
Niniejszy podr cznik u ytkownika 
zawiera szczegó owe instrukcje obs ugi 
aparatu. Prosimy o uwa ne zapoznanie 
si  z podr cznikiem. Aby uzyska
wi cej informacji, nale y klikn
poni sze przyciski.
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Informacje na temat zdrowia i bezpiecze stwa

Aby unikn  niebezpiecznych sytuacji i zapewni  optymalne 
dzia anie aparatu, nale y zawsze post powa  zgodnie z poni szymi
ostrze eniami i wskazówkami:

Ostrze enie – sytuacje, które mog  spowodowa  zranienie 
u ytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mog  spowodowa  uszkodzenie 
aparatu lub innego sprz tu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

         Informacje na temat bezpiecze stwa

Nie nale y u ywa  aparatu w pobli u atwopalnych lub 
wybuchowych p ynów albo gazów
Nie nale y u ywa  aparatu w pobli u paliw lub palnych materia ów
lub substancji chemicznych. Nie nale y przechowywa  palnych 
p ynów i gazów oraz materia ów wybuchowych w tym samym 
schowku, w którym jest przechowywany aparat, jego cz ci i 
akcesoria.

Aparat nale y przechowywa  w miejscu niedost pnym dla 
ma ych dzieci i zwierz t
Aparat i wszystkie akcesoria nale y przechowywa  poza zasi giem
ma ych dzieci i zwierz t. Po kni cie niewielkich cz ci mo e
spowodowa  zad awienie lub powa ne obra enia. Ruchome cz ci i 
akcesoria mog  stanowi  równie  zagro enie fizyczne.

Nale y do o y  stara , aby nie uszkodzi  wzroku 
fotografowanych osób lub zwierz t
Nie nale y u ywa  lampy b yskowej w bezpo redniej blisko ci (bli ej
ni  1 m) ludzi lub zwierz t. U ycie lampy b yskowej znajduj cej
si  zbyt blisko oczu fotografowanej osoby lub zwierz cia mo e
spowodowa  czasowe lub trwa e uszkodzenie narz du wzroku.

Ostro no  podczas u ywania i pozbywania si
akumulatorów

Nale y u ywa  wy cznie baterii i adowarek zatwierdzonych przez 
firm  Samsung. U ywanie niezgodnych baterii i adowarek mo e
spowodowa  powa ne obra enia lub uszkodzenie aparatu.
Nigdy nie nale y wrzuca  baterii do ognia. Podczas pozbywania 
si  zu ytych baterii nale y przestrzega  wszystkich lokalnych 
przepisów prawnych.

•

•
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Informacje na temat zdrowia i bezpiecze stwa

Nigdy nie nale y umieszcza  baterii lub aparatów w ani na 
urz dzeniach wydzielaj cych ciep o, takich jak kuchenki 
mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mog  wybuchn , je li
zostan  zbyt mocno rozgrzane.

         Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa

Z aparatem nale y si  obchodzi  ostro nie i rozwa nie
Nie wolno dopu ci  do kontaktu aparatu z wilgoci  – p yny mog
by  przyczyn  powa nych uszkodze . Nie nale y obs ugiwa
aparatu mokrymi r kami. Uszkodzenie aparatu wod  mo e
doprowadzi  do uniewa nienia gwarancji producenta.
Nie nale y nara a  aparatu na bezpo rednie dzia anie przez 
d u szy czas promieni s onecznych ani wysokich temperatur. 
Wyd u one dzia anie promieni s onecznych lub wysokich 
temperatur mo e trwale uszkodzi  wewn trzne elementy aparatu.
Aby unikn  uszkodzenia ruchomych cz ci i wewn trznych
elementów aparatu, nie nale y go u ywa  w zakurzonych, 
brudnych, wilgotnych lub niew a ciwie wietrzonych 
pomieszczeniach.
Przed d u szym okresem nieu ywania aparatu nale y wyj
z niego baterie. Baterie znajduj ce si  w aparacie mog  z 
czasem wyciec lub skorodowa , co mo e spowodowa  powa ne
uszkodzenie aparatu.
U ywaj c aparatu na pla y lub w miejscach piaszczystych lub 
zakurzonych, nale y chroni  go przed piaskiem i brudem.
Aby unikn  powa nych uszkodze , aparat nale y chroni
przed uderzeniami, nieostro nym traktowaniem lub nadmiernymi 
wibracjami.

•

•

•

•

•

•

•

Podczas pod czania przewodów lub zasilaczy oraz instalowania 
baterii lub kart pami ci nale y zachowa  ostro no . Wk adanie
wtyczek na si , pod czanie kabli lub wk adanie baterii lub kart 
pami ci w niew a ciwy sposób mo e spowodowa  uszkodzenie 
portów, wtyczek lub akcesoriów. Nie nale y wk ada  cia  obcych 
do komór, gniazd ani punktów dost pu aparatu. Uszkodzenia 
wynik e z niew a ciwego u ytkowania aparatu mog  nie by  obj te
gwarancj .

Nale y chroni  baterie, adowarki i karty pami ci przed 
uszkodzeniem

Nale y unika  nara ania baterii lub kart pami ci na dzia anie
bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poni ej 0ºC 
lub powy ej 40ºC). Ekstremalne temperatury mog  zmniejszy
pojemno  baterii oraz spowodowa  niew a ciwe dzia anie kart 
pami ci.
Nale y chroni  baterie przed stykaniem si  z metalowymi 
przedmiotami. Mo e to doprowadzi  do utworzenia po czenia
mi dzy biegunami + i – baterii i spowodowa  jej tymczasowe lub 
trwa e uszkodzenie.
Karty pami ci nale y chroni  przed p ynami, brudem lub obcymi 
substancjami. Je li karta pami ci ulegnie zabrudzeniu, przed 
w o eniem do aparatu nale y j  wyczy ci  mi kk  szmatk .
Przed w o eniem lub wyj ciem karty pami ci nale y wy czy
aparat.
Kart pami ci nie nale y zgina , upuszcza  ani poddawa  du ym
naciskom.
Nie nale y u ywa  kart pami ci, które zosta y sformatowane w 
innych aparatach lub za pomoc  komputera. Nale y ponownie 
sformatowa  kart  pami ci w aparacie.
Nigdy nie wolno u ywa  uszkodzonej adowarki, baterii ani karty 
pami ci.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Nale y u ywa  wy cznie akcesoriów zatwierdzonych przez 
firm  Samsung
U ywanie niezgodnych akcesoriów mo e spowodowa  uszkodzenie 
aparatu, obra enia cia a lub uniewa nienie gwarancji.

Nale y chroni  obiektyw aparatu
Nie nale y kierowa  obiektywu bezpo rednio w stron wiat a
s onecznego, poniewa  mo e to spowodowa  odbarwienie matrycy 
lub jej uszkodzenie.
Obiektyw aparatu nale y chroni  przed zabrudzeniem odciskami 
palców lub zarysowaniem. Obiektyw nale y czy ci  mi kk , czyst
szmatk  do obiektywów, niepozostawiaj c  w ókien.

Podczas korzystania ze s uchawek nale y zachowa
ostro no

Nie nale y korzysta  ze s uchawek podczas prowadzenia 
samochodu, jazdy rowerem lub obs ugi pojazdów mechanicznych. 
Mo e to stwarza  zagro enie drogowe i by  niezgodne z prawem w 
niektórych miejscach. 
Nale y u ywa  minimalnego wymaganego ustawienia g o no ci.
Ustawienie du ej g o no ci podczas korzystania ze s uchawek
mo e prowadzi  do uszkodzenia s uchu.

•

•

•

•

       Wa ne informacje o sposobie obs ugi

Naprawy aparatu mog  by  dokonywane tylko przez 
wykwalifikowanych pracowników serwisu
Serwis aparatu powinien by  wykonywany jedynie przez 
wykwalifikowany personel; nie nale y równie  próbowa  wykonywa
prac serwisowych samodzielnie. adne uszkodzenia wynik e z prac 
serwisowych wykonywanych przez niewykwalifikowany personel nie 
s  obj te gwarancj .

Maksymalizacja czasu pracy baterii i adowarki
adowanie baterii mo e przyczyni  si  do skrócenia czasu ich 

eksploatacji. Po zako czeniu adowania od cz przewód od 
aparatu.
D ugo nieu ywana bateria ulegnie roz adowaniu i przed u yciem
b dzie musia a by  ponownie na adowana.
Nieu ywane adowarki nale y od czy  od gniazd zasilania.
Baterii nale y u ywa  tylko w celach, do których zosta y
przeznaczone.

Nale y zachowa  ostro no , u ywaj c aparatu w 
warunkach du ej wilgotno ci
Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia do ciep ego i 
wilgotnego otoczenia na delikatnych obwodach elektronicznych 
aparatu i karcie pami ci mo e skropli  si  para wodna. W takiej 
sytuacji przed u yciem aparatu nale y odczeka  przynajmniej jedn
godzin , a  wilgo  wyparuje.

Przed u yciem nale y sprawdzi , czy aparat dzia a
prawid owo
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za utracone pliki ani 
za straty mog ce powsta  na skutek awarii lub nieprawid owej
eksploatacji aparatu.

•

•

•
•

Informacje na temat zdrowia i bezpiecze stwa



4

©2008 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
Specyfikacja aparatu lub treść niniejszego podręcznika 
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, w związku z 
wprowadzanymi udoskonaleniami funkcji aparatu.

Informacje o prawach autorskich
Microsoft Windows i logo Windows są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Mac to zastrzeżony znak towarowy firmy Apple 
Corporation.

 to zastrzeżony znak towarowy firmy SRS 
Labs, Inc. Technologia WOW HD wykorzystana na 
podstawie licencji firmy SRS Labs, Inc.

•

•

•

Struktura podręcznika użytkownika

1 Podstawowe funkcje  .................................... 10
Informacje dotyczące układu aparatu, ikon oraz 
podstawowych funkcji fotografowania, a także 
przesyłania plików do i z komputera.

2 Funkcje rozszerzone  .................................... 27
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące 
fotografowania z wyborem trybu oraz nagrywania 
filmów wideo i notatek głosowych. 

3 Opcje fotografowania  .................................. 36
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące różnych 
opcji, które można wybierać w trybie fotografowania.

4 Odtwarzanie/Edycja  ...................................... 54
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące 
odtwarzania zdjęć, filmów wideo lub notatek głosowych 
oraz edycji zdjęć lub filmów wideo. Można tu również 
znaleźć informacje na temat podłączania aparatu do 
drukarki fotograficznej i telewizora.

5 Multimedia  ........................................................ 69
Ten rozdział zawiera instrukcje korzystania z trybów 
multimediów: trybu MP3, PMP i przeglądarka tekstu.

6 Załącznik  ........................................................... 78
Zawiera informacje dotyczące ustawień, komunikatów 
o błędach i specyfikacji oraz porady związane z 
konserwacją.
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Oznaczenia u yte w podr czniku
Tryb Ikona
AUTOMAT. 2

PROGRAM 1

Dual IS 7

POMOC PRZY FOTOGRAF. 8
UPI KSZ 5

SCENA 4

FILM 3

MULTIMEDIA 6

Ikony trybu fotografowania, zamieszczone obok tytu u
Te ikony oznaczaj , e opisywana funkcja jest dost pna we 
wskazanym trybie. Tryb 4 mo e nie obs ugiwa  funkcji 
dla wszystkich scenerii.

np.

Funkcja dost pna w 
trybach AUTOMAT., 
PROGRAM,
UPI KSZ i 
niektórych trybach 
SCENA

Funkcja dost pna w 
trybach AUTOMAT., 
PROGRAM,
UPI KSZ i 
niektórych trybach 
SCENA

Ikony u yte w podr czniku
Ikona Funkcja

Dodatkowe informacje

Sytuacje, w których nale y zachowa  ostro no

[  ] Przyciski aparatu, na przyk ad: [Migawka]
(przedstawia spust migawki)

(  ) Numer strony z informacjami
Kolejno  opcji lub menu, które nale y wybra  w celu 
wykonania kroku, na przyk ad: Wybierz opcj
TONE TWARZY (oznacza wybranie opcji ,
a nast pnie opcji TONE TWARZY)

* Uwaga

Skróty u yte w podr czniku
Skrót Definicja

ACB Auto Contrast Balance
(automatyczny balans kontrastu)

AEB Auto Exposure Bracket
(automatyczna skala ekspozycji)

AF Autofokus
(funkcja automatycznego ustawiania ostro ci)

DIS Funkcja cyfrowej stabilizacji obrazu

DPOF Digital Print Order Format
(cyfrowy format wydruku)

EV Exposure Value (warto  ekspozycji)
OIS Optyczna stabilizacja obrazu
WB Balans bieli
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Okre lenia u yte w podr czniku

Naciskanie spustu migawki
Naci ni cie przycisku [Migawka] do po owy: naci nij do 
po owy spust migawki i przytrzymaj go
Naci ni cie przycisku [Migawka]: naci nij spust migawki 
do oporu

Naci ni cie przycisku
[Migawka] do po owy
Naci ni cie przycisku
[Migawka] do po owy

Naci ni cie przycisku 
[Migawka]

Naci ni cie przycisku 
[Migawka]

Temat, t o, kompozycja
Temat: g ówny obiekt fotografowanej sceny; mo e nim by
osoba, zwierz  lub martwa natura 
T o: obiekty znajduj ce si  wokó  tematu
Kompozycja: po czenie tematu i t a

TematTemat

KompozycjaKompozycja

T oT o

•

•

•

•
•

Ekspozycja (jasno )
Mianem ekspozycji jest okre lana ilo wiat a docieraj cego
do wn trza aparatu. Zmiana ekspozycji spowoduje, e
zdj cia b d  ciemniejsze lub ja niejsze.

Prze wietlenie
(zdj cie jest zbyt jasne)
Prze wietlenie
(zdj cie jest zbyt jasne)

Normalna ekspozycjaNormalna ekspozycja
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Szybkie wyszukiwanie 

Fotografowanie ludzi
Tryb 4 > PORTRET, DZIECI,  
SAMOWYZWALACZ  28 
Tryb 5  30 
CZER. OCZ, RED CZER OCZÓW 
(funkcja zapobiegaj ca efektowi 
czerwonych oczu lub koryguj ca go) 

 41 
WYKRYJ TWARZE, AUTOPORTRET, 
U MIECH, MRUGNI CIE  45 - 46 

•

•
•

•

Fotografowanie w nocy lub w 
ciemno ci

Tryb 4 > NOC, WIT,  
FAJERW.  28 
Opcje lampy b yskowej  41 
Czu o  ISO (s u y do regulacji czu o ci
na wiat o)  42 

•

•
•

Fotografowanie ruchu
CI G E, ZDJ CIA RUCH.  50  •

Fotografowanie ywno ci, owadów 
lub kwiatów

Tryb 4 > ZBLI ENIE, YWNO
 28 

Makro, Auto Makro, Super Makro (do 
zbli e )  43 
WB (balans bieli; s u y do zmiany  
tonacji barwnej)  48 

•

•

•

Regulacja ekspozycji (jasno ci)
Czu o  ISO (s u y do regulacji czu o ci
na wiat o)  42 
WARTO  EKSPOZYCJI (regulacja 
ekspozycji)  47 
ACB (s u y do wyrównania o wietlenia
g ównego obiektu fotografowanego na 
jasnym tle)  47 
POMIAR  48 
AEB (s u y do zrobienia trzech zdj
tej samej sceny z ró nymi warto ciami
ekspozycji)  50 

•

•

•

•
•

Stosowanie innego efektu
WYBÓR STYLU ZDJ CIA  
(s u y do zastosowania innej tonacji) 

 51 
KOLOR (s u y do zastosowania filtra 
innego koloru)  51 
REG. OBRAZU (s u y do regulacji 
nasycenia, ostro ci lub kontrastu)  52 

•

•

•

Redukcja drga  aparatu
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu 
(OIS)  17 
Tryb 7  29 

•

•

Pod czanie aparatu do 
komputera  21 
Usuwanie wszystkich 
plików z karty pami ci

 57 
Wy wietlanie plików w 
postaci pokazu slajdów 

 59 
Wy wietlanie plików na 
telewizorze  67 
Zastosowanie trybu 
multimediów (s uchanie
plików MP3, odtwarzanie 
filmów i przegl danie
plików tekstowych)  70 
Regulacja d wi ków i 
g o no ci  80 
Zmiana j zyka
wy wietlanego na ekranie 

 80 
Ustawianie daty i czasu 

 80 
Regulacja jasno ci
wy wietlacza  80 
Formatowanie karty 
pami ci  81 
Rozwi zywanie
problemów  87 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Makro

Obszar AF

AF

OIS

Czer. ocz

Czu o  ISO

Wykrywanie twarzy

Spis tre ci
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Uk ad aparatu

Ikona Tryb Opis

2 AUTOMAT.
Wygodne fotografowanie z 
ustawieniami ograniczonymi do 
minimum

1 PROGRAM Fotografowanie z wyborem opcji

7 Dual IS Fotografowanie z opcjami redukcji 
drga  aparatu

8
POMOC
PRZY 
FOTOGRAF.

Wskazówki i wiczenia dotycz ce
fotografowania

Mikrofon

Lampa b yskowa

Pokr t o
wyboru trybu
(Patrz poni ej)

Obiektyw

Gniazdo wielofunkcyjne
Obs uguje kable USB, A/V i s uchawki

Przycisk POWER 

Spust migawki

Mini tablica rozdzielcza (s.14) 

Lampa AF/lampa 
samowyzwalacza

Pokrywa komory baterii
S u y do wk adania karty 
pami ci i baterii 

Otwór do 
monta u
statywu

Ikona Tryb Opis

5 UPI KSZ Fotografowanie osób z opcj
niwelowania niedoskona o ci twarzy

4 SCENA Fotografowanie z wyborem opcji 
wst pnie skonfigurowanych scenerii 

3 FILM Nagrywanie filmu

6 MULTIMEDIA
S uchanie plików MP3, odtwarzanie 
filmów i wy wietlanie plików 
tekstowych
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Uk ad aparatu

Wy wietlacz

Lampka stanu
Miga: Podczas zapisywania zdj cia, nagrywania notatki 
g osowej, odczytywania plików przez komputer lub drukark
albo wtedy, gdy ostro  nie jest ustawiona

wieci sta ym wiat em: Podczas pod czania si  do 
komputera lub wtedy, gdy ostro  jest ustawiona

•

•

G o nik

(Patrz poni ej)

Przycisk Funkcja

Przybli anie/
oddalanie

Przybli anie i oddalanie obrazu w trybie 
fotografowania.
Powi kszenie fragmentu zdj cia lub 
przegl danie plików w postaci miniatur w 
trybie odtwarzania.
Regulacja g o no ci w trybie odtwarzania i 
multimediów.

