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Instalacja oprogramowania

Pod cz przewód USB

Pod cz przewód USB

Sprawd  zasilanie aparatu

Wybierz [Dysk wymienny]

Dzi kujemy za zakup aparatu cyfrowego marki Samsung.
Przed rozpocz ciem u ywania aparatu prosimy o uwa ne przeczytanie 
niniejszej instrukcji u ytkownika.
W razie zaistnienia konieczno ci skorzystania z serwisu 
posprzeda owego prosimy o dostarczenie aparatu wraz z elementem 
stanowi cym przyczyn  problemu (np. bateri , kart  pami ci itp.) do 
centrum serwisowego. 
W celu unikni cia niespodziewanego zawodu zalecamy sprawdzanie, czy 
aparat dzia a prawid owo przed planowanym korzystaniem z niego (np. 
przed wyjazdem na urlop lub wa nym wydarzeniem). Firma Samsung nie 
ponosi adnej odpowiedzialno ci za jakiekolwiek straty lub szkody, które 
mog  wynikn  z nieprawid owego funkcjonowania aparatu. 
Zachowaj t  instrukcj  w bezpiecznym miejscu. 
U ywanie czytnika kart w celu kopiowania obrazów z karty pami ci do 
komputera mo e spowodowa  uszkodzenie obrazów. Aby przes a  do 
komputera zdj cia zrobione przy u yciu aparatu, pod cz aparat do 
komputera za po rednictwem do czonego w zestawie przewodu USB. 
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za utrat  lub uszkodzenie 
obrazów na karcie pami ci na skutek u ywania czytnika kart.
Tre  i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mog  zosta  zmienione 
bez uprzedniego powiadomienia w celu zaktualizowania informacji o 
funkcjach aparatu.

Microsoft, Windows i logo Windows s  zastrze onymi znakami 
towarowymi fi rmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach. 
Wszystkie nazwy marek i produktów zawarte w tej instrukcji s
zastrze onymi znakami towarowymi fi rm b d cych ich w a cicielami.
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Informacje o aparacie cyfrowymInstrukcje
Podstawowe czynno ci podczas korzystania z aparatu:

Zrób zdj cie (str. 17)

Przed pod czeniem aparatu do komputera 
zainstaluj oprogramowanie. Po dokonaniu 
instalacji obrazy zapisane w aparacie 
b dzie mo na przesy a  do komputera i 
edytowa  przy u yciu programu do edycji 
obrazów. (str. 82)

Pod cz przewód USB (w zestawie) 
do portu USB w komputerze oraz do 
gniazda USB w aparacie. (str. 84)

Sprawd , czy zasilanie aparatu 
jest w czone. Je li zasilanie jest 
wy czone, w cz je za pomoc
przycisku na aparacie.

Otwórz EKSPLORATOR systemu 
Windows i znajd  ikon  [Dysk 
wymienny]. (str. 85)
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Niebezpiecze stwo Ostrze enie
NIEBEZPIECZE STWO oznacza sytuacj  wi c  si  z bezpo rednim
zagro eniem, która, je li si  jej nie uniknie, doprowadzi do mierci lub 
powa nych obra e .

Nie próbuj w aden sposób modyfi kowa  tego aparatu. W przeciwnym 
razie mo e nast pi  awaria lub uszkodzenie aparatu. Kontrole 
elementów wewn trznych, prace konserwacyjne i naprawy mog  by
przeprowadzane tylko w punkcie sprzeda y lub centrum serwisowym 
fi rmy Samsung.
Nie u ywaj aparatu w pobli u atwopalnych lub wybuchowych gazów, 
poniewa  mo e to zwi kszy  ryzyko wybuchu.
Je li jakikolwiek p yn lub cia o obce dostanie si  do wn trza aparatu, 
nie u ywaj go. Wy cz aparat i od cz ród o zasilania. Skontaktuj si  ze 
sprzedawc  lub centrum serwisowym fi rmy Samsung. Dalsze u ywanie
aparatu grozi po arem lub pora eniem pr dem.
Nie wk adaj ani nie wrzucaj metalowych lub atwopalnych przedmiotów 
do wn trza aparatu przez otwory, takie jak gniazdo karty pami ci czy 
komora baterii. Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem.
Nie obs uguj tego aparatu mokrymi r koma. Mo e to grozi  pora eniem
pr dem.
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OSTRZE ENIE oznacza sytuacj  wi c  si  z potencjalnym 
zagro eniem, która, je li si  jej nie uniknie, mo e doprowadzi  do mierci
lub powa nych obra e .

Nie u ywaj lampy b yskowej w bezpo rednim pobli u osób lub zwierz t.
Uruchomienie lampy b yskowej zbyt blisko oczu mo e spowodowa
uszkodzenie wzroku.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa trzymaj to urz dzenie i jego akcesoria 
poza zasi giem dzieci i zwierz t, aby unikn  wypadków, takich jak:

- po kni cie baterii lub innego ma ego elementu aparatu. W razie 
wypadku nale y natychmiast skonsultowa  si  z lekarzem.

- mo liwe obra enia cia a na skutek zetkni cia si  z ruchomymi 
cz ciami aparatu.
Bateria i aparat mog  si  nagrzewa  na skutek d ugotrwa ego u ywania
i mo e to by  przyczyn  nieprawid owego dzia ania aparatu. W takim 
przypadku przerwij na kilka minut u ywanie aparatu i odczekaj, a  si
och odzi.
Nie pozostawiaj aparatu w miejscach nara onych na dzia anie wysokiej 
temperatury, takich jak zamkni te pojazdy, miejsca wystawione na 
bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych lub skrajne wahania 
temperatury. Wystawienie na dzia anie skrajnych temperatur mo e
negatywnie wp yn  na wewn trzne elementy aparatu i spowodowa
po ar.
Nie przykrywaj aparatu ani adowarki podczas ich u ywania. Mo e to 
spowodowa  podwy szenie temperatury urz dzenia i uszkodzenie 
aparatu lub po ar. Zawsze korzystaj z aparatu i jego akcesoriów w 
dobrze wentylowanych miejscach.
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Ostro nie
OSTRO NIE oznacza sytuacj  wi c  si  z potencjalnym zagro eniem, która, 
je li si  jej nie uniknie, mo e doprowadzi  do drobnych lub umiarkowanych 
obra e .

Wyciek, przegrzanie lub uszkodzenie baterii mo e doprowadzi  do po aru lub obra e  cia a.
 - U ywaj baterii o parametrach okre lonych w specyfi kacji aparatu.
 - Nie powoduj zwar , nie podgrzewaj ani nie wrzucaj baterii do ognia.
 - Nie wk adaj baterii z odwrócon  polaryzacj .

Je li aparat nie b dzie u ywany przez d u szy okres, wyjmij bateri . W 
przeciwnym razie z baterii mo e wyciec elektrolit powoduj cy korozj  i 
nieodwracalnie uszkodzi  elementy aparatu.
Nie uruchamiaj lampy b yskowej, gdy styka si  z d o mi lub jakim  przedmiotem. 
Nie dotykaj lampy b yskowej po d ugim jej u ywaniu. Grozi to oparzeniem.
Nie nale y przenosi  w czonego aparatu, je li u ywany jest adapter pr du
zmiennego. Zawsze wy czaj aparat przed wyj ciem wtyczki z gniazda 
ciennego. Nast pnie, przed przemieszczeniem aparatu, upewnij si , e

wszelkie inne przewody, cz ce aparat z innymi urz dzeniami, zosta y
od czone. W przeciwnym razie mo e nast pi  uszkodzenie przewodów i 
wyst pi  ryzyko po aru lub pora enia pr dem.
Uwa aj, aby nie dotyka  obiektywu ani os ony obiektywu, poniewa  mo e to 
powodowa  powstawanie nieczystych zdj  lub nieprawid owe dzia anie aparatu.
Podczas robienia zdj  staraj si  nie zas ania  obiektywu ani lampy b yskowej.
Karty kredytowe pozostawione w pobli u aparatu mog  zosta
rozmagnesowane. Unikaj pozostawiania kart z paskiem magnetycznym w 
pobli u aparatu.
U ywanie zasilacza sieciowego niezgodnego ze specyfi kacj  aparatu 
mo e spowodowa  nieprawid owe dzia anie aparatu. Zalecamy u ywanie
do czonych w zestawie baterii lub opcjonalnych akumulatorów.
Ä Dopuszczalny zasilacz sieciowy :

 Napi cie: 3,3 V, nat enie: 2,0 A, rednica: 2,35
Przed w czeniem aparatu sprawd , czy typ akumulatora/baterii i warto ci w 
ustawieniu [USTAWIENIA] > [TYP BATERII] (str. 52) s  takie same.
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Spis tre ci

PRZYGOTOWANIE

07

NAGRYWANIE

16

007 Mapa systemu
008 Elementy i ich funkcje
008  Przód i góra
009  Ty
010  Spód
010  Przycisk 5-funkcyjny
011  Lampka samowyzwalacza
011  Lampka stanu aparatu
011  Ikona trybu
012 Pod czanie do ród a zasilania
013 Wk adanie karty pami ci
014 Instrukcje dotycz ce u ywania karty pami ci

016 Wskazania wy wietlacza LCD
017 Uruchamianie trybu zapisu
017  U ywanie trybu Automatycznego
017  U ywanie trybu Program
018  U ywanie trybu R cznego
018  U ywanie trybu DIS
019 Stosowanie trybu instrukcji wykonywania zdj
020  U ywanie trybu Portret
020  U ywanie trybu Scena
021  U ywanie trybu Film
021  Nagrywanie fi lmu bez d wi ku
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021   Wstrzymywanie nagrywania fi lmu                  
(nagrywanie sukcesywne)

022 Wa ne uwagi na temat fotografowania/nagrywania
023 U ywanie przycisków aparatu
023  Przycisk zasilania
023  Przycisk migawki
023  Przycisk zoom W/T
025  Przycisk rozpoznawania twarzy (FD)
026   Przycisk Opis funkcji / przycisk 

informacji / przej cia w gór
027  Przycisk trybu makro/przej cia w dó
028  Blokada ustawienia ostro ci
029 Przycisk lampy b yskowej/przej cia w lewo
031 Przycisk samowyzwalacza / przej cia w prawo
032  Przycisk MENU / OK
033  Przycisk E (efekty)
033   Przycisk E (efekty): Kolor
034   Przycisk E (efekty): Ostro
034   Przycisk E (efekty): Kontrast
034   Przycisk E (efekty): Nasycenie
035  Przycisk Fn
035   Korzystanie z menu Fn
036   Rozmiar
036   Jako /szybko  klatek
037   Pomiar

Spis tre ci

037   Tryb nap du
038   ISO
038   Balans bieli
039   Kompensacja ekspozycji

040 U ywanie wy wietlacza LCD do 
konfi gurowania ustawie  aparatu

040 Nagrywanie
040  Korzystanie z menu
041  Typ automatycznej regulacji ostro ci
041  Notatka g osowa
042  Nagrywanie g osu
043  Nagrywanie fi lmu bez d wi ku
043  T. SCEN
044 Menu D wi k
044 D wi k
044  G o no
044  D wi k startowy
044  D wi k migawki
045  Sygn. d w.
045 D wi k AF (automatycznej regulacji ostro ci)
045  Autoportret
045 Menu Ustawienia
046 WY WIETLACZ
046  Language

USTAWIENIA

40
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047  Ustawianie daty/czasu/formatu daty
047  Zdj cie startowe
047  Jasno  wy w.
048  Szybki podgl d
048  Oszcz. wy w.
048 USTAWIENIA
048  Formatowanie pami ci
049  Resetowanie
049  Nazwa pliku
050  Nadruk daty zapisu
050  Automatyczne wy czanie zasilania
051  Wybieranie typu wyj cia wideo
052 Lampka AF (automatycznej regulacji ostro ci)
052  Wybieranie typu baterii

053 Uruchamianie trybu odtwarzania
053  Odtwarzanie zdj
053  Odtwarzanie fi lmu
054  Funkcja fotografowania scen fi lmu
054  Odtwarzanie nagranego g osu
054  Odtwarzanie notatki g osowej
055 Wskazania wy wietlacza LCD
055 U ywanie przycisków aparatu
055  Przycisk miniatur/powi kszania
057  Przycisk informacji/przej cia w gór

ODTWARZANIE

53

057 Przycisk odtwarzania i pauzy/przej cia w dó
058 Przyciski W LEWO/W PRAWO/MENU/OK
058  Przycisk drukarki
058  Przycisk usuwania
059  Przycisk E (Efekty): Zmiana rozmiaru
060  Przycisk E (Efekty): Obracanie obrazu
060  Przycisk E (Efekty): Kolor
061 Konfi gurowanie funkcji odtwarzania przy 

u yciu wy wietlacza LCD
063  Uruchamianie pokazu slajdów 
063   Uruchamianie pokazu slajdów
063   Wybieranie obrazów
064 Konfi guracja efektów podczas 

pokazu slajdów
064   Ustawianie interwa u odtwarzania
065   Ustawianie muzyki w tle
065  Odtwarzanie
065   Notatka g osowa
066   Usuwanie obrazów
066   Zabezpieczanie obrazów
067   DPOF
069   Kopiowanie na kart
070  PictBridge
071   PictBridge: Wybór obrazów
071   PictBridge: Ustawienia drukowania

Spis tre ci
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072   PictBridge: Resetowanie
072 Wa ne uwagi
074 Komunikaty ostrzegawcze
075 Przed skontaktowaniem si  z punktem serwisowym
077 Dane techniczne

080 Uwagi dotycz ce oprogramowania
080 Wymagania systemowe
081 Informacje o oprogramowaniu
082 Instalacja oprogramowania
084 Uruchamianie trybu komputerowego
087 Od czanie dysku wymiennego
088 Samsung Master
091 Instalacja sterownika USB w systemie MAC
091 U ywanie sterownika USB w systemie MAC
092 Cz ste problemy

OPRO-GRAMOWANIE

80

Spis tre ci
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Mapa systemu
Przed rozpocz ciem korzystania z produktu sprawd , czy masz wszystkie odpowiednie elementy. Zawarto  opakowania mo e si  ró ni  w zale no ci od regionu. Aby 
zakupi  elementy wyposa enia opcjonalnego, skontaktuj si  z najbli szym punktem sprzeda y produktów marki Samsung lub centrum serwisowym fi rmy Samsung.

Elementy w zestawie

Aparat Baterie alkaliczne 
AA Przewód USB Przewód AV Pasek na r k

P yta CD z 
oprogramowaniem

(patrz str. 81)

Instruk-
cja u ytkownika,

gwarancja na produkt

Elementy opcjonalne

Karta pami ci
SD/SDHC/MMC

(patrz str. 13)

Akumulatory
(SNB-2512)

adowarka
(SBC-N2)

Przewód sieciowy Etui na aparat
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Elementy i ich funkcje

Przód i góra

Pokr t o wyboru trybu

Przycisk migawki

Obiektyw/
os ona obiektywu

Lampka samowyzwalacza/
Czujnik automatycznej 
regulacji ostro ci (AF)

Przycisk zasilania

G o nik

USB / AV connection 
terminalMikrofon

Lampa b yskowa
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Elementy i ich funkcje

Ty

Przycisk 5-funkcyjny

Przycisk trybu odtwarzania/drukarki

Przycisk Fn/usuwania

Uchwyt na pasekWy wietlacz LCD

Lampka stanu aparatu

Przycisk E (efekty)

Przycisk rozpoznawania twarzy (FD)

Przycisk Zoom T (zoom cyfrowy)

Przycisk Zoom W (miniatury)
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Spód

Elementy i ich funkcje

Przycisk 5-funkcyjny

Ä Przesun  os on  w kierunku wskazanym poni ej, aby j  otworzy .

Komora bateriiGniazdo karty pami ci

Os ona komory akumulatora

Gniazdo na statyw

Os ona karty pami ci

Przycisk Opis funkcji / 
przycisk informacji/ przej cia w gór

Przycisk lampy 
b yskowej/

przej cia w lewo

Przycisk
samowyzwalacza/
przej cia w prawo

Przycisk trybu makro/przej cia w dó
Przycisk odtwarzania/pauzy

Przycisk MENU/OK
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Ikona trybu
Wi cej informacji na temat ustawiania trybu aparatu znajduje si  na stronie 17.

Lampka samowyzwalacza
Ikona Stan Opis

✢ Miga

- Przez pierwsze 7 sekund: lampka miga w odst pach
co 1 sekund .

- Przez ostatnie 3 sekundy: lampka miga szybko, w 
odst pach co 0,25 sekundy.

✡ Miga Przez 2 sekundy: lampka miga szybko, w odst pach co 
0,25 sekundy.

✣ Miga
Po oko o 10 sekundach zostanie zrobione zdj cie, a po 
2 kolejnych sekundach zostanie zrobione jeszcze jedno 
zdj cie.

� Miga Po naci ni ciu przycisku migawki zdj cie zostanie 
zrobione po wykryciu ruchu obiektu.

Lampka stanu aparatu
Stan Opis

W czenie zasilania Lampka zapala si  i ga nie, gdy aparat jest 
gotowy do zrobienia zdj cia

Po zrobieniu zdj cia Lampka miga podczas zapisywania obrazu i ga nie,
gdy aparat jest gotowy do zrobienia zdj cia

Podczas adowania
akumulatora lampy b yskowej Lampka miga

Po pod czeniu przewodu 
USB do komputera

Lampka si  zapala (po uruchomieniu urz dzenia
wy wietlacz LCD si  wy cza)

Przesy anie danych mi dzy
aparatem a komputerem Lampka miga (wy wietlacz LCD si  wy cza)

Po pod czeniu przewodu 
USB do drukarki Lampka jest wy czona

Gdy drukarka drukuje Lampka miga

Gdy aktywuje si  automatyczna 
regulacja ostro ci

Lampka si  zapala (aparat ustawi  ostro  na obiekcie)

Lampka miga (Aparat nie ustawi  ostro ci na obiekcie).

