
Aparat cyfrowy

Instrukcja obs³ugi

Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, 
prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej 
instrukcji obs³ugi przed u¿yciem aparatu.



Dziêkujemy za nabycie aparatu cyfrowego PENTAX OptioWP.
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 OptioWP 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, na terenach przedsiêbiorstw przemys³owych lub jako eksponaty. 
Zdjêcia wykonane z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ 
wykorzystywane niezgodnie z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.

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

znakami handlowymi odpowiednich w³aœcicieli.

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.

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.

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.
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Mimo ¿e aparat zosta³ zaprojektowany tak, aby zapewniæ bezpieczeñstwo jego 
u¿ywania, nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tej 
stronie.

 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, jeœli aparat zostanie rozebrany.

• Nigdy nie dotykaj wewnêtrznych czêœci aparatu widocznych po upadku lub z 
jakiegokolwiek innego powodu, poniewa¿ grozi to pora¿eniem pr¹dem.

• Aby zapobiec ryzyku przypadkowego po³kniêcia, przechowywaæ karty pamiêci SD z 
dala od ma³ych dzieci. W przypadku po³kniêcia karty skontaktowaæ siê natychmiast z 
lekarzem.

• Owijanie paska wokó³ szyi jest niebezpieczne. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby pasek nie 
owija³ siê dzieciom wokó³ szyi.

• 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.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z APARATU 

Uwaga Takie 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 
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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¿ baterie litowo-jonowe D-LI8. Bateria mo¿e wybuchn¹æ lub 

zapaliæ siê.
• 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.

 Uwaga
• Nie nale¿y u¿ywaæ produktu z napiêciem innym ni¿ zalecane. U¿ycie Ÿród³a pr¹du 

lub napiêcia innego ni¿ zalecane grozi po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem. 
Wymagane jest zasilanie pr¹dem zmiennym o napiêciu 100-240 V.

• Nie nale¿y rozbieraæ lub modyfikowaæ produktu. Grozi to po¿arem lub pora¿eniem 
pr¹dem.

• Je¿eli z produktu zacznie wydobywaæ siê dym lub dziwny zapach, albo wyst¹pi¹ inne 
nietypowe zdarzenia, nale¿y natychmiast przerwaæ jego u¿ycie i skonsultowaæ siê z 
centrum serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi po¿arem lub 
pora¿eniem pr¹dem.

• Je¿eli do œrodka produktu dostanie siê woda, nale¿y skonsultowaæ siê z centrum 
serwisowym PENTAX. Próba dalszego u¿ycia produktu grozi po¿arem lub 
pora¿eniem pr¹dem.

• Je¿eli w czasie u¿ywania ³adowarki baterii lub zasilacza wyst¹pi¹ b³yskawice, nale¿y 
od³¹czyæ przewód zasilaj¹cy i przerwaæ pracê urz¹dzenia. Próba dalszego u¿ycia 
produktu grozi jego uszkodzeniem, po¿arem lub pora¿eniem pr¹dem.

• Nale¿y przetrzeæ przewód zasilaj¹cy, je¿eli pokryje siê kurzem, poniewa¿ grozi to 
po¿arem.

Informacje o ³adowarce baterii i zasilaczu
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 Ostrze¿enie
• Nie nale¿y umieszczaæ lub upuszczaæ ciê¿kich przedmiotów na wtyczkê zasilaj¹c¹, 

ani dopuœciæ do uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego przed 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.

• Nie nale¿y u¿ywaæ ³adowarki do ³adowania baterii innych ni¿ litowo-jonowa bateria 
D-LI8. Grozi to przegrzaniem lub uszkodzeniem.

• Wybieraj¹c siê w podró¿ zagraniczn¹, nale¿y zabraæ ze sob¹ kartê gwarancji 
miêdzynarodowej. Mo¿e to 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 organicznych, takich 

jak rozpuszczalnik do farb, alkohol lub benzen.
• 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.

• 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.

• Je¿eli aparat jest wystawiany na gwa³towne zmiany temperatury, w jego wnêtrzu i na 
obudowie mo¿e skraplaæ siê para wodna. 

Zalecenia dotycz¹ce pos³ugiwania siê aparatem
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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.30), aby uzyskaæ informacje 
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.

• Dostarczany wraz z aparatem przewód zasilaj¹cy jest przeznaczony do u¿ytku tylko z 
³adowark¹ baterii D-BC8. Nie nale¿y u¿ywaæ go z innymi urz¹dzeniami.
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• Ten aparat jest wodoodporny zgodnie z norm¹ JIS Class 8 (IPX8).
• Aby zapewniæ wodoodpornoœæ aparatu, do ochrony przodu obiektywu u¿yto szk³a. 

Obecnoœæ brudu lub wody na tym szkle wp³ywa negatywnie na jakoœæ zdjêæ, nale¿y 
wiêc zachowaæ jego czystoœæ. 

• Aparatu nie nale¿y k³aœæ bezpoœrednio na piasku na pla¿y lub w podobnych miejscach.
• Aparat zatonie po upuszczeniu do wody, nale¿y wiêc pamiêtaæ o za³o¿eniu paska 

o owiniêciu go wokó³ przegubu podczas robienia zdjêæ w wodzie lub jej pobli¿u.
• Przed u¿yciem aparatu w otoczeniu, w którym aparat mo¿e siê zamoczyæ lub 

zabrudziæ (na przyk³ad na pla¿y lub pod wod¹), nale¿y sprawdziæ, czy pokrywka 
baterii/karty jest bezpiecznie zamkniêta. Dostanie siê wody, piasku lub brudu do 
aparatu mo¿e spowodowaæ jego uszkodzenie. Po u¿yciu aparatu nale¿y zetrzeæ 
such¹ œciereczk¹ wodê lub brud z obudowy.

• Nale¿y unikaæ otwierania pokrywki baterii/karty na pla¿y lub w pobli¿u wody. 
Przed wymian¹ baterii lub karty pamiêci SD nale¿y odczekaæ do wyschniêcia 
aparatu. Wymiany baterii lub karty nie nale¿y wykonywaæ, jeœli aparat mo¿e 
siê zamoczyæ lub zabrudziæ. D³onie powinny byæ suche.

• Jeœli aparat jest bardzo brudny lub by³ u¿ywany w morzu, nale¿y go wy³¹czyæ 
i sprawdziæ, czy pokrywka baterii/karty jest bezpiecznie zamkniêta, a nastêpnie 
op³ukaæ go wod¹ bie¿¹c¹ lub umieœciæ w misce z czyst¹ wod¹ na oko³o 2-3 minuty.

• Nale¿y zetrzeæ brud lub piasek z obudowy wodoodpornej i powierzchni styków tej 
obudowy. Aparat mo¿e utraciæ szczelnoœæ, jeœli obudowa stanie siê zbyt luŸna b¹dŸ 
jeœli na obudowie lub powierzchni styków pojawi¹ siê wgniecenia lub zarysowania. 
W takim przypadku nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym centrum serwisowym 
PENTAX.

• Aby zachowaæ wodoodpornoœæ aparatu, raz do roku zaleca siê wymianê obudowy 
wodoodpornej. W tym celu nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym centrum 
serwisowym PENTAX. (Wymiana obudowy wymaga dokonania op³aty).

• Nale¿y unikaæ kontaktu aparatu z olejkami przeciws³onecznymi lub do opalania, 
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ odbarwienie obudowy. Jeœli olejek dostanie siê 
na aparat, nale¿y natychmiast sp³ukaæ go ciep³¹ wod¹.

• Akcesoria tego aparatu nie s¹ wodoodporne.

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

1 wskazuje numer strony z wyjaœnieniem czynnoœci.

wskazuje u¿yteczn¹ informacjê.

wskazuje œrodki ostro¿noœci zwi¹zane z obs³ug¹ aparatu.

Tryb A

Ten tryb jest przeznaczony do robienia zdjêæ oraz nagrywania filmów 
i plików dŸwiêkowych. Tryb s³u¿¹cy do fotografowania jest w tej instrukcji 
nazywany “trybem robienia zdjêæ”, tryb s³u¿¹cy do nagrywania filmów nosi 
nazwê “trybu C”, natomiast tryb nagrywania plików dŸwiêkowych nosi 
nazwê “trybu O”.

Tryb Q Ten tryb jest przeznaczony do wyœwietlania zdjêæ oraz odtwarzania filmów 
i plików dŸwiêkowych.

A, R, A, C,
O, F, q, <,
I,B,i,\,C,
E, x, X, y,
>, z, D, J

Ikony znajduj¹ce siê powy¿ej tytu³u wskazuj¹ tryby robienia zdjêæ, które 
pozwalaj¹ na w³¹czenie danej funkcji.

Przyk³ad

R F C

Ustawianie ostroœci zdjêcia (ostroœæ)
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Instrukcja obs³ugi zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y.

Uk³ad instrukcji obs³ugi

1 Przygotowanie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ ten opisuje wszystkie czynnoœci, jakie nale¿y wykonaæ po 
zakupieniu aparatu i przed rozpoczêciem robienia zdjêæ. Nale¿y zapoznaæ 
siê z treœci¹ tego rozdzia³u i postêpowaæ zgodnie z instrukcjami.

2 Szybki start––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
W rozdziale opisano najprostszy sposób robienia zdjêæ i ich wyœwietlania. 
Skorzystaj z tego rozdzia³u, jeœli chcesz od razu robiæ i ogl¹daæ zdjêcia.

3 Podstawowe funkcje ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia podstawowe zasady obs³ugi takie jak pos³ugiwanie siê 
przyciskami i sposób korzystania z menu. Wiêcej szczegó³ów mo¿na 
znaleŸæ w nastêpuj¹cych rozdzia³ach.

4 Robienie zdjêæ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia ró¿ne sposoby robienia zdjêæ i dzia³anie podstawowych 
funkcji.

5 Odtwarzanie i kasowanie zdjêæ––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia sposób odtwarzania zdjêæ i filmów na aparacie lub 
telewizorze, a tak¿e sposób kasowania zdjêæ.

6 Edytowanie i drukowanie zdjêæ –––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia ró¿ne sposoby drukowania zdjêæ i ich edycji za pomoc¹ 
aparatu. Instrukcje dotycz¹ce drukowania i edycji zdjêæ za pomoc¹ komputera 
znajduj¹ siê w Instrukcji obs³ugi programu ACDSee for PENTAX.

7 Nagrywanie i odtwarzanie dŸwiêku ––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ wyjaœnia sposób zapisywania plików dŸwiêkowych lub dodawania 
dŸwiêku (notatki g³osowej) do zdjêcia, a tak¿e metodê odtwarzania plików 
dŸwiêkowych.

8 Ustawienia ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ opisuje ustawianie ró¿nych funkcji aparatu.

9 Za³¹cznik––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rozdzia³ opisuje sposób rozwi¹zywania problemów i zawiera listê 
akcesoriów opcjonalnych.

1

3

2

4

5

6

7

8

9
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Cechy aparatu

Oprócz podstawowych funkcji robienia zdjêæ, aparat OptioWP zapewnia wiele 
trybów pracy w celu fotografowania w ró¿nych sytuacjach. Ten rozdzia³ 
przedstawia sposoby najlepszego wykorzystania najwa¿niejszych funkcji aparatu. 
Zapoznanie siê z tymi informacjami oraz z opisem dzia³ania aparatu pozwoli 
cieszyæ siê wszystkimi jego funkcjami.

OptioWP to jedyny aparat w swojej klasie, który umo¿liwia ci¹g³e robienie zdjêæ na 
g³êbokoœci 1,5 m pod wod¹ przez 30 minut. Mechanizm blokady pokrywki baterii/
karty zosta³ zaprojektowany do fotografowania pod wod¹. (1str.70)

Zapomnij o strachu przed zamoczeniem aparatu!

Aby robiæ zdjêcia podczas nurkowania z rurk¹.
Aby robiæ zdjêcia na basenie lub w czasie k¹pieli w rzece lub 
jeziorze.
Aby robiæ zdjêcia w ró¿nych sytuacjach na dworze, nie 
obawiaj¹c siê, ¿e aparat trochê siê zabrudzi. Wystarczy tylko 
szybko przetrzeæ aparat wilgotn¹ œciereczk¹!
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OptioWP nie tylko pozwala dodaæ notatkê g³osow¹ do zdjêcia, ale po 
prze³¹czeniu do trybu nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku zapisuje 
automatycznie dŸwiêki otoczenia a¿ do momentu naciœniêcia spustu migawki w 
celu zrobienia zdjêcia. £¹cznie nagrywane jest 20 sekund dŸwiêku – 10 sekund 
przed i 10 sekund po naciœniêciu spustu migawki. (1str.71)

OptioWP umo¿liwia wybranie ramki 
i wyœwietlenie jej na ekranie przez 
zrobieniem zdjêcia. Dziêki temu masz 
pewnoœæ, ¿e wybrana ramka pasuje 
idealnie do fotografowanego obiektu. 
(1str.72) Oczywiœcie mo¿liwe jest u¿ycie 
funkcji edycji w celu dodania ramki ju¿ po 
zrobieniu zdjêcia. (1str.130)

Nagrywaj dŸwiêki przed i po zrobieniu zdjêcia!

Wybierz ramkê przed zrobieniem zdjêcia!

Aby nagraæ siebie mówi¹cego “Uœmiech” lub “Spójrz 
na aparat”.
Aby uchwyciæ zachwyt widowni lub ekscytuj¹ce momenty 
w czasie zawodów sportowych.

Aby ozdobiæ zdjêcia ramk¹.
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OptioWP jest przyjazny dla u¿ytkownika i zapewnia prosty sposób obs³ugi dziêki 
minimalnej liczbie przycisków na korpusie aparatu. Wybieraj¹c odpowiedni¹ 
ikonê, mo¿na przejœæ do trybu robienia zdjêæ (1str.53) i dobraæ odpowiednie 
ustawienia dla danej sytuacji. Mo¿na równie¿ przejœæ do trybu odtwarzania 
(1str.104, str.122) i skorzystaæ z ró¿nych funkcji odtwarzania i edycji. Naciœniêcie 
zielonego przycisku powoduje wyœwietlenie podpowiedzi na monitorze LCD, które 
umo¿liwiaj¹ sprawdzenie funkcji dostêpnych w poszczególnych trybach oraz 
sposobu ich u¿ycia. (1str.62)

Dziêki kompaktowej i stylowej 
obudowie aparat OptioWP mo¿na 
wsun¹æ do kieszeni lub zawiesiæ go 
na szyi. W ten sposób aparat bêdzie 
zawsze pod rêk¹, podobnie jak Twoja 
komórka. Aparat jest wyposa¿ony 
równie¿ w przydatny zegarek, który 
pozwala szybko sprawdziæ godzinê. 
(1str.166)

Proste w nawigacji funkcje robienia i odtwarzania zdjêæ!

Idealny rozmiar, aby nosiæ go ze sob¹!

Naciœnij zielony przycisk, kiedy wyœwietlana jest paleta trybów, 
aby wyœwietliæ podpowiedzi. (1str.62)
U¿yj trybu zielonego, aby w prosty sposób robiæ zdjêcia 
ze standardowymi ustawieniami. (1str.64)
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OptioWP umo¿liwia odtwarzanie i edytowanie zdjêæ bez koniecznoœci po³¹czenia 
aparatu z komputerem i przeniesienia zdjêæ. Do rejestracji i edycji zdjêæ oraz 
filmów wystarczy tylko aparat. (1str.122) Nie trzeba tak¿e obawiaæ siê 
przypadkowego usuniêcia zdjêæ, poniewa¿ OptioWP pozwala teraz na ich 
odzyskanie. (1str.119)

Ciesz siê funkcjami odtwarzania i edycji bez u¿ycia 
komputera!

Dostêpnych jest wiele funkcji edycji, takich jak zmiana 
rozmiaru (1str.122), kadrowanie (1str.124), zmiana koloru 
(1str.127) lub dostosowanie jasnoœci (1str.128).
Jeœli oczy osoby na zdjêciu maj¹ kolor czerwony, mo¿na to 
naprawiæ, gdy zdjêcie jest wyœwietlane w trybie odtwarzania. 
(1str.129)
Mo¿esz podzieliæ film na dwie czêœci lub po³¹czyæ dwa filmy 
w jeden, a tak¿e wybraæ klatkê filmu i zapisaæ j¹ jako zdjêcie. 
(1str.132)
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Elementy oznaczone gwiazdk¹ ( ) s¹ dostêpne jako akcesoria opcjonalne.
Patrz “Dodatkowe akcesoria” (str.171), aby uzyskaæ informacje o innych akcesoriach.
Typy przewodu zasilaj¹cego

D-CO2A Australia / D-CO24E Europa / D-CO2H Hong Kong, Wielka Brytania / 
D-CO24J Japonia / D-CO2K Korea / D-CO24U Ameryka Pó³nocna, Kanada

Sprawdzanie zawartoœci opakowania

Aparat
OptioWP

Pasek
O-ST20 ( )

Oprogramowanie (CD-ROM)
S-SW30

Kabel USB 
I-USB7 ( )

Kabel AV
I-AVC7 ( )

Bateria litowo-jonowa D-LI8 z 
mo¿liwoœci¹ ³adowania ( )

£adowarka
D-BC8 ( )

Przewód zasilaj¹cy ( ) Instrukcja obs³ugi
(ta ksi¹¿ka)
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Przód

Ty³

Nazwy elementów

Spust migawki

W³¹cznik,
kontrolka zasilania (zielona)

Mikrofon

Kontrolka samowyzwalacza 
(czerwona)

Lampa b³yskowa

G³oœnik

Obiektyw

Uchwyt paska

Monitor LCD

Pokrywka baterii i karty

DŸwignia blokady 
pokrywki baterii

Gwint na statyw

Gniazdo zasilania

Gniazdo PC/AV 

DŸwignia blokady baterii
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Normalny ekran w trybie robienia zdjêæ 
Na ekranie widoczne s¹ ró¿ne informacje, takie jak warunki ekspozycji.

Opis elementów sterowania

Patrz Przedstawienie funkcji przycisków (str.44 - str.47), aby uzyskaæ opis funkcji 
poszczególnych przycisków.

Informacje na monitorze

Spust migawki

W³¹cznik

Przycisk 4/W

Przycisk 3

Przycisk sterowania

Przycisk Q

Przycisk zoom/w/x/f/y

Przycisk zielony/i

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:25+1.0+1.0+1.0

38381
2
3
4

5

13

14

6

8

9

11

12

7

10
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Pe³ny ekran w trybie robienia zdjêæ

Jasne i ciemne obszary
Je¿eli jakiœ fragment obiektu w ramce jest tak jasny, ¿e wydaje siê byæ bia³y, 
wskazywany obszar miga na czerwono jako ostrze¿enie. Z kolei jeœli fragment 
obiektu jest tak ciemny, ¿e wydaje siê byæ czarny, wskazywany obszar miga na 
¿ó³to jako ostrze¿enie.

1 Tryb robienia zdjêæ (str.53) 8 Pozosta³a liczba zdjêæ
2 Tryb b³ysku (str.83)
3 Tryb rejestracji (str.72, str.77, str.78) 9 WskaŸnik baterii (str.24)
4 Tryb ustawiania ostroœci (str.81) 10 Ikona blokady klawiszy (str.64)
5 Ikona drgania aparatu (str.79) 11 Ramka ostroœci (str.40)
6 Ikona zoomu cyfrowego (str.74) 12 Kompensacja ekspozycji (str.76)
7 Stan pamiêci (str.34) 13 Data i czas (str.38)

+ : Wbudowana pamiêæ 
(bez karty)

14 Ustawienie czasu na œwiecie (str.155)

a : Karta pamiêci SD
r : Karta jest zabezpieczona przed 

zapisem

1 Jasny obszar (miga na czerwono) 6 Jakoœæ (str.87)
2 Ciemny obszar (miga na ¿ó³to) 7 Balans bieli (str.88)
3 Czas migawki 8 Czu³oœæ (str.92)
4 Przys³ona 9 Wykres (str.80)
5 Rozdzielczoœæ (str.85)

F5.6F5.6
1 /2501/250
F5.6
1 /250

+1.0+1.0+1.0

383838

5M

200200ISOISO 200ISO

1 5

2

3
4

6

7
8

9
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Pe³ny ekran w trybie odtwarzania zdjêæ
Na ekranie widoczne s¹ ró¿ne informacje, takie jak warunki ekspozycji. 
B1 do B9 s¹ wyœwietlane tylko po wybraniu opcji [Histogram + Info]. (1str.109)

Podpowiedzi
W czasie korzystania z aparatu na monitorze LCD pojawiaj¹ siê podpowiedzi 
u¿ycia przycisków.
Przyciski s¹ przedstawiane w nastêpuj¹cy sposób.

A1 Numer folderu (str.158) A10 Podpowiedzi u¿ycia przycisku 
sterowania

A2 Numer pliku B1 Jasny obszar (miga na czerwono) 
(str.19)A3 Ikona zabezpieczenia (str.120)

A4 Ikona notatki g³osowej (str.148) B2 Rozdzielczoœæ (str.85)
A5 WskaŸnik baterii (str.24) B3 Jakoœæ (str.87)
A6 Ikona g³oœnoœci (str.148) B4 Balans bieli (str.88)
A7 Stan pamiêci (str.34) B5 Czu³oœæ (str.92)

+ : Wbudowana pamiêæ 
(bez karty)

B6 Ciemny obszar (miga na ¿ó³to) (str.19)

a : Karta pamiêci SD B7 Czas migawki
r : Karta jest zabezpieczona przed 

zapisem
B8 Przys³ona

A8 Ikona blokady klawiszy (str.65) B9 Wykres (str.80)
A9 Zapisana data i czas (str.38)

Przycisk sterowania (2) 2 Przycisk zoom

Przycisk sterowania (3) 3 Przycisk 4

Przycisk sterowania (4) 4 Spust migawki

Przycisk sterowania (5) 5 Przycisk zielony/i |, i

Przycisk 3

F5.6F5.6
1 /2501/250
F5.6
1 /250 03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

100100-00380038100-0038

14:2514:2514:25

200200ISOISO 200ISO

5M

B1
A3
A4
A5

A7

B9

A9

A10

A1
A2

B2

B3
B4
B5

B6
B7
B8

A6

A8

OK

SHUTTER

MENU
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Przygotowanie

Mocowanie paska

Przymocuj pasek (O-ST20) dostarczany wraz z aparatem.

1 Prze³ó¿ koñcówkê paska przez oczko uchwytu.
2 Prze³ó¿ koñcówkê paska przez pêtlê i zaciœnij.

2

1
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Zasilanie aparatu

U¿yj ³adowarki do na³adowania baterii, jeœli aparat jest u¿ywany po raz pierwszy, nie 
by³ u¿ywany przez d³u¿szy czas lub wyœwietlany jest komunikat [Battery depleted].

1 Pod³¹cz przewód zasilaj¹cy do ³adowarki D-BC8.
2 Pod³¹cz przewód zasilaj¹cy do gniazdka.
3 Umieœæ bateriê w ³adowarce w taki sposób, aby logo PENTAX 

by³o widoczne.
Kontrolka ³adowania zapala siê na czerwono w czasie ³adowania baterii
i zmienia kolor na zielony po jego zakoñczeniu. 

4 Po zakoñczeniu ³adowania nale¿y wyj¹æ bateriê z ³adowarki.

£adowanie baterii

• Maksymalny czas wymagany do pe³nego na³adowania baterii wynosi oko³o 100 
minut. W³aœciwa temperatura otoczenia w czasie ³adowania baterii wynosi 0°C 
do 40°C (32°F do 104°F). Czas ³adowania zale¿y od temperatury otoczenia 
i warunków ³adowania.

• Okres u¿ytkowania baterii koñczy siê, kiedy wkrótce po na³adowaniu czas pracy 
aparatu staje siê znacz¹co krótszy. Nale¿y u¿yæ nowej baterii.

• £adowarka s³u¿y wy³¹cznie do ³adowania baterii litowo-jonowych D-LI8. Próba 
³adowania innych baterii mo¿e doprowadziæ do przegrzania lub uszkodzenia 
³adowarki.

• Je¿eli bateria zosta³a w³o¿ona prawid³owo do ³adowarki, a kontrolka ³adowania 
nie zapala siê, oznacza to, ¿e bateria jest uszkodzona. Nale¿y j¹ wymieniæ 
na now¹.

£adowarka

Kontrolka ³adowania3
Bateria

Gniazdko

Przewód
zasilania 1

2

Podczas ³adowania:
œwieci na czerwono

Po zakoñczeniu ³adowania:
œwieci na zielono
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Nale¿y u¿ywaæ baterii dostarczonej wraz z aparatem. Przed pierwszym u¿yciem 
baterii w aparacie nale¿y j¹ na³adowaæ.

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.
Naciœnij dŸwigniê blokady pokrywki baterii w kierunku 1, przesuñ pokrywkê 
baterii/karty w kierunku 2 i zdejmij pokrywkê w kierunku 3.

2 W³ó¿ bateriê z symbolem 2 skierowanym w kierunku obiektywu, 
u¿ywaj¹c boku baterii do naciœniêcia blokady baterii w kierunku 4.
Wciœnij bateriê a¿ do jej zablokowania.

3 Zamknij pokrywkê baterii/karty.
Naciœnij dŸwigniê blokady pokrywki baterii w kierunku przeciwnym do 1.

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.
2 Zwolnij bateriê, naciskaj¹c palcem dŸwigniê blokady baterii 

kierunku 4.
Bateria zostanie zwolniona. Wyjmij bateriê z aparatu.

Instalowanie baterii

Wyjmowanie baterii

Podczas otwierania lub zamykania pokrywki baterii/karty nie nale¿y zbyt mocno 
naciskaæ przodu lub ty³u aparatu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ przesuniêcie 
obudowy wodoodpornej. Jeœli obudowa nie znajduje siê we w³aœciwej pozycji, 
aparat mo¿e utraciæ szczelnoœæ.

DŸwignia blokady pokrywki baterii DŸwignia blokady baterii

1

2



24

1

P
rzygotow

anie

• Liczba zdjêæ i czas odtwarzania
(w temperaturze 23°C, 50% zdjêæ z b³yskiem, z w³¹czonym monitorem LCD oraz 
w pe³ni na³adowan¹ bateri¹)

• Liczbê zdjêæ, jak¹ mo¿na zarejestrowaæ za pomoc¹ aparatu, zmierzono 
zgodnie ze standardami pomiarowymi organizacji CIPA, natomiast czas 
odtwarzania zmierzono zgodnie ze standardami pomiarowymi firmy 
PENTAX. Mo¿e wyst¹piæ pewne odchylenie od powy¿szych wyników 
w zale¿noœci od trybu robienia zdjêæ oraz od panuj¹cych warunków.

• WskaŸnik poziomu na³adowania baterii
WskaŸnik w na monitorze LCD umo¿liwia sprawdzenie stanu na³adowania baterii.

• Litowo-jonowa bateria D-LI8 z mo¿liwoœci¹ ³adowania jest przeznaczona tylko do 
u¿ytku z tym aparatem. U¿ycie innych baterii mo¿e spowodowaæ uszkodzenie 
aparatu.

• Wk³adaj bateriê poprawnie. Niew³aœciwe po³o¿enie baterii mo¿e spowodowaæ 
nieprawid³owe dzia³anie aparatu.

• Nie wyjmuj baterii, kiedy aparat jest w³¹czony.
• Je¿eli nie zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³u¿szy czas, wyjmij bateriê.
• Jeœli aparat zostanie pozostawiony bez baterii przez d³u¿szy czas, mog¹ zostaæ 

przywrócone domyœlne ustawienia daty i czasu.
• Przed wymian¹ baterii nale¿y odczekaæ do wyschniêcia aparatu. Wymiany 

baterii nie nale¿y wykonywaæ, jeœli aparat mo¿e siê zamoczyæ lub zabrudziæ. 
D³onie powinny byæ suche.

Pojemnoœæ zdjêæ Czas odtwarzania

Oko³o 180 zdjêæ Oko³o 230 min.

• Wydajnoœæ baterii zmniejsza siê tymczasowo wraz ze spadkiem temperatury. 
• Kiedy podczas podró¿y robisz zdjêcia w ch³odnym klimacie lub kiedy zamierzasz 

zrobiæ du¿o zdjêæ, pamiêtaj o zabraniu dodatkowych baterii.

Ekran Stan baterii

w (zielony) Wystarczaj¹ca moc baterii.

x (zielony) Moc baterii s³abnie.

y (¿ó³ty) Bateria prawie wyczerpana.

z (czerwony) Bateria wyczerpa³a siê.