•

•

•

E Zastosowanie efektu do pliku.

Fn Dost p do opcji w trybie fotografowania.
Usuwanie plików w trybie odtwarzania.

•
•

Przycisk Funkcja

Nawigacja
(Lewo: e,
Prawo:t,
Góra:w,
Dó :r)

W trybie fotografowania Podczas
ustawiania

[e] Zmiana opcji lampy 
b yskowej W lewo

[t] Zmiana opcji 
samowyzwalacza W prawo

[w] Zmiana opcji wy wietlania W gór
[r] Zmiana opcji makro W dó

MENU/OK Dost p do opcji i menu.
Potwierdzenie wyró nionej opcji lub menu.

•
•

y
Przej cie do trybu odtwarzania.
Drukowanie plików po pod czeniu aparatu 
do drukarki obs uguj cej standard PictBridge

•
•

OIS
Zapobieganie drganiom aparatu w trybie 
fotografowania.
Blokowanie przycisków w trybie multimediów.

•

•
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Ikony
Wy wietlane ikony b d  si  zmienia  w zale no ci od wybranego trybu lub opcji.

B. Ikony z lewej strony
Ikona  Opis

Wykrywanie twarzy
Styl zdj cia
Kolor
Lampa b yskowa
Samowyzwalacz
Autofokus (funkcja automatycznego ustawiania ostro ci)
Kontrast
Ostro
Wyciszenie
Nasycenie
Funkcja optycznej stabilizacji obrazu (OIS)

C. Ikony z prawej strony
Ikona  Opis

Rozdzielczo  zdj cia
Rozdzielczo filmu
Jako  zdj cia
Liczba klatek na sekund
Opcja pomiaru
Typ serii  
Pr dko  ISO
Balans bieli
Ekspozycja
D uga migawka

A. Informacje
Ikona  Opis

Wybrano tryb fotografowania
Wspó czynnik przybli enia/oddalenia
Liczba pozosta ych zdj
Pozosta y czas nagrywania
Pami  wewn trzna
W o ono kart  pami ci

: Bateria na adowana
: Bateria cz ciowo na adowana

: Bateria wymaga adowanie
Notatka g osowa
Obszar obj ty funkcj  automatycznego ustawiania 
ostro ci
Drgania aparatu
Bie ca data i godzina

A

C

B
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W czanie lub wy czanie aparatu
Aby w czy  lub wy czy  aparat, naci nij przycisk [POWER].

  W trybie odtwarzania
Aby wy wietli  zapisane pliki, naci nij przycisk [y].

Aby wy czy  d wi ki aparatu, naci nij i przytrzymaj przycisk [y].

Mini tablica rozdzielcza
Przy w czonym aparacie na mini tablicy rozdzielczej wy wietlane
s  informacje na temat stanu na adowania baterii oraz wolnego 
miejsca na karcie pami ci.

W przypadku wystawiania aparatu na dzia anie gor cego i 
wilgotnego rodowiska mo e doj  do kondensacji wilgoci na 
przyrz dach pomiarowych.
Je li rami  którego  z przyrz dów pomiarowych kr ci si  bez 
przerwy, nale y skontaktowa  si  z centrum serwisowym.
Przyrz dy pomiarowe oraz ikony baterii i karty pami ci na 
wy wietlaczu mog  wskazywa  ró ne warto ci.

•

•

•
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Ustawianie opcji
Opcje aparatu mo na ustawia  przy u yciu przycisków [E], [MENU/OK] i [Fn] oraz przycisków nawigacyjnych ([e], [t], [w] i [r]).

1 Naci nij przycisk [E], [MENU/OK] lub [Fn].

2 Za pomoc  przycisków nawigacyjnego przejd  do opcji 
lub menu.

Aby przej  w lewo lub w prawo, naci nij przycisk [e] lub 
[t].
Aby przej  w gór  lub w dó , naci nij przycisk [w] lub 
[r].

3 Naci nij przycisk [MENU/OK], aby potwierdzi  wybór 
opcji lub menu.

  Powrót do poprzedniego menu
Naci nij przycisk [E], [Fn] lub [MENU/OK] ponownie, aby powróci
do poprzedniego menu.

Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

•

•

  Np. wybierz opcj  balansu bieli w trybie P  

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 1.

2 Naci nij przycisk [Fn].

3 Aby ustawi  balans bieli, naci nij przycisk [w] lub 
[r], a nast pnie przycisk [e] lub [t].

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

ROZMIAR

BALANS BIELI DZIENNE
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Fotografowanie

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 2.

2 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce.

3 Naci nij do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi
ostro .

4 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

Przybli anie/oddalanie obrazu
Mo esz fotografowa  zbli enia, u ywaj c funkcji zoomu 
(przybli ania lub oddalania). Aparat wyposa ono w 5-krotny zoom 
optyczny i 5-krotny zoom cyfrowy. U ywaj c obydwu funkcji, 
mo esz 25-krotnie przybli y  lub oddali  obraz. 

Naci nij lub naci nij i przesu  przycisk [Zoom] w gór , aby 
przybli y  fotografowany obiekt. Naci nij lub naci nij i przesu
przycisk [Zoom] w dó , aby oddali  fotografowany obiekt.

Zielona: ostro  jest 
ustawiona
Czerwona: ostro  nie jest 
ustawiona

•

•

Oddalanie

Przybli anie
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  Zoom cyfrowy
Je li wska nik zoomu znajduje si  w zakresie cyfrowym, aparat 
u ywa funkcji zoomu cyfrowego. Korzystanie z funkcji zoomu 
cyfrowego mo e obni y  jako  zdj cia.

Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dost pna w trybach 7,
6,5,4 (w niektórych sceneriach) i 3, a tak e
podczas korzystania z funkcji WYKRYJ TWARZE.
Zapisywanie zdj cia zrobionego przy u yciu funkcji zoomu 
cyfrowego mo e potrwa  d u ej.
Dla obszaru ustawiania ostro ci podczas u ywania funkcji 
zoomu cyfrowego zostanie wybrana opcja CENTR. AF.

•

•

•

Redukcja drga  aparatu
Drgania aparatu mo na redukowa  optycznie w trybie 
fotografowania, naciskaj c przycisk [OIS]. W przypadku korzystania 
z funkcji redukcji drga  wy wietlana jest ikona OIS.

Funkcja redukcji drga  mo e nie dzia a  poprawnie, gdy:
poruszasz aparatem, ledz c poruszaj cy si  przedmiot;
korzystasz z funkcji zoomu cyfrowego;
drgania aparatu s  zbyt mocne;
czas otwarcia migawki jest d ugi
(np. w przypadku wybrania opcji NOC w trybie 4);
bateria jest prawie roz adowana;
robisz zdj cie ze zbli eniem.

U ywanie funkcji OIS w aparacie zamontowanym na statywie 
mo e skutkowa  nieostrymi zdj ciami z uwagi na wibracje 
czujnika funkcji OIS. Podczas korzystania ze statywu nale y
wy czy  funkcj  OIS. 
Funkcja OIS nie jest dost pna w trybie 3.

•
-
-
-
-

-
-

•

•

Fotografowanie

Zakres cyfrowy

Wska nik przybli enia/oddaleniaZakres optyczny
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1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 8.

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  menu.

3 Naci nij przycisk [t] i wybierz podmenu.

Korzystanie z trybu POMOC PRZY FOTOGRAF.
Ten tryb udost pnia ró ne wskazówki pomocne przy fotografowaniu. Umo liwia uzyskanie lepszych zdj  i filmów.

4 Aby wy wietli  dany temat, naci nij przycisk [t].
Aby wy wietli  poprzedni lub nast pny ekran, naci nij
przycisk [w] lub [r].

5 Naci nij przycisk [t], aby rozpocz wiczenia.

Naci nij przycisk [e], aby powróci  do poprzedniego menu.
Podczas wicze  nie jest mo liwe ustawianie opcji 
fotografowania i menu.

•
•

•

POMOC PRZY FOTOGRAF.

Funkcje przydat. do ustawiania ostro ci obrazu

Funkcje stab. obr.-drgan.apar.

Funkcje przydatne przy s abym o wietleniu

Funkcje s u ce do regulacji jasno ci

Funkcje s u ce do regulacji kolorów

PRZESU  NAST PNY

Stosowanie lampy b yskowej
Naciskaj przycisk lampy b ysk., a
na ekranie pojawi si  ikona lampy 
b yskowej (b yskawica).

WSTECZ WICZENIA
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Zmiana typu wy wietlacza
Naciskaj przycisk [w], aby zmieni  typ wy wietlacza w trybie 
fotografowania i odtwarzania.

  W trybie fotografowania
Naci nij przycisk [w] raz lub dwa razy, aby:

wy wietli  wszystkie informacje na temat fotografowania
ukry  informacje na temat fotografowania, za wyj tkiem
dost pnej liczby zdj

•
•

Naci nij przycisk [w] raz lub dwa razy, aby wy wietli  lub ukry
opis wybranej opcji fotografowania.

  W trybie odtwarzania
Naci nij przycisk [w], aby:

wy wietli  informacje na temat bie cego zdj cia
ukry  informacje o bie cym pliku
ukry  informacje na temat bie cego zdj cia, za wyj tkiem
ustawie  fotografowania i dat  wykonania zdj cia

•
•
•

Wy wietlanie wszystkich informacji 
o fotografowaniu.

ROZMIAR
Ustaw rozmiar zdj cia.
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Przesy anie plików (system Windows)
Istnieje mo liwo  przes ania zdj , filmów i notatek g osowych zapisanych w aparacie na komputerze PC oraz przes ania plików 
multimedialnych do aparatu, co umo liwia ich odtwarzanie i wy wietlanie przy u yciu aparatu. Do pod czenia nale y u y  do czonego kabla 
USB po uprzednim zainstalowaniu wszystkich potrzebnych programów znajduj cych si  na p ycie CD. 

Instalowanie programów

  Wymagania sprz towe i systemowe

Pozycja Wymagania

Procesor Pentium III 500 MHz lub nowszy
(zalecany Pentium III 800 MHz lub nowszy)

Pami
RAM 256 MB lub wi cej (zalecane 512 MB lub wi cej)

System
operacyjny Windows 2000 / XP / Vista

Pojemno
dysku
twardego

250 MB lub wi cej (zalecane 1 GB lub wi cej)

Inne

Port USB
Nap d CD-ROM
1024 x 768 pikseli, monitor obs uguj cy z 16-
bitow  g bi  kolorów (zalecana obs uga g bi
24-bitowej)
Microsoft Direct X w wersji 9.0 lub nowszej

•
•
•

•

Korzystanie z samodzielnie z o onego komputera lub 
nieobs ugiwanego komputera i systemu operacyjnego mo e
uniewa ni  gwarancj .
Programy mog  nie dzia a  prawid owo w 64-bitowych wersjach 
systemów Windows XP lub Vista.

•

•

  Programy znajduj ce si  na p ycie CD

Pozycja Wymagania
Samsung Master Edycja zdj  i filmów wideo.
Samsung Converter* Konwersja filmów w celu umo liwienia

odtwarzania ich w aparacie.
Adobe Reader Wy wietlanie podr cznika u ytkownika.

* Konwersja plików nie jest mo liwa w przypadku braku odpowiedniego 
kodeka. Zainstaluj zestaw kodeków (zalecana najnowsza pe na
wersja pakietu K-Lite Codec). Zainstaluj program Samsung Converter 
ponownie po zako czeniu instalacji pakietu kodeków.

* Zalecany procesor to Pentium IV lub nowszy.
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1 W ó  p yt  instalacyjn  CD do nap du CD-ROM.

2 Po wy wietleniu ekranu instalacyjnego kliknij pozycj
Samsung Digital Camera Installer, aby rozpocz
instalacj .

3 Wybierz programy do zainstalowania i post puj
zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie.

4 Kliknij przycisk OK, aby uko czy  instalacj .

Pod czanie aparatu do komputera
Po pod czeniu aparatu do komputera aparat zostanie rozpoznany 
jako dysk wymienny.

Gdy aparat b dzie pod czony do komputera przy u yciu kabla 
USB, bateria aparatu b dzie adowana.

1 Po cz aparat i komputer przy u yciu kabla USB.

Do aparatu nale y pod czy  koniec kabla oznaczony 
symbolem ( ). Pod czenie do aparatu drugiego ko ca
kabla mo e skutkowa  uszkodzeniem plików. Producent nie 
jest odpowiedzialny za utrat  jakichkolwiek danych.

2 W cz aparat.

3 Wybierz opcj KOMPUTER i naci nij przycisk
[MENU/OK].

Przesy anie plików (system Windows)
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  Od czanie urz dzenia (w systemie Windows XP)  
Sposób od czania kabla USB w systemach Windows 2000/Vista 
jest podobny.

1 Poczekaj, a  komputer zako czy odczytywanie danych 
z aparatu.

Je li dioda wska nika na aparacie miga, poczekaj na jej 
zga ni cie.

2 Kliknij ikon  na pasku narz dzi w prawym dolnym 
rogu ekranu komputera.

3 Kliknij komunikat w oknie podr cznym.

4 Od cz kabel USB.

Przesy anie plików do komputera
1 Pod cz aparat do komputera. (Patrz „Pod czanie

aparatu do komputera”)

2 Na komputerze wybierz opcj Mój komputer Dysk
wymienny DCIM 100SSCAM.

3 Wybierz odpowiednie pliki i przeci gnij je do komputera 
lub zapisz na komputerze.

•

Przenoszenie plików multimedialnych do 
aparatu

  Wymagania  
Aparat obs uguje nast puj ce typy plików.

Tryb multimediów Obs ugiwany typ

MP3
Typ pliku: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3)
Przep ywno : 48 ~ 320 Kb/s (równie  w 
przypadku przep ywno ci zmiennej)

•
•

PMP Typ pliku: PMP SDC*

PRZ. TEKSTU

Typ pliku: TXT (rozmiar poni ej 10 MB)
Typ kodowania
– Windows: ANSI (Windows 98 i nowsze),  

Unicode / Unicode (Big-Endian) / UTF-8 
(Windows 2000 / XP)

– Macintosh: ANSI, Unicode (UTF-16)
J zyk**: angielski, korea ski, francuski, 
niemiecki, hiszpa ski, w oski, chi ski,
tajwa ski, japo ski, rosyjski, portugalski, 
holenderski, du ski, szwedzki, fi ski,
indonezyjski, polski, w gierski, czeski, turecki

•
•

•

* Typ pliku poddawany konwersji przy u yciu programu Samsung 
Converter (s. 24) 

** Mo e ulec zmianie bez uprzedzenia

Kopiowanie plików multimedialnych mo e wi za  si  ze 
z amaniem prawa autorskiego. 
Kopiowanie, modyfikacja i/lub dystrybucja cz ci lub ca o ci
pliku MP3 lub PMP zamieszczonego w pami ci wewn trznej
bez zgody producenta jest zabronione.

•

•

Przesy anie plików (system Windows)
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  Przenoszenie plików multimedialnych do aparatu

1 Pod cz aparat do komputera. (s. 21) 

2 Na komputerze wybierz opcj Mój komputer Dysk
wymienny.

3 Utwórz nowe foldery o nazwach „MP3”, „PMP” i 
„TEXT”.

4 Skopiuj pliki multimedialne do odpowiednich folderów.
Pliki MP3 do folderu MP3
Pliki SDC do folderu PMP
Pliki TXT do folderu TEXT

W przypadku nieprawid owych nazw folderów odtwarzanie/
przegl danie plików multimedialnych nie jest mo liwe.
Istnieje mo liwo  tworzenia podfolderów bezpo rednio
w folderach MP3, PMP i TEXT. Nie istnieje mo liwo
odtwarzania/przegl dania plików zapisanych w podfolderach 
podfolderów. 
W ka dym folderze mo na zapisa  maksymalnie 200 plików lub 
100 podfolderów, jednak czna liczba plików i podfolderów nie 
mo e przekracza  200.
Nazwy plików lub folderów o d ugo ci przekraczaj cej 120 
znaków (60 znaków w przypadku znaków o d ugo ci 2 bajtów, 
np. j zyk chi ski i korea ski) nie s  wy wietlane na li cie
odtwarzania.