Elementy i ich funkcje

TRYB AUTOMAT. PROGRAM R CZNE DIS

IKONA Š ‰ ✆ ÿ
TRYB POMOC PRZY 

FOTOGRAF. PORTRET SCENA FILM

IKONA _ � ³ †
TRYB SCENA

IKONA NOC DZIECI PEJZA ZBLI ENIE

ICON 
 � � 
TRYB TEKST ZACHÓD WIT POD WIETLENIE

IKONA � � � �
TRYB FAJERW. PLA A& NIEG - -

IKONA � �
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Pod czanie do ród a zasilania

Dane techniczne akumulatorów z mo liwo ci  do adowania SNB-2512

Model SNB-2512
Typ Ni-MH
Wydajno 2500mAh
Napi cie 1.2V x 2
Czas adowania oko o 300 minut (przy u yciu adowarki SBC-N2)

Bateria znajduj ca si  w zestawie mo e by  inna w zale no ci od regionu 
sprzeda y.

�

Ä

Zalecane s  baterie do aparatów cyfrowych (w ci gu roku od daty produkcji). 
Poni ej podano typy baterii/akumulatorów.
- Baterie (bez mo liwo ci do adowania) : 2 alkaliczne AA 

(o du ej wydajno ci)
- Akumulatory z mo liwo ci  do adowywania (opcjonalne) : SNB-2512 (Ni-MH)

Wa ne informacje na temat akumulatora.
Gdy aparat nie jest u ywany, wy cz jego zasilanie.
Je li aparat nie b dzie u ywany przez d u szy okres, wyjmij z niego 
bateri . Bateria pozostawiona wewn trz aparatu mo e z czasem 
straci  moc i jest podatna na wycieki.
Niska temperatura (poni ej 0°C) mo e wp ywa  na dzia anie baterii i 
spowodowa  skrócenie ich ywotno ci.
 Po powrocie do normalnej temperatury bateria zwykle odzyskuje swoje 
w a ciwo ci.
Obudowa mo e si  nagrza  na skutek d ugotrwa ego korzystania z 
aparatu. Jest to zupe nie normalne zjawisko.
Baterie alkaliczne s atwo dost pne w sprzeda y. Jednak 
ywotno  baterii ró ni si  w zale no ci od producenta i warunków 

fotografowania.
Nie u ywaj baterii manganowych, poniewa  nie s  one w stanie 
dostarczy  wystarczaj cej mocy.
Dla tego aparatu rekomendowane jest u ywanie baterii o wysokiej 
pojemno ci (alkalicznych, niklowo-hybrydowych). Przy zastosowaniu 
innych baterii czas pracy aparatu mo e by  krótszy.

�
�

�

�

�

�

�

�
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Pod czanie do ród a zasilania

Istniej  4 wska niki stanu baterii, wy wietlane na wy wietlaczu LCD.�
Wska nik

akumulatora i h g

 Stan 
akumulatora

Akumulator
jest ca kowicie
na adowany

 Niski poziom 
na adowania
(przygotuj si

na do adowanie
lub u ycie

zapasowego
akumulatora)

 Niski poziom 
na adowania
(przygotuj si

na do adowanie
lub u ycie

zapasowego
akumulatora)

 Bateria pusta. 
(Na aduj
lub u yj

zapasowej
baterii).

ÄW przypadku u ywania aparatu i baterii w miejscach bardzo gor cych lub 
zimnych odczyt stanu baterii mo e si  ró ni  od jej rzeczywistego stanu.

W ó  bateri  w sposób pokazany na ilustracji.
- Je li po w o eniu baterii nie mo na

w czy  aparatu, sprawd , czy 
u o enie biegunów (+/-) baterii jest 
prawid owe.

- Gdy os ona komory baterii jest 
otwarta, nie wywieraj na ni  nacisku. 
Mo e to spowodowa  uszkodzenie 
os ony.

�

Wk adanie karty pami ci
W ó  kart  pami ci w sposób pokazany na ilustracji..�

- Przed w o eniem karty pami ci
wy cz aparat.

- W ó  kart  pami ci tak, aby jej 
przednia strona by a obrócona w 
kierunku przodu aparatu (obiektywu), 
a styki w kierunku ty u aparatu 
(wy wietlacza LCD).

- Nie wk adaj karty pami ci obróconej 
inaczej. Mo e to spowodowa
uszkodzenie gniazda karty.
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Instrukcje dotycz ce u ywania karty pami ci
W nast puj cych sytuacjach zapisane dane mog  ulec uszkodzeniu:

 -  Gdy karta pami ci jest u ywana nieprawid owo.
 -  Je li zasilanie zostanie wy czone lub karta pami ci zostanie wyj ta

podczas procesu zapisu, usuwania danych (formatowania) lub odczytu.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialno ci za utrat  danych.
Zalecamy tworzenie kopii zapasowych wa nych danych, np. na 
dyskietkach, dyskach twardych, p ytach CD itp.
Je li nie jest dost pna wystarczaj ca pojemno  pami ci:
Wy wietlony zostanie komunikat [PAMI  PE NA!] i aparat nie b dzie
dzia a .
Aby zwi kszy  pojemno  pami ci dost pnej w aparacie, wymie  kart
pami ci lub usu  z karty pami ci niepotrzebne obrazy.

�

�
�

�

Nie wyjmuj karty pami ci, gdy lampka stanu aparatu miga, poniewa
mo e to spowodowa  uszkodzenie danych na karcie pami ci.
�

Sformatuj kart  pami ci (patrz str. 48), je li u ywasz nowo zakupionej 
karty po raz pierwszy, je li karta zawiera dane, których aparat nie mo e
odczyta  lub je li zawiera zdj cia zrobione innym aparatem.
Przed w o eniem lub wyj ciem karty pami ci zawsze wy czaj aparat.
D ugotrwa e u ywanie karty pami ci mo e w ko cu obni y  jej wydajno .
W takiej sytuacji nale y zakupi  now  kart  pami ci. Gwarancja fi rmy 
Samsung nie obejmuje zu ycia si  karty pami ci.
Karta pami ci jest precyzyjnym urz dzeniem elektronicznym. 
Nie wyginaj, nie upuszczaj ani nie wywieraj adnego silnego nacisku na 
kart  pami ci.
Nie przechowuj karty pami ci w miejscu nara onym na dzia anie silnych 
pól elektronicznych lub magnetycznych, np. w pobli u g o ników lub 
odbiorników telewizyjnych.
Nie u ywaj ani nie przechowuj karty w miejscach, w których wyst puj
bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury.
Nie dopuszczaj do zabrudzenia karty pami ci ani do jej kontaktu 
z p ynami. Je li do tego dojdzie, oczy  kart  przy u yciu mi kkiej
ciereczki.

Gdy karta pami ci nie jest u ywana, przechowuj j  w kasetce.
Karta pami ci mo e si  nagrza  podczas d ugotrwa ego korzystania z 
aparatu. Jest to zupe nie normalne zjawisko.
Nie u ywaj karty pami ci, która jest u ywana w innym aparacie cyfrowym. 
Aby u y  karty pami ci w tym aparacie, sformatuj j  za pomoc  tego 
aparatu.
Nie u ywaj karty pami ci, która zosta a sformatowana przy u yciu innego 
aparatu cyfrowego lub czytnika kart pami ci.

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�
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Instrukcje dotycz ce u ywania karty pami ci
Aparat obs uguje karty pami ci SD/SDHC i MMC (Multi Media Card). 

Karta pami ci SD/SDHC posiada prze cznik zabezpieczenia 
przed zapisem, który pozwala chroni  pliki przed usuni ciem lub 
sformatowaniem. Po przesuni ciu prze cznika w dó  karty SD/SDHC 
dane b d  chronione. Po przesuni ciu prze cznika w gór  karty SD/
SDHC ochrona danych zostanie wy czona.
Przed zrobieniem zdj cia przesu  prze cznik w gór  karty SD/SDHC.

�

�

Poni ej podano pojemno  karty SD 1 GB dla poszczególnych parametrów. 
Podane warto ci s  warto ciami przybli onymi, poniewa  pojemno ci mog  ró ni
si  w zale no ci od pewnych czynników, takich jak rodzaj zapisywanego materia u
czy typ karty pami ci.

Rozmiar
zapisywanych

obrazów

BARDZO
DOBRA DOBRA NORMALNA 30 KL/SEK. 15 KL/SEK.

Zdjêcia

, Oko o 219 Oko o 304 Oko o 507 - -

; Oko o 241 Oko o 341 Oko o 550 - -

. Oko o 282 Oko o 395 Oko o 619 - -

+ Oko o 290 Oko o 412 Oko o 660 - -

✩ Oko o 366 Oko o 507 Oko o 825 - -

Oko o 1089 Oko o 1458 Oko o 2204 - -

� Oko o 1907 Oko o 2204 Oko o 2419 - -

*Film
ì - - - Oko o 14'15" Oko o 28'02"

❪ - - - Oko o 51'32" Oko o 01:41'47"

Styki karty

Prze cznik zabezpieczenia 
przed zapisem

Etykieta

[Karta pami ci SD (Secure Digital)]

Przycisk zoom nie dzia a podczas nagrywania fi lmu.
Czasy nagrywania mog  ulec zmianie, je li u yty zostanie zoom.
Mo na nagrywa fi lmy o maksymalnej wielko ci 4 GB lub o d ugo ci
2 h ka dy.

�
�
�
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Na wy wietlaczu LCD wy wietlane s  informacje o funkcjach 
fotografowania/nagrywania i wybranych opcjach.
�

Wskazania wy wietlacza LCD

Nr Opis Ikony Strona

1 Tryb nagrywania Str.17

2 Pasek zoomu optycznego / 
cyfrowego /Pie  zoomu cyfrowego Str.23

3 Notatka g osowa /
Brak d wi ku Ï / Ç Str.42/43

4
 Liczba pozosta ych zdj
mo liwych do wykonania 3 Str.15

pozosta y czas nagrywania 00:00:00 Str.15

Nr Opis Ikony Strona

5 Ikona karty pami ci / ikona 
pami ci wewn trznej -

6 Stan akumulatora Str.13

7 Rozmiar zdj Str.36

8 Jakoœæ obrazu/szybkoœæ 
klatek Str.36

9 Pomiar wiat a Str.37

10 Tryb nap du Str.37

11 ISO Str.38

12 Balans bieli Str.38

13  Kompensacja ekspozycji Str.39

14 Ostrze enie o drganiu aparatu Str.22

15 Ramka automatycznej 
regulacji ostro c Str.41

16 Nasycenie / Kolor Str.34

17 Ostro  obrazu Str.34

18 Kontrast Str.34

19 Makro Str.27

20 Samowyzwalacz Str.31

21 Lampa b yskowa Str.29

22 Warto  przys ony/Czas F3.0, 1/30 Str.18

23 Rozpoznawanie twarzy/ AUTOPORTRET  / � Str.25/26

[Zdj cie i pe ny stan wy wietlania]
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Uruchamianie trybu zapisu
U ywanie trybu Automatycznego ( μ ) 

� Je li po naci ni ciu przycisku migawki do po owy ramka automatycznej 
regulacji ostro ci stanie si  czerwona, oznacza to, e aparat nie mo e
ustawi  ostro ci na obiekcie. W takiej sytuacji aparat nie jest w stanie 
wykona  wyra nego zdj cia.
� Podczas robienia zdj  staraj si  nie zas ania  obiektywu ani lampy 

b yskowej.

 1.  W ó  akumulator (str. 13). Przy wk adaniu
akumulatora zwró  uwag  na prawid owe
u o enie biegunów (+/-).

 2.  W ó  kart  pami ci (str. 13). Poniewa
aparat ten posiada pami  wewn trzn  o 
pojemno ci 16MB, wk adanie karty pami ci
nie jest konieczne. Je li karta pami ci nie jest 
w o ona, obraz zostanie zapisany w pami ci
wewn trznej. Je li karta pami ci jest w o ona,
obraz zostanie zapisany na niej.

 3. Zamknij os on  komory akumulatora.
 4.  Naci nij przycisk zasilania, aby w czy

aparat.
 5. Wybierz tryb AUTOMATYCZNY, obracaj c pokr t o wyboru trybu.
 6.  Skieruj aparat w stron  obiektu i odpowiednio ustaw, obserwuj c obraz 

na wy wietlaczu LCD.
 7. Naci nij przycisk migawki, aby zrobi  zdj cie.

Tryb ten pozwala w szybki i atwy sposób robi  zdj cia przy minimalnej 
interwencji u ytkownika.

Wybór tego trybu spowoduje skonfi gurowanie optymalnych ustawie
fotografowania. Istnieje jednak mo liwo
r cznej konfi guracji wszystkich funkcji, oprócz 
warto ci przys ony i szybko ci migawki. 

1. Wybierz tryb PROGRAM, obracaj c pokr t o
wyboru trybu.

 2.  Przy u yciu przycisku Fn mo na
skonfi gurowa  zaawansowane funkcje, 
takie jak rozmiar obrazu (str. 36), jako
(str. 36), pomiar (str. 37), Tryb nap du
(str. 37), ISO (str. 38), balans bieli 
(str. 38) i warto  ekspozycji (str. 39).

U ywanie trybu Program ( � )
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Uruchamianie trybu zapisu

� Mniejsze warto ci przys ony wyostrzaj  fotografowany obiekt, ale 
rozmazuj  t o. Wi ksze warto ci przys ony wyostrzaj  fotografowany 
obiekt i t o.
�Wysokie warto ci szybko ci migawki umo liwiaj  takie uchwycenie 

poruszaj cego si  obiektu, jakby si  nie porusza . Ma e warto ci szybko ci
migawki umo liwiaj  uchwycenie dynamiki poruszaj cego si  obiektu.

Tryb ten umo liwia r czne konfi gurowanie 
wszystkich funkcji, cznie z warto ci  przys ony i 
szybko ci  migawki.

U ywanie trybu R cznego ( ¸ )

 1.  Wybierz tryb R CZNY, obracaj c pokr t o
wyboru trybu.

 2.  Naci nij przycisk Fn, aby wy wietli  menu 
szybko ci migawki i warto ci przys ony. 
Przyciski w gór /w dó  : zmiana warto ci
przys ony Przyciski w lewo/w prawo
: zmiana szybko ci migawki.

 3.  Naci nij dwukrotnie przycisk Fn i zrób 
zdj cie.

Tryb cyfrowej stabilizacji obrazu (DIS, Digital Image Stabilisation) 
Tryb ten redukuje skutki drga  aparatu i pomaga uzyska  dobre 
na wietlenie zdj  w ciemnym otoczeniu.

 1.  Wybra  tryb DIS obracaj c pokr t o Wybór trybu.
 2.  Skieruj aparat w stron  obiektu i 

odpowiednio ustaw, obserwuj c obraz na 
wy wietlaczu LCD.

 3.  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi
zdj cie.

U ywanie trybu DIS ( � )

Wa ne uwagi na temat u ywania trybu DIS�

 1.  Zoom cyfrowy nie dzia a w trybie DIS.
 2.  Je li o wietlenie otoczenia jest ja niejsze

ni wiat o jarzeniowe, tryb DIS si  nie 
aktywuje.

 3.  Je li o wietlenie otoczenia jest ciemniejsze 
ni wiat o jarzeniowe, wy wietlony zostanie 
wska nik ostrze enia o drganiu aparatu 
(Ã ). W celu uzyskania najlepszych 
rezultatów rób zdj cia tylko wtedy, gdy wska nik ostrze enia o drganiu 
aparatu ( Ã ) nie jest wy wietlany.

 4.  Je li fotografowany obiekt si  porusza, obraz na zdj ciu mo e by  rozmazany.
 5.  Aby uzyska  jak najlepszy rezultat, staraj si  nie porusza  aparatem, 

gdy wy wietlany jest komunikat [PRZECHWYTYWANIE!].
 6.  Poniewa  tryb DIS wykorzystuje cyfrowy procesor aparatu, zdj cia

wykonywane w tym trybie mog  by  nieco d u ej przetwarzane i 
zapisywane.

 7.  Je eli rozmiar zdj cia wynosi (; ) lub ( . ), mo na wybra  tryb DIS.



19

Uruchamianie trybu zapisu
Stosowanie trybu instrukcji wykonywania zdj  ( ` ) 
Umo liwia u ytkownikom poznanie w a ciwych
metod wykonywania zdj  oraz zawiera 
rozwi zania potencjalnych problemów, które 
mog  wyst pi  podczas ich robienia oraz 
umo liwia wiczenie umiej tno ci.

Dost pne funkcje instrukcji wykonywania zdj
� Funkcja, której mo na u y  przy problemach z ustawianiem ostro ci
� Funkcja, której mo na u y , gdy obraz na ekranie drga
� Funkcja, której mo na u y  podczas robienia zdj  w ciemno ci
� Funkcja, której mo na u y  regulacji jasno ci obrazu
� Funkcja, której mo na u y  do regulacji koloru obrazu

[Funkcja, której mo na u y  przy problemach z ustawianiem ostro ci]

Naci ni cie przy-
cisku MENU.

Naci ni cie przycisku 
migawki

Naciskanie przycisków 
w lewo/w prawo

Naciskanie przycisków 
w lewo/w prawo

Naciskanie przycisków 
kierunkowych w gór /w dó

Naci ni cie przycisku ki-
erunkowego w prawo

POMOC PRZY FOTOGRAF.

Funkcje stab. obr.-drgan.apar.