[Battery depleted] Bateria wyczerpa³a siê Aparat wy³¹czy siê po wyœwietleniu tego komunikatu.
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Przetwarzanie wtórne baterii

Ten symbol oznacza, ¿e bateria jest surowcem wtórnym.
Zaklej z³¹cza baterii taœm¹ izolacyjn¹ i zanieœ do sklepu 
oznaczonego tym symbolem.

Dostarczana wraz z aparatem ³adowarka automatycznie prze³¹cza siê na 
napiêcie (100-240V) i czêstotliwoœæ pr¹du (50Hz, 60Hz) dla kraju lub regionu, 
w którym jest u¿ywana.
Kszta³t gniazdka elektrycznego ró¿ni siê w poszczególnych krajach. Przed 
wyjazdem za granicê zaleca siê sprawdzenie kszta³tu gniazdka w docelowym 
kraju (patrz “Podstawowe typy gniazdek w najwa¿niejszych krajach i regionach 
na œwiecie” (str.26)) i zabranie ze sob¹ odpowiedniej wtyczki zasilacza.
Kszta³t gniazdka nie wp³ywa na sposób ³adowania.

£adowanie baterii za granic¹

• U¿ycie gotowego transformatora mo¿e spowodowaæ niew³aœciwe dzia³anie.
• Wtyczkê zasilacza nale¿y od³¹czyæ od gniazdka, kiedy ³adowarka nie jest 

u¿ywana.

Typ A B BF C S

K
sz

ta
³t

W
ty

cz
ka

 
za

si
la

cz
a

—

Wtyczka zasilacza
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Podstawowe typy gniazdek w najwa¿niejszych krajach i regionach na 
œwiecie

A B BF C S
Ameryka 
Pó³nocna

USA, Kanada

Europa, kraje 
dawnego
Zwi¹zku
Radzieckiego

Islandia, Irlandia, W³ochy, Ukraina, Austria, 
Holandia, Kazachstan, Grecja, Szwecja, Dania, 
Niemcy, Norwegia, Wêgry, Finlandia, Francja, 
Bia³oruœ, Belgia, Rumunia, Rosja 
Wielka Brytania
Hiszpania
Szwajcaria, Polska, Portugalia

Azja Tajwan, Japonia
Sri Lanka, Malediwy 
Nepal, Bangladesz, Mongolia
Wietnam
Indie, Indonezja, Pakistan, Makao
Tajlandia
Korea
Filipiny
Singapur, Hong Kong
Chiny
Malezja

Oceania Australia, Tonga, Nowa Zelandia, Fid¿i
Guam
Tahiti

Ameryka 
Œrodkowa
i Po³udniowa

Kolumbia, Jamajka, Haiti, Panama, Bahamy, 
Puerto Rico, Wenezuela, Meksyk
Brazylia, Peru
Chile
Argentyna

Bliski Wschód Izrael, Iran
Kuwejt
Jordania

Afryka Wyspy Kanaryjskie, Gwinea, Mozambik, 
Maroko
Kenia, Afryka Po³udniowa
Algieria
Egipt
Zambia, Tanzania
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Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³ugi czas lub pod³¹czyæ aparat do 
komputera, zalecane jest u¿ycie zasilacza D-AC8 (opcja).
1 Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony, a nastêpnie otwórz 

pokrywkê baterii/karty.
2 Pod³¹cz wtyczkê zasilacza do gniazda zasilania w aparacie 

symbolem 2 skierowanym w stronê monitora LCD.
3 Pod³¹cz przewód zasilania do zasilacza.
4 Pod³¹cz przewód zasilania do gniazdka.

U¿ywanie zasilacza

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

• Upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy i przewód ³¹cz¹cy zasilacz z aparatem s¹ 
umocowane prawid³owo. Je¿eli przewód zostanie od³¹czony w czasie 
zapisywania danych na karcie pamiêci SD lub we wbudowanej pamiêci, dane 
mog¹ zostaæ utracone.

• Aby unikn¹æ ryzyka po¿aru lub pora¿enia pr¹dem, zachowaj ostro¿noœæ 
podczas u¿ywania zasilacza.
Przed u¿yciem zasilacza nale¿y przeczytaæ sekcjê “BEZPIECZNE 
KORZYSTANIE Z APARATU” (str.1).

• Przed u¿yciem zasilacza nale¿y zapoznaæ siê z jego instrukcj¹ obs³ugi.
• Nie mo¿na ³adowaæ baterii wewn¹trz aparatu poprzez pod³¹czenie zasilacza.
• Podczas otwierania lub zamykania pokrywki baterii/karty nie nale¿y zbyt mocno 

naciskaæ przodu lub ty³u aparatu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ przesuniêcie 
obudowy wodoodpornej. Jeœli obudowa nie znajduje siê we w³aœciwej pozycji, 
aparat mo¿e utraciæ szczelnoœæ.

4

1

Zasilacz

Przewód
zasilania

Gniazdo
zasilania

2

3
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Instalacja karty pamiêci SD

W tym aparacie u¿ywana jest karta pamiêci SD. Zrobione zdjêcia i nagrania 
dŸwiêkowe mog¹ byæ zapisane na karcie pamiêci SD, je¿eli zosta³a w³o¿ona do 
aparatu. Nagrania s¹ zapisywane we wbudowanej pamiêci, je¿eli karta pamiêci 
nie zosta³a w³o¿ona. (1str.34)

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

• Now¹ lub u¿ywan¹ w innym aparacie kartê pamiêci SD nale¿y sformatowaæ. 
Patrz “Formatowanie karty pamiêci SD lub wbudowanej pamiêci” (str.149), 
aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat formatowania.

• Przed wymian¹ karty pamiêci SD nale¿y odczekaæ do wyschniêcia aparatu. 
Wymiany karty nie nale¿y wykonywaæ, jeœli aparat mo¿e siê zamoczyæ lub 
zabrudziæ. D³onie powinny byæ suche.

• Podczas otwierania lub zamykania pokrywki baterii/karty nie nale¿y zbyt mocno 
naciskaæ przodu lub ty³u aparatu, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ przesuniêcie 
obudowy wodoodpornej. Jeœli obudowa nie znajduje siê we w³aœciwej pozycji, 
aparat mo¿e utraciæ szczelnoœæ.

• Liczba zdjêæ, jak¹ mo¿na zapisaæ za pomoc¹ aparatu, jest zale¿na od 
pojemnoœci karty pamiêci SD i wybranej rozdzielczoœci oraz poziomu jakoœci. 
(1str.31)

• Kontrolka zasilania miga podczas dostêpu do karty pamiêci SD 
(dane s¹ zapisywane lub odczytywane).

Karta pamiêci SD

DŸwignia blokady pokrywki baterii

Gniazdo karty 
pamiêci SD

1

2
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1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.
Naciœnij dŸwigniê blokady pokrywki baterii w kierunku 1, przesuñ pokrywkê 
baterii/karty w kierunku 2 i zdejmij pokrywkê w kierunku 3.

2 W³ó¿ kartê pamiêci SD do gniazda karty w taki sposób, 
aby etykieta by³a skierowana w stronê monitora LCD.
Wciœnij kartê a¿ do zatrzaœniêcia. Nieprawid³owe w³o¿enie karty mo¿e 
spowodowaæ problemy z zapisem zdjêæ i dŸwiêku.

3 Zamknij pokrywkê baterii/karty.
Naciœnij dŸwigniê blokady pokrywki baterii w kierunku przeciwnym do 1.

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty.
2 Wciœnij kartê do gniazda karty pamiêci SD, aby j¹ wysun¹æ.

Wyjmij kartê.

Wyjmowanie karty pamiêci SD
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Zalecenia przy u¿ywaniu kart pamiêci SD
• 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.
r pojawia siê na monitorze LCD, 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.

• 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 pamiêci lub bateria zostanie wyjêta 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.

• Aby uzyskaæ informacje na temat zgodnoœci kart pamiêci SD, nale¿y odwiedziæ 
witrynê internetow¹ firmy PENTAX lub skontaktowaæ siê z najbli¿szym centrum 
serwisowym PENTAX.

Prze³¹cznik
 zabezpieczenia

przed zapisem
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Wybierz rozdzielczoœæ (rozmiar) i poziom jakoœci (stopieñ kompresji danych) 
zdjêæ w zale¿noœci od zamierzonego sposobu ich wykorzystania.
Ustawienie wy¿szego poziomu jakoœci i rozdzielczoœci zapewni lepsze zdjêcia 
do drukowania, ale spowoduje obni¿enie ca³kowitej liczby zdjêæ, które mo¿na 
zapisaæ we wbudowanej pamiêci aparatu lub na karcie pamiêci SD.
Jakoœæ zapisanego lub wydrukowanego zdjêcia jest zale¿na tak¿e od poziomu 
jakoœci, kompensacji ekspozycji, rozdzielczoœci drukarki i wielu innych 
czynników, przez co nie ma potrzeby wybierania wy¿szej rozdzielczoœci ni¿ jest 
to konieczne. Rozdzielczoœæ i (1600×1200) jest wystarczaj¹ca do drukowania 
zdjêæ o rozmiarze karty pocztowej. Poni¿sza tabela przedstawia w³aœciwe 
ustawienia zale¿nie od sposobu ich wykorzystania.

Dopasowanie rozdzielczoœci do zastosowania

Domyœlnym ustawieniem jest f (2560×1920).

Dopasowanie jakoœci do zastosowania

Domyœlnym ustawieniem jest D (Lepszy).

W³aœciwe ustawienia rozdzielczoœci i poziomu jakoœci zdjêæ mo¿na wybraæ 
w menu [A Rec. Mode].

Rozdzielczoœæ i jakoœæ zdjêæ

Rozdzielczoœæ Zastosowanie

f 2560×1920 Drukowanie zdjêæ z wysok¹ jakoœci¹ lub zdjêæ o rozmiarze A4, 
edytowanie zdjêæ na komputerze.

Drukowanie zdjêæ o rozmiarze karty pocztowej.

U¿ycie na stronie internetowej lub do³¹czanie do poczty 
elektronicznej.

g 2304×1728

h 2048×1536

i 1600×1200

l 1024× 768

m 640× 480

C Najlepsza Najni¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ do wydruku.

D Lepsza Standardowy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ 
ogl¹danych na ekranie komputera.

E Dobra Najwy¿szy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony dla zdjêæ 
za³¹czanych do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.

Wybieranie rozdzielczoœci 1str.85

Ustawienie poziomu jakoœci. 1str.87

O
st

ro
œæ
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Rozdzielczoœæ, poziom jakoœci i liczba zdjêæ
(przybli¿ona liczba zdjêæ)

• Powy¿sze wartoœci mog¹ ró¿niæ siê w zale¿noœci od fotografowanego obiektu, 
panuj¹cych warunków, karty pamiêci SD itp.

C (Najlepsza) D (Lepsza) E (Dobra)

Wbudowa
na pamiêæ 64 MB Wbudowa

na pamiêæ 64 MB Wbudowa
na pamiêæ 64 MB

f 2560×1920 3 18 6 35 10 60

g 2304×1728 4 24 8 46 11 66

h 2048×1536 5 30 9 55 14 80

i 1600×1200 8 50 15 86 20 117

l 1024× 768 18 107 33 193 42 242

m 640× 480 39 227 61 352 75 430
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Wybierz ustawienia rozdzielczoœci i szybkoœci klatek najlepiej odpowiadaj¹ce 
przewidywanemu sposobowi wykorzystania filmu.
Liczba pikseli wskazuje rozdzielczoœæ obrazu. Im wiêcej pikseli, tym obraz jest 
ostrzejszy, ale kosztem wiêkszego rozmiaru pliku.
Liczba klatek wskazuje liczbê klatek filmu na sekundê. Im wiêksza ta wartoœæ, 
tym lepsza jest jakoœæ filmu, ale kosztem wiêkszego rozmiaru pliku.
W³aœciwe ustawienia rozdzielczoœci i liczby klatek mo¿na wybraæ w opcji [Movie] 
w menu [A Rec. Mode].

Dopasowanie rozdzielczoœci do zastosowania

Domyœlnym ustawieniem jest D (320×240).

Dopasowanie szybkoœci klatek do zastosowania

Domyœlnym ustawieniem jest 30 fps (klatek na sekundê).

Rozdzielczoœæ, szybkoœæ klatek i przybli¿ony czas nagrywania
(przybli¿ony czas nagrywania)

• Powy¿sze dane zosta³y opracowane zgodnie ze standardowymi warunkami 
robienia zdjêæ firmy PENTAX. Mog¹ siê zmieniaæ w zale¿noœci od tematu, 
panuj¹cych warunków i typu u¿ywanej karty pamiêci SD.

Rozdzielczoœæ i szybkoœæ klatek filmu

Wybieranie rozdzielczoœci filmu 1str.101

Wybieranie szybkoœci klatek 1str.102

D (320×240) Przeznaczony dla filmów ogl¹danych na komputerze.

E (160×120)
Rozmiar pliku jest mniejszy, ale ³¹czny czas nagrywania siê wyd³u¿a. 
Przeznaczony do u¿ycia na stronie internetowej lub do³¹czenia do poczty 
elektronicznej.

30 klatek/sek. Tworzy filmy o wysokiej jakoœci, ale ³¹czny czas nagrywania staje siê krótszy.

15 klatek/sek. Wyd³u¿a ³¹czny czas nagrywania, poniewa¿ rozmiar pliku staje siê mniejszy.

30 klatek/sek. 15 klatek/sek. DŸwiêk

Wbudowa
na pamiêæ 64 MB Wbudowa

na pamiêæ 64 MB Wbudowa
na pamiêæ 64 MB

D  320×240 16 sek. 1 min. 
32 sek. 30 sek. 2 min. 

56 sek. 23 min. 
2 sek. 

132 min. 
13 sek. 

E  160×120 1 min. 
1 sek. 

5 min. 
52 sek. 

1 min. 
52 sek. 

10 min. 
45 sek. 



34

1

P
rzygotow

anie

W³¹czanie i wy³¹czanie aparatu

1 Naciœnij przycisk w³¹cznika.
Aparat w³¹cza siê.
Je¿eli po w³¹czeniu aparatu wyœwietla siê ekran ustawieñ pocz¹tkowych lub 
ustawieñ daty, nale¿y postêpowaæ zgodnie z procedur¹ na stronie str.36, 
aby ustawiæ jêzyk interfejsu lub bie¿¹c¹ datê i czas.

2 Naciœnij ponownie przycisk w³¹cznika.
Aparat wy³¹cza siê, a kontrolka zasilania gaœnie.

Karta pamiêci jest sprawdzana automatycznie po 
w³¹czeniu aparatu. + pojawia siê na monitorze LCD, 
jeœli do aparatu nie w³o¿ono karty pamiêci SD. 
W takim przypadku zdjêcia i pliki dŸwiêkowe bêd¹ 
zapisywane we wbudowanej pamiêci.
r jest wyœwietlane zamiast a, jeœli prze³¹cznik 
blokady zapisu karty pamiêci SD znajduje siê 
w pozycji zablokowanej. W takiej sytuacji nie jest 
mo¿liwe zapisywanie zdjêæ i dŸwiêków.

Robienie zdjêæ 1str.63

Sprawdzanie karty pamiêci

W³¹cznik

383838

03/25 /200503/25 /2005

14:2514:25

03/25 /2005

14:25

Stan pamiêci
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U¿yj tego trybu, aby wyœwietliæ zdjêcie lub odtworzyæ plik dŸwiêkowy 
bezpoœrednio, nie robi¹c kolejnych zdjêæ.
Naciœniêcie spustu migawki nie powoduje przejœcia do trybu A.

1 Naciœnij w³¹cznik, przytrzymuj¹c przycisk Q.
Aparat w³¹cza siê w trybie tylko odtwarzania.

Tryb tylko odtwarzania

Aby prze³¹czyæ siê z trybu tylko odtwarzania do trybu A, wy³¹cz aparat, 
a nastêpnie w³¹cz go ponownie.

Wyœwietlanie zdjêæ 1str.42

W³¹cznik

Przycisk Q
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Ustawienia pocz¹tkowe

Je¿eli po w³¹czeniu aparatu wyœwietla siê ekran ustawieñ pocz¹tkowych lub 
ustawieñ daty, nale¿y postêpowaæ zgodnie z poni¿sz¹ procedur¹, aby ustawiæ 
jêzyk interfejsu lub bie¿¹c¹ datê i czas.
Je¿eli wyœwietlony zostaje siê ekran ustawieñ pocz¹tkowych

1str.37 “Ustawienie jêzyka interfejsu”
1str.38 “Ustawianie daty i czasu”

Je¿eli wyœwietlony zostaje ekran ustawieñ daty

1str.38 “Ustawianie daty i czasu”

Je¿eli ¿aden z ekranów nie zostaje wyœwietlony, dokonanie ustawieñ nie jest wymagane.

Przycisk sterowania

Przycisk 4

In i t ia l  Set t ing

MENU Cancel

Engl ish

OK OK

New York

Hometown
DSTOFFOFFOFF

Date  Adjust

MENU Cancel

Date  Sty le mm dd yy

Date 01/01 /2005

Time 0:00

OK OK

/ / 24h
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Mo¿esz wybraæ jêzyk, w jakim bêd¹ wyœwietlane menu, komunikaty o b³êdach itd.

1 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran Language/  zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ jêzyk interfejsu.

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawiania miasta i czasu letniego zostaje 
wyœwietlony.

4 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê do [Hometown].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran miasta czasu lokalnego zostaje 
wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ miasto.

7 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê do [DST] (ustawienie czasu letniego).

8 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby w³¹czyæ O (On) lub wy³¹czyæ P (Off).

9 Naciœnij przycisk 4 dwa razy.
Ekran ustawieñ daty zostaje wyœwietlony.

Ustawienie jêzyka interfejsu

Mo¿esz zmieniæ jêzyk interfejsu. (1str.157)
Format sygna³u wyjœcia sygna³u wideo jest ustawiany zgodnie z krajem lub regionem 
wybranym w opcji [Language/ ] na ekranie ustawieñ pocz¹tkowych. 
Ustawienie to mo¿na zmieniæ. (1str.160)

Engl ish

Neder lands

Francais

Deutsch
Español
I ta l iano

Svenska

MENU Cancel OK OK

Ini t ia l  Set t ing

MENU Cancel

Engl ish

OK OK

New York

Hometown
DSTOFFOFFOFF

Czas letni
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Ustawienie aktualnej daty i czasu oraz formatu wyœwietlania.

1 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê do [mm/dd/rr].

2 Naciœnij przycisk sterowania (23),
aby wybraæ format wyœwietlania daty 
i czasu.

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê do [24h].

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [24h] (format 24-godziny) 
lub [12h] (format 12-godzinny).

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka powraca do [Date Style].

6 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê do [Date].

7 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przesuwa siê na miesi¹c.

8 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby zmieniæ miesi¹c
W ten sam sposób mo¿na zmieniæ dzieñ i rok.
Nastêpnie mo¿na zmieniæ ustawienia czasu.
Je¿eli w kroku 4 wybrano pozycjê [12h], 
ustawienie am lub pm prze³¹cza siê w zale¿noœci 
od bie¿¹cej godziny.

Ustawianie daty i czasu

Date  Adjust

MENU Cancel

Date  Sty le mm dd yy

Date 01/01 /2005

Time 0:00

OK OK

/ / 24h

Date  Adjust

MENU Cancel

Date  Sty le mm dd yy

Date 01/01 /2005

Time 0:00

OK OK

/ / 24h

Date  Adjust

MENU Cancel

Date  Sty le mm dd yy

Date 01/01 /2005

Time 0:00

OK OK

/ / 24h

Date  Adjust

MENU Cancel

Date  Sty le mm dd yy

Date 01/01 /2005

Time 0:00

OK OK

/ / 24h
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9 Naciœnij przycisk 4.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ. Jeœli data i czas zostan¹ ustawione 
poprzez operacje wykonywane w menu [u Setting], nast¹pi powrót do tego 
menu. Naciœnij ponownie przycisk 4.

Po wyœwietleniu ekranu ustawieñ pocz¹tkowych lub ustawieñ zmiany daty mo¿esz 
przerwaæ proces ustawiania i przejœæ do trybu robienia zdjêæ poprzez naciœniêcie 
przycisku 3. W takim przypadku ekran ustawieñ pocz¹tkowych zostanie 
wyœwietlony, kiedy aparat zostanie w³¹czony nastêpnym razem.

• Po dokonaniu ustawieñ i naciœniêciu przycisku 4 zegar aparatu zresetuje siê 
i ustawi na 00 sekund. Aby ustawiæ dok³adny czas, naciœnij przycisk 4, kiedy 
sygna³ czasu (w telewizji, radio itp.) osi¹gnie 00 sekund.

• Za pomoc¹ operacji wykonywanych w menu mo¿na zmieniæ jêzyk oraz 
ustawienia daty i czasu. (1str.150, str.157)
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Szybki start

Robienie zdjêæ

Poni¿ej opisano najprostsz¹ procedurê robienia zdjêæ. Automatyczne w³¹czenie 
b³ysku zale¿ne jest od warunków oœwietlenia.

1 Naciœnij przycisk w³¹cznika.
Aparat w³¹cza siê i jest gotowy do fotografowania. 
Jest to tryb robienia zdjêæ.

2 SprawdŸ obiekt i informacje o ekspozycji 
na monitorze LCD.
Ramka ostroœci na œrodku monitora LCD 
wskazuje strefê automatycznego ustawiania 
ostroœci.
Mo¿esz zmieniæ wielkoœæ fotografowanego 
obiektu, naciskaj¹c przycisk zoom/w/x w lew¹ 
lub w praw¹ stronê.
x : powiêksza obiekt.
w : powiêksza rejestrowany obszar w aparacie.

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.
Zdjêcie zostaje wyœwietlone na monitorze LCD przez jedn¹ sekundê 
(natychmiastowy podgl¹d) i zapisane na karcie pamiêci SD lub we wbudowanej 
pamiêci. (1str.41)

Naciœnij zielony przycisk, aby przejœæ do trybu zielonego, w którym aparat ustawia 
wszystkie funkcje robienia zdjêæ. Wybranie trybu zielonego zapewnia najprostsz¹ 
metodê robienia poprawnych zdjêæ. (1str.64)

W³¹cznik

Spust migawki

Przycisk zoom/w/x

14:2514:25

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:25

383838

Ramka ostroœci
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Spust migawki dzia³a dwustopniowo. 

Naciœniêcie do po³owy
Ostroœæ, ekspozycja i balans bieli s¹ blokowane po lekkim naciœniêciu spustu 
migawki (do po³owy). Zielona ramka ostroœci na monitorze LCD œwieci siê, kiedy 
spust migawki zostanie naciœniêty do po³owy, a obiekt jest ostry. Ramka œwieci 
na czerwono, je¿eli obiekt nie jest ostry.

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

Obraz bêdzie wyœwietlany na monitorze LCD przez jedn¹ sekundê 
(natychmiastowy podgl¹d) natychmiast po zrobieniu zdjêcia. 
Czas wyœwietlania podgl¹du mo¿na zmieniæ. (1str.93)
W czasie natychmiastowego podgl¹du mo¿esz skasowaæ zdjêcie, naciskaj¹c 
przycisk i.

U¿ywanie spustu migawki

 Natychmiastowy podgl¹d

[Problemy z ostroœci¹]
Aparat mo¿e nie ustawiæ ostroœci w nastêpuj¹cych warunkach. Ustaw i zablokuj 
ostroœæ na obiekcie znajduj¹cym siê w tej samej odleg³oœci (naciœnij spust 
migawki do po³owy), a nastêpnie wyceluj aparat na wybrany obiekt i naciœnij 
spust migawki do koñca.
• Obiekty, które nie zapewniaj¹ kontrastu, takie jak niebo lub bia³y mur.
• Ciemne miejsca i obiekty, a tak¿e warunki uniemo¿liwiaj¹ce odbijanie 

œwiat³a.
• Poziome linie lub szczegó³owe wzory.
• Szybko poruszaj¹ce siê obiekty.
• Kiedy obiekt na pierwszym planie i obiekt w tle znajduj¹ siê na tym samym 

zdjêciu.
• Odbijaj¹ce siê œwiat³o lub bardzo silnie oœwietlenie z ty³u (jasne t³o).
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Wyœwietlanie zdjêæ

1 Naciœnij przycisk odtwarzania Q
po zrobieniu zdjêcia.
Zdjêcie zostaje wyœwietlone na monitorze LCD. 
Jest to tryb Q (tryb odtwarzania). Wyœwietlenie 
pojedynczego zdjêcia na ca³ym ekranie w trybie 
Q (jest to domyœlne ustawienie trybu Q)
nosi nazwê trybu pojedynczych zdjêæ.
Naciœnij ponownie przycisk Q w trybie Q
lub naciœnij spust migawki do po³owy, aby 
powróciæ do trybu A.

1 Naciœnij przycisk odtwarzania Q po zrobieniu zdjêcia.
Zdjêcie pojawia siê na monitorze LCD.

2 Naciœnij przycisk sterowania (45).
Poprzednie lub nastêpne zdjêcie zostaje wyœwietlone.

Odtwarzanie zdjêæ

Odtwarzanie poprzedniego lub nastêpnego zdjêcia

Przycisk sterowania

Przycisk Q

Spust migawki

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100-00380038100-0038

Numer pliku
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1 Naciœnij przycisk odtwarzania Q po zrobieniu zdjêcia.
Zdjêcie pojawia siê na monitorze LCD.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ s (obrót zdjêcia).

4 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie jest obracane o 90 stopni przy ka¿dym 
naciœniêciu przycisku.

5 Naciœnij przycisk Q.
Obrócone zdjêcie zostaje wyœwietlone.

Naciœnij przycisk i, aby wyœwietliæ ekran kasowania 
w czasie ogl¹dania zdjêcia. U¿yj przycisku 
sterowania (2), aby wybraæ [Deletion] i naciœnij 
przycisk 4. (1str.114)

Obracanie wyœwietlanego zdjêcia

• Filmów nie mo¿na obracaæ.
• Zabezpieczone zdjêcia mo¿na ich obracaæ, ale nie jest mo¿liwe ich zapisanie 

po obróceniu.

