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Aparat cyfrowy

Instrukcja obs³ugi

Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, 
prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej 
instrukcji obs³ugi przed u¿yciem aparatu.
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Dziêkujemy za nabycie cyfrowego aparatu fotograficznego PENTAX.
Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich funkcji aparatu. Prosimy
równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi ona przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie
wszystkich mo¿liwoœci aparatu.

Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego PENTAX do celów innych ni¿ osobiste nie mog¹ byæ
wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. Proszê zwracaæ
wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach wprowadzone s¹ ograniczenia
równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ
wystawianych przedmiotów. Zdjêcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ
wykorzystywane niezgodnie z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.

Do u¿ytkowników aparatu
Istnieje mo¿liwoœæ, ¿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 œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, ¿e nie powinny. Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na
wykonywane zdjêcia.

Znaki handlowe
PENTAX, Optio i smc PENTAX s¹ znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
Logo SD ( ) jest znakiem handlowym.
Logo QuickTime i QuickTime s¹ znakami handlowymi u¿ytymi w ramach licencji. Logo QuickTime jest
zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami
handlowymi odpowiednich w³aœcicieli.
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Informacje o PictBridge
PictBridge pozwala u¿ytkownikowi po³¹czyæ aparat cyfrowy z drukark¹ z wykorzystaniem zunifikowanego
standardu dla bezpoœredniego drukowania zdjêæ. Zdjêcia mo¿na drukowaæ bezpoœrednio z aparatu,
wykonuj¹c kilka prostych czynnoœci.
Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza LCD w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego produktu.

Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Po³¹czenie PRINT z cyfrowym aparatem fotograficznym,
drukark¹ i oprogramowaniem umo¿liwia tworzenie zdjêæ zgodnie z intencjami fotografika. Niektóre funkcje
nie s¹ dostêpne w przypadku drukarek, które nie s¹ zgodne z Image Matching III.
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BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z APARATU 
Mimo ¿e aparat zosta³ zaprojektowany tak, aby zapewniæ bezpieczeñstwo jego u¿ywania, nale¿y postêpowaæ
zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tej stronie.

Uwaga akie znaki odnosz¹ siê do ostrze¿eñ, których nieprzestrzeganie mo¿e byæ przyczyn¹
powa¿nych problemów.

Ostrze¿enie Takie znaki odnosz¹ siê do ostrze¿eñ, których nieprzestrzeganie mo¿e byæ przyczyn¹
mniejszych lub œrednich problemów.

Poznajemy i przygotowujemy aparat 

Uwaga
Nigdy nie próbuj samemu rozbieraæ aparatu lub wprowadzaæ w nim modyfikacji. Obwody elektroniczne
znajduj¹ce siê w aparacie pracuj¹ pod wysokim napiêciem, co grozi pora¿eniem pr¹dem.
Nigdy nie dotykaj wewnêtrznych czêœci aparatu widocznych po upadku lub z jakiegokolwiek innego
powodu, poniewa¿ 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, przechowywaæ karty pamiêci SD z dala od ma³ych
dzieci. W przypadku po³kniêcia karty pamiêci SD skontaktowaæ siê natychmiast z lekarzem.
U¿ywaj zasilacza o parametrach napiêcia i natê¿enia dostosowanych do zasilania aparatu. U¿ywanie
innego zasilacza mo¿e byæ przyczyn¹ po¿aru lub pora¿enia pr¹dem.
Je¿eli z aparatu wydostaje siê dym lub dziwny zapach, albo wystêpuj¹ inne nieprawid³owe oznaki, nale¿y
natychmiast przerwaæ u¿ycie aparatu, wyj¹æ bateriê lub od³¹czyæ zasilacz i skontaktowaæ siê z
najbli¿szym centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia mo¿e doprowadziæ do po¿aru lub
pora¿enia pr¹dem.
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Ostrze¿enie
Nigdy nie rozbieraj baterii, nie zwieraj jej styków, ani nie wrzucaj do ognia, poniewa¿ mo¿e eksplodowaæ.
Nie ³aduj innych baterii ni¿ akumulatory Ni-MH. Bateria mo¿e wybuchn¹æ lub zapaliæ siê. Tylko baterie
Ni-MH mog¹ byæ ³adowane.
Nie k³adŸ palców na lampie b³yskowej w czasie wy³adowania ze wzglêdu na ryzyko oparzenia.
Nie nale¿y wy³adowywaæ lampy, jeœli dotyka ona ubrania, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ jego
odbarwienie.
Je¿eli elektrolit z baterii przedostanie siê do oczu, nie trzyj ich. Przep³ucz oczy czyst¹ wod¹ i natychmiast
skontaktuj siê z lekarzem.
Je¿eli elektrolit z baterii zetknie siê ze skór¹ lub ubraniem, przep³ucz je obficie wod¹.
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 ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ oparzeñ, je¿eli elementy te bêd¹ przytrzymywane przez d³u¿szy czas.
Jeœli ekran LCD zostanie uszkodzony, nale¿y uwa¿aæ na szklane fragmenty. P³ynne kryszta³y nie powinny
zetkn¹æ siê ze skór¹, ani dostaæ do oczu lub ust.
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Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê bateriami
Ten aparat wykorzystuje dwie baterie alkaliczne, litowe, Ni-MH lub niklowo-manganowe typu AA. Nie
nale¿y u¿ywaæ innych baterii ni¿ podane. U¿ycie innego typu baterii mo¿e spowodowaæ nieprawid³owe
dzia³anie aparatu b¹dŸ przedziurawienie lub zapalenie siê baterii.
Baterii alkalicznych, litowych lub niklowo-manganowych typu AA nie wolno ³adowaæ. Nie nale¿y rozbieraæ
baterii. Próba ³adowania lub rozbierania baterii mo¿e spowodowaæ ich przedziurawienie lub wyciek
elektrolitu.
Nie nale¿y wymieniaæ baterii na baterie ró¿nych marek, typów lub o ró¿nych pojemnoœciach. Nie nale¿y
tak¿e mieszaæ starych baterii z nowymi. Mo¿e to spowodowaæ przedziurawienie lub zapalenie siê baterii. 
Nie nale¿y wk³adaæ baterii z biegunami dodatnim (+) i ujemnym (-) w odwrotnym po³o¿eniu. Mo¿e to
spowodowaæ przedziurawienie baterii lub wyciek elektrolitu.

Informacje o zasilaczu

Ostrze¿enie
Nie nale¿y umieszczaæ lub upuszczaæ ciê¿kich przedmiotów na wtyczkê zasilaj¹c¹, ani dopuœciæ do
uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego przez nadmierne zginanie. Je¿eli przewód zasilaj¹cy zostanie
uszkodzony, nale¿y skonsultowaæ siê z centrum serwisowym PENTAX.
Nie nale¿y zwieraæ ani dotykaæ gniazd wyjœciowych produktu, który jest pod³¹czony do pr¹du.
Nie nale¿y pod³¹czaæ przewodu zasilaj¹cego wilgotnymi rêkami. Grozi to pora¿eniem pr¹dem.
Nie nale¿y nara¿aæ produktu na silne wstrz¹sy, ani upuszczaæ go na tward¹ powierzchniê. Mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie produktu.
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Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê aparatem
Wybieraj¹c siê w podró¿ zagraniczn¹, nale¿y zabraæ ze sob¹ kartê gwarancji miêdzynarodowej. Nale¿y
tak¿e zabraæ informacje o œwiatowej sieci serwisowej, jakie do³¹czono do pakietu. Informacje te mog¹
staæ siê przydatne w przypadku wyst¹pienia problemów za granic¹.
Jeœli aparat nie by³ u¿ywany przez d³u¿szy okres czasu lub jest przygotowywany do wa¿nej sesji
zdjêciowej (na przyk³ad œlub lub podró¿), zaleca siê przeprowadzenie przegl¹du aparatu. Nie ma
gwarancji zachowania nagrania, jeœli nagrywanie, odtwarzanie lub przesy³anie danych do komputera nie
jest mo¿liwe ze wzglêdu na niesprawne dzia³anie aparatu lub noœnika nagrywania (karta pamiêci SD) itp.
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, np.
w samochodzie w upalny dzieñ.
Nie nale¿y przechowywaæ aparatu w szafach ze œrodkami owadobójczymi lub w pobli¿u chemikaliów.
W celu unikniêcia powstawania grzybów nale¿y wyj¹æ aparat z etui i przechowywaæ w miejscach z dobr¹
cyrkulacj¹ powietrza.
Nie u¿ywaæ aparatu, jeœli mia³oby to wystawiæ go na dzia³anie deszczu, wody lub jakiegokolwiek innego
p³ynu, poniewa¿ nie jest on odporny na ich dzia³anie.
Nale¿y uwa¿aæ, aby nie wystawiaæ aparatu na silne wstrz¹sy, uderzenia lub ciœnienie.
Przy transportowaniu aparatu za pomoc¹ motocykla, samochodu, ³odzi itp. nale¿y go zabezpieczyæ
poduszk¹.
Aparat jest przewidziany do pracy w zakresie temperatur od 0°C do 40°C (32°F do 104°F).
Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny stanie siê czarny w wysokiej temperaturze, ale powróci do normy po
zmniejszeniu siê temperatury.
Czas reakcji wyœwietlacza wyd³u¿a siê przy niskich temperaturach. Jest to zwi¹zane z w³aœciwoœciami
ciek³ych kryszta³ów i nie jest usterk¹.
Nale¿y wykonywaæ okresowe przegl¹dy co 1 do 2 lat w celu zapewnienia wysokiej jakoœci dzia³ania
aparatu.
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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.
Nale¿y chroniæ aparat przed zanieczyszczeniami, kurzem, piaskiem, py³ami, wod¹ toksycznymi gazami
itp., poniewa¿ mog¹ one uszkodziæ aparat. Je¿eli aparat zostanie zamoczony przez deszcz lub wodê,
nale¿y go wysuszyæ.
Patrz “Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD” (str. 21, 22) dotycz¹ce kart pamiêci SD.
Nie nale¿y naciskaæ na wyœwietlacz LCD. Mo¿e to spowodowaæ pêkniêcie lub nieprawid³owe dzia³anie.
Nie nale¿y siadaæ, jeœli aparat znajduje siê w tylnej kieszeni spodni, poniewa¿ mo¿e spowodowaæ to
uszkodzenie obudowy aparatu lub wyœwietlacza LCD.
Jeœli aparat jest u¿ywany ze statywem, nale¿y uwa¿aæ, aby nie dokrêciæ zbyt mocno œruby w gnieŸdzie
statywu w aparacie.
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WSTÊP
Dziêkujemy za nabycie nowego aparatu cyfrowego!
Aparat jest wyposa¿ony w czujnik CCD 6,0 megapikseli i zapewnia zdjêcia o wysokiej jakoœci
w rozdzielczoœci 2816 x 2112. Poni¿ej przedstawiono inne funkcje aparatu:

6,0 megapikseli
Czujnik CCD 6,0 megapikseli o wysokiej
rozdzielczoœci zapewnia wysok¹ jakoœæ zdjêæ.
Automatyka b³ysku
Czujnik automatycznego b³ysku wykrywa
warunki ekspozycji (oœwietlenia) i okreœla, czy
nale¿y u¿yæ lampy b³yskowej.
Kolorowy monitor LCD TFT o przek¹tnej 2,4”
Zoom optyczny: 1x~3x
Zoom cyfrowy: 1x~4x
Pamiêæ wewnêtrzna (wbudowana)
o wielkoœci oko³o 10 MB
Zdjêcia mo¿na robiæ bez u¿ycia karty pamiêci SD.
Obs³uga kart pamiêci SD w celu
rozszerzenia pamiêci
Pamiêæ aparatu mo¿na rozszerzyæ (maksymalnie
do 1 GB) za pomoc¹ dodatkowej karty pamiêci SD.

Po³¹czenie USB 
Zapisane zdjêcia lub filmy mo¿na przenieœæ do
komputera za pomoc¹ kabla USB (sterownik
USB jest wymagany w systemach Windows 98
i Windows 98SE).
Funkcja DPOF
Ustawienia DPOF mog¹ byæ u¿ywane do
drukowania zdjêæ na drukarce zgodnej
z DPOF po prostu poprzez w³o¿enie karty
pamiêci SD.
Obs³ugiwany standard PictBridge
Aparat mo¿na pod³¹czyæ bezpoœrednio do
drukarki obs³uguj¹cej standard PictBridge,
a nastêpnie wybraæ zdjêcia i wydrukowaæ je za
pomoc¹ ekranu i przycisków aparatu.
Do³¹czone oprogramowanie do edycji:
ACDSee for PENTAX
Korzystaj¹c z do³¹czonego oprogramowania
do edycji, mo¿esz ulepszaæ i retuszowaæ
zdjêcia na komputerze.
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Zawartoœæ opakowania
Delikatnie rozpakuj opakowanie i upewnij siê, ¿e znajduj¹ siê w nim nastêpuj¹ce elementy. W przypadku
braku jakiegoœ elementu, jego uszkodzenia b¹dŸ jakiejkolwiek niezgodnoœci skontaktuj siê natychmiast ze
sprzedawc¹.