Funkcje s u ce do regulacji jasno ci

Funkcje przydat. do ustawiania ostro ci obrazu

PRZESU  NAST PNY²

Funkcje przydatne przy s abym o wietleniu

Funkcje s u ce do regulacji kolorów

LISTA INSTR.MENU LISTA INSTR.MENU

Naci ni cie przycisku 
migawki uruchamia 
funkcj .

Naci nij do po . przycisk mig., aby ust.ostr.
Ustawienie ostro ci mo na 
sprawdzi  naciskaj c do po owy 
przycisk migawki
- zielony: ostro  ustawiona  
- czerwony: ustawienie nieudane

WSTECZ WICZENIA²±

1/2

Naci nij do po . przycisk mig., aby ust.ostr.
Je li ustawienie si  powiod o, 
naci nij do ko ca przycisk, aby 
zrobi  zdj. Je li si  nie powiod o, 
naci nij ponownie do po owy.

WSTECZ WICZENIA²±

2/2

Funkcje przydat. do ustawiania ostro ci obrazu

Ust. ostro ci z odleg . co najmniej 80cm

Ustawianie ostro ci na twarzach

Naci nij do po . przycisk mig., aby ust.ostr.

Ust. ostro ci z odleg . mniejszej ni  80cm

WSTECZ NAST PNY²±
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Uruchamianie trybu zapisu
Poni ej podano tryby sceny.

 [NOC] ( 
 ) :  Fotografowanie nieruchomych obiektów w 
nocy lub w ciemnym otoczeniu.

 [DZIECI] ( � ) :  Fotografowanie szybko poruszaj cych si
obiektów, na przyk ad dzieci.

 [PEJZA ] ( � ) : Fotografowanie oddalonych scenerii.

 [ZBLI ENIE] (  ) :  Fotografowanie z bliska ma ych obiektów, 
takich jak ro liny czy owady.

 [TEKST] ( � ) : Fotografowanie dokumentów.

 [ZACHÓD] ( � ) : Fotografowanie zachodów s o ca.

 [ WIT] ( � ) : Sceny o wicie.

 [POD WIETLENIE] ( � ) :  Portrety bez cieni spowodowanych przez 
pod wietlenie.

 [FAJERW.] ( � ) : Fotografowanie fajerwerków.

 [PLA A& NIEG] ( � ) :  Sceny nad morzem, nad jeziorem, na pla y i 
na niegu.

Przy u yciu menu tego trybu mo na w atwy
sposób skonfi gurowa  optymalne ustawienia 
dla ró nych warunków fotografowania.

 1.  Wybierz tryb Scena, obracaj c pokr t o
wyboru trybu. (str. 43)

 2.  Skieruj aparat w stron  obiektu i 
odpowiednio ustaw, obserwuj c obraz na 
wy wietlaczu LCD.

 3.  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi
zdj cie.

U ywanie trybu Scena ( � )

U ywanie trybu Portret ( � )
Wybierz ten tryb, aby w szybki i atwy sposób 
fotografowa  twarze.

 1.  Wybierz tryb Portret przy u yciu pokr t a
wyboru trybu.

 2.  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi  zdj cie.
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Korzystanie z nagrywania sukcesywnego
Kroki 1-2 s  takie same jak w przypadku trybu 
Film.

 3.  Naci nij przycisk migawki. Rozpocznie si
nagrywanie, które mo e trwa  przez ca y
dost pny czas nagrywania. Po zwolnieniu 
przycisku migawki nagrywanie nie zostanie 
przerwane.

 4.  Naci nij przycisk pauzy ( Ø ), aby wstrzyma  nagrywanie.
 5. Naci nij ponownie przycisk pauzy ( Ø ), aby wznowi  nagrywanie.
 6. Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij ponownie przycisk migawki.

�

Aparat umo liwia tymczasowe zatrzymanie nagrywania fi lmu podczas 
niechcianych scen. Dzi ki tej funkcji mo na nagrywa  wybrane sceny jako 
jeden fi lm bez konieczno ci tworzenia kilku plików fi lmowych.

Wstrzymywanie nagrywania fi lmu (nagrywanie sukcesywne)

Uruchamianie trybu zapisu

STOP NAGR.SH

U ywanie trybu Film ( ´ )
Nagrywany fi lm mo e by  tak d ugi, jak pozwala na to dost pna pojemno
pami ci.
 1.  Wybierz tryb Film, obracaj c pokr t o wyboru 

trybu. (Na wy wietlaczu LCD pojawi si  ikona 
trybu FILM i dost pny czas nagrywania.)

 2.  Skieruj aparat w stron  obiektu i odpowiednio 
ustaw, obserwuj c obraz na wy wietlaczu LCD.

 3.  Naci nij przycisk migawki. Rozpocznie si
nagrywanie, które mo e trwa  przez ca y
dost pny czas nagrywania. Po zwolnieniu 
przycisku migawki nagrywanie nie zostanie 
przerwane. Aby zatrzyma  nagrywanie, 
naci nij ponownie przycisk migawki.

Poni ej podano rozmiary obrazu i format plików
- Rozmiar obrazu : 640x480, 320x240 (do wyboru) 
- Format pliku fi lmowego : AVI (MJPEG)
- Szybko  klatek : 30 KL/SEK., 15 KL/SEK. (Do wyboru)

Ä

Nagrywanie fi lmu bez d wi ku
Filmy mo na nagrywa  bez d wi ku.
Kroki 1-3 s  takie same jak w przypadku 
trybu FILM.
4. Wcisn  przycisk Menu.
5. Wybra  menu [NAGRYWANIE] za 

pomoc  przycisku W lewo / W prawo. 

6. Wcisn  przycisk W dó , aby wybra  menu [WYCISZENIE] i wcisn
przycisk W prawo. 

7. Wybra  menu [W .] za pomoc  przycisku W gór  / W dó .
8. Wcisn  przycisk OK. Teraz mo na nagra fi lm bez d wi ku.
Ä Aby uzyska  szczegó owe informacje, patrz strona 43.
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Dost pna pojemno  pami ci mo e si  ró ni  w zale no ci od warunków 
fotografowania/nagrywania i ustawie  aparatu.
Je li w warunkach s abego o wietlenia lampa b yskowa zostanie 
wy czona, ustawiona na woln  synchronizacj  lub na tryb DIS, na 
wy wietlaczu LCD mo e pojawi  si  wska nik ostrze enia o drganiu 
aparatu ( Ã ). W takiej sytuacji u yj statywu, oprzyj aparat na twardej 
powierzchni lub zmie  tryb lampy b yskowej na zwyk e fotografowanie.
Fotografowanie pod wiat o: Fotografowanie aparatem skierowanym w stron

s o ca nie jest zalecane. Zdj cie wykonane w 
ten sposób mo e by  ciemne. Aby zrobi  zdj cie
pod wiat o, wybierz opcj  [POD WIETLENIE]
w trybie Scena (patrz str. 20), funkcj  b ysku
dope niaj cego (patrz str. 30), funkcj  pomiaru 
punktowego (patrz str. 37) lub kompensacj
ekspozycji (patrz str. 39).

Podczas robienia zdj  staraj si  nie zas ania  obiektywu ani lampy 
b yskowej.
Aby odpowiednio ustawi  aparat, obserwuj obraz na wy wietlaczu LCD.

�

�

�

�

�

Wa ne uwagi na temat fotografowania/nagrywania
Naci ni cie przycisku migawki do po owy.

Naci nij lekko przycisk migawki, aby sprawdzi  ustawienie ostro ci i 
na adowanie baterii lampy b yskowej. Nast pnie naci nij przycisk migawki 
do ko ca, aby zrobi  zdj cie.

� W niektórych sytuacjach funkcja automatycznej regulacji ostro ci mo e
nie dzia a  prawid owo.

 - Gdy fotografowany jest obiekt o niewielkim kontra cie.
 - Gdy obiekt mocno odbija wiat o lub jest b yszcz cy.
 - Gdy obiekt porusza si  z du  pr dko ci .
 -  Gdy odbijane jest silne wiat o lub gdy t o jest bardzo jasne.
 -  Gdy obiekt sk ada si  tylko z linii poziomych lub jest bardzo w ski (np. 

kij lub maszt).
 -  Gdy otoczenie jest ciemne.

�

[Naci nij lekko przycisk migawki] [Naci nij przycisk migawki do ko ca]
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U ywanie przycisków aparatu Przycisk zoom W/T
Przyciski aparatu pozwalaj  skonfi gurowa  tryby zapisu.

Przycisk zasilania

W trybie ZAPISU s u y do robienia zdj  lub nagrywania g osu.

Tryb FILM
Naci ni cie przycisku migawki do ko ca
powoduje rozpocz cie nagrywania fi lmu. 
Naci nij przycisk migawki raz, aby rozpocz
nagrywanie fi lmu, które mo e trwa  przez 
ca y czas nagrywania dost pny w pami ci.
Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij ponownie 
przycisk migawki.
 W trybie FOTOGRAFOWANIA
Naci ni cie przycisku migawki do po owy aktywuje automatyczn
regulacj  ostro ci i sprawdzanie stanu lampy b yskowej. Naci ni cie
przycisku migawki do ko ca powoduje zrobienie i zapisanie zdj cia. Je li
wybrane zostanie nagrywanie notatki g osowej, rozpocznie si  ono po 
zako czeniu zapisywania danych zdj cia przez aparat.

�

�

Przycisk migawki

Gdy nie jest wy wietlane menu, przycisk ten 
s u y do ustawiania ZOOMU OPTYCZNEGO 
lub ZOOMU CYFROWEGO.
Aparat posiada 3-krotny zoom optyczny 
i 5-krotny zoom cyfrowy. Po czenie obu 
typów zoomu pozwala osi gn  15-krotny 
wspó czynnik zoomu.

Zoom TELE
 Optyczny zoom TELE  :  Naciskaj przycisk zoom T. Spowoduje to 

powi kszenie obiektu, tzn. obiekt wyda si
bli szy.

 Cyfrowy zoom TELE  :  Gdy wybrany zostanie maksymalny (3x) zoom 
optyczny, dalsze naciskanie przycisku zoom 
T spowoduje uruchomienie oprogramowania 
zoomu cyfrowego. Zwolnienie przycisku 
zoom T powoduje zatrzymanie powi kszania
w bie cym ustawieniu. Po osi gni ciu
maksymalnego (5x) zoomu cyfrowego dalsze 
naciskanie przycisku zoom T nie b dzie
powodowa o adnych zmian.

�

S u y do w czania/wy czania aparatu.
Je li przez okre lony czas nie s  wykonywane 
adne czynno ci, zasilanie aparatu jest 

automatycznie wy czane w celu oszcz dzania
energii akumulatora. Aby uzyska  wi cej informacji 
na temat funkcji automatycznego wy czania
zasilania, patrz strona 50.

[Zoom SZEROKOK TNY] [Zoom TELE] [5-krotny zoom cyfrowy]

Naciskanie
przycisku
zoom T

Naciskanie
przycisku
zoom T
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Przycisk zoom W/T
Zoom SZEROKOK TNY
Optyczny zoom SZEROKOK TNY : Naciskaj przycisk zoom W. Spowoduje to 

pomniejszenie obiektu, tzn. obiekt wyda 
si  bardziej oddalony. Odpowiednio d ugie
przytrzymanie przycisku zoom W spowoduje 
ustawienie minimalnego zoomu, tzn. obiekt 
b dzie wydawa  si  by  w najdalszym 
mo liwym punkcie od aparatu.

�

Cyfrowy zoom SZEROKOK TNY : Gdy w czony jest zoom cyfrowy, naciskanie 
przycisku zoom W b dzie powodowa o
stopniow  redukcj  cyfrowego powi kszenia.
Zwolnienie przycisku zoom W powoduje 
zatrzymanie w bie cym ustawieniu. 
Naciskanie przycisku zoom W powoduje 
redukcj  zoomu cyfrowego, a nast pnie
redukcj  zoomu optycznego, a  osi gni te
zostanie ustawienie minimalne.

Zdj cia wykonywane przy u yciu zoomu cyfrowego mog  by  nieco 
d u ej przetwarzane przez aparat. Nale y wi c chwil  odczeka , a
proces ten si  zako czy.
D wi k nie jest nagrywany, je eli w czasie rejestrowania fi lmu s
wciskane przyciski zoom.
Gdy u ywany jest zoom cyfrowy, zauwa alne mo e by  obni enie
jako ci obrazu.
Aby uzyska  wyra niejszy obraz z cyfrowym zoomem, naci nij przycisk 
migawki do po owy przy maksymalnym ustawieniu zoomu optycznego, 
a nast pnie ponownie naci nij przycisk zoom T.
Zoom cyfrowy nie dzia a w niektórych trybach Sceny (NOC, DZIECI, 
TEKST, ZBLI ENIE, FAJERW., PLA A& NIEG), w trybie DIS, w trybie 
fi lm oraz w trybie Rozpoznawania twarzy.
Nie dotyka  obiektywu ani os ony obiektywu, w przeciwnym razie 
zdj cia mog  by  rozmazane lub aparat mo e nieprawid owo dzia a .
Je eli obraz jest przyciemniony, wy czy  i w czy  aparat, aby zmieni
po o enie obiektywu.
Uwa aj, aby nie naciska  na obiektyw, poniewa  mo e to spowodowa
nieprawid owe dzia anie aparatu.
Nie dotyka  ruchomych cz ci aparatu, kiedy jest wy czony, aby nie 
spowodowa  przyciemnienia i rozmazania zdj cia.
Nie dotyka  obiektywu w czasie korzystania z przycisku zoom.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zoom cyfrowy

Zoom optyczny

[Zoom TELE] [2-krotny zoom optyczny] [Zoom SZEROKOK TNY]

Naciskanie
przycisku
zoom W

Naciskanie
przycisku
zoom W 

[5-krotny zoom cyfrowy] [Zoom TELE] [Zoom SZEROKOK TNY]

Naciskanie
przycisku
zoom W 

Naciskanie
przycisku
zoom W 
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Funkcja ta mo e rozpozna  do 9 twarzy. 
Gdy wykrytych jest kilka twarzy jednocze nie, ostro  jest 
ustawiana na najbli szej osobie.
Zoom cyfrowy nie dzia a w tym trybie. 
Funkcja wykrywania twarzy nie dzia a przy wybranym ustawieniu 
trybu efektów. 
Po znalezieniu twarzy, na której ustawiana b dzie ostro , wokó
niej wy wietlana jest bia a ramka ostro ci, a wokó  pozosta ych
twarzy wy wietlane s  szare ramki ostro ci (do 8). Naci nij
przycisk migawki do po owy, aby ustawi  ostro  na twarzy. 
Bia a ramka stanie si  wówczas zielona. ( cznie 9)
Je li wykrywanie twarzy si  nie powiod o, powró  do 
wcze niejszego trybu automatycznej regulacji ostro ci.
IW niektórych sytuacjach funkcja ta mo e nie dzia a
prawid owo.
- Gdy fotografowana osoba ma ciemne okulary lub cz  twarzy 

jest schowana.
- Gdy fotografowana osoba nie patrzy w kierunku aparatu.
- Gdy poziom jasno ci jest zbyt niski lub zbyt wysoki.
- Gdy obiekt znajduje si  daleko od aparatu.
Maksymalny zasi g funkcji rozpoznawania twarzy wynosi 3 m 
(szeroki k t).
Im bli ej znajduje si  obiekt, tym szybciej aparat mo e go 
rozpozna .

�
�

�
�

�

�

�

�

�

Przycisk rozpoznawania twarzy (FD)
Rozpoznawanie twarzy (FD)
Ten tryb automatycznie wykrywa pozycj  fotografowanego obiektu, a 
nast pnie ustawia ostro  i ekspozycj . Wybierz ten tryb, aby w szybki i 
atwy sposób fotografowa  twarze.
Tryby, w których funkcja ta jest  dost pna: Automatyczne, Program, Podr cznik, 

DIS, Pomoc pozy fotograf., Portret, 
Dzieci, Pla a& nieg

�

Ä

 1.  Naci nij przycisk funkcji Rozpoznawanie 
twarzy ( � ) w trybie, w którym jest ona 
dost pna. W lewej cz ci wy wietlacza
pojawi si  ikona funkcji Rozpoznawanie 
twarzy.

 3.  Naci nij przycisk migawki do po owy. Gdy ostro  zostanie ustawiona, 
ramka stanie si  zielona.

 4.  Naci nij przycisk migawki do ko ca, aby zrobi  zdj cie.

 2.  Rozmiar i pozycja ramki automatycznej 
regulacji ostro ci s  automatycznie 
ustawiane na twarzy fotografowanej 
osoby.
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Przycisk rozpoznawania twarzy (FD)
� AUTOPORTRET

Przy u ywaniu samowyzwalacza wykrywany jest automatycznie 
obszar twarzy, co pozwala na atwiejsze i szybsze robienie zdj .

Ä Tryby, w których funkcja ta je st dost pna : Automatyczne, Program, 
Podr cznik, DIS, Pomoc pozy fotograf., 
Portret, Pla a& nieg

1. Po ponownym naci ni ciu przycisku funkcji wykrywania twarzy 
na ekranie wybierania po o enia twarzy zostanie wy wietlona
ikona AUTOPORTRET( � ).

2. W przypadku wykonywania zdj cia z samowyzwalaczem 
ustaw obiektyw aparatu w kierunku twarzy obiektu.  Twarz 
obiektu zostanie automatycznie wykryta i rozlegnie si  d wi k
naprowadzania.

3. Aby rozpocz  nagrywanie, naci nij przycisk migawki.

� Po wykryciu twarzy na rodku ekranu aparat emituje szybciej 
zmieniaj cy si  d wi k, ró ni cy si  do tego, który wydawany 
jest kiedy twarz nie znajduje si  na rodku.
� D wi k naprowadzania mo na ustawi  za pomoc  menu 

ustawiania d wi ków. (Patrz str. 45).