Usuwanie wyœwietlanego zdjêcia

Przycisk sterowania

Przycisk 4

Przycisk Q

Przycisk i

MENU OK

OK OKOKOK

Delet ion

Cancel

100100-00170017100-0017

All Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/Sounds
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Podstawowe funkcje

Przedstawienie funkcji przycisków

1 W³¹cznik
Wy³¹cza aparat. (1str.34)

2 Spust migawki
Po naciœniêciu do po³owy ustawia ostroœæ na obiekcie (z wyj¹tkiem trybów s,
3 i \). (1str.40)
Po naciœniêciu do koñca robi zdjêcie. (1str.40)
Rozpoczyna i zatrzymuje odtwarzanie filmu w trybie C. (1str.99)
Rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie pliku dŸwiêkowego w trybie O. (1str.144)

3 Zielony przycisk
Prze³¹cza w tryb zielony. (1str.64)
Wywo³uje przypisane menu. (1str.58)
Wyœwietla opis funkcji wybranej na palecie trybów. (1str.62)

4 Przycisk Zoom/w/x/f/y
Zmienia obszar zdjêcia. (1str.74)
Dodaje i usuwa tryb robienia zdjêæ na palecie trybów robienia zdjêæ. (1str.57)

5 Przycisk Q
Prze³¹cza w tryb Q. (1str.104)

Tryb A

1

2

3

4

5

6

7

8
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6 Przycisk sterowania
(2) : Zmienia tryb rejestracji. (1str.72, str.77, str.78)
(3) : Wyœwietla paletê trybów robienia zdjêæ. (1str.53)
(4) : Zmienia tryb b³ysku. (1str.83)
(5) : Zmienia tryb ustawiania ostroœci. (1 str.81)
(23) : Dostosowuje \ w trybie \. (1str.82)

7 Przycisk 4/W
Zmienia informacje wyœwietlane na monitorze LCD. (1str.79)

8 Przycisk 3
Wyœwietla menu [A Rec. Mode]. (1str.48)
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1 W³¹cznik
Wy³¹cza aparat. (1str.34)

2 Spust migawki
Prze³¹cza w tryb A po naciœniêciu do po³owy lub do koñca. (1str.104)

3 Przycisk zielony/i
Prze³¹cza z ekranu pojedynczych zdjêæ do ekranu kasowania. (1str.114)
Prze³¹cza z ekranu dziewiêciu zdjêæ do ekranu wyboru i kasowania. (1str.116)
Wyœwietla podpowiedzi u¿ycia funkcji wybranej na palecie trybu odtwarzania. 
(1str.62)

4 Przycisk zoom/f/y
Prze³¹cza z ekranu pojedynczych zdjêæ do ekranu dziewiêciu zdjêæ po 
naciœniêciu f oraz do ekranu folderów po ponownym naciœniêciu f.
Powraca do poprzedniego ekranu po naciœniêciu y. (1str.105)
Powiêksza zdjêcie po naciœniêciu y na ekranie pojedynczych zdjêæ. 
Powraca do poprzedniego ekranu po naciœniêciu f. (1str.107)
Mo¿e byæ u¿yty do zmiany poziomu g³oœnoœci podczas odtwarzania filmu 
lub pliku dŸwiêkowego. (1str.112, str.146)

5 Przycisk Q
Prze³¹cza w tryb A. (1str.104)

Tryb Q

1

2

3

4

5

6

7

8
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6 Przycisk sterowania
(2) : Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie filmu albo pliku 

dŸwiêkowego. (1str.112, str.146)
(3) : Wyœwietla paletê trybu odtwarzania. (1str.61)

Zatrzymuje odtwarzanie filmu albo pliku dŸwiêkowego. 
(1str.112, str.146)

(45) : Wyœwietla poprzednie lub nastêpne zdjêcie albo plik dŸwiêkowy 
na ekranie pojedynczych zdjêæ. (1str.42)
Przewija o jedn¹ klatkê do przodu lub do ty³u oraz odwraca 
kierunek odtwarzania filmu. (1str.112)
Przewija do przodu lub do ty³u oraz przechodzi do pozycji indeksu 
podczas odtwarzania nagrania dŸwiêkowego. (1str.146)

(2345) : Przesuwa obszar wyœwietlania powiêkszonego zdjêcia. (1str.107)
Wybiera zdjêcie na ekranie dziewiêciu zdjêæ lub folder na 
ekranie folderów. (1str.105)

7 Przycisk 4/W
Zmienia informacje wyœwietlane na monitorze LCD. (1str.109)
Powoduje zakoñczenie wyœwietlania powiêkszonego zdjêcia lub ekranu 
dziewiêciu zdjêæ oraz powrót do wyœwietlania pojedynczego zdjêcia. 
(1str.105, str.107)
Przechodzi do ekranu dziewiêciu zdjêæ dla folderu wybranego na ekranie 
folderów. (1str.106)

8 Przycisk 3
Wyœwietla menu [A Rec. Mode] na ekranie pojedynczych zdjêæ. (1str.48)
Powraca do ekranu pojedynczych zdjêæ podczas wyœwietlania palety trybu 
odtwarzania. (1str.60)
Powoduje zakoñczenie wyœwietlania powiêkszonego zdjêcia lub ekranu 
dziewiêciu zdjêæ oraz powrót do wyœwietlania pojedynczego zdjêcia. 
(1str.105, str.107)
Przechodzi do ekranu dziewiêciu zdjêæ dla folderu wybranego na ekranie 
folderów. (1str.106)
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Ustawianie funkcji aparatu

Aby zmieniæ ustawienia aparatu, nale¿y nacisn¹æ przycisk 3 w celu 
wyœwietlenia menu [A Rec. Mode] lub menu [u Setting]. Menu s³u¿¹ce do 
odtwarzania i edycji zdjêæ s¹ wyœwietlane poprzez paletê trybu odtwarzania.

Naciœniêcie przycisku 3 powoduje wyœwietlenie menu [A Rec. Mode].

Ustawianie przy u¿yciu menu

MENU OKSHUTTER

MENU

Rec.  Mode 1/3

3838

03/25 /200503/25 /2005

14:2514:25

03/25 /2005

14:25

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100100-0038100-0038

3838

03/25 /200503/25 /2005

14:2514:25

03/25 /2005

14:25

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100100-0038100-0038

MENU Exi tExi tExi t

5M

AWB

AF
  ISO      

AUTO

Rec.  Mode

Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M

Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO

5M

Set t ing

Sound

Date  Adjust

Alarm

World  Time

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Set t ing

Format

Sound

01/01/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Format

Zmieñ
ustawienie i 
przejdŸ do 
trybu R

Naciœniêcie do 
po³owy

Podczas nagrywania Podczas odtwarzania

lub

Zmieñ
ustawienie i 
przejdŸ do 
trybu Q



49

3

P
odstaw

ow
e funkcje

Przyk³ad: Ustawianie [Quality Level] w menu [A Rec.Mode].

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê do [Recorded Pixels].

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ramka przesuwa siê do [Quality Level].

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Zostaje wyœwietlone menu rozwijane z pozycjami, 
które mo¿na wybraæ.
Menu rozwijane zawiera tylko te pozycje, które 
mo¿na wybraæ przy bie¿¹cych ustawieniach 
aparatu.

5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby zmieniæ ustawienie.
Poziom jakoœci zmienia siê przy ka¿dym 
naciœniêciu przycisku sterowania (23).

W czasie korzystania z menu na monitorze LCD pojawiaj¹ siê podpowiedzi u¿ycia 
przycisków.

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO

Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

MENU

1/3

5M

AWB

AF
  ISO      

AUTO

Rec.  Mode

Exi tExi tExi t

Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

Rec.  Mode

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

1/3

5M

AWB

AF
  ISO      

AUTO
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6 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.
Po naciœniêciu spustu migawki do koñca nastêpuje zapisanie ustawienia 
i zrobienie zdjêcia.

6 Naciœnij przycisk Q.
Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o trybie odtwarzania.

6 Naciœnij przycisk 4 lub przycisk sterowania (4).
Ustawienie zostaje zapisane, a ekran powraca do kroku 3.

6 Naciœnij przycisk 3.
Zmiany zostaj¹ anulowane, a ekran powraca do kroku 3.

Funkcje przycisku 3 ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od danego ekranu. Nale¿y 
zapoznaæ siê z podpowiedziami u¿ycia przycisków.

 Exit : Zapisuje bie¿¹ce ustawienie, opuszcza menu i powraca 
do poprzedniego ekranu.

: Zapisuje bie¿¹ce ustawienie i powraca do kroku 3.

 Cancel : Anuluje bie¿¹ce ustawienie, opuszcza menu i powraca 
do kroku 3.

Zapisanie ustawienia i rozpoczêcie fotografowania

Zapisanie ustawienia i rozpoczêcie odtwarzania zdjêæ

Zapisanie ustawienia i kontynuacja pracy z menu

Anulowanie zmian i kontynuacja pracy z menu

MENU

MENU

MENU
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Wyœwietla pozycje, które mo¿na ustawiæ poprzez menu, a tak¿e zapewnia opisy 
poszczególnych pozycji. Na podstawie listy ustawieñ domyœlnych w za³¹czniku 
(1str.168) mo¿na zdecydowaæ, czy ustawienia bêd¹ zapisywane po wy³¹czeniu 
aparatu, a tak¿e czy po zresetowaniu aparatu bêd¹ przywracane ustawienia 
domyœlne.
Menu [A Rec. Mode]
To menu zawiera funkcje odnosz¹ce siê do robienia zdjêæ i nagrywania filmów.

Lista menu

Pozycja Opis Strona

Rozdzielczoœæ 
(Recorded Pixels) Ustawianie rozdzielczoœci zdjêæ. str.85

Jakoœæ
(Quality Level) Ustawianie jakoœci zdjêæ. str.87

Balans bieli 
(White Balance) Dostosowywanie balansu bieli do warunków oœwietlenia. str.88

U
st

aw
ie

ni
e 
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to
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i o

st
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(A
F
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et
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g)

Pole ostroœci 
(Focusing Area) Zmiana pola ustawiania ostroœci. str.90

Ogranicznik
ostroœci
(Focus Limiter)

Ograniczenie pola ruchu obiektywu w zale¿noœci od warunków. str.90

Czu³oœæ
(Sensitivity) Ustawienie czu³oœci. str.92

Kompensacja ekspozycji 
(EV Compensation) Dostosowanie ogólnej jasnoœci zdjêcia. str.76

F
ilm

Rozdzielczoœæ
(Recorded Pixels) Ustawianie rozdzielczoœci filmów. str.101

Liczba klatek 
(Frame Rate) Ustawianie szybkoœci klatek (liczby klatek na sekundê). str.102

Tryb koloru 
(Color Mode) Wybór trybu koloru dla filmów. str.103

Zoom cyfrowy 
(Digital Zoom) Pozwala wybraæ, czy funkcja zoomu cyfrowego bêdzie u¿ywana. str.75

Natychmiastowy podgl¹d 
(Instant Review) Ustawienie czasu natychmiastowego podgl¹du. str.93

Pamiêæ
(Memory)

Pozwala wybraæ, czy ustawione wartoœci funkcji robienia zdjêæ 
bêd¹ zapisywane po wy³¹czeniu aparatu, czy te¿ przywracane 
bêd¹ wartoœci domyœlne.

str.97

Ostroœæ (Sharpness) Pozwala wybraæ, czy zrobione zdjêcie ma byæ ostre, czy te¿ 
zmiêkczone. str.94

Nasycenie (Saturation) Ustawianie nasycenia kolorów. str.95

Kontrast (Contrast) Ustawianie kontrastu zdjêcia. str.96
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Menu [u Setting]

• U¿yj trybu zielonego, aby w prosty sposób robiæ zdjêcia ze standardowymi 
ustawieniami, niezale¿nie od ustawieñ w menu [A Rec. Mode]. (1str.64)

• Przypisanie czêsto u¿ywanych funkcji do przycisku zielonego umo¿liwia 
przejœcie bezpoœrednio do menu. (1str.58)

Pozycja Opis Strona

Format Formatowanie karty pamiêci SD lub wbudowanej pamiêci str.149

DŸwiêk 
(Sound)

Zmiana g³oœnoœci odtwarzania i ustawianie dŸwiêku 
startowego, dŸwiêku migawki, dŸwiêków podstawowych 
operacji oraz dŸwiêku samowyzwalacza.

str.151

Ustawianie daty 
(Date Adjust) Ustawianie daty i czasu oraz formatu wyœwietlania. str.150

Alarm Ustawianie alarmu. str.153

Czas na œwiecie 
(World Time) Ustawianie czasu na œwiecie. str.155

Jêzyk/
(Language)

Ustawianie jêzyka, w jakim s¹ wyœwietlane menu i komunikaty. str.157

Nazwa folderu 
(Folder Name)

Wybór sposobu przypisywania nazw do folderów s³u¿¹cych 
do przechowywania zdjêæ i plików dŸwiêkowych. str.158

Po³¹czenie USB 
(USB Connection)

Ustawianie po³¹czenia z u¿yciem kabla USB (do komputera 
lub drukarki). str.159

Wyjœcie wideo 
(Video Out) Ustawianie formatu wyjœcia sygna³u dla urz¹dzeñ audio/wideo. str.160

Poziom jasnoœci 
(Brightness Level) Zmiana jasnoœci monitora LCD. str.161

Oszczêdzanie energii 
(Power Saving)

Ustawianie czasu, po up³ywie którego aparat przechodzi w tryb 
oszczêdzania energii. str.162

Szybki zoom 
(Quick Zoom)

Wyœwietlanie zdjêcia z maksymalnym powiêkszeniem po 
naciœniêciu y na przycisku zoom/f/y. str.108

Automatyczne 
wy³¹czanie 
(Auto Power Off)

Ustawianie czasu, po up³ywie którego aparat automatycznie 
siê wy³¹cza. str.163

Zielony przycisk 
(Green Button) Przypisywanie funkcji do zielonego przycisku. str.58

Resetowanie
(Reset)

Przywracanie domyœlnych wartoœci ustawieñ innych ni¿ data 
i czas, jêzyk, czas na œwiecie, format sygna³u wideo, tryby 
robienia zdjêæ przypisanych do palety trybów robienia zdjêæ 
oraz ich kolejnoœæ.

str.165
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Aparat OptioWP zapewnia wiele trybów robienia zdjêæ, które umo¿liwiaj¹ 
fotografowanie i nagrywanie filmów w ró¿nych sytuacjach poprzez wybranie 
w³aœciwego trybu z palety trybów robienia zdjêæ.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ tryb robienia zdjêæ.
Wybierz tryb robienia zdjêæ i naciœnij zielony 
przycisk, aby wyœwietliæ podpowiedzi u¿ycia 
tego trybu. (1str.62)

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb robienia zdjêæ zostaje wybrany, a aparat 
powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustawianie trybu robienia zdjêæ

W trybach zdjêæ innych ni¿ R, C, O i F b³ysk, ostroœæ, nasycenie, kontrast, 
ostroœæ i balans bieli s¹ ustawiane automatycznie na wartoœci optymalne dla 
ka¿dego trybu.

1, 2
3

ChangeChangeGuideGuideGuide Change

LandscapeLandscapeLandscape

OK OKOKOK

383838

14:2514:25

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:25
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Dostêpnych jest 20 trybów robienia zdjêæ.

1 R Program
Jest to podstawowy tryb robienia zdjêæ. Poszczególne funkcje mog¹ byæ 
ustawiane przez aparat lub u¿ytkownika.

2 A Scena nocna (Night Scene)
Idealny tryb do fotografowania w nocy. Zaleca siê 
u¿ycie statywu. Jeœli na zdjêciu znajd¹ siê ludzie, 
nale¿y u¿yæ lampy b³yskowej.

3 C Film (Movie)
Ten tryb s³u¿y do nagrywania filmów. Podczas 
nagrywania filmów rejestrowany jest tak¿e dŸwiêk.

4 O Nagrywanie g³osu (Voice Recording)
Ten tryb s³u¿y do nagrywania plików dŸwiêkowych. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie 
zakryæ rêk¹ mikrofonu na górze aparatu.

5 F Panorama
Ten tryb s³u¿y do robienia zdjêæ panoramicznych. Do po³¹czenia zdjêæ mo¿na 
u¿yæ oprogramowania dostarczanego wraz z aparatem.

6 q Pejza¿ (Landscape)
Ten tryb s³u¿y do fotografowania krajobrazu. 
Ostroœæ jest ustawiana na szeroki.

7 < Kwiaty (Flower)
Ten tryb s³u¿y do robienia jasnych, kolorowych zdjêæ 
kwiatów z miêkkimi krawêdziami.
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8 I Portret (Portrait)
Ten tryb s³u¿y do fotografowania ludzi, 
którzy zyskuj¹ zdrowy, naturalny wygl¹d.

9 B Zdjêcia podwodne (Underwater)
Ten tryb s³u¿y do robienia zdjêæ pod wod¹. 
Pozwala to uchwyciæ b³êkit morza.

0 i Pla¿a i œnieg (Surf & Snow)
S³u¿y do robienia zdjêæ w jasnych miejscach, 
takich jak pla¿a lub góry pokryte œniegiem.

a \ Sport
Jest to idealny tryb do fotografowania szybko 
poruszaj¹cych siê obiektów. Aparat utrzymuje 
ostroœæ ruchomego obiektu a¿ do naciœniêcia 
spustu migawki.

b C Nagrywanie z synchronizacj¹ 
dŸwiêku (Synchro Sound Record)
Aparat automatycznie nagrywa dŸwiêk przez 10 sekund przed zwolnieniem 
migawki oraz przez 10 sekund po jej zwolnieniu.

c E Zwierzêta (Pet)
Jest to idealny tryb do fotografowania zwierz¹t. 
Aparat utrzymuje ostroœæ poruszaj¹cego siê 
zwierzaka a¿ do naciœniêcia spustu migawki. Mo¿na 
wybraæ ustawienia zale¿nie od koloru sierœci pupila.
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d x Œwiat³o œwiecy (Candlelight)
Idealny tryb do fotografowania w romantycznych 
chwilach. Rozdzielczoœæ zostaje ustawiona na 
1280×960.

e X Miêkki (Soft)
Ten tryb s³u¿y do robienia zdjêæ z miêkkimi, 
rozmytymi krawêdziami.

f y Sztuczne ognie (Fireworks)
Ten tryb s³u¿y do robienia spektakularnych zdjêæ 
ogni sztucznych. Zaleca siê u¿ycie statywu, 
poniewa¿ migawka zostaje ustawiona na 4 sek.

g S Autoportret (Self-portrait) 
Ten tryb umo¿liwia robienie sobie zdjêæ. 
Aparat dostosowuje ostroœæ i kolory.

h z Naturalny odcieñ skóry 
(Natural Skin Tone)
Dostosuj kolor i jasnoœæ, aby oddaæ odcieñ skóry 
w lepszy sposób, ni¿ jest to mo¿liwe w trybie portretu.

i D ¯ywnoœæ (Food)
Ten tryb s³u¿y do fotografowania ¿ywnoœci. Wiêksze 
nasycenie zapewnia jasne, apetyczne zdjêcia.
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j J Muzeum (Museum) 
Ten tryb s³u¿y do fotografowania w muzeach 
i galeriach sztuki, gdzie u¿ycie b³ysku jest 
zabronione. Nale¿y uwa¿aæ na drgania aparatu.

Oprócz trybu zielonego, ten aparat zapewnia 20 trybów robienia zdjêæ, z których 
15 jest przypisanych do palety trybów robienia zdjêæ.
Mo¿esz zmieniæ tryby wyœwietlane na tej palecie.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3)
w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ tryb robienia zdjêæ, który 
chcesz usun¹æ.

3 Naciœnij y na przycisku Zoom/f/y.
Ekran wyboru trybu robienia zdjêæ zostaje 
wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (45)
do wybrania ikony trybu, który chcesz 
dodaæ, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Ikona wybranego trybu zostaje dodana do palety 
trybów.

W trybie robienia zdjêæ mo¿na przypisaæ ró¿ne tryby do palety trybów robienia zdjêæ. 
Domyœlnie na palecie umieszczonych jest 15 trybów zdjêæ - od 1 do e. Mo¿esz 
zmieniæ tryby przypisane do palety.

Zmienianie ikon trybu robienia zdjêæ

• Wybierz tryb robienia zdjêæ i naciœnij zielony przycisk, aby wyœwietliæ 
podpowiedzi u¿ycia trybu robienia zdjêæ. (1str.62)

• Tryby robienia zdjêæ s¹ przypisane do palety trybów robienia zdjêæ. Domyœlna 
kolejnoœæ wyœwietlania trybów na palecie nie jest przywracana poprzez wybranie 
opcji [Reset] w menu [u Setting].

OKChangeChange OKOKGuideGuideGuide Change

ProgramProgramProgram

OK

CancelCancel OKOKGuideGuideGuideCancel

ProgramProgramProgram

OKOK

Night  SceneNight SceneNight  Scene

MENU
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Naciœniêcie zielonego przycisku podczas przypisywania funkcji do tego przycisku 
spowoduje wyœwietlenie kolejnych menu. Pozwala to przejœæ bezpoœrednio do 
ekranów ustawieñ czêsto u¿ywanych funkcji, takich jak kompensacja ekspozycji, 
czu³oœæ lub balans bieli.

1 Wybierz [Green Button] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran zielonego przycisku zostaje wyœwietlony.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ liczbê.

4 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

5 Wybierz funkcjê i naciœnij przycisk 4.
6 Powtórz kroki od 3 do 5, aby 

zarejestrowaæ niezbêdne funkcje.
7 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie zostaje zapisane, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Wywo³ywanie okreœlonego menu

• Do zielonego przycisku mo¿na przypisaæ nastêpuj¹ce funkcje: tryb zielony, 
rozdzielczoœæ, jakoœæ, balans bieli, pole ostroœci, ogranicznik ostroœci, czu³oœæ, 
kompensacja ekspozycji, ostroœæ, nasycenie i kontrast.

• Domyœlnym ustawieniem jest tryb zielony w [1] oraz brak funkcji w [2], [3] i [4].
• Ustawienie jest przywracane do wartoœci domyœlnej poprzez wybranie [Reset] 

w menu [u Setting].
• Funkcje przypisane do zielonego przycisku mog¹ byæ u¿ywane w taki sam sposób 

jak oryginalne menu ([A Rec. Mode] i [u Setting]).
• Nie jest mo¿liwe zapisanie ró¿nych ustawieñ dla tej samej funkcji na zielonym 

przycisku i w oryginalnym menu.

Przypisywanie funkcji do zielonego przycisku

Green But ton

1 Green Mode
2 Off
3 Off
4 Off

MENU

Green But ton

Green Mode1

MENU Cancel OK OK

2 Recorded Pixe ls
3 Qual i ty  Level
4 White  Balance

Focusing Area
Focus L imi ter
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1 Naciœnij zielony przycisk w trybie A.
Wywo³ana zostaje funkcja przypisana do [1] 
w [Green Button] w menu [u Setting].

2 Naciœnij ponownie zielony przycisk.
Wywo³ana zostaje funkcja przypisana do [2].
Po wyœwietleniu ekranu przedstawionego po 
prawej stronie nale¿y u¿yæ zielonego przycisku, 
aby wywo³aæ funkcje przypisane do [3] i [4].

3 Zmieñ ustawienia i naciœnij przycisk 4.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

U¿ywanie zielonego przycisku

• Jeœli do zielonego przycisku zosta³ przypisany tryb zielony, aparat przejdzie do 
tego trybu po up³ywie jednej sekundy od momentu naciœniêcia zielonego 
przycisku (1str.64).

• W przypadku gdy do zielonego przycisku przypisano inny tryb ni¿ tryb zielony, 
aparat powróci do poprzedniego ekranu, jeœli w ci¹gu piêciu sekund od 
naciœniêcia zielonego przycisku nie zostanie wykonana ¿adna czynnoœæ.

Green ModeGreen ModeGreen Mode

EV CompensationEV CompensationEV Compensation

Nastêpna funkcja przypisana 
do zielonego przycisku 

EV CompensationEV Compensation

Recorded PixelsRecorded Pixels

EV Compensation 0.00 .00 .0

Recorded Pixels
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Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie odtwarzania, aby wyœwietliæ paletê 
trybów odtwarzania.
Aby wyœwietliæ ¿¹dan¹ funkcjê odtwarzania, wybierz ikonê za pomoc¹ przycisku 
sterowania (2345), a nastêpnie naciœnij przycisk 4.

Ustawianie trybu odtwarzania

SHUTTER OK

03/25/200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038

OK OKOK

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

OK OK OKOK

ResizeResizeResize

OK

3838

03/25 /200503/25 /2005

14:2514:25

03/25 /2005

14:25 OK OKOKOK

Qual i ty  Level

MENU

Recorded Pixels 5M

GuideGuideGuideMENU GuideGuideGuide

CancelCancelCancel

MENU

PrzejdŸ do ekranu wybranej 
funkcji odtwarzania.

Zamknij paletê trybów 
odtwarzania i przejdŸ do trybu A.
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Paleta trybów odtwarzania
Pozycja Opis Strona

u Pokaz slajdów 
(Slideshow) Odtwarzanie wszystkich zapisanych zdjêæ. str.110

n Zmiana rozmiaru 
(Resize) Zmienianie rozdzielczoœci i jakoœci zdjêæ. str.122

o Kadrowanie
(Trimming) Usuwanie niepotrzebnej czêœci zdjêcia str.124

p kopiowanie obrazu/dŸwiêku 
(Image/Sound Copy)

Kopiowanie zdjêæ i plików dŸwiêkowych 
z wbudowanej pamiêci na kartê pamiêci SD 
i odwrotnie.

str.125

s Obrót zdjêcia 
(Image Rotation) Obracanie zdjêæ. str.43

D
Filtr cyfrowy 
(Digital Filter) Zmienianie kolorów zdjêæ. str.127

q Filtr jasnoœci 
(Brightness Filter) Zmienianie jasnoœci zdjêæ. str.128

[

E
dy

cj
a 

fil
m

u 
(M

ov
ie

 E
di

t)

Zapisanie jako zdjêcie 
(Save as Still Image) Zapisanie pojedynczej klatki filmu jako zdjêcia. str.133

Podzia³ filmu 
(Divide Movies) Podzia³ filmu na dwie czêœci. str.134

£¹czenie filmów 
(Stitch Movies) Po³¹czenie dwóch filmów w jeden. str.135

Y Dodawanie ramki 
(Frame Composite) Dodawanie dekoracyjnej ramki do zdjêcia. str.130

Z
Kompensacja efektu 
czerwonych oczu 
(Red-eye Compensation)

Retuszowanie zdjêæ z efektem czerwonych 
oczu. str.129

\ Notatka g³osowa 
(Voice Memo) Do³¹czanie notatki g³osowej do zdjêcia. str.147

Z
Zabezpieczenie 
(Protect)

Zabezpieczanie zdjêæ i plików dŸwiêkowych 
przed przypadkowym skasowaniem. str.120

r DPOF Wprowadzanie ustawieñ druku DPOF dla zdjêæ. str.136

] Przywracanie zdjêæ 
(Image Recovery) Odtwarzanie skasowanych zdjêæ. str.119

^ Ekran powitania 
(Start-up Screen) Ustawianie ekranu powitania. str.164
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Wybranie trybu na palecie trybów robienia zdjêæ lub palecie trybów odtwarzania 
i naciœniêcie zielonego przycisku spowoduje wyœwietlenie opisu wybranego 
elementu.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.
Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q, aby wyœwietliæ paletê trybów 
odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ tryb robienia zdjêæ.

3 Naciœnij zielony przycisk.
Podpowiedzi u¿ycia wybranego trybu robienia 
zdjêæ zostaj¹ wyœwietlone.

4 Naciœnij przycisk 4.
Aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji dla wybranego trybu robienia zdjêæ.

Wyœwietlanie podpowiedzi u¿ycia trybów robienia zdjêæ i odtwarzania

Naciœnij zielony przycisk, kiedy wyœwietlane s¹ podpowiedzi, aby powróciæ do 
palety trybów robienia zdjêæ lub palety trybów odtwarzania.

ChangeChangeGuideGuideGuide Change

LandscapeLandscapeLandscape

OK OKOKOK

OK OKOKOK

LandscapeLandscapeLandscape

For capturing 
landscape views.
The camera 
focuses on a 
wide range.
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Robienie zdjêæ

Robienie zdjêæ

R

W trybie R (tryb programu) aparat automatycznie ustawia czas migawki 
i przys³onê. Mo¿esz jednak wybraæ dodatkowe funkcje, takie jak tryb b³ysku 
lub rozdzielczoœæ.

1 Naciœnij przycisk w³¹cznika.
Aparat w³¹cza siê i jego gotowy do robienia zdjêæ.

2 Ustaw funkcje, których chcesz u¿yæ.
Patrz “Ustawianie funkcji robienia zdjêæ” 
(str.81 - str.96), aby uzyskaæ wiêcej informacji 
na temat ustawiania funkcji.

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci na monitorze LCD œwieci 
na zielono, jeœli obiekt jest ostry.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Wybór optymalnych ustawieñ przez aparat (tryb programu)

Jeœli wybrano tryb robienia zdjêæ inny ni¿ R, wybierz tryb R z palety trybów 
robienia zdjêæ. (1str.53)

Robienie zdjêæ 1str.40

1
3, 4

383838

14:2514:25

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005
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A

W trybie zielonym mo¿na w prosty sposób robiæ zdjêcia z ustawieniami 
standardowymi , niezale¿nie od ustawieñ w menu [A Rec. Mode].

1 Naciœnij zielony przycisk w trybie A.
Aparat prze³¹cza siê w tryb zielony.
Naciœnij ponownie zielony przycisk, aby powróciæ 
do trybu, który by³ aktywny przed wybraniem trybu 
zielonego.

2 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat 
ustawi ostroœæ.

3 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Robienie zdjêæ w trybie podstawowym (tryb zielony)

2, 3
1

383838
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Poni¿ej przedstawiono ustawienia trybu zielonego.

• Jeœli do zielonego przycisku przypisano inne funkcje, kolejne menu bêd¹ 
wyœwietlane przy ka¿dym naciœniêciu przycisku. (1str.59)

• W trybie zielonym nie mo¿na zmieniaæ informacji wyœwietlanych na monitorze 
LCD, naciskaj¹c przycisk 4.

• W trybie zielonym nie mo¿na u¿ywaæ menu [A Rec. Mode] ani palety trybów 
robienia zdjêæ. Próba wyœwietlenia menu [A Rec. Mode] lub palety trybów 
robienia zdjêæ spowoduje pojawienie siê symbolu - (ikona k³ódki).

• Po prze³¹czeniu z trybu zielonego w tryb Q nie mo¿na wyœwietliæ menu 
[A Rec. Mode] poprzez naciœniêcie przycisku 3. Próba wyœwietlenia 
menu [A Rec. Mode] spowoduje pojawienie siê symbolu - (ikona k³ódki).

• Je¿eli aparat zostanie wy³¹czony podczas pracy w trybie zielonym, jego 
ponowne w³¹czenie równie¿ spowoduje wywo³anie trybu zielonego.

Tryb b³ysku 
(Flash Mode) , (Auto)

Tryb rejestracji 
(Drive Mode) 9 (Standardowy)

Tryb ustawiania ostroœci 
(Focus Mode) = (Automatyka ostroœci)

Tryb wyœwietlania informacji 
(Information Display) Standardowy

Rozdzielczoœæ
(Recorded Pixels) f (h dla funkcji dodawania ramki)

Jakoœc
(Quality Level) D (Lepsza)

Balans bieli 
(White Balance) F (Auto)

Pole ostroœci 
(Focusing Area) J (Wielokrotny)

Ogranicznik ostroœci
(Focus Limiter) O (w³¹czony)

Czu³oœæ
(Sensitivity) Auto

Kompensacja ekspozycji 
(EV Compensation) ±0.0

Zoom cyfrowy 
(Digital Zoom) O (w³¹czony)

Natychmiastowy podgl¹d 
(Instant Review) 1 sek.

Ostroœæ
(Sharpness) G (Standardowy)

Nasycenie
(Saturation) G (Standardowy)

Kontrast
(Contrast) G (Standardowy)
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A x y

Mo¿esz wybraæ to ustawienie do robienia zdjêæ w nocy.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ A
(scena nocna), x (œwiat³o œwiecy) lub y (ognie sztuczne).

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb robienia zdjêæ zostaje wybrany, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Robienie zdjêæ nocnych
(tryb zdjêæ nocnych, œwiat³a œwiecy lub ogni sztucznych)

A U¿yj tego trybu podczas robienia zdjêæ w nocy.

x Jest to idealny tryb do fotografowania w romantycznych chwilach.

y Ten tryb s³u¿y do robienia spektakularnych zdjêæ ogni sztucznych.

• Czas migawki jest d³u¿szy przy robieniu zdjêæ nocnych.
• Aby zapobiec drganiom aparatu, ustaw go na statywie i u¿yj funkcji 

samowyzwalacza. (1str.77)
• Rozdzielczoœæ w trybie x jest ustawiona na 1280×960.
• Do palety trybów robienia zdjêæ mo¿na przypisaæ tryb y, jeœli nie zosta³o jeszcze 

to zrobione. (1str.57)
• Czu³oœæ w trybie y jest ustawiona na 50.

4, 5

1, 2
3
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E F F (H G G)

Ten tryb umo¿liwia uzyskanie ostrych zdjêæ poruszaj¹cych siê zwierz¹t 
i uchwycenie ich koloru sierœci. Wybierz odpowiedni¹ ikonê w zale¿noœci 
od umaszczenia pupila (ciemniejsze, jaœniejsze lub poœrednie).

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ E (tryb zwierz¹t).
3 Naciœnij przycisk 4.

Ekran wyboru trybu zwierz¹t zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ E, F, F, H, G lub G.
Pojawiaj¹ siê dwie ikony z psem lub kotem. 
(Wybór ikony z psem lub kotem nie wp³ywa na 
zrobione zdjêcie. Dokonaj wyboru zale¿nie od 
w³asnych upodobañ).

5 Naciœnij przycisk 4.
Tryb zwierz¹t zostaje wybrany, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

6 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat 
ustawi ostroœæ.

7 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Fotografowanie zwierz¹t (tryb zwierz¹t)

6, 7

1, 2, 4
3, 5

OK OKOKOK
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F

Mo¿esz zrobiæ kilka zdjêæ i po³¹czyæ je w celu utworzenia zdjêcia 
panoramicznego. Do ³¹czenia zdjêæ niezbêdny jest komputer i oprogramowanie 
(ACDSee for PENTAX, ACD photostitcher) dostarczane wraz z aparatem na 
p³ycie CD-ROM (S-SW30). Tryb panoramiczny pozwala na nak³adanie krawêdzi 
zdjêæ, co znacznie u³atwi ich póŸniejsze po³¹czenie w zdjêcie panoramiczne.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (2345), aby wybraæ F
(tryb zdjêæ panoramicznych).

3 Naciœnij przycisk 4.
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.

Przyk³ad pokazuje zdjêcia po wybraniu 5.

5 Zrób pierwsze zdjêcie.
Naciœnij spust migawki do koñca, aby wykonaæ 
pierwsze zdjêcie. Prawa krawêdŸ zdjêcia jest 
wyœwietlana pó³przezroczyœcie z lewej strony 
monitora LCD.

Zdjêcia panoramiczne (tryb panoramiczny)

5, 6

1, 2, 4, 6
3

Set  shi f t  d i rect ionSet shi f t d i rect ionSet  shi f t  d i rect ion

383838
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6 Przesuñ aparat w prawo i wykonaj drugie 
zdjêcie.
Umieœæ aparat w takiej pozycji, aby 
pó³przezroczysty obraz i rzeczywisty widok 
nak³ada³y siê, a nastêpnie zwolnij migawkê. 
Potwórz kroki 5 i 6, aby zrobiæ trzecie i kolejne 
zdjêcia.

Do po³¹czenia zdjêæ nie mo¿na u¿yæ aparatu. Do tego celu mo¿na u¿yæ 
oprogramowania (ACDSee for PENTAX, ACD photostitcher), które zosta³o 
dostarczone wraz z aparatem. Wiêcej informacji na temat ³¹czenia zdjêæ znajduje 
siê w Instrukcji obs³ugi programu ACDSee for PENTAX.

373737
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B

Ten aparat jest wodoodporny zgodnie z norm¹ JIS Class 8 (IPX8) i umo¿liwia 
ci¹g³e robienie zdjêæ na g³êbokoœci 1,5 m pod wod¹ przez 30 minut.
Tryb zdjêæ podwodnych umo¿liwia fotografowanie pod wod¹, dziêki czemu 
mo¿liwe bêdzie robienie uchwycenie b³êkitu morza.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ B
(tryb zdjêæ podwodnych).

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb zdjêæ podwodnych zostaje wybrany, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

Robienie zdjêæ pod wod¹ (tryb zdjêæ podwodnych)

• Przed rozpoczêciem robienia zdjêæ pod wod¹ upewnij siê, ¿e na wodoodpornej 
obudowie pokrywki baterii/karty nie ma brudu lub piasku. SprawdŸ tak¿e, czy 
pokrywka baterii/karty jest bezpiecznie zamkniêta. (1str.23)

• Zanim otworzysz pokrywkê baterii/karty po zakoñczeniu fotografowania pod 
wod¹, upewnij siê, ¿e na pokrywce lub innych czêœciach aparatu nie ma wody, 
brudu lub piasku. Wytrzyj aparat przed otwarciem obudowy.

Wodoodpornoœæ 1str.5

4, 5

1, 2
3
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C

Ten tryb umo¿liwia nagranie wraz ze zdjêciem ³¹cznie 20 sekund dŸwiêku – 
10 sekund przed i 10 sekund po naciœniêciu spustu migawki.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ C
(tryb nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku).

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku zostaje wybrany, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.
Na ekranie natychmiastowego podgl¹du pojawia 
siê licznik czasu nagrywania.

Robienie zdjêæ z dŸwiêkiem 
(tryb nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku)

• DŸwiêk nagrany w trybie nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku mo¿na 
odtwarzaæ w taki sam sposób jak w przypadku notatki g³osowej. (1str.148)

• Naciœniêcie spustu migawki do koñca, kiedy aparat ci¹gle nagrywa dŸwiêk 
po zrobieniu zdjêcia, spowoduje natychmiastowe przejœcie do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji. Pozwala to skróciæ czas nagrywania dŸwiêku.

4, 5

1, 2
3

RecordingRecordingRecording 33
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A R A q < I B i \ C E x X y > z D J

Ten tryb s³u¿y do robienia zdjêæ z u¿yciem ramek znajduj¹cych siê w aparacie. 
Mo¿liwe jest zastosowanie jednej z trzech ramek dostêpnych w aparacie.

1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
Ekran wyboru trybu rejestracji zostaje wyœwietlony.

2 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ Y (zdjêcie z ramk¹), 
a nastêpnie naciœnij przycisk 4.

Ekran wyboru ramki zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ ¿¹dan¹ ramkê, 
a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Ramka pojawia siê na ekranie.

Umieszczanie zdjêæ w ramkach 

4, 5

1, 2, 3
2, 3

Drive  ModeDr ive Mode
Frame Composi teFrame Composi te

Dr ive  Mode
Frame Composi te

OK OKOKOK

OK OKOKChangeChange OK

Select  the  f rameSelect the frame
for  composi tefor composi te

Select  the  f rame
for  composi te

Change
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4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat ustawi ostroœæ.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione.

• U¿ycie ramek nie jest mo¿liwe w trybach C, F i O.
• Naciœnij przycisk 3 na ekranie wyboru ramki, aby wyœwietliæ menu 

[A Rec. Mode].
• Ramki u¿ywane przez tê funkcjê s¹ zapisane we wbudowanej pamiêci aparatu. 

Mo¿liwe jest ich zast¹pienie ramkami z karty pamiêci SD poprzez naciœniêcie 
zielonego przycisku na ekranie wyboru ramki. (1str.131)

• Podczas robienia zdjêæ z u¿yciem ramki rozdzielczoœæ jest ustawiona na h.
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A R A C F q < I B i \ C E x X y > z D J

Mo¿esz u¿yæ funkcji zoom do zmiany obszaru zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk Zoom/w/x w trybie A.
x Tele : powiêksza obiekt.
w Wide : powiêksza obszar zdjêcia 

w aparacie.
Pasek powiêkszenia wskazuje bie¿¹cy poziom 
powiêkszenia.

Kiedy funkcja cyfrowego zoomu jest ustawiona 
w pozycji P (wy³¹czony), mo¿esz robiæ zdjêcia 
z maksymalnym powiêkszeniem x3 za pomoc¹ 
zoomu optycznego. Po ustawienia funkcji zoomu 
cyfrowego w pozycji O (w³¹czony) mo¿esz 
jeszcze bardziej powiêkszyæ obiekt, uzyskuj¹c 
maksymalne powiêkszenie x12.

U¿ycie funkcji zoom

• Zaleca siê u¿ycie statywu, aby zapobiec drganiom aparatu przy robieniu zdjêæ 
z du¿ym powiêkszeniem.

• Zdjêcia zrobione z u¿yciem powiêkszenia cyfrowego s¹ bardziej ziarniste ni¿ 
zdjêcia zrobione w zakresie powiêkszenia optycznego.

1

383838

383838

Naciœnij x

Zasiêg zoomu
optycznego

Zakres zoomu 
cyfrowego

Pasek powiêkszenia
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Domyœlnym ustawieniem funkcji zoomu cyfrowego jest O (w³¹czony). Aby robiæ 
zdjêcia z u¿yciem tylko funkcji zoomu optycznego, nale¿y ustawiæ zoom cyfrowy 
na P (wy³¹czony).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Digital Zoom].
3 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby wybraæ O (w³¹czone) lub P
(wy³¹czone).

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie zoomu cyfrowego zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Ustawianie funkcji zoomu cyfrowego

Zapisywanie ustawienia funkcji zoomu cyfrowego 1str.97

EV Compensation

Movie

Digi ta l  Zoom

Instant  Review

Memory

MENU

Rec.  Mode

Exi tExi tExi t

2 /3

0.0

QUICK
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R A C F q < I B i \ C E x X > z D J

Mo¿esz dostosowaæ ogóln¹ jasnoœæ zdjêcia.
U¿yj tej funkcji, aby robiæ celowo przeœwietlone lub niedoœwietlone zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [EV Compensation].

3 Naciœnij przycisk sterowania (45).
Mo¿esz zmieniæ ustawienie ekspozycji.
Aby rozjaœniæ zdjêcie, wybierz wartoœæ 
dodatni¹ (+). Aby przyciemniæ zdjêcie, 
wybierz wartoœæ ujemn¹ (–).
Mo¿esz wybraæ ustawienie kompensacji w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV 
z krokiem 1/3 EV.

4 Naciœnij przycisk 4.
Wartoœæ kompensacji ekspozycji zostaje zapisana, a aparat powraca do 
wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustawianie ekspozycji (kompensacja ekspozycji) 

• Jeœli czêsto u¿ywasz funkcji kompensacji ekspozycji, mo¿esz przypisaæ j¹ do 
zielonego przycisku. (1str.58)

• Po wywo³aniu wykresu na monitorze LCD wyœwietlane s¹ jasne i ciemne 
obszary zdjêcia, co umo¿liwia sprawdzenie ustawieñ ekspozycji. (1str.79)

Zapisanie wartoœci kompensacji ekspozycji 1str.97

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO
2, 3

1

MENU

4

EV Compensation

Movie

Rec.  Mode

Exi tExi tExi t

0 .0

MENU

2/3

0.0

Digi ta l  Zoom
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A R A C F q < I B i \ C E x X y > z D J

W trybie samowyzwalacza zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie dziesiêciu lub 
dwóch sekund od momentu naciœniêcia spustu migawki.

1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
2 U¿yj przycisku sterowania (453),

aby wybraæ g lub r, a nastêpnie 
naciœnij przycisk 4.
Aparat jest gotowy do zrobienia zdjêcia z u¿yciem 
samowyzwalacza.

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat 
ustawi ostroœæ.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie dziesiêciu lub dwóch sekund.

U¿ycie samowyzwalacza

g
U¿yj tego trybu, aby do³¹czyæ do zdjêcia grupowego.
Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie oko³o dziesiêciu sekund od momentu naciœniêcia 
spustu migawki.

Z
U¿yj tego trybu, aby unikn¹æ drgañ aparatu po naciœniêciu spustu migawki.
Zdjêcie zostaje zrobione po up³ywie oko³o dwóch sekund od momentu naciœniêcia spustu 
migawki.

Ustawienie ostroœci mo¿e zostaæ zak³ócone, jeœli aparat zostanie przesuniêty, 
kiedy kontrolka samowyzwalacza miga.

• Nagrywanie w trybie C rozpoczyna siê po dziesiêciu sekundach 
(lub po dwóch sekundach).

• Po wywo³aniu samowyzwalacza naciœnij spust migawki do po³owy, 
aby zatrzymaæ odliczanie. Naciœnij spust migawki do koñca, aby ponownie 
rozpocz¹æ odliczanie.

3, 4

1, 2
2

Drive  ModeDr ive Mode
Sel f - t imerSel f - t imer

Dr ive  Mode
Sel f - t imer

OK OKOKOK
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Zdjêcia w tym trybie s¹ robione ci¹gle tak d³ugo, jak spust migawki jest naciœniêty.

1 Naciœnij przycisk sterowania (2) w trybie A.
2 U¿yj przycisku sterowania (453),

aby wybraæ 1 (tryb zdjêæ seryjnych) 
lub c (tryb szybkich zdjêæ seryjnych), 
a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Aparat jest gotowy do zrobienia wielu zdjêæ.

3 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ramka ostroœci zapali siê na zielono, kiedy aparat 
ustawi ostroœæ.

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Zdjêcia s¹ robione ci¹gle tak d³ugo, jak spust migawki jest naciœniêty.

Robienie wielu zdjêæ 
(tryb zdjêæ seryjnych i szybki tryb zdjêæ seryjnych)

1 Ka¿de zdjêcie zostaje zapisane oddzielnie w pamiêci przed zrobieniem kolejnego zdjêcia. 
Im wy¿sza jakoœæ zdjêæ, tym d³u¿szy bêdzie odstêp miêdzy kolejnymi zdjêciami.

c
Zdjêcia s¹ robione ci¹gle z szybkoœci¹ 3 klatek na sekundê a¿ do momentu zape³nienia 
buforu pamiêci.

• Lampa b³yskowa nie dzia³a w trybie zdjêæ seryjnych lub szybkich zdjêæ 
seryjnych.

• Funkcja zdjêæ seryjnych nie jest dostêpna w trybach A, C, F, x, X i y.

• Zdjêcia mo¿na robiæ a¿ do momentu zape³nienia karty pamiêci SD lub 
wbudowanej pamiêci.

• Przerwa miêdzy kolejnymi zdjêciami jest zale¿na od ustawieñ rozdzielczoœci 
i poziomu jakoœci.

• Rozdzielczoœæ w trybie szybkich zdjêæ seryjnych zostaje ustawiona na 
1280×960.

• Ustawienia ostroœci, ekspozycji i balansu bieli zostaj¹ zablokowane podczas 
robienia pierwszego zdjêcia. 

3, 4

1, 2
2

Drive  ModeDr ive Mode
Cont inuous Shoot ingCont inuous Shoot ing

Dr ive  Mode
Cont inuous Shoot ing

OKOKOKOK
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Wyœwietlanie informacji o ekspozycji w trybie 
robienia zdjêæ 

Zawartoœæ monitora LCD zmienia siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci przy ka¿dym 
naciœniêciu przycisku 4: normalny ekran, wykres + informacje, brak ikon, 
podœwietlanie wy³¹czone.
Patrz “Informacje na monitorze” (str.18), aby uzyskaæ szczegó³owe informacje 
o poszczególnych trybach wyœwietlania.

• Wszystkie funkcje przycisków aparatu dzia³aj¹ normalnie, nawet jeœli 
podœwietlenie jest wy³¹czone. Naciœnij spust migawki, aby robiæ zdjêcia 
w normalny sposób.

• e pojawia siê, kiedy mog¹ wyst¹piæ drgania aparatu. Aby zapobiec drganiom, 
ustaw aparat na statywie i u¿yj funkcji samowyzwalacza. (1str.77)

OK

OK

OK

OK
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Histogram to wykres przedstawiaj¹cy rozk³ad jasnoœci zdjêcia na osi poziomej 
(najciemniej po lewej stronie i najjaœniej po prawej stronie) oraz liczbê pikseli na 
osi pionowej.
Kszta³t wykresu wskazuje, czy ekspozycja zdjêcia jest poprawna. W takim 
przypadku wykres osi¹ga szczyt w œrodku. Je¿eli zdjêcie jest zbyt ciemne, szczyt 
wykresu znajduje siê po lewej stronie, natomiast jeœli zdjêcie jest zbyt jasne, 
szczyt znajduje siê po prawej stronie.
Aparat OptioWP umo¿liwia sprawdzenie rozk³adu jasnoœci zdjêcia poprzez 
wyœwietlenie go na monitorze LCD, a tak¿e poprzez wywo³anie wykresu. 
Jasne obszary (czyli miejsca, w których zdjêcie jest tak jasne, ¿e staje siê 
ca³kowicie bia³e) b³yskaj¹ na czerwono na monitorze LCD, natomiast ciemne 
obszary (czyli miejsca, w których zdjêcie jest tak ciemne, ¿e staje siê ca³kowicie 
czarne) b³yskaj¹ na ¿ó³to. (1str.19)

U¿ycie wykresu
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Ustawianie funkcji robienia zdjêæ

A R A C F q < I B i \ C E x X > z D J

Tryb ustawiania ostroœci

1 Naciœnij przycisk sterowania (5)
w trybie A.
Tryb ostroœci zmienia siê przy ka¿dym naciœniêciu 
przycisku. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ równie¿ 
za pomoc¹ przycisku sterowania (23).

2 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie trybu ostroœci zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Wybór trybu ustawiania ostroœci

=
Automatyka ostroœci 
(Autofocus)

U¿yj tego trybu, kiedy odleg³oœæ do obiektu wynosi ponad 40 cm 
(16 cali). Aparat ustawia ostroœæ na obiekt znajduj¹cy siê w polu 
ustawiania ostroœci po naciœniêciu spustu migawki do po³owy.

q
Tryb makro 
(Macro mode)

Tego trybu u¿ywa siê, kiedy odleg³oœæ do obiektu wynosi oko³o 
1 do 60 cm (0,4 do 24 cali). Aparat ustawia ostroœæ na obiekt 
znajduj¹cy siê w polu ustawiania ostroœci po naciœniêciu spustu 
migawki do po³owy.

s

Blokada ostroœci na 
nieskoñczonoœæ
(Infinity-landscape mode)

Tego trybu u¿ywa siê do robienia zdjêæ odleg³ych obiektów. 
B³ysk jest automatycznie ustawiany na a (b³ysk wy³¹czony).

3
Tryb Pan focus 
(Pan focus)

Ten tryb jest u¿ywany, kiedy prosisz kogoœ o zrobienie zdjêcia. 
Mo¿esz u¿yæ go równie¿ do fotografowania pejza¿u przez szybê 
auta lub poci¹gu. Zdjêcie bêdzie ostre w ca³ym zakresie pola 
ostroœci.

\

Rêczne ustawianie 
ostroœci 
(Manual Focus)

Ten tryb pozwala rêcznie ustawiæ ostroœæ.

1
2

Focus ModeFocus ModeFocus Mode
StandardStandardStandard

OK OKOKOK
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Poni¿ej przedstawiono procedurê rêcznego ustawiania ostroœci (\).

1 Naciœnij przycisk sterowania (5)
w trybie A.

2 U¿yj przycisku sterowania (5),
aby wybraæ \, a nastêpnie naciœnij 
przycisk 4.
Œrodkowa czêœæ ekranu zostaje powiêkszona 
dwukrotnie podczas ustawiania ostroœci.

3 Naciœnij przycisk sterowania (23).
WskaŸnik trybu rêcznego ustawiania ostroœci 
(MF) zostaje wyœwietlony na monitorze LCD, 
wskazuj¹c przybli¿on¹ odleg³oœæ od obiektu. 
U¿ywaj¹c tego wskaŸnika, ustaw ostroœæ za 
pomoc¹ przycisku sterowania (23).
2 : Daleki obiekt
3 : Bliski obiekt

4 Naciœnij przycisk 4.
Ostroœæ zostaje ustawiona, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Pozycja ostroœci zostaje ustawiona po piêciu sekundach od momentu zdjêcia 
palca z przycisku sterowania (5).

• W trybie y ustawiany jest tryb ostroœci s.
• W trybie A mo¿na wybraæ tylko = i q.
• W trybie C mo¿na wybraæ tylko s, 3 lub \.

Zapisywanie trybu ostroœci 1str.97

Rêczne ustawianie ostroœci

Focus ModeFocus ModeFocus Mode
Manual  FocusManual FocusManual  Focus

OK OKOKOK

2

1m1m
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1m

383838

WskaŸnik rêcznego 
ustawiania ostroœci
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Tryby b³ysku

Wybieranie trybu b³ysku

, Auto B³ysk nastêpuje automatycznie w zale¿noœci od oœwietlenia.

a
B³ysk wy³¹czony 
(Flash Off)

B³ysk nie zostaje wykonany niezale¿nie od warunków oœwietlenia. 
U¿ywaj tego trybu do robienia w miejscach, gdzie fotografowanie 
z lamp¹ b³yskow¹ jest zabronione.

b
B³ysk w³¹czony 
(Flash On) B³ysk nastêpuje niezale¿nie od warunków oœwietlenia.

c
Auto + redukcja efektu 
czerwonych oczu 
(Auto + Red-eye)

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie zjawiska powstawania 
czerwonych oczu, które jest spowodowane odbijaniem siê œwiat³a 
b³yskowego od oczu fotografowanych osób. B³ysk nastêpuje 
automatycznie.

d

B³ysk w³¹czony + 
redukcja efektu 
czerwonych oczu 
(Flash On + Red-eye)

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie zjawiska powstawania 
czerwonych oczu spowodowanego odbijaniem siê œwiat³a 
b³yskowego od oczu fotografowanych osób. B³ysk nastêpuje 
niezale¿nie od warunków oœwietlenia.

b
Miêkki b³ysk 
(Soft Flash)

Ten tryb umo¿liwia zredukowanie intensywnoœci b³ysku, dziêki 
czemu nie bêdzie zbyt jasny nawet w przypadku u¿ycia lampy 
b³yskowej z bliskiej odleg³oœci. B³ysk nastêpuje niezale¿nie od 
warunków oœwietlenia.

• B³ysk nie nastêpuje (b³ysk wy³¹czony) w trybie C lub y, kiedy tryb rejestracji 
ustawiono na tryb 1 lub c, a tak¿e po wybraniu trybu ustawiania ostroœci s.

• Je¿eli u¿ywana jest funkcja redukcji efektu czerwonych oczu, wykonywany jest 
b³ysk wstêpny.

• W trybie A mo¿na wybraæ tylko , lub a.

1
2
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1 Naciœnij przycisk sterowania (4)
w trybie A.
Tryb b³ysku zmienia siê przy ka¿dym naciœniêciu 
przycisku. Ustawienie mo¿esz zmieniaæ równie¿ 
za pomoc¹ przycisku sterowania (23).

2 Naciœnij przycisk 4.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ z wybranym 
trybem b³ysku.

Zachowanie trybu b³ysku 1str.97

AutoAutoAuto
Flash ModeFlash ModeFlash Mode

OKOKOKOK

[Efekt czerwonych oczu]
Robienie zdjêæ z u¿yciem lampy b³yskowej w ciemnym otoczeniu powoduje 
czerwone zabarwienie oczu na zdjêciu. To zjawisko, nazywane “efektem 
czerwonych oczu”, jest spowodowane odbiciem elektronicznej lampy 
b³yskowej w siatkówce oka. Efekt ten mo¿na zredukowaæ, oœwietlaj¹c 
otoczenie obiektu lub zbli¿aj¹c siê do niego i zmniejszaj¹c powiêkszenie. 
Innym skutecznym sposobem jest wybranie trybu b³ysku c (Auto + redukcja 
efektu czerwonych oczu) lub d (B³ysk w³¹czony + redukcja efektu 
czerwonych oczu).
Jeœli pomimo zastosowania tych metod oczy maj¹ kolor czerwony, mo¿na 
dokonaæ retuszu zdjêcia za pomoc¹ funkcji kompensacji efektu czerwonych 
oczu (1str.129).
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Mo¿na wybraæ jedno z szeœciu ustawieñ rozdzielczoœci zdjêcia.
Im wiêksza rozdzielczoœæ, tym wy¿szy poziom szczegó³ów po wydrukowaniu 
zdjêcia. Jakoœæ wydruku jest zale¿na równie¿ od jakoœci zdjêcia, ustawieñ 
ekspozycji, rozdzielczoœci drukarki i innych czynników. Z tej przyczyny nie ma 
koniecznoœci wybierania wiêkszej rozdzielczoœci ni¿ jest to potrzebne. 
Rozdzielczoœæ i (1600×1200) jest wystarczaj¹ca do drukowania zdjêæ 
o rozmiarze karty pocztowej. Im wy¿sza rozdzielczoœæ, tym wiêksze rozmiary 
zdjêcia i pliku. Rozmiar danych jest zale¿ny tak¿e od ustawienia poziomu jakoœci 
(1str.87).
Rozdzielczoœæ

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Recorded Pixels].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby zmieniæ rozdzielczoœæ.

Wybieranie rozdzielczoœci

Rozdzielczoœæ Zastosowanie

f 2560×1920 Drukowanie zdjêæ z wysok¹ jakoœci¹ lub zdjêæ o rozmiarze A4, 
edytowanie zdjêæ na komputerze.

Drukowanie zdjêæ o rozmiarze karty pocztowej.

U¿ycie na stronie internetowej lub do³¹czanie do poczty 
elektronicznej.

g 2304×1728

h 2048×1536

i 1600×1200

l 1024× 768

m 640× 480
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5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie rozdzielczoœci zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Jeœli funkcja [Recorded Pixels] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do 
zielonego przycisku. (1str.58)

Rozdzielczoœæ i jakoœæ zdjêæ 1str.31
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Nale¿y wybraæ jakoœæ (poziom kompresji) zdjêæ.
Im wiêcej gwiazdek, tym ni¿szy poziom kompresji i ostrzejsze zdjêcie, ale tak¿e 
wiêkszy rozmiar pliku. Na rozmiar pliku wp³ywa równie¿ ustawienie rozdzielczoœci 
(1str.85).
Poziom jakoœci

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Quality Level].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
4 Naciœnij przycisk sterowania (23),

aby zmieniæ poziom jakoœci.
5 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie poziomu jakoœci zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Ustawienie poziomu jakoœci.

C Najlepsza Najni¿szy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ do wydruku.

D Lepsza Standardowy wspó³czynnik kompresji. Przeznaczony dla zdjêæ 
ogl¹danych na ekranie komputera.

E Dobra Najwy¿szy wspó³czynnik kompresji. Jest przeznaczony dla zdjêæ 
za³¹czanych do e-maili lub tworzenia witryn internetowych.

Jeœli funkcja [Quality Level] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do zielonego 
przycisku. (1str.58)

Rozdzielczoœæ i jakoœæ zdjêæ 1str.31
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Mo¿esz robiæ zdjêcia z naturalnymi kolorami, ustawiaj¹c odpowiedni balans bieli 
do warunków oœwietlenia.
Balans bieli

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [White Balance].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ balansu bieli zostaje wyœwietlony.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby zmieniæ ustawienie.

Ustawienie balansu bieli

F Auto Aparat automatycznie ustawia balans bieli.

G
Œwiat³o dzienne 
(Daylight) U¿yj tego trybu przy zdjêciach w plenerze i œwietle s³onecznym.

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

I
Œwiat³o sztuczne 
(Tungsten Light) U¿yj tego trybu przy zdjêciach przy œwietle sztucznym.

J
Œwiat³o
fluorescencyjne
(Fluores. Light)

U¿yj tego trybu przy œwietle fluorescencyjnym.

K
Rêczny
(Manual) U¿yj tego trybu, je¿eli chcesz rêcznie ustawiæ balans kolorów.

Rec.  Mode
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5 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie balansu bieli zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.
Patrz “Ustawianie rêczne” poni¿ej, aby uzyskaæ instrukcje dotycz¹ce rêcznego 
ustawiania balansu bieli.

Przygotuj czysty arkusz bia³ego papieru lub podobnego materia³u.

1 Wybierz [K] (rêczny) na ekranie [White Balance] i naciœnij 
przycisk 4.

2 Skieruj aparat na bia³¹ kartkê papieru lub 
inny materia³, tak aby wype³niæ ramkê na 
monitorze LCD.

3 Naciœnij spust migawki do koñca.
Balans bieli jest ustawiany automatycznie.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane, a ekran powraca 
do menu [A Rec. Mode].

5 Naciœnij przycisk 3.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Jeœli funkcja [White Balance] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do 
zielonego przycisku. (1str.58)

Zapisywanie balansu bieli 1str.97

Ustawianie rêczne

White  Balance

CancelCancelCancelMENU

AdjustSHUTTER
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Mo¿liwe jest ustawienie ró¿nych warunków automatyki ostroœci.

Mo¿esz zmieniæ pole ustawiania ostroœci.
Pole ostroœci

Mo¿esz ograniczyæ pole ruchu obiektywu w zale¿noœci od warunków.
Ustaw [Focus Limiter] na O, aby ograniczyæ ustawianie ostroœci do dalekich 
obiektów podczas robienia normalnych zdjêæ lub do bliskich obiektów, jeœli 
zdjêcia s¹ robione w trybie makro. Pozwala to szybciej ustawiæ ostroœæ.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [AF Setting].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ automatyki ostroœci zostaje 
wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Focusing Area].

Ustawianie warunków automatyki ostroœci

Zmiana pola ostroœci

J Wielokrotne Normalny zakres.

K Punktowy Pole automatyki ostroœci zmniejsza siê. 

Ustawianie ogranicznika ostroœci
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5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ ustawienie.
7 U¿yj przycisku sterowania (4), a nastêpnie przycisku sterowania 

(3), aby wybraæ [Focus Limiter].
8 U¿yj przycisku sterowania (45) aby prze³¹czyæ siê miêdzy [O] i [P].
9 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie automatyki ostroœci zostaje zapisane, a aparat powraca do 
wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Jeœli funkcje [Focusing Area] i [Focus Limiter] s¹ czêsto u¿ywane, mo¿na 
przypisaæ je do zielonego przycisku. (1str.58)
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Mo¿esz ustawiæ czu³oœæ odpowiednio do jasnoœci i warunków otoczenia. 
Domyœlnym ustawieniem jest Auto.
Czu³oœæ

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Sensitivity].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby ustawiæ czu³oœæ.
5 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie czu³oœci zostaje zapisane, a aparat 
powraca do wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustawienie czu³oœci

Auto Aparat ustawia czu³oœæ automatycznie.

50 • Im ni¿sza czu³oœæ, tym mniejsze ziarno na zdjêciu. Czas migawki wyd³u¿a siê przy 
s³abym oœwietleniu.

• Wy¿sza czu³oœæ powoduje skrócenie czasu migawki przy s³abym oœwietleniu, 
co zapobiega drganiom aparatu, ale obraz jest ziarnisty.

100

200

400

Jeœli funkcja [Sensitivity] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do zielonego 
przycisku. (1str.58)

Zachowanie czu³oœci 1str.97
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Mo¿esz wybraæ jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ czasu natychmiastowego 
podgl¹du (czas wyœwietlania zdjêcia natychmiast po zrobieniu): 0,5 sek., 1 sek., 
2 sek., 3 sek., 5 sek. i Off (brak wyœwietlania). Ustawieniem domyœlnym jest 1sek.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Instant Review].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby zmieniæ czas wyœwietlania.
5 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie czasu natychmiastowego podgl¹du 
zostaje zapisane, a aparat powraca do 
wyœwietlania informacji o ekspozycji.

Ustawianie czasu natychmiastowego podgl¹du

Natychmiastowy podgl¹d 1str.41
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Zdjêcie mo¿e mieæ ostre lub miêkkie krawêdzie.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Sharpness].
3 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby zmieniæ ustawienie z 
G [Normal] (normalne) na 
H [Hard (+)] (twarde) lub 
F [Soft (–)] (miêkkie).
Aby zmiêkczyæ kontury, wybierz (–). 
Aby wyostrzyæ kontury, wybierz (+).

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie ostroœci zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

Ustawianie poziomu ostroœci

Jeœli funkcja [Sharpness] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do zielonego 
przycisku. (1str.58)
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Mo¿esz ustawiæ poziom nasycenia kolorów.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Saturation].
3 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby zmieniæ ustawienie z 
G [Normal] (normalne) na 
H [High (+)] (wysokie) lub 
F [Low (–)] (niskie).
Aby zmniejszyæ nasycenie, wybierz (–). 
Aby zwiêkszyæ nasycenie, wybierz (+).

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie nasycenia zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

Ustawianie nasycenia kolorów

Jeœli funkcja [Saturation] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do zielonego 
przycisku. (1str.58)

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO

4

2, 3

1

MENU

Rec.  Mode

Exi tExi tExi t

Sharpness

Saturat ion

Contrast

MENU

3/3

S



96

4

R
obienie zdjêæ

R F C

Mo¿esz ustawiæ kontrast zdjêcia.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Contrast].
3 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby zmieniæ ustawienie z 
G [Normal] (normalne) na 
H [High (+)] (wysokie) lub 
F [Low (–)] (niskie).
Aby zmniejszyæ kontrast, wybierz (–). 
Aby zwiêkszyæ kontrast, wybierz (+).

4 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie kontrastu zostaje zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

Ustawianie kontrastu

Jeœli funkcja [Contrast] jest czêsto u¿ywana, mo¿na przypisaæ j¹ do zielonego 
przycisku. (1str.58)

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO

4

2, 3

1

MENU

Rec.  Mode

Exi tExi tExi t

Sharpness

Saturat ion

Contrast

MENU

3/3

S
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Zapamiêtywanie ustawieñ

Funkcja zapamiêtywania ustawieñ s³u¿y do zapisywania bie¿¹cych ustawieñ po 
wy³¹czeniu aparatu.
W przypadku niektórych ustawieñ aparatu funkcja zapamiêtywania jest zawsze 
ustawiona na O (w³¹czone) (ustawienia s¹ zapisywane po wy³¹czeniu aparatu), 
podczas gdy w przypadku innych ustawieñ mo¿na w³¹czyæ lub wy³¹czyæ tê 
funkcjê. W ten sposób mo¿na wybraæ, czy ustawienia bêd¹ zapisywane po 
wy³¹czeniu aparatu.. Poni¿sza tabela przedstawia opcje, dla których mo¿na 
w³¹czyæ lub wy³¹czyæ funkcjê zapamiêtywania ustawieñ. (Ustawienia pozosta³ych 
opcji, które nie zosta³y przedstawione poni¿ej, równie¿ bêd¹ zapisywane podczas 
wy³¹czania aparatu). Wybranie pozycji O (w³¹czone) sprawi, ¿e wartoœæ 
ustawienia zostanie zachowana tu¿ przed wy³¹czeniem aparatu. Wybranie pozycji 
P (wy³¹czone) sprawi, ¿e wartoœci domyœlne ustawienia zostan¹ przywrócone 
w momencie wy³¹czenia aparatu. W poni¿szej tabeli przedstawiono równie¿, czy 
funkcja zapamiêtywania ustawieñ dla danej opcji jest w³¹czona lub wy³¹czona.

Pozycja Opis Ustawienie 
domyœlne

Tryb b³ysku 
(Flash Mode)

Tryb b³ysku ustawiony za pomoc¹ przycisku sterowania (4)
(1str.83) O

Tryb rejestracji 
(Drive Mode)

Tryb rejestracji ustawiony za pomoc¹ przycisku sterowania (2)
(1str.72, str.77, str.78) P

Tryb ustawiania 
ostroœci
(Focus Mode)

Tryb ostroœci ustawiony za pomoc¹ przycisku sterowania (5)
(1str.81) P

Pozycja zoom 
(Zoom Position)

Pozycja zoomu optycznego ustawiona za pomoc¹ przycisku 
Zoom/w/x (1str.74) P

Pozycja rêcznej 
ostroœci
(MF Position)

Pozycja rêcznej ostroœci ustawiona za pomoc¹ przycisku 
sterowania (5) (1str.82) P

Balans bieli 
(White Balance) Ustawienie [White Balance] w menu [A Rec. Mode] (1str.88) P

Czu³oœæ
(Sensitivity) Ustawienie [Sensitivity] w menu [A Rec. Mode] (1str.92) P

Kompensacja 
ekspozycji
(EV Compensation)

Ustawienie [EV Compensation] w menu [A Rec. Mode] 
(1str.76) P

Zoom cyfrowy 
(Digital Zoom) Ustawienie [Digital Zoom] w menu [A Rec. Mode] (1str.75) O

EKRAN
(DISPLAY)

Tryb wyœwietlania informacji na monitorze LCD ustawiony za 
pomoc¹ przycisku 4 button (1str.79, str.109) P

Nr pliku 
(File #)

Po w³o¿eniu nowej karty pamiêci SD zostanie wybrany kolejny 
numer pliku, jeœli wybrano ustawienie On. O
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1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 Naciœnij przycisk sterowania (23), aby wybraæ [Memory].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran zapamiêtywania ustawieñ zostaje wyœwietlony.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ pozycjê menu.
5 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby w³¹czyæ O (On) lub wy³¹czyæ P (Off).
6 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie zapamiêtywania ustawieñ zostaje 
zapisane, a aparat powraca do wyœwietlania 
informacji o ekspozycji.

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO

6

2, 3, 4, 5

1

MENU

Memory

MENU Cancel

F lash Mode
Drive  Mode
Focus Mode
Zoom Posi t ion
MF Posi t ion
White  Balance

OK OK

1/2
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Nagrywanie filmów

C

Ten tryb umo¿liwia nagrywanie filmów. W tym samym czasie zapisywany jest dŸwiêk.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ C (tryb filmu).

3 Naciœnij przycisk 4.
Tryb C zostaje wybrany, a aparat powraca 
do wyœwietlania informacji o ekspozycji.
Na monitorze LCD wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce 
informacje.
1 Ikona trybu filmu
2 WskaŸnik nagrywania 

(miga podczas nagrywania)
3 Czas nagrania
Mo¿esz zmieniæ wielkoœæ fotografowanego 
obiektu, naciskaj¹c przycisk Zoom/w/x w lew¹ 
lub w praw¹ stronê.
x : powiêksza obiekt.
w : powiêksza rejestrowany obszar w aparacie.

Nagrywanie filmu

4, 5

1, 2
3

MovieMovieMovie

OKChangeChange OKOKChange OKMENU GuideGuideGuide

07:3407:34

1 32
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4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie rozpoczyna siê.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zatrzymuje siê.

Nagrywanie rozpoczyna siê, kiedy przytrzymasz spust migawki d³u¿ej ni¿ jedn¹ 
sekundê. Nagrywanie bêdzie kontynuowane przez ca³y czas przytrzymywania 
spustu migawki i zostanie przerwane, kiedy zdejmiesz palec ze spustu migawki.

• B³ysk nie zostaje wykonany w trybie C.
• W trybie C mo¿na u¿ywaæ tylko trybów ostroœci 3, s i \.
• Przed rozpoczêciem nagrywania mo¿na u¿yæ zoomu optycznego lub cyfrowego, 

natomiast podczas nagrywania dostêpny jest tylko zoom cyfrowy.
• Zmiana trybu wyœwietlania monitora LCD poprzez naciœniêcie przycisku 4

w czasie nagrywania filmu nie spowoduje pojawienia siê wykresu.

Odtwarzanie filmów 1str.112

Przytrzymanie naciœniêtego spustu migawki
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C

Mo¿esz wybraæ jedno z dwóch ustawieñ rozdzielczoœci filmu: 
[D (320×240)] lub [E (160×120)].
Im wiêcej pikseli, tym wiêkszy rozmiar pliku. Iloœæ danych jest zale¿na równie¿ 
od ustawienia szybkoœci klatek (1str.33).
Rozdzielczoœæ filmu

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Movie].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran filmu zostaje wyœwietlony.
4 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Recorded Pixels].
5 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
6 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby zmieniæ rozdzielczoœæ.
7 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie rozdzielczoœci zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Wybieranie rozdzielczoœci filmu

D (320×240) Przeznaczony dla filmów ogl¹danych na komputerze.

E (160×120)
Rozmiar pliku jest mniejszy, ale ³¹czny czas nagrywania siê wyd³u¿a. 
Przeznaczony do u¿ycia na stronie internetowej lub do³¹czenia do poczty 
elektronicznej.

Rozdzielczoœæ i szybkoœæ klatek filmu 1str.33

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO
2, 3, 4, 5, 6

1

MENU

7

Movie

Recorded Pixels
Color  Mode
Frame Rate

320

160

30fps

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK
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C

Mo¿esz wybraæ szybkoœæ klatek (liczba klatek na sekundê). wiêksza ta wartoœæ, 
tym lepsza jest jakoœæ filmu, ale kosztem wiêkszego rozmiaru pliku. Dostêpne 
ustawienia to 30 fps (klatek na sekundê) lub 15 fps (klatek na sekundê).

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Movie].
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran filmu zostaje wyœwietlony.
4 U¿yj przycisku sterowania (23) aby wybraæ [Frame Rate].
5 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
6 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [30fps] lub [15fps].
7 Naciœnij spust migawki do po³owy.

Ustawienie szybkoœci klatek zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Wybieranie szybkoœci klatek

Rozdzielczoœæ i szybkoœæ klatek filmu 1str.33

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO
2, 3, 4, 5, 6

1

MENU

7

Movie

Recorded Pixels
Color  Mode
Frame Rate

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

320

Ful l  Color
30fps

15fps
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C

Podczas nagrywania filmu mo¿esz wybraæ nastêpuj¹ce tryby koloru: czarno-
bia³y, sepia lub wszystkie kolory.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie A.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Movie].

3 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran filmu zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Color Mode].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ kolor.

7 Naciœnij spust migawki do po³owy.
Ustawienie trybu koloru zostaje zapisane, 
a aparat powraca do wyœwietlania informacji 
o ekspozycji.

Nagrywanie filmów czarno-bia³ych lub w odcieniach sepii 
(tryb koloru)

Rec.  Mode

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5M Recorded Pixels

Qual i ty  Level

Whi te  Balance

AF Set t ing

Sensi t iv i ty

AWB

AF
  ISO      

AUTO
2, 3, 4, 5, 6

1

MENU

7

Movie

Recorded Pixels
Color  Mode
Frame Rate

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

Ful l  Color

320

B & W

Sepia
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Odtwarzanie i kasowanie zdjêæ

Odtwarzanie zdjêæ

Tryb nagrywania, taki jak tryb robienia zdjêæ, nosi w tej instrukcjê nazwê trybu 
[A]. Tryb odtwarzania, taki jak tryb wyœwietlania zdjêæ na monitorze LCD, jest 
nazywany trybem [Q]. W trybie Q mo¿esz wykonywaæ proste zadanie edycji 
na wyœwietlonych zdjêciach.
Wykonaj poni¿sz¹ procedurê, aby prze³¹czaæ siê miêdzy trybem A i trybem Q.

1 Naciœnij przycisk Q.
Aparat prze³¹cza siê w tryb Q.

1 Naciœnij przycisk Q albo spust migawki do po³owy lub do koñca.
Aparat prze³¹cza siê w tryb A.

Patrz “Odtwarzanie zdjêæ” (str.42), aby uzyskaæ instrukcje.

Prze³¹czanie miêdzy trybami A i Q

Prze³¹czanie miêdzy trybami A i Q

Prze³¹czanie miêdzy trybami Q i A

Wyœwietlanie zdjêæ
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Mo¿esz wyœwietliæ jednoczeœnie dziewiêæ miniatur zrobionych zdjêæ.

1 Naciœnij f na przycisku Zoom/f/y
w trybie Q.
Zostanie wyœwietlona strona z dziewiêcioma 
miniaturami zdjêæ. Na ka¿dej stronie 
wyœwietlanych jest dziewiêæ takich miniatur.
U¿yj przycisku sterowania (2345), aby 
przesun¹æ ramkê. Je¿eli zapisano 10 lub wiêcej 
zdjêæ, po wybraniu zdjêcia 1 i naciœniêciu 
przycisku sterowania (24) zostanie wyœwietlona 
poprzednia strona. Z kolei po wybraniu zdjêcia 2
i naciœniêciu przycisku sterowania (35) zostanie wyœwietlona nastêpna strona.

Ikony wyœwietlane na zdjêciach maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:
Brak ikony:Zdjêcie bez dŸwiêku
O (ze zdjêciem) : Zdjêcie z dŸwiêkiem
C  : Film (wyœwietlana jest pierwsza klatka)
O (bez zdjêcia) : Tylko plik dŸwiêkowy

Naciœnij przycisk 4, przycisk 3 lub y na przycisku Zoom/f/y
w celu prze³¹czenia w tryb wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.
Naciœnij przycisk Q, aby prze³¹czyæ w tryb A.

Ekran dziewiêciu zdjêæ i ekran folderów

Wyœwietlanie dziewiêciu zdjêæ

Przycisk Zoom /f/y

Przycisk sterowania

Przycisk 4

Przycisk Q

Przycisk 3

Select & Delete 100-0010

1

2

Ramka



106

5

O
dtw

arzanie i kasow
anie zdjêæ

Jeœli zdjêcia i dŸwiêki s¹ zapisane w ró¿nych folderach, mo¿esz wykonaæ 
poni¿sz¹ procedurê w celu odszukania ¿¹danego folderu.

1 Naciœnij f na przycisku zoom/f/y w trybie Q.
Ekran prze³¹cza siê w tryb wyœwietlania dziewiêciu zdjêæ.

2 Naciœnij f na przycisku Zoom/f/y.
Lista folderów zostaje wyœwietlona.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ folder.
Naciœnij przycisk 4, przycisk 3 lub y
na przycisku Zoom/f/y, aby wyœwietliæ 
miniatury zdjêæ znajduj¹cych siê w folderze.
Nastêpnie naciœnij przycisk 4, przycisk 3
lub y na przycisku Zoom/f/y, aby prze³¹czyæ 
siê w tryb wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.

Ekran folderów

Zmiana nazwy folderu ze zdjêciami 1str.158

100PENTX

100 101

103 104

102
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Zdjêcie mo¿na powiêkszyæ maksymalnie osiem razy. Podczas wyœwietlania 
zdjêcia z powiêkszeniem na monitorze LCD widoczny jest wskaŸnik wskazuj¹cy 
œrodek powiêkszonego obszaru.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, które chcesz powiêkszyæ.

2 Naciœnij y na przycisku Zoom/f/y.
Zdjêcie zostaje powiêkszone (×1 to ×8). 
Przytrzymanie y na przycisku Zoom/f/y
powoduje ci¹g³¹ zmianê powiêkszenia.
WskaŸnik umieszczony w lewym dolnym rogu 
ekranu umo¿liwia sprawdzenie, która czêœæ 
zdjêcia jest powiêkszona.

W czasie wyœwietlania powiêkszonego zdjêcia 
mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci.

Przycisk sterowania (2345) Zmienia obszar powiêkszenia.
Przycisk Zoom/f/y (x) Powiêksza zdjêcie (maks. 8×).
Przycisk Zoom /f/y (f) Zmniejsza zdjêcie (min. 1×).

3 Naciœnij przycisk 4.
Nastêpuje powrót do wyœwietlania pojedynczego zdjêcia.

Odtwarzanie z powiêkszeniem

• Nie jest mo¿liwe powiêkszanie filmów.
• WskaŸnik nie jest wyœwietlany, jeœli tryb wyœwietlania monitora LCD jest 

ustawiony na [No Icons] (brak ikon).

2

1, 2
3

2.02.0×2.0×

WskaŸnik
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Po w³¹czeniu funkcji szybkiego zoomu mo¿liwe jest wyœwietlenie zdjêcia 
z maksymalnym powiêkszeniem (8×) poprzez jednokrotne naciœniêcie y
na przycisku Zoom/f/y.

1 Naciœnij przycisk 3 w trybie Q.
Menu [A Rec. Mode] zostaje wyœwietlone.

2 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu [u Setting] zostaje wyœwietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Quick Zoom].
4 U¿yj przycisku sterowania (45), aby 

wybraæ O (w³¹czone) lub P (wy³¹czone).
O : Natychmiast powiêksza zdjêcie 8×.
P : Jednokrotne naciœniêcie y na przycisku 

Zoom/f/y powiêksza stopniowo zdjêcie 
od 1,0× do 8,0×.

5 Naciœnij przycisk Q.
Aparat jest gotowy do odtwarzania zdjêæ.

Ustawienie funkcji szybkiego powiêkszania

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

5
2, 3, 4

1

MENU

Sett ing

Power  Saving

Quick Zoom

3min

5sec

Auto Power  Of f

Green But ton

Reset

MENU Exi tExi tExi t

3 /3
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Informacje o ekspozycji mog¹ byæ wyœwietlane na monitorze LCD w trybie Q.
Naciœniêcie przycisku 4 zmienia tryb wyœwietlania.
Patrz str.20, aby uzyskaæ szczegó³owe informacje o poszczególnych trybach 
wyœwietlania.

Wyœwietlanie danych ekspozycji w trybie odtwarzania

Wyœwietlanie informacji o ekspozycji w trybie robienia zdjêæ 1str.79

OK

OK

OK

03/25/200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100100-00260026100-0026

F5.6F5.6
1 /2501/250
F5.6
1/250 03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

200200ISOISO 200ISO

5M

100100-00260026100-0026

Normalny ekran

Wykres + informacje

Brak ikon
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Mo¿esz wyœwietliæ kolejno zapisane zdjêcia.

1 PrzejdŸ do trybu Q i u¿yj przycisku sterowania (45)
do wybrania zdjêcia, od którego chcesz rozpocz¹æ pokaz 
slajdów.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ u
(pokaz slajdów).

4 Naciœnij przycisk 4 dwa razy.
Pokaz slajdów rozpoczyna siê.
Naciœniêcie przycisku 4 podczas pokazu slajdów powoduje w³¹czenie pauzy. 
Aby wznowiæ pokaz slajdów, naciœnij przycisk 4, kiedy pokaz zosta³ 
zatrzymany.

5 Naciœnij dowolny przycisk.
Pokaz slajdów zatrzymuje siê.

Mo¿esz ustawiæ przerwê miêdzy kolejnymi zdjêciami, jak równie¿ wybraæ efekt 
ekranowy i efekt dŸwiêkowy towarzysz¹ce przejœciom miêdzy kolejnymi zdjêciami.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ u.
3 Naciœnij przycisk 4.

Ekran ustawiania opcji pokazu slajdów zostaje 
wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Interval].

5 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

Pokaz slajdów

Ustawienia pokazu slajdów

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 3
4

MENU OK Star t

3secInterval
Screen Ef fectScreen Effect WipeWipe
Sound Ef fectSound Effect
Screen Ef fect Wipe
Sound Ef fect
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6 U¿yj przycisku sterowania (23), aby zmieniæ przerwê miêdzy 
zdjêciami, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Mo¿esz wybraæ jedno z nastêpuj¹cych ustawieñ: 3 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek. 
Lub 30 sek.

7 Powtórz kroki od 4 do 6, aby wybraæ [Screen Effect].
Mo¿esz wybraæ jeden z efektów: Off, Wipe, Checker lub Fade.

8 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Sound Effect].
9 U¿yj przycisku sterowania (45), aby w³¹czyæ O

(On) lub wy³¹czyæ P (Off).
Z wyj¹tkiem sytuacji, gdy efekt ekranowy jest ustawiony na Off (wy³¹czony), 
mo¿esz wybraæ ustawienie O (w³¹czony) lub P (wy³¹czony) dla dŸwiêku 
odtwarzanego podczas przechodzenia miêdzy kolejnymi zdjêciami.

10 Naciœnij przycisk 4.
Rozpoczyna siê pokaz z wybran¹ przerw¹ miêdzy zdjêciami i efektem.

Off Bez efektu

Nasuwanie
(Wipe)

Kolejne zdjêcie nasuwa siê nad poprzednie w kierunku od lewej do 
prawej.

Szachownica 
(Checker)

Kolejne zdjêcie pojawia siê w postaci mozaiki z ma³ych, kwadratowych 
fragmentów.

Zanikanie
(Fade) Zdjêcie stopniowo znika, a nastêpnie pojawia siê kolejne zdjêcie.

• Po naciœniêciu jednego z przycisków pokaz slajdów jest kontynuowany.
• Filmy lub zdjêcia z dodanym dŸwiêkiem bêd¹ wyœwietlane do momentu 

zakoñczenia odtwarzania notatki, bez wzglêdu na ustawiony czas przerwy.
• Naciœniêcie przycisku sterowania (5) podczas odtwarzania filmu powoduje 

wyœwietlenie kolejnego obrazu.
• Pliki dŸwiêkowe wykonane w trybie nagrywania dŸwiêku nie bêd¹ odtwarzane 

podczas pokazu slajdów.

Pod³¹czanie aparatu do urz¹dzeñ audio/wideo 1str.113
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Odtwarzanie filmów

Mo¿esz wyœwietlaæ nagrane filmy. DŸwiêk jest odtwarzany podczas odtwarzania 
filmu.

1 PrzejdŸ do trybu Q i za pomoc¹ 
przycisku sterowania (45) wybierz film, 
który chcesz odtworzyæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.

W czasie odtwarzaoœci.
Przycisk sterowania (4) Odtwarzanie do ty³u
Przycisk sterowania (2) Pauza
Zoom/w/x (x) Zwiêksza poziom g³oœnoœci
Zoom/w/x (w) Zmniejsza poziom g³oœnoœci

Mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci po w³¹czeniu pauzy.
Przycisk sterowania (4) Klatka do ty³u
Przycisk sterowania (5) Klatka do przodu
Przycisk sterowania (2) Wy³¹czenie pauzy (odtwarzanie)

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê, a ekran powraca do wyœwietlania pojedynczego 
zdjêcia.

Odtwarzanie filmu

2

1, 2, 3

00:3000:30

14:2514:25

100-00170017100-0017

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005
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Pod³¹czanie aparatu do urz¹dzeñ audio/wideo

Przy pomocy kabla AV mo¿esz wyœwietlaæ zdjêcia na telewizorze lub innych 
urz¹dzeniach z wejœciem wideo typu jack. Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony 
przed pod³¹czeniem go do telewizora.

1 Otwórz pokrywkê baterii/karty i pod³¹cz kabel AV do gniazda 
PC/AV.

2 Pod³¹cz drugi koniec kabla AV do gniazda wejœcia sygna³u 
i dŸwiêku w urz¹dzeniu audio/wideo (obraz: ¿ó³ty, dŸwiêk: bia³y).
Je¿eli u¿ywasz urz¹dzenia stereo, w³ó¿ wtyczkê dŸwiêku do gniazda 
L (bia³ego).

3 W³¹cz telewizor i aparat.

• Je¿eli zamierzasz u¿ywaæ aparatu przez d³u¿szy czas, zalecamy zastosowanie 
zasilacza D-AC8 (opcja).

• Zale¿nie od kraju lub regionu, odtwarzanie zdjêæ i plików dŸwiêkowych mo¿e siê 
nie powieœæ, jeœli ustawiony zosta³ inny format sygna³u wyjœcia wideo ni¿ 
u¿ywany w danym miejscu. W takim przypadku nale¿y zmieniæ format sygna³u.

Zmiana formatu sygna³u wyjœcia wideo 1str.160

VIDEO
AUDIO

(L)       (R)

Pokrywka baterii i karty

Gniazdo PC/AV 

¿ó³ty bia³y
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Kasowanie zdjêæ

Mo¿esz kasowaæ pojedynczo wybrane zdjêcia i pliki dŸwiêkowe.