Typowe elementy produktu:
Aparat cyfrowy
Podrêcznik szybkiego startu
Instrukcje obs³ugi (p³yta CD-ROM)
P³yta CD-ROM z oprogramowaniem (S-SW47)
Pasek
Kabel AV
Kabel USB 
Dwie baterie alkaliczne AA (do sprawdzenia dzia³ania aparatu)

*******************************************************************************

Typowe (opcjonalne) akcesoria (niedostarczane wraz z aparatem): 
Zasilacz (dostarczany przez firmê PENTAX)
Karta pamiêci SD (dostêpna w sklepach)
Baterie i ³adowarka (dostêpne w sklepach)

Akcesoria i elementy mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noœci od sprzedawcy.
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POZNAWANIE APARATU

Widok z przodu

1
2

3

4

5

7

8

9

6

Pokrêt³o trybów

1

2

3

6

7

5 4

8

1. Spust migawki
2. Lampa b³yskowa
3. W³¹cznik
4. Pokrêt³o trybów

5. Dioda LED
samowyzwalacza

6. Mikrofon
7. Gniazdo PC/AV 
8. Gniazdo zasilania
9. Obiektyw

Tryb
1. Program

2. Portret

3. Pejza¿

4. Sport

5. Scena nocna 

6. Setup

7. Film

8. Prosty
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Widok z ty³u

2

3

4

5

6

7

8

910

11

1

MENU

1. WskaŸnik LED

2. Przycisk /  

Przycisk / 

3. Przycisk 

4. Przycisk MENU 

5. Przycisk  

6. Przycisk sterowania

Przycisk /  

Przycisk /  

Przycisk /  

Przycisk /  

7. Uchwyt paska

8. Przycisk  
Przycisk DISPLAY

9. Pokrywka baterii i karty

10. Gwint na statyw

11. Monitor LCD
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Informacje na monitorze LCD

6M

3

21 3 4 5 6

7

8

9

10

11

+0.3 12
2.2x

14
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AWBAWB

Tryb aparatu

1. Wskazanie trybu
[ ] Program
[ ] Portret
[ ] Pejza¿
[ ] Sport
[ ] Scena nocna 
[ ] Setup
[ ] Film
[ ] Prosty

2. Tryb b³ysku
[ ] Auto
[ ] Auto + redukcja

efektu czerwonych oczu
[ ] B³ysk w³¹czony
[ ] B³ysk wy³¹czony

3. Drive mode
[ ] Standardowy
[ ] Szybkie zdjêcia seryjne
[ ] Auto Bracket
[ ] Samowyzwalacz 2 sek.
[ ] Samowyzwalacz 10 sek.
[ ] Samowyzwalacz

10+2 sek.
4. Tryb ostroœci

[ Std.] Standardowy
[ ] Makro
[ ] Nieskoñczonoœæ

2

10

5. Liczba zdjêæ do zrobienia
6. Stan pamiêci

: Wbudowana pamiêæ 
(bez karty)

: Karta pamiêci SD
7. Bateria i zasilacz

[ ] Pe³na moc baterii 
[ ] Œrednia moc baterii
[ ] Niska moc baterii
[ ] Bateria jest wyczerpana
[ ] Zasilacz

8. Rozdzielczoœæ
[ ] 2816 x 2112
[ ] 2272 x 1704
[ ] 1600 x 1200
[ ] 640 x 480

9. Jakoœæ obrazu
[ ] Najlepsza
[ ] Lepsza
[ ] Dobra

10. Balans bieli
[AWB] Auto
[ ] Œwiat³o dzienne
[ ] Zachmurzenie
[ ] Œwiat³o sztuczne
[ ] Œwiat³o fluorescencyjne

6M

4M

2
M

640

11. Czu³oœæ ISO
[ ] Auto
[ ] 64
[ ] 100
[ ] 200

12. Kompensacja ekspozycji
13. Pasek powiêkszenia
14. Pole ostroœci
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Tryb filmu
1. Tryb filmu
2. Tryb b³ysku
3. Pozosta³y czas nagrywania filmu
4. Stan pamiêci
5. WskaŸnik stanu baterii i zasilacza
6. Pole ostroœci
7. Pasek powiêkszenia

Odtwarzanie zdjêæ
1. Tryb odtwarzania
2. Numer zdjêcia
3. Stan pamiêci
4. WskaŸnik stanu baterii i zasilacza
5. Numer indeksu ³¹cznej liczby zdjêæ
6. WskaŸnik DPOF
7. WskaŸnik zabezpieczenia
8. Data
9. Czas
10.Kompensacja ekspozycji
11.Czu³oœæ ISO
12.Balans bieli
13.Jakoœæ obrazu
14.Rozdzielczoœæ

00:49

1 2

6

3 4

5

7
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Odtwarzanie filmu
1. Tryb odtwarzania
2. Tryb filmu
3. Numer filmu
4. Stan pamiêci
5. WskaŸnik stanu baterii i zasilacza
6. Numer indeksu ³¹cznej liczby zdjêæ
7. Czas odtwarzania
8. Data
9. Czas
10.WskaŸnik odtwarzania/wstrzymania
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PRZYGOTOWANIE APARATU
Instalowanie baterii
Do zasilania aparatu mo¿esz u¿yæ dwóch baterii AA (alkalicznych lub Ni-MH z mo¿liwoœci¹ ³adowania).
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub wyjêciem baterii.

1. Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony.
2. Otwórz pokrywkê baterii.
3. W³ó¿ baterie w odpowiedniej pozycji w sposób pokazany na

ilustracji.
4. Zamknij pokrywkê baterii.

Aby wyj¹æ baterie, wy³¹cz aparat, przytrzymaj go stron¹ z
pokrywk¹ baterii skierowan¹ do góry, a nastêpnie otwórz tê
pokrywkê.

Uwa¿aj, aby otwieraj¹c lub zamykaj¹c pokrywkê baterii nie upuœciæ baterii.
Ze wzglêdu na charakterystykê alkalicznych baterii AA wydajnoœæ aparatu mo¿e tymczasowo ulec obni¿eniu. 
U¿ycie alkalicznych baterii AA nie jest zalecane z wyj¹tkiem sytuacji awaryjnych lub do sprawdzenia dzia³ania aparatu.
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U¿ycie zasilacza (wyposa¿enie opcjonalne)
Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ monitora LCD przez d³ugi czas lub pod³¹czyæ aparat do komputera, zalecane jest
u¿ycie zasilacza.

1. Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony.
2. Pod³¹cz jeden z koñców zasilacza do z³¹cza w aparacie oznaczonego "DC IN 3V".
3. Pod³¹cz drugi koniec do gniazdka elektrycznego.

Upewnij siê, ¿e u¿ywany jest zasilacz przeznaczony tylko dla tego aparatu. Uszkodzenia spowodowane u¿yciem
nieprawid³owego zasilacza nie s¹ objête gwarancj¹.
Aby podczas przenoszenia zdjêæ do komputera zapobiec nieoczekiwanemu wy³¹czeniu aparatu spowodowanego
roz³adowaniem baterii, nale¿y u¿yæ zasilacza jako Ÿród³a zasilania.
Zasilacz mo¿e byæ u¿ywany tylko do zasilania aparatu. Nie mo¿na ³adowaæ baterii w aparacie.

AC adapter

DC terminal

To power outlet

AC power cable
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Wk³adanie i wyjmowanie karty pamiêci SD (wyposa¿enie opcjonalne)
Ten aparat cyfrowy jest wyposa¿ony w oko³o 10 MB pamiêci wewnêtrznej, która pozwala na zapisywanie
zdjêæ lub filmów w aparacie. Mo¿na tak¿e rozszerzyæ pojemnoœæ pamiêci przy u¿yciu opcjonalnej karty
pamiêci SD (Secure Digital), dziêki czemu mo¿na zapisaæ wiêcej plików.

1. Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed w³o¿eniem lub
wyjêciem karty pamiêci SD.

2. Otwórz pokrywkê karty pamiêci SD.
3. W³ó¿ kartê pamiêci SD w odpowiedniej pozycji w sposób pokazany na

ilustracji.
4. Zamknij pokrywkê karty pamiêci SD.

Aby wyj¹æ kartê pamiêci, upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony.
Naciœnij delikatnie krawêdŸ karty pamiêci, co spowoduje jej
wysuniêcie.

Przed u¿yciem nale¿y sformatowaæ kartê pamiêci SD w tym aparacie. Patrz sekcja “Formatowanie karty pamiêci SD
lub pamiêci wewnêtrznej” (Strona 27) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.
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Tworzenie kopii zapasowych
W niektórych rzadkich sytuacjach nieprawid³owe dzia³anie aparatu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie danych
zapisanych we wbudowanej pamiêci. Aby je zabezpieczyæ, zalecamy skopiowanie wa¿nych danych na
komputer lub przechowywanie ich na innych noœnikach ni¿ wbudowana pamiêæ.

Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony przed otwarciem lub zamkniêciem
pokrywki karty pamiêci.
Karta pamiêci SD jest wyposa¿ona w prze³¹cznik zabezpieczenia przed
zapisem. Ustawienie prze³¹cznika na [LOCK] zabezpiecza istniej¹ce
dane, uniemo¿liwiaj¹c zapis nowych danych, usuwanie istniej¹cych
danych i formatowanie karty.
Komunikat [Card locked] (Karta zablokowana) pojawia siê na monitorze
LCD w trybie rejestracji, kiedy karta jest zabezpieczona przed zapisem.
Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ, kiedy karta pamiêci SD jest wyjmowana
natychmiast po u¿yciu aparatu, poniewa¿ mo¿e byæ gor¹ca.
Nie wolno wyjmowaæ karty pamiêci SD lub wy³¹czaæ zasilania w trakcie procesu zapisu danych,
odtwarzania zdjêæ lub dŸwiêku, albo kiedy aparat jest po³¹czony z komputerem poprzez kabel USB. Mo¿e
to spowodowaæ uszkodzenie danych lub karty.
Karty pamiêci SD nie nale¿y zginaæ, b¹dŸ poddawaæ silnym wstrz¹som. Nie wolno jej równie¿ wystawiaæ
na dzia³anie wody i wysokiej temperatury.
Nie wolno wyjmowaæ karty pamiêci SD podczas formatowania, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
uszkodzenie karty.

Write-protect switch
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Dane przechowywane na karcie pamiêci SD mog¹ zostaæ skasowane w nastêpuj¹cych sytuacjach.
PENTAX nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za usuniête dane
(1) w wyniku nieprawid³owej obs³ugi karty pamiêci SD przez u¿ytkownika.
(2) spowodowane wystawieniem karty pamiêci SD na dzia³anie wy³adowañ elektrostatycznych lub

zak³óceñ elektrycznych.
(3) kiedy karta nie jest u¿ywana przez d³u¿szy czas.
(4) kiedy karta zostanie wyjêta, zasilacz od³¹czony lub baterie wyjête podczas zapisu lub odczytu danych

na karcie.
Karta pamiêci SD ma ograniczon¹ ¿ywotnoœæ. Przechowywane dane mog¹ ulec uszkodzeniu, jeœli karta
pamiêci nie by³a wykorzystywana przez d³ugi czas. Bardzo wa¿ne dane nale¿y regularnie zapisywaæ jako
kopie zapasowe na komputerze.
Nale¿y unikaæ u¿ywania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie mo¿e wyst¹piæ szkodliwe dzia³anie
pr¹du sta³ego lub zak³óceñ elektrycznych.
Nale¿y unikaæ u¿ywania lub przechowywania karty w miejscach, gdzie wystêpuj¹ nag³e zmiany
temperatur, skraplanie cieczy lub nara¿onych na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.
W przypadku gdy karta pamiêci SD jest u¿ywana przy niskich prêdkoœciach zapisu, nagrywanie filmu
mo¿e zostaæ przerwane, nawet jeœli na karcie jest wystarczaj¹co du¿o miejsca. Równie¿ robienie zdjêæ 
i odtwarzanie mo¿e wymagaæ wiêcej czasu.
Przed wyrzuceniem, oddaniem lub sprzeda¿¹ karty pamiêci SD nale¿y upewniæ siê, czy dane na tej karcie
zosta³y ca³kowicie usuniête lub sama karta zosta³a zniszczona, jeœli zawiera³a osobiste lub poufne
informacje. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e sformatowanie karty pamiêci SD nie powoduje ca³kowitego usuniêcia
danych, które mog¹ byæ przywrócone przy u¿yciu dostêpnego w sprzeda¿y oprogramowania. Mo¿na
dokonaæ zakupu oprogramowania, które ca³kowicie usuwa dane. Danymi znajduj¹cymi siê na karcie
pamiêci SD nale¿y zarz¹dzaæ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Aby uzyskaæ informacje na temat zgodnoœci kart pamiêci, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym
serwisem firmy PENTAX.
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Mocowanie paska
Zaczep pasek aparatu w sposób pokazany na ilustracji.
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PRZYGOTOWANIE
W³¹czanie/wy³¹czanie zasilania

Naciœnij w³¹cznik a¿ do w³¹czenia aparatu.
Aby wy³¹czyæ aparat, naciœnij ponownie w³¹cznik. Power switch
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Wybieranie jêzyka interfejsu
Wykonaj poni¿sze kroki, aby wybraæ ¿¹dany jêzyk.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Menu [Set-up1] zostaje wyœwietlone.
3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Language],

a nastêpnie naciœnij przycisk .
4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dany jêzyk.
5. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.
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Ustawianie daty i czasu
Wykonaj poni¿sze kroki, aby ustawiæ format wyœwietlania daty oraz bie¿¹c¹ datê i czas.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Menu [Set-up1] zostaje wyœwietlone.
3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Date Adjust],

oraz przycisku sterowania ( ), aby prze³¹czyæ format daty,
a nastêpnie naciœnij przycisk .

4. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ pola Day (dzieñ),
Month (miesi¹c), Year (Rok) i Time (Godzina).

Aby zwiêkszyæ wartoœæ, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Aby zmniejszyæ wartoœæ, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Czas jest wyœwietlany w formacie 24-godzinnym.

5. Naciœnij przycisk  po ustawieniu wszystkich pól.

Przedstawiona tu ilustracja z dat¹ s³u¿y tylko jako przyk³ad i mo¿e ró¿niæ siê od rzeczywistego ustawienia aparatu.
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Formatowanie karty pamiêci SD lub pamiêci wewnêtrznej
Okreœlenie “formatowanie” oznacza przygotowanie “karty pamiêci SD” do zapisu zdjêæ; ten proces jest
nazywany równie¿ “inicjalizacj¹”. Funkcja ta formatuje kartê pamiêci SD lub pamiêæ wewnêtrzn¹ i kasuje
wszystkie zapisane zdjêcia i dane.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

Menu [Set-up1] zostaje wyœwietlone.
2. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Format], a nastêpnie

naciœnij przycisk .

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [OK], a nastêpnie
naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.

Formatuj¹c kartê pamiêci SD nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie dane zostaj¹ trwale skasowane. Usuwane s¹ równie¿
zabezpieczone zdjêcia.
Aby sformatowaæ pamiêæ wewnêtrzn¹, nie nale¿y wk³adaæ karty pamiêci SD do aparatu. W przeciwnym razie zostanie
sformatowana karta pamiêci SD.
Nie mo¿na poprawnie sformatowaæ karty pamiêci SD z wystêpuj¹cym problemem.
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Korzystanie z monitora LCD
Aparat jest wyposa¿ony w kolorowy monitor LCD TFT o przek¹tnej 2,4”, który umo¿liwia kadrowanie zdjêæ,
odtwarzanie zapisanych zdjêæ i filmów oraz okreœlanie ustawieñ menu. Ikony trybów, tekst i liczby
wyœwietlane na monitorze mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noœci od bie¿¹cych ustawieñ.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Skadruj zdjêcie na monitorze LCD.
4. Naciœnij spust migawki.

Monitor LCD ciemnieje pod wp³ywem silnego œwiat³a s³onecznego lub jasnego oœwietlenia. Nie oznacza to uszkodzenia.
Aby unikn¹æ rozmycia zdjêæ w czasie naciskania spustu migawki, nale¿y ostro¿nie z niego korzystaæ. Jest to szczególnie
wa¿ne w przypadku fotografowania przy s³abym oœwietleniu, poniewa¿ aparat mo¿e wyd³u¿yæ czas migawki w celu
zapewnienia w³aœciwej ekspozycji zdjêæ.
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TRYB FOTOGRAFII
Robienie zdjêæ
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub 

i w³¹cz aparat, naciskaj¹c w³¹cznik.
2. Skadruj zdjêcie na ekranie monitora LCD, tak aby g³ówny obiekt

znalaz³ siê w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki do po³owy, aby ustawiæ ostroœæ zdjêcia.

Po naciœniêciu spustu migawki do po³owy funkcja
automatycznego ustawiania ostroœci ustawia ostroœæ zdjêcia.
Je¿eli obiekt jest ostry, ramka ostroœci zapala siê na zielono.
W tym samym momencie okreœlane s¹ i blokowane w³aœciwe
ustawienia ekspozycji.

4. Naciœnij spust migawki do koñca, aby zrobiæ zdjêcie.

Rzeczywiste zdjêcie wydaje siê byæ wiêksze ni¿ zdjêcie wyœwietlane na ekranie monitora LCD po zapisaniu obrazu.
Naciœniêcie przycisku /DISPLAY prze³¹cza tryb wyœwietlania monitora LCD. Ka¿de naciœniêcie przycisku

/DISPLAY powoduje prze³¹czenie ekranu w nastêpuj¹cej kolejnoœci: normalny ekran  ekran informacji  brak ikon
 monitor LCD wy³¹czony.



30

Ustawianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ
W czasie poznawania aparatu cyfrowego mo¿na ustawiæ rozdzielczoœæ (liczbê poziomych i pionowych
pikseli) oraz jakoœæ zdjêæ (stopieñ kompresji) na podstawie typu zdjêæ, które bêd¹ robione. Te ustawienia
wp³ywaj¹ na liczbê zdjêæ, które mo¿na zapisaæ w pamiêci wewnêtrznej lub na karcie pamiêci SD.
Zdjêcia o wy¿szej rozdzielczoœci i jakoœci zapewniaj¹ wiêcej szczegó³ów, ale odpowiednie pliki maj¹ wiêkszy
rozmiar.
Aby zmieniæ rozdzielczoœæ lub jakoœæ zdjêæ, wykonaj poni¿sze kroki:

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , ,  lub  i w³¹cz
aparat, naciskaj¹c w³¹cznik.

2. Naciœnij przycisk MENU .
Menu [Menu1] zostaje wyœwietlone.
W trybie  wyœwietlane jest menu [Menu].

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Recorded Pixels],
a nastêpnie naciœnij przycisk .

4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie,
a nastêpnie naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.

5. Wykonaj kroki 3 i 4 powy¿ej, aby ustawiæ [Quality Level].

Dostêpna liczba zdjêæ i czas nagrywania s¹ zale¿ne od wielkoœci pamiêci,
ustawieñ rozdzielczoœci i jakoœci oraz od obiektu, który zostanie
sfotografowany.
Wielkoœæ zdjêæ mo¿na zmieniæ w póŸniejszym momencie. Patrz sekcja
“Zmiana wielkoœci zdjêcia” (Strona 47) w tej instrukcji, aby uzyskaæ
wiêcej szczegó³ów.
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U¿ycie funkcji zoom
Ten aparat jest wyposa¿ony w zoom optyczny 3x. Obiektyw porusza siê w czasie fotografowania z
powiêkszeniem optycznym, umo¿liwiaj¹c robienie zdjêæ tele i z szerokim k¹tem. Kiedy u¿ywana jest funkcja
zoomu optycznego, obiekty przybli¿aj¹ siê po naciœniêciu przycisku  i oddalaj¹c siê po naciœniêciu
przycisku .
Pasek powiêkszenia wskazuje bie¿¹cy poziom powiêkszenia. Jeœli
powiêkszenie cyfrowe nie przekracza 3x, pasek powiêkszenia znajduje siê
w zakresie zoomu optycznego. Kiedy funkcja zoomu cyfrowego jest
w³¹czona, mo¿na jeszcze bardziej powiêkszyæ obiekty z u¿yciem zoomu
cyfrowego 4x, naciskaj¹c ci¹gle przycisk . Funkcja ta jest w³¹czana po
osi¹gniêciu przez aparat maksymalnego powiêkszenia optycznego (3x), co
powoduje przesuniêcie paska powiêkszenia do obszaru zoomu cyfrowego.
Maksymalne powiêkszenie obiektu wynosi 12x. Choæ funkcja ta jest bardzo
przydatna, nale¿y pamiêtaæ, ¿e im bardziej zostanie powiêkszone zdjêcie,
tym wiêksze piksele bêdê widoczne.

Aby zrobiæ zdjêcie z powiêkszeniem, wykonaj poni¿sze kroki:
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub  i w³¹cz

aparat, naciskaj¹c w³¹cznik.
2. Dostosuj powiêkszenie za pomoc¹ przycisku / .

Aby przerwaæ fotografowanie z powiêkszeniem, naciskaj ci¹gle
przycisk  .
Stan powiêkszenia cyfrowego jest wyœwietlany na monitorze LCD.

3. Skadruj zdjêcie i naciœnij spust migawki.

Aby w³¹czyæ funkcjê zoomu cyfrowego, ustaw pozycjê [Menu2- Digital Zoom] na [On] w trybie , , , , 
lub . (Patrz Strona 71, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów).

03

2.2x

Zoom bar
Digital zoom rangeOptical zoom range
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U¿ycie lampy b³yskowej
Lampa b³yskowa zosta³a zaprojektowana w taki sposób, aby dzia³aæ automatycznie w warunkach
oœwietleniowych wymagaj¹cych u¿ycia b³ysku. Mo¿esz zrobiæ zdjêcie z u¿yciem ¿¹danego trybu b³ysku
w zale¿noœci od warunków.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( / ). Tryb b³ysku zmienia siê przy

ka¿dym naciœniêciu przycisku. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ
równie¿ za pomoc¹ przycisku sterowania ( ).

4. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie.
5. Skadruj zdjêcie i naciœnij spust migawki.

Aparat udostêpnia cztery tryby b³ysku: Auto, Auto + redukcja efektu czerwonych oczu, B³ysk w³¹czony i B³ysk
wy³¹czony.
Poni¿sza tabela pozwoli dobraæ w³aœciwy tryb b³ysku:

Tryb b³ysku Opis

 Auto B³ysk nastêpuje automatycznie w zale¿noœci od warunków ekspozycji.

 Auto + redukcja 
efektu czerwonych oczu

U¿yj tego trybu, aby zredukowaæ efekt czerwonych oczu, kiedy chcesz zrobiæ naturalne 
fotografie osób i zwierz¹t przy s³abym oœwietleniu. Efekt czerwonych oczu mo¿na 
ograniczyæ w chwili robienia zdjêcia, prosz¹c fotografowan¹ osobê o spojrzenie na 
aparat lub poprzez maksymalne przybli¿enie siê do obiektu.

 B³ysk w³¹czony B³ysk nastêpuje niezale¿nie od jasnoœci otoczenia.

 B³ysk wy³¹czony B³ysk nie zostaje wykonany niezale¿nie od warunków oœwietlenia. U¿yj tego trybu 
podczas fotografowania w oœwietlonych pomieszczeniach, w trakcie wystêpów lub 
zawodów w pomieszczeniu b¹dŸ jeœli obiekt znajduje siê zbyt daleko, aby obj¹æ go 
zasiêgiem b³ysku.
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Ustawianie ostroœci
Zdjêcia mo¿na robiæ z u¿yciem funkcji automatycznego ustawiania ostroœci. Funkcjê tê mo¿na wy³¹czyæ,
okreœlaj¹c tryb [ ] makro lub [ ] nieskoñczonoœæ. 

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( / ). Tryb ostroœci zmienia siê

przy ka¿dym naciœniêciu przycisku. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ
równie¿ za pomoc¹ przycisku sterowania ( ).

4. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie.
5. Skadruj zdjêcie i naciœnij spust migawki.

Aparat udostêpnia trzy tryby ustawiania ostroœci: standardowy, makro
i nieskoñczonoœæ.
Poni¿sza tabela pozwoli wybraæ w³aœciwy tryb ostroœci:

Tryb ostroœci Opis
Std. Standardowy Wybierz standardowe ustawienie ostroœci w wiêkszoœci sytuacji, aby aparat 

automatycznie okreœla³ ustawienie ostroœci. U¿ywaj¹c standardowego ustawienia 
ostroœci, mo¿na ustawiæ ostroœæ dowolnego obiektu w odleg³oœci 50 cm lub wiêkszej.

 Makro Wybierz ustawienie makro, aby robiæ zdjêcia obiektów z bliskiej odleg³oœci. Kiedy 
obiektyw zostanie umieszczony w najszerszej pozycji, mo¿na ustawiaæ ostroœæ 
obiektów w odleg³oœci do 5 cm. Po umieszczeniu obiektywu w pozycji tele (zoom 3x) 
mo¿na ustawiaæ ostroœæ obiektów w odleg³oœci do 35 cm.

 Nieskoñczonoœæ Wybierz ustawienie nieskoñczonoœci, aby robiæ zdjêcia obiektów znajduj¹cych siê w 
du¿ej odleg³oœci. Tryb b³ysku zostanie automatycznie ustawiony na B³ysk wy³¹czony.
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TRYB REJESTRACJI
Szybkie zdjêcia seryjne
Ten tryb pozwala zrobiæ kolejno trzy zdjêcia po jednokrotnym naciœniêciu spustu migawki. Aparat nale¿y
umieœciæ na statywie lub stabilnej powierzchni.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( / ) i u¿yj przycisku ( ), aby

wybraæ [High Speed Continuous]. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ
równie¿ za pomoc¹ przycisku sterowania ( ).

4. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie. WskaŸnik 
zostanie wyœwietlony na ekranie monitora.

5. Naciœnij spust migawki do po³owy, aby zablokowaæ ostroœæ.
6. Naciœnij spust migawki, aby zarejestrowaæ sekwencjê zdjêæ.

W trybie szybkich zdjêæ seryjnych tryb b³ysku jest automatycznie ustawiany na B³ysk wy³¹czony.

Drive Mode

High Speed Continous

102
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Auto Bracket
W tym trybie aparat automatycznie zmienia ekspozycjê w ustalonym zakresie, aby zrobiæ trzy zdjêcia po
jednokrotnym naciœniêciu spustu migawki. Ustawienia trybu Auto Bracket mo¿na po³¹czyæ z ustawieniami
kompensacji ekspozycji, aby rozszerzyæ zakres regulacji.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( / ) i u¿yj przycisku ( )

do wybrania 
[Auto Bracket]. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ równie¿ za pomoc¹
przycisku sterowania ( ).

4. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie. WskaŸnik 
zostanie wyœwietlony na ekranie monitora LCD.

5. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ trzy zdjêcia.

W trybie Auto Bracket tryb b³ysku jest automatycznie ustawiany na B³ysk wy³¹czony.
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Samowyzwalacz
Samowyzwalacz mo¿e byæ u¿yty na przyk³ad przy robieniu zdjêæ grupowych. W takiej sytuacji aparat nale¿y
umieœciæ na statywie (zalecane) lub na p³askiej, stabilnej powierzchni.

1. Umieœæ aparat na statywie lub na stabilnej powierzchni.
2. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub .
3. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
4. Naciœnij przycisk sterowania ( / ) i u¿yj przycisku ( ), aby

wybraæ ¿¹dany tryb samowyzwalacza. Ustawienie mo¿esz
zmieniaæ równie¿ za pomoc¹ przycisku sterowania ( ).

5. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie.
6. Skadruj zdjêcie i naciœnij spust migawki.

Samowyzwalacz zostanie w³¹czony.
Zdjêcie zostanie zrobione po up³ywie okreœlonego czasu.
Aby w dowolnym momencie wy³¹czyæ samowyzwalacz,
naciœnij przycisk sterowania ( / ) lub naciœnij spust migawki do po³owy.
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Poni¿sza tabela pozwoli dobraæ w³aœciwy tryb samowyzwalacza:

Po zrobieniu zdjêcia samowyzwalacz zostanie wy³¹czony.
Aby zrobiæ kolejne zdjêcie z u¿yciem samowyzwalacza, powtórz te kroki.

Tryb samowyzwalacza Opis

 2-sec. Self-timer Zdjêcie zostanie zrobione po up³ywie oko³o 2 sekund od naciœniêcia spustu migawki. 
Ten tryb pozwala zapobiec drganiom aparatu.

10 sec. Self-timer Zdjêcie zostanie zrobione po up³ywie oko³o 10 sekund od naciœniêcia spustu migawki. 
Ten tryb pozwala robiæ zdjêcia, na których znajduje siê tak¿e fotografuj¹ca osoba.

10+2 sec. Self-timer Pierwsze zdjêcie po up³ywie oko³o 10 sekund od naciœniêcia spustu migawki, a drugie 
zdjêcie po kolejnych 2 sekundach. Ten tryb pozwala robiæ kolejne zdjêcia grupowe. 
B³ysk nie jest wykonywany w tym trybie.

2

10
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Ustawianie ekspozycji (kompensacja ekspozycji)
Mo¿esz rêcznie dostosowaæ ustawienia ekspozycji okreœlone przez aparat. U¿yj tego trybu, kiedy nie mo¿na
uzyskaæ w³aœciwej ekspozycji, na przyk³ad jeœli kontrast (ró¿nica miêdzy jasnymi i ciemnymi obszarami)
miêdzy obiektem i t³em jest bardzo wysoki. Wartoœæ kompensacji ekspozycji mo¿na ustawiæ w zakresie od
-2,0 EV do +2,0 EV. 

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( / ) i u¿yj przycisku , aby

ustawiæ zakres kompensacji ekspozycji od -2,0 EV do +2,0 EV.
4. Naciœnij przycisk , aby potwierdziæ ustawienie.
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Ustawianie balansu bieli
Ta funkcja umo¿liwia dokonanie kompensacji ustawieñ dla ró¿nych typów oœwietlenia w zale¿noœci od
warunków ekspozycji.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , ,  lub .
2. Naciœnij w³¹cznik, aby w³¹czyæ aparat.
3. Naciœnij przycisk MENU. Menu [Menu1] zostanie wyœwietlone.
4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [White Balance],

a nastêpnie naciœnij przycisk .
5. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie

balansu bieli, a nastêpnie naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.
6. Aby anulowaæ ustawienie, naciœnij przycisk MENU i wyjdŸ z menu.

AWB
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U¯YCIE POKRÊT£A TRYBÓW
Tryb prosty
Tryb  (prosty) to najprostszy sposób robienia zdjêæ bez koniecznoœci ustawiania funkcji specjalnych lub
okreœlania rêcznych ustawieñ. Aparat ustawia optymaln¹ ostroœæ i ekspozycjê.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki do po³owy, aby ustawiæ ostroœæ zdjêcia.

Po naciœniêciu spustu migawki do po³owy funkcja
automatycznego ustawiania ostroœci ustawia ostroœæ zdjêcia.
W tym samym momencie okreœlane s¹ i blokowane w³aœciwe
ustawienia ekspozycji.

4. Naciœnij spust migawki do koñca, aby zrobiæ zdjêcie.

Tryb programu
W trybie  (tryb programu) aparat automatycznie ustawia czas migawki i przys³onê w celu robienia zdjêæ.
Mo¿esz jednak okreœliæ dodatkowe funkcje, takie jak tryb b³ysku lub tryb zdjêæ seryjnych.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

[ ]

[ ]
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Tryb portretu
Wybierz ten tryb, aby fotografowane osoby wyró¿nia³y siê z t³a.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

Tryb pejza¿u
Ten tryb s³u¿y do fotografowania odleg³ych obiektów lub krajobrazu.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

[ ]

[ ]
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Tryb sport
Ten tryb s³u¿y do fotografowania szybko poruszaj¹cych siê obiektów.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

Tryb zdjêæ nocnych
Ten tryb s³u¿y do fotografowania ludzi o zmierzchu lub na tle nocnym.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Skadruj obiekt w obszarze ramki ostroœci.
3. Naciœnij spust migawki, aby zrobiæ zdjêcie.

[ ]

[ ]
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TRYB ODTWARZANIA - PODSTAWY
Wyœwietlanie zdjêæ
Mo¿esz wyœwietliæ kolejno zdjêcia.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , , ,  lub 
i w³¹cz aparat, naciskaj¹c w³¹cznik..

2. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.
Podstawowe informacje s¹ przedstawiane przez wskaŸniki na
ekranie monitora LCD. Aby wyœwietliæ ekran z pe³nymi informacjami,
naciœnij przycisk /DISPLAY.

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane zdjêcia.
Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).

W przypadku zabezpieczonych zdjêæ lub filmów wyœwietlany jest symbol . Patrz sekcja “Zabezpieczanie zdjêæ
i filmów” (Strona 52) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.
W przypadku zdjêæ wybranych do drukowania z u¿yciem ustawieñ DPOF wyœwietlany jest symbol . (Patrz sekcja
“Okreœlanie ustawieñ DPOF” (Strona 53, Strona 54) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów).
Jeœli w pamiêci wewnêtrznej lub na karcie pamiêci SD nie ma zapisanych ¿adnych zdjêæ, komunikat [No Image] zostanie
wyœwietlony na ekranie monitora LCD.
Z trybu ustawiania nie mo¿na przejœæ do trybu odtwarzania
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Powiêkszanie zdjêæ
Podczas przegl¹dania zdjêæ mo¿esz powiêkszyæ wybran¹ czêœæ zdjêcia. Dziêki tej funkcji mo¿na sprawdziæ
szczegó³y zdjêcia. Na ekranie wyœwietlany jest aktualny wspó³czynnik powiêkszenia.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.
Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).

2. Dostosuj wspó³czynnik powiêkszenia za pomoc¹ przycisku / .
Aby powiêkszyæ wybrane zdjêcie, naciœnij przycisk .
Aby powróciæ do normalnego trybu wyœwietlania, naciœnij
przycisk .
Wspó³czynnik powiêkszenia jest wyœwietlany na monitorze LCD.

3. Aby wyœwietliæ ró¿ne obszary zdjêcia, naciœnij przycisk sterowania
( ) w celu dostosowania obszaru wyœwietlania.

Powiêkszenie mo¿na ustawiæ w zakresie od 1,5x do 4x (w 6 krokach: 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x i 4,0x).

1.5x1.5x
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Wyœwietlanie miniatur
Ta funkcja umo¿liwia jednoczesne wyœwietlenie 9 miniatur zdjêæ na ekranie monitora LCD, aby wyszukaæ
okreœlone zdjêcie.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.

2. Naciœnij przycisk /  jeden raz.
Dziewiêæ miniatur zdjêæ zostanie wyœwietlonych jednoczeœnie.
W przypadku filmów wyœwietlana jest ikona trybu filmu .
W przypadku zabezpieczonych zdjêæ lub filmów wyœwietlany
jest symbol . Patrz sekcja “Zabezpieczanie zdjêæ
i filmów” (Strona 52) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej
szczegó³ów.

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby przesun¹æ kursor
i wybraæ zdjêcie, które zostanie wyœwietlone w normalnym rozmiarze.

4. Naciœnij przycisk  lub / , aby wybrane zdjêcie wyœwietliæ na
pe³nym ekranie.
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Wyœwietlanie pokazu slajdów
Funkcja pokazu slajdów pozwala wyœwietliæ automatycznie wszystkie zdjêcia. Jest to bardzo przydatna
funkcja, której mo¿na u¿yæ do przegl¹dania zarejestrowanych zdjêæ lub do prezentacji.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.

2. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ menu odtwarzania.
Nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Slideshow]
i naciœnij przycisk .

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ czas przerwy
miêdzy zdjêciami, a nastêpnie naciœnij przycisk .

Pokaz slajdów rozpoczyna siê.
Filmy s¹ przedstawiane w postaci pierwszej klatki i nie s¹
odtwarzane.
Aby zatrzymaæ pokaz slajdów, naciœnij przycisk .

Mo¿esz ustawiæ przerwê miêdzy kolejnymi zdjêciami, wybieraj¹c wartoœæ 3 sek., 5 sek. lub 10 sek.
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Zmiana rozmiaru zdjêcia
Mo¿esz zmieniæ wielkoœæ zrobionego zdjêcia, wybieraj¹c jeden z nastêpuj¹cych rozmiarów: 
2272 x 1704 pikseli, 1600 x 1200 pikseli lub 640 x 480 pikseli.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.

2. W trybie  u¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane
zdjêcia.

Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie, naciœnij przycisk
sterowania ( ).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie, naciœnij przycisk
sterowania ( ).

3. Naciœnij przycisk MENU, aby wyœwietliæ menu odtwarzania.
Nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Playback2] i
naciœnij ( ), aby wybraæ [Resize], a nastêpnie naciœnij przycisk .

4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie,
a nastêpnie naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.

Mo¿esz wybraæ tylko mniejszy rozmiar zdjêcia — rozdzielczoœci zdjêcia nie mo¿na zwiêkszyæ.
Nie jest mo¿liwa zmiana rozmiaru filmu.
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TRYB FILMU
Nagrywanie filmów
Ten tryb umo¿liwia nagrywanie filmów z dŸwiêkiem. DŸwiêk jest nagrywany poprzez wbudowany mikrofon.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Naciœnij spust migawki, aby rozpocz¹æ nagrywanie.
3. Aby zakoñczyæ nagrywanie, naciœnij ponownie spust migawki.

Funkcja zoomu optycznego (3x) mo¿e zostaæ w³¹czona przed rozpoczêciem nagrywania filmu.
Funkcja zoomu cyfrowego mo¿e zostaæ w³¹czona przed rozpoczêciem lub w trakcie nagrywania filmu.
Naciœniêcie przycisku /DISPLAY prze³¹cza tryb wyœwietlania monitora LCD. Ka¿de naciœniêcie przycisku /DISPLAY
powoduje prze³¹czenie ekranu w nastêpuj¹cej kolejnoœci: normalny ekran  brak ikon  monitor LCD wy³¹czony.

00:49
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Odtwarzanie filmów
Nagrane filmy mo¿esz odtwarzaæ na ekranie monitora LCD. DŸwiêk nagrany wraz z filmami mo¿e byæ
odtwarzany tylko na telewizorze lub komputerze.

1. Naciœnij przycisk .
2. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby przegl¹daæ zdjêcia i znaleŸæ

film, który chcesz wyœwietliæ.
Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).

3. Naciœnij przycisk , aby rozpocz¹æ odtwarzanie filmu.
Aby w³¹czyæ pauzê lub wznowiæ odtwarzanie filmu, naciœnij
ponownie przycisk .

WskaŸniki numeru indeksu, daty i godziny, które s¹ wyœwietlane na ekranie monitora LCD, znikn¹ po kilku sekundach.
Funkcji powiêkszenia nie mo¿na w³¹czyæ podczas odtwarzania filmów.
Do odtwarzania filmów na komputerze zalecamy u¿ycie programu Windows Media Player 9.0 lub nowszego (WMP 9.0 lub
nowszy). Program WMP mo¿na pobraæ z witryny www.microsoft.com.

100-0001

1/7

01/01/2006

12:01

00:05
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TRYB ODTWARZANIA — ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Odtwarzanie zdjêæ i filmów na telewizorze
Zdjêcia mo¿na tak¿e odtwarzaæ na ekranie telewizora. Przed po³¹czeniem z jakimkolwiek urz¹dzeniem
nale¿y wybraæ system NTSC/PAL zgodnie z formatem sygna³u wideo urz¹dzenia, do którego zostanie
pod³¹czony aparat cyfrowy, a nastêpnie wy³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia.

1. Pod³¹cz jeden koniec kabla AV do z³¹cza AV w aparacie
cyfrowym.

2. Pod³¹cz drugi koniec kabla do wejœcia AV w telewizorze.
3. W³¹cz telewizor i aparat.
4. Rozpocznij odtwarzanie zdjêæ lub filmów.

Metoda postêpowania dla odtwarzania zdjêæ i filmów
w aparacie jest taka sama.

DŸwiêk nagrany wraz z filmami mo¿e byæ odtwarzany tylko na telewizorze lub komputerze.

PC/AV terminal
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Kasowanie zdjêæ i filmów
U¿yj tej funkcji do skasowania jednego lub wszystkich zdjêæ albo filmów zapisanych w pamiêci wewnêtrznej
lub na karcie pamiêci SD. Skasowanych zdjêæ lub filmów nie mo¿na przywróciæ. Nale¿y zachowaæ
ostro¿noœæ przed skasowaniem pliku.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , , ,  lub 
i w³¹cz aparat, naciskaj¹c w³¹cznik..

2. Naciœnij przycisk  .
Ostatnie zarejestrowane zdjêcie lub film zostan¹ wyœwietlone
na monitorze LCD.

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ zdjêcie lub film do
skasowania.

4. Naciœnij przycisk  , aby skasowaæ.
5. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [This Image]

(to zdjêcie) lub [All Images] (wszystkie zdjêcia), a nastêpnie
naciœnij przycisk  .

6. Kiedy zostanie wyœwietlony ekran z komunikatem kasowania, u¿yj
przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [OK], a nastêpnie naciœnij
przycisk  , aby potwierdziæ operacjê kasowania.

Aby anulowaæ operacjê kasowania, wybierz [Cancel].

Zabezpieczonych zdjêæ nie mo¿na skasowaæ za pomoc¹ funkcji kasowania.
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Zabezpieczanie zdjêæ i filmów
Ustaw dane jako dostêpne tylko do odczytu, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu zdjêæ.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.

2. W trybie  u¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane
zdjêcia.

Aby wyœwietliæ poprzednie zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).
Aby wyœwietliæ nastêpne zdjêcie, naciœnij przycisk sterowania ( ).

3. Naciœnij przycisk MENU, a nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ),
aby wybraæ [Protect] i naciœnij przycisk  .

4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie,
a nastêpnie naciœnij przycisk  .

[This Image]: Zabezpiecza pojedyncze zdjêcie lub film.
[All Imagesl]: Zabezpiecza jednoczeœnie wszystkie zdjêcia lub filmy.

5. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [Protect],
a nastêpnie naciœnij przycisk  , aby potwierdziæ.

Naciœnij przycisk MENU, aby powróciæ do trybu . WskaŸnik
 zostaje wyœwietlony dla wybranego zdjêcia.

Aby anulowaæ zabezpieczenie zdjêcia, wybierz [Unprotect].
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Okreœlanie ustawieñ DPOF
Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umo¿liwia zapisanie na karcie pamiêci SD informacji dotycz¹cych
drukowania. Aby u¿yæ funkcji DPOF, wybierz zdjêcie do wydrukowania, a nastêpnie okreœl liczbê odbitek lub
zdjêcia, które chcesz wydrukowaæ. Nastêpnie w³ó¿ kartê pamiêci SD do drukarki obs³uguj¹cej DPOF, która
odczyta zapisane informacje z karty i wydrukuje zdjêcia zgodnie z ustawieniami.
Konfigurowanie ustawieñ drukowania dla pojedynczego zdjêcia lub wszystkich zdjêæ.

1. Naciœnij przycisk , a nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ), aby
wybraæ zdjêcie do wydrukowania.

2. Naciœnij przycisk MENU. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ
[DPOF], a nastêpnie naciœnij przycisk .

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby dokonaæ wyboru ustawienia,
a nastêpnie naciœnij przycisk .
[This Image]: Konfigurowanie ustawieñ drukowania dla pojedynczego

zdjêcia.
[All Images]: Konfigurowanie ustawieñ drukowania dla wszystkich

zdjêæ.
[Reset All]: Resetowanie wszystkich ustawieñ DPOF.
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4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby dokonaæ wyboru ustawienia,
a nastêpnie naciœnij przycisk .
[Copies]: Umo¿liwia wybranie liczby wydruków (0~10). U¿yj przycisku

sterowania ( ), aby ustawiæ liczbê wydruków.
[Date]: Na zdjêcia mo¿na nanieœæ datê ich zrobienia. Wybierz [With]

lub [Without] za pomoc¹ przycisku sterowania ( ).
5. Naciœnij przycisk MENU, aby powróciæ do trybu wyœwietlania zdjêæ.

Ikona drukowania  pojawia siê na wyœwietlanym zdjêciu.
Aby anulowaæ ustawienia DPOF dla pojedynczego zdjêcia, powróæ
do kroku 3 i wybierz [This Image], a nastêpnie wybierz 0 w pozycji
[Copies] w nastêpnym kroku. Aby wyzerowaæ wszystkie ustawienia
DPOF, powróæ do kroku 3 i wybierz [Reset All].

Przed dokonaniem ustawieñ DPOF w aparacie nale¿y pamiêtaæ o wczeœniejszym
skopiowaniu zdjêæ z pamiêci wewnêtrznej na kartê pamiêci SD.
Ikona drukowania  jest wyœwietlana na ekranie monitora LCD, wskazuj¹c
zdjêcia wybrane do drukowania.
Drukowanie filmów nie jest mo¿liwe.
Zale¿nie od drukarki lub wyposa¿enia w zak³adzie us³ugowym, data mo¿e nie
zostaæ naniesiona, mimo ¿e zosta³a w³¹czona w ustawieniach DPOF.
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£¹czenie z drukark¹ zgodn¹ z PictBridge
Nawet jeœli nie posiadasz komputera, aparat mo¿esz pod³¹czyæ bezpoœrednio do drukarki obs³uguj¹cej
standard PictBridge, a nastêpnie wybraæ zdjêcia i wydrukowaæ je za pomoc¹ ekranu i przycisków aparatu.
Ustawienia DPOF umo¿liwiaj¹ wybranie zdjêæ do wydrukowania i okreœlenie liczby kopii ka¿dego zdjêcia.

Pod³¹czanie aparatu do drukarki

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c
w³¹cznik.

2. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wyœwietliæ menu [Set-up2], a
nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ) do wybrania [USB Con.].
Naciœnij przycisk .

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [PictBridge],
a nastêpnie naciœnij przycisk .

4. Po³¹cz aparat z drukark¹ za pomoc¹ dostarczonego kabla USB.
Komunikat “Data being processed” (Trwa przetwarzanie
danych) zostanie wyœwietlony na ekranie monitora LCD.

W przypadku systemu Windows 98/98SE/ME/2000, je¿eli aparat zostanie pod³¹czony do komputera, a tryb po³¹czenia
USB przypadkowo ustawiono na PictBridge, zostanie wyœwietlony komunikat "Install Driver" (Instalacja sterownika).
Zignoruj ten komunikat i kliknij przycisk "Cancel" (Anuluj).
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Drukowanie zdjêæ

Kiedy aparat jest poprawnie po³¹czony z drukark¹ zgodn¹ z PictBridge, na ekranie monitora LCD
wyœwietlany jest komunikat [Select Printing Mode]. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ tryb
drukowania.

Tryb [Print]:

S³u¿y do drukowania okreœlonego zdjêcia z u¿yciem PictBridge.

1. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ tryb [Print], a nastêpnie
naciœnij przycisk .

2. U¿yj przycisku sterowania ( ) do wybrania zdjêcia do
wydrukowania, a nastêpnie naciœnij przycisk sterowania ( ), aby
okreœliæ szczegó³owe ustawienia.

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby dokonaæ wyboru ustawienia,
a nastêpnie naciœnij przycisk .
[Copies]: Okreœla liczbê wydruków. Mo¿esz wybraæ liczbê a¿ do 10.
[Date]: Jeœli wybierzesz [With], zdjêcia bêd¹ drukowane wraz z dat¹.
[File Name]: Jeœli wybierzesz [With], zdjêcia bêd¹ drukowane wraz

z nazw¹ pliku.
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4. Po dokonaniu ustawieñ drukowania ikona drukowania  pojawia siê
na wyœwietlanym zdjêciu. Mo¿esz u¿yæ przycisku sterowania ( ),
aby wybraæ inne zdjêcie, a nastêpnie nacisn¹æ przycisk  w celu
drukowania.

5. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby uzyskaæ dostêp do ustawienia
wyboru papieru, a nastêpnie naciœnij przycisk , aby potwierdziæ.
[Paper Size]: Mo¿esz wybraæ ¿¹dan¹ pozycjê w zale¿noœci od typu

u¿ywanej drukarki.
[Borderless]: Mo¿esz wybraæ ¿¹dan¹ pozycjê w zale¿noœci od typu

u¿ywanej drukarki.

6. Spowoduje to rozpoczêcie drukowania i wyœwietlenie komunikatu
“Printing now” na ekranie monitora LCD. Komunikat zniknie po
zakoñczeniu drukowania. Nastêpnie ekran powraca do trybu
[Select Printing Mode].

Aby anulowaæ drukowania:
Naciœniêcie przycisku  w czasie przesy³ania danych do
wydrukowania spowoduje wyœwietlenie ekranu umo¿liwiaj¹cego
wybranie [Continue] (kontynuacja) lub [Cancel] (anulowanie
drukowania).

OK
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Tryb [Print All]:

S³u¿y do drukowania wszystkich zdjêæ z u¿yciem PictBridge.

1. Aby wydrukowaæ wszystkie zdjêcia zapisane w aparacie z u¿yciem
ustawieñ DPOF, mo¿esz wybraæ [Print All] w trybie [Select Printing Mode]. 

2. Aby okreœliæ ustawienia drukowania, wykonaj kroki od 2 do 6 w trybie
[Print].(Strona 56)

Tryb [DPOF AUTOPRINT]:

Ta funkcja umo¿liwia tylko wydrukowanie okreœlonego zdjêcia na podstawie poprzednich ustawieñ DPOF.

1. Aby wydrukowaæ zdjêcia z u¿yciem ustawieñ DPOF, mo¿esz wybraæ
[DPOF AUTOPRINT] w trybie [Select Printing Mode].

2. Aby okreœliæ ustawienia drukowania, wykonaj kroki od 2 do 6 w trybie
[Print].(Strona 56)

Jeœli aparat zostanie po³¹czony z drukark¹, która nie jest zgodna z DPOF, wybranie trybu [DPOF AUTOPRINT] nie jest
mo¿liwe.
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PRZESY£ANIE PLIKÓW Z APARATU CYFROWEGO DO KOMPUTERA
Do przenoszenia plików do komputera mo¿na u¿yæ dostarczonego kabla USB lub czytnika kart. 
Jeœli u¿ywany jest kabel USB, nale¿y w systemie Windows 98/98SE zainstalowaæ dostarczony sterownik USB.
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WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA DO EDYCJI
W celu przegl¹dania zdjêæ przeniesionych na komputer nale¿y zainstalowaæ dostarczone oprogramowanie
(ACDSee for PENTAX).
Przed zainstalowaniem oprogramowania nale¿y sprawdziæ przedstawione poni¿ej wymagania systemowe.

System operacyjny musi byæ zainstalowany i zaktualizowany do najnowszej wersji.
Nie jest gwarantowane poprawne dzia³anie w przypadku wszystkich komputerów spe³niaj¹cych wymagania.
Przedstawione powy¿ej liczby w nawiasach wskazuj¹ minimalne wymagania systemowe w celu u¿ycia programu
"ACD Showtime! for PENTAX".
Program "ACD Showtime! for PENTAX" jest przeznaczony tylko dla systemu Windows.

 * Programu QuickTime 7 znajduj¹cego siê na dostarczonym dysku CD (S-SW47) nie mo¿na zainstalowaæ w systemie
operacyjnym Windows innym ni¿ 2000/XP. Program QuickTime    6 jest wymagany do wyœwietlania filmów QuickTime
w systemie Windows 98/98SE/Me/NT. Program QuickTime 6 mo¿na pobraæ z witryny internetowej www.apple.com.

Windows Macintosh

System operacyjny Windows 98SE/Me/NT/2000/XP Mac OS 9.2 lub nowszy

Procesor Pentium lub nowszy (Pentium III 500 MHz 
lub nowszy)

PowerPC 266 MHz lub nowszy

Pamiêæ 64 MB lub wiêcej (128 MB lub wiêcej) 8 MB lub wiêcej

Miejsce na dysku 
twardym

40 MB lub wiêcej (50 MB lub wiêcej) 6 MB lub wiêcej

Inne Wymagany jest napêd CD-ROM oraz 
programy Internet Explorer 5.0 lub nowszy, 
QuickTime 6* lub nowszy, DirectX 9.0 lub 
nowszy oraz Windows Media Player 7.1 lub 
nowszy.

Wymagany jest napêd CD-ROM oraz 
program QuickTime 6.0 (oraz najnowsza 
wersja biblioteki CarbonLib, jeœli u¿ywany 
jest system OS 9.2).
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Krok 1: Instalacja sterownika USB
Instalacja w systemach Windows 98 i 98SE

Sterownik USB znajduj¹cy siê na dostarczonej p³ycie CD-ROM (S-SW47) jest przeznaczony wy³¹cznie dla
systemów Windows 98 i 98SE. U¿ytkownicy systemów Windows 2000/ME/XP nie musz¹ instalowaæ
sterownika USB.
1. W³ó¿ dostarczon¹ p³ytê CD-ROM (S-SW47) do napêdu CD-ROM.
2. Po³¹cz kablem USB aparat z komputerem.
3. Kreator "Add New Hardware" (Dodawanie nowego sprzêtu) zostanie

wyœwietlony na ekranie, co pokazano po prawej stronie. Kliknij "Next"
(Dalej). 

4. Wybierz "Search for the best driver for your device" (Wyszukaj
najlepszy sterownik dla urz¹dzenia) i kliknij [Next] (Dalej).

5. Wybierz "CD-ROM drive" (Dysk CD) i "Specify a location" (Okreœl
lokalizacjê), co pokazano po prawej stronie. Kliknij "Next" (Dalej).
Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie, aby
zakoñczyæ instalacjê.

6. Po zainstalowaniu sterownika USB uruchom ponownie komputer.
Instalacja w systemie MAC OS 9.2

W przypadku systemu Mac OS 9.2 lub nowszego komputer automatycznie
rozpoznaje aparat cyfrowy i ³aduje w³asne sterowniki USB.
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Krok 2: Pod³¹czenie aparatu cyfrowego do komputera
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c

w³¹cznik.
2. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ menu [Set-up2], a

nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ) do wybrania [USB Con.].
3. Naciœnij przycisk .

4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [PC], a nastêpnie
naciœnij przycisk .

5. Wy³¹cz aparat.

6. Po³¹cz aparat i komputer za pomoc¹ do³¹czonego kabla USB.
7. W³¹cz aparat, naciskaj¹c w³¹cznik.
8. W oknie “My Computer” (Mój komputer) pojawi siê nowa ikona

“Removable Disk” (Dysk wymienny), która zawiera zarejestrowane
zdjêcia lub filmy. U¿ytkownicy komputera Macintosh powinni
klikn¹æ dwukrotnie ikonê dysku [untitled] lub [unlabeled] na biurku

PC/AV terminal
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Krok 3: Przenoszenie zdjêæ lub filmów
Kiedy aparat cyfrowy jest w³¹czony i pod³¹czony do komputera, jest traktowany jak napêd dyskowy, podobnie
jak dyskietka lub p³yta CD. Mo¿esz przenosiæ zdjêcia, kopiuj¹c je z dysku “Removable disk” (Dysk wymienny)
(“untitled” lub “unlabeled” na komputerze Macintosh) na dysk twardy komputera.

Windows

Otwórz dysk “Removable disk” (Dysk wymienny) i kliknij dwukrotnie folder DCIM, w którym znajduj¹ siê
kolejne foldery. Zrobione zdjêcia mo¿na znaleŸæ w tych folderach. Zaznacz ¿¹dane zdjêcia lub filmy,
a nastêpnie wybierz polecenie “Copy” (Kopiuj) z menu “Edit” (Edycja). Otwórz po³o¿enie docelowe (folder)
i wybierz polecenie “Paste” (Wklej) z menu “Edit” (Edycja). Mo¿esz tak¿e przeci¹gn¹æ pliki zdjêæ do
wybranego po³o¿enia.

Macintosh

Otwórz ikonê dysku “untitled” i ¿¹dane po³o¿enia na dysku twardym. Przeci¹gnij pliki z aparatu cyfrowego do
wybranego po³o¿enia.

U¿ytkownicy kart pamiêci SD mog¹ u¿yæ czytnika kart pamiêci SD (zalecane).
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DO EDYCJI
Instalacja programu ACDSee for PENTAX
Za pomoc¹ programu ACDSee for PENTAX, mo¿na wyszukiwaæ i organizowaæ zdjêcia i pliki multimedialne
na komputerze, wyœwietlaæ ich podgl¹d, a tak¿e w wygodny sposób pobieraæ obrazy z aparatów cyfrowych,
skanerów i innych urz¹dzeñ. Rozbudowana przegl¹darka i odtwarzacz plików multimedialnych ACDSee for
PENTAX szybko wyœwietla zdjêcia i multimedia, zapewniaj¹c wysok¹ jakoœæ obrazu.
W programie ACDSee for PENTAX dostêpny jest tak¿e zestaw narzêdzi do edycji obrazu, za pomoc¹
którego mo¿na tworzyæ, edytowaæ i retuszowaæ cyfrowe obrazy. Przy u¿yciu funkcji redukcji efektu
czerwonych oczu, kadrowania, wyostrzania, rozmywania i uwypuklania mo¿na poprawiaæ i retuszowaæ
zdjêcia. Narzêdzia do zarz¹dzania obrazami, takie jak korekcja ekspozycji, konwersja, zmiana wielkoœci,
zmiana nazwy i obrót, mog¹ byæ u¿ywane do obróbki wielu plików jednoczeœnie.

1. W³ó¿ dostarczon¹ p³ytê CD-ROM (S-SW47) do napêdu CD-ROM.
2. Kiedy pojawi siê ekran powitania, wybierz "Application Software". 
3. Wybierz ¿¹dany jêzyk.

Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie, aby
zakoñczyæ instalacjê.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat dzia³ania oprogramowania ACDSee for
PENTAX, zapoznaj siê z odpowiedni¹ dokumentacj¹ pomocy.
U¿ytkownicy Windows 2000/XP powinni zainstalowaæ program ACDSee for
PENTAX i u¿ywaæ go w trybie administratora.
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U¯YCIE APARATU CYFROWEGO JAKO KAMERY KOMPUTEROWEJ
Aparat cyfrowy mo¿e s³u¿yæ jako kamera komputerowa. Pozwala to na prowadzenie wideokonferencji lub
rozmów w czasie rzeczywistym ze znajomymi lub cz³onkami rodziny. Aby mo¿liwe by³o u¿ycie aparatu
cyfrowego do prowadzenie wideokonferencji, komputer musi byæ wyposa¿ony w nastêpuj¹ce elementy:

Mikrofon
Karta dŸwiêkowa
G³oœniki lub s³uchawki
Po³¹czenie sieciowe lub internetowe

Oprogramowanie do prowadzenia wideokonferencji nie jest do³¹czane do tego
aparatu cyfrowego.
Ten tryb nie jest obs³ugiwany na komputerach Macintosh.

Krok 1: Instalacja sterownika kamery komputerowej
Sterownik kamery komputerowej, który znajduje siê na p³ycie CD-ROM
(S-SW47), jest przeznaczony wy³¹cznie dla systemu Windows. Funkcja
kamery komputerowej nie jest obs³ugiwana na komputerach Macintosh.

1. W³ó¿ dostarczon¹ p³ytê CD-ROM (S-SW47) do napêdu CD-ROM.
2. Kiedy pojawi siê ekran powitania, wybierz "PC Camera Driver".
3. Wybierz ¿¹dany jêzyk.

Postêpuj zgodnie z instrukcjami wyœwietlanymi na ekranie,
aby zakoñczyæ instalacjê.

4. Po zakoñczeniu instalacji sterownika uruchom ponownie komputer.



66

Krok 2: Pod³¹czenie aparatu cyfrowego do komputera
1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê  i w³¹cz aparat, naciskaj¹c

w³¹cznik.
2. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ menu [Set-up2], a

nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ) do wybrania [USB Con.].
3. Naciœnij przycisk .
4. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ [PC Camera],

a nastêpnie naciœnij przycisk .
5. Po³¹cz aparat i komputer za pomoc¹ do³¹czonego kabla USB.
6. Umieœæ aparat cyfrowy w stabilnej pozycji na monitorze komputera

lub u¿yj statywu.
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Krok 3: Uruchomienie odpowiedniego oprogramowania (np. Windows NetMeeting)
Prowadzenie wideokonferencji w programie Windows NetMeeting:
1. Wybierz polecenie Start  Programy  Akcesoria  Komunikacja  NetMeeting, aby uruchomiæ

program NetMeeting .
2. Kliknij przycisk Start Video (Uruchom wideo), aby wyœwietliæ obraz wideo.
3. Kliknij przycisk Place Call (Wywo³aj).
4. Wpisz adres e-mail lub adres sieciowy komputera, który chcesz wywo³aæ.
5. KIiknij przycisk Call (Wywo³aj). Wywo³ywana osoba musi mieæ uruchomiony program Windows

NetMeeting oraz zaakceptowaæ próbê po³¹czenia, aby rozpocz¹æ wideokonferencjê.

Aplikacje do prowadzenia wideokonferencji wykorzystuj¹ zwykle rozdzielczoœæ 320 x 240.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat dzia³ania oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji, zapoznaj siê
z odpowiedni¹ dokumentacj¹ pomocy.
Zaleca siê u¿ycie zasilacza, kiedy aparat jest u¿ywany jako kamera komputerowa.
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OPCJE MENU
Menu aparatu
To menu zawiera podstawowe ustawienia u¿ywane podczas robienia zdjêæ.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê , , , ,  lub  i w³¹cz aparat.
2. Naciœnij przycisk MENU, a nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ) do wybrania menu [Menu1] /

[Menu2] / [Menu3].
W trybie  naciœnij przycisk MENU, aby bezpoœrednio uzyskaæ dostêp do menu [Menu].

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ opcjê, a nastêpnie naciœnij przycisk .
4. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie, a nastêpnie naciœnij przycisk  .

6M
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Tryb  

Pozycja Opis dzia³ania
Recorded 
Pixels

S³u¿y do ustawiania wielkoœci zdjêcia, które zostanie zrobione. 
Patrz sekcja "Ustawianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ" (Strona 30) w tej instrukcji, aby 
uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

2816x2112
2272x1704
1600x1200
640x480

Quality Level S³u¿y do ustawiania jakoœci (poziomu kompresji) zdjêcia, które zostanie zrobione. 
Patrz sekcja "Ustawianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ" (Strona 30) w tej instrukcji, aby 
uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

Najlepsza
Lepsza
Dobra

6M

4M

2
M

640
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Tryb , , ,  lub .
Ustawienia w menu Menu1

Pozycja Opis dzia³ania
Recorded 
Pixels

Patrz sekcja "Ustawianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ" (Strona 30) w tej instrukcji, aby 
uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

Quality Level Patrz sekcja "Ustawianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ" (Strona 30) w tej instrukcji, aby 
uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

White Balance S³u¿y do ustawiania balansu bieli w czasie fotografowania w ró¿nych warunkach 
oœwietleniowych, umo¿liwiaj¹c robienie zdjêæ zgodnie z postrzeganiem przez ludzkie oko.
AWB Auto

Œwiat³o dzienne
Zachmurzenie
Œwiat³o sztuczne
Œwiat³o fluorescencyjne

Sensitivity S³u¿y do ustawiania czu³oœci w czasie robienia zdjêæ. Po zwiêkszeniu czu³oœci (i wartoœci 
ISO) mo¿liwe bêdzie fotografowanie nawet w ciemnych miejscach, ale zdjêcia bêd¹ 
bardziej ziarniste.
Auto / 64 / 100 / 200
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Ustawienia w menu Menu2

Pozycja Opis dzia³ania
AE Metering Mo¿esz wybraæ tryb pomiaru okreœlaj¹cy czêœæ obiektu, która zostanie u¿yta do pomiaru

w celu okreœlenia ekspozycji.
Centralno-wa¿ony: Oblicza œredni¹ wartoœæ pomiaru œwiat³a dla ca³ej ramki,
 ale przypisuje wiêksz¹ wagê do czêœci obiektu znajduj¹cej siê w œrodku.
Punktowy: Pomiar odbywa siê punktowo na œrodku pola widzenia.

Digital Zoom Okreœla, czy w czasie robienia zdjêæ ma byæ u¿ywany zoom cyfrowy. 
Patrz sekcja "U¿ycie funkcji zoom" (Strona 31) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej
szczegó³ów.

Instant Review Okreœla, czy zdjêcie ma byæ wyœwietlane na ekranie monitora LCD natychmiast po 
zrobieniu.
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Ustawienia w menu Menu3

Pozycja Opis dzia³ania
Color Okreœla kolor zdjêcia, które zostanie zrobione.

Pe³ny kolor
Czarno-bia³y
Sepia

Sharpness Okreœla poziom ostroœci zdjêcia.
Wysoki
Œredni
Niski

Saturation W czasie robienia zdjêcia mo¿na wybraæ jeden z trzech poziomów koloru zale¿nie od 
w³asnych preferencji.
Dziêki wybraniu ró¿nych poziomów kolorów zdjêcia bêd¹ mia³y inny wygl¹d. Jest to 
nazywane “nasyceniem”.

Wysoki
Œredni
Niski

Date Imprint Data rejestracji mo¿e byæ naniesiona bezpoœrednio na zdjêcia. Funkcjê tê nale¿y w³¹czyæ 
przed zrobieniem zdjêcia. Data jest widoczna w prawym dolnym rogu zdjêcia. 
Usuniêcie daty naniesionej na zdjêcie przy u¿yciu tej funkcji nie jest mo¿liwe.
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Menu filmu
To menu zawiera podstawowe ustawienia u¿ywane podczas nagrywania filmów.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów do pozycji  i w³¹cz aparat.
2. Naciœnij przycisk MENU.
3. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ opcjê, a nastêpnie naciœnij przycisk .
4. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie, a nastêpnie naciœnij przycisk  .
5. Aby wyjœæ z menu filmu, naciœnij przycisk MENU.

Pozycja Opis dzia³ania
Color Patrz pozycja menu aparatu (tryb , , ,  lub ), aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów. 

(Strona 72)

Digital Zoom Patrz pozycja menu aparatu (tryb , , ,  lub ), aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów. 
(Strona 71)
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Menu odtwarzania
W menu  mo¿na okreœliæ ustawienia s³u¿¹ce do odtwarzania.

1. Naciœnij przycisk .
Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie wyœwietlone na monitorze LCD.

2. Naciœnij przycisk MENU, a nastêpnie u¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ menu [Playback1] /
[Playback2].

3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ opcjê, a nastêpnie naciœnij przycisk .
4. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dane ustawienie, a nastêpnie naciœnij przycisk  .
5. Aby wyjœæ z menu odtwarzania, naciœnij przycisk MENU.
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Playback1

Pozycja Opis dzia³ania
Slideshow Mo¿esz odtwarzaæ zrobione zdjêcia z okreœlon¹ przerw¹ miêdzy zdjêciami.

Ta funkcja jest przydatna do sprawdzania zdjêæ, prezentacji itp.
Patrz sekcja “Wyœwietlanie pokazu slajdów” (Strona 46) w tej instrukcji, aby uzyskaæ 
wiêcej szczegó³ów.
3 sek. / 5 sek. / 10 sek.

Protect Ustaw dane jako dostêpne tylko do odczytu, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu 
zdjêæ.
Patrz sekcja “Zabezpieczanie zdjêæ i filmów” (Strona 52) w tej instrukcji, aby uzyskaæ 
wiêcej szczegó³ów.

DPOF Umo¿liwia wybranie zdjêæ do wydrukowania oraz ustawienie liczby wydruków i nanoszenia 
daty w formacie DPOF. Zdjêcia mo¿na szybko wydrukowaæ poprzez w³o¿enie karty 
pamiêci SD do drukarki zgodnej z DPOF lub dostarczenie jej do zak³adu fotograficznego. 
Patrz sekcja “Okreœlanie ustawieñ DPOF” (Strona 53) w tej instrukcji, aby uzyskaæ 
wiêcej szczegó³ów.
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Playback2

Pozycja Opis dzia³ania
Resize Zmienia wielkoœæ zrobionego zdjêcia.

Zmiana wielkoœci powoduje zast¹pienie oryginalnego zdjêcia zmodyfikowanym plikiem. 
Mo¿liwe jest tylko zmniejszenie wielkoœci zdjêcia. Patrz sekcja “Zmiana wielkoœci zdjêcia” 
(Strona 47) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

2272x1704
1600x1200
640x480

Quality Change Zmienia jakoœæ (poziom kompresji) zrobionego zdjêcia.
Powoduje skompresowanie zdjêæ, zastêpuj¹c oryginalne zdjêcia skompresowanymi 
plikami. Mo¿liwe jest wybranie tylko ni¿szego poziomu jakoœci.

Lepsza
Dobra

Image Copy Umo¿liwia skopiowanie plików z pamiêci wewnêtrznej aparatu cyfrowego na kartê pamiêci SD. 
Jest to mo¿liwe pod warunkiem, ¿e do aparatu w³o¿ono kartê pamiêci SD, a w pamiêci 
wewnêtrznej zapisano jakieœ pliki.

4M

2
M

640
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Setup Menu
Ta funkcja umo¿liwia okreœlenie domyœlnych ustawieñ w celu korzystania z aparatu.

1. Przekrêæ pokrêt³o trybów do trybu  i w³¹cz aparat.
2. Naciœnij przycisk sterowania ( ), aby wybraæ menu [Set-up1] / [Set-up2] / [Set-up3].
3. U¿yj przycisku sterowania ( ), aby wybraæ ¿¹dan¹ opcjê, a nastêpnie naciœnij przycisk .
4. Aby wyjœæ z menu ustawieñ, przekrêæ pokrêt³o trybów do innego trybu.
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Ustawienia w menu Set-up1

Pozycja Opis dzia³ania
Format Kasuje wszystkie zdjêcia i formatuje kartê pamiêci SD w³o¿on¹ do aparatu. 

Zabezpieczone zdjêcia równie¿ s¹ kasowane. Karty pamiêci SD nie mo¿na sformatowaæ, 
jeœli jest zabezpieczona przed zapisem.
Patrz sekcja “Formatowanie karty pamiêci SD lub pamiêci wewnêtrznej” (Strona 27) 
w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów.

Sound S³u¿y do okreœlania, czy bêdzie odtwarzany dŸwiêk powitania oraz dŸwiêk po ka¿dym 
naciœniêciu przycisku aparatu.
Loud / Soft / Off (g³oœny / cichy / wy³¹czony) 

Date Adjust Ustawia datê i czas.
Patrz sekcja “Ustawianie daty i czasu” (Strona 26) w tej instrukcji, aby uzyskaæ wiêcej 
szczegó³ów.
d/m/r
m/d/r
r/m/d

Language Ustawia jêzyk interfejsu wyœwietlanego na ekranie monitora LCD.
Patrz sekcja “Wybieranie jêzyka interfejsu” (Strona 25) w tej instrukcji, aby uzyskaæ 
wiêcej szczegó³ów.
English/ Français / Español / Deutsch / Italiano / Svenska / Nederlands / Русский /

 / 
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Ustawienia w menu Set-up2

Pozycja Opis dzia³ania
USB Con. Umo¿liwia wybranie jednego z nastêpuj¹cych trybów w celu dokonania dalszych ustawieñ.

PC / PictBridge / PC Camera

Video Out Ustawia format sygna³u wyjœcia wideo zgodnie z formatem sygna³u urz¹dzenia, do którego 
zostanie pod³¹czony aparat.
PAL / NTSC

Brightness S³u¿y do ustawiania jasnoœci ekranu monitora LCD.
Ustawienia mo¿na dokonaæ w zakresie od -5 do +5.

Auto Power Off Jeœli przez okreœlony czas nie zostanie wykonana ¿adna czynnoœæ, aparat zostanie 
automatycznie wy³¹czony. Ta funkcja pozwala zmniejszyæ zu¿ycie baterii.
2 min. / 3 min. / 5 min. / wy³¹czone
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Ustawienia w menu Set-up3

Pozycja Opis dzia³ania
Reset No. Okreœla, czy w czasie robienia zdjêæ bêd¹ resetowane numery plików. 

Powoduje to utworzenie nowego folderu. Zrobione zdjêcia s¹ zapisywane w nowym folderze 
pocz¹wszy od numeru 0001. Aby zresetowaæ numery plików, nale¿y upewniæ siê, ¿e nie 
ma ¿adnych plików w pamiêci podrêcznej lub na karcie pamiêci SD.

Reset Przywraca domyœlne wartoœci wszystkich podstawowych ustawieñ aparatu. 
Ustawienie czasu nie jest resetowane.

Version Wyœwietla bie¿¹c¹ wersjê oprogramowania sprzêtowego aparatu.

Ver.
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POD£¥CZANIE APARATU CYFROWEGO

Adapter PCMCIA

Urz¹dzenie audio-wideo

Czytnik kart SD

Kabel USB
(Funkcja Pictbridge)

Kabel wideo

Kabel USB

Drukarka

Karta pamiêci SD

Komputer
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DANE TECHNICZNE
Pozycja Opis
Czujnik obrazu CCD

Piksele rzeczywiste 6,0 megapikseli

Wielkoœæ obrazu Zdjêcie: 2816x 2112, 2272 x 1704, 1600 x 1200, 640 x 480
Film: 320 x 240

Jakoœæ obrazu Zdjêcie: Najlepsza, Lepsza, Dobra
Film: Dobra

Noœnik rejestracji Pamiêæ wewnêtrzna o wielkoœci oko³o 10 MB
Karta pamiêci SD (opcjonalna, maksymalnie 1 GB)

Format pliku JPEG (Exif 2.2), DCF, Motion JPEG (AVI)

Obiektyw Liczba F: Szeroki k¹t: 2,8 / Tele: 4,8
Ogniskowa: 5,5 mm – 16,5 mm (odpowiednik aparatu 35 mm: 34 ~ 102 mm)

Zakres ostroœci Normalny: 0,5 m – nieskoñczonoœæ
Makro: 0,05 m do 0,4 m (szeroki k¹t)
           0,35 m do 0,4 m (tele)

Zasiêg b³ysku Szeroki k¹t: oko³o 0,5 m – oko³o 3,4 m (przy standardowej czu³oœci 200)
Tele: oko³o 0,5 m – oko³o 2,0 m (przy standardowej czu³oœci 200)

Monitor LCD 2,4-calowy, kolorowy monitor LCD TFT
oko³o 110 kilopikseli
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* Liczba zdjêæ, jak¹ mo¿na zarejestrowaæ, zosta³a zmierzona zgodnie z warunkami pomiaru CIPA. Rzeczywista liczba zdjêæ
mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od warunków u¿ycia.

* Projekt i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.

Samowyzwalacz samowyzwalacz 10 sekund, 
samowyzwalacz 2 sekundy, 
samowyzwalacz 10+2 sekundy

Kompensacja 
ekspozycji

-2,0EV~ +2,0EV (z krokiem 0,3 EV)

Balans bieli Auto, œwiat³o dzienne, zachmurzenie, œwiat³o sztuczne, œwiat³o fluorescencyjne

ISO Auto, 64, 100, 200

Interfejs Gniazdo zasilania, gniazdo PC/AV

Zasilanie 2 x baterie AA (alkaliczne lub Ni-MH z mo¿liwoœci¹ ³adowania)
(Dwie baterie alkaliczne umo¿liwiaj¹ zrobienie oko³o 80 zdjêæ*)
(Dwie baterie Ni-MH z mo¿liwoœci¹ ³adowania (2500 mAh) umo¿liwiaj¹ zrobienie 
oko³o 300 zdjêæ*)
Zasilacz (3 V/2,5 A) (opcja)

Wymiary Oko³o 87 x 60 x 32 mm

Waga Oko³o 130 g (bez baterii i karty pamiêci SD)

Inne Obs³uga PictBridge, DPOF, praca jako kamera komputerowa 
(QVGA, oko³o 20 klatek na sekundê), PRINT Imaging Matching III

Pozycja Opis
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ZA£¥CZNIK
Rozwi¹zywanie problemów

Objawy Potencjalne przyczyny Metody rozwi¹zania
Aparat nie w³¹cza siê. * Bateria wyczerpa³a siê.

* Bateria zosta³a w³o¿ona w niew³aœciwej 
pozycji.

* Pokrywka pojemnika baterii nie jest 
zamkniêta poprawnie.

* Zasilacz (opcjonalny) jest od³¹czony.

* W³ó¿ now¹ lub w pe³ni na³adowan¹ 
bateriê.

* W³ó¿ bateriê w odpowiednim 
kierunku.

* Zamknij prawid³owo pokrywkê baterii.
* Pod³¹cz odpowiednio zasilacz.

Aparat wy³¹cza siê 
niespodziewanie.

* W³¹czono funkcjê [Auto Power Off]
w trybie .

* Bateria wyczerpa³a siê.

* W³¹cz aparat i ustaw opcjê
[Auto Power Off] na [Off].

* W³ó¿ now¹ lub w pe³ni na³adowan¹ 
bateriê.

Naciœniêcie spustu 
migawki nie powoduje 
zrobienia zdjêcia.

* Aparat znajduje siê w trybie  lub .
* Pamiêæ zosta³a zape³niona.

* Przekrêæ pokrêt³o trybów w pozycjê 
, , , ,  lub .

* Przenieœ ¿¹dane pliki do komputera, 
a nastêpnie usuñ niepotrzebne pliki, 
b¹dŸ u¿yj innej karty pamiêci.
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B³ysk nie jest 
wykonywany.

* Jako tryb b³ysku wybrano b³ysk 
wy³¹czony.

* Wybrano ustawienie 10+2 sek. W trybie 
samowyzwalacza. 

* Tryb [Drive Mode] zosta³ ustawiony na 
[High Speed Continuous]
lub [Auto Bracket].

* Aparat znajduje siê w trybie 
(tryb filmu).

* Wybierz inny tryb b³ysku.
* Wybierz [Standard] w trybie

[Drive Mode].
* Przekrêæ pokrêt³o trybów do innego 

trybu.

Zdjêcia seryjne nie 
s¹ mo¿liwe.

* Wbudowana pamiêæ lub karta pamiêci 
SD zosta³a zape³niona.

* W³ó¿ kartê pamiêci SD z wolnym 
miejscem lub skasuj niepotrzebne 
zdjêcia.

Nie mo¿na przes³aæ 
plików poprzez 
po³¹czenie USB.

* Kabel USB nie zosta³ odpowiednio 
po³¹czony.

* Sterownik USB nie zosta³ 
zainstalowany.

* Aparat jest wy³¹czony.

* SprawdŸ wszystkie po³¹czenia.
* Zainstaluj sterownik USB na 

komputerze.
* W³¹cz aparat.

Objawy Potencjalne przyczyny Metody rozwi¹zania
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Dostêpna liczba zdjêæ do zrobienia 
Licznik ramek wskazuje przybli¿on¹ liczbê zdjêæ, które mo¿na zapisaæ w pamiêci wewnêtrznej lub na karcie
pamiêci SD. Liczba zdjêæ do zapisania mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci od fotografowanego obiektu,
pojemnoœci karty pamiêci, obecnoœci innych plików oprócz zdjêæ, a tak¿e w przypadku prze³¹czenia jakoœci
lub rozdzielczoœci zdjêæ.

Powy¿sza tabela przedstawia standardowe wyniki testów. Rzeczywista liczba zdjêæ ró¿ni siê w zale¿noœci
od warunków u¿ycia i ustawieñ.

Rozdzielczoœæ Jakoœæ Pamiêæ 
wewnêtrzna

Karta pamiêci SD
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB

2816 x 2112  Najlepsza 3 8 16 33 66 128 256

 Lepsza 6 16 32 66 132 256 512

 Dobra 7 19 40 82 164 318 636

2272 x1704  Najlepsza 4 12 25 50 101 196 392

 Lepsza 9 24 50 101 202 392 785

 Dobra 11 30 62 126 251 487 975

1600 x 1200  Najlepsza 9 24 50 101 202 392 785

 Lepsza 18 48 99 200 400 774 1550

 Dobra 22 61 124 252 503 974 1950

640 x 480  Najlepsza 54 145 297 602 1200 2324 4650

 Lepsza 101 270 553 1118 2229 4317 8636

 Dobra 142 378 774 1566 3120 6044 12091

6M

4M

2
M

0.3
M
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Przybli¿ony czas nagrywania
Poni¿sza tabela przedstawia przybli¿ony czas nagrywania w zale¿noœci od pojemnoœci pamiêci wewnêtrznej
lub karty pamiêci SD.

D³ugoœæ czasu nagrywania mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci od warunków u¿ycia i ustawieñ.
Szybkoœæ klatek wynosi 20 fps (klatek na sekundê).

Wielkoœæ 
obrazu

Pamiêæ 
wewnêtrzna

Karta pamiêci SD
32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB

320 x 240 00:51 02:19 04:47 09:42 19:20 37:29 01:15:01
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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 czêœci wymienione bez naliczania kosztów
pod warunkiem, ¿e sprzêt nie nosi znamion upadku, uszkodzenia spowodowanego piaskiem lub p³ynem,
niew³aœciwego 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 odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
naprawy lub zmiany, za wyj¹tkiem przeprowadzanych po otrzymaniu pisemnej zgody, a tak¿e nie bierze
odpowiedzialnoœci za opóŸnienia i zaginiêcie sprzêtu, jak równie¿ za wszelkie inne uszkodzenia, wynik³e
zarówno ze stosowania niew³aœciwego materia³u, jak i niew³aœciwego wykonawstwa; z ca³¹ stanowczoœci¹
stwierdza siê, ¿e odpowiedzialnoœæ producenta lub jego przedstawicieli, w ramach rêkojmi lub gwarancji,
okreœlona bezpoœrednio jak i poœrednio, jest œciœle ograniczona do wymiany czêœci na zasadach okreœlonych
wczeœniej. Koszty napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane przez PENTAX punkty serwisowe nie
bêd¹ refundowane.

Postêpowanie podczas 12-miesiêcznego okresu gwarancyjnego

Jeœli uszkodzenie zostanie wykryte w trakcie dwunastomiesiêcznego okresu gwarancyjnego, aparat
PENTAX powinien zostaæ zwrócony do dealera, u którego zosta³ zakupiony lub do producenta. Jeœli 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. Jeœli naprawa sprzêtu objêta jest umow¹ gwarancyjn¹,
wszelkie naprawy oraz wymiana czêœci zostan¹ dokonane bez pobierania op³at, a sprzêt zostanie odes³any
bezpoœrednio po zakoñczeniu napraw. Jeœli sprzêt nie jest objêty umow¹ gwarancyjn¹, naliczane zostan¹
normalne op³aty. W³aœciciel sprzêtu zobowi¹zany jest do pokrycia wszelkich kosztów transportu. 
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Jeœli 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.
Jednoczeœnie, taka sama naprawa zostanie przeprowadzona bez naliczania op³at, jeœli aparat PENTAX
zostanie oddany do producenta zgodnie z t¹ procedur¹ i gwarancj¹. We wszystkich jednak przypadkach
op³aty transportowe i celne pokrywane s¹ przez w³aœciciela aparatu. Na wypadek koniecznoœci 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, chyba ¿e jest on wysy³any bezpoœrednio do producenta. Zawsze przed wydaniem polecenia
dokonania naprawy nale¿y najpierw uzyskaæ jej kosztorys oraz zaaprobowaæ przedstawion¹ w nim op³atê za
dokonanie naprawy.

* 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 proœb¹ o przedstawienie dalszych informacji i kopii 
umowy gwarancyjnej.

Baterie nie s¹ odpadami domowymi. Zu¿yte baterie nale¿y oddawaæ do w³aœciwego punktu zbiórki.
Równie¿ stare i zepsute aparaty fotograficzne nie s¹ odpadami domowymi. 
Prosimy o pozbywanie siê starych aparatów w sposób przyjazny dla œrodowiska lub odes³anie ich do nas.

Znak CE oznacza zgodnoœæ z dyrektywami Unii Europejskiej.
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Informacje dla u¿ytkowników dotycz¹ce 
pozbywania siê produktu

1. Kraje Unii Europejskiej
Oznaczenie produktu tym symbolem oznacza, ¿e nie nale¿y mieszaæ u¿ywanych
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych ze zwyk³ymi odpadami domowymi. Dla takich
produktów istnieje oddzielny system zbiórki.
U¿ywane urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne wymagaj¹ oddzielnego traktowania zgodnie
z prawem, które nak³ada obowi¹zek w³aœciwego postêpowania z takimi produktami oraz ich
odzyskiwania i przetwarzania wtórnego.
Zgodnie z implementacj¹ tego prawa przez kraje cz³onkowskie, prywatne gospodarstwa
domowe w Unii Europejskiej mog¹ bezp³atnie zwracaæ u¿ywane urz¹dzenia elektryczne
i elektroniczne do wyznaczonych punktów zbiórki*.
W niektórych krajach lokalny sprzedawca mo¿e bezp³atnie odebraæ stary produkt
w przypadku nabycia nowego, podobnego produktu.
*Aby uzyskaæ dodatkowe informacje, nale¿y skontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi.
Prawid³owe pozbycie siê tego produktu pomo¿e zapewniæ w³aœciwe postêpowanie
z odpadami oraz ich odzyskiwanie i przetwarzanie wtórne, zapobiegaj¹c potencjalnie
niebezpiecznemu wp³ywowi na œrodowisko i ludzkie zdrowie, które mog³yby zostaæ
zagro¿one w przypadku niew³aœciwego postêpowania z odpadami.
2. Inne kraje poza Uni¹ Europejsk¹
Aby pozbyæ siê tego produktu, nale¿y skontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi i zapytaæ
o w³aœciwy sposób postêpowania.
Szwajcaria: U¿ywane urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne mo¿na bezp³atnie zwróciæ
do sprzedawcy nawet w przypadku braku zakupu nowego produktu. Inne metody
zbiórki s¹ przedstawione na stronach www.swico.ch i www.sens.ch.
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PENTAX Corporation 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN
(http://www.pentax.co.jp)

PENTAX Europe GmbH 
(European Headquarters)

Julius-Vosseler-Strasse, 104, 22527 Hamburg, GERMANY
(HQ - http://www.pentaxeurope.com)
(Germany - http://www.pentax.de)  Hotline: 0180 5 736829   /  0180 5 PENTAX
Austria Hotline: 0820 820 255

PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.
(http://www.pentax.co.uk)   Hotline: 0870 736 8299

PENTAX France S.A.S. 112 Quai de Bezons, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE    
Hotline: 0826 103 163 (0,15 € la minute) Service Réparations: 01 30 25 94 63 (entre 9h et 12h)

PENTAX Benelux B.V. (for Netherlands) 
Spinveld 25, 4815 HR Breda, NETHERLANDS 
(http://www.pentax.nl)   Hotline: 076 531 3039
(for Belgium & Luxembourg) 
Weiveldlaan 3-5, 1930 Zaventem, BELGIUM 
(http://www.pentax.be)   Hotline: 00800 2050 2050

PENTAX (Schweiz) AG Widenholzstrasse 1 Postfach 367 8305 Dietlikon, SWITZERLAND
(http://www.pentax.ch)

PENTAX Scandinavia AB P.O. Box 650, 75127 Uppsala, SWEDEN 
(http://www.pentax.se)

PENTAX Imaging Company
A Division of PENTAX of America, Inc.

(Headquarters)
600 12th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A.
(Distribution & Service Center) 
16163 West 45th Drive, Unit H Golden, Colorado 80403, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com)

PENTAX Canada Inc. 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA 
(http://www.pentaxcanada.ca) 

Apollo Electronics

Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warsawa
Poland

Dane techniczne i wymiary zewnêtrzne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.

AP031212/POL Copyright © PENTAX Corporation 2006
FOM 01.02.2006 Printed in Europe