•

•

•

•

•
•
•

Przesy anie plików (system Windows)
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Korzystanie z programu Samsung Converter
Konwersja filmów w celu umo liwienia odtwarzania ich w aparacie. Szczegó owe informacje mo na znale  w menu Pomoc (Help).

Przesy anie plików (system Windows)

Dodawanie
plików wideo
(AVI, WMV, ASF, 
MPG [MPEG1])

Dodawanie napisów

Okre lenie cie ki i 
nazwy pliku poddanego 
konwersji

Rozpocz cie konwersji

Podgl d

Suwak przycinania
Przejd  do punktu, w którym film
powinien si  rozpoczyna  lub 
ko czy .

Wstrzymanie lub wznowienie 
odtwarzania

Okre lenie rozmiaru klatki i 
ich liczby lub rozmiaru pliku
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Przesy anie plików (system Windows)

Korzystanie z programu Samsung Master
Ten program umo liwia pobieranie plików lub edycj  zdj  b d
filmów wideo zapisanych na komputerze. Szczegó owe informacje 
mo na znale  w menu Pomoc programu (Help).

Pobieranie plików przy u yciu programu Samsung 
Master

Po pod czeniu aparatu do komputera zostanie automatycznie 
wy wietlone okno pobierania plików. Wybierz pliki, który chcesz 
pobra . Kliknij przycisk Next i post puj zgodnie z instrukcjami 
wy wietlanymi na ekranie.

  Obs uga interfejsu programu Samsung Master
Tryb wy wietlania

Kliknij dwukrotnie, 
aby przej  do 
widoku pe nego

ekranu

Zmie  tryb

: Tryb 
wy wietlania

: Tryb edycji zdj : Tryb edycji filmów
wideo

Widok miniatur plików 
(Kliknij plik, aby go 
pobra .)

Kliknij, aby pobra
wybrane pliki

Wybierz folder, w którym chcesz 
zapisa  pobrane pliki

Kliknij, aby powi kszy  lub 
zmniejszy  zdj cia na li cie

Kliknij, aby wy wietli
szczegó y dotycz ce programuMenu

Pasek
narz dzi

Podgl d
informacji o 

wybranym pliku

Zdj cia w wybranym folderze
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Przesy anie plików (system Mac OS)
Po pod czeniu aparatu do komputera Macintosh komputer automatycznie rozpozna urz dzenie. Pliki mo na przesy a  bezpo rednio z aparatu 
do komputera, bez konieczno ci instalowania adnych programów.

Obs ugiwany system operacyjny to Mac OS X w wersji 10.3 lub nowszej.
Obs ugiwane typy plików i j zyki nie ró ni  si  w porównaniu z wersj  dla systemu Windows. (s. 22) 
W celu u ycia plików PMP nale y przeprowadzi  konwersj  plików przy u yciu programu Samsung Converter w systemie operacyjnym Windows.

•
•
•

Przesy anie plików do komputera
1 Pod cz aparat do komputera Macintosh przy u yciu

kabla USB.

2 W cz aparat.
Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie 
wy wietlona ikona dysku wymiennego.

3 Dwukrotnie kliknij ikon  dysku wymiennego.

4 Prze lij zdj cia lub filmy wideo do komputera.

•

Przenoszenie plików multimedialnych do 
aparatu
1 Pod cz aparat do komputera Macintosh przy u yciu

kabla USB. 

2 W cz aparat.
Komputer automatycznie rozpozna aparat, zostanie 
wy wietlona ikona dysku wymiennego.

3 Dwukrotnie kliknij ikon  dysku wymiennego.

4 Utwórz nowe foldery o nazwach „MP3”, „PMP” i 
„TEXT”.

5 Prze lij pliki multimedialne do komputera.
Pliki MP3 do folderu MP3
Pliki SDC do folderu PMP
Pliki TXT do folderu TEXT

•

•
•
•
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Tryby fotografowania
Fotografowanie lub nagrywanie filmów wideo z wyborem trybu najlepiej dostosowanego do warunków fotografowania.

2 Korzystanie z trybu Auto
Wygodne fotografowanie z ustawieniami ograniczonymi do 
minimum.

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 2.

2 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

3 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

4 Korzystanie z trybu Scena
Fotografowanie z wyborem opcji wst pnie skonfigurowanych
scenerii.

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 4.

2 Naci nij przycisk [MENU/OK].

3 Wybierz opcj T.SCENY.

4 Naci nij przycisk [t].

5 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  scen .
W przypadku wybrania opcji NOC istnieje mo liwo
ustawienia warto ci apertury i czasu otwarcia migawki. 

•

6 Naci nij przycisk [MENU/OK].

7 Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

8 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

9 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

  Dostosowywanie ekspozycji
W przypadku wybrania opcji NOC istnieje mo liwo
sfotografowania b ysków wiat a jako smug poprzez wyd u enie
ekspozycji. Zmniejsz szybko  migawki, aby przed u y  czas 
otwarcia przys ony. Aby zapobiec prze wietleniu, zwi ksz warto
apertury.

1 Naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .
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3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .

4 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  warto
apertury lub czas otwarcia migawki.

W przypadku wybrania opcji AUTOMAT. warto  apertury i 
czas otwarcia migawki s  ustawiane automatycznie. 

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Warto u y  statywu, aby zapobiec nieostrym zdj ciom.

7�Korzystanie z trybu Dual IS
Funkcje optycznej i cyfrowej stabilizacji obrazu pozwalaj
zredukowa  drgania aparatu i zapobiec nieostrym zdj ciom.

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 7.

2 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

3 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.
Nie poruszaj aparatem, gdy na ekranie jest wy wietlany
komunikat „PRZECHWYTYWANIE!”.

W tym trybie funkcja zoomu cyfrowego jest niedost pna.
Zdj cie zostanie skorygowane optycznie tylko w takim 
przypadku, gdy zosta o zrobione w o wietleniu ja niejszym od 
wiat a jarzeniowego.

Je li fotografowany obiekt szybko si  porusza, zdj cie mo e
by  nieostre.
Naci nij przycisk [OIS], aby zmniejszy  drgania kamery w 
ró nych trybach fotografowania.

•
•

•

•

•

Tryby fotografowania

Warto  przys ony

Czas migawki

AUTOMAT.
AUTOMAT.

D UGA MIGAWKA

Przed korekt Po korekcie
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5 Korzystanie z trybu Upi ksz
Fotografowanie osób z opcj  niwelowania niedoskona o ci twarzy.

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 5.

2 Dostosuj jasno  twarzy i niedoskona o ci.
(Patrz „Dostosowywanie jasno ci twarzy” i 
„Dostosowywanie niedoskona o ci twarzy”)

3 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

4 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

  Dostosowywanie jasno ci twarzy

1 Naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj TONE TWARZY.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  poziom 
jasno ci.

Wraz ze wzrostem liczby twarz b dzie stawa a si  coraz 
ja niejsza.

NAGRYWANIE
WYKRYJ TWARZE
TONE TWARZY
RETUSZ TWARZY
POLE OSTRO CI
NOT. G OSOWA
NAGR. G OSU

POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3

WSTECZ    USTAW

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

6 Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

•

Tryby fotografowania
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  Dostosowywanie niedoskona o ci twarzy

1 Naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj RETUSZ TWARZY.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  poziom 
retuszu.

Wraz ze wzrostem liczby twarz b dzie stawa a si  coraz 
czystsza.

NAGRYWANIE
WYKRYJ TWARZE
TONE TWARZY
RETUSZ TWARZY
POLE OSTRO CI
NOT. G OSOWA
NAGR. G OSU

POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3

WSTECZ    USTAW

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

6 Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

•

1 Korzystanie z trybu Program
Fotografowanie z wyborem opcji.

1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 1.

2 Ustaw opcje.  
(List  opcji mo na znale  w rozdziale 3 „Opcje 
fotografowania”.)

3 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

4 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

Tryby fotografowania
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3 Nagrywanie filmu
1 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 3.

2 Ustaw liczb  klatek lub d wi k.

3 Ustaw inne opcje.  
(Informacje dotycz ce opcji znajduj  si  w rozdziale 3 
„Opcje fotografowania”)

4 Naci nij przycisk [Migawka].

5 Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij ponownie przycisk 
[Migawka].

Je li podczas nagrywania filmu wideo jest u ywana funkcja 
zoomu, jej d wi k mo e zosta  nagrany na filmie.

  Ustawianie szybko ci klatek
Liczba klatek na sekund  okre lana jest terminem szybko ci
klatek. Wraz ze wzrostem liczby klatek ruch b dzie si  wydawa
naturalniejszy. Poci ga to jednak za sob  zwi kszenie rozmiaru 
pliku.

1 Naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
SZYBKO  KLATEK.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  szybko
klatek.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

  Ustawianie opcji d wi ku

1 Naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj WYCISZENIE.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .
Opcja Opis
WY . Nagrywanie filmu wideo bez d wi ku
WY CZ
ZOOM

Nagrywanie filmu wideo bez d wi ku
podczas przybli ania/oddalania

W . Nagrywanie filmu wideo z d wi kiem

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

6 Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

  Zatrzymywanie nagrywania
Aparat umo liwia czasowe wstrzymanie nagrywania filmu wideo. 
Dzi ki tej funkcji mo na nagrywa  ulubione sceny jako jeden film
wideo.

Naci nij przycisk [r], aby wstrzyma  odtwarzanie.
Naci nij przycisk [r], aby wznowi  odtwarzanie.•

Tryby fotografowania
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Tryby fotografowania

Wskazówki dotycz ce uzyskiwania 
wyra niejszych zdj

        Prawid owe trzymanie aparatu

        Wci ni cie spustu migawki do po owy

        Redukcja drga  aparatu

        W przypadku wy wietlenia ikony

Sprawd , czy obiektyw 
nie jest zas oni ty w 
aden sposób.

Naci nij do po owy przycisk 
[Migawka] i ustaw punkt ostro ci.
Ostro  i ekspozycja zostan
ustawione automatycznie.

Warto  przys ony i czas migawki 
zostan  ustawione automatycznie.

Ramka ustawiania ostro ci
Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie,
je li ramka jest wy wietlana na zielono.
Je li ramka zostanie wy wietlona na czerwono, 
zmie  j  i ponownie naci nij do po owy przycisk 
[Migawka].

•

•

Naci nij przycisk [OIS], aby zredukowa
drgania aparatu. (s. 17) 
Wybierz tryb 7, aby zredukowa
drgania aparatu optycznie i cyfrowo. (s. 29) 

•

•

Drgania aparatu

Robi c zdj cia w ciemno ci,
unikaj wybierania opcji lampy 
b yskowej  (Wol. Sync.) lub 

 (Wy .). Przys ona d u ej
pozostanie otwarta i utrzymanie 
aparatu nieruchomo mo e by
utrudnione.

U yj statywu lub w cz
opcj  lampy b yskowej
 (Wype nij). (s. 41) 

Ustaw opcje czu o ci ISO. 
(s. 42)

•

•
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        Zapobieganie nieostrym zdj ciom

Ustawienie ostro ci mo e by  problematyczne, gdy:
kontrast mi dzy obiektem a t em jest niewielki (na przyk ad gdy 
fotografowana osoba ma na sobie ubranie w kolorze zbli onym
do koloru t a);
ród o wiat a znajduj ce si  za fotografowanym obiektem jest 

zbyt mocne;
fotografowany obiekt b yszczy;
na fotografowanym obiekcie wyst puj  poziome wzory, np. 
aluzje;

fotografowany obiekt nie znajduje si  w rodku ramki.

•
-

-

-
-

-

Tryby fotografowania

Robienie zdj  w s abym o wietleniu• Gdy obiekt szybko si  porusza•

W cz lamp
b yskow . (s.41)

U ywanie blokady ustawienia ostro ci
Naci nij do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi
ostro . Gdy ostro  fotografowanego obiektu 
zostanie ustawiona, mo esz przesun  ramk , aby 
zmieni  kompozycj  kadru. Po uko czeniu kadrowania 
naci nij ca kowicie przycisk [Migawka], aby zrobi
zdj cie.

Korzystanie z trybów 
CI G E i ZDJ CIA 
RUCH. (s. 50) 
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Nagrywanie notatek g osowych
Aparat jest wyposa ony w funkcj  nagrywania notatek g osowych, które mo na odtwarza  w dowolnym momencie lub dodawa  do zdj  w 
charakterze krótkiego opisu okoliczno ci powstania zdj cia.

Najlepsz  jako  d wi ku mo na uzyska , trzymaj c aparat podczas nagrywania w odleg o ci 40 cm.

Nagrywanie notatki g osowej
1 W trybie fotografowania (za wyj tkiem3), naci nij

przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj NAGR. G OSU.

3 Naci nij przycisk [MENU/OK].

4 Naci nij przycisk [Migawka], aby rozpocz  nagrywanie.

STOP            PAUZA

Naci nij przycisk [r], aby wstrzyma  lub wznowi
nagrywanie.
Mo liwe jest nagranie notatki g osowej o d ugo ci do 10 
godzin.

5 Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij przycisk [Migawka].

6 Naci nij przycisk [MENU/OK], aby przej  do trybu 
fotografowania.

•

•

Dodawanie notatki g osowej do zdj cia
1 W trybie fotografowania (za wyj tkiem3), naci nij

przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj NOT. G OSOWA.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
W ..

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

6 Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

7 Wykadruj obraz w ramce i zrób zdj cie.
Notatk  g osow  mo na nagra  bezpo rednio po 
zrobieniu zdj cia.

8 Nagraj krótk  notatk  g osow  (maksymalnie 10 
sekund).

Naci nij przycisk [Migawka], aby zako czy  nagrywanie 
notatki g osowej.

•

•
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Wybór rozdzielczo ci i jako ci

Wybór rozdzielczo ci 217543
Zwi kszenie rozdzielczo ci powoduje zwi kszenie liczby pikseli 
na zdj ciu lub klatce filmu, dzi ki czemu mo na je wydrukowa  na 
papierze w wi kszym formacie lub wy wietli  na wi kszym ekranie. 
Wraz ze wzrostem rozdzielczo ci ro nie równie  rozmiar pliku.

Podczas fotografowania:

1 W trybie fotografowania (za wyj tkiem3) naci nij
przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
ROZMIAR.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

3648x2736 Drukowanie na papierze w formacie A2.

3648x2432 Drukowanie na papierze A2 w formacie 
poziomym (3:2).

3584x2016 Drukowanie na papierze A3 w formacie 
panoramicznym (16:9).

3072x2304 Drukowanie na papierze w formacie A3.
2592x1944 Drukowanie na papierze w formacie A4.
2048x1536 Drukowanie na papierze w formacie A5.
1024x768 Do czanie do wiadomo ci e-mail.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

Podczas nagrywania filmu wideo:

1 W 3 naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
ROZMIAR.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

640x480 Odtwarzanie przy u yciu telewizora.
320x240 Umieszczanie pliku na stronie WWW.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].
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Wybór rozdzielczo ci i jako ci

Wybór jako ci 21754
Zrobione zdj cia s  kompresowane i zapisywane w formacie JPG. 
Dzi ki wybraniu opcji wy szej jako ci zdj cia b d  lepsze, lecz 
rozmiar ich plików tak e si  zwi kszy.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
JAKO .

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

B.DOBRA Bardzo dobra jako
DOBRA Dobra jako
NORMAL. Normalna jako

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].
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Korzystanie z samowyzwalacza 217543

1 W trybie fotografowania naciskaj przycisk [t], aby 
zmienia  opcje samowyzwalacza.

Opcja Opis

 (10 sek.) Zdj cie zostanie zrobione po up ywie
10 sekund.

 (2 sek.)
Zdj cie zostanie zrobione po up ywie
2 sekund.

 (Podwójne)
Zdj cie zostanie zrobione po up ywie
10 sekund, a nast pnie po up ywie 2 
sekund.

(Wykrywanie 
Ruchu)

Zdj cie zostanie zrobione, gdy aparat 
wykryje ruch.

Aby wy czy  samowyzwalacz, naciskaj przycisk [t] do momentu 
znikni cia z wy wietlacza ikony samowyzwalacza.

2 Naci nij przycisk [Migawka], aby w czy  funkcj
samowyzwalacza.

Miga dioda pomocnicza AF/dioda zegara. Aparat 
automatycznie zrobi zdj cie po up ywie wyznaczonego 
czasu.

Naci nij przycisk [t], aby wy czy  samowyzwalacz.
Funkcja samowyzwalacza nie jest dost pna w przypadku 
wybrania opcji U MIECH lub MRUGNI CIE.

•
•

•

Lampa AF/lampa 
samowyzwalacza



Opcje fotografowania  40

  Korzystanie z funkcji wykrywania ruchu

1 Naciskaj przycisk [t] do momentu wy wietlenia ikony 
.

2 Naci nij przycisk [Migawka].

3 Przejd  w miejsce, w którym chcesz si  sfotografowa
(maksymalnie 3 metry od aparatu) w ci gu 6 sekund 
od naci ni cia przycisku [Migawka].

4 Wykonaj ruch, na przyk ad pomachaj r k , aby 
w czy  samowyzwalacz.

Po wykryciu ruchu przez aparat lampa AF/
samowyzwalacza zacznie szybko miga .

Zakres wykrywania funkcji 
Wykrywanie sterowane ruchem

•

Korzystanie z samowyzwalacza

5 Gdy lampa AF/samowyzwalacza zacznie miga ,
przyjmij poz , w której chcesz zosta  sfotografowany.

Lampa AF/samowyzwalacza przestanie miga
bezpo rednio przed automatycznym zrobieniem zdj cia
przez aparat.

Funkcja wykrywania ruchu mo e nie dzia a , gdy:

fotografowana osoba znajduje si  dalej, ni  3 metry od aparatu.
fotografowana osoba nie wykona odpowiednio wyra nego
ruchu.
przy zbyt silnym o wietleniu lub pod wietleniu t a.

•
•

•

•
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Zdj cia w ciemno ci

Zapobieganie efektowi czerwonych oczu 
2154

B ysk lampy b yskowej wyzwalany podczas fotografowania w 
ciemno ci mo e spowodowa  czerwony odblask w oczach 
fotografowanych osób. Aby temu zapobiec, nale y wybra  opcj

 (Czer. Ocz) lub  (Red Czer Oczów).

Wykorzystanie lampy b yskowej
2154

Lampy b yskowej nale y u ywa , fotografuj c w ciemno ciach.

W trybie fotografowania naciskanie przycisku [e]
umo liwia zmian  opcji lampy b yskowej.

Opcja Opis

�(Automat.)
Lampa b yskowa zostanie wyzwolona, je li
fotografowany obiekt lub jego t o s  ciemne.

 (Czer. Ocz)*

Lampa b yskowa zostanie wyzwolona, 
je li fotografowany obiekt lub jego t o s
ciemne.
Aparat koryguje efekt czerwonych oczu.

•

•

 (Wype nij)

Lampa b yskowa jest wyzwalana za 
ka dym razem.
Intensywno wiat a jest regulowana 
automatycznie.

•

•
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Regulacja czu o ci ISO 1
Czu o  ISO wyra a czu o filmu na wiat o zgodnie z definicj
organizacji International Organisation for Standardisation (ISO). 
Im wy sza czu o  ISO, tym wi ksza wra liwo  matrycy aparatu 
na wiat o. Wybranie wy szej czu o ci ISO umo liwia zrobienie 
lepszego zdj cia bez u ycia lampy b yskowej.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj ISO.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj
czu o ISO.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

Wy sza czu o  ISO powoduje równie  wi ksze szumy na 
zdj ciu.
Przy ustawieniu ZDJ CIA RUCH.. Pr dko  ISO b dzie
ustawiona na AutoMATYCZNE.
Wybór warto ci czu o ci ISO 3200 spowoduje ustawienie sta ej
rozdzielczo ci .

•

•

•

Zdj cia w ciemno ci

Opcja Opis

 (Wol. Sync.)

Lampa b yskowa jest wyzwalana, a 
migawka pozostaje d u ej otwarta.
Wybierz t  opcj  podczas fotografowania 
wieczorem lub w ciemno ci.
Warto u y  statywu, aby zapobiec 
nieostrym zdj ciom.

•

•

•

 (Wy .)

Lampa b yskowa nie zostanie wyzwolona.
Podczas fotografowania w ciemno ci jest 
wy wietlanie ostrze enie o drganiach 
aparatu ( ).

•
•

(Red Czer 
Oczów)*

Lampa b yskowa zostanie wyzwolona, 
je li fotografowany obiekt lub jego t o s
ciemne.
Aparat koryguje efekt czerwonych oczu 
za pomoc  analizy przeprowadzanej 
przez zaawansowane oprogramowanie.

•

•

Opcje mog  si  ró ni  w zale no ci od trybu fotografowania.
* Mi dzy dwoma b yskami lampy b yskowej nast puje przerwa. Nie 

nale y porusza  aparatu przed drugim rozb yskiem lampy. 

Opcje lampy b yskowej nie s  dost pne w razie wybrania opcji 
zdj  seryjnych, opcji AUTOPORTRET lub MRUGNI CIE.
Nale y upewni  si , e fotografowane obiekty znajduj  si  w 
zalecanej odleg o ci od lampy b yskowej. (s. 89) 
Odbite wiat o lub du a ilo  py u w powietrzu mo e skutkowa
pojawieniem si  na zdj ciu ma ych plamek.

•

•

•
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Zmienianie ustawienia ostro ci aparatu

Korzystanie z funkcji makro 2173
Tryb makro umo liwia wykonywanie zbli e  obiektów, takich jak 
kwiaty i insekty.

Aparat nale y trzyma  nieruchomo, aby zapobiec nieostrym 
zdj ciom.
Nale y wy czy  lamp  b yskow , je li odleg o  od obiektu jest 
mniejsza ni  40 cm.

•

•

Korzystanie z autofokusa 2173
Aby robi  ostre zdj cia, nale y wybra  w a ciw  opcj  ustawiania 
ostro ci w zale no ci od odleg o ci od fotografowanego obiektu. 

W trybie fotografowania naciskanie przycisku [r] umo liwia
zmian  opcji odleg o ci ustawiania ostro ci.

Opcja Opis

 (Auto makro)

Ustawianie ostro ci obiektu znajduj cego w 
odleg o ci wi kszej ni  8 cm
(wi kszej ni  50 cm w razie korzystania z funkcji 
zoomu).

 (Makro)

Ustawianie ostro ci obiektu znajduj cego si  w 
odleg o ci od 8 do 80 cm 
(od 50 do 80 cm w przypadku korzystania z 
funkcji zoomu).

 (Super Makro) Ustawianie ostro ci obiektu znajduj cego si  w 
odleg o ci od 3 do 8 cm.

Aby ustawi  ostro  na obiekcie znajduj cym si  w odleg o ci
przekraczaj cej 80 cm, naciskaj przycisk [r] do momentu wy wietlenia
ikony odleg o ci ostro ci.
Opcje mog  si  ró ni  w zale no ci od trybu fotografowania.

•

•
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Regulacja obszaru ustawiania ostro ci
21754

Mo na uzyska  wyra niejsze zdj cia, wybieraj c odpowiedni 
obszar ustawiania ostro ci, w zale no ci od po o enia
fotografowanego obiektu w kadrze.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj POLE OSTRO CI.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

CENTR. AF

Ustawianie ostro ci w centralnej cz ci
(opcja odpowiednia, gdy fotografowane 
obiekty znajduj  si  w rodkowej cz ci
kadru).

MULTI AF Ustawianie ostro ci w jednym lub wi cej
z dziewi ciu dost pnych obszarów.

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Zmienianie ustawienia ostro ci aparatu
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4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

WYKRYJ 
TWARZE

Aparat automatycznie wykrywa twarze 
(maksymalnie dziesi  twarzy).

Twarz znajduj ca si  najbli ej b dzie
wy wietlana w bia ej ramce ustawiania 
ostro ci, a pozosta e twarze b d
wy wietlane w szarych ramkach.

Im mniejsza odleg o  od 
fotografowanych osób, tym szybciej 
aparat wykryje twarze w kadrze.
Je li aparat nie wykryje twarzy w 
kadrze, ostro  zostanie ustawiona w 
rodkowej cz ci kadru.

•

•

Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy 21754
W czenie opcji wykrywania twarzy umo liwia aparatowi 
automatyczne wykrywanie ludzkiej twarzy w kadrze. Ustawienie 
ostro ci na twarzy spowoduje automatyczne dostosowanie 
ekspozycji. Opcje MRUGNI CIE i U MIECH pozwalaj  na 
wygodne robienie zdj  dzi ki wykrywaniu zamkni tych oczu lub 
u miechu.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj WYKRYJ TWARZE.

3 Naci nij przycisk [t].
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Korzystanie z funkcji wykrywania twarzy

Opcja Opis

AUTO 
PORTRET

Robienie autoportretów. Odleg o
ustawiania ostro ci zostanie ustawiona 
na zbli enie, a aparat wyemituje sygna
d wi kowy.

Po us yszeniu krótkiego sygna u naci nij
przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.

Aby w czy  lub wy czy  sygna
d wi kowy, w ustawieniach d wi ku nale y
wybra  opcj AUTOPORTRET. (s. 80) 

U MIECH

Aparat automatycznie zwalnia migawk  po 
wykryciu u miechni tej twarzy.

Szeroki u miech jest 
atwiej wykrywany 
przez aparat.

Opcja Opis

MRUG
NI CIE

W razie wykrycia zamkni tych oczu aparat 
zrobi dwa zdj cia po kolei.

Nie poruszaj aparatem, gdy na 
ekranie jest wy wietlany komunikat 
„PRZECHWYTYWANIE!”.
W przypadku wy wietleniu komunikatu 
„Zrobiono zdj cie z zam. oczami” zrób 
kolejne zdj cie.

•

•

Opcje mog  si  ró ni  w zale no ci od trybu fotografowania.

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].
Naci nij przycisk [Migawka], aby powróci  do trybu 
fotografowania.

Funkcja wykrywania twarzy mo e nie dzia a , gdy:
fotografowany obiekt znajduje si  daleko od aparatu (ramka 
ustawiania ostro ci b dzie wy wietlana na pomara czowo w 
przypadku opcji U MIECH i MRUGNI CIE);
o wietlenie jest zbyt mocne lub zbyt s abe;
fotografowany obiekt nie jest skierowany twarz  do aparatu;
fotografowana osoba ma na sobie okulary przeciws oneczne
lub mask .

Funkcja wykrywania twarzy nie jest dost pna podczas korzystania 
z funkcji stylów, koloru, nasycenia zdj cia lub zoomu cyfrowego.
Funkcja samowyzwalacza nie jest dost pna w przypadku 
wybrania opcji U MIECH lub MRUGNI CIE.
Wybranie opcji wykrywania twarzy spowoduje ustawienie opcji 
obszaru ustawiania ostro ci na CENTR. AF.

•
-

-
-
-

•

•

•

•
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Regulacja jasno ci i tonacji kolorystycznej 

R czna modyfikacja ekspozycji 173
W zale no ci od intensywno ci o wietlenia otoczenia zdj cia
mog  by  czasami zbyt jasne lub zbyt ciemne. W takich sytuacjach 
mo na wyregulowa  ekspozycj  w celu uzyskania lepszego zdj cia.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa
ekspozycj .

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

Po wyregulowaniu ekspozycji ustawienie nie zmieni si . Mo e
wyst pi  konieczno  skorygowania warto ci ekspozycji w celu 
unikni cia prze wietlenia lub niedo wietlenia zdj cia.
Je li nie jeste  w stanie okre li  poprawnej ekspozycji, 
wybierz opcj AEB (Automatyczna skala ekspozycji). Aparat 
zrobi zdj cia z ró nymi ustawieniami ekspozycji: normalne, 
niedo wietlone, prze wietlone. (s. 50) 

•

•

Kompensacja pod wietlenia t a 1
Gdy ród o wiat a znajduje si  za fotografowanym obiektem lub 
mi dzy obiektem a t em wyst puje du y kontrast, istnieje du e
prawdopodobie stwo, e obiekt na zdj ciu b dzie zbyt ciemny. W 
takiej sytuacji nale y u yci opcji BM. (automatycznego balansu 
kontrastu).

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj ACB.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj W ..
Aby wy czy , wybierz opcj WY ..

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

W trybach 2 i 7 Funkcja ACB jest zawsze w czona.
Funkcja ta nie jest dost pna w przypadku wcze niejszego
wybrania opcji CI G E, ZDJ CIA RUCH. lub AEB.

•
•

•

Ciemniejsze (-) Neutralne Ja niejsze (+)

Bez funkcji ACB Z funkcj  ACB
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Zmiana  trybu pomiaru 173
Tryb pomiaru oznacza sposób przeprowadzanego przez aparat 
pomiaru wiat a. Jasno  i o wietlenie zdj  ró ni  si  w zale no ci
od wybranego trybu pomiaru.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
POMIAR.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

MULTI

Aparat dzieli kadr na kilka obszarów, a 
nast pnie mierzy intensywno wiat a
w ka dym z nich. 
Ta opcja jest odpowiednia do zdj  o 
ogólnej tematyce.

•

•

PUNKTOWY

Aparat mierzy intensywno wiat a
tylko w samym rodku kadru. 
Je li fotografowany obiekt nie znajduje 
si  w rodkowej cz ci kadru, zdj cie
mo e by  zbyt jasne lub zbyt ciemne.
Ta opcja jest odpowiednia do 
fotografowania obiektów o wietlonych
od ty u.

•

•

•

CENTRALNY 
WA ONY

Aparat u rednia wyniki pomiarów dla 
ca ego kadru z naciskiem na wynik 
pomiaru w rodkowej cz ci kadru.
Tryb odpowiedni w przypadku obiektów 
znajduj cych si  poza rodkow
cz ci  zdj cia.

•

•

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

Wybór ród a wiat a
(BALANS BIELI) 173
Tonacja kolorystyczna zdj cia zale y od rodzaju i jako ci ród a
wiat a. Aby kolory na zdj ciu odpowiada y rzeczywisto ci,

nale y okre li  odpowiednie warunki o wietlenia i przeprowadzi
odpowiedni  kalibracj  balansu bielina przyk ad AUTO BAL BIELI, 
DZIENNE, ZACHM. lub AROWE.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
BALANS BIELI.

Regulacja jasno ci i tonacji kolorystycznej 

 (AUTO BAL BIELI)  (DZIENNE)

 ( AROWE) (ZACHM.)
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3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

AUTO BAL BIELI
U ycie ustawie  automatycznych 
w zale no ci od warunków 
o wietleniowych.

DZIENNE
T  opcj  nale y wybra  podczas 
fotografowania na zewn trz w 
s oneczny dzie .

ZACHM.
T  opcj  nale y wybra  podczas 
fotografowania na zewn trz w 
pochmurny dzie  lub w cieniu.

JARZENIOWE H

T  opcj  nale y wybra  podczas 
fotografowania w ciep ym wietle
jarzeniowym lub trzypoziomowym 
wietle jarzeniowym.

JARZENIOWE L
T  opcj  nale y wybra  podczas 
fotografowania w zimnym wietle
jarzeniowym.

AROWE

T  opcj  nale y wybra  podczas 
fotografowania w pomieszczeniach 
o wietlonych lampami arowymi lub 
halogenowymi.

POMIAR: SH U ycie wst pnie zdefiniowanych
ustawie .

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

  Definiowanie w asnych ustawie  balansu bieli

1 Wybierz opcj  spo ród opcji balansu bieli. 

2 Skieruj obiektyw aparatu na bia  kartk  papieru.

3 Naci nij przycisk [Migawka].

Regulacja jasno ci i tonacji kolorystycznej 

Bia y papier
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Korzystanie z funkcji zdj  seryjnych 14
Fotografowanie szybko poruszaj cych si  obiektów lub uchwycenie 
naturalnej mimiki i gestykulacji fotografowanych osób mo e by
bardzo trudne. W takiej sytuacji nale y wybra  jeden z trybów zdj
seryjnych.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
NAP D.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Opcja Opis

POJEDYNCZE Zostanie zrobione jedno zdj cie.

CI G E

Przy ca kowicie naci ni tym
przycisku [Migawka] aparat b dzie
robi  zdj cia jedno po drugim.
Maksymalna liczba zdj  jest zale na
od pojemno ci karty pami ci.

•

•

Opcja Opis

ZDJ CIA 
RUCH.

Przy ca kowicie naci ni tym
przycisku [Migawka] aparat robi 
zdj cia w rozdzielczo ci VGA  
(5 zdj  na sekund ; maksymalnie 
30 zdj ).
Aparat automatycznie wy wietla
zrobione zdj cia, a nast pnie
zapisuje je.

•

•

AEB

Aparat robi trzy zdj cia z ró nymi
warto ciami ekspozycji: normalne, 
niedo wietlone, prze wietlone.
Zaleca si  u y  statywu, poniewa
zrobienie zdj  przy u yciu funkcji 
AEB mo e chwil  potrwa .

•

•

Dost pne opcje ró ni  si  w zale no ci od trybu fotografowania.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [Fn].

Nie istnieje mo liwo  wybrania opcji ACB oraz u ycia
lampy b yskowej i samowyzwalacza, je li nie wybrano opcji
POJEDYNCZE.
W przypadku wybrania opcji ZDJ CIA RUCH. ustawiana jest 
rozdzielczo  VGA oraz czu o  ISO AutoMATYCZNE.

•

•
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Udoskonalanie zdj

Zastosowanie styli fotografii 213
Do zdj  mo na stosowa  ró ne style, na przyk ad MI KKIE,

YWE lub LAS.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [E].

2 Naci nij przycisk [e], [t], [w] lub [r], aby wybra
opcj .

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [E].

Zastosowanie koloru 143
Do zdj  mo na stosowa  ró ne efekty, na przyk ad CZ_BIA E,
SEPIA lub NIEBIESKI.

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  opcj .
Wybierz opcj , aby zdefiniowa  w asne ustawienia 
RGB.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [E].

•

MI KKIE YWE LAS
CZ_BIA E SEPIA NIEBIESKI
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  Definiowanie w asnego d wi ku RGB

1 Wybierz opcj  spo ród opcji efektów.

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  kolor.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa
ilo  danego koloru. (-: , aby zmniejszy  lub +, aby 
zwi kszy ).

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [E].

Wybierz opcj , je li chcesz korzysta  z opcji wykrywania 
twarzy.
W przypadku wybrania stylu zdj cia (z wyj tkiem opcji ), ta 
funkcja nie b dzie dost pna.

•

•

Dostosowanie w asnych zdj 1
Aparat umo liwia dostosowanie ostro ci, nasycenia oraz kontrastu 
zdj .

1 W trybie fotografowania naci nij przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
regulacji:

: NASYC.
: KONTRAST
: OSTRO

4 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa
nasycenie, kontrast i ostro .

Opcje nasycenia
Opcja Opis

- Zmniejsza nasycenie.
+ Zwi ksza nasycenie.

Opcje kontrastu
Opcja Opis

- Przyt umia kolory i zmniejsza jasno  zdj cia.
+ Podkre la kolory i zwi ksza jasno  zdj cia.

•
•
•

Udoskonalanie zdj

KOLOR

PRZESU  USTAW

CZERWONY
ZIELONY

NIEBIESKI
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Udoskonalanie zdj

Opcje ostro ci

Opcja Opis

-
Funkcja wyostrza kontury, zwi kszaj c ostro
zdj cia. Zastosowanie tej opcji mo e zwi kszy
szum na zdj ciu.

+
Wyg adzanie kraw dzi zdj . Opcja ta jest 
przydatna w przypadku edytowania zdj  przy 
u yciu komputera PC.

Wybierz ustawienie rodkowe, aby nie stosowa adnych efektów 
(ustawienie przydatne w przypadku drukowania).

5 Naci nij przycisk [MENU/OK] lub [E].

W przypadku wybrania stylu zdj cia (z wyj tkiem opcji ), ta 
funkcja nie b dzie dost pna.



4. Odtwarzanie/Edycja Poni ej przedstawiono informacje dotycz ce
odtwarzania zdj , filmów wideo lub notatek 
g osowych oraz edycji zdj  lub filmów wideo. 
Mo na tu równie  znale  informacje na temat 
pod czania aparatu do drukarki fotograficznej
i telewizora.

Odtwarzanie  ...................................................55
Uruchamianie trybu odtwarzania ...................55
Przegl danie zdj  .........................................58
Odtwarzanie filmu ..........................................60
Odtwarzanie notatek g osowych ....................60

Edycja zdj cia .................................................62
Zmienianie rozmiaru zdj  .............................62
Obracanie zdj cia ..........................................62
Edycja kolorów ...............................................62
Korygowanie b dów ekspozycji ....................63
Tworzenie polecenia wydruku ........................64

Ustawianie a obrazka pocz tkowego ..........66

Wy wietlanie plików na telewizorze .............67

Drukowanie zdj  przy u yciu drukarki 
fotograficznej ...................................................68
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Odtwarzanie 
  Wy wietlacz w trybie odtwarzania

Zdj cia

Filmy

Uruchamianie trybu odtwarzania
Zdj cia, filmy wideo lub notatki g osowe zapisane w aparacie 
mo na odtwarza .

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [y].
Zostanie wy wietlone ostatnie zrobione zdj cie lub ostatni 
nagrany film wideo.
Je li aparat jest wy czony, naci ni cie tego przycisku 
spowoduje jego w czenie.

2 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby przewija  pliki.
Naci nij i przytrzymaj, aby szybko wy wietla  pliki.

Je li chcesz wy wietli  pliki zapisane w pami ci wewn trznej,
wyjmij kart  pami ci.

•

•

•

Ustawiono polecenie 
drukowania (DPOF)

Plik zabezpieczony

Zdj cie zawiera 
notatk  g osow

ODTW. PRZECH.

Nazwa folderu – nazwa pliku

Informacje

Plik zabezpieczony
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  Wy wietlanie plików jako miniatur
Przewi  pliki, u ywaj c opcji miniatur.

Aby Wykonaj dzia anie

Przewija  pliki Naci nij przycisk [w], [r], [e]
lub [t].

Usun  zaznaczony plik Naci nij przycisk [Fn] i wybierz 
opcj TAK.

  Ochrona plików
Pliki mo na chroni  przed przypadkowym usuni ciem.

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj ZABEZPIECZ.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Wybierz opcj WYBIERZ i naci nij przycisk
[MENU/OK].

Aby chroni  wszystkie pliki, wybierz opcj WSZYSTKIE
ZABLOKUJ i przejd  do punktu 6.

5 Wybierz plik, który chcesz chroni  i przesu  przycisk 
[Zoom] w gór  lub w dó .

Po lewej stronie zostanie wy wietlona ikona .
Przesu  przycisk [Zoom] w gór  lub w dó  ponownie, aby 
anulowa  dzia anie.

ODBLOKUJ          USTAW

6 Naci nij przycisk [MENU/OK].

•

•
•

Odtwarzanie

W trybie odtwarzania przesu  przycisk [Zoom] w dó ,
aby w czy  widok miniatur (przesu  przycisk [Zoom]
w gór , aby wy czy  widok miniatur).

Wybrane



Odtwarzanie/Edycja  57

  Usuwanie plików
Zdj cia mo na usuwa  pojedynczo lub wszystkie na raz. Nie mo na
usun  plików chronionych. 

Usuwanie pojedynczego pliku:

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [Fn].

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj TAK.

3 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Aby usun  zaznaczone pliki:

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [Fn].

2 Przesu  przycisk [Zoom] w gór , aby wybra  bie cy
plik.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t] i przesu  przycisk 
[Zoom] ponownie w gór , aby wybra  inne pliki.

WYBIERZ  USU
Wybrane

4 Naci nij przycisk [MENU/OK] i wybierz opcj TAK.

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Aby usun  wszystkie pliki:

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj USU .

3 Naci nij przycisk [t].

4 Wybierz opcj WSZYSTKIE i naci nij przycisk
[MENU/OK].

Aby usun  zaznaczone pliki, wybierz opcj WYBIERZ.

5 Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk [MENU/OK].

  Odzyskiwanie zdj  z koszu
Je li kosz zosta  aktywowany, usuwane pliki b d  przenoszone 
do kosza, a nie usuwane trwale (s. 81). Dotyczy to wy cznie
pojedynczych plików lub plików wybranych – w przypadku wybrania 
opcji usuni cia wszystkich plików, pliki te nie zostan  przeniesione 
do kosza. W koszu mo na przechowywa  maksymalne 10 MB 
plików. Po przekroczeniu limitu 10MB, pliki b d  automatycznie 
usuwane (pocz wszy od najstarszego pliku w koszu).

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [MENU/OK].

•

Odtwarzanie
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2 Wybierz opcj KOSZ i naci nij przycisk [t].

3 Wybierz opcj FOLDER KOSZA i naci nij przycisk 
[MENU/OK].

Rozpocznie si  proces przywracania zdj .

Ta funkcja nie jest dost pna dla filmów wideo ani notatek 
g osowych.
Usuwanie plików przy u yciu funkcji kosza mo e potrwa
d u ej.
Sformatowanie pami ci wewn trznej lub karty pami ci
spowoduje usuni cie wszystkich plików znajduj cych si  w 
koszu.

•

•

•

  Kopiowanie plików na kart  pami ci
Istnieje mo liwo  skopiowania plików zapisanych w pami ci
wewn trznej na kart  pami ci.

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj KOP. NA KART  i naci nij
przycisk [t].

3 Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk [MENU/OK].

•

Odtwarzanie

Przegl danie zdj
Istnieje mo liwo  powi kszenia fragmentu zdj cia oraz 
wy wietlania zdj  w formie pokazu slajdów.

  Powi kszanie zdj cia

PRZYT.

Wspó czynnik zoomu 
(maksymalny wspó czynnik
zoomu mo e by  uzale niony od 
rozdzielczo ci.)

Powi kszony obszar

Aby  Wykonaj dzia anie
Przesun  powi kszony
obszar

Naci nij przycisk [e], [t], [w] lub 
[r].

Przyci  powi kszone
zdj cie

Naci nij przycisk [MENU/OK] (zdj cie
zostanie zapisane jako nowy plik).

W trybie odtwarzania przesu  lub przesu
i przytrzymaj przycisk [Zoom]  (w gór
– powi kszenie, w dó  – pomniejszenie).
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  Rozpoczynanie pokazu slajdów
Do pokazu slajdów mo na zastosowa  efekty wizualne oraz 
d wi kowe.

1 W trybie odtwarzania naci nij przycisk [MENU/OK].

2 Wybierz opcj .

3 Wybierz opcj  efektów pokazu slajdów i naci nij
przycisk [t].

Przejd  do punktu 5, aby rozpocz  pokaz slajdów bez 
adnych efektów.

PRZESU     ZMIE

POKAZ
OBRAZY
EFEKT
INTERWA
D WI K

WSZYSTKIE
WY .
1 S
WY .

POKAZ SLAJDÓW

Opcja Opis

OBRAZY

Wybierz zdj cia, które chcesz obejrze  w 
formie pokazu slajdów.

WSZYSTKIE: Uwzgl dnienie w pokazie 
slajdów wszystkich zdj .
DATA: Wy wietlenie zdj  wykonanych 
wybranego dnia.
WYBIERZ: Uwzgl dnienie w pokazie slajdów 
wybranych zdj .

•

•

•

•

Odtwarzanie

Opcja Opis

EFEKT
Wybór efektu przej ciowego.
Aby nie stosowa adnego efektu, wybierz 
opcj WY ..

•
•

INTERWA

Ustawienie interwa u mi dzy wy wietlanymi
zdj ciami.
Funkcja ta jest dost pna w przypadku 
wybrania dla opcji EFEKT ustawienia WY .,
PODSTAWOWY lub KLASYCZNY.
W przypadku korzystania z ustawienia opcji 
EFEKT innego ni WY ., PODSTAWOWY
lub KLASYCZNY, interwa  zostanie 
ustawiony na 1 sekund .

•

•

•

D WI K

Wybór cie ki d wi kowej odtwarzanej w tle.
Wybierz opcj M. MUZ., aby odtwarza  w tle 
pliki MP3 zapisane na karcie pami ci lub w 
pami ci wewn trznej.

•
•

4 Ustaw efekty pokazu slajdów i naci nij przycisk 
[MENU/OK].

5 Wybierz opcj POKAZ i naci nij przycisk [t].

6 Wybierz opcj ODTWARZ. i naci nij przycisk
[MENU/OK].

Aby zap tli  pokaz slajdów, wybierz opcj POWT. ODTW.
i naci nij przycisk [MENU/OK].
Naci nij [r], aby wstrzyma  lub wznowi  pokaz slajdów.

•

•
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Odtwarzanie filmu
Istnieje mo liwo  odtworzenia filmu oraz utworzenia obrazu na 
podstawie klatki filmu.

1 W trybie odtwarzania wybierz film wideo i naci nij
przycisk [r].

PAUZA

Czas

2 Do sterowania odtwarzaniem s u  nast puj ce
przyciski.
Naci nij Aby
[Zoom] w gór
lub w dó Dostosowa  g o no .

[e] Przewin  do ty u.
[t] Przewin  do przodu.
[r] Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[E] Zapisa  obraz.

Uchwycona klatka b dzie mia a taki sam rozmiar pliku jak 
oryginalny film wideo i zostanie zapisana jako nowy plik.

Odtwarzanie notatek g osowych

  Odtwarzanie notatki g osowej

1 W trybie odtwarzania wybierz notatk  g osow  i 
naci nij przycisk [r].

PAUZA        STOP

Czas

2 Do sterowania odtwarzaniem s u  nast puj ce
przyciski.
Naci nij Aby
[Zoom] w 
gór  lub w dó Dostosowa  g o no .

[e] Przewin  do ty u.
[t] Przewin  do przodu.
[r] Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
[MENU/OK] Zatrzyma .

Odtwarzanie
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��Odtwarzanie notatki g osowej dodanej do zdj cia

W trybie odtwarzania wybierz notatk  g osow  i naci nij
przycisk [r].

Naci nij przycisk [r], aby wstrzyma  lub wznowi
odtwarzanie.

•

Odtwarzanie
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Edycja zdj cia
Zdj cia mo na poddawa  zabiegom edytorskim: obraca  je, zmienia  ich rozmiar, redukowa  efekt czerwonych oczu lub regulowa  jasno ,
kontrast b d  nasycenie.

Zmienianie rozmiaru zdj
Istnieje mo liwo  zmiany rozmiaru zdj cia i zapisania go 
jako nowego pliku lub ustawienia go jako obrazu startowego, 
wy wietlanego po w czeniu aparatu.

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij
przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra
rozdzielczo .

Aby zapisa  plik jako obraz pocz tkowy,  
wybierz opcj . (s. 66) 
Aby zapisa  plik jako karnacj  odtwarzacza MP3 player, 
naci nij przycisk . (s. 76) 

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Obracanie zdj cia
1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij

przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  kierunek 
rotacji.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

•

•

Edycja kolorów
Do zdj cia mo na zastosowa  inn  tonacj  barwn , na przyk ad
CZ_BIA E, SEPIA lub NIEBIESKI, a nast pnie zapisa  je jako 
nowy plik.

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij
przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  ton koloru.
Wybierz opcj , aby zdefiniowa  w asne ustawienia 
RGB. (patrz „Definiowanie w asnego d wi ku RGB”)

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

•

CZ_BIA E SEPIA NIEBIESKI
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  Definiowanie w asnego d wi ku RGB

1 Wybierz opcj  spo ród opcji kolorów.

2 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  kolor.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa  ilo
danego koloru.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Korygowanie b dów ekspozycji
Mo na regulowa  ACB (automatyczny balans kontrastu), jasno ,
kontrast lub nasycenie, korygowa  efekt czerwonych oczu lub 
ukrywa  niedoskona o ci twarzy. Edytowane zdj cia zostan
zapisane jako nowe pliki.

  Dostosowywanie ACB (automatycznego balansu  
  kontrastu)

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij przycisk 
[E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [MENU/OK].

  Usuwanie efektu czerwonych oczu

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij przycisk 
[E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Edycja zdj cia

CZERWONY
ZIELONY

NIEBIESKIWSTECZ   USTAW

KOL. U YTK.
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  Ukrywanie niedoskona o ci twarzy

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij
przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa  pozom. 
Wraz ze wzrostem liczby twarz b dzie stawa a si  coraz 
czystsza.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

  Dostosowywanie jasno ci/kontrastu/nasycenia

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij
przycisk [E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj
regulacji.

: JASNO
: KONTRAST
: NASYC.

4 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby dostosowa  pozom. 
(-: , aby zmniejszy  lub +, aby zwi kszy )

5 Naci nij przycisk [MENU/OK].

•

•
•
•

Edycja zdj cia

Tworzenie polecenia wydruku
Mo na okre li , które zdj cia maj  zosta  wydrukowane, a tak e
ustali  liczb  kopii lub format papieru.

Kart  pami ci mo na dostarczy  do punktu fotograficznego
obs uguj cego format DPOF (Digital Print Order Format); 
mo na te  drukowa  zdj cia samodzielnie, u ywaj c drukarki 
obs uguj cej standard PictBridge.
Zdj cia panoramiczne mog  by  drukowane z uci tymi lewymi 
i prawymi kraw dziami, dlatego przed utworzeniem polecenia 
wydruku nale y sprawdzi , czy na karcie znajduj  si  zdj cia
panoramiczne.
Polecenia wydruku nie mo na utworzy  dla zdj  zapisanych w 
wewn trznej pami ci aparatu.

•

•

•

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij przycisk  
[MENU/OK].

2 Wybierz opcj DPOF.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Wybierz odpowiednie opcje DPOF i naci nij przycisk 
[t].
Opcja Opis

STAND.

Wybiez zdj cia, które chcesz wydrukowa .
WYBIERZ: drukowanie tylko bie cego
zdj cia.
WSZYSTKIE: drukowanie wszystkich zdj
na karcie pami ci.

•

•
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Edycja zdj cia

Opcja Opis

INDEKS* Wybór, czy zdj cia maj  by  drukowane jako 
miniatury.

ROZMIAR

Okre lanie formatu wydruku. 
WYBIERZ: okre lenie rozmiaru wydruku 
wybranego zdj cia.
WSZYSTKIE: okre lenie rozmiaru wydruku 
wszystkich zdj .

•

•

* Na jednym arkuszu mo na drukowa  wiele zdj  w formacie 
DPOF.

5 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .

6 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Zdj cia z okre lonym formatem wydruku mo na drukowa  tylko
przy u yciu drukarek obs uguj cych format DPOF 1.1.
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Ustawianie a obrazka pocz tkowego
Ustaw obraz startowy, który b dzie wy wietlany po w czeniu aparatu.

1 W trybie odtwarzania wybierz zdj cie i naci nij przycisk 
[E].

2 Wybierz opcj .

3 Naci nij przycisk [MENU/OK].

4 Ponownie naci nij przycisk [MENU/OK].

5 Wybierz opcj S.ZDJ..

6 Naci nij przycisk [t].

7 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra
zaznaczony obraz pocz tkowy.

8 Naci nij przycisk [MENU/OK].

W pami ci wewn trznej aparatu zostanie zapisany tylko jeden 
obraz pocz tkowy.
W przypadku wybrania jako obrazu startowego nowego zdj cia
lub te  zresetowania aparatu, bie ce zdj cie jest usuwane.
Jako obrazu startowego nie mo na ustawi  zdj cia
panoramicznego ani zdj cia z proporcjami 3:2.

•

•

•
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Wy wietlanie plików na telewizorze
Zdj cia lub filmy wideo mo na odtwarza  na telewizorze po pod czeniu do niego aparatu przy u yciu do czonego kabla A/V.

1 Wybierz wyj cie sygna u wideo, zgodnie z 
ustawieniami krajowymi lub regionalnymi. (s. 82) 

2 Wy cz aparat i telewizor.

3 Pod cz aparat do telewizora przy u yciu kabla A/V.

4 W cz telewizor i wybierz tryb sygna u za pomoc
pilota telewizora.

5 W cz aparat i naci nij przycisk [y].

6 Wy wietl zdj cia lub odtwórz filmy wideo przy u yciu
przycisku aparatu.

Na niektórych telewizorach na obrazie mog  wyst pi  szumy 
lub obraz mo e by  wy wietlany cz ciowo.
W zale no ci od ustawie  telewizyjnych obrazy mog  nie by
wy wietlane na rodku ekranu telewizyjnego.
Robienie zdj  i filmów jest mo liwe tak e wtedy, gdy aparat 
jest pod czony do telewizora.

•

•

•
Wideo Audio
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1 Po w czeniu drukarki pod cz do niej aparat przy 
u yciu kabla USB.

2 Aby w czy  aparat, naci nij przycisk [POWER] lub 
[y].

3 Wybierz opcj DRUKARKA i naci nij przycisk
[MENU/OK].

4 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  zdj cie.
Naci nij przycisk [MENU/OK], aby wydrukowa  wszystkie 
zdj cia lub ustawi  opcje wydruku.

Opcja Opis

OBRAZY Wybór drukowania bie cego zdj cia lub 
wszystkich zdj .

ROZMIAR Okre lanie formatu wydruku.

UK AD Tworzenie wydruków miniatur.

•

Drukowanie zdj  przy u yciu drukarki fotograficznej
Zdj cia mo na drukowa  przy u yciu drukarki obs uguj cej standard PictBridge, pod czaj c aparat bezpo rednio do drukarki.

Opcja Opis
TYP Wybór typu papieru.

JAKO Wybór jako ci wydruku.

DATA Wybór funkcji drukowania daty.
NZW_
PLIKU Wybór funkcji drukowania nazwy pliku.

RESET Resetowanie ustawie  drukowania.

Niektóre opcje nie s  obs ugiwane przez wszystkie drukarki.

5 Naci nij przycisk [y], aby rozpocz  drukowanie.
Naci nij przycisk [e], aby anulowa  drukowanie.•
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Korzystanie z trybu multimediów
W trybie multimediów zachodzi mo liwo  s uchania plików MP3, odtwarzania filmów i przegl dania plików tekstowych.
Przed rozpocz ciem korzystania z trybu multimediów nale y przes a  pliki do aparatu lub karty pami ci. (s. 20). 

1 Pod cz dostarczone s uchawki do wtyczki 
wielofunkcyjnej (opcjonalnie).

2 Ustaw pokr t o wyboru trybów w pozycji 6.

3 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  tryb.
: MP3
: PMP
: PRZ. TEKSTU

•
•
•

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

5 Wybierz opcj OTWÓRZ, aby wybra  plik do 
odtworzenia.

Wybierz opcj WZNÓW, aby otworzy  ostatnio 
odtwarzany plik w trybie MP3 lub wznowi  odtwarzanie 
ostatniego pliku wideo lub wy wietlanie ostatniego pliku 
tekstowego.

6 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  plik do 
odtworzenia.

7 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Pliki zostan  wy wietlone w kolejce zgodnie z datami zapisu.
Nazwy plików w nieobs ugiwanych j zykach s  wy wietlane w 
formie „_ _ _ _ __ _.”
Je li w danym folderze znajduje si  ponad 100 plików lub kilka 
du ych plików, czas oczekiwania na w czenie trybu mo e si
wyd u y .
Tryb oszcz dzania energii nie jest aktywny podczas 
odtwarzania plików, za wyj tkiem przegl dania plików 
tekstowych przy u yciu funkcji AUTOM. PRZEWIJANIE i 
wy czonym urz dzeniu MP3 BGM.
Aparat przechodzi w tryb oszcz dzania energii po 15 
sekundach bezczynno ci w trybie MP3.

•
•

•

•

•

•
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  Blokowanie przycisków
Istnieje mo liwo  zablokowania przycisków w celu zapobie enia
wszelkim niepo danym dzia aniom podczas odtwarzania. Naci nij
i przytrzymaj przycisk [OIS], aby zablokowa  lub odblokowa
przyciski.

Nawet w przypadku zablokowania przycisków istnieje nadal 
mo liwo  korzystania z przycisku [POWER] i kabla USB.
Naci nij dowolny przycisk, aby w czy  ekran w trybie 
oszcz dzania energii.

•

•

  Przej cie do innego trybu multimediów

1 Naci nij przycisk [MENU/OK] podczas odtwarzania 
filmu, pliku MP3 lub pliku tekstowego.

2 Wybierz opcj 6.

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  tryb.

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

  Usuwanie plików multimediów

1 Naci nij [y] podczas odtwarzania filmu, pliku MP3 lub 
pliku tekstowego.

2 Naci nijk [w] lub [r], aby wybra  plik.

3 Naci nij przycisk [Fn].

4 Wybierz opcj TAK i naci nij przycisk [MENU/OK].

Istnieje tak e mo liwo  usuni cia wszystkich plików z wybranego 
trybu. (s. 77) 

Korzystanie z trybu multimediów

MULTIMEDIA
MP3
PMP
PRZ. TEKSTU

PRZESU         WYJ CIE
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Korzystanie z trybu MP3

Odtwarzanie plików muzycznych
1 Przejd  do trybu MP3 i odtwórz plik. (s. 70) 

Ikona Opis
Tryb MP3

 Pozosta a pojemno  baterii

Przyciski zablokowane

Typ korektora

Wyciszony

2 Do sterowania odtwarzaniem s u  nast puj ce
przyciski.
Naci nij Aby
[Zoom] w gór  lub 
w dó Regulacja g o no ci

[E] Zmieni  typ korektora
[w] ciszy  lub przywróci  d wi k
[e] Przewin  do ty u
[t] Przewin  do przodu
[MENU/OK] Zmieni  ustawienia trybu MP3
[r] Wstrzyma  lub wznowi  odtwarzanie

[y] Otworzy  list  odtwarzania
Powróci  do ekranu odtwarzacza

•
•

  VBR – informacje

Zmienna przep ywno  (Variable Bit Rate – VBR) to metoda 
kodowania zapewniaj ca sta  jako  muzyki poprzez 
dostosowanie wspó czynnika kompresji do z o ono ci d wi ku.

AAANzw_pliku

G O N.

Czas
odtwarzania
Przep ywno
Tryb 
odtwarzania
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  Fotografowanie podczas s uchania muzyki
(Mo liwe w przypadku korzystania z karty pami ci)

1 Naci nij przycisk [Migawka] podczas odtwarzania.

2 Wykadruj obiekt tak, aby znalaz  si  w ramce, i naci nij
do po owy przycisk [Migawka], aby ustawi  ostro .

3 Naci nij przycisk [Migawka], aby zrobi  zdj cie.
Naci nij przycisk [E], aby przej  do ekranu odtwarzacza.

Podczas s uchania muzyki nie istnieje mo liwo  ustawiania 
opcji fotografowania.
Fotografie s  wykonywane z nast puj cymi ustawieniami:

Rozdzielczo : 3M
Jako : DOBRA
Lampa b yskowa:  (AUTOMAT.)
Ostro :  (Auto makro)

Podczas robienia zdj  odtwarzacz MP3 nie jest aktywny.

•

•
-
-
-
-

•

•

Korzystanie z trybu MP3

Rozpoczynanie pokazu slajdów podczas s uchania
muzyki

1 Naci nij przycisk [MENU/OK] podczas odtwarzania.

2 Wybierz opcj INTERWA  POKAZU.

3 Naci nij przycisk [t].

4 Wybierz interwa  pomi dzy zdj ciami i naci nij przycisk
[MENU/OK] lub [e].

5 Naci nij przycisk [r] lub [w], aby wybra  opcj
ODTWARZANIE POKAZU.

6 Naci nij przycisk [t].

7 Wybierz opcj .
ODTWARZAJ: Rozpocz cie pokazu slajdów i powrót do 
ekranu odtwarzacza.
POWT. ODTW.: Zap tlenie pokazu slajdów.

8 Naci nij przycisk [MENU/OK].
Pokaz slajdów rozpocznie si .
Naci nij przycisk [E], aby powróci  do ekranu odtwarzania.

•

•

•
•

POKAZ SLAJDÓW
ODTWARZANIE POKAZU
INTERWA  POKAZU

ODTWARZAJ
2 SEK.

PRZESU           WYJ CIE
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Korzystanie z trybu PMP

1 Przej cie do trybu PMP i odtworzenie pliku. (s. 70) 

Ikona Opis
Tryb PMP

 Pozosta a pojemno  baterii

Przyciski zablokowane

 Szybko  skanowania

Typ korektora

Wyciszony

2 Do sterowania odtwarzaniem s u  nast puj ce
przyciski.
Naci nij Aby
[Zoom] w gór  lub 
w dó Regulacja g o no ci

[w] ciszy  lub przywróci  d wi k

[e]
Przewin  do ty u
Przewin  do ty u z podgl dem*
(podczas odtwarzania)

•
•

[t]
Przewin  do przodu
Przewin  do przodu z 
podgl dem* (podczas odtwarzania)

•
•

[MENU/OK] Zmieni  ustawienia trybu PMP
[r] Wstrzyma  lub wznowi  odtwarzanie.

[y] Otworzy  list  odtwarzania
Powróci  do ekranu odtwarzacza

•
•

* Szybkie przewijanie do fragmentu, które chcesz odtworzy . (s. 76) 

W pierwszych i ostatnich 2 sekundach odtwarzania nie 
dzia aj adne przyciski poza [POWER].
Aby odtwarza  napisy, przeprowad  konwersj  plików z 
napisami (.smi) przy u yciu programu Samsung Converter.  
 (s. 24) 
Niektóre filmy mog  by  zatrzymywane podczas 
odtwarzania, a nast pnie wznawiane. Nie jest to awaria.

•

•

•

BBB

Nzw_pliku
Czas

G O N.
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Korzystanie z trybu przegl darki tekstu

1 Dost p do trybu przegl darki tekstu i przegl danie
pliku. (s. 70) 

Ikona Opis
Tryb przegl darki tekstu

 Pozosta a pojemno  baterii

* Typ kodowania jest wy wietlany jako  lub .

Typ ANSI (American National Standards Institute):
konieczne jest okre lenie j zyka pliku tekstowego. (s. 77) 
Typ UNI (Unicode): okre lenie j zyka pliku tekstowego 
nie jest konieczne.

•

•

2 Do sterowania odtwarzaniem s u  nast puj ce
przyciski.
Naci nij Aby

[w] Przej  do poprzedniej strony
Pomin  10 stron (naci nij i przytrzymaj)

•
•

[r] Przej  do nast pnej strony 
Pomin  10 stron (naci nij i przytrzymaj)

•
•

[MENU/OK] Zmieni  ustawienia trybu przegl darki tekstu

[y] Otworzy  list  plików
Powróci  do ekranu przegl darki tekstu

•
•

W przypadku nieprawid owego wy wietlenia tekstu nale y
zapisa  go jako plik ANSI przy u yciu edytora tekstu na 
komputerze (na przyk ad Notatnika systemu Windows).
Niektóre znaki lub symbole mog  by  wy wietlane
niepoprawnie.
Pliki tekstowe o nieprawid owym kodowaniu mog  by
uszkodzone.
W przypadku plików o rozmiarze przekraczaj cym 10 MB 
otwieranie mo e potrwa  d u ej lub pliki mog  nie zosta
otwarte. Aby skróci  czas dost pu, nale y podzieli  du e
pliki na kilka mniejszych.

•

•

•

•

Niniejszy podr cznik u ytkownika
zawiera szczegó owe instrukcje 
obs ugi aparatu. Prosimy o uwa ne
zapoznanie si  z podr cznikiem. 
Aby uzyska  wi cej informacji, 
nale y klikn  poni sze przyciski.

Bie ca strona/ 
Liczba stron

G O N.
Typ kodowania*

Nzw_pliku
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Menu ustawie  trybu multimediów

1 Naci nij przycisk [MENU/OK] podczas odtwarzania 
filmu, pliku MP3 lub pliku tekstowego.

2 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  menu.

3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .

4 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Menu Dost pny
tryb Opis

Przej cie do innego trybu multimediów. 
(s. 71) 
Rozpoczynanie odtwarzania od ostatniego 
odtwarzanego pliku muzycznego lub 
wznowienia odtwarzania filmu/pliku
tekstowego.
(WY .*, W .)
Powtarzanie odtwarzania lub odtwarzanie 
losowe.

ODTWARZAJ WSZYSTKIE*:
Jednokrotne odtworzenie wszystkich 
plików z bie cego folderu.
POWTARZAJ JEDEN: Powtarzanie 
bie cego pliku.
POWTARZAJ WSZYSTKIE: Powtarzanie 
wszystkich plików w bie cym folderze.
POWTARZAJ LOSOWO: Odtwarzanie 
wszystkich plików w bie cym folderze w 
kolejno ci losowej.

•

•

•

•

Menu Dost pny
tryb Opis

Wybór karnacji ekranu odtwarzacza.
DOMY LNE 1*, DOMY LNE 2:
Wy wietlany jest obraz domy lny
zapisany w pami ci wewn trznej.
SKÓRA U YTKOWNIKA 1, SKÓRA 
U YTKOWNIKA 2 : Wy wietlanie obrazu 
zapisanego jako S.ZDJ. lub SKÓRA MP3
w menu edycji. (s.62)

•

•

Rozpoczynanie pokazu slajdów podczas 
s uchania plików MP3. (s. 73) 
Okre lenie czasu przeskakiwanego podczas 
przewijania.
(NORMANE*, 30 SEK., 1 MIN., 3 MIN.,
5 MIN., 10 MIN.)
Wy wietlenie/ukrycie elementów steruj cych
odtwarzaniem.

5 SEK.*: Ukrycie elementów steruj cych
po 5 sekundach bezczynno ci.
W .: Sta e wy wietlanie elementów 
steruj cych odtwarzaniem.
WY .: Ukrycie elementów steruj cych
odtwarzaniem.

Napisy s  wy wietlane niezale nie od 
wybranego ustawienia.

•

•

•

* Ustawienie domy lne

* Ustawienie domy lne
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Menu ustawie  trybu multimediów

Menu Dost pny
tryb Opis

Ustawienie opcji AUTOM. PRZEWIJANIE – 
opó nienia przed przej ciem do nast pnego
wiersza tekstu. 
(WY .*, 1,1 SEK., 1,4 SEK., 1,7 SEK.,
2,0 SEK., 2,3 SEK.)
Odtwarzanie w tle muzyki MP3 podczas 
przegl dania plików tekstowych.

WY .*: Brak muzyki.
W .: Odtwarzanie ostatnio otwartego 
pliku MP3.

•
•

Wybór j zyka odpowiadaj cego j zykowi
pliku tekstowego.
Usuni cie wszystkich plików wybranego 
trybu multimediów. 
(NIE*, TAK)

* Ustawienie domy lne
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3 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  podmenu.

4 Naci nij przycisk [t].

5 Naci nij przycisk [w] lub [r], aby wybra  opcj .

6 Naci nij przycisk [MENU/OK].

Dost p do menu ustawie
1 W trybie fotografowania lub odtwarzania naci nij

przycisk [MENU/OK].

2 Naci nij przycisk [e] lub [t], aby wybra  menu.

Ikona Opis
Regulacja g o no ci lub ustawianie sygna u
d wi kowego, d wi ku migawki, d wi ku w czenia
aparatu, d wi ku funkcji automatycznego ustawiania 
ostro ci lub d wi ku autoportretu. (s. 80) 
Wybór j zyka wy wietlanego na ekranie, ustawienie daty 
i godziny, wybór obrazu startowego, regulacja jasno ci
ekranu lub ustawienie czasu odtwarzania plików albo 
czasu wygaszania (oszcz dzania) wy wietlacza. (s. 80) 
Sformatuj pami  wewn trzn  i kart  pami ci, przywró
ustawienia domy lne, w cz lub wy cz kosz, okre l
nazwy plików, podaj, czy nale y wy wietla  dat
zrobienia zdj cia, ustaw czas do prze czenia w tryb 
oszcz dzania energii, okre l tryb wyj cia wideo lub w cz
albo wy cz diod  pomocnicz  AF/diod  zegara. (s. 81) 

Menu ustawie  aparatu

PRZESU     WYJ CIE

G O N.
S.D WI K
M.D WI K
SYGN. D W.
D W. AF
AUTOPORTRET

WY .
WY .
D WI K 1
D WI K 1
W .
W .

D WI K

G O N.
S.D WI K
M.D WI K
SYGN. D W.
D W. AF
AUTOPORTRET

WY .
WY .
D WI K 1
D WI K 1
W .
W .

D WI K

PRZESU    ZMIE
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Menu ustawie  aparatu

D WI K
Pozycja Opis

G O N. Regulacja g o no ci dowolnych d wi ków.  
(WY ., CICHY, REDNI*, G O NY)

S.D WI K
Wybór d wi ku odtwarzanego podczas 
w czania aparatu.
(WY .*, D WI K1, D WI K2, D WI K3)

M.D WI K
Wybór d wi ku odtwarzanego po naci ni ciu
spustu migawki.
(WY ., D WI K1*, D WI K2, D WI K3)

SYGN. D W.
Wybór d wi ku odtwarzanego po naci ni ciu
przycisku lub zmianie trybu.
(WY ., D WI K1*, D WI K2, D WI K3)

D W. AF Wybór d wi ku odtwarzanego po naci ni ciu
spustu migawki do po owy. (WY ., W .*)

AUTOPORTRET W czenie d wi ku odtwarzanego po wykryciu 
twarzy przez aparat. (WY ., W .*)

WY WIETLACZ
Pozycja Opis
Language
(J zyk)

Wybór j zyka wy wietlacza.

DATA/CZAS

Wybór regionu, ustawienie czasu i daty, ustawienie 
formatu daty. (RR/MM/DD, WY ., DD/MM/RR,
MM/DD/RR)

Aby ustawi  lokalny czas podczas korzystania z 
aparatu w innym kraju, wybierz odpowiednie miasto.

S.ZDJ.

Wybór obrazu startowego wy wietlanego po 
w czeniu aparatu.

WY .*: Obraz startowy nie jest wy wietlany.
LOGO: Wy wietlany jest obraz domy lny
zapisany w pami ci wewn trznej.
U YTK: Wy wietlanie obrazu zapisanego jako 
S.ZDJ. w menu edycji. (s. 66) 

•
•

•

JASNO
WY W.

Regulacja jasno ci wy wietlacza.
(AUTO, CIEMNY, NORMAL.*, JASNY)
Ustawienie NORMAL. jest sta ym ustawieniem w 
trybie odtwarzania nawet w przypadku wybrania 
ustawienia AUTO.

•

•

SZ. PODGL.
Ustawianie czasu wy wietlania podgl du
zdj cia lub filmu wideo przed powrotem do trybu 
fotografowania. (WY ., 0,5 S*, 1 S, 3 S)

OSZCZ.
WY W.

Je li przez 30 sekund nie b d  wykonywane adne
czynno ci, aparat automatycznie prze czy si
w tryb oszcz dzania energii (aby wy czy  tryb 
oszcz dzania energii, naci nij dowolny przycisk).
(WY .*, W .)

* Ustawienie domy lne * Ustawienie domy lne
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USTAWIENIA  
Pozycja Opis

FORMAT

Formatowanie pami ci wewn trznej i karty pami ci
(wszystkie pliki, cznie z plikami chronionymi, 
zostan  usuni te). (NIE*, TAK)

W przypadku korzystania z karty pami ci
stosowanej z ró nymi aparatami ró nych
producentów lub czytnikiem kart b d  te
sformatowanej przy u yciu komputera, istnieje 
niebezpiecze stwo nieprawid owego odczytu karty 
przez aparat. Przed rozpocz ciem korzystania z 
karty nale y j  sformatowa .

RESET
Zerowanie opcji menu i fotografowania (ustawienia 
daty i czasu, j zyka oraz sygna u wideo nie 
zostan  wyzerowane). (NIE*, TAK)

KOSZ

Ustawianie opcji kosza lub przywracania 
usuni tych plików.  
(WY .*, W ., FOLDER KOSZA)

Aby przywróci  pliki, wybierz ustawienie 
FOLDER KOSZA.

•

Pozycja Opis

PLIK

Okre lanie sposobu nazywania plików.
RESET: Po w o eniu nowej karty pami ci,
sformatowaniu karty pami ci lub usuni ciu
wszystkich plików numer pierwszego pliku 
b dzie wynosi  0001.
SERIA*: Po w o eniu nowej karty pami ci,
sformatowaniu karty pami ci lub usuni ciu
wszystkich plików numer kolejnego (pierwszego) 
pliku b dzie o jeden wi kszy od poprzedniego.

Domy lna nazwa pierwszego folderu to 
100SSCAM, a domy lna nazwa pierwszego 
pliku to SDC10001.
Numery plików rosn  o 1 w zakresie od 
SDC10001 do SDC19999.
Numery folderów rosn  o 1 w zakresie od 
S100SSCAM do 999SSCAM.
Maksymalna liczba plików, które mo na zapisa
w jednym folderze, wynosi 9999.
Aparat definiuje nazwy plików zgodnie ze 
standardem DCF (Design rule for Camera File 
system). Je li celowo zmienisz nazwy plików, 
aparat mo e nie by  w stanie ich odtworzy .

•

•

•

•

•

•

•

Menu ustawie  aparatu

* Ustawienie domy lne
* Ustawienie domy lne
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Pozycja Opis

NADRUK

Wybór funkcji wy wietlania daty i godziny na 
zdj ciach podczas drukowania.
(WY .*, DATA, DATA/CZAS)

Data i czas b d  wy wietlane na ó to w 
prawym dolnym rogu zdj cia.
Niektóre modele drukarek mog  nie drukowa
na zdj ciach daty i czasu.
Wybranie pozycji TEKST w trybie 4
spowoduje, e data i czas nie b d  wy wietlane.

•

•

•

WY . ZASIL.

Wy czanie nieu ywanego urz dzenia.
(WY ., 1 MIN, 3 MIN*, 5 MIN, 10 MIN)

Zmiana baterii nie spowoduje zmiany ustawie .
Funkcja nie b dzie aktywna:

po pod czeniu aparatu do komputera lub 
drukarki;
podczas pokazu slajdów lub odtwarzania 
filmów wideo;
podczas nagrywania notatki g osowej.

•
•

-

-

-

Menu ustawie  aparatu

Pozycja Opis

WYJ. WIDEO

Ustawienie wyj cia sygna u wideo zgodnie z 
systemem telewizyjnym pod czonych urz dze
wideo.

NTSC*: USA, Kanada, Japonia, Korea, Tajwan, 
Meksyk itd.
PAL (obs uguje tylko BDGHI): Australien, 
Belgien, Danmark, England, Finland, Italien, 
Kina, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, 
Schweiz, Singapore, Spanien, Sverige, 
Thailand, Tyskland, Østrig, osv.

•

•

LAMPA AF
Ustawienie pomocniczej lampy u atwiaj cej
ustawianie ostro ci w zaciemnionym miejscu.
(WY ., W .*)

* Ustawienie domy lne * Ustawienie domy lne
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Komunikaty o b dach
W przypadku wy wietlenia poni szych komunikatów o b dach nale y spróbowa  nast puj cych rozwi za .

Komunikat o b dzie Sugerowane rozwi zanie

ZABLOK.KARTA! Odblokuj kart  pami ci.

DCF Full Error

Nazwy plików nie s  zgodne ze 
standardem DCF. Przenie  pliki z karty 
pami ci na komputer, a nast pnie
sformatuj kart . (s. 81) 

Komunikat o b dzie Sugerowane rozwi zanie

B D KARTY!

Wy cz aparat, a nast pnie w cz go 
ponownie.
Wyjmij kart  pami ci i w ó  j  ponownie.
Sformatuj kart  pami ci. (s. 81) 

•

•
•

S ABA BATERIA! W ó  na adowan  bateri  lub na aduj
bateri  w aparacie.

BRAK OBRAZU! Zrób zdj cia lub w ó  do aparatu kart
pami ci zawieraj c  zdj cia.

S ABE WIAT O! W cz lamp  b yskow . (s. 41) 

B D PLIKU! Usu  uszkodzony plik lub skontaktuj si  z 
centrum serwisowym.

PAMI  PE NA! Usu  zb dne pliki lub w ó  now  kart
pami ci.
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Konserwacja aparatu

  Korpus aparatu
Przetrzyj go such , mi kk  szmatk .

Do czyszczenia urz dzenia nie nale y u ywa  benzenu, 
rozpuszczalników ani alkoholu. Mog  one spowodowa
uszkodzenie lub awari  aparatu.
Nie nale y naciska  os ony obiektywu ani czy ci  jej przy 
u yciu dmuchawy.

•

•

Czyszczenie aparatu

  Obiektyw i wy wietlacz aparatu
Przy u yciu dmuchawy usu  kurz z obiektywu, a nast pnie przetrzyj 
go ostro nie mi kk  szmatk . Je li na obiektywie pozostanie kurz, 
zwil  papierek czyszcz cy p ynem do czyszczenia obiektywów i 
ostro nie przetrzyj nim obiektyw.
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Karty pami ci – informacje

  Karty pami ci, których mo na u ywa  w aparacie
Aparat obs uguje karty pami ci SD (Secure Digital), SDHC (Secure 
Digital High Capacity) i MMC (MultiMedia Card).

Usuni ciu plików z karty pami ci SD lub SDHC mo na zapobiec, 
u ywaj c prze cznika zabezpieczaj cego przed zapisem. Aby 
zablokowa  kart , przesu  prze cznik w dó . Aby j  odblokowa ,
przesu  prze cznik w gór . Podczas fotografowania karta powinna 
by  odblokowana.

Konserwacja aparatu

  Pojemno  karty pami ci
Pojemno  karty pami ci mo e by  ró na w zale no ci od 
warunków fotografowania. Dla karty pami ci 1 GB SD:

ROZMIAR Bardzo
dobra Dobra Normalna 30FPS 15FPS

Z
d
j

c
ia

188 357 412 - -

206 391 557 - -

248 469 638 - -

262 483 645 - -

344 638 872 - -

533 897 1214 - -

1720 2064 2381 - -

*
F
i
l

m
y

- - - Ok.
7’ 58’’

Ok.
15’ 13’’

- - - Ok.
28’ 39’’

Ok.
52’ 50’’

* Dopuszczalny czas nagrania mo e by  inny w przypadku u ywania
funkcji oddalania lub przybli ania. Mo na nagrywa filmy o 
maksymalnej wielko ci 4 GB lub o d ugo ci 2 h ka dy.

Styki

Prze cznik
zabezpieczaj cy
przed zapisem

Etykieta (przód)
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Konserwacja aparatu

Informacje dotycz ce baterii
U ywaj wy cznie baterii zatwierdzonych przez firm  Samsung.

  Specyfikacje baterii

Tryb SLB-10A
Typ Bateria litowo-jonowa
Pojemno  komórek 1050 mAh
Napi cie 3,7 V
Czas adowania (gdy aparat jest wy czony) Ok. 150 min

  Czas eksploatacji baterii

redni czas Warunki testowe 
(gdy bateria jest w pe ni na adowana)

Zdj cia
Ok. 120 min 
(Ok. 240 zdj )

Rób zdj cia w nast puj cych warunkach:
w trybie 2, przy rozdzielczo ci 10M, jako ci
DOBREJ i w czonej funkcji OIS.
1. Ustaw lamp  b yskow  na  (Wype nij),

zrób pojedyncze zdj cie i w czon  funkcj
przybli ania lub oddalania.

2. Ustaw lamp  b yskow  na  (Wy .), zrób 
pojedyncze zdj cie i w czon  funkcj
przybli ania lub oddalania.

3. Wykonuj kroki jeden 1 i 2 przez 30 sekund, 
a nast pnie powtarzaj je przez 5 minut. 
Nast pnie wy cz aparat na 1 minut .

4. Powtórz kroki od 1 do 3.

Pliki
wideo

Ok. 120 min
Nagrywaj filmy o rozdzielczo ci 640x480 i 
pr dko ci 30 kl/s.

MP3 Ok. 310 min Odtwarzaj pliki przy wy czonym ekranie.

redni czas Warunki testowe 
(gdy bateria jest w pe ni na adowana)

PMP Ok. 230 min Odtwarzaj pliki w normalnym trybie odtwarzania.

Powy sze warto ci uzyskano w wyniku pomiarów przeprowadzanych zgodnie 
ze standardami firmy Samsung; mog  si  one ró ni  w zale no ci od sposobu 
eksploatacji aparatu.

  Uwagi na temat adowania baterii
Je li dioda wska nika jest wy czona, sprawd , czy bateria 
zosta a w o ona prawid owo.
Wy cz aparat na czas adowania.
W cz aparat dopiero po up ywie ponad 10 minut od momentu 
rozpocz cia adowania.
U ywanie lampy b yskowej lub nagrywanie filmów wideo 
przyczynia si  do szybszego wyczerpania baterii. aduj bateri
do momentu, gdy dioda wska nika za wieci si  na zielono.
Je li dioda wska nika miga na czerwono lub nie wieci,
pod cz ponownie kabel lub wyjmij bateri , a nast pnie w ó  j
ponownie.
W przypadku adowania rozgrzanej baterii dioda wska nika
mo e za wieci  si  na pomara czowo. adowanie rozpocznie 
si  po ostygni ciu baterii. 

  Uwagi dotycz ce adowania, gdy aparat jest pod czony
  do komputera

U ywaj tylko kabla USB do czonego do aparatu.
Na adowanie baterii nie jest mo liwe w przypadku: 
– korzystania z koncentratora USB 
– pod czenia innych urz dze  USB do komputera 
– pod czenia kabla do przedniego portu USB komputera 
– port USB komputera nie obs uguje zasilania (5 V, 500 mA)

•

•
•

•

•

•

•
•
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Przed skontaktowaniem si  z centrum serwisowym
W przypadku problemów z aparatem przed kontaktem z centrum serwisowym prosimy o wykonanie poni szych zalece . Je li wykonanie 
procedury nie usun o problemu z urz dzeniem, prosimy o skontaktowanie si  z lokalnym punktem sprzeda y lub centrum serwisowym.

Sytuacja Sugerowane rozwi zanie

Nie mo na robi  zdj

Brak wolnego miejsca na karcie 
pami ci. Usu  zb dne pliki lub w ó
now  kart  pami ci.
Sformatuj kart  pami ci. (s. 81) 
Karta pami ci jest uszkodzona. Kup 
now  kart  pami ci.
Karta pami ci jest zablokowana. 
Odblokuj kart  pami ci. (s. 83) 
Sprawd , czy aparat jest w czony.
Na aduj bateri .
Upewnij si , czy bateria zosta a
w o ona w prawid owy sposób.

•

•
•

•

•
•
•

Aparat wiesza si Wyjmij bateri  i w ó  j  ponownie.

Lampa b yskowa nie 
dzia a

Opcja lampy b yskowej mo e by
ustawiona na  (Wy ). (s. 41) 
Lampy b yskowej nie mo na u ywa
w trybach 7,3 lub w niektórych 
trybach4.

•

•

Lampa b yskowa nagle 
b yska

Lampa b yskowa mo e b ysn  na 
skutek elektryczno ci statycznej. Nie 
oznacza to awarii aparatu.

Sytuacja Sugerowane rozwi zanie

Nie mo na w czy
aparatu

Upewnij si , czy do aparatu zosta a
w o ona bateria.
Upewnij si , czy bateria zosta a
w o ona w prawid owy sposób.
Na aduj bateri .

•

•

•

Aparat nagle si
wy cza

Na aduj bateri .
Mo e by  w czony tryb oszcz dzania
energii. (s. 82) 
Aparat mo e si  wy czy , aby 
zapobiec uszkodzeniu karty pami ci
na skutek uderzenia. Ponownie w cz
aparat.

•
•

•

Bateria szybko si
roz adowuje

Bateria mo e si  szybko 
roz adowywa  w niskich 
temperaturach (poni ej 0°C). Postaraj 
si  trzyma  bateri  w ciep ym miejscu, 
na przyk ad w kieszeni. 
U ywanie lampy b yskowej lub 
nagrywanie filmów wideo przyczynia 
si  do szybszego wyczerpania baterii. 
W razie potrzeby na aduj bateri .
Baterie s  elementami ulegaj cymi
zu yciu i po pewnym czasie musz
zosta  wymienione. Je li bateria 
szybko si  roz adowuje, kup now
bateri .

•

•

•
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Sytuacja Sugerowane rozwi zanie

Zdj cie jest zbyt jasne

Zdj cie zosta o prze wietlone.
Dostosuj warto  ekspozycji do 
warunków o wietleniowych. (s. 47) 
Wy cz lamp  b yskow . (s. 41) 

•

•

Nie mo na wy wietli
zdj  na telewizorze

Sprawd , czy aparat zosta  prawid owo
pod czony do ekranu zewn trznego
za pomoc  kabla A/V.
Sprawd , czy na karcie pami ci s
zdj cia.

•

•

Komputer nie 
rozpoznaje aparatu

Sprawd , czy kabel USB zosta
pod czony prawid owo.
Sprawd , czy aparat jest w czony.
Sprawd , czy na komputerze jest 
zainstalowany obs ugiwany system 
operacyjny.

•

•
•

Komputer roz cza si
z aparatem podczas 
przesy ania zdj

Przesy anie zdj  mo e zosta
przerwane na skutek dzia ania
elektryczno ci statycznej. Od cz kabel 
USB i pod cz go ponownie.

Sytuacja Sugerowane rozwi zanie

Data i czas s
nieprawid owe

Ustaw dat  i czas w menu ustawie
wy wietlacza.

Przyciski na aparacie 
nie dzia aj

Wyjmij bateri  i w ó  j  ponownie.

Wyst pi  b d karty 
pami ci

Karta pami ci nie zosta a wyzerowana. 
Sformatuj kart . (s. 81) 

Nie mo na odtwarza
plików

Zmiana nazwy pliku mo e uniemo liwi
jego odtworzenie w aparacie (nazwa 
pliku powinna by  zgodna ze standardem 
DCF). W takiej sytuacji nale y odtworzy
pliki na komputerze.

Zdj cie jest nieostre

Sprawd , czy wybrana opcja 
ustawiania ostro ci nadaje si
do zdj  robionych z niewielkiej 
odleg o ci (s. 43) 
Upewnij si , e fotografowany 
obiekt znajduje si  w zasi gu lampy 
b yskowej. (s. 89) 
Sprawd , czy obiektyw aparatu jest 
czysty. W przeciwnym razie wyczy
obiektyw. (s. 84) 

•

•

•

Barwy zdj cia
nie odpowiadaj
rzeczywisto ci

Ustawienie niew a ciwego balansu bieli 
mo e skutkowa  kolorami odbiegaj cymi
od rzeczywistych. Wybierz w a ciw
opcj  balansu bieli, dostosowan  do 
ród a wiat a. (s. 48) 

Przed skontaktowaniem si  z centrum serwisowym
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Specyfikacje aparatu

Ekspozycja

Sterowanie PROGRAM AE

Pomiar MULTI, PUNKTOWY, CENTRALNY 
WA ONY, WYKRYJ TWARZE AE

Kompensacja ±2 EV (z krokiem 1/3 EV)

Odpowiednik
ISO

Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*
* 3 M lub mniej

Lampa
b yskowa

Tryb AUTOMAT., CZERWONY, WYPE NIJ.,
WOL. SYNC., WY ., RED CZER OCZÓW

Zakres Szerokok tny: 0,3 m–3,4 m (ISO Auto) 
Tele: 0,5 m–2,5 m (ISO Auto)

Czas adowania Ok. 5 sek.

Redukcja wstrz sów DUAL IS [optyczna stabilizacja obrazu 
(OIS)+cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)]

Efekt

Tryb 
fotografowania

Styl zdj cia: NORMALNE, MI KKIE,
YWE, LAS, RETRO, CH ODNY, 

SPOKOJNY, KLASYCZNY
Efekt barwny: NORMAL., CZ_BIA E,
SEPIA, NIEBIESKI, CZERWONY, 
ZIELONY, NEGATYW, KOL. U YTK.
Regulacja obrazu: OSTRO , NASYC., 
KONTRAST

•

•

•

Tryb 
odtwarzania

Edycja obrazu: Zmie  Rozmiar, Obró ,
Przyci
Efekt barwny: CZ_BIA E, SEPIA, 
NIEBIESKI, CZERWONY, ZIELONY, 
NEGATYW, KOL. U YTK.
Regulacja obrazu: RETUSZ TWARZY, 
JASNO , KONTRAST, NASYC., RED 
CZER OCZÓW, ACB

•

•

•

Matryca

Typ 1/2,33" (Ok. 1,09 cm) CCD

Efektywna
liczba pikseli Ok. 10,2 megapiksela

Ca kowita liczba 
pikseli Ok. 10,3 megapiksela

Obiektyw

D ugo
ogniskowej

Obiektyw SAMSUNG 5X 
f = 6,8–34 mm (odpowiednik dla filmu o 
przek tnej klatki 35 mm: 38–190 mm)

Zakres
ustawiania
ostro ci

F3,7 (W)–F4,9 (T)

Zoom cyfrowy
Tryb zdj : 1,0 X–5,0 X
Tryb odtwarzania: 1,0 X–11,4 X 
(zale nie od rozmiaru zdj cia)

•
•

Monitor LCD 2,7" (Ok. 6,86 cm) kolorowy, TFT LCD (Ok. 
230 000 pikseli)

Ustawianie
ostro ci

Typ Autofokus TTL (MULTI AF, CENTR. AF, 
WYKRYJ TWARZE AF)

Zakres

Szerokok tny (W) Teleobiektyw (T)
Normalna 80 cm ~ niesko czono
Auto
makro

8 cm ~ 
niesko czono

50 cm ~ 
niesko czono

Makro 8 cm ~ 80 cm 50 cm ~ 80 cm
Super
makro 3 cm ~ 8 cm -

Czas migawki
Autom.: 1–1/1,500 sek.
NOC: 16–1/1,500 sek.
CI G E, AEB: 1/4–1/1,500 s.

•
•
•
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Balans bieli
AUTO BAL BIELI, DZIENNE, ZACHM., 
JARZENIOWE H, JARZENIOWE L, 

AROWE, POMIAR: SH

Nagrywanie d wi ku
NAGR. G OSU (Maks. 10 godzin)

Notatka g osowa do zdj cia (Maks. 10 sek.)

Fotografo-
wanie

Zdj cia

Tryby: AUTOMAT., PROGRAM, Dual 
IS, POMOC PRZY FOTOGRAF., 
UPI KSZ, SCENA (NOC, PORTRET, 
DZIECI, PEJZA , ZBLI ENIE, TEKST, 
ZACHÓD, WIT, POD W., FAJERW., 
PLA A& NIEG, SAMOWYZWALACZ, 

YWNO , KAWIARNIA)
Serie: POJEDYNCZE, CI G E,
ZDJ CIA RUCH., AEB
Opó nienie: 10 sek., 2 sek., Podwójne, 
Wykrywanie Ruchu

•

•

•

Pliki wideo

D wi k/bez d wi ku
Rozmiar: 640x480, 320x240
Szybko  klatek: 30 KL/S, 15 KL/S
Zoom optyczny 5X z d wi kiem
Edycja filmów wideo (wbudowana): 
Wstrzymywanie nagrywania, 
Zapisywanie pojedynczych klatek

Dost pny czas nagrywania jest zale ny od 
pojemno ci pami ci. (Maks. 2 godziny dla 
filmu)

•
•
•
•
•

Pami

Multimedia

Pami  wewn trzna: Ok. Pami flash
10 MB flash memory
Pami  zewn trzna (opcjonalna) 
– karta SD (do 4 GB z gwarancj
   dzia ania)
– karta SDHC
   (do 8 GB z gwarancj  dzia ania)
– karta MMC Plus

(do 2 GB z gwarancj  dzia ania)
Pami  wewn trzna mo e nie spe nia  tych 
specyfikacji.

•

•

Format pliku

Zdj cia: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Filmy: AVI (MJPEG)
D wi k: WAV

•

•
•

Rozmiar obrazu

Dla karty SD o pojemno ci 1 GB
B.

DOBRA DOBRA NORMAL.

3648x2736 188 357 412
3648x2432 206 391 557

3584x2016 248 469 638
3072x2304 262 483 645
2592x1944 344 638 872
2048x1536 533 897 1214
1024x768 1720 2064 2381

Poni sze dane zosta y opracowane na 
podstawie pomiarów przeprowadzanych przez 
firm  Samsung w standardowych warunkach 
i mog  si  ró ni  w zale no ci od warunków 
fotografowania oraz ustawie  aparatu.

Specyfikacje aparatu
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MP3

Wyj cie

Cz stotliwo : 20 Hz–20 KHz
Port s uchawek: Port 20-pinowy (typ 
stereo)
Wyj cie s uchawkowe: Maksymalna 
g o no  40mW (lewe) + 40mW (prawe) 
(16 )
Stosunek sygna /szum: 88 dB przy LPF 
20 KHz

•
•

•

•

PLIK

Format pliku: MP3 (MPEG-1/2/2.5 
Layer 3)
Przep ywno : 48–320 kbps (Including 
VBR)

•

•

Efekt
d wi kowy

SRS, NORMAL., KLASYCZNY, Dance, 
Jazz, Live, Rock

TR.ODTW.

ODTWARZAJ WSZYSTKIE, 
POWTARZAJ JEDEN, POWTARZAJ 
WSZYSTKIE, POWTARZAJ LOSOWO
Pomijanie podczas odtwarzania, 
Pomijanie automatyczne
Pokaz slajdów: W . / WY . (mo liwo
wyboru)
MP3 i fotografowanie (Fotografowanie 
w trybie AUTOMAT. Rozdzielczo
ustawiona na 3M. Mo liwe w przypadku 
korzystania z karty pami ci.)
Funkcja automatycznego ponownego 
adowania (Nale y pami ta  nazw
ostatnio odtwarzanego pliku i klatk .)
Obrazy u ytkownika mo na wykorzysta
jako karnacje odtwarzacza MP3.

•

•

•

•

•

•

PMP

Kodek PMP

FILM: Xvid MPEG4
(Przy u yciu programu Samsung 
Converter)
D wi k: MPEG Layer 2
(Przy u yciu programu Samsung 
Converter)

•

•

TR.ODTW. 

Przewijanie do przodu/ do ty o
(Maks. 32x)
Szukaj (Maks. 32 x), Pomi
Automatyczne przeskoczenie pola po 
odtworzeniu jednego pliku
Funkcja automatycznego ponownego 
adowania (Nale y zapami ta  ostatni
odtwarzan  klatk )
Pe en ekran (Przy u yciu programu 
Samsung Converter)

•

•
•

•

•

Napis Obs uguje pliki SMI
(Przy u yciu programu Samsung Converter)

PRZ.
TEKSTU

PLIK Rozszerzenie: TXT  
(rozmiar poni ej 10 MB)

Format pliku

Windows: ANSI (Windows 98 i nowsze), 
Unicode / Unicode (Big-Endian) /
UTF-8 (Windows 2000 / XP)
Macintosh: ANSI, Unicode (UTF-16)

•

•

Funkcja

Autom. przewijanie (1,1–2,3 sek.)
Przeskok o 1/10 stron
Funkcja automatycznego ponownego 
adowania (Nale y pami ta  o ostatnie 
stronie)
W przypadku przegl dania plików 
obs uguje rozwi zanie MP3 BGM

•
•
•

•

Specyfikacje aparatu
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Specyfikacje aparatu

PRZ.
TEKSTU J zyk

Engelsk, koreansk, fransk, tysk, spansk, 
italiensk, kinesisk, taiwansk, japansk, 
russisk, portugisisk, hollandsk, dansk, 
svensk, finsk, bahasa indonesisk, polsk, 
ungarsk, tjekkisk, tyrkisk
Obs ugiwane j zyki mog  ulec zmianie 
bez uprzedzenia.

•

•

Interfejs

Wyj cie cyfrowe Z cze: USB 2.0 (20-stykowe)

Sygna  audio Mono

Sygna  wideo AV: NTSC, PAL (mo liwo  wyboru)

Przewód
zasilania pr du
sta ego

20-stykowe

ród o
zasilania

Akumulator Akumulator litowo-jonowy SLB-10A  
(1050 mAh)

Zasilacz Zasilacz (SAC-47), kabel USB (SUC-C3)

ród a zasilania mog  si  ró ni  w zale no ci od regionu.

Wymiary  
(szer. x wys. x g .)

95 x 59,9 x 18,8 mm
(bez wysuwanej cz ci)

Waga 139,4 g (bez akumulatora i karty pami ci)

Temperatura robocza 0–40˚C

Wilgotno rodowiska
roboczego 5–85%

Oprogramowanie Samsung Converter, Samsung Master, 
Adobe Reader

Specyfikacje mog  ulec zmianie bez uprzedzenia. 
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Prawidłowa utylizacja produktu  
(odpady elektryczne i elektroniczne) 
(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich 
krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów 
elektrycznych i elektronicznych) 

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji 
wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien 
być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami. 
Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub 
ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania 
odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów 
odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego 
wykorzystania materiałów odnawialnych. Użytkownicy indywidualni 
powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany 
produkt, lub z lokalnym organem administracyjnym w celu 
uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z 
wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Użytkownicy 
komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z 
warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany 
razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii,  
w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów 
europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu 

                  zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu 
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które 
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z 
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy 
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd 
lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w 
ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie 
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, 
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego 
lub środowiska naturalnego. 

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie 
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i 
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu 
baterii.

Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii 
stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich 
wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

Oznaczenie Eco firmy Samsung
Własne oznaczenie firmy Samsung używane jest 
w celu skutecznego przekazywania konsumentom 
informacji na temat funkcji przyjaznych dla 
środowiska produktów firmy Samsung. Oznaczenie 
to symbolizuje stałe dążenie firmy Samsung 
do opracowywania produktów przyjaznych dla 
środowiska.
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Indeks

A
ACB 47, 63

Adobe Reader 20

Auto Contrast Balance 
(automatyczny balans 
kontrastu) 47, 63

AUTOPORTRET  45

B
Balans bieli 48

Bateria
Czas eksploatacji 86
adowanie 86

Specyfikacje 86

C
Centrum serwisowe 87

Cyfrowa stabilizacja 
obrazu 29

Czas migawki 28

Czer. ocz  41, 63

Czyszczenie
Korpus aparatu 84
Obiektyw 84
Wy wietlacz 84

D
Data i czas 80

D uga migawka 28

DPOF 64

Drgania aparatu 17

Drukowanie zdj 68
DATA  68
Jako 68
Nzw_pliku 68
Obrazy 68
RESET  68
ROZMIAR 68
Typ  68
Uk ad 68

D W. AF  80

E
Edycja 62

Efekty barwne 51, 62

Ekspozycja 47

F
Funkcja optycznej 
stabilizacji
obrazu (OIS) 33

G
Gniazdo
wielofunkcyjne 11

I
Ikony 13

J
Jako 38

Jasno
Wy wietlacz 80
Zdj cie 64

Jasno  twarzy 30

K
Karta pami ci
Format 81
MMC 85
ODBLOKUJ 83
Pojemno 85
SD 85
SDHC 85

Komunikaty o
b dach 83

Kosz 57

L
LAMPA AF  82

Lampa AF  11
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Lampa b yskowa 41
AUTOMAT.  41
Czerwone oczy 41
Redukcja czerwonych 
oczu 41
Wolna synchronizacja  41
WY . 41
WYPE NIJ 41

Lampa
samowyzwalacza 11

Lampka stanu 12

Liczba klatek na 
sekund 32

M
Miernik poziomu 
na adowania baterii 14

Miernik wolnego miejsca 
na karcie 14

Mikrofon 11

MRUGNI CIE 46

N
Naci ni cie do
po owy 33

Nagrywanie
Notatki g osowe 35
Wideo 32

Niedoskona o  twarzy
Ukrywanie w trybie 
fotografowania 31
Ukrywanie w trybie 
odtwarzania 64

Notatki g osowe
Nagrywanie 35
Odtwarzanie 60

O
Obiektyw 11

Obr. start  80
U YTK. 66

Obracanie 62

Obszar ustawiania 
ostro ci
Centr. AF  44

Multi AF  44

Ochrona plików 56

Od czanie
urz dzenia 22

Odleg o  ustawiania 
ostro ci
Auto makro 43
Makro 43
Super makro 43

Otwór do monta u
statywu 11

P
Pokr t o wyboru
trybu 11

Polecenie wydruku 64

Pomiar
Center 48
Multi 48
Punktowy 48

Powi kszanie 58

Pr dko  ISO 42

Przesy anie plików
Macintosh 26
Windows 20

Przybli anie/
oddalanie 16

Przyciski
nawigacyjne 12

Przycisk ZBLI ENIE 12

Przywracanie obrazu 57

R
Regulacja
Kontrast

w trybie fotografowania  52
w trybie odtwarzania  64

Nasycenie
w trybie fotografowania  52
w trybie odtwarzania  64

Ostro 52

RESET 81

Rozdzielczo
Wideo 37
Zdj cie 37

Indeks
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S
Samowyzwalacz 39
10 SEK. 39
2 SEK. 39
PODWÓJNE 39
WYKRYWANIE RUCHU  39
WY . 39

Samsung Converter 24

Samsung Master 25
Instalowanie 20
U ywanie 25

SKÓRA MP3  76

Spust migawki 11

Style zdj 51

Szybki podgl d 80

T
Ton RGB
Definiowanie w trybie 
fotografowania 52
Definiowanie w trybie 
odtwarzania 63

Tryb AUTO  28

Tryb DUAL IS  29

Tryb filmowania 32

Tryb fotografowania
Tryb AUTO  28
Tryb DUAL IS  29
Tryb filmowania 32
Tryb PROGRAM  31
Tryb SCENA  28
Tryb UPI KSZ 30

Tryb MP3  72

Tryb multimediów  76
Tryb MP3  72
Tryb PMP  74
Tryb przegl darki tekstu 75

Tryb odtwarzania  14

Tryb oszcz dzania
energii 82

Tryb PMP  74

Tryb POMOC PRZY 
FOTOGRAF.  18

Tryb PROGRAM  31

Tryb przegl darki
tekstu 75

Tryb SCENA  28

Tryb UPI KSZ 30

Typ wy wietlania 19

U
Uchwycenie klatki 60

U MIECH 45

Ustawienia 79
D wi k 80
J zyk 80
Wy wietlacz 80

Usuwanie plików
w trybie multimediów 71
w trybie odtwarzania 57

W
Warto  przys ony 28

Wideo
Nagrywanie 35
Odtwarzanie 60

Wyciszanie d wi ku
Aparat 14

Wideo 32

Wyj cie sygna u
wideo 82

Wykrywanie ruchu  40

Wy wietlanie plików 55
Miniatury 56
na telewizorze 67
Pokaz slajdów 59

S uchanie muzyki  73

Z
Zdj cia seryjne
Automatyczna skala 
ekspozycji (AEB) 50
Ci g e 50
ZDJ CIA RUCH.  50

Zmiana rozmiaru 62

Zoom cyfrowy 17

ród o wiat a
(balans bieli) 48

Indeks



Informacje dotycz ce obs ugi posprzeda nej mo na znale  w 
broszurze gwarancyjnej do czonej do produktu lub na stronie 
internetowej, pod adresem http://www.samsungcamera.com/.

Oznaczenie CE jest oznaczeniem 
deklaracji zgodno ci z dyrektyw
stosowanym przez Uni  Europejsk  (UE)