1 PrzejdŸ w tryb Q i u¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ zdjêcie lub plik dŸwiêkowy do skasowania.

2 Naciœnij przycisk i.
Ekran potwierdzenia zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (2),
aby wybraæ [Deletion].

4 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcie lub plik dŸwiêkowy zostaj¹ skasowane.

Kasowanie pojedynczych zdjêæ i plików dŸwiêkowych

Zabezpieczone zdjêcia i pliki dŸwiêkowe nie mog¹ byæ skasowane. (1str.120)

Naciœniêcie przycisku i po wyœwietleniu ekranu natychmiastowego podgl¹du 
spowoduje pojawienie siê ekranu z kroku 2, za pomoc¹ którego mo¿na skasowaæ 
w³aœnie zrobione zdjêcie. (1str.43)

Przywracanie skasowanych zdjêæ 1str.119

2

1, 3
4

Delet ion

Cancel

100100-00170017100-0017

OK OKOKAll Images/SoundsAll Images/Sounds OKAll Images/Sounds
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Jeœli wraz ze zdjêciem zosta³ nagrany dŸwiêk (1str.147), mo¿na go usun¹æ bez 
kasowania zdjêcia.

1 PrzejdŸ do trybu Q i przy pomocy przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie z dŸwiêkiem.

2 Naciœnij przycisk i.
Ekran potwierdzenia zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Sound Deletion].

4 Naciœnij przycisk 4.
Plik dŸwiêkowy zostaje skasowany.

Kasowanie pliku dŸwiêkowego

Wybierz [Deletion] w kroku 3 powy¿ej, aby skasowaæ zdjêcie razem z plikiem 
dŸwiêkowym.

Delet ion
Sound Delet ion

Cancel

100100-00170017100-0017

OK OKOKOKAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/SoundsAll Images/Sounds
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Istnieje mo¿liwoœæ jednoczesnego skasowania wielu zdjêæ lub plików 
dŸwiêkowych wybranych na ekranie dziewiêciu zdjêæ.

1 Naciœnij f na przycisku Zoom/f/y
w trybie Q.
Dziewiêæ miniatur zdjêæ zostaje wyœwietlonych.

2 Naciœnij przycisk i.
P pojawia siê na zdjêciach i plikach dŸwiêkowych.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ zdjêcia i pliki dŸwiêkowe 
do skasowania, a nastêpnie naciœnij 
przycisk 4.
O pojawia siê na wybranych zdjêciach i plikach 
dŸwiêkowych.
Wybranie zdjêcia i naciœniêcie y na przycisku 
Zoom/f/y spowoduje wyœwietlenie tego zdjêcia 
na ekranie pojedynczych zdjêæ tak d³ugo, jak 
naciskany jest przycisk. Pozwala to sprawdziæ zdjêcie przed jego skasowaniem. 
(Ekran powraca do ekranu dziewiêciu zdjêæ po zwolnieniu przycisku). W trybie 
pojedynczych zdjêæ nie mo¿na jednak wyœwietlaæ zabezpieczonych zdjêæ.

Kasowanie wybranych zdjêæ i plików dŸwiêkowych
(poprzez ekran dziewiêciu zdjêæ)

Zabezpieczone zdjêcia i pliki dŸwiêkowe nie mog¹ byæ skasowane.

2, 4

3, 5
3, 6

1

Select & Delete 100-0010

OKMENU Cancel Deletion
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4 Naciœnij przycisk i.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.

5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Select & Delete].

6 Naciœnij przycisk 4.
Wybrane zdjêcia i pliki dŸwiêkowe zostaj¹ 
skasowane.

Select  & Delete
Cancel

OK OKOKOKMENU

Delete  a l l  se lected Delete a l l se lected
images/soundsimages/sounds

Delete  a l l  se lected 
images/sounds
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Mo¿esz skasowaæ wszystkie zdjêcia lub pliki dŸwiêkowe za jednym razem.

1 Naciœnij przycisk i w trybie Q.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

2 Naciœnij przycisk i.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje wyœwietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (2),
aby wybraæ [Delete All].

4 Naciœnij przycisk 4.
Wszystkie zdjêcia i pliki dŸwiêkowe zostaj¹ 
skasowane.

Kasowanie wszystkich zdjêæ

Zabezpieczone zdjêcia i pliki dŸwiêkowe nie mog¹ byæ skasowane. (1str.120)

Przywracanie skasowanych zdjêæ 1str.119

1, 2

3
4

Delete  a l l  images/soundsDelete a l l images/soundsDelete  a l l  images/sounds

Delete  Al l
Cancel

OK OKOKOKMENU
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Mo¿esz przywracaæ skasowane zdjêcia i pliki dŸwiêkowe.

1 Po skasowaniu pliku naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ ]
(przywracanie zdjêæ).

3 Naciœnij przycisk 4.
Pojawia siê liczba zdjêæ, które mo¿na przywróciæ.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Recover].

5 Naciœnij przycisk 4.
Proces kasowania zdjêæ zostaje przerwany, 
a pliki przywrócone.

Przywracanie skasowanych zdjêæ

Jeœli pomiêdzy operacjami skasowania i przywrócenia zdjêcia zostan¹ wykonane 
inne czynnoœci (takie jak zrobienie zdjêcia b¹dŸ wprowadzenie ustawieñ DPOF lub 
zabezpieczenie, zmiana rozmiaru lub kadrowanie zdjêæ), w kroku 3 zostanie 
wyœwietlony komunikat “No image to be processed”. W takim przypadku nie bêdzie 
mo¿liwe przywrócenie skasowanego zdjêcia.

Przywrócone zdjêcia i pliki dŸwiêkowe maj¹ takie same nazwy plików jak przed 
skasowaniem.

1, 2, 4
3, 5

OK OKOKOK

5 images5 images
Want  to  recover?Want to recover?

5 images
Want  to  recover?

Recover
CancelCancelCancel
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Mo¿esz zabezpieczyæ zapisane zdjêcia i pliki dŸwiêkowe przed przypadkowym 
skasowaniem.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ Z
(zabezpieczenie).

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran zabezpieczenia zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Select image/sound].

5 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru zdjêcia lub pliku dŸwiêkowego 
do zabezpieczenia zostaje wyœwietlony.

6 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ zdjêcie lub plik dŸwiêkowy, 
które chcesz zabezpieczyæ.

7 U¿yj przycisku sterowania (2),
aby wybraæ [Protect].

8 Naciœnij przycisk 4.
Wybrane zdjêcie lub plik dŸwiêkowy zostaj¹ 
zabezpieczone.

Zabezpieczenie zdjêæ i plików dŸwiêkowych przed 
skasowaniem

• Wybierz [Unprotect] w kroku 7, aby usun¹æ zabezpieczenie.
• Y jest wyœwietlane poni¿ej numeru pliku dla zabezpieczonych zdjêæ lub plików 

dŸwiêkowych podczas odtwarzania.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 4, 6, 7
3, 5, 8

Al l  Images/Sounds

Select  image/sound

MENU OK OKOKOK

Protect

Protect  th is  image/soundProtect th is image/soundProtect  th is  image/sound

Unprotect

100100-00170017100-0017

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK
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1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ Z (zabezpieczenie).

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran zabezpieczenia zostaje wyœwietlony.

4 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [All Images/Sounds].

5 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.

6 U¿yj przycisku sterowania (2),
aby wybraæ [Protect].

7 Naciœnij przycisk 4.
Wszystkie zdjêcia i pliki dŸwiêkowe zostaj¹ 
zabezpieczone.

Zabezpieczanie wszystkich zdjêæ i plików dŸwiêkowych

Zabezpieczone zdjêcia i pliki dŸwiêkowe s¹ kasowane podczas formatowania karty 
pamiêci SD lub wbudowanej pamiêci.

Wybierz [Unprotect] w kroku 6, aby usun¹æ zabezpieczenie wszystkich zdjêæ lub 
plików dŸwiêkowych.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 4, 6
3, 5, 7

Al l  Images/Sounds

Select  image/sound

MENU OK OKOKOK

Protect a l l images/soundsProtect  a l l  images/sounds

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

Protect
Unprotect
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Edytowanie i drukowanie zdjêæ

Edytowanie zdjêæ

Zmieniaj¹c wielkoœæ i jakoœæ wybranego zdjêcia, mo¿esz zmniejszyæ rozmiar 
pliku. U¿yj tej funkcji, aby kontynuowaæ robienie zdjêæ, kiedy karta lub pamiêæ jest 
ju¿ pe³na. Poprzez zmniejszenie zdjêæ i nadpisanie oryginalnych plików mo¿na 
uzyskaæ dodatkowe miejsce w pamiêci.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, którego rozmiar chcesz zmieniæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345,) aby wybraæ n
(zmiana rozmiaru).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru rozmiaru i jakoœci zostaje 
wyœwietlony.

5 Wybierz [Recorded Pixels] 
(rozdzielczoœæ) i [Quality Level] (jakoœæ).
U¿yj przycisku sterowania (45) do wybrania 
rozmiaru i jakoœci.
U¿yj przycisku sterowania (23) do prze³¹czania 
miêdzy opcjami 
[Recorded Pixels] i [Quality Level].

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie zdjêcia.
[Save as] to jedyna dostêpna opcja dla zabezpieczonych zdjêæ.

Zmiana wielkoœci i jakoœci zdjêcia

• Nie jest mo¿liwa zmiana rozmiaru filmu.
• Nie mo¿esz wybraæ wiêkszej rozdzielczoœci lub wy¿szego poziomu jakoœci ni¿ 

poziom oryginalny

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 3, 5, 7
4, 6, 8

OK OKOKOK

Recorded Pixels

Qual i ty  Level

CancelCancelCancelMENU

5M
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7 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].

8 Naciœnij przycisk 4.
Zmniejszone zdjêcie zostaje zapisane.

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

Overwr i te
Save as

100100-00180018100-0018

Overwr i te
or ig inal  image?

Overwr i te
or ig inal image?

Overwr i te
or ig inal  image?
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Mo¿esz usun¹æ niepotrzebn¹ czêœæ zdjêcia i zapisaæ skadrowany obraz jako 
oddzielne zdjêcie.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, które chcesz skadrowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ o (kadrowanie).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran kadrowania zostaje wyœwietlony.

5 Wybierz warunki kadrowania.
Przycisk Zoom/f/y

Zmienia wielkoœæ obszaru 
kadrowania.

Przycisk sterowania (2345)
Przesuniêcie obszaru 
kadrowania w górê, dó³, lewo i prawo.

Zielony przycisk Obrót ramki kadrowania
6 Naciœnij przycisk 4.

Skadrowane zdjêcie zostaje zapisane pod now¹ nazw¹.
Skadrowane zdjêcie jest zapisywane z tym samym ustawieniem jakoœci 
co zdjêcie oryginalne. Rozdzielczoœæ jest wybierana automatycznie zale¿nie 
od rozmiaru kadrowanej sekcji.

Kadrowanie obrazów

Nie jest mo¿liwe kadrowanie filmów.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

5

1, 2, 3, 5
4, 6

5

OKMENU

CancelCancelCancel OKOKOK
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Mo¿esz kopiowaæ pliki zdjêæ i dŸwiêków z wbudowanej pamiêci na kartê pamiêci 
SD i odwrotnie. Ta funkcja mo¿e byæ wybrana dopiero po w³o¿eniu karty pamiêci 
do aparatu.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie Q.
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345), aby wybraæ p
(kopiowanie zdjêæ/dŸwiêku).

3 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru metody kopiowania zostaje wyœwietlony.

Wszystkie zdjêcia i pliki dŸwiêkowe we wbudowanej pamiêci s¹ kopiowane 
jednoczeœnie na kartê pamiêci SD. Przed rozpoczêciem kopiowania upewnij siê, 
¿e na karcie pamiêci SD jest wystarczaj¹co du¿o miejsca.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [2}{]
5 Naciœnij przycisk 4.

Wszystkie zdjêcia i pliki dŸwiêkowe zostaj¹ 
skopiowane.

Kopiowanie zdjêæ i plików dŸwiêkowych

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

Kopiowanie plików z wbudowanej pamiêci na kartê pamiêci SD

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 4, 6
3, 5, 7

OK OKOKOK

Cancel

SD

SD
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Wybrane zdjêcia i pliki dŸwiêkowej na karcie pamiêci SD s¹ kopiowane 
pojedynczo do wbudowanej pamiêci.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [{}2]
5 Naciœnij przycisk 4.
6 U¿yj przycisku sterowania (45),

aby wybraæ plik, który chcesz skopiowaæ.
7 Naciœnij przycisk 4.

Wybrane zdjêcie lub plik dŸwiêkowy zostaje 
skopiowany.

Kopiowanie plików z karty pamiêci SD do wbudowanej pamiêci

• Je¿eli wraz ze zdjêciem zosta³ nagrany dŸwiêk, plik dŸwiêkowy zostanie 
skopiowany razem ze zdjêciem.

• Kiedy plik jest kopiowany z karty pamiêci SD do wbudowanej pamiêci, otrzymuje 
now¹ nazwê.

OK OKOKOKCancelCancelCancelMENU

Copy th is  image/soundCopy this image/soundCopy th is  image/sound
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Ta funkcja umo¿liwia edycjê wybranych zdjêæ za pomoc¹ filtrów cyfrowych, 
na przyk³ad w celu zmiany kolorów.
Mo¿liwe jest wybranie jednego z dziewiêciu filtrów: czarno-bia³ego, sepii, 
czerwonego, ró¿owego, fioletowego, niebieskiego, zielonego, ¿ó³tego lub 
miêkkiego.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, które chcesz edytowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ D (filtr cyfrowy).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru filtru cyfrowego zostaje 
wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ ¿¹dany filtr cyfrowy.
Mo¿esz wyœwietliæ podgl¹d wybranego filtru.

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y 
potwierdziæ nadpisanie zdjêcia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].
[Save as] to jedyna dostêpna opcja dla 
zabezpieczonych zdjêæ.

8 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane z t¹ sam¹ rozdzielczoœci¹ i poziomem 
jakoœci co w przypadku orygina³u.

U¿ycie filtrów cyfrowych

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU
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Ta funkcja umo¿liwia dostosowanie jasnoœci wybranego zdjêcia.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, które chcesz edytowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ q (filtr jasnoœci).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran dostosowywania jasnoœci zostaje 
wyœwietlony.

5 Naciœnij przycisk sterowania (45),
aby ustawiæ jasnoœæ.
Mo¿esz wyœwietliæ podgl¹d wyniku 
dostosowywania jasnoœci zdjêcia.

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y potwierdziæ nadpisanie zdjêcia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Overwrite] 
lub [Save as].
[Save as] to jedyna dostêpna opcja dla zabezpieczonych zdjêæ.

8 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane z t¹ sam¹ rozdzielczoœci¹ i poziomem 
jakoœci co w przypadku orygina³u.

U¿ycie filtru jasnoœci

Zdjêæ lub filmów nagranych za pomoc¹ innego aparatu nie mo¿na edytowaæ przy 
u¿yciu filtrów cyfrowych lub filtru jasnoœci. Wybranie tej funkcji z palety trybów 
odtwarzania i naciœniêcie przycisku 4 spowoduje wyœwietlenie komunikatu 
o b³êdzie.

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK
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Mo¿esz naprawiæ zdjêcia, na których pojawiaj¹ siê czerwone oczy spowodowane 
u¿yciem lampy b³yskowej.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, które chcesz retuszowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ Z (kompensacja efektu czerwonych oczu).

4 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y 
potwierdziæ nadpisanie zdjêcia.

5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].
[Save as] to jedyna dostêpna opcja dla 
zabezpieczonych zdjêæ.

6 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane z t¹ sam¹ rozdzielczoœci¹ i poziomem 
jakoœci co w przypadku orygina³u.

Kompensacja efektu czerwonych oczu

• Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu nie mo¿e byæ u¿ywana dla filmów 
i zdjêæ, w przypadku których aparat nie mo¿na wykryæ wystêpowania efektu 
czerwonych oczu. W takiej sytuacji w kroku 4 wyœwietlany jest komunikat o 
b³êdzie.

• Funkcja kompensacji efektu czerwonych oczu mo¿e byæ u¿yta tylko dla zdjêæ 
zrobionych tym aparatem.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU
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Ta funkcja umo¿liwia dodanie do zdjêcia dekoracyjnej ramki. W aparacie 
zapisane s¹ trzy takie ramki.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, do którego chcesz dodaæ ramkê.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ Y (dodawanie ramki).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru ramki zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (45)
do wybrania ramki.

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawi siê okno dialogowe, w którym nale¿y 
potwierdziæ nadpisanie zdjêcia.

7 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Overwrite] lub [Save as].
[Save as] to jedyna dostêpna opcja dla 
zabezpieczonych zdjêæ.

8 Naciœnij przycisk 4.
Edytowane zdjêcie zostaje zapisane z rozdzielczoœci¹ h.

Dodawanie ramki (zdjêcia z ramkami)

Funkcja dodawania ramki nie mo¿e byæ u¿yta w przypadku zdjêæ o rozmiarze i
lub mniejszym. W takiej sytuacji w kroku 4 wyœwietlany jest komunikat o b³êdzie.
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Aby przejœæ do ekranu rejestracji ramek, naciœnij zielony przycisk w kroku 5. 
W aparacie mo¿na rejestrowaæ ramki, które na przyk³ad pobrano z Internetu. 
Kiedy nowa ramka zostanie zarejestrowana, zast¹pi jedn¹ z ju¿ istniej¹cych 
ramek we wbudowanej pamiêci. Przed zarejestrowaniem nowej ramki nale¿y 
skopiowaæ j¹ na kartê pamiêci SD.

1 Na ekranie wyboru ramek wybierz ramkê, któr¹ chcesz usun¹æ, 
a nastêpnie naciœnij zielony przycisk.
Pojawi siê komunikat, po czym zostan¹ wyœwietlone ramki na karcie pamiêci 
SD, które mo¿na zarejestrowaæ we wbudowanej pamiêci.

2 U¿yj przycisku sterowania (45) do wybrania ramki, któr¹ chcesz 
zarejestrowaæ, a nastêpnie naciœnij przycisk 4.
Ramka zostaje zarejestrowana we wbudowanej pamiêci zamiast ramki 
wybranej w kroku 1.

Rejestrowanie nowej ramki

Kiedy nowa ramka na karcie pamiêci SD zostanie zarejestrowana we wbudowanej 
pamiêci, zast¹pi jedn¹ z ju¿ istniej¹cych ramek w tej pamiêci. Zast¹piona ramka 
jest usuwana z wbudowanej pamiêci.
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Mo¿esz wybraæ klatkê filmu i zapisaæ j¹ jako zdjêcie, podzieliæ film na dwie czêœci 
lub po³¹czyæ dwa filmy w jeden.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz film, który chcesz edytowaæ.
Aby po³¹czyæ ze sob¹ dwa filmy (1str.135),
wybierz pierwszy film (pierwsza po³owa).

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ [ (tryb edycji filmu).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru metody edycji zostaje wyœwietlony.
PrzejdŸ do nastêpuj¹cych stron.
“Zapisanie klatki filmu jako zdjêcia” 1str.133
“Podzia³ filmu” 1str.134
“£¹czenie filmów” 1str.135

Edytowanie filmów

Zabezpieczonych filmów nie mo¿na dzieliæ na czêœci ani ³¹czyæ.

Wyœwietlanie menu edycji filmów

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU
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5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Save as Still image].

6 Naciœnij przycisk 4.
Pojawia siê ekran wyboru klatki, która zostanie 
zapisana jako zdjêcie.

7 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ klatkê, któr¹ chcesz zapisaæ.

8 Naciœnij przycisk 4.
Wybrana klatka zostaje zapisana jako zdjêcie.

Zapisanie klatki filmu jako zdjêcia

OK OKOKOK

Save as St i l l  Image

Div ide Movies

St i tch Movies
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5 Wybierz [Divide Movies] w menu edycji filmu.
6 Naciœnij przycisk 4.

Ekran wyboru pozycji podzia³u zostaje 
wyœwietlony.

7 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby ustaliæ pozycjê podzia³u.
2 : Odtwarza lub pauzuje odtwarzanie filmu.
3 : Zatrzymuje odtwarzanie filmu.
4 : Przesuwa film do ty³u klatka po klatce.
5 : Przesuwa film do przodu klatka po klatce.

8 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.

9 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Divide].

10 Naciœnij przycisk 4.
Film zostaje podzielony w okreœlonym po³o¿eniu, 
a obie czêœci filmu zostaj¹ zapisane jako nowe 
pliki.

Podzia³ filmu

Wyœwietlanie menu edycji filmów
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5 Wybierz [Stitch Movies] w menu edycji filmów.
6 Naciœnij przycisk 4.

Ekran wyboru filmu zostaje wyœwietlony.
7 U¿yj przycisku sterowania (45)

do wybrania drugiego filmu 
(druga po³owa).

8 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.

9 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Stitch].

10 Naciœnij przycisk 4.
Dwa wybrane filmy zostaj¹ po³¹czone ze sob¹ 
i zapisane w pliku pierwszego filmu. Plik u¿yty 
jako pierwsza czêœæ filmu zostaje nadpisany przez nowy film, a drugi plik filmu 
jest kasowany. 

£¹czenie filmów

• Podczas odtwarzania po³¹czonego filmu w miejscu ³¹czenia mo¿e wyst¹piæ 
pauza trwaj¹ca oko³o jednej sekundy. Dzieje siê tak, gdy¿ dane filmu s¹ 
edytowane przez aparat z u¿yciem jednostki równej jednej sekundzie. Jeœli wiêc 
ostatnia klatka pierwszego filmu trwa krócej ni¿ jedn¹ sekundê, zostanie 
rozci¹gniêta do pe³nej sekundy w czasie ³¹czenia z drugim filmem.

• Po³¹czenie ze sob¹ dwóch filmów powoduje usuniêcie drugiego pliku filmu.
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Ustawienia drukowania (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) to format s³u¿¹cy do zapisywania danych 
wydruku dla zdjêæ zrobionych aparatem cyfrowym. Po dokonaniu ustawieñ 
wydruku mo¿na drukowaæ zdjêcia zgodnie z ustawieniami DPOF na drukarce 
zgodnej z DPOF lub w laboratorium fotograficznym.
Nie mo¿na ustawiæ danych wydruku dla filmów lub plików dŸwiêkowych.

Ustaw nastêpuj¹ce parametry dla ka¿dego zdjêcia.

1 U¿yj przycisku sterowania (45) w trybie Q
do wybrania zdjêcia, które chcesz drukowaæ.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ r (ustawienia DPOF).

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran DPOF zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Select image].

Drukowanie pojedynczych zdjêæ

Kopie Wybierz liczbê kopii, maksymalnie 99.

Data Zdecyduj, czy na zdjêciach ma byæ naniesiona data.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU
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6 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawieñ wydruku DPOF dla wybranego 
zdjêcia zostaje wyœwietlony.
Je¿eli ustawienia DPOF dla danego zdjêcia 
zosta³y ju¿ dokonane, uprzednio ustawione 
wartoœci dla liczby kopii i nanoszenia daty 
(O lub P) zostan¹ wyœwietlone.

7 U¿yj przycisku sterowania (23)
do wybrania liczby kopii.

8 U¿yj zielonego przycisku, aby w³¹czyæ 
lub wy³¹czyæ nanoszenie daty.
O (On): Data zostanie naniesiona na zdjêcie.
P (Off): Data nie zostanie naniesiona na zdjêcie.
Aby kontynuowaæ wprowadzanie ustawieñ 
DPOF, wybierz inne zdjêcie za pomoc¹ przycisku 
sterowania (45) oraz powtórz kroki 7 i 8.

9 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia DPOF zostaj¹ zapisane, a aparat 
powraca do menu DPOF.

Aby anulowaæ ustawienia DPOF, ustaw liczbê kopii na [00] w kroku 7 i naciœnij 
przycisk 4.

Zale¿nie od drukarki lub wyposa¿enia w laboratorium fotograficznym, data mo¿e 
nie zostaæ naniesiona na zdjêcia, mimo ¿e w ustawieniach DPOF wybrano O
(w³¹czone).
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Wybrana liczba kopii i ustawienia nanoszenia daty s¹ stosowane dla wszystkich 
zdjêæ znajduj¹cych siê w aparacie.

1 Wyœwietl ekran ustawieñ DPOF w trybie Q.
Patrz kroki od 2 do 4 na str.136.

2 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [All Images].
3 Naciœnij przycisk 4.

Ekran ustawieñ DPOF zostaje wyœwietlony.

4 Wybierz liczbê kopii oraz ustaw 
nanoszenie daty.
Sposób dokonywania tych ustawieñ 
przedstawiono w krokach 7 i 8 w “Drukowanie 
pojedynczych zdjêæ” (str.137).

5 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienia DPOF dla wszystkich zdjêæ zostaj¹ zapisane, a aparat powraca do 
wyœwietlania ekranu ustawieñ DPOF.

Drukowanie wszystkich zdjêæ

Liczba kopii podawana w ustawieniach DPOF odnosi siê do wszystkich zdjêæ. 
Przed wydrukiem sprawdŸ, czy ustawiona wartoœæ jest prawid³owa.

Ustawiania dla pojedynczych zdjêæ s¹ kasowane po dokonaniu ustawieñ dla 
wszystkich zdjêæ.
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Drukowanie z u¿yciem PictBridge

£¹cz¹c aparat z drukark¹ obs³uguj¹c¹ standard PictBridge za pomoc¹ kabla USB 
(I-USB7), który jest dostarczany wraz z aparatem, mo¿esz drukowaæ zdjêcia 
bezpoœrednio z aparatu bez poœrednictwa komputera. Po³¹cz aparat z drukark¹ 
i wybierz zdjêcia i liczbê kopii do wydrukowania.

1 Wybierz [PictBridge] dla trybu [USB Connection] w menu 
[u Setting].
Patrz “Zmiana trybu po³¹czenia USB” (str.159).

2 Wy³¹cz aparat.
3 Po³¹cz aparat z drukark¹ za pomoc¹ dostarczonego kabla USB.
4 W³¹cz drukarkê.
5 Kiedy drukarka bêdzie gotowa 

do drukowania, w³¹cz aparat.
Ekran wyboru trybu druku zostaje wyœwietlony.

• Zaleca siê u¿ycie zasilacza D-AC8 (opcja), kiedy aparat jest pod³¹czony 
do drukarki. Drukarka mo¿e nie funkcjonowaæ normalnie b¹dŸ dane mog¹ ulec 
uszkodzeniu, je¿eli bateria zostanie wyczerpana, gdy aparat jest pod³¹czony 
do drukarki.

• Nie nale¿y od³¹czaæ kabla USB w czasie przesy³ania danych.
• W zale¿noœci od typu drukarki, niektóre ustawienia dokonane w aparacie 

(na przyk³ad ustawienia wydruku lub DPOF) nie bêd¹ poprawne.
• Mo¿e wyst¹piæ b³¹d wydruku, je¿eli wybrana liczba kopii przekracza 500.
• Nie mo¿na u¿yæ aparatu do wybrania wielu zdjêæ w celu wydrukowania na 

pojedynczym arkuszu. Dokonaj tych ustawieñ na drukarce. Wiêcej informacji 
mo¿na znaleŸæ w instrukcji obs³ugi drukarki.

Pod³¹czanie aparatu do drukarki

Al l  Images
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1 U¿yj przycisku sterowania (23)
na ekranie wyboru trybu druku do 
wybrania [Select image].

2 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawieñ zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (45)
do wybrania zdjêcia do wydrukowania.

4 U¿yj przycisku sterowania (23)
do wybrania liczby kopii.
Mo¿esz drukowaæ do 99 kopii.

5 U¿yj zielonego przycisku, aby w³¹czyæ 
lub wy³¹czyæ nanoszenie daty.
O (On): Data zostanie naniesiona na zdjêcie.
P (Off): Data nie zostanie naniesiona na zdjêcie.

6 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.
Aby wydrukowaæ zdjêcia zgodnie z ustawieniami 
wydruku w drukarce, naciœnij przycisk 4.
Aby zmieniæ ustawienia wydruku, przejdŸ do 
kroku 7.

7 Naciœnij zielony przycisk.
Ekran zmiany ustawieñ wydruku zostaje 
wyœwietlony.

8 Wybierz [Paper Size] i naciœnij przycisk 
sterowania (5).
Ekran rozmiaru papieru zostaje wyœwietlony.

Drukowanie pojedynczych zdjêæ
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Pr int  wi th  th is  set t ing?Pr int wi th th is set t ing?Pr int  wi th  th is  set t ing?

OK PrintPrintMENU ChangeChangeChange

Paper  Size Set t ing
Paper  Type

Border  Status

Qual i ty
Set t ing
Set t ing
Set t ing

PictBr idge

MENU

Paper  Size
Paper  Type

Border  Status
Qual i ty

Setting
Setting
Setting
Setting
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9 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ rozmiar papieru.
Mo¿esz wybraæ tylko rozmiar obs³ugiwany 
przez drukarkê.

10 Naciœnij przycisk 4.
11 Powtórz kroki od 8 do 10, aby ustawiæ 

[Paper Type] (typ papieru), [Quality] 
(jakoœæ) i [Border Status] (krawêdzie).
Wybranie opcji [_ Setting] umo¿liwi drukowanie zdjêæ zgodnie z ustawieniami
drukarki.
Typ papieru o wiêkszej liczbie E umo¿liwia u¿ycie papieru o wy¿szej jakoœci.
Ustawienie o wiêkszej liczbie E wskazuje wy¿sz¹ jakoœæ wydruku.
Okno dialogowe potwierdzenia jest wyœwietlane po ustawieniu ka¿dej pozycji.

12 Naciœnij przycisk 4 dwa razy.
Zdjêcie jest drukowane zgodnie z ustawieniami.
Naciœnij przycisk 3, aby zatrzymaæ trwaj¹cy proces wydruku.

• Kontrolka zasilania œwieci siê, kiedy aparat komunikuje siê z drukark¹. 
Kontrolka miga podczas dostêpu do karty oraz w czasie drukowania. 
Nie nale¿y od³¹czaæ kabla USB, kiedy kontrolka zasilania miga.

• Po wy³¹czeniu aparatu zostaj¹ przywrócone domyœlne wartoœci ustawieñ 
[Paper Size], [Paper Type], [Quality] i [Border Status].

Od³¹czanie aparatu od drukarki 1str.143

CancelCancelCancelMENU OK OKOKOK

2L

L
100×150

A4

A34”×6”

8”×10”

11”×17”

Paper  Size

Card

Postcard
Let ter

Set t ing
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1 U¿yj przycisku sterowania (23)
na ekranie wyboru trybu wydruku, 
aby wybraæ [All images].

2 Naciœnij przycisk 4.
Ekran ustawieñ zostaje wyœwietlony.

3 Wybierz liczbê kopii oraz ustaw 
nanoszenie daty, a nastêpnie 
potwierdŸ ustawienia.
Wybrana liczba kopii i ustawienia daty odnosz¹ 
siê do wszystkich zdjêæ.
Sposób dokonywania tych ustawieñ 
przedstawiono w krokach 4 do 11 w “Drukowanie 
pojedynczych zdjêæ” (str.140 - str.141).

4 Naciœnij przycisk 4 na ekranie potwierdzenia ustawieñ 
wydruku.
Wszystkie zdjêcia s¹ drukowane zgodnie z ustawieniami.
Naciœnij przycisk 3, aby zatrzymaæ trwaj¹cy proces wydruku.

Drukowanie wszystkich zdjêæ

Al l  Images

Select pr int ing modeSelect  pr int ing mode

Select  image
DPOF sett ing

OK OKOK

Copies
Tota l

PrintPrint

Date

DateDate

0 1

Pr int a l l imagesPr int  a l l  images

OK

2 8

MENU

100100-00170017100-0017

CancelCancelCancel
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1 U¿yj przycisku sterowania (23) na ekranie wyboru trybu 
wydruku, aby wybraæ [DPOF setting].

2 Naciœnij przycisk 4.
Wprowadzone ustawienia DPOF zostaj¹ 
wyœwietlone.
U¿yj przycisku sterowania (45) do sprawdzenia 
ustawieñ dla ka¿dego zdjêcia. Patrz str.136, 
aby uzyskaæ instrukcje dotycz¹ce wprowadzania 
ustawieñ DPOF.

3 Naciœnij przycisk 4.
Okno dialogowe z potwierdzeniem zostaje 
wyœwietlone.

4 Naciœnij przycisk 4.
Zdjêcia s¹ drukowane zgodnie z ustawieniami.
Naciœnij przycisk 3, aby zatrzymaæ trwaj¹cy proces wydruku.

Po zakoñczeniu drukowania od³¹cz kabel USB od aparatu i drukarki.

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

Drukowanie z u¿yciem ustawieñ DPOF

Od³¹czanie aparatu od drukarki

Copies
Tota l

PrintPrint

Date0 1

Pr int wi th DPOF sett ingPr int  wi th  DPOF set t ing

OK

1 0

MENU

100100-00170017100-0017

CancelCancelCancel



144

7

N
agryw

anie i odtw
arzanie dŸw

iêku

Nagrywanie i odtwarzanie dŸwiêku

Nagrywanie dŸwiêku (tryb nagrywania g³osu)

Za pomoc¹ aparatu mo¿na nagrywaæ dŸwiêk. Mikrofon jest umieszczony na 
górze aparatu. Skieruj aparat tak, aby uzyskaæ jak najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku.

1 Naciœnij przycisk sterowania (3) w trybie A.
Pojawia siê paleta trybów robienia zdjêæ.

2 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ O (nagrywanie g³osu).

3 Naciœnij przycisk 4.
Pozosta³y czas nagrywania oraz czas nagrywania 
bie¿¹cego pliku s¹ wyœwietlane na monitorze LCD.
1 Czas nagrania
2 Pozosta³y czas nagrania 

4 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zaczyna siê. Kontrolka 
samowyzwalacza miga w czasie nagrywania.
Naciœniêcie zielonego przycisku podczas 
nagrywania powoduje dodanie pozycji indeksu 
do bie¿¹cego pliku dŸwiêkowego.

5 Naciœnij spust migawki do koñca.
Nagrywanie zatrzymuje siê.

OKChangeChange OKOKGuideGuideGuide Change

ProgramProgramProgram

OK

1, 2
3

G³oœnik Mikrofon

4, 5

01:31:4401:31:44

Star tStar t

00 :00:0000:00:0000:00:00

SHUTTER REC

1 2

00:01:2200:01:22

01:30:2201:30:22

00:01:22

StopStop

IndexIndex Index

SHUTTER REC
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• Naciœniêcie i przytrzymanie spustu migawki w kroku 4 spowoduje 
kontynuowanie nagrywania a¿ do momentu zdjêcia palca z tego przycisku. 
Pozwala to nagrywaæ krótkie pliki dŸwiêkowe, które mo¿na wykorzystaæ jako 
dŸwiêki u¿ytkownika w menu [Sound].

• DŸwiêk jest zapisywany w plikach WAVE mono.
• Naciœniêcie przycisku 4 spowoduje usuniêcie ekranu nagrywania dŸwiêku 

z monitora LCD. Naciœnij ponownie przycisk 4, aby wyœwietliæ ekran 
nagrywania dŸwiêku.
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Odtwarzanie dŸwiêku

Mo¿na odtwarzaæ pliki dŸwiêkowe dokonane w trybie O.

1 Naciœnij przycisk Q.
2 U¿yj przycisku sterowania (45)

do wybrania pliku dŸwiêkowego, który 
chcesz odtworzyæ.

3 Naciœnij przycisk sterowania (2).
Plik dŸwiêkowy zostaje odtworzony.
1 Ca³kowity czas nagrywania pliku
2 Czas odtwarzania

W czasie odtwarzania mo¿na wykonaæ 
nastêpuj¹ce czynnoœci.

Przycisk sterowania (2) W³¹cza pauzê.
Zoom/w/x (x) Zwiêksza poziom g³oœnoœci.
Zoom/w/x (w) Zmniejsza poziom g³oœnoœci.

Przy braku zapisanych pozycji:
Przycisk sterowania (4) Odtwarzanie do ty³u.
Przycisk sterowania (5) Przewija odtwarzanie do przodu.

Przy zapisanych pozycjach:
Przycisk sterowania (4) Odtwarzanie zaczyna siê od poprzedniej pozycji.
Przycisk sterowania (5) Odtwarzanie zaczyna siê od nastêpnej pozycji.

Mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci po w³¹czeniu pauzy.
Przycisk sterowania (2) Odtwarzanie zostaje wznowione.
Przycisk sterowania (4) Przewija do ty³u o oko³o 5 sekund.
Przycisk sterowania (5) Przewija do przodu o oko³o 5 sekund.

4 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê.

3
1
2, 3, 4

03/25 /200503/25 /2005
1414:25:25

03/25 /2005
14:25

00:00:0000:00:00
00:01:3000:01:30

00:00:00
00:01:30

100100-00250025100-0025

1 2
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Dodawanie notatki g³osowej do zdjêcia

Do zdjêæ mo¿na dodawaæ notatki g³osowe.

1 PrzejdŸ w tryb Q i za pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie, do którego chcesz dodaæ notatkê g³osow¹.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ \ (notatka g³osowa).

4 Naciœnij przycisk 4.
Nagrywanie rozpoczyna siê. Nagrywanie mo¿na 
kontynuowaæ a¿ do zape³nienia karty pamiêci 
SD lub wbudowanej pamiêci.

5 Naciœnij przycisk 4.
Nagrywanie zatrzymuje siê.

Nagrywanie notatki g³osowej

• Notatki g³osowej nie mo¿na dodaæ do zdjêcia, które ju¿ posiada notatkê g³osow¹ 
b¹dŸ zosta³o zrobione w trybie nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku. 
Nale¿y usun¹æ star¹ notatkê i nagraæ now¹. (1str.115)

• Do zabezpieczonych (Z) zdjêæ nie mo¿na dodaæ notatki g³osowej (1str.120).

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1, 2, 3
4, 5

OK OKOKGuideGuideGuideMENU OK

Voice MemoVoice MemoVoice Memo
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1 PrzejdŸ do trybu odtwarzania i za 
pomoc¹ przycisku sterowania (45)
wybierz zdjêcie z notatk¹ g³osow¹, 
któr¹ chcesz odtworzyæ.
U pojawia siê na ekranie pojedynczych zdjêæ 
w przypadku zdjêæ z notatkami g³osowymi.

2 Naciœnij przycisk sterowania (2).
Odtwarzanie rozpoczyna siê.
W czasie odtwarzania mo¿na wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci.

Zoom/w/x (x) Zwiêksza poziom g³oœnoœci.
Zoom/w/x (w) Zmniejsza poziom g³oœnoœci.

3 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Odtwarzanie zatrzymuje siê.

Odtwarzanie notatki g³osowej

W ten sam sposób mo¿na odtworzyæ pliki dŸwiêkowe dla zdjêæ zrobionych w trybie 
nagrywania z synchronizacj¹ dŸwiêku.

Kasowanie pliku dŸwiêkowego 1str.115

2

1, 2, 3

03/25 /200503/25 /200503/25 /2005

14:2514:2514:25

100100-00380038100-0038
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Ustawienia

Ustawienia aparatu

Formatowanie usuwa wszystkie dane na karcie pamiêci SD.
Wszystkie dane we wbudowanej pamiêci zostan¹ skasowane, je¿eli do aparatu 
nie w³o¿ono karty pamiêci SD.

1 Wybierz [Format] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran formatowania zostaje wyœwietlony.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [Format].
4 Naciœnij przycisk 4.

Formatowanie rozpoczyna siê. Po zakoñczeniu 
formatowania aparat jest gotowy do robienia 
zdjêæ.

Formatowanie karty pamiêci SD lub wbudowanej pamiêci

• Nie wolno wyjmowaæ karty pamiêci SD podczas formatowania, poniewa¿ mo¿e 
to spowodowaæ uszkodzenie karty.

• Formatowanie powoduje skasowanie zabezpieczonych zdjêæ i wszystkich 
danych zapisanych na karcie przez inny aparat ni¿ to urz¹dzenie.

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

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Format

Al l  data  deleted

Format

Cancel

OK OKOKOK
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Mo¿esz zmieniæ pocz¹tkowe ustawienie daty i czasu. Mo¿esz tak¿e wybraæ 
format, w jakim bêdzie wyœwietlana data w aparacie. Wybierz [mm/dd/rr], 
[dd/mm/rr] lub [rr/mm/dd].

1 Wybierz [Date Adjust] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran ustawieñ daty zostaje wyœwietlony.
Patrz “Ustawianie daty i czasu” (1str.38),
aby uzyskaæ informacje o sposobie ustawiania daty i czasu.

Zmiana daty i czasu 

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]
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Mo¿esz dostosowaæ g³oœnoœæ dŸwiêków operacji, jak równie¿ zmieniæ 
typ dŸwiêków.

1 Wybierz [Sound] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran Sound zostaje wyœwietlony.

3 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [Volume].
4 U¿yj przycisku sterowania (45) do ustawienia poziomu 

g³oœnoœci.
Ustaw g³oœnoœæ na 0, aby wyciszyæ dŸwiêki operacji.

5 Naciœnij przycisk sterowania (23), aby wybraæ [Start-up Sound].
6 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
7 U¿yj przycisku sterowania (23), aby wybraæ [1], [2], [3], 

[Off] lub [USER] i naciœnij przycisk sterowania (4).

8 Powtórz kroki od 5 do 7, aby ustawiæ [Shutter Sound] 
(dŸwiêk migawki), [Operation Sound] (dŸwiêki operacji) 
i [Self-timer Sound] (dŸwiêk samowyzwalacza).
Dla dŸwiêku samowyzwalacza wybierz [On], [Off] lub [USER].

9 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie zostaje zapisane.

Zmiana ustawieñ dŸwiêku

Zmiana g³oœnoœci dŸwiêków operacji

Zmiana typu dŸwiêku

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Sound

Volume

1

1

On

Star t -up Sound

Shutter  Sound

Operat ion Sound

Sel f - t imer  Sound

1

MENU OK OKOK
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Pierwsze dwie sekundy ulubionego dŸwiêku mo¿na ustawiæ jako dŸwiêk 
u¿ytkownika, a nastêpnie u¿yæ go jako dŸwiêku powitania lub dŸwiêku migawki. 
Wybrany dŸwiêk musi byæ wczeœniej nagrany za pomoc¹ aparatu. (1str.144)

1 Wybierz [USER] w krokach 7 i 8 powy¿ej.
2 Naciœnij przycisk 4.

Ekran odtwarzania pojawia siê, jeœli w aparacie 
nagrano dŸwiêki, które mog¹ byæ u¿yte jako 
dŸwiêk u¿ytkownika. Symbol USER zostaje 
wyœwietlony dla dŸwiêku ustawionego jako 
dŸwiêk u¿ytkownika.

3 U¿yj przycisku sterowania (45)
do wybrania pliku dŸwiêkowego.
Przycisk sterowania (2) Odtwarza pierwsze dwie sekundy pliku 

dŸwiêkowego.
Przycisk sterowania (3) Zatrzymuje odtwarzanie.

4 Naciœnij przycisk 4.
Wybrany dŸwiêk zostaje ustawiony jako dŸwiêk u¿ytkownika dla dŸwiêku 
powitania lub dŸwiêku migawki.

Ustawianie dŸwiêków u¿ytkownika

MENU CancelCancel OKOKCancel OK OK

100100-00250025100-0025
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Mo¿esz ustawiæ alarm, który w³¹czy siê o okreœlonej porze.
Mo¿esz wybraæ, czy alarm bêdzie w³¹czany codziennie o tej samej porze, 
b¹dŸ tylko raz, o ustalonej godzinie.

1 Wybierz [Alarm] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran alarmu zostaje wyœwietlony.
3 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
4 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [Off] (wy³¹czony), 
[Once] (jednorazowo) lub 
[Everyday] (codziennie), a nastêpnie 
naciœnij przycisk sterowania (4).

5 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Ustaw teraz czas.

6 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ramka przechodzi do pola godziny.

7 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby zmieniæ godzinê, a nastêpnie naciœnij (5).
Ramka przechodzi do pola minut.
W ten sam sposób mo¿na zmieniæ minuty.

8 Naciœnij przycisk 4.
Ekran powraca do menu [u Setting].
SprawdŸ, czy pozycja [Alarm] jest ustawiona 
na O (w³¹czony).

9 Naciœnij przycisk 4.
Po w³¹czeniu alarmu wyœwietlany jest komunikat 
[Alarm is set], a aparat siê wy³¹cza.

Ustawianie alarmu

Ustawianie alarmu

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Alarm 14:25

MENU Cancel OK OK

Alarm Off

Time 0:00

Format

Sound

Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

03 /25 /2005

1/3
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1 Wybierz [Alarm] w menu [u Setting].
SprawdŸ, czy pozycja [Alarm] jest ustawiona na O (w³¹czony).

2 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Ekran alarmu zostaje wyœwietlony.
SprawdŸ czêstotliwoœæ powtarzania 
i godzinê alarmu.

3 Naciœnij przycisk 3 dwa razy.
Aparat jest gotowy do robienia zdjêæ.

Po osi¹gniêciu ustalonej godziny zostanie 
wyœwietlony zegarek, a alarm w³¹cza siê na jedn¹ 
minutê, jeœli aparat jest wy³¹czony.
Alarm mo¿na wy³¹czyæ poprzez naciœniêcie 
dowolnego przycisku na aparacie (z wyj¹tkiem 
spustu migawki), kiedy alarm dzwoni.

Sprawdzanie alarmu

Wy³¹czanie alarmu

Alarm nie w³¹czy siê, jeœli ustawiony czas zostanie osi¹gniêty, gdy aparat jest 
w³¹czony.

Alarm 14:25

MENU Cancel OK OK

Alarm Once

Time 17:30



155

8

U
staw

ienia

Data i czas wybrane w “Ustawianie daty i czasu” (str.38) s³u¿¹ do ustawienia W
daty i czasu lokalnego.
Za pomoc¹ funkcji czasu na œwiecie mo¿esz wybraæ czas w innym mieœcie ni¿ 
miasto czasu lokalnego (XDestination). Bêdzie to przydatne w przypadku 
fotografowania w innej strefie czasowej.
Poni¿ej opisano procedurê ustawiania daty i czasu dla miasta docelowego.

1 Wybierz [World Time] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran czasu na œwiecie zostaje wyœwietlony.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ X (miasto docelowe) lub W
(miasto czasu lokalnego).
X : Wyœwietla czas w mieœcie wybranym jako 

miasto docelowe.
W : Wyœwietla czas w mieœcie wybranym jako 

miasto czasu lokalnego.
4 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran miasta docelowego zostaje wyœwietlony. 
Wybrane miasto miga na mapie.

5 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby zmieniæ miasto docelowe.
Nastêpuje wyœwietlenie bie¿¹cego czasu, 
po³o¿enia i ró¿nicy czasowej dla wybranego 
miasta.

6 U¿yj przycisku sterowania (3),
aby wybraæ [DST].

Ustawienia czasu na œwiecie

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

World  Time

MENU Cancel OK OK

Dest inat ion
New York

Hometown
New York

14:25

14:25

OFF

DSTOFFOFFOFF

Dest inat ion

Ci ty London
DST TimeDif . +05:00
MENU Cancel OK OK

19:25
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7 U¿yj przycisku sterowania (45), aby w³¹czyæ O
(On) lub wy³¹czyæ P (Off).
Wybierz O (w³¹czone), jeœli nale¿y ustawiæ czas letni dla miasta docelowego.

8 Naciœnij przycisk 4 dwa razy.
Ustawienie czasu na œwiecie zostaje zapisane.

Wybierz W w kroku 3, aby ustawiæ miasto i czas letni dla miasta czasu lokalnego.
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Mo¿esz zmieniæ jêzyk, w jakim s¹ wyœwietlane menu, komunikaty o b³êdach itd.
Dostêpne jêzyki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpañski, w³oski, szwedzki, 
niderlandzki, rosyjski, koreañski, chiñski (tradycyjny i uproszczony) i japoñski.

1 Wybierz [Language/ ] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran Language/  zostaje wyœwietlony.
Patrz “Ustawienie jêzyka interfejsu” (str.37), 
aby uzyskaæ informacje o sposobie ustawiania 
daty i czasu.

Zmiana jêzyka interfejsu

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Engl ish

Neder lands

Francais

Deutsch
Español
I ta l iano

Svenska

MENU Cancel OK OK
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Istnieje mo¿liwoœæ zmiany ustawienia nazwy folderu ze zdjêciami z nazwy 
standardowej na datê zrobienia zdjêcia. Jeœli ustawienie nazwy zostanie 
zmienione na datê, zdjêcia bêd¹ zapisywane w oddzielnych folderach wed³ug 
daty ich zrobienia.
Nazwa folderu

1 Wybierz [Folder Name] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [Standard] lub [Date].
4 Naciœnij przycisk 4.

Ustawienie nazwy folderu zostaje zapisane.

Zmiana nazwy folderu ze zdjêciami

Standardowy XXXPENTX (gdzie XXX jest 3-cyfrowym numerem folderu)

Data XXX_mmdd (3-cyfrowy numer folderu_dzieñ miesi¹ca)

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

DCIM

100PENTX

101_0325

102_0401

DCIM

100PENTX

101_0325

DCIM

100PENTX

100 100

101

100

101

102

Zdjêcie zrobione ze 
standardow¹ nazw¹ folderu
(Przyk³ad: 25 marca)

Nazwa folderu zmieniona na 
ustawienie daty
(Przyk³ad: 25 marca)

Kiedy zostanie zrobione 
kolejne zdjêcie
(Przyk³ad: 1 kwietnia)
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Wybierz w³aœciwy tryb po³¹czenia USB w zale¿noœci od tego, czy aparat zostanie 
pod³¹czony za pomoc¹ kabla USB do komputera lub drukarki zgodnej PictBridge.

1 Wybierz [USB Connection] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [PC] lub [PictBridge].
[PC] : Wybierz tê opcjê do przesy³ania 

danych zdjêcia do komputera.
[PictBridge] : Wybierz tê opcjê, je¿eli aparat 

zostanie po³¹czony z drukark¹ 
zgodn¹ z PictBridge.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie trybu po³¹czenia USB zostaje 
zapisane.

Zmiana trybu po³¹czenia USB

Patrz Instrukcja ³¹czenia z komputerem,aby uzyskaæ instrukcje dotycz¹ce ³¹czenia 
aparatu z komputerem.

Nie nale¿y pod³¹czaæ aparatu do komputera, kiedy tryb po³¹czenia USB ustawiono 
na [PictBridge]. Nie nale¿y równie¿ ³¹czyæ aparatu z drukark¹, jeœli wybrano tryb 
po³¹czenia [PC].

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Sett ing

Folder  Name

USB Connect ion

Video Out

Br ightness Level

Engl ish

Standard

PC
PictBridge

2/3

MENU CancelCancel OKCancel OK OK
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Po pod³¹czeniu aparatu do urz¹dzenia audio/wideo nale¿y wybraæ w³aœciwy format 
sygna³u wyjœcia wideo (NTSC lub PAL) w celu robienia lub otwarzania zdjêæ.

1 Wybierz [Video Out] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
3 Naciœnij przycisk sterowania (23),

aby wybraæ [NTSC] lub [PAL].
Wybierz format wyjœcia wideo zgodnie 
z formatem obs³ugiwanym przez urz¹dzenie 
audio/wideo.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie formatu sygna³u wyjœcia wideo 
zostaje zapisane.

Zmiana formatu sygna³u wyjœcia wideo

Zale¿nie od kraju lub regionu, odtwarzanie zdjêæ i plików dŸwiêkowych mo¿e siê 
nie powieœæ, jeœli ustawiony zosta³ inny format sygna³u wyjœcia wideo ni¿ u¿ywany 
w danym miejscu. W takim przypadku nale¿y zmieniæ format sygna³u.

Pod³¹czanie aparatu do urz¹dzeñ audio/wideo 1str.113

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Sett ing

Folder  Name

USB Connect ion

Video Out

Br ightness Level

Engl ish

Standard

MENU CancelCancel OKCancel OK OK

PC

NTSC

PAL

2/3
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Mo¿esz dostosowaæ jasnoœæ monitora LCD. 

1 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [Brightness Level].

2 Naciœnij przycisk sterowania (45),
aby ustawiæ jasnoœæ.
Monitor staje siê ciemniejszy, kiedy suwak 
przesuwa siê w lewo (w stronê [–]), lub 
jaœniejszy, kiedy suwak przesuwa siê w prawo 
(w stronê [+]).

3 Naciœnij przycisk 3.
Ustawienie poziomu jasnoœci zostaje zapisane.

Ustawienie jasnoœci monitora LCD

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Sett ing

Folder  Name

USB Connect ion

Video Out

Br ightness Level

Engl ish

Standard

MENU Exi tExi tExi t

PC

NTSC

2/3
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Mo¿esz wyd³u¿yæ czas pracy baterii, ustawiaj¹c funkcjê automatycznego 
wy³¹czania monitora LCD po up³ywie okreœlonego czasu bezczynnoœci. 
Po zadzia³aniu funkcji oszczêdzania energii mo¿na ponownie w³¹czyæ monitor 
LCD, naciskaj¹c dowolny przycisk.

1 Wybierz [Power Saving] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.
3 U¿yj przycisku sterowania (23),

aby wybraæ [2min], [1min], [30sec], 
[15sec], [5sec] lub [Off].

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie oszczêdzania energii zostaje 
zapisane.

U¿ycie funkcji oszczêdzania energii

Funkcja oszczêdzania energii nie dzia³a w nastêpuj¹cych sytuacjach:
• w trybie odtwarzania.
• kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera lub drukarki.
• kiedy u¿ywany jest zasilacz.
• podczas nagrywania filmu.

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Sett ing

Power  Saving

Quick Zoom

Auto Power  Of f

Green But ton

Reset

2min

Off
5sec

15sec
30sec
1min

3/3

MENU CancelCancel OKCancel OK OK
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Mo¿esz w³¹czyæ automatyczne wy³¹cnie aparatu po zadanym czasie bezczynnoœci.

1 Wybierz [Auto Power Off] 
w menu [B Setting].

2 Naciœnij przycisk sterowania (5).
Menu rozwijane zostaje wyœwietlone.

3 U¿yj przycisku sterowania (23),
aby wybraæ [5min], [3min] lub [Off].

4 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie funkcji automatycznego wy³¹czania 
zostaje zapisane.

Ustawienie automatycznego wy³¹czenia

Funkcja automatycznego wy³¹czania nie dzia³a w nastêpuj¹cych sytuacjach:
• podczas pokazu slajdów lub odtwarzania filmu.
• kiedy aparat jest pod³¹czony do komputera lub drukarki.

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Sett ing

Quick Zoom

Auto Power  Of f

Green But ton

Reset

MENU CancelCancel OKCancel OK OK

Power  Saving 5sec

Off
3min
5min

3/3
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Mo¿esz wybraæ zdjêcie wyœwietlane jako ekran powitania po w³¹czeniu aparatu.

1 Naciœnij przycisk Q.
Aparat przechodzi w tryb Q.

2 Naciœnij przycisk sterowania (3).
Pojawia siê paleta trybów odtwarzania.

3 U¿yj przycisku sterowania (2345),
aby wybraæ ^.

4 Naciœnij przycisk 4.
Ekran wyboru zdjêcia zostaje wyœwietlony.

5 U¿yj przycisku sterowania (45),
aby wybraæ zdjêcie, które pos³u¿y jako 
ekran powitania.

6 Naciœnij przycisk 4.
Ustawienie ekranu powitania zostaje zapisane.

Zmiana ekranu powitania

• Ustawiony ekran powitania nie zostanie usuniêty nawet po skasowaniu 
oryginalnego zdjêcia albo sformatowaniu karty SD lub wbudowanej pamiêci.

• Wybierz [Off], aby ukryæ ekran powitania.

OKGuideGuide OKOKGuide OKMENU

Sl ideshowSl ideshowSl ideshow

1
2, 3, 5

Wyœwietlanie palety trybów odtwarzania

4, 6

100100-00170017100-0017

MENU CancelCancel OKOKCancel OK OK
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Mo¿esz przywróciæ wartoœci domyœlne ustawieñ aparatu. Patrz “Ustawienia 
domyœlne” (str.168), aby uzyskaæ informacje na temat resetowania ustawieñ.

1 Wybierz [Reset] w menu [u Setting].
2 Naciœnij przycisk sterowania (5).

Ekran resetowania zostaje wyœwietlony.
3 U¿yj przycisku sterowania (2),

aby wybraæ [Reset].
4 Naciœnij przycisk 4.

Ustawienia powracaj¹ do wartoœci domyœlnych.

Przywrócenie ustawieñ domyœlnych (reset)

Resetowanie aparatu nie wp³ywa na nastêpuj¹ce ustawienia:
Date Adjust (data i czas), Language/  (jêzyk), World Time (czas na œwiecie), 
Video Out (format wyjœcia wideo) i Mode Palette (paleta trybów).

Format

Sound

03/25/2005Date  Adjust

Alarm

World  Time

Set t ing

MENU Exi tExi tExi t

1 /3

Przycisk sterowania

Przycisk 3

MENU

Wyœwietlanie menu [u Setting]

Przycisk 4

Reset

Reset  to  in i t ia l  set t ing?

Reset

Cancel

OK OK
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Wyœwietlanie zegarka

Aparat mo¿e byæ u¿yty jako zegarek. Kiedy aparat jest wy³¹czony, naciœnij i 
przytrzymaj przycisk 4, aby wyœwietliæ zegarek na monitorze LCD.

1 Naciœnij i przytrzymaj przycisk 4.
Aparat w³¹cza siê, a na ekranie zostaje 
wyœwietlony zegarek.
Aparat wy³¹cza siê automatycznie po up³ywie 
oko³o 10 sekund.
Naciœniêcie wy³¹cznika powoduje 
natychmiastowe wy³¹czenie aparatu.

Przycisk 4
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Lista miast czasu na œwiecie

Skorzystaj z poni¿szej listy miast, aby ustawiæ czas na œwiecie.
Region Miasto Region Miasto

Ameryka 
Pó³nocna

Honolulu Afryka/
Azja
Zachodnia

Jerozolima
Anchorage Nairobi
Vancouver Jeddah
San Francisco Teheran
Los Angeles Dubaj
Calgary Karachi
Denver Kabul
Chicago Male
Miami Delhi
Toronto Colombo
Nowy Jork Katmandu
Halifax Dacca

Ameryka 
Œrodkowa
i Po³udniowa

Mexico City Azja 
Wschodnia

Yangon
Lima Bangkok
Santiago Kuala Lumpur
Caracas Vientiane
Buenos Aires Singapur
Sao Paulo Phnom Penh
Rio de Janeiro Ho Chi Minh

Europa Madryt D¿akarta
Londyn Hong Kong
Pary¿ Beijing
Amsterdam Szanghaj
Mediolan Manila
Rzym Taipei
Berlin Seul
Sztokholm Tokio
Ateny Guam
Helsinki Oceania Perth
Moskwa Adelajda

Afryka/
Azja
Zachodnia

Dakar Sydney
Algier Noumea
Johannesburg Wellington
Stambu³ Auckland
Kair Pago Pago
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Ustawienia domyœlne

Poni¿sza tabela przedstawia fabryczne ustawienia domyœlne.
Poni¿ej przedstawiono znaczenie poszczególnych oznaczeñ pozycji menu wraz 
z ustawieniem domyœlnym.
Zapamiêtanie ostatniego ustawienia

Tak : Ustawienie bie¿¹ce (ostatnie zapamiêtane) jest zachowywane po 
wy³¹czeniu aparatu.

Nie : Ustawienie powraca do wartoœci domyœlnej po wy³¹czeniu aparatu.
: Ustawienie jest zale¿ne od ustawienia funkcji zapamiêtywania 

(1str.97).
Resetowanie ustawienia

Tak : Ustawienie powraca do wartoœci domyœlnej po zresetowaniu 
aparatu (1str.165).

Nie : Ustawienie jest zachowywane nawet po zresetowaniu aparatu.

Pozycje menu [A Rec. Mode]

Pozycja Ustawienie domyœlne
Zapamiêtanie 

ostatniego 
ustawienia

Resetowanie
ustawienia Strona

Rozdzielczoœæ f (2560×1920) Tak Tak str.85

Jakoœæ D (Lepsza) Tak Tak str.87

Balans bieli F (Auto) Tak str.88

Ustawienie
automatyki 
ostroœci

Pole ostroœci J (Wielokrotny) Tak Tak str.90

Ogranicznik ostroœci W³¹czony Tak Tak str.90

Czu³oœæ Auto Tak str.92

Kompensacja ekspozycji ±0.0 Tak str.76

Film

Rozdzielczoœæ D (320×240) Tak Tak str.101

Tryb koloru Pe³ny kolor Tak Tak str.103

Liczba klatek 30 klatek/sek. Tak Tak str.102

Zoom cyfrowy W³¹czony Tak str.75

Natychmiastowy podgl¹d 1 sek. Tak Tak str.93

Pamiêæ

Tryb b³ysku W³¹czony — Tak str.83

Tryb rejestracji Off — Tak
str.72, 
str.77,
str.78

Tryb ustawiania ostroœci Off — Tak str.81

Pozycja zoom Off — Tak str.74
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Menu [u Setting]

Pamiêæ

Pozycja rêcznej ostroœci Off — Tak str.82

balans bieli Off — Tak str.88

Czu³oœæ Off — Tak str.92

Kompensacja 
ekspozycji Off — Tak str.76

Zoom cyfrowy W³¹czony — Tak str.75

EKRAN Off — Tak str.79,
str.109

Nr pliku W³¹czony — Tak —

Ostroœæ Normalny Tak Tak str.94

Nasycenie Normalny Tak Tak str.95

Kontrast Normalny Tak Tak str.96

Pozycja Ustawienie domyœlne
Zapamiêtanie

ostatniego 
ustawienia

Resetowanie
ustawienia Strona

DŸwiêk

G³oœnoœæ 3 Tak Tak

str.151

DŸwiêk powitania 1 Tak Tak

DŸwiêk migawki 1 Tak Tak

DŸwiêk operacji 1 Tak Tak

DŸwiêk
samowyzwalacza W³¹czony Tak Tak

Ustawianie
daty

Format daty (data)
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

str.38

Format daty (czas)
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Data
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Czas
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Alarm
Ustawienie alarmu Off Tak Tak

str.153
Czas 0:00 Tak Tak

Czas
na œwiecie

Ustawienie czasu na 
œwiecie Off Tak Tak

str.155

Miasto docelowe 
(miasto)

Tak samo jak miasto 
czasu lokalnego Tak Nie

Miasto docelowe 
(czas letni)

Tak samo jak miasto 
czasu lokalnego Tak Nie

Miasto czasu 
lokalnego (miasto)

Zgodnie z 
ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Miasto czasu 
lokalnego (czas letni)

Zgodnie z 
ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie

Jêzyk (Language)/
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie str.37
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Elementy na palecie trybów odtwarzania

G³ówne operacje

Nazwa folderu Standardowy Tak Tak str.158

Po³¹czenie USB Komputer Tak Tak str.159

Wyjœcie wideo
Zgodnie z 

ustawieniem 
pocz¹tkowym

Tak Nie str.160

Poziom jasnoœci Normalny Tak Tak str.161

Oszczêdzanie energii 5 sek. Tak Tak str.162

Szybki zoom Off Tak Tak str.108

Automatyczne wy³¹czanie 3 min. Tak Tak str.163

Zielony przycisk Tryb zielony Tak Tak str.58

Pozycja Ustawienie
domyœlne

Zapamiêtanie
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie
ustawienia Strona

Pokaz
obrazów

Przedzia³ czasu 3 sekundy Tak Tak

str.110Efekt ekranowy Nasuwanie Tak Tak

Efekt dŸwiêkowy W³¹czony Tak Tak

Filtr cyfrowy Czarno-bia³y Nie — str.127

Filtr jasnoœci Standardowy Nie — str.128

Ekran powitania Ekran logo Optio Tak Tak str.164

Pozycja Funkcja Ustawienie
domyœlne

Zapamiêtanie 
ostatniego 
ustawienia

Resetowanie 
ustawienia Strona

Przycisk Q Tryb operacji Tryb Q — — —

Przycisk zoom/
w/x Pozycja zoom Szeroki k¹t Tak str.74

Przycisk
sterowania

2 Tryb rejestracji 9 (Normalny) Tak
str.72, 
str.77,
str.78

3 Tryb robienia zdjêæ R (Program) Tak Tak str.53

4 Tryb b³ysku , (Auto) Tak str.83

5
Tryb ustawiania 

ostroœci
= (Automatyka 

ostroœci) Tak str.81

Przycisk 3 Ekran menu [A Rec. Mode]
menu — — str.48

Przycisk
4/W

Tryb wyœwietlania 
informacji Normalny Tak str.79,

str.109
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Dodatkowe akcesoria

Do aparatu mo¿na pod³¹czaæ ró¿ne akcesoria.

Zasilacz D-AC8

Bateria litowo-jonowa D-LI8 z mo¿liwoœci¹ ³adowania ( )

£adowarka D-BC8 ( )

Przewód zasilaj¹cy ( )
D-CO2A Australia
D-CO24E Europa
D-CO2H Hong Kong, Wielka Brytania
D-CO24J Japonia
D-CO2K Korea
D-CO24U Ameryka Pó³nocna, Kanada

Kabel USB I-USB7 ( )

Kabel AV I-AVC7 ( )

Pasek O-ST20 ( )/O-ST24/O-ST8/O-ST30

Torba na aparat O-CC24/O-CC30

Pozycje oznaczone gwiazdk¹ ( ) s¹ identycznymi elementami jak te, 
które zosta³y dostarczone wraz z aparatem.
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Komunikaty

W czasie u¿ywania aparatu na monitorze LCD mog¹ byæ wyœwietlane 
nastêpuj¹ce komunikaty.

Battery depleted 
(Wyczerpana bateria)

Bateria jest wyczerpana. Na³aduj baterie przy pomocy ³adowarki. 
(str.22)

Memory card full 
(Karta pamiêci zape³niona)

Karta pamiêci SD zosta³a zape³niona i nie mo¿na zapisaæ nowych 
zdjêæ.
W³ó¿ now¹ kartê pamiêci SD lub skasuj niepotrzebne zdjêcia. 
(str.28, str.114)
Zmieñ poziom jakoœci lub rozdzielczoœæ zdjêæ i spróbuj ponownie. 
(str.122)

Memory card error 
(B³¹d karty pamiêci)

Robienie i odtwarzanie zdjêæ jest niemo¿liwe ze wzglêdu na 
problem zwi¹zany z kart¹ pamiêci SD. Mo¿esz spróbowaæ 
wyœwietliæ lub skopiowaæ zapisane zdjêcia za pomoc¹ komputera.

Card not formatted 
(Karta pamiêci nie jest 
sformatowana)

W³o¿ona karta pamiêci SD nie jest sformatowana lub zosta³a 
sformatowana na komputerze lub innym urz¹dzeniu niezgodnym 
z aparatem. (str.149)

Card locked 
(Karta pamiêci jest 
zablokowana)

Karta pamiêci SD jest zabezpieczona przed zapisem. (str.30)

Compression error 
(B³¹d kompresji)

Ten komunikat jest wyœwietlany po przekroczeniu limitu 
pojemnoœci karty pamiêci SD podczas robienia zdjêæ.

No image/sound 
(Brak obrazów i dŸwiêku)

Na karcie SD nie ma ¿adnych zdjêæ lub plików dŸwiêkowych.

Movie recording stopped 
(Nagrywanie filmu zatrzymane)

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy podczas nagrywania filmu 
wewnêtrzna temperatura aparatu przekroczy³a limit normalnej 
temperatury dzia³ania.

Deleting
(Kasowanie)

Ten komunikat jest wyœwietlany podczas kasowania zdjêcia lub 
pliku dŸwiêkowego.

Camera cannot display this 
image 
(Aparat nie mo¿e wyœwietliæ 
tego zdjêcia)

Próbujesz odtworzyæ zdjêcie w formacie, który nie jest 
obs³ugiwany przez aparat. Mo¿esz spróbowaæ odtworzyæ ten plik 
na aparacie innej marki lub w komputerze.

Image folder cannot be created 
(Utworzenie folderu zdjêæ nie 
jest mo¿liwe)

Najwy¿szy dostêpny numer (9999)zosta³ przydzielony do zdjêcia 
w folderze o najwy¿szym numerze (999) i nie mo¿na zapisaæ 
wiêcej zdjêæ. W³ó¿ now¹ kartê pamiêci SD albo sformatuj kartê. 
(str.149)

Protected 
(Zabezpieczone)

Zdjêcie lub plik dŸwiêkowy, które próbujesz skasowaæ, s¹ 
zabezpieczone.
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W czasie u¿ywania funkcji PictBridge na monitorze LCD mog¹ byæ wyœwietlane 
nastêpuj¹ce komunikaty.

Data being recorded 
(Trwa zapis danych)

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy próbujesz prze³¹czyæ siê w 
tryb Q, podczas gdy zdjêcie jest zapisywane lub dokonywana 
jest zmiana ustawienia DPOF. Komunikat znika po zapisaniu 
zdjêcia lub po dokonaniu zmiany.

Data being processed 
(Trwa przetwarzanie danych)

Ten komunikat jest wyœwietlany, kiedy wyœwietlenie zdjêcia trwa 
ponad piêæ sekund ze wzglêdu na koniecznoœæ przetworzenia 
danych zdjêcia, jak równie¿ w czasie formatowania karty pamiêci 
SD lub wbudowanej pamiêci.

Alarm is set 
(Alarm zosta³ ustawiony)

Ten komunikat jest wyœwietlany po ustawieniu alarmu i przed 
automatycznym wy³¹czeniem aparatu.

No paper in the printer 
(Brak papieru w drukarce)

W drukarce zabrak³o papieru.

No ink in the printer 
(Brak atramentu w drukarce)

W drukarce zabrak³o atramentu.

Printer error 
(B³¹d drukarki)

Drukarka wys³a³a do aparatu komunikat o b³êdzie.

Data error 
(B³¹d danych)

Drukarka wys³a³a do aparatu komunikat o b³êdzie danych.

Paper stuck in the printer 
(Zaciêcie papieru w drukarce)

Papier zaci¹³ siê w drukarce.
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Problemy

Problem Przyczyna Usuwanie problemu

Aparat nie w³¹cza siê

Bateria nie zosta³a 
w³o¿ona do aparatu

SprawdŸ, czy bateria jest w³o¿ona. Je¿eli nie, 
w³ó¿ bateriê.

Bateria jest w³o¿ona 
nieprawid³owo

SprawdŸ po³o¿enie baterii. W³ó¿ ponownie 
bateriê w przedzia³ dla baterii zgodnie z 
oznaczeniami symboli +-. (str.23)

Bateria jest s³aba Na³aduj bateriê.

Brak obrazu na 
monitorze LCD

Aparat jest pod³¹czony do 
komputera

Monitor LCD jest zawsze wy³¹czony po 
pod³¹czeniu aparatu do komputera.

Aparat jest pod³¹czony do 
telewizora

Monitor LCD jest zawsze wy³¹czony po 
pod³¹czeniu aparatu do telewizora.

Monitor LCD jest 
wy³¹czony

Naciœnij przycisk 4, aby w³¹czyæ monitor 
LCD. (str.79)

Zdjêcie jest wyœwietlane, 
ale jest s³abo widoczne

Zdjêcia mog¹ byæ s³abo widoczne na monitorze 
LCD kiedy robimy je na zewn¹trz w pe³nym 
s³oñcu. Zmieñ ustawienie jasnoœci 
wyœwietlacza na monitorze LCD (str.161).

Migawka nie dzia³a

Lampa b³yskowa ³aduje 
siê

Podczas ³adowania lampy b³yskowej nie mo¿na 
robiæ zdjêæ. Poczekaj do zakoñczenia 
³adowania.

Brak miejsca na karcie 
pamiêci SD lub we 
wbudowanej pamiêci

W³ó¿ kartê pamiêci SD z wolnym miejscem lub 
skasuj niepotrzebne zdjêcia. (str.28, 114)

Trwa zapis Zaczekaj do zakoñczenia zapisu.

Zdjêcie jest ciemne
Obiekt jest za daleko 
w ciemnym otoczeniu, 
takim jak scena nocna

Zdjêcie jest ciemne, je¿eli obiekt znajduje siê 
zbyt daleko. Zrób zdjêcie w odleg³oœci zgodnej 
z zasiêgiem b³ysku.

Obiekt jest nieostry

Obiekt trudny dla 
automatyki ostroœci

Ustaw i zablokuj ostroœæ na obiekcie 
znajduj¹cym siê w tej samej odleg³oœci (naciœnij 
spust migawki do po³owy), nastêpnie wyceluj 
aparat w wybrany obiekt i naciœnij spust 
migawki do koñca (str.41). Mo¿esz tak¿e 
ustawiæ ostroœæ rêcznie. (str.82) 

Obiekt nie znajduje siê 
w polu ostroœci

Umieœæ obiekt w ramce ostroœci (pole 
ustawiania ostroœci) na œrodku monitora LCD. 
Je¿eli obiekt znajduje siê poza polem 
ustawiania ostroœci, wyceluj aparat na obiekt 
i zablokuj ostroœæ (naciœnij spust migawki do 
po³owy), nastêpnie skadruj zdjêcie i naciœnij 
spust migawki do koñca.

Obiekt jest zbyt blisko Ustaw tryb ostroœci na q. (str.81)

Tryb ostroœci ustawiono 
na q

Normalne zdjêcia wyjd¹ nieostre, je¿eli tryb 
ostroœci jest ustawiony na q.
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Lampa nie b³yska

Tryb b³ysku ustawiono na 
a (b³ysk wy³¹czony)

Ustaw na Auto lub b (b³ysk w³¹czony). (str.83)

Tryb rejestracji ustawiono 
na 1 lub c
Tryb ostroœci ustawiono 
na s
Tryb robienia zdjêæ 
ustawiono na C lub y

B³ysk nie nastêpuje w tych trybach.

Po³¹czenie USB 
z komputerem nie 
dzia³a prawid³owo

Tryb po³¹czenia USB 
ustawiono na [PictBridge]

Zmieñ tryb po³¹czenia USB na [PC]. (str.159)

Po³¹czenie USB z 
drukark¹ nie dzia³a 
prawid³owo

Tryb po³¹czenia USB 
ustawiono na [PC]

Zmieñ tryb po³¹czenia USB na [Pictbridge]. 
(str.139)

Problem Przyczyna Usuwanie problemu
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Dane techniczne

Orientacyjna liczba zdjêæ i czas nagrywania
Zdjêcia (przybli¿ona liczba zdjêæ)

Typ Cyfrowy aparat kompaktowy z wbudowanym obiektywem zoom

Piksele rzeczywiste 5,0 megapikseli

Czujnik 5,19 megapikseli (³¹czna liczba pikseli) 
CCD 1/2,5 cala z podstawowym filtrem koloru

Rozdzielczoœæ Zdjêcia f (2560×1920 pikseli), g (2304×1728 pikseli)
h (2048×1536 pikseli), i (1600×1200 pikseli)
l (1024×768 pikseli), m (640×480 pikseli)

Film D (320×240 pikseli), E (160×120 pikseli)

Czu³oœæ Auto, rêczny (50/100/200/400: standardowa czu³oœæ wyjœcia)

Format pliku Zdjêcia JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, PictBridge,
PRINT Image Matching III

Film MOV (QuickTime Motion JPEG), wideo strumieniowe, oko³o 
30/15 klatek/sek., system PCM, mono, pe³ny kolor/sepia/
czarno-bia³y

DŸwiêk Notatki g³osowe, nagrywanie dŸwiêku: WAVE (PCM), mono, 
nagrywanie z synchronizacj¹ dŸwiêku

Jakoœæ Zdjêcia C “Najlepsza”, D “Lepsza”, E “Dobra”

Noœnik pamiêci Wbudowana pamiêæ (oko³o 10,5 MB), karta pamiêci SD

C (Najlepsza) D (Lepsza) E (Dobra)

Wbudowa
na pamiêæ 64 MB Wbudowa

na pamiêæ 64 MB Wbudowa
na pamiêæ 64 MB

f 2560×1920 3 18 6 35 10 60

g 2304×1728 4 24 8 46 11 66

h 2048×1536 5 30 9 55 14 80

i 1600×1200 8 50 15 86 20 117

l 1024× 768 18 107 33 193 42 242

m 640× 480 39 227 61 352 75 430
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Film (przybli¿ony czas nagrywania)

30 klatek/sek. 15 klatek/sek. DŸwiêk

Wbudowa
na pamiêæ 64 MB Wbudowa

na pamiêæ 64 MB Wbudowa
na pamiêæ 64 MB

D  320×240 16 sek. 1 min. 
32 sek. 30 sek. 2 min. 

56 sek. 23 min. 
2 sek. 

132 min. 
13 sek. 

E  160×120 1 min. 
1 sek. 

5 min. 
52 sek. 

1 min. 
52 sek. 

10 min. 
45 sek. 

Balans bieli
Auto, œwiat³o dzienne, cieñ, œwiat³o sztuczne, œwiat³o fluorescencyjne, 
ustawienia rêczne

Obiektyw D³ugoœæ 
ogniskowej

6,3 mm – 18,9 mm 
(odpowiednik 38 mm – 114 mm w formacie 35 mm)

Przys³ona f/3,3 - f/4

Budowa
obiektywu

11 elementów w 9 grupach 
(trzy elementy asferyczne)

Typ zoomu Napêdzany elektrycznie

Odleg³oœci Oko³o 16,5 mm × 12,3 mm (ekran wype³niony) 
(ekran wype³niony) (w trybie makro)

Zoom cyfrowy Tryb robienia 
zdjêæ

Maks. 4× (w po³¹czeniu z zoomem optycznym 3× daje 
powiêkszenie do 12×)

Monitor LCD 2-calowy, niskorefleksyjny, kolorowy monitor TFT LCD (z podœwietleniem) 
z regulacj¹ jasnoœci, oko³o 85 kilopikseli

Funkcje
odtwarzania

Pojedyncze zdjêcie, indeks 9 zdjêæ, powiêkszenie (maks. 8×, przewijanie), 
wyœwietlanie folderów, obrót, odtwarzanie dŸwiêku, pokaz slajdów, 
odtwarzanie i edycja filmów (zapisywanie jako zdjêcia, podzia³, ³¹czenie), 
wykres, wyœwietlanie jasnych i ciemnych obszarów, kopiowanie zdjêæ i 
dŸwiêków, filtr cyfrowy, filtr jasnoœci, kadrowanie, zmiana rozmiaru, ramki, 
kompensacja efektu czerwonych oczu, przywracanie zdjêæ

Tryby ustawiania 
ostroœci

Automatyka ostroœci, makro, nieskoñczonoœæ, tryb Pan Focus, 
rêczne ustawianie ostroœci

Automatyka ostroœci Typ TTL z wykrywaniem kontrastu przez czujnik,
9-punktowa automatyka ostroœci (z prze³¹czaniem 
miêdzy pomiarem wielokrotnym i punktowym)

Zdjêcia
(od przodu 
obiektywu)

Normalny : Oko³o 0,4 m - 
(pe³ny zakres 
powiêkszenia. Tylko tele: 
oko³o 0,5 m - )

Makro : Oko³o 0,01 m – 0,6 m 
(szeroki k¹t)

Tryb Pan Focus
Pejza¿: :  (pe³ny zakres 

powiêkszenia)
Rêczne ustawianie ostroœci : Oko³o 0,01 m - 

(szeroki k¹t)
Oko³o 0,5 m -  (tele)
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Automatyka ostroœci Film 
(od przodu 
obiektywu)

Tryb Pan Focus
Pejza¿: :  (pe³ny zakres 

powiêkszenia)
Rêczne ustawianie ostroœci:Oko³o 0,01 m -  (szeroki 

k¹t) Oko³o 0,5 m -  (tele)
Funkcje ci¹g³ego ustawiania ostroœci i 
automatycznego œledzenia ostroœci s¹ dostêpne 
tylko po wybraniu trybu sportu lub zwierz¹t

Blokowanie
ostroœci

Przez naciœniêcie do po³owy spustu migawki

Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji Pomiar TTL przez czujnik (wielosegmentowy)

Kompensacja 
ekspozycji

±2EV (co 1/3EV)

Tryby fotografowania Zielony, program, zdjêcia nocne, film, nagrywanie g³osu, zdjêcia 
panoramiczne, pejza¿, kwiaty, portret, zdjêcia podwodne, pla¿a i œnieg, 
sport, nagrywanie z synchronizacj¹ dŸwiêku, zwierzêta, œwiat³o œwiecy, 
miêkki, ognie sztuczne, autoportret, naturalny odcieñ skóry, ¿ywnoœæ, 
muzeum

Filtry cyfrowe Czarno-bia³y, sepia, czerwony, ró¿owy, fioletowy, niebieski, zielony, ¿ó³ty, 
miêkki, jasnoœci.

Film Ci¹g³y czas 
nagrywania

Oko³o 1 sekundy – a¿ do zape³nienia wbudowanej 
pamiêci lub karty pamiêci SD

Migawka Typ Elektroniczna/mechaniczna

Czas Oko³o 1/2000 sek. - 4 sek.

Lampa b³yskowa Typ Automatyka b³ysku z redukcj¹ efektu czerwonych oczu

Tryby b³ysku Auto (przy s³abym oœwietleniu), b³ysk wy³¹czony, b³ysk 
w³¹czony, Auto + redukcja efektu czerwonych oczu, 
b³ysk w³¹czony + redukcja efektu czerwonych oczu, 
miêkki b³ysk (d³ugi czas synchronizacji dostêpny tylko 
w przypadku zdjêæ nocnych)

Zakres Szeroki k¹t: oko³o 0,13 m – 2,5 m 
(Standardowa czu³oœæ wyjœcia: ustawienie Auto)
Tele: oko³o 0,5 m – 2,0 m 
(Standardowa czu³oœæ wyjœcia: ustawienie Auto)

Tryby rejestracji Pojedyncze zdjêcie, samowyzwalacz (oko³o 10 sek., oko³o 2 sek.), zdjêcia 
seryjne (normalne, szybkie), dodawanie ramki

Samowyzwalacz Ze sterowaniem elektronicznym, opóŸnienie oko³o 10 sek. lub 2 sek. 

Funkcje czasu Czas na œwiecie 70 miast (28 stref czasowych)

Zegarek Zegar wyœwietlany poprzez przytrzymanie przycisku 
4, kiedy aparat jest wy³¹czony (przez oko³o 10 sek.)

Alarm Alarm z jednoczesnym wyœwietlaniem zegarka o 
okreœlonej godzinie

Zasilanie Bateria litowo-jonowa (³adowana) D-LI8 lub zasilacz sieciowy (opcja).
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Trwa³oœæ baterii Liczba zdjêæ 
do zapisania
Oko³o 180

(przy 23°C, 50% zdjêæ z b³yskiem, bateria litowo-
jonowa D-LI8,
zgodnie ze standardami pomiarowymi CIPA)

Czas odtwarzania
Oko³o 230 min.

Przy 23°C z w pe³ni na³adowan¹ bateri¹, zgodnie ze 
standardami pomiarowymi PENTAX (Podana wartoœæ 
jest przybli¿ona i mo¿e byæ mniejsza w przypadku 
ni¿szej temperatury).

Maks. czas ³adowania Oko³o 100 min.

Porty wejœcia/wyjœcia Gniazdo PC/AV, gniazdo zasilania

Format wyjœcia wideo NTSC/PAL (mono)

PictBridge Drukarka Drukark¹ zgodna z PictBridge

Tryby drukowania Drukowanie jednego zdjêcia, drukowanie wszystkich 
zdjêæ, drukowanie DPOF AUTOPRINT

Rozmiar papieru Karta, L, 2L, Karta pocztowa, 100 mm×150 mm, 4"×6", 
8"×10", Letter, 11"×17", A4, A3, ustawienie drukarki 

Typ papieru C, D, E, ustawienie drukarki

Jakoœæ C, D, E, ustawienie drukarki

Krawêdzie Krawêdzie, bez krawêdzi, ustawienie drukarki

Wodoodpornoœæ Zgodnie z norm¹ JIS Class 8 (IPX8)
Ci¹g³e robienie zdjêæ na g³êbokoœci 1,5 m pod wod¹ przez 30 minut.

Rozmiary 102 (szer.) × 51 (wys.) × 22 (g³êb.) mm (z wy³¹czeniem elementów obs³ugi)

Waga 120 g (bez baterii i karty pamiêci SD)

Waga przy robieniu 
zdjêæ

135 g (z bateri¹ i kart¹ pamiêci SD)

Akcesoria £adowana bateria litowo-jonowa, ³adowarka, przewód zasilaj¹cy, kabel 
USB, kabel AV, oprogramowanie (CD-ROM), pasek, instrukcja obs³ugi
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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. 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. 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. 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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• 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 œrodow-
iska lub odes³anie ich do nas.

Znak CE oznacza zgodnoœæ z dyrektywami Unii Europejskiej.



Notatki
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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.

Dane techniczne i wymiary zewnêtrzne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
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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
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