Gdy menu jest wy wietlane, przycisk W GÓR  pe ni funkcj
przycisku kierunkowego. Je eli ekran menu nie wy wietla si ,
informacje lub opis funkcji bie cego trybu fotografowania mo na
uzyska  poprzez wy wietlacz LCD wciskaj c przycisk Opis funkcji/ 
Informacja (  ). 

[ Ekran fi lmowania ] [ Ekran informacji ] [ Ekran opisu funkcji ]

� Opis funkcji: Po naci ni ciu przycisku opisu funkcji w trybie 
ekranu informacji mo na przegl da  szczegó owe
opisy funkcji.  Opisy funkcji mo na wy czy
naciskaj c ponownie przycisk opisu funkcji.

Wy wietlanie wszystkich informacji o 
fotografowaniu.

Wy wietlanie informacji podstawowych. Wy wietlanie opisu ka dej funkcji. 

Przycisk Opis funkcji / przycisk informacji (  ) / przej cia w gór

Naci ni cie
przycisku FD

[ Przyk ady opisów funkcji ]

Naci ni cie
przycisku

opisu funkcji
Naci ni cie
przycisku Fn

Ustaw rozmiar zdj cia.Wy wietlanie opisu ka dej funkcji. 
ROZMIAR

3648X2736
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Tryb AUTOMATYCZNE ( Š )
Typ regulacji 

ostro ci Auto makro ( d ) Normalny

Zakres ostro ci W: 10 ~ niesko czono
T: 50 ~ niesko czono

W: 80 ~ niesko czono
T: 80 ~ niesko czono

Mode PROGRAM ( ‰ )
Typ regulacji 

ostro ci Makro ( e ) Normalny

Zakres ostro ci W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80

W: 80 ~ niesko czono
T: 80 ~ niesko czono

Mode TRYB DIS ( ÿ ) 
Typ regulacji 

ostro ci Auto makro ( d ) Normalny

Zakres ostro ci W: 10 ~ niesko czono
T: 50 ~ niesko czono

W: 80 ~ niesko czono
T: 80 ~ niesko czono

Typy trybów regulacji ostro ci i zakresy ostro ci (W: szeroki k t, T: tele)�
(Jednostka: cm)

Gdy wybrany jest tryb makro, nale y si  szczególnie stara  unika
drga  aparatu.
W przypadku robienia zdj  w trybie makro z odleg o ci mniejszej
ni  40 cm (zoom szerokok tny) lub 50 cm (zoom tele) WY CZ lamp
b yskow .
W przypadku robienia zdj  z odleg o ci 10 cm w zakresie trybu Makro 
ustawienie prawid owej ostro ci przez funkcj  automatycznej regulacji 
ostro ci zajmuje wi cej czasu.

�

�

�

Przycisk trybu makro (e ) / przej cia w dó
Gdy wy wietlane jest menu, naci ni cie przycisku kierunkowego W DÓ
powoduje przej cie z menu g ównego do podmenu lub przej cie w dó
danego podmenu. Gdy menu nie jest wy wietlane, przycisku MAKRO (e)/W
DÓ  mo na u y  do robienia zdj  w trybie makro. 
Zakresy odleg o ci podano ni ej. Naciskaj przycisk trybu makro, a dany
wska nik trybu makro pojawi si  na wy wietlaczu LCD.

[Automatyczna regulacja 
ostro ci]

[Makro ( e )]

[Auto makro ( d )]
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Dost pne metody regulacji ostro ci w zale no ci od trybu zapisu
( o : dost pne, �  : niesko czony zakres ostro ci)

�

Blokada ustawienia ostro ci
Funkcja blokady ustawienia ostro ci pozwala ustawi  ostro  na obiekcie 
nie znajduj cym si  na rodku obrazu.

Blokada ustawienia ostro ci
 1.  Ustaw ramk  automatycznej regulacji ostro ci tak, aby obiekt znajdowa

si  w niej.
 2.  Naci nij przycisk MIGAWKI do po owy. Gdy ramka automatycznej 

regulacji ostro ci za wieci si  na zielono, oznacza to, e ostro  jest 
ustawiona na obiekcie. Uwa aj, aby nie nacisn  przycisku MIGAWKI do 
ko ca, poniewa  zostanie wówczas zrobione niechciane zdj cie.

  3.  Trzymaj c przycisk MIGAWKI wci ni ty tylko do po owy, przesu  aparat 
tak, aby ustawi dany obraz, a nast pnie naci nij do ko ca przycisk 
MIGAWKI, aby zrobi  zdj cie. Je li w mi dzyczasie zwolnisz przycisk 
MIGAWKI, funkcja blokady ustawienia ostro ci zostanie anulowana.

�

2. Naci nij do po owy
przycisk MIGAWKI 
i ustaw ostro  na 
obiekcie.

1. Obraz, który 
ma zosta
uwieczniony na 
zdj ciu.

3. Ponownie ustaw 
dany obraz i 

naci nij przycisk 
MIGAWKI do ko ca.

Przycisk trybu makro (e ) / przej cia w dó

Tryb Auto makro Makro Normalny

Š o o

‰ o o

✆ o o

ÿ o o

_ o o

� o

† o o

Tryb
SCENA

Auto makro Makro Normalny


 o

� o

� o

 o

� o

� o

� o

� o

� �

� o
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Po naci ni ciu przycisku migawki, gdy lampa b yskowa zosta a wybrana, 
pierwszy b ysk jest uruchamiany w celu sprawdzenia warunków 
fotografowania (zasi gu b ysku i wspó czynnika mocy b ysku). Nie 
poruszaj aparatem, dopóki nie nast pi drugi b ysk.
 Cz ste u ywanie lampy b yskowej powoduje skrócenie czasu pracy 
akumulatora.
  W normalnych warunkach pracy aparatu czas adowania lampy 
b yskowej wynosi do 4 sekund. Je li akumulator jest s aby, czas 
adowania jest d u szy.
  Lampa b yskowa nie dzia a w trybie DIS, w trybach sceny [PEJZA ],
[ZBLI ENIE], [TEKST], [ZACHÓD], [ WIT], [FAJERW.] oraz w trybie Film.
  Rób zdj cia z odleg o ci mieszcz cej si  w zasi gu lampy b yskowej.
  Jako  obrazu nie jest gwarantowana, je li obiekt znajduje si  zbyt 
blisko lub silnie odbija wiat o.
 W przypadku robienia zdj cia przy u yciu lampy b yskowej w s abo
o wietlonym otoczeniu na obrazie mo e pojawi  si  bia a plamka. 
Plamka ta jest wynikiem odbijania si wiat a lampy b yskowej w pyle 
obecnym w powietrzu.

�

�

�

�

�
�

�

Przycisk lampy b yskowej (   ) / przej cia w lewo
Gdy na wy wietlaczu LCD wy wietlane jest 
menu, naci ni cie przycisku kierunkowego W 
LEWO powoduje przesuni cie kursora na lew
kart .
Gdy menu nie jest widoczne na wy wietlaczu
LCD, przycisk kierunkowy W LEWO obs uguje
LAMP  B YSKOW .(   )

Wybieranie trybu lampy b yskowej
 1.  Naci nij przycisk trybu, aby wybra  TRYB ZAPISU (z wyj tkiem trybu 

Film i DIS). (str. 18)
 2.  Naciskaj przycisk lampy b yskowej, a dany wska nik lampy b yskowej

pojawi si  na wy wietlaczu LCD. 
 3.  Wska nik trybu lampy b yskowej b dzie widoczny na wy wietlaczu LCD. 

U yj trybu lampy b yskowej odpowiedniego dla danego otoczenia.

�

Zasi g lampy b yskowej� (Jednostka: m)

ISO
NORMALNY Makro Auto makro

SZEROK. TELE SZEROK. TELE SZEROK. TELE

AUTOMATYCZNY 0,8 ~ 3,0 0,8 ~ 2,5 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 3,0 0,5 ~ 2,5

[Wybór automatycznej lampy 
b yskowej]
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Wska nik trybu lampy b yskowej� Dost pne tryby lampy b yskowej w zale no ci od trybu zapisu �
( o : dost pne)

Przycisk lampy b yskowej (   ) / przej cia w lewo

Tryb ^ ]  ª Œ
Š o o o

‰ o o o o o

✆ o o

‚ o

_ o o o o o

� o o

† o

Tryb
SCENA

^ ]  ª Œ

 o o

� o o

� o

 o

� o

� o

� o

� o

� o

� o

 Ikony Tryb lampy b yskowej Opis

^  Automatyczna lampa 
b yskowa

Je li obiekt lub t o s  ciemne, lampa b yskowa
zostanie automatycznie uruchomiona.

]
Tryb automatyczny i 
redukcja czerwonych 

oczu

Je li obiekt lub t o s  ciemne, lampa b yskowa
zostanie automatycznie uruchomiona i zadzia a
funkcja redukcji efektu czerwonych oczu.

 B ysk wype niaj cy
Lampa b yskowa uruchamia si  niezale nie
od o wietlenia. Intensywno  b ysku jest 
automatycznie dopasowywana do warunków.

ª Wolna 
synchronizacja

Lampa b yskowa dzia a przy krótkich czasach 
migawki w celu uzyskania prawid owo
wywa onej ekspozycji. W warunkach s abego
o wietlenia na wy wietlaczu LCD pojawi si
wska nik ostrze enia o drganiu aparatu ( Ã )

Œ
Wybrano tryb 

wy czenia lampy 
b yskowej

Lampa b yskowa si  nie uruchamia. Wybieraj 
ten tryb w miejscach lub sytuacjach, w których 
u ywanie lampy b yskowej jest niedozwolone. 
W przypadku robienia zdj cia w s abym
o wietleniu na wy wietlaczu LCD pojawi si
wska nik ostrze enia o drganiu aparatu ( Ã )
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Przycisk samowyzwalacza (✢ ) / przej cia w prawo
Gdy na wy wietlaczu LCD wy wietlane jest menu, naci ni cie przycisku 
kierunkowego W PRAWO powoduje przesuni cie kursora na praw  kart .
Gdy menu nie jest widoczne na wy wietlaczu LCD, przycisk kierunkowy W 
PRAWO obs uguje funkcj  samowyzwalacza ( ✢ ). Dzi ki tej funkcji osoba 
fotografuj ca mo e równie  zosta  uwieczniona na zdj ciu.

Je li w trybie samowyzwalacza zostanie naci ni ty przycisk 
samowyzwalacza, funkcja samowyzwalacza zostanie anulowana.
Aby zapobiec drganiom aparatu u yj statywu.
W trybie Film dost pny jest tylko tryb 10-sekundowy.

�

�
�

Wybieranie funkcji samowyzwalacza
 1.  Wybierz dany tryb NAGRYWANIA, 

obracaj c pokr t o wyboru trybu.
 2.  Naciskaj przycisk SAMOWYZWALACZA 

(✢)/ PRZEJ CIA W PRAWO, a dany
wska nik trybu pojawi si  na wy wietlaczu
LCD. Na wy wietlaczu LCD pojawi si
ikona trybu 10-sekundowego, 
2-sekundowego, podwójnego 
samowyzwalacza lub wyzwalacza 
sterowanego ruchem.

3. Zdj cie zostanie zrobione po up ywie
okre lonego czasu od momentu 
naci ni cia przycisku MIGAWKI.

�

[Wybór 10-sekundowego 
samowyzwalacza]

Wska nik trybu samowyzwalacza
Ikona Tryb Opis

✢ 10-sekundowy
samowyzwalacz

Zdj cie zostanie zrobione po up ywie 10 sekund od 
momentu naci ni cia przycisku migawki.

✡ 2-sekundowy
samowyzwalacz

Zdj cie zostanie zrobione po up ywie 2 sekund od 
momentu naci ni cia przycisku migawki.

✣ Podwójny
samowyzwalacz

Po oko o 10 sekundach zostanie zrobione zdj cie,
a po 2 kolejnych sekundach zostanie zrobione 
jeszcze jedno zdj cie. Je li u ywana jest lampa 
b yskowa, czas, po którym zadzia a 2-sekundowy 
samowyzwalacz mo e by  d u szy ni  2 sekundy, w 
zale no ci od czasu adowania lampy b yskowej.

�
Wyzwalacz
sterowany

ruchem

Aparat wykrywa ruch obiektu 6 sekund po 
naci ni ciu przycisku migawki a zdj cie zostaje 
wykonane po zatrzymaniu ruchu.

�
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Przycisk samowyzwalacza (✢ ) / przej cia w prawo

Procedura stosowania funkcji Wyzwalacza sterowanego ruchem 
(Z wyj tkiem trybu Film)
Wybranie funkcji Wyzwalacza sterowanego ruchem ! Naci ni cie
przycisku migawki ! Odpowiednie ustawienie aparatu (w ci gu 6 s)*1

! Rozpocz cie wykrywania (wyra ne machanie r kami)*2! Koniec 
wykrywania ruchu (nie ruszaj si )! Zrobienie zdj cia (po 2 sekundach)

*1: Aparat rozpoczyna wykrywanie ruchu obiektu 6 sekund po naci ni ciu przycisku migawki, 
dlatego nale y w czasie 6 sekund odpowiednio ustawi  aparat.

*2: Porusz wyra nie r kami lub ca ym cia em.

�

W nast puj cych sytuacjach Wyzwalacz sterowany ruchem mo e nie dzia a .

Odleg o  ostro ci wynosi ponad 3 metry.
Ekspozycja jest zbyt jasna lub ciemna.
W sytuacjach gdy w czone jest 
pod wietlenie.
Ruch jest zbyt s aby
Ruch jest wykrwany poza rodkow
cz ci  czujnika (50%) wykrywania 
ruchu.
W przypadku braku wykrycia ruchu w 
ci gu 30 sekund lub braku bezruchu po 
wykryciu ruchu

�
�
�

�
�

�

Wyzwalacz sterowany ruchem

Ruch Ikona i lampka samowyzwalacza

Naci ni cie przycisku migawki 
po ustawieniu Wyzwalacza 
sterowanego ruchem

Miganie (w 1 sekundowych odst pach)

Wykrywanie ruchu obiektu Miganie (w 0,25 sekundowych odst pach)

Wykrycie braku ruchu W czenie i zrobienie zdj cia po 2 sekundach.

�

Zakres wykrywania funkcji 
Wykrywania sterowanego ruchem

Przycisk MENU / OK
Przycisk MENU

 -  Po naci ni ciu przycisku MENU na wy wietlaczu LCD wy wietlone
zostanie menu zwi zane z danym trybem aparatu. Ponowne jego 
naci ni cie spowoduje powrót do poprzedniego stanu wy wietlacza LCD.

 -  Opcje menu mog  by  wy wietlane, gdy wybrane s  nast puj ce tryby:
Tryb FILM i tryb FOTOGRAFOWANIA. Gdy wybrany jest tryb nagrywania 
g osu, menu nie jest dost pne.

�

Przycisk OK
 -  Gdy na wy wietlaczu LCD wy wietlane jest menu, przycisk ten s u y do 

przechodzenia kursorem do podmenu lub do potwierdzania danych.

�

[Menu wy czone] [Menu w czone]

[Naci ni cie
przycisku MENU.]

NAGRYWANIE
POLE OSTR. CENTR. AF

WYJ CIEMENU PRZESU

NOT. G OSOWA
NAGR. G OSU

WY .



33

Przycisk E (efekty)

1. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków kierunkowych w gór /w
dó  i naci nij przycisk OK.

 2. Naci nij przycisk migawki, aby zrobi  zdj cie.

 Ikony Opis

ä Na obrazie nie jest dodawany aden efekt.

Û Obrazy b d  zapisywane jako czarno-bia e.

Ü Obrazy b d  zapisywane w kolorach sepii (odcienie barw 
ó to-br zowych).

Þ Obrazy b d  zapisywane w odcieniach czerwonych.

ß Obrazy b d  zapisywane w odcieniach zielonych.

Ý Obrazy b d  zapisywane w odcieniach niebieskich.

Obrazy b d  zapisywane jako negatywy.

¼ Obrazy b d  zapisywane w kodzie RGB.

Istnieje mo liwo  dodania do zdj  efektów 
specjalnych.

- Tryb fotografowania:  Mo na wybra  menu kolorów i regulacji obrazu. 
W trybach automatycznym i portretowym 
mo na wybra  tylko menu [KOLOR].

- Tryb fi lm: Mo liwo  wyboru menu Kolor.

Przycisk ten nie dzia a w trybie Automatyczny, DIS, nagrywania 
g osu i w niektórych trybach sceny (Noc, Tekst, Zachód, wit,
Pod wietlenie, Fajerwerki, Pla a i nieg).
Ustawienie efektu b dzie zachowane nawet po wy czeniu aparatu.
�   Aby anulowa  dany efekt specjalny, wybierz opcj  ( ä ) w menu 

KOLOR i opcj  ( å ) w pozosta ych menu REG.OBR.

�

�

Dzi ki wykorzystaniu cyfrowego procesora aparatu mo liwe jest 
dodawanie na obrazach efektów specjalnych.

Naci nij przycisk E w trybie, w którym 
funkcja ta jest dost pna.
�

Przycisk E (efekty): Kolor

KOLOR

PRZESU WYJ CIEE

† Š ‰ ✆ � � � 
o o o o o o o o

o o

� Dost pne efekty w zale no ci od trybu zapisu ( o : dost pne)
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Domy lne kolory : Mo na zmieni  warto ci
dla koloru czerwonego 
(R, ang. red), zielonego 
(G, ang. green) i 
niebieskiego
(B, ang. blue).

�

 - Przycisk w gór /w dó : Wybór pomi dzy
R, G i B

 - Przycisk w lewo/w prawo:  Zmiana
warto ci

KOL. U YTK.

PRZESU USTAWOK

KOL. U YTK.

PRZESU USTAWOK

Przycisk E (efekty)

Przycisk E (efekty): Ostro

� Mo liwe jest ustawienie ostro ci
obrazu dla wykonywanych zdj .
Rezultatu ustawienia ostro ci nie 
mo na sprawdzi  na wy wietlaczu
LCD przed zrobieniem zdj cia,
poniewa  funkcja ta dzia a dopiero 
po zapisaniu zdj cia w pami ci.

� Mo liwa jest zmiana nasycenia obrazu.
 1.  Wybierz opcj  NASYCENIE (  ) 

przy u yciu przycisków kierunkow-
ych w gór /w dó . Wy wietlony
zostanie pasek umo liwiaj cy
ustawienie nasycenia.

 2.  Dostosuj nasycenie przy u yciu
przycisków kierunkowych w lewo i w 
prawo.

 3.  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi
zdj cie.

Przycisk E (efekty): Kontrast

� Mo na zmieni  kontrast obrazu.
 1.  Wybierz opcj  KONTRAST ( " ) 

przy u yciu przycisków kierunkowych 
w gór /w dó . Wy wietlony zostanie 
pasek umo liwiaj cy ustawienie 
kontrastu.

 2.  Dostosuj kontrast przy u yciu
przycisków kierunkowych w lewo 
i w prawo.

 3.  Naci nij przycisk migawki, aby 
zrobi  zdj cie.

Przycisk E (efekty): Nasycenie

OSTRO

PRZESU  USTAWOK

KONTRAST

PRZESU  USTAWOK

NASYCENIE

PRZESU  USTAWOK

 1.  Wybierz opcj  OSTRO  (  ) przy u yciu przycisków 
kierunkowych w gór /w dó . Wy wietlony zostanie pasek 
umo liwiaj cy ustawienie ostro ci.

 2.  Dostosuj ostro  przy u yciu przycisków kierunkowych w lewo i 
w prawo. 

 3. Naci nij przycisk migawki, aby zrobi  zdj cie.
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Przycisk Fn
Przy u yciu przycisku Fn mo na ustawia  warto ci dla nast puj cych opcji.

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisku kierunkowego w lewo lub 
w prawo i naci nij przycisk OK. 

 1. Naci nij przycisk Fn w trybie, w którym funkcja ta jest dost pna.
 2.  Wybierz dane menu przy u yciu przycisków kierunkowych w gór

i w dó . Opcje menu zostan  wy wietlone w lewej, dolnej cz ci
wy wietlacza LCD. 

Korzystanie z menu Fn

Przycisk w 
gór /w dó

ROZMIAR

3648X2736

JAKO

DOBRA

Przycisk w 
lewo/w prawo

ROZMIAR

3648X2736

ROZMIAR

3648X2432

( o : dost pne)

Š ‰ ✆ ÿ _ � ³ † Page

ROZMIAR o o o o o o o Str.36

JAKO /
SZYBKO

KLATEK
o o o o o o o Str.36

POMIAR o o o o o Str.37

NAP D o o *1o Str.37

ISO o o o Str.38
WHITE

BALANCE o o o o o Str.38

EV o o o o Str.39

*1: To menu jest dost pne tylko w trybie sceny Dzieci. ( � )
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Ten format pliku jest zgodny z systemem DCF (Design rule for Camera File).
JPEG (Joint Photographic Experts Group): 
JPEG jest standardem kompresji obrazów, stworzonym przez Joint 
Photographic Experts Group. Jest to najbardziej powszechny typ 
kompresji zdj  i grafi ki, poniewa  zapewnia on wydajn  kompresj
plików.

�
�

Im wy sz  rozdzielczo  wybrano, tym mniej zdj  zmie ci si  w pami ci,
poniewa  zdj cia o du ej rozdzielczo ci zajmuj  w niej wi cej miejsca.
�

Rozmiar Jako /szybko  klatek

Mo na wybra  rozmiar zdj cia w zale no ci od zastosowania. Mo na wybra  wspó czynnik kompresji w zale no ci od potrzeb. Im wy szy
wspó czynnik kompresji, tym ni sza jako  obrazu.

Tryb Tryb FOTOGRAFOWANIA Tryb FILM

Ikona V W X # ¥
Opcje BARDZO

DOBRA DOBRA NORMALNA 30 KL/SEK. 15 KL/SEK.

Format pliku jpeg jpeg jpeg avi avi

[Tryb FOTOGRAFOWANIA] [Tryb FILM]

ROZMIAR

3648X2736

ROZMIAR

640X480

[Tryb FOTOGRAFOWANIA]

JAKO

DOBRA

[Tryb FILM]

SZYBKO  KLATEK

30 KL/SEK..

(Jednostka: pixel)

Tryb 
fotogra-
fowania

Ikona , ; . + ✩ �
Rozmiar

3648 x
2736    

3648 x
2432    

3648 x
2056

3072 x
2304

2592 x
1944

1920 x
1080

1024 x
768

Tryb 
fotogra-
fowania

Ikona ì ❪
Rozmiar 640 x 480 320 x 240

Przycisk Fn
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Pomiar

Je li nie mo na uzyska  odpowiednich warunków ekspozycji, mo na zmieni
metod  pomiaru, aby umo liwi  robienie ja niejszych zdj .

[MULTI] ( ) :  Warto  ekspozycji 
jest obliczana na 
podstawie przeci tnego
nat enia wiat a
w fotografowanym 
obszarze. Jednak 
najwi kszy wp yw na 
wynik oblicze  ma o wietlenie rodka obrazu. Jest 
to opcja odpowiednia do ogólnego u ytku.

[PUNKTOWY] ( ) :  Pomiar wiat a jest wykonywany tylko na 
prostok tnym obszarze na rodku wy wietlacza
LCD. Ta opcja jest odpowiednia w sytuacjach, gdy 
ekspozycja obiektu znajduj cego si  na rodku jest 
prawid owa, pomimo tylnego o wietlenia.

[CENTRALNY W A ONY] ( ) 
: Warto  ekspozycji jest obliczana na podstawie 
przeci tnego nat enia wiat a w fotografowanym obszarze. 
Jednak najwi kszy wp yw na wynik oblicze  ma o wietlenie
rodka obrazu. Jest to odpowiedni tryb do fotografowania 

ma ych obiektów, takich jak kwiaty lub owady.

Je li obiekt nie znajduje si  na rodku fotografowanego obszaru, nie 
u ywaj funkcji pomiaru punktowego, poniewa  mo e wówczas nast pi
nieprawid owa ekspozycja. W takiej sytuacji lepiej jest u y  funkcji 
kompensacji ekspozycji.

Ä

POMIAR

MULTI

NAP D

POJEDYNCZE.

Tryb nap du

Mo na wybra  opcj  serii zdj  lub AEB (Auto Exposure Bracketing).

[POJEDYNCZE] ( ) :  Robione jest tylko 
jedno zdj cie.

[CI G E] ( ) :  Wykonywana b dzie
seria zdj , a
zwolniony zostanie 
przycisk migawki.

[AEB] ( ) :  Robiona jest seria 
trzech zdj  przy ró nych warto ciach
ekspozycji: krótka ekspozycja (-1/3EV), 
ekspozycja standardowa (0.0EV) i d uga
ekspozycja (+1/3EV).

Wysoka rozdzielczo  i jako  obrazu wyd u aj  czas zapisywania 
obrazu i opó niaj  powrót aparatu do trybu gotowo ci.
Je li wybrano menu [CI G E], [AEB], lampa b yskowa zostanie 
automatycznie wy czona.
Je li pojemno  pami ci pozwala na zrobienie mniej ni  3 zdj ,
funkcja AEB nie jest dost pna.
Podczas korzystania z funkcji AEB najlepiej jest stosowa  statyw, 
poniewa  czas potrzebny na zapisanie ka dego zdj cia jest 
wówczas d u szy i mo e nast pi  rozmazanie obrazu na skutek 
drga  aparatu.

�

�

�

�

Przycisk Fn
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Balans bieli 

Funkcja balansu bieli pozwala na 
dostosowanie kolorów tak, aby 
wygl da y bardziej naturalnie.

ISO

 [AUTOMATYCZNE]:  Czu o  aparatu jest 
automatycznie zmieniana 
w zale no ci od czynników, 
takich jak nat enie wiat a
lub jasno  obiektu.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600]:
Zwi kszaj c czu o  ISO, mo na zwi kszy
szybko  migawki przy tej samej ilo ci wiat a.
Obraz mo e by  jednak przesycony jaskrawymi barwami. 
Im wy sza warto  ISO, tym wi ksza jest wra liwo  aparatu na wiat o,
a zatem lepsze s  jego mo liwo ci robienia zdj  w ciemnym otoczeniu. 
Jednak wraz ze wzrostem warto ci ISO wzrasta poziom szumu na obrazie, 
powoduj c, e staje si  on bardziej ziarnisty.

Dla wykonywanych zdj  mo na ustawi  czu o  ISO.
Szybko  lub wiat oczu o  aparatu jest oznaczana numerem w menu ISO.

Tryb  Ikony Opis

AUT. BALANS BIELI x
Aparat automatycznie wybiera odpowiednie 
ustawienie balansu bieli, w zale no ci od 
przewa aj cych warunków o wietlenia.

DZIENNE z Do fotografowania na zewn trz.

ZACHMURZENIE $ Do fotografowania przy zachmurzonym niebie.

JARZENIOWE H % Do fotografowania w wietle jarzeniowym 
emitowanym przez wietlówki trójpasmowe.

JARZENIOWE L & Do fotografowania w bia ym wietle jarzeniowym.

AROWE  Do fotografowania w o wietleniu arowym (przy 
standardowych arówkach).

W ASNE
USTAWIENIE Å Umo liwia u ytkownikowi ustawienie balansu bieli 

w zale no ci od warunków fotografowania.

W niektórych warunkach o wietlenia na zdj ciach mo e pojawia  si
dominata barwna (dominacja jednego koloru).
Ä

ISO

AUTOMATYCZNE

WHITE BALANCE

AUT. BALANS BIELI

Przycisk Fn
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U ywanie w asnego ustawienia balansu bieli
Ustawienia balansu bieli mog  si  nieco ró ni  w zale no ci od 
rodowiska fotografowania. Ustawiaj c w asny poziom balansu 

bieli, mo na wybra  optymalne ustawienie dla danej sytuacji.

�

Kompensacja ekspozycji

Aparat automatycznie dostosowuje ekspozycj  do warunków o wietlenia.
Warto  ekspozycji mo na równie  wybra  przy u yciu przycisku Fn.

Kompensacja ekspozycji
 1.  Naci nij przycisk Fn, a nast pnie

przy u yciu przycisków kierunkowych 
W GÓR  i W DÓ  wybierz ikon
kompensacji ekspozycji ( Â ). 

 2.  Aby ustawi dan  warto
kompensacji ekspozycji, u yj
przycisków kierunkowych W LEWO 
i W PRAWO.

 3. Naci nij przycisk OK lub Fn. Ustawiona warto  zostanie zapisana i 
nast pi wyj cie z trybu konfi guracji kompensacji ekspozycji. Po zmianie 
warto ci ekspozycji u do u wy wietlacza LCD pojawi si  wska nik
ekspozycji ( Â ).

Ujemna warto  kompensacji ekspozycji powoduje redukcj  ekspozycji. 
Dodatnia warto  kompensacji ekspozycji zwi ksza ekspozycj  i obraz 
na wy wietlaczu LCD mo e by  bia y lub zdj cia mog  nie by  dobrej 
jako ci.

�

Ä

EV

Balans bieli

 1.  Wybierz opcj  W ASNE UST. 
(Å ) w menu Balans bieli i 
umie  przed aparatem bia
kartk  papieru tak, aby na 
wy wietlaczu LCD widoczny by
tylko bia y kolor. 

 2.  Przycisk MENU/OK :  wybór poprzedniego ustawienia w asnego
balansu bieli.

 Przycisk migawki :  zapisanie nowego ustawienia w asnego
balansu bieli.

- Wybrana warto  balansu bieli b dzie stosowana od 
nast pnego zrobionego zdj cia.

- Balans bieli ustawiony przez u ytkownika b dzie stosowany, 
dopóki nie zostanie zast piony innym ustawieniem.

Przycisk Fn

Bia y papier
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U ywanie wy wietlacza LCD do konfi gurowania ustawie  aparatu Nagrywanie (  )
Przy u yciu menu na wy wietlaczu LCD mo na skonfi gurowa  funkcje 
fotografowania/nagrywania.

Pozycje oznaczone poprzez  s  ustawieniami domy lnymi.

Tryb Menu Opcje Dost pne tryby Strona

(Nagrywanie)

POLE OSTR. CENTR. AF MULTI AF str. 41 

NOT. 
G OSOWA  WY W str. 41

NAGR.
G OSU - str. 42

WYCISZ
G OSU WY W str. 43

T. SCENY

NOC DZIECI

str. 43

PEJZA ZBLI ENIE

TEKST ZACHÓD

WIT POD WIETLENIE

FAJERW. PLA A& NIEG

Ä  Menu mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.

�

Korzystanie z menu
1.   W czy  aparat i wcisn  przycisk MENU. Wy wietli si  menu 

danego trybu pracy aparatu. 

2. Przechodzi  z jednego menu do drugiego za pomoc  przycisków 
W LEWO i W PRAWO.

3. Wybra  pod-menu za pomoc  przycisków W GÓR  i W DÓ .

4. Wybra  pod-menu, wówczas zostanie zachowana ustawiona 
warto .Wcisn  przycisk MENU i pojawi si  menu.

Wcisn
przycisk W 
GÓR  lub 
W DÓ .

Wcisn
przycisk W 
GÓR  lub 
W DÓ .

NAGRYWANIE

NAGR. G OSU

POLE OSTR.
WY .NOT. G OSOWA
CENTR. AF

PRZESU  ZMIE²

NAGRYWANIE

NAGR. G OSU
NOT. G OSOWA WY .
POLE OSTR. CENTR. AF

PRZESU  ZMIE²

NAGRYWANIE

NOT. G OSOWA
NAGR. G OSU

WY .
POLE OSTR. CENTR. AF

PRZESU  USTAWOK

Wcisn
przycisk W 
LEWO lub 

W PRAWO.

NAGRYWANIE

CENTR. AFPOLE OSTR.
WY .NOT. G OSOWA

NAGR. G OSU

WYJ CIE PRZESUMENU

Wcisn
przycisk W 
LEWO lub 

W PRAWO.

D WI K

WY .D W. START.
D WI K MIG.
SYGN. D W. D WI K 1

REDNI

D WI K AF
AUTOPORTRET

G O NO

D WI K 1

W .
W .

WYJ CIE PRZESUMENU

WY WIETLACZ

DATA/CZAS
S.ZDJ.
JASN. WY W. 

OSZ. WY W.
SZYB. PODGL.

WY .
AUTOMAT.
0,5 SEK.
WY .

WY .

WYJ CIE PRZESUMENU

Language
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Typ automatycznej regulacji ostro ci

W zale no ci od warunków 
fotografowania mo na wybra
odpowiedni typ fotografowanego 
obszaru.

 [CENTR. AF] :  Ostro  zostanie ustawiona na prostok tnym obszarze na 
rodku wy wietlacza LCD.

[MULTI AF] : A kamera kiválaszt egy AF pontot a 9 AF pontból.

Je li aparat ustawi ostro  na obiekcie, ramka automatycznej regulacji 
ostro ci staje si  zielona. Je li aparat nie ustawi ostro ci na obiekcie, 
ramka automatycznej regulacji ostro ci staje si  czerwona.

Ä

[CENTR. AF] [MULTI AF]

Nagrywanie (  )

NAGRYWANIE

WSTECZ USTAWOK

NAGR. G OSU

POLE OSTR.
NOT. G OSOWA

CENTR. AF
MULTI AF

Notatka g osowa

Mo na doda  komentarz g osowy do zdj cia
zapisanego w pami ci. (maks. 10 s)

 -  Je li wska nik notatki g osowej pojawi 
si  na wy wietlaczu LCD, oznacza to, e
ustawienie jest prawid owe.

 -  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi
zdj cie. Obraz zostanie zapisany na karcie 
pami ci.

 -  Notatka g osowa b dzie nagrywana przez 
dziesi  sekund od momentu zapisania 
obrazu. Naci ni cie przycisku migawki 
przed up ywem tego czasu spowoduje 
zako czenie nagrywania notatki g osowej.

STOPSH

NAGRYWANIE

WY .

W .

WSTECZ USTAWOK

POLE OSTR.

NAGR. G OSU

NOT. G OSOWA
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Nagrywanie (  )

Nagrywanie g osu

G os mo e by  nagrywany tak d ugo, jak 
pozwala na to dost pnapojemno  pami ci
(maks. 10 godzin). 

Naci nij przycisk migawki, aby rozpocz
nagrywanie g osu.

 -  Naci nij przycisk migawki raz. Rozpocznie 
si  nagrywanie g osu, które mo e trwa
przez ca y dost pny czas nagrywania 
(maks. 10 godzin). Czas nagrywania 
b dzie widoczny na wy wietlaczu
LCD. Po zwolnieniu przycisku migawki 
nagrywanie nie zostanie przerwane.

 -  Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij
ponownie przycisk migawki. 

 - Format plików: *.wav 

[Voice recording mode]

NAGR. WYJ CIESH MENU

NAGRYWANIE
POLE OSTR. CENTR. AF

PRZESU USTAWOK

NAGR. G OSU
NOT. G OSOWA WY .

Optymalna odleg o  pomi dzy osob , której g os jest nagrywany, a 
aparatem (mikrofonem) to 40 cm.
Je li podczas wstrzymania nagrywania g osu zostanie wy czone
zasilanie, nagrywanie g osu zostanie anulowane.

�

�

� Wstrzymywanie nagrywania g osu
Dzi ki tej funkcji mo na nagrywa  wybrane 
utwory jako jeden plik d wi kowy bez 
konieczno ci tworzenia kilku plików.

 1.  Naci nij przycisk pauzy ( Ø ), aby 
wstrzyma  nagrywanie.

 2.  Naci nij ponownie przycisk pauzy ( Ø ), 
aby wznowi  nagrywanie.

 3.  Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij ponownie przycisk migawki. 

[Voice recording mode]

STOP NAGR.SH
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Nagrywanie fi lmu bez d wi ku

Filmy mo na nagrywa  bez d wi ku.

Wybierz pozycj  [W .] w menu [WYCISZ 
G OSU] w trybie Film. ( Ç ) Na wy wietlaczu
LCD pojawi si  ikona. Naci nij przycisk 
migawki. Rozpocznie si  nagrywanie bez 
d wi ku, które mo e trwa  przez ca y
dost pny czas nagrywania.

NAGRYWANIE

WYCISZ G OSU WY .

W .

WSTECZ USTAWOK

T. SCEN
Przy u yciu menu tego trybu mo na w atwy
sposób skonfi gurowa  optymalne ustawienia 
dla ró nych warunków fotografowania.

Naci nij przycisk menu i wybierz dan
opcj .
 Wi cej informacji na stronie 20.Ä

Nagrywanie (  )

NAGRYWANIE

NOT. G OSOWA
ZBLI ENIENAGR. G OSU

NOC
DZIECI
PEJZA

WSTECZ USTAWOK

TEKST
ZACHÓD

T. SCENY
POLE OSTR.
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Menu D wi k
 W tym trybie mo na skonfi gurowa  ustawienia d wi ku. Z tego menu mo na
korzysta  we wszystkich trybach pracy aparatu z wyj tkiem trybu nagrywania g osu.

Pozycje oznaczone poprzez  s  ustawieniami domy lnymi.�

Tryb Menu Opcje Dost pne tryby Strona


( D WI K )

G O NO

WY .

Str.44 CICHY
REDNI

G O NY

D W. START.

WY .

Str.44 D WI K 1
D WI K 2
D WI K 3

D WI K MIG.

 WY .

Str.44 D WI K 1
D WI K 2
D WI K 3

SYGN. D W.

 WY .

Str.45D WI K 1
D WI K 2
D WI K 3

D WI K AF
 WY .

Str.45
W .

AUTOPORTRET
 WY .

Str.45
W .

 Mo liwe jest ustawienie g o no ci d wi ku startowego, d wi ku migawki, 
sygna u d wi kowego i d wi ku automatycznej regulacji ostro ci.

- Podmenu [G O NO ]: [WY .], [CICHY], 
[ REDNI],
[G O NY]

G o no

Mo na wybra  d wi k, który b dzie odtwarzany po w czeniu aparatu. 

 -  Podmenu [D W. START.]: [WY .],
[D WI K 1, 2, 3]

D wi k startowy

Mo na ustawi  d wi k migawki. 
 -  Podmenu [D WI K MIG.]: [WY .],

[D WI K 1, 2, 3]

D wi k migawki 

D WI K
G O NO

D WI K MIG.
D W. START.

SYGN. D W.
D WI K AF
AUTOPORTRET

WSTECZ USTAWOK

WY .
CICHY

REDNI
G O NY

D WI K

D W. START.
G O NO

D WI K MIG.
SYGN. D W.

D WI K 3

D WI K 1

WY .

D WI K 2

WSTECZ USTAWOK

D WI K AF
AUTOPORTRET

D WI K

D WI K MIG.

G O NO
D W. START.

SYGN. D W.

D WI K 3

WY .
D WI K 1

D WI K 2

WSTECZ USTAWOK

D WI K AF
AUTOPORTRET

D wi k ( )
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D wi k ( )

D WI K

SYGN. D W.

G O NO
D W. START.
D WI K MIG.

D WI K 3

WY .
D WI K 1

D WI K 2

WSTECZ USTAWOK

D WI K AF
AUTOPORTRET

D WI K

D WI K AF

G O NO
D W. START.
D WI K MIG.

WY .
W .

WSTECZ USTAWOK

SYGN. D W.

AUTOPORTRET

W przypadku ustawienia d wi ku na W . podczas naciskania przycisków 
s ycha  sygna  d wi kowy, informuj cy o stanie pracy aparatu.

 -  Podmenu [SYGN. D W.]:  [WY .],
[D WI K 1, 2, 3]

Sygn. d w.

D wi k AF (automatycznej regulacji ostro ci)

Uruchamia si  w przypadku automatycznego zlokalizowania twarzy 
obiektu w czasie robienia autoportretu.

 - Podmenu [D WI K AF]: [WY .], [W .]

Autoportret

Uruchamia si  w przypadku automatycznego zlokalizowania twarzy 
obiektu w czasie robienia autoportretu.

 -  Funkcj  wykonywania zdj  z 
samowyzwalaczem mo na ustawi
za pomoc  przycisków [WY .] i [W .].

D WI K

D WI K AF

G O NO
D W. START.
D WI K MIG.

WY .
W .

WSTECZ USTAWOK

SYGN. D W.

AUTOPORTRET

W tym trybie mo na skonfi gurowa  podstawowe ustawienia. Z tego menu mo na
korzysta  we wszystkich trybach pracy aparatu z wyj tkiem trybu nagrywania g osu.

Pozycje oznaczone poprzez  s  ustawieniami domy lnymi.�

Menu Ustawienia

Tryb Menu Opcje Strona

(WY WIETLACZ)

Language Str.46

DATA/CZAS

RRRR/MM/DD MM/DD/RRRR 

Str.47

DD/MM/RRRR WY .

CZAS WIAT  

London Rome,Paris,Berlin

Athens. Helsinki Moscow

Teheran Abu Dhabi

Kabul Tashkent

Mumbai, New Delhi Kathmandu

Almaty Yangon

Bankok, Jakarta Beijing, Hong Kong

Seoul, Tokyo Darwin, Adelaide

Guam, Sydney Okhotsk

Wellington, Auckland Samoa, Midway



46

Tryb Menu Opcje Strona

(WY WIETLACZ)

DATA/CZAS CZAS
WIAT  

Honolulu, Hawaii Alaska

Str.47

LA, San Francisco Denver, Phoenix

Chicago, Dallas New York, Miami

Caracas, La Paz Newfoundland

Buenos Aires Mid-Atlantic

Cape Verde -

S.ZDJ.
WY . LOGO

Str.47
U YTKOWNIKA -

JASN. WY W. 
AUTOMAT. CIEMNY

Str.47
NORMALNY JASNY

SZYB. PODGL.
WY 0,5 SEK.

Str.48
1 SEK. 3 SEK.

OSZ. WY W. WY . W . Str.48

”
(USTAWIENIA)

 FORMAT NIE TAK Str.48
 RESET NIE TAK Str.49

PLIK RESET SERIA Str.49

NADRUK
WY .  DATA

Str.50
DATA/CZAS -

WY . ZASIL.
WY 1 MIN

Str.503 MIN 5 MIN
10 MIN -

WYJ. WIDEO NTSC PAL Str.51
LAMPA AF WY . W Str.52

TYP BATERII ALKALICZNE Ni-MH Str.52

Ä Menu mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.

Menu Ustawienia

Istnieje mo liwo  wyboru j zyka wy wietlacza LCD. Ustawienie j zyka
zostanie zachowane nawet po wyj ciu i ponownym w o eniu baterii/
akumulatorów.

 -  Podmenu LANGUAGE (J zyk)
: angielski, korea ski, francuski, niemiecki, 
hiszpa ski, w oski, chi ski standardowy, 
chi ski tajwa ski, rosyjski, portugalski, 
holenderski, du ski, szwedzki, fi ski,
tajski, bahasa (malajski/indonezyjski), 
arabski, czeski, polski, w gierski, turecki, 
Esto ski, Litewski, otewski i Perski.

Language

WY WIETLACZ

DATA/CZAS

JASN. WY W. 

Language

S.ZDJ.

WSTECZ USTAWOK

SZYB. PODGL.
OSZ. WY W.

WY WIETLACZ (  )
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WY WIETLACZ (  )
Ustawianie daty/czasu/formatu daty
Mo na zmieni  dat  i czas wy wietlane na obrazach oraz wybra  format daty.
Funkcja [CZAS WIAT] umo liwia wy wietlenie lokalnej daty i godziny na 
wy wietlaczu LCD podczas podró owania.

- Format daty : [RRRR/MM/DD],
[MM/DD/RRRR],
[DD/MM/RRRR],
[WY .]

 -  Dost pne miasta:
Londyn, Wyspy Zielonego Przyl dka,

rodkowoatlantyckie, Buenos Aires, Nowa 
Fundlandia, Caracas, La Paz, Nowy Jork, 
Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, 
Los Angeles, San Francisco, Alaska, 
Honolulu, Hawaje, Samoa, Midway, 
Wellington, Auckland, Ochock, Guam, 
Sydney, Darwin, Adelajda, Seul, Tokyo, 
Pekin, Hongkong, Bankok, D akarta,
Rangun, A ma-Ata, Katmandu, Mombaj, New Delhi, Taszkient, Kabul, 
Abu Zabi, Teheran, Moskwa, Ateny, Helsinki, Rzym, Pary , Berlin

� Strefy czasowe 

WY WIETLACZ

USTAWOK

London
[ GMT ] 2008 /07 / 01 13:00 

CZAS LETNI

WY WIETLACZ

S.ZDJ.
JASN. WY W. 

Language
DATA/CZAS

WSTECZ USTAWOK

SZYB. PODGL.
OSZ. WY W. WY .

13:00

2008/07/01

London

Istnieje mo liwo  regulacji jasno ci wy wietlacza LCD.

 - Opcje:  [AUTOMAT.], [CIEMNY], 
[NORMALNY], [JASNY]

Jasno  wy w.

Mo na wybra  obraz, który b dzie wy wietlany jako pierwszy po w czeniu
aparatu.
 - Opcje: [WY .], [LOGO], [U YTKOWNIKA ]
 -  Zapisane zdj cie mo na równie  ustawi  jako 

startowe, u ywaj c opcji [S.ZDJ.] w menu 
[ZMIE  ROZMIAR] w trybie odtwarzania.

 -  Zdj cia startowego nie mo na usun  przy 
u yciu menu [USU ] lub [FORMAT.].

 -  Zdj cia u ytkownika mo na usun  za 
pomoc  funkcji [RESET].

Zdj cie startowe

WY WIETLACZ

JASN. WY W. 

DATA/CZAS
S.ZDJ.

WSTECZ USTAWOK

Language

SZYB. PODGL.
OSZ. WY W.

Off

WY WIETLACZ

JASN. WY W. 

DATA/CZAS
S.ZDJ.

JASNY

WSTECZ USTAWOK

Language

SZYB. PODGL.
CIEMNY

OSZ. WY W.

AUTOMAT.

NORMALNY
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WY WIETLACZ (  )

Je li przed zrobieniem zdj cia w czona zostanie funkcja szybkiego 
podgl du, wykonane zdj cie b dzie widoczne na wy wietlaczu LCD przez 
czas okre lony w menu [SZYB. PODGL.]. Funkcja szybkiego podgl du jest 
dost pna tylko dla zdj .

 -  Opcje
 [WY .] :  Funkcja szybkiego podgl du

nie jest aktywna.
 [0,5/1/3 SEK.] :  Zrobione zdj cie jest 

wy wietlane przez okre lony
czas.

Szybki podgl d

Je li funkcja [OSZ. WY W.] jest w czona i aparat nie b dzie u ywany
przez okre lony czas, wy wietlacz LCD zostanie automatycznie wy czony. 
 - Opcje

 [WY .] :  Wy wietlacz LCD nie zostanie 
wy czony. 

 [W .] :  Je li aparat nie b dzie u ywany
przez okre lony czas (oko o 30 
sekund), automatycznie przejdzie on 
w tryb bezczynno ci (lampka stanu 
aparatu b dzie miga ).

Ä Menu [OSZ. WY W.] jest niedost pne w trybie odtwarzania.

Oszcz. wy w.

WY WIETLACZ

JASN. WY W. 

Language
DATA/CZAS

W .
WY .

WSTECZ USTAWOK
OSZ. WY W.
SZYB. PODGL.

S.ZDJ.

WY WIETLACZ

JASN. WY W. 

DATA/CZAS
S.ZDJ.

WSTECZ USTAWOK
OSZ. WY W.
SZYB. PODGL.

Language

1 SEK.

WY .

3 SEK.

0,5 SEK.

Funkcja ta umo liwia sformatowanie pami ci. Je li dla danej pami ci
zostanie uruchomiona funkcja [FORMAT.], wszystkie obrazy, cznie z 
zabezpieczonymi, zostan  usuni te. Przed sformatowaniem pami ci
skopiuj wa ne obrazy do komputera.

 - Opcje
 [NIE] :  Pami  nie zostanie sformatowana. 
 [TAK] :  Wy wietlone zostanie okno z pro b

o potwierdzenie wyboru. Wybierz 
opcj  [TAK]. Wy wietlony zostanie 
komunikat [PRZETWARZANIE!] 
i pami  zostanie sformatowana. 
Je eli funkcja [FORMAT.] zostanie 
uruchomiona w trybie odtwarzania, 
zostanie wy wietlony komunikat 
[BRAK OBRAZU!].

Formatowanie pami ci

Funkcj  [FORMAT.] nale y uruchomi  dla nast puj cych kart pami ci:
 -  W przypadku nowej karty pami ci lub niesformatowanej karty pami ci.
 -  W przypadku karty pami ci zawieraj cej plik, którego ten aparat nie 

rozpoznaje lub plik utworzony w innym aparacie.
 -  Karty pami ci nale y zawsze formatowa  przy u yciu tego aparatu. 

Je li do aparatu w o ona zostanie karta pami ci sformatowana przy 
u yciu innego aparatu, czytnika kart pami ci lub komputera, wy wietlony
zostanie komunikat [B D KARTY !].

�

USTAWIENIA

NADRUK

RESET
PLIK

WSTECZ USTAWOK

FORMAT

WYJ. WIDEO

NIE

TAK

WY . ZASIL.

USTAWIENIA (” )
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USTAWIENIA (” )

Wszystkie funkcje aparatu zostan  przywrócone do ustawie  domy lnych.
Nie zostan  jednak zmienione ustawienia DATY/CZASU, J ZYKA i 
WYJ CIA WIDEO.

 -  Opcje
 [NIE] :  Ustawienia nie zostan  przywrócone 

do domy lnych.
 [TAK] :  Zostanie wy wietlone okno 

potwierdzajace wybór. Po wybraniu 
opcji [TAK] wszystkie ustawienia 
zostan  przywrócone do domy lnych.

Resetowanie

USTAWIENIA

NADRUK

RESET
PLIK

WSTECZ USTAWOK

FORMAT

WY . ZASIL.

NIE

TAK

WYJ. WIDEO

Funkcja ta umo liwia wybór metody nadawania nazw plikom.
[RESET] :  Po ustawieniu opcji resetowania 

nadawanie nazw kolejnym plikom 
rozpocznie si  od numeru 0001 
— nawet po sformatowaniu, 
usuni ciu wszystkich plików lub 
w o eniu nowej karty pami ci.

 [SERIA] :  Nowym plikom nadawane s  nazwy 
stanowi ce kontynuacj  poprzedniej sekwencji — nawet po 
w o eniu nowej karty pami ci, sformatowaniu lub usuni ciu
wszystkich obrazów.

 -  Nazwa pierwszego zapisanego folderu to 100SSCAM, a nazwa 
pierwszego pliku to SDC10001.

 -  Nazwy plików s  nadawane kolejno, poczynaj c od SDC10001 !
SDC10002! ~ ! SDC19999.

 -  Numery folderów s  nadawane kolejno od 100 do 999 w nast puj cy
sposób: 100SSCAM ! 101SSCAM ! ~ ! 999SSCAM.

 - Maksymalna liczba plików w folderze to 9999. 
 -  Pliki u ywane przez kart  pami ci s  zgodne z formatem DCF (Design 

rule for Camera File systems). Je li nazwa pliku zostanie zmieniona, 
mo e on nie by  odtwarzany.

Nazwa pliku

USTAWIENIA
FORMAT

NADRUK

RESET
PLIK RESET

SERIA

WSTECZ USTAWOK

WY . ZASIL.
WYJ. WIDEO
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USTAWIENIA (” )
Nadruk daty zapisu

Istnieje mo liwo  zawarcia na zdj ciach DATY/CZASU.
 - Opcje

 [WY .] :  DATA i CZAS nie b d
nadrukowywane na zdj ciach.

 [DATA] :  Tylko DATA b dzie
nadrukowywana na zdj ciach.

 [DATA/CZAS] :  DATA i CZAS b d
nadrukowywane na zdj ciach.

USTAWIENIA

WY . ZASIL.
NADRUK

RESET
PLIK

DATA/CZAS

WY .

WSTECZ USTAWOK

FORMAT

WYJ. WIDEO
DATA

Ä Data i czas s  nadrukowywane w prawym, dolnym rogu zdj cia.
Ä Funkcja nadruku dost pna jest tylko dla zdj .
ÄW zale no ci od producenta drukarki i trybu drukowania data i czas mog

nie zosta  prawid owo wydrukowane na zdj ciu.

Funkcja ta powoduje wy czenie aparatu po upywie okre lonego czasu w celu 
zapobiegania niepotrzebnemu zu ywaniu baterii/akumulatorów.

 -  Opcje
 [WY .] :  Funkcja wy czania

zasilania nie dzia a.
 [1, 3, 5, 10 MIN] :  Zasilanie zostanie 

automatycznie wy czone,
je li aparat nie b dzie
u ywany przez czas 
okre lony w ustawieniach.

 -  Ustawienie wy czania zasilania zostanie zachowane po wymianie 
baterii/akumulatorów. 

 -  Funkcja automatycznego wy czenia zasilania nie dzia a, gdy aparat 
jest pod czony do komputera/drukarki, pracuje w trybie pokazu slajdów, 
odtwarzania nagranego g osu lub odtwarzania fi lmu.

Automatyczne wy czanie zasilania

USTAWIENIA

NADRUK

FORMAT

PLIK

5 MIN

WSTECZ USTAWOK
WYJ. WIDEO
WY . ZASIL.

WY .RESET
1 MIN

10 MIN

3 MIN
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Aparat mo e obs ugiwa  wyj ciowy sygna  wideo w standardzie NTSC 
lub PAL. Wybór typu sygna u wyj ciowego zale y od rodzaju urz dzenia
(monitora, telewizora itp.), do którego pod czony jest aparat. Tryb PAL 
obs uguje tylko format BDGHI.

Pod czanie do zewn trznego monitora
Gdy aparat jest pod czony do zewn trznego
monitora, obraz i menu s  widoczne na 
monitorze zewn trznym, a wy wietlacz LCD 
aparatu zostaje wy czony.

�

Wybieranie typu wyj cia wideo

USTAWIENIA

PLIK

 FORMAT
 RESET

PAL
NTSC

WSTECZ USTAWOK
WYJ. WIDEO
WY . ZASIL.
NADRUK

USTAWIENIA (” )
- NTSC  : USA, Kanada, Japonia, Korea Po udniowa, Tajwan, Meksyk.
- PAL :  Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Niemcy, Wielka 

Brytania, Holandia, W ochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia, 
Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Norwegia.

- W przypadku pod czania telewizora jako monitora zewn trznego wybierz 
w telewizorze kana  zewn trzny lub AV.

- Na zewn trznym monitorze widoczny b dzie szum cyfrowy, który jednak 
nie oznacza usterki.

- Je li obraz nie znajduje si  na rodku ekranu, wyreguluj go przy u yciu
elementów regulacji telewizora.

- Gdy aparat jest pod czony do monitora zewn trznego, niektóre cz ci
obrazów mog  nie by  wy wietlane.

- Gdy aparat jest pod czony do monitora zewn trznego, menu b dzie
widoczne na monitorze zewn trznym, a jego funkcje b d  takie same jak 
te wy wietlane na wy wietlaczu LCD.

ó ty – wideo
Bia y – d wi k
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USTAWIENIA (” )

Mo na w czy  lub wy czy  lampk  automatycznej regulacji ostro ci.
 -  Opcje

 [WY .] :  Lampka automatycznej regulacji 
ostro ci nie b dzie si  zapala a w 
warunkach s abego o wietlenia.

 [W .] :  Lampka automatycznej regulacji 
ostro ci b dzie si  zapala a w 
warunkach s abego o wietlenia.

Lampka AF (automatycznej regulacji ostro ci)

USTAWIENIA

WY . ZASIL.

PLIK
NADRUK

WSTECZ USTAWOK

RESET

WYJ. WIDEO WY .
LAMPA AF W .

Wybieranie typu baterii

USTAWIENIA

WYJ. WIDEO

NADRUK
WY . ZASIL.

ALKALICZNE

WSTECZ USTAWOK

PLIK

LAMPA AF 

Ni-MHTYP BATERII

Wybranie typu baterii/akumulatorów umo liwia zoptymalizowanie pracy 
aparatu w zale no ci od rodzaju baterii/akumulatorów.

Podmenu [TYP BATERII]: ALKALICZNE/Ni-MH
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Uruchamianie trybu odtwarzania

 3.  Wybierz obraz, który chcesz 
obejrze , naciskaj c przyciski 
kierunkowe W LEWO/PRAWO.

Aby odtwarza  zdj cia w 
przyspieszonym tempie, naci nij i 
przytrzymaj przycisk kierunkowy W 
LEWO lub W PRAWO.

Ä

 2.  Na wy wietlaczu LCD pojawi si
ostatnie zdj cie zapisane w pami ci.

W cz aparat i wybierz tryb odtwarzania, naciskaj c przycisk odtwarzania (Î).
Aparat b dzie wówczas gotowy do odtwarzania obrazów zapisanych w pami ci.
Je li w aparacie znajduje si  karta pami ci, wszystkie funkcje aparatu dotycz
tylko karty pami ci.
Je li w aparacie nie ma karty pami ci, wszystkie funkcje aparatu dotycz  tylko 
pami ci wewn trznej.

Odtwarzanie zdj

 1.  Wybierz tryb ODTWARZANIA 
naciskaj c przycisk odtwarzania (Î).

Odtwarzanie fi lmu

ODTW. PRZECH.  E

1. Wybierz zapisany plik fi lmowy, który ma 
zosta  odtworzony, przy u yciu przycisku 
kierunkowego W LEWO/W PRAWO.

2. Naci nij przycisk odtwarzania/pauzy (Ø),
aby odtworzy  plik fi lmowy.

 -  Aby wstrzyma  odtwarzanie fi lmu, naci nij
ponownie przycisk odtwarzania/pauzy 
(Ø).

 -  Kolejne naci ni cie przycisku odtwarzania/
pauzy (Ø) spowoduje wznowienie 
odtwarzania fi lmu.

 -  Aby przewin  odtwarzany fi lm wstecz, 
naci nij przycisk kierunkowy W LEWO. Aby 
przewin fi lm do przodu, naci nij przycisk 
kierunkowy W PRAWO.

 -  Aby zatrzyma  odtwarzanie fi lmu, naci nij
przycisk odtwarzania/pauzy (Ø), a 
nast pnie przycisk kierunkowy W LEWO lub 
W PRAWO.
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Uruchamianie trybu odtwarzania
Funkcja fotografowania scen fi lmu
umo liwia uchwycenie scen fi lmu w formie zdj .

Jak uchwyci  scen fi lmu
1. Naci nij przycisk odtwarzania/pauzy (Ø)

podczas odtwarzania fi lmu. Nast pnie
naci nij przycisk E.

2. Obraz, na którym wstrzymano odtwarzanie 
fi lmu, zostaje zapisany jako osobny plik.

Uchwycony obraz ma taki sam rozmiar 
jak fi lm, z którego pochodzi (640x480, 
320x240).
Je li przycisk E zostanie naci ni ty na 
pocz tku pliku fi lmowego, pierwsza klatka 
fi lmu zostanie zapisana jako zdj cie.

�

Ä

Ä

[Naci nij przycisk E]

[Wstrzymanie odtwarzania]

Odtwarzanie nagranego g osu

1. Wybierz zapisany plik d wi kowy, który ma 
zosta  odtworzony, przy u yciu przycisków 
kierunkowych W LEWO/W PRAWO.

2. Naci nij przycisk odtwarzania/pauzy (Ø),
aby odtworzy  zapisany plik d wi kowy.

 -  Aby wstrzyma  odtwarzanie pliku 
d wi kowego, naci nij ponownie przycisk 
odtwarzania/pauzy.

 -  Aby wznowi  odtwarzanie pliku d wi kowego, naci nij jeszcze raz 
przycisk odtwarzania/pauzy.

 -  Aby przewin  odtwarzany plik d wi kowy wstecz, naci nij przycisk 
kierunkowy W LEWO. Aby przewin  plik d wi kowy do przodu, 
naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

 -  Aby zatrzyma  odtwarzanie notatki g osowej, naci nij przycisk 
odtwarzania/pauzy, a nast pnie przycisk MENU/OK.

ODTW.

Odtwarzanie notatki g osowej
1. Wybierz zdj cie zawieraj ce notatk  g osow .
2. Naci nij przycisk odtwarzania/pauzy (Ø),

aby odtworzy  notatk  g osow .
 -  Aby wstrzyma  notatk  g osow  podczas 

odtwarzania, naci nij ponownie przycisk 
odtwarzania/pauzy (Ø).

 -  Aby wznowi  odtwarzanie notatki g osowej,
naci nij jeszcze raz przycisk odtwarzania/
pauzy (Ø).

PAUZA

ODTW. PRZECH.  E
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Mo na przegl da  kilka obrazów jednocze nie, powi kszy  wybrany obraz, 
a tak e wyci  i zapisa  wybrany fragment obrazu.

Przycisk miniatur ( º ) / powi kszania ( í )

Wskazania wy wietlacza LCD U ywanie przycisków aparatu
Na wy wietlaczu LCD widoczne s  informacje o wy wietlanych obrazach.   W trybie odtwarzania przyciski aparatu umo liwiaj  wygodne 

konfi gurowanie funkcji odtwarzania.

Widok miniatur
 1.  Naci nij przycisk miniatur, gdy obraz jest 

wy wietlany w trybie pe nego ekranu.
 2.  W widoku miniatur zaznaczony b dzie obraz, 

który by  wy wietlany w momencie wybrania 
trybu miniatur.

 3.  Aby przej  do danego obrazu, u yj przycisku 5-funkcyjnego.
 4.  Aby obejrze  dany obraz osobno, naci nij przycisk powi kszania.

�

Nr Opis  Ikony  Strona
1 Tryb odtwarzania Î Str.53
2 Nazwa folderu i nazwa pliku 100-0010 Str.49
3  Wska nik karty pami ci -

4 Stan akumulatora Str.13
5 ISO 80 ~ 1600 Str.38
6 Warto  przys ony F3.0 ~ F14.2 Str.18
7  Szybko  migawki 8 ~ 1/1,500 Str.18
8 Lampa b yskowa ON / OFF Str.29
9 Rozmiar zdj 3648x2736 ~ 320x240 Str.36
10 Data zapisu 2008/07/01 Str.47
11 DPOF Ñ Str.67
12 ZABEZPIECZ Ð Str.66
13  Notatka g osowa Ï Str.65

Naci ni cie przycisku 
miniatur (º)

[Wyró niony obraz]
Wyró niony obraz

Naci ni cie przycisku 
powi kszania (í)

[Tryb widoku miniatur]
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Przycisk miniatur ( º ) / powi kszenia ( í ) 
Powi kszanie obrazu

 1.  Wybierz obraz, który chcesz powi kszy , i 
naci nij przycisk powi kszania.

 2.  U ywaj c przycisku 5-funkcyjnego, mo na
ogl da  ró ne cz ci obrazu.

 3.  Naci ni cie przycisku miniatur 
spowoduje powrót do trybu wy wietlania
pe noekranowego.

 -  Wska nik powi kszenia w lewym, górnym 
naro niku wy wietlacza LCD pozwala 
sprawdzi , czy wy wietlany obraz jest 
obrazem powi kszonym. (Je li obraz nie 
jest powi kszony, wska nik nie jest w ogóle 
wy wietlany.) Mo na równie  sprawdzi
obszar powi kszenia.

 - Nie mo na powi ksza  plików fi lmowych i WAV.
 -  Gdy obraz jest powi kszony, zauwa alny mo e by  spadek jego jako ci.

� Maksymalne powi kszenie wzgl dem rozmiaru obrazu�

Wycinanie:  Istnieje mo liwo  wyodr bnienia cz ci obrazu i zapisania 
jej osobno.

 1.  Wybierz obraz, który chcesz powi kszy ,
i naci nij przycisk powi kszania.
Naci nij przycisk MENU/OK. Wy wietlony
zostanie komunikat. 

 2.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij
przycisk OK.

     [NIE] :  Menu przycinania zniknie z wy wietlacza.
     [TAK] :  Wyci ty obraz zostanie zapisany jako nowy plik i wy wietlony

na wy wietlaczu LCD.

Je li w pami ci brakuje miejsca na zapisanie przyci tego obrazu, 
przycinanie nie jest mo liwe.

�

Ä

PRZYCI ?
NIE
TAK     

POTW.OK

PRZYT.OK

Rozmiar
obrazu , ; . + ✩ �
Maksy-

malny stopie
powi kszenia

X11.4 X9.2 X7.7 X9.6 X7.3 X4.0 X3.2
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Przycisk informacji ( î ) / przej cia w gór Przycisk odtwarzania i pauzy ( Ø )/przej cia w dó
Gdy menu jest widoczne na wy wietlaczu LCD, przycisk W GÓR  pe ni
funkcj  przycisku kierunkowego.
Gdy menu nie jest wy wietlane, naci ni cie przycisku informacji spowoduje 
wy wietlenie informacji o obrazie widocznym na wy wietlaczu LCD.

Przycisk
informacji (î)

Przycisk informacji (î)Przycisk informacji (î)

W trybie odtwarzania przycisk odtwarzania i pauzy/przej cia w dó  dzia a w 
nast puj cy sposób:
 -  Gdy wy wietlane jest menu

, naci ni cie przycisku kierunkowego W DÓ  powoduje przej cie z 
menu g ównego do podmenu lub przej cie w dó  danego podmenu.

 -  Gdy odtwarzane jest zdj cie z notatk  g osow , plik d wi kowy lub fi lm
  W trybie zatrzymania :  Rozpoczyna odtwarzanie zdj cia z notatk

g osow , pliku d wi kowego lub fi lmu.
  Podczas odtwarzania : Tymczasowo wstrzymuje odtwarzanie.
  W trybie pauzy : Wznawia odtwarzanie.

[Plik d wi kowy jest zatrzymany] [Plik d wi kowy jest odtwarzany] [Plik d wi kowy jest wstrzymany]
ODTW. PAUZA STOPOKODTW.
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Przyciski W LEWO/W PRAWO/MENU/OK Przycisk usuwania ( Õ )
Przyciski W LEWO/W PRAWO/MENU/OK maj  nast puj ce funkcje:

 - Przycisk W LEWO :  Gdy menu jest wy wietlane, przycisk W LEWO 
pe ni funkcj  przycisku kierunkowego. Gdy menu 
nie jest wy wietlane, naci ni cie przycisku W 
LEWO powoduje wybór poprzedniego obrazu.

 - Przycisk W PRAWO :  Gdy menu jest wy wietlane, przycisk W PRAWO 
pe ni funkcj  przycisku kierunkowego. Gdy menu 
nie jest wy wietlane, naci ni cie przycisku W 
PRAWO powoduje wybór nast pnego obrazu.

 - Przycisk MENU :  Po naci ni ciu przycisku MENU na wy wietlaczu
LCD wy wietlone zostanie menu trybu 
odtwarzania. Ponowne jego naci ni cie
spowoduje powrót do poprzedniego stanu 
wy wietlacza LCD.

 - Przycisk OK :  Gdy wy wietlane jest menu, przycisk OK s u y do 
potwierdzania danych zmienianych przy u yciu
przycisku 5-funkcyjnego.

Przycisk ten umo liwia usuwanie obrazów zapisanych na karcie pami ci.

Przycisk drukarki ( » ) 
Gdy aparat jest pod czony do drukarki obs uguj cej standard PictBridge, 
mo na drukowa  obrazy, u ywaj c przycisku drukarki.

1. Wybierz obraz, który ma zosta  usuni ty, przy u yciu przycisków 
kierunkowych W LEWO/W PRAWO, a nast pnie naci nij przycisk 
USUWANIA ( Õ ).

2. Aby usun  obrazy, naci nij przycisk T. 
 - Przycisk W LEWO/W PRAWO :  S u y do 

wybierania
obrazów

 - Przycisk T :  zaznacza obraz 
do usuni cia

 - Przycisk OK :  wybrane obrazy 
zostaj  usuni te.

3. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków kierunkowych W GÓR /
W DÓ  i naci nij przycisk OK.

 - Je li wybrano [NIE] : operacja usuwania obrazu zostaje anulowana.
 - Je li wybrano [TAK] : wybrane obrazy zostaj  usuni te.

[Pojedynczy obraz] [Miniatura]

DRUKUJ MENUOK

USUN ?
NIE
TAK

   POTW.OK

USUN ?
NIE
TAK

WYBIERZ POTW.T OK

WYBIERZ USUT OK

POPRZEDNIPOPRZEDNI NAST PNYNAST PNY
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Przycisk E (Efekty): Zmiana rozmiaru
Mo na zmieni  rozdzielczo  (rozmiar) zapisanych zdj . Aby zapisa  obraz 
jako zdj cie startowe, wybierz opcj  [S. ZDJ.].

 1.  Naci nij przycisk trybu odtwarzania i 
przycisk E.

 2.  Wybierz kart  menu [ZMIE  ROZMIAR] 
(� ) przy u yciu przycisków 
kierunkowych W LEWO i W PRAWO.

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

 -  Obraz o du ym rozmiarze mo e zosta  przekszta cony w obraz o 
mniejszym rozmiarze, ale nie odwrotnie.

 -  Zmiana rozmiaru jest mo liwa tylko w przypadku plików JPEG. Nie 
mo na zmienia  rozmiaru plików fi lmowych (AVI) ani d wi kowych
(WAV).

 -  Zmiana rozdzielczo ci jest mo liwa tylko w przypadku plików 
skompresowanych w formacie JPEG 4:2:2.

 -  Obrazowi o zmienionym rozmiarze zostanie nadana nowa nazwa. 
Zdj cie startowe, utworzone przy u yciu opcji [S. ZDJ.], nie jest 
zapisywane na karcie pami ci, lecz w pami ci wewn trznej.

 -  Je li zapisany zostanie nowy obraz u ytkownika, jeden z dwóch 
poprzednich zostanie usuni ty, zgodnie z kolejno ci  zapisania. 

 -  Je li pojemno  pami ci nie jest wystarczaj ca, by zapisa  obraz o 
zmienionym rozmiarze, na wy wietlaczu LCD pojawi si  komunikat 
[PAMI  PE NA!] i obraz nie zostanie zapisany.

� Mo liwo ci zmiany rozmiaru obrazu 

ZMIE  ROZMIAR

PRZESU  WYJ CIEE

( o : dost pne)

✩ ✨ ✧ ð
, o o o o

+ o o o o

✩ o o o

� o

ð
; o o o

ð
. o o o

o
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Przycisk E (Efekty): Obracanie obrazu Przycisk E (Efekty): Kolor
Zapisane obrazy mo na w ró nym stopniu obraca .

  1.  Naci nij przycisk trybu odtwarzania 
i przycisk E.

 2.  Wybierz kart  menu [OBRÓ ] ( � ) przy u yciu
przycisków kierunkowych W LEWO i W PRAWO.

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

Ä Gdy obrócony obraz jest wy wietlany na wy wietlaczu LCD, po jego 
lewej i prawej stronie mog  by  widoczne puste pasy.

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków kierunkowych W 
GÓR /W DÓ  i naci nij przycisk OK.

Ikona Opis

Û Obrazy b d  zapisywane jako czarno-bia e.

Ü Obrazy b d  zapisywane w kolorach sepii 
(odcienie barw ó to-br zowych).

Þ Obrazy b d  zapisywane w odcieniach czerwonych.

ß Obrazy b d  zapisywane w odcieniach zielonych.

Ý Obrazy b d  zapisywane w odcieniach niebieskich.

Obrazy b d  zapisywane jako negatywy.

§ Obrazy b d  zapisywane w kodzie RGB. 

 4. Zmieniony obraz zapisywany jest jako nowy plik. 

Przy u yciu tego przycisku mo na dodawa  do obrazów efekty kolorów.

 1.  Naci nij przycisk trybu odtwarzania i przycisk E. 
 2.  Wybierz kart  menu (  ) przy u yciu

przycisków kierunkowych W LEWO i W 
PRAWO.

OBRÓ

   PRZESU      WYJ CIEE

[ô : PRAWO 90˚]
: Obrót obrazu zgodnie 
z ruchem wskazówek 
zegara

[ó : LEWO 90˚]
: Obrót obrazu przeciwnie 

do ruchu wskazówek 
zegara

[ õ : 180˚]
: Obrót obrazu o 180 
stopni

USTAW      WSTECZOK E

PRAWO 90˚

USTAW      WSTECZOK E

LEWO 90˚

USTAW      WSTECZOK E

180°

KOLOR

PRZESU  WYJ CIEE

[ö : POZIOMO]
: Obrót obrazu wzd u  osi 
poziomej

[❶ : PIONOWO]
: Obrót obrazu wzd u  osi 
pionowej

USTAW      WSTECZOK E USTAW      WSTECZOK E

PIONOWOPOZIOMO
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Przycisk E (Efekty): Kolor

 - Przycisk OK  :  Wybranie/
ustawienie koloru 
domy lnego

 - Przycisk W GÓR /W DÓ  :  Wybór pomi dzy
R, G i B

- Przycisk W LEWO/W PRAWO  :  Zmiana warto ci

 Domy lne kolory 
Mo na zmieni  warto ci dla koloru 
czerwonego (R, ang. red), zielonego 
(G, ang. green) i niebieskiego (B, ang. blue). 

�

KOL. U YTK.

PRZESU  USTAWOK

KOL. U YTK.

PRZESU  USTAWOK

Konfi gurowanie funkcji odtwarzania przy u yciu wy wietlacza LCD

Karta menu Menu g ówne Podmenu Opcje Strona

POKAZ
SLAJDÓW

(� )

POKAZ ODTWARZ. / 
POWT. ODTW. - Str.63

OBRAZY
WSZYSTKIE DATA

Str.63
WYBIERZ -

EFEKT
WY . PODSTAWOWY KLASYCZNY

Str.64
WSPOMNIENIA RYTMICZNY RADO

INTERWA 1, 3, 5, 10 SEK.  - Str.64

D WI K
 WY . PANORAMA

Str.65
U MIECH WSPOMNIENIE

ODTWARZ.
(à )

NOT. G OS.
WY . -

Str.65
W .  -

USU
WYBIERZ        -

Str.66
WSZYSTKIE NIE / TAK

ZABEZPIECZ WYBIERZ - Str.66WSZYSTKIE ODBLOKUJ / ZABLOKUJ

DPOF
STANDARDOWE WYBIERZ / WSZYSTKIE / ANULUJ Str.67

~
Str.68

INDEKS  NIE / TAK
ROZMIAR WYBIERZ / WSZYSTKIE / ANULUJ

KOP. NA KART
NIE -

Str.69
TAK -

Przy u yciu wy wietlacza LCD mo na zmienia  funkcje trybu ODTWARZANIA. 
Naci ni cie przycisku MENU w trybie ODTWARZANIA powoduje wy wietlenie
menu na wy wietlaczu LCD. W trybie odtwarzania mo na konfi gurowa
funkcje nast puj cych menu. Aby zrobi  zdj cie po zmianie ustawie  w menu 
odtwarzania, naci nij przycisk trybu ODTWARZANIA lub przycisk migawki.
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Konfi gurowanie funkcji odtwarzania przy u yciu wy wietlacza LCD

Karta menu Menu g ówne Podmenu Opcje Strona

❹

OBRAZY 
JEDNO ZDJ. -

Str.71
WSZ. ZDJ CIA -

ROZMIAR

AUTOMATYCZNY -

Str.71

POCZTÓWKA -
WIZYTÓWKA -

4X6 -
 L -
2L -

Letter -
A4 -
A3 -

 UK AD

AUTOMATYCZNY -
PE NY -

1 -
2 -
4 -
8 -
9 -
16 -

 INDEKS -

 To menu jest dost pne, gdy aparat jest pod czony do drukarki obs uguj cej
standard PictBridge (bezpo rednie pod czenie do aparatu, sprzedawana 
osobno) za po rednictwem przewodu USB.

Ä Menu mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.

Karta menu Menu g ówne Podmenu Opcje Strona

❹

TYP

AUTOMATYCZNY -

Str.71

ZWYK Y -
ZDJ CIE -

SZYB. ZDJ. -

JAKO

AUTOMATYCZNY  -
ROBOCZA  -

NORMALNA -
DOBRA  -

DATA 
AUTOMATYCZNY  -

WY . -
W . -

NAZWA PLIKU

AUTOMATYCZNY  -
WY . -

W . -

RESET
NIE  -

Str.72
TAK  -
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 Obrazy mog  by  wy wietlane kolejno, w okre lonych odst pach
czasowych. Pokaz slajdów mo na ogl da , pod czywszy aparat do 
zewn trznego monitora.
1. Naci nij przycisk trybu odtwarzania i przycisk menu.
2. Wybierz kart  menu [POKAZ SLAJDÓW] przy u yciu przycisków 

kierunkowych W LEWO i W PRAWO.

Uruchamianie pokazu slajdów ( � )

Uruchamianie pokazu slajdów

Pokaz slajdów mo na uruchomi  tylko w menu [POKAZ].
1. Wybierz menu [POKAZ] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ  i 
naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO. 

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ .

 [ODTWARZ.] :  Pokaz slajdów zako czy
si  po jednym cyklu. 

 [POWT. ODTW.] :  Pokaz slajdów b dzie
powtarzany, dopóki nie zostanie anulowany. 

3. Naci nij przycisk OK, aby rozpocz  pokaz slajdów. 
 -  Aby wstrzyma  pokaz slajdów, naci nij przycisk odtwarzania/pauzy ( Ø ).
 -   Kolejne naci ni cie przycisku odtwarzania/pauzy ( Ø ) spowoduje 

wznowienie pokazu slajdów.
 -  Aby zako czy  pokaz slajdów, naci nij przycisk odtwarzania/pauzy ( Ø ), 

a nast pnie przycisk OK/MENU.

��

����

POKAZ SLAJDÓW

INTERWA

OBRAZY POWT. ODTW.
ODTWARZ.POKAZ

EFEKT

D WI K

WSTECZ USTAWOK

Mo na wybra  obrazy do wy wietlania
1. Wybierz menu [OBRAZ] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ  i 
naci nij przycisk kierunkowy w prawo.

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków
kierunkowych W GÓR /W DÓ .
[WSZYSTKIE] :  Odtwarzane s  wszystkie 

obrazy zapisane w pami ci.
 [DATA] :  Odtwarzane s  obrazy 

zapisane w okre lonym dniu.
 [WYBIERZ]  : Tylko wybrane obrazy s  odtwarzane. 

Naciskaj c przycisk kierunkowy w prawo mo na wybra
zdj cia, które maj  by  odtwarzane.
Wybrane obrazy mo na przypisa  opcjom [WYBIERZ1], 
[WYBIERZR2] i [WYBIERZ3]. 
W przypadku zapisania zdj cia przy u yciu polecenia 
[NOWY WYBÓR], zostanie ono przypisane opcji 
[WYBIERZ1].
Kiedy nast pne nowe zdj cie zapisywane jest za 
pomoc  polecenia [NOWY WYBÓR], poprzednie zdj cie
przypisane opcji [WYBIERZ1] zostanie automatycznie 
przypisane opcji [WYBIERZ2].
U ytkownik mo e zmienia  lub usuwa  obrazy przypisane 
opcjom [WYBIERZ1], [WYBIERZ2] i [WYBIERZ3].

3. Naci nij przycisk OK, aby zapisa  ustawienia.
4. Wybra  [ODTWARZ.] lub [POWT. ODTW.] w menu [POKAZ], aby 

uruchomi  multi pokaz slajdów. 

Wybieranie obrazów

POKAZ SLAJDÓW

INTERWA

POKAZ
WSZYSTKIEOBRAZY

EFEKT

D WI K

WSTECZ USTAWOK

WYBIERZ
DATA
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Uruchamianie pokazu slajdów ( � )

W pokazie slajdów mo na zastosowa  ciekawe efekty wizualne.
 1.  Wybierz podmenu [EFEKT] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ  i 
naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

 2.  Aby wybra  rodzaj efektu, u yj przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ .
[WY .] : Brak efektu.
[PODSTAWOWA] :  Dodawany jest 

efekt stopniowego 
rozja niania/ ciemniania, a zdj cia wy wietlane
s  z ustawion  cz stotliwo ci .

[KLASYCZNY] :  Do zdj cia mo na doda  zak ócenia, aby nada
mu bardziej klasyczny wygl d.

[WSPOMNIENIA] :  Dodawane s  zarysowania, aby nada  efekt 
starego fi lmu.

[RYTMICZNY] : Obrazy s  wy wietlane z efektem specjalnym.
[RADO ] : Obrazy s  wy wietlane z efektem specjalnym.

 3. Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi  ustawienie.

Konfi guracja efektów podczas pokazu slajdów

��

����

POKAZ SLAJDÓW

INTERWA

POKAZ
PODSTAWOWY
WY .

EFEKT
OBRAZY

D WI K

WSTECZ USTAWOK

WSPOMNIENIA
KLASYCZNY

RYTMICZNY
RADO

Ustawianie interwa u odtwarzania

Czas adowania zale y od rozmiaru i jako ci obrazu.
W pokazie slajdów wy wietlana jest tylko pierwsza klatka fi lmu.
Pliki d wi kowe nie s  wy wietlane w pokazie slajdów. 
Menu interwa u jest dost pne tylko dla trybów [WY .], [PODSTAWOWY].

�
�
�
�

Opcja ta umo liwia ustawienie odst pu czasowego pomi dzy
poszczególnymi slajdami. 
 1.  Wybierz podmenu [INTERWA ] przy 

u yciu przycisków kierunkowych W 
GÓR /W DÓ  i naci nij przycisk 
kierunkowy W PRAWO.

 2.  Aby wybra dany interwa , u yj przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ .

 3.  Naci nij przycisk OK, aby zapisa
ustawienie.

POKAZ SLAJDÓW

EFEKT

POKAZ

1 SEK.
INTERWA

OBRAZY

D WI K

WSTECZ USTAWOK

3 SEK.
5 SEK.
10 SEK.
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Podczas pokazu slajdów mo na s ucha  muzyki.
 1.  Wybierz podmenu [D WI K] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ
i naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

 2.  Aby wybra dan  muzyk , u yj
przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ .

 3.  Naci nij przycisk OK, aby zapisa
ustawienie.

Uruchamianie pokazu slajdów ( � )
Ustawianie muzyki w tle

��

����

POKAZ SLAJDÓW

EFEKT

POKAZ

WY .

D WI K

OBRAZY

INTERWA

WSTECZ USTAWOK

PANORAMA
U MIECH
WSPOMNIENIE

Odtwarzanie (à )

Mo na doda  komentarz g osowy do zdj cia zapisanego w pami ci.

Notatka g osowa

 -  Naci nij przycisk migawki, aby zrobi  zdj cie. Zdj cie jest zapisywane 
w pami ci. Po zapisaniu zdj cia nast puje nagrywanie g osu, które 
trwa 10 sekund.

 -  Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij przycisk migawki.

[Aparat gotowy do nagrywania] [Trwa nagrywanie g osu][Menu notatki g osowej]
SH STOP

ODTWARZ.

USU

KOP. NA KART

WY .NOT. G OS.

ZABEZPIECZ
DPOF

WSTECZ USTAWOK

W .

SH START
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Przycisk ten umo liwia usuwanie obrazów zapisanych w pami ci.

Usuwanie obrazów

Spo ród wszystkich plików zapisanych na karcie pami ci usuni te
zostan  niezabezpieczone pliki zapisane w podfolderze DCIM. Usuni cie
niezabezpieczonych obrazów b dzie nieodwracalne. Warto wi c zapisa  wa ne
obrazy w komputerze przed wykonaniem operacji usuni cia. Zdj cie startowe jest 
zapisane w wewn trznej pami ci aparatu (nie na karcie pami ci) i nie zostanie ono 
usuni te, nawet je li usuni te zostan  wszystkie zdj cia z karty pami ci.

�

1. Przy u yciu przycisków kierunkowych W GÓR /
W DÓ  wybierz kart  menu [USU ]. Nast pnie
naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij przycisk OK.

 [WYBIERZ]:  Wy wietlane jest okno, w 
którym mo na wybra  obrazy do 
usuni cia.

 -  Przyciski W GÓR /W DÓ /W LEWO/W PRAWO: 
Wybór obrazu

 - Przycisk zoom T:  Wybór obrazu do 
usuni cia. (symbolË)

 - Przycisk OK:  Po naci ni ciu przycisku OK 
wy wietlona zostanie pro ba o 
potwierdzenie. Wybierz opcj
[TAK] i naci nij przycisk OK, 
aby usun  zaznaczone obrazy.

 [WSZYSTKIE]:  Wy wietlone zostaje okno z pro b  o 
potwierdzenie. Wybierz opcj  [TAK] i 
naci nij przycisk OK, aby usun  wszystkie obrazy. Je li adne obrazy nie 
s  zabezpieczone, usuni te zostan  wszystkie obrazy i wy wietlony zostanie 
komunikat [BRAK OBRAZU!].

3. Po zako czeniu operacji usuwania ekran prze czy si  w tryb odtwarzania.

 POTW.OK

US. WSZYSTKO?

NIE
TAK

WYBIERZT USUOK

ODTWARZ.

ZABEZPIECZ

KOP. NA KART

USU
NOT. G OS.

DPOF

WSTECZ USTAWOK

WYBIERZ
WSZYSTKIE

Odtwarzanie (à )
Zabezpieczanie obrazów
Funkcja ta pozwala zabezpieczy  wybrane obrazy przed przypadkowym 
usuni ciem (zablokowanie).
Mo na równie  zdj  zabezpieczenie z chronionych obrazów (odblokowanie).
1. Przy u yciu przycisków kierunkowych W GÓR /W

DÓ  wybierz kart  menu [ZABEZPIECZ]. Nast pnie
naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij
przycisk OK.

 [WYBIERZ]:  Wy wietlane jest okno, w którym mo na
wybra  obrazy do zabezpieczenia/
odblokowania.

 - Przyciski W GÓR /W DÓ /W LEWO/W PRAWO: 
Wybór obrazu

- Przycisk zoom W/T:  Zabezpieczenie/
odblokowanie obrazu

 - Przycisk OK:  Zmiany zostan  zapisane i menu 
zniknie z ekranu.

 [WSZYSTKIE]:  Zabezpieczenie/odblokowanie
wszystkich zapisanych obrazów

 -  Gdy dany obraz zostanie zabezpieczony, 
na wy wietlaczu LCD widoczna b dzie
ikona zabezpieczenia. (W przypadku 
niezabezpieczonych obrazów nie jest 
wy wietlany aden wska nik).

 -  Obraz w trybie BLOKADY jest chroniony przed 
zmazaniem na skutek u ycia funkcji [USU ],
ale NIE jest chroniony przed zmazaniem na 
skutek u ycia funkcji [FORMAT].

POTW.OK

ZABEZP WSZ.?

ODBLOKUJ
ZABLOKUJ

ODTWARZ.

USU

KOP. NA KART

ZABEZPIECZ

NOT. G OS.

DPOF

WSTECZ USTAWOK

WYBIERZ
WSZYSTKIE

ODBLOKUJ USTAWTW OK
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Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umo liwia zapisanie danych 
drukowania w folderze MISC na karcie pami ci. Wybierz obrazy, które 
maj  zosta  wydrukowane, oraz liczb  wydruków.
Je li obraz wy wietlany na wy wietlaczu LCD ma przypisane dane 
DPOF, widoczny jest wska nik DPOF. Obrazy te mo na drukowa  przy 
u yciu drukarek obs uguj cych format DPOF lub w coraz wi kszej liczbie 
laboratoriów fotografi cznych.
Funkcja ta nie jest dost pna dla fi lmów i plików d wi kowych.
W przypadku drukowania obrazu panoramicznego w formie wydruku 
panoramicznego 8% lewej i prawej strony obrazu mo e nie zosta
wydrukowane. Przed wydrukowaniem takiego obrazu sprawