sygna³u wyj�cia (NTSC lub PAL) w celu pobierania lub 
wy�wietlania zdjêæ na telewizorze.

1 Wybierz [Video Out] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (45), aby wybraæ [NTSC] 

lub [PAL] zgodnie z sygna³em wej�cia telewizora.
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Ustawienie funkcji szybkiego kasowania na [On] powoduje wy�wietlenie ekranu 
kasowania z wybranymi opcjami [Delete] i [All Images & Sounds].

1 Wybierz [Quick Delete] w menu [B Set-up].
2 U¿yj przycisku sterowania (45) 

aby prze³¹czyæ miêdzy [On] i [Off].
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia lub wy�wietlania zdjêæ.

Ustawianie jasno�ci ekranu

Zmiana formatu sygna³u wyj�cia wideo

Prze³¹czanie funkcji szybkiego kasowania
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Jednokrotne naci�niêcie przycisku zoom w czasie wy�wietlania zdjêcia 
z powiêkszeniem powoduje ustawienie aparatu na wy�wietlanie zdjêæ 
z maksymalnym powiêkszeniem (8x).

1 Wybierz [Quick zoom] w menu [B Set-up].
2 U¿yj przycisku sterowania (45) 

aby prze³¹czyæ miêdzy [On] i [Off].
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia lub wy�wietlania zdjêæ.

Ustawienie funkcji Quick Start-up na [On] umo¿liwia w³¹czenie aparatu i zrobienie 
zdjêcia w trybie szybkich zdjêæ po prostu poprzez naci�niêcie migawki.

1 Wybierz [Quick Start-up] w menu [B Set-up].
2 U¿yj przycisku sterowania (45) 

aby prze³¹czyæ miêdzy [On] i [Off].
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia lub wy�wietlania zdjêæ.

Prze³¹czenie funkcji szybkiego zoomu

Prze³¹czanie funkcji szybkiego uruchamiania

English

On

Format

Sound

Date Adjust

World Time

Language/

Set-up

OKOKExitMENU

04/01/2004AWB

Multiple

2288 1712Recorded Pixels

Quality Level

White Balance

Focusing Area

AE Metering

Rec. Mode

OKOKExitMENU

Wywo³anie menu [B Set-up]

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK
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Mo¿esz ustawiæ automatyczne wy³¹czanie aparatu po danym okresie 
bezczynno�ci.

1 Wybierz [Auto Power Off] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (45), 

aby wybraæ [3 min], [5min] lub [Off].
3 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Powoduje przywrócenie domy�lnych ustawieñ z pominiêciem daty i czasu, 
jêzyka, formatu wyj�cia wideo, formatu daty i czasu na �wiecie.

1 Wybierz [Reset] w menu [B Set-up].
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Ekran Reset jest wy�wietlany.
3 U¿yj przycisku sterowania (2), aby wybraæ [Reset].
4 Naci�nij przycisk OK.

Aparat jest gotowy do robienia i wy�wietlania zdjêæ.

Funkcja automatycznego wy³¹czania

Funkcja automatycznego wy³¹czania nie dzia³a przy pod³¹czonym kablu USB.

Przywrócenie ustawieñ domy�lnych [Reset]
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Ustawianie alarmu

Mo¿esz ustawiæ alarm, który w³¹czy siê o okre�lonej porze i wy�wietli wybrane 
zdjêcie.

1 Naci�nij przycisk menu.
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Menu [Q Playback] zostaje wy�wietlone.
3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Alarm].
4 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Lista alarmów wy�wietla siê
Aktywne alarmy s¹ oznaczone O.

5 Naci�nij przycisk OK dwa razy.
Je¿eli zosta³ w³¹czony jaki� alarm, aparat 
wy³¹czy siê i alarm zostanie uaktywniony.

Sprawdzanie alarmu

Przycisk MENU

Przycisk sterowania

Przycisk OK

Przycisk odtwarzania

Przycisk MENU

1

OKOKExitMENU

Alarm

5:30AM

7:30AM

12:00PM

Once

2 Off

3 Off
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1 Naci�nij przycisk menu.
2 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Menu [Q Playback] zostaje wy�wietlone.
3 U¿yj przycisku sterowania (23), 

aby wybraæ [Alarm].
4 Naci�nij przycisk sterowania (5).

Lista alarmów wy�wietla siê
5 Naci�nij przycisk sterowania (23), 

aby wybraæ alarm 1, 2 lub 3.

6 Naci�nij przycisk sterowania (5).
Zostanie wy�wietlony ekran trybu alarmu i 
czasu.

7 Naci�nij przycisk sterowania (23), 
aby wybraæ czêstotliwo�æ powtarzanie 
alarmu.
Codziennie  : Alarm bêdzie w³¹cza³ siê 

 codziennie o okre�lonej porze.
Jeden raz    : Alarm w³¹czy siê jeden raz o okre�lonej porze.
Wy³¹czony  : Alarm nie w³¹czy siê.

8 Naci�nij przycisk sterowania (5).
9 U¿yj przycisku sterowania (23), aby ustawiæ czas (godzinê) 

w³¹czenia alarmu.
10 Powtórz kroki 8 i 9, aby ustawiæ czas (minuty) alarmu, 

a nastêpnie ustaw S (drzemka) na O (w³¹czony) lub P 
(wy³¹czony).
Je�li funkcja drzemki jest ustawiona na O, alarm bêdzie dzwoni³ 
5 razy z piêciominutowymi przerwami.

11 Naci�nij przycisk Z.
12 Naci�nij przycisk sterowania (45), aby wybraæ obraz, 

który zostanie wy�wietlony w czasie alarmu.
13 Naci�nij przycisk OK.
14 Naci�nij przycisk OK trzy razy.

Komunikat �Alarm was set� zostaje wy�wietlony, a aparat wy³¹cza siê.

Ustawianie alarmu

Kiedy aparat jest wy³¹czony, w ustawionym czasie alarm w³¹cza siê na jedn¹ 
minutê. Po wy³¹czeniu alarmu równie¿ aparat wy³¹czy siê automatycznie. 

1

OKOKExitMENU

Alarm

5:30AM

7:30AM

12:00PM

Once

2 Off

3 Off

OKOKExitMENU

No Image

Image

Alarm

5:30AMOnce

1
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1 Aby wy³¹czyæ alarm, naci�nij dowolny przycisk.
Alarm wy³¹czy siê.

Wy³¹czanie alarmu

Aby wy³¹czyæ funkcjê drzemki, naci�nij jednocze�nie przycisk menu i 
przycisk OK.

Alarm nie w³¹cza siê, kiedy aparat jest w³¹czony.
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Lista nazw miast

Miasta i numery kodów s¹ dostêpne dla ustawieñ czasu na �wiecie.

Miasto Kod Miasto Kod

Tokio TYO Johannesburg JNB

Guam GUM Stambu³ IST

Sydney SYD Kair CAI

Noumea NOU Jerozolima JRS

Wellington WLG Moskwa MOW

Auckland AKL Jeddah JED

Pagopago PPG Teheran THR

Honolulu HNL Dubaj DXB

Anchorage ANC Karaczi KHI

Vancouver YVR Kabul KBL

San Francisco SFO Male MLE

Los Angeles LAX Delhi DEL

Calgary YYC Colombo CMB

Denver DEN Katmandu KTM

Mexico City MEX Dacca DAC

Chicago CHI Rangoon RGN

Miami MIA Bangkok BKK

Toronto YTO Kuala Lumpur KUL

Nowy Jork NYC Vientiane VTE

Santiago SCL Singapur SIN

Caracas CCS Phnom Penh PNH

Halifax YHZ Ho chi Minh SGN

Buenos Aires BUE D¿akarta JKT

Sao Paulo SAO Hong Kong HKG

Rio de Janeiro RIO Perth PER

Madryt MAD Beijing BJS

Londyn LON Szanghaj SHA

Pary¿ PAR Manila MNL

Mediolan MIL Taipei TPE

Rzym ROM Seul SEL

Berlin BER Adelajda ADL
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Komunikaty

W czasie u¿ywania aparatu na monitorze LCD mog¹ byæ wy�wietlane 
nastêpuj¹ce komunikaty.
Alarm set Komunikat wy�wietlany, kiedy alarm jest ustawiony, 

a aparat wy³¹cza siê automatycznie.
Battery depleted Bateria jest roz³adowana. W³ó¿ now¹ bateriê. (str.13)
Camera cannot 
display this image

Próbujesz wy�wietliæ zdjêcie w formacie nieobs³ugiwanym przez 
aparat. Mo¿esz spróbowaæ wy�wietliæ je na aparacie innej marki lub 
na komputerze.

Card locked Karta pamiêci SD jest zabezpieczona przed zapisem. (str.19)

Card not formatted W³o¿ona karta pamiêci SD nie jest sformatowana lub zosta³a 
sformatowana na komputerze lub innym urz¹dzeniu niezgodnym 
z aparatem. (str.97)

Compression error Kompresja zdjêcia nie powiod³a siê. Zmieñ rozdzielczo�æ lub poziom 
jako�ci, a nastêpnie wykonaj zdjêcie jeszcze raz.

Data being recorded Obraz lub d�wiêk jest zapisywany na karcie pamiêci SD.
Data error Komunikat wy�wietlany, kiedy drukarka nie mog³a przetworzyæ 

danych w trybie PictBridge.
Deleting Wszystkie zdjêcia lub d�wiêki na karcie pamiêci SD zostaj¹ 

kasowane.

Formatting Karta pamiêci SD jest formatowana.
Image folder could 
not be created

Osi¹gniêto maksymaln¹ liczbê plików, przez co nie mo¿na zapisaæ 
kolejnych zdjêæ lub d�wiêków. W³ó¿ now¹ kartê pamiêci SD lub 
sformatuj kartê. (str.16, 97)

Image protected Komunikat wy�wietlany przy próbie usuniêcia zabezpieczonego 
obrazu.

Memory card error Zrobienie i wy�wietlenie zdjêcia nie jest mo¿liwe z powodu problemu 
zwi¹zanego z kart¹ pamiêci SD. Spróbuj wy�wietliæ zdjêcie na 
komputerze.

Memory card full Karta pamiêci SD jest zape³niona i nie mo¿na zapisaæ wiêcej zdjêæ. 
W³ó¿ now¹ kartê SD b¹d� skasuj zdjêcia lub d�wiêki. (str.16, 79)
Zmiana poziomu jako�ci lub rozdzielczo�ci pozwoli zachowaæ 
zdjêcie. (str.40, 41)

No card in camera Karta pamiêci SD nie zosta³a w³o¿ona do aparatu. (str.16)
No image & sound Na karcie pamiêci SD nie ma ¿adnych zdjêæ lub d�wiêków 

do odtworzenia.
No ink W drukarce pracuj¹cej w trybie PictBridge zabrak³o atramentu.
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No paper W drukarce pracuj¹cej w trybie PictBridge zabrak³o papieru.
Printer error Komunikat wy�wietlany w przypadku wyst¹pienia b³êdu 

drukarki w trybie PictBridge.
Setting being recorded Zabezpieczenie zdjêcia albo d�wiêku lub ustawienie DPOF jest 

zmieniane.
Settings not stored Karta pamiêci SD jest pe³na i nie mo¿na dokonaæ ustawieñ DPOF. 

Usuñ niepotrzebne zdjêcia lub d�wiêki, a nastêpnie dokonaj 
ustawieñ ponownie.
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Problemy

Problem Przyczyna Usuwanie problemu

Aparat nie jest 
w³¹czony.

Baterie nie s¹ w³o¿one. Sprawd�, czy bateria jest w³o¿ona. Je¿eli nie, 
w³ó¿ bateriê

Pokrywka baterii i karty 
jest otwarta.

Zamknij pokrywkê baterii/karty.

Bateria jest w³o¿ona 
nieprawid³owo.

Sprawd� po³o¿enie baterii. W³ó¿ ponownie 
bateriê do pojemnika zgodnie z oznaczeniami 
symboli +-. (str.13) 

Bateria wyczerpa³a siê. Zainstaluj w aparacie now¹ bateriê lub u¿yj 
zasilacza.

Brak obrazu na 
monitorze LCD.

Aparat jest pod³¹czony 
do komputera za pomoc¹ 
kabla USB.

Monitor LCD jest zawsze wy³¹czony po 
pod³¹czeniu aparatu do telewizora.

Aparat jest pod³¹czony 
do telewizora.

Monitor LCD jest wy³¹czony, kiedy aparat jest 
pod³¹czony do telewizora.

Zdjêcie jest wy�wietlane, 
ale jest s³abo widoczne.

Zdjêcia mog¹ byæ s³abo widoczne na monitorze 
LCD, kiedy robimy je na zewn¹trz w pe³nym 
s³oñcu.

Spust migawki nie 
dzia³a.

Lampa b³yskowa ³aduje siê. Kiedy kontrolka statusu lampy miga na czer-
wono, lampa ³aduje siê i nie mo¿na zrobiæ 
zdjêcia. Kontrolka pali siê na czerwono po 
zakoñczeniu ³adowania.

Karta pamiêci SD jest pe³na. W³ó¿ now¹ kartê pamiêci SD z wolnym 
miejscem lub skasuj zdjêcia. (str.16, 79)

Kamera zapisuje zdjêcie. Zaczekaj do zakoñczenia zapisu.
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Brak ostro�ci. Obiekt jest trudny dla 
automatyki ostro�ci.

Obiekty trudne dla automatyki ostro�ci: obiekty o 
niskim kontra�cie (niebieskie niebo, bia³e �ciany), 
ciemne obiekty, obiekty z drobnym wzorem, 
szybko poruszaj¹ce siê, pejza¿e widoczne przez 
szybê lub siatkê. Ustaw ostro�æ na inny obiekt w 
tej samej odleg³o�ci, zablokuj ostro�æ (naciskaj¹c 
do po³owy spust migawki), skieruj aparat na 
obiekt i naci�nij spust migawki do koñca.

Obiekt nie znajduje siê w 
polu ustawiania ostro�ci.

Ustaw ramkê ostro�ci na obiekcie (pole ostro�ci) 
na �rodku wy�wietlacza LCD. Je¿eli obiekt nie 
znajduje siê w polu ostro�ci, wyceluj ramkê 
ostro�ci na obiekt, zablokuj ostro�æ (naciskaj¹c 
spust migawki do po³owy), nastêpnie skadruj 
ponownie ujêcie i naci�nij spust migawki do 
koñca.

Obiekt jest zbyt blisko. Ustaw tryb ostro�ci na q. (str.37)

Tryb ostro�ci jest 
ustawiony na q.

Kiedy tryb ostro�ci jest ustawiony na q, 
obiekty w normalnym zakresie bêd¹ nieostre.

Zdjêcie jest 
ciemne.

Obiekt jest za daleko w 
ciemnym otoczeniu, 
(sceny nocne, itd.)

Je�li obiekt jest za daleko, zdjêcie bêdzie 
ciemne. Zrób zdjêcie w zasiêgu b³ysku.

T³o jest ciemne. Kiedy fotografujesz obiekt na ciemnym tle, 
obiekt mo¿e byæ zbyt jasny w stosunku do 
otoczenia, poniewa¿ zasiêg b³ysku nie o�wietla 
t³a. Je�li wybierzesz tryb / lub &na wirtualnym 
pokrêtle, zarówno osoba jak i t³o bêd¹ wyra�ne. 
(str.50)

Lampa nie b³yska. Tryb b³ysku jest wy³¹czony. Ustaw na Auto lub b. (str.39)

Tryb robienia zdjêæ jest 
ustawiony na C, zdjêcia 
seryjne lub tryb s, albo tryb 
b³ysku jest ustawiony na 
ustawiona jest ostro�æ na G.

Lampa b³yskowa nie jest w³¹czana w tych 
trybach.

Problem Przyczyna Usuwanie problemu
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Dane techniczne

Pojemno�æ zdjêæ
Zdjêcia

Filmy

� Pojemno�æ przy u¿yciu karty pamiêci SD 16 MB. 

Model W pe³ni automatyczny, wodoodporny (klasa JIS 5/klasa 7), 
kompaktowy aparat cyfrowy z obiektywem zoom

Piksele rzeczywiste 4 megapiksele

Czujnik 4,23 megapikseli (³¹czna liczba pikseli) CCD 1/2,7 cala z podstawowym 
filtrem koloru

Rozdzielczo�æ Zdjêcia 2288x1712 pikseli, 1600x1200 pikseli,
1024x768 pikseli, 640x480 pikseli

Filmy 640x480 pikseli, 320x240 pikseli, 160x120 pikseli

Sensitivity Automatyczna, rêczna (odpowiednik ISO50, ISO100, ISO200 i ISO400)

Format pliku Zdjêcia JPEG (Exif2.2), DCF, DPOF, PRINT Image Matching II

Filmy MOV (QuickTime Motion JPEG), oko³o 15 lub 30 klatek na 
sek., z d�wiêkiem, mo¿liwo�æ prze³¹czania miêdzy pe³nym 
kolorem, sepi¹ i trybem czarno-bia³ym 

Poziom jako�ci Najlepsza, Lepsza, Dobra

No�nik pamiêci Karta pamiêci SD

Jako�æ
Rozdzielczo�æ Najlepsza Lepsza Dobra Zapis 

d�wiêku
2288×1712 5 10 15

30 min.
1600×1200 11 20 27
1024×768  25 45 56
  640×480 53 82 100

Liczba klatek
Rozdzielczo�æ 30 klatek/sek. 15 klatek/sek.

640×480 10 sek. 25 sek.
320×240 20 sek. 40 sek.
160×120 80 sek. 150 sek.

White Balance Auto, �wiat³o dzienne, cieñ, �wiat³o sztuczne, fluorescencyjne i ustawienia 
rêczne

Obiektyw D³ugo�æ ogniskowej 5,7 mm � 16 mm 
(odpowiednik 37 � 104 mm dla formatu 35 mm)

Maksymalna 
przes³ona

f/2,8 - f/3,9

Budowa obiektywu 6 elementów w 5 grupach 
(jeden dwustronny element asferyczny)

Typ zoom Napêdzany elektrycznie

Zakres 16,8 mm × 12,4 mm (pe³ny ekran) (U¿ycie trybu 
makro lub rêczne ustawienie ostro�ci przy 
maksymalnym szerokim k¹cie)

Digital Zoom Tryb zdjêæ Maks. 4× (Po³¹czenie z zoomem optycznym 2,8× 
stanowi ekwiwalent powiêkszenia maksymalnego 
11,2×)
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Celownik Typ

Powiêkszenie
Wizjer z rzeczywistym powiêkszeniem optycznym
Szeroki k¹t 0,3×, Tele 0,71×

Monitor LCD 1,6-calowy monitor LCD typu, 85 kilomegapikseli 

Funkcje odtwarzania Pojedyncze zdjêcia, indeks 9 zdjêæ, powiêkszanie (maks. 8×), przewijanie, 
pokaz slajdów, odtwarzanie filmów, odtwarzanie d�wiêku, wykres, 
kadrowanie, zmiana wielko�ci, filtry cyfrowe

Automatyka ostro�ci Typ Czujnik TTL z wykrywaniem kontrastu

Zakres
(Obiektyw czo³owy)

Normalny: 0,3 m ~ ∞ (pe³ny zakres zoom)
Makro: 0,01 m � 0,5 m (szerokok¹tny), 

0,2 m � 0,5 m (Tele)
Pejza¿: ∞ (pe³ny zakres zoom)

Blokowanie ostro�ci Przez naci�niêcie spustu migawki do po³owy

Rêczne ustawianie 
ostro�ci

0,01m - ∞ (szerokok¹tny), 0,2m - ∞ (Tele)

Ekspozycja AE Metering Pomiar TTL przez czujnik 
(wielosegmentowy, centralno-wa¿ony, punktowy)

Kompensacja 
ekspozycji

±2EV (co 1/3EV)

Tryby robienia zdjêæ Program, tryb zdjêæ, film, panorama, nagrywanie d�wiêku 

Filmy Czas nagrywania w zale¿no�ci od dostêpnej pamiêci 

Migawka Model Elektroniczna/mechaniczna

Czas Oko³o 1/2000 sek. - 4 sek.

Flash Model Automatyka b³ysku z redukcj¹ efektu czerwonych 
oczu

Tryby b³ysku Auto, b³ysk wy³¹czony, b³ysk w³¹czony, auto + 
redukcja efektu czerwonych oczu, b³ysk w³¹czony + 
redukcja efektu czerwonych oczu

Zakres Szeroki k¹tOko³o 0,1 m � 2,9 m z czu³o�ci¹ AUTO
Tele Oko³o 0,5 m � 2,1m z czu³o�ci¹ AUTO

Tryby rejestracji Pojedyncze zdjêcia, zdjêcia z samowyzwalaczem, zdjêcia seryjne, wiele 
zdjêæ seryjnych, zdjêcia z przedzia³em czasowym

Samowyzwalacz Elektronicznie sterowany, czas dzia³ania oko³o 10 sekund

Funkcje czasu Ustawienie strefy czasowej dla 62 miast (28 stref czasowych)

Zasilanie Bateria litowa CR-V3, dwie baterie AA (alkaliczne, NiMH, litowe), 
zasilacz (opcja)

Trwa³o�æ baterii Oko³o 500 zdjêæ (50% zdjêæ z b³yskiem z u¿yciem baterii litowej 
CR-V3)
Uwaga: Dane s¹ zgodne ze standardami 
pomiarowymi firmy PENTAX.

Porty wej�cia wyj�cia Gniazdo USB/AV (komunikacja z komputerem PC USB 1.1), z³¹cze 
zewnêtrznego zasilanie 

Format wyj�cia wideo NTSC, PAL

Druk bezpo�redni PictBridge

Rozmiary 81,5 (szer.) × 76 (wys.) × 30,5 (d³.) mm (z wy³¹czeniem wystaj¹cych czê�ci)

Waga 160 g (bez baterii i karty pamiêci SD)

Waga przy robieniu 
zdjêæ

208 g (w³¹cznie z bateriami i kart¹ pamiêci SD)

Akcesoria Baterie AA (2), kabel AV, kabel USB, oprogramowanie (CD-ROM), pasek, 
karta pamiêci SD o pojemno�ci 16 MB, instrukcja obs³ugi

Wodoodporno�æ Odpowiednik klasy 5 i 7 JIS
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Akcesoria opcjonalne

Do aparatu mo¿na pod³¹czaæ dodatkowe akcesoria.

Zasilacz D-AC5

Kabel USB I-USB7 (*)

Kabel AV I-AVC7 (*)

Pasek O-ST5 (*)

Pozycje oznaczone gwiazdk¹ (*) s¹ identycznymi elementami jak te, które zosta³y 
dostarczone wraz z aparatem.
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GWARANCJA

Wszystkie aparaty PENTAX nabyte w autoryzowanych sieciach dystrybucji sprzêtu
fotograficznego objête s¹ gwarancj¹ dotycz¹c¹ zarówno materia³ów jak i wykonania
przez okres dwunastu miesiêcy od daty zakupu. W tym okresie wszelkie uszkodzenia
zostan¹ naprawione oraz czê�ci wymienione bez naliczania kosztów pod warunkiem,
¿e sprzêt nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego piaskiem lub
p³ynem, niew³a�ciwego obchodzenia siê, manipulowania, korozji powsta³ej na skutek
wycieku baterii lub innych chemikaliów, u¿ywania niezgodnego z instrukcj¹ lub napraw
dokonywanych przez nieautoryzowane punkty serwisowe. Ani producent ani jego
autoryzowani przedstawiciele nie bior¹ odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek naprawy lub
zmiany, za wyj¹tkiem przeprowadzanych po otrzymaniu pisemnej zgody, a tak¿e nie
bierze odpowiedzialno�ci za opó�nienia i zaginiêcie sprzêtu, jak równie¿ za wszelkie
inne uszkodzenia, wynik³e zarówno ze stosowania niew³a�ciwego materia³u, jak i
niew³a�ciwego wykonawstwa; z ca³¹ stanowczo�ci¹ stwierdza siê, ¿e odpowied-
zialno�æ producenta lub jego przedstawicieli, w ramach rêkojmi lub gwarancji,
okre�lona bezpo�rednio jak i po�rednio, jest �ci�le ograniczona do wymiany czê�ci na
zasadach okre�lonych wcze�niej. Koszty napraw przeprowadzanych przez
nieautoryzowane przez Pentax punkty serwisowe nie bêd¹ refundowane.

Postêpowanie podczas 12-miesiêcznego okresu gwarancyjnego
Je�li uszkodzenie zostanie wykryte w trakcie dwunastomiesiêcznego okresu
gwarancyjnego, aparat PENTAX powinien zostaæ zwrócony do dealera, u którego
zosta³ zakupiony lub do producenta. Je�li w danym kraju nie ma przedstawiciela
producenta, urz¹dzenie powinno zostaæ przes³ane do producenta wraz z op³acon¹
op³at¹ pocztow¹. W takim przypadku, ze wzglêdu na skomplikowane procedury celne,
aparat mo¿e zostaæ odes³any po up³ywie d³ugiego okresu czasu. Je�li naprawa sprzêtu
objêta jest umow¹ gwarancyjn¹, wszelkie naprawy oraz wymiana czê�ci zostan¹
dokonane bez pobierania op³at, a sprzêt zostanie odes³any bezpo�rednio po
zakoñczeniu napraw. Je�li sprzêt nie jest objêty umow¹ gwarancyjn¹, naliczane
zostan¹ normalne op³aty. W³a�ciciel sprzêtu zobowi¹zany jest do pokrycia wszelkich
kosztów transportu. Je�li aparat PENTAX zosta³ zakupiony w kraju innym ni¿ ten, gdzie
ma on zostaæ naprawiony w ramach umowy gwarancyjnej, przedstawiciel producenta
mo¿e naliczyæ op³aty za wykonanie us³ugi w danym kraju. Jednocze�nie, taka sama
naprawa zostanie przeprowadzona bez naliczania op³at, je�li aparat PENTAX zostanie
oddany do producenta. We wszystkich jednak przypadkach op³aty transportowe i celne
pokrywane s¹ przez w³a�ciciela aparatu. Na wypadek konieczno�ci potwierdzenia daty
zakupu, nale¿y przechowywaæ rachunek lub paragon przez przynajmniej jeden rok.
Przed wys³aniem sprzêtu do naprawy nale¿y upewniæ siê, ¿e wysy³any jest do
autoryzowanego przedstawiciela lub punktu serwisowego. Zawsze przed wydaniem
polecenia dokonania naprawy nale¿y najpierw uzyskaæ jej kosztorys oraz
zaaprobowaæ przedstawion¹ w nim op³atê za dokonanie naprawy. 
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Za³¹cznik

� Gwarancja nie narusza praw konsumenckich.
� W niektórych krajach ogólne warunki umowy gwarancyjnej mog¹ byæ

zast¹pione warunkami typowymi dla danego kraju. Dlatego przy zakupie aparatu
zaleca siê zapoznanie siê z kart¹ gwarancyjn¹ dostarczan¹ wraz z produktem lub
skontaktowanie siê dystrybutorem sprzêtu firmy PENTAX z pro�b¹ o
przedstawienie dalszych informacji i kopii umowy gwarancyjnej.

Baterie nie s¹ odpadami domowymi. Zu¿yte baterie nale¿y oddawaæ 
do w³a�ciwego punktu zbiórki.
Równie¿ stare i zepsute aparaty fotograficzne nie s¹ odpadami domowymi. 
Prosimy o pozbywanie siê starych aparatów w sposób przyjazny dla �rodo-
wiska lub odes³anie ich do nas.

Znak CE oznacza zgodno�æ z dyrektywami Unii Europejskiej.
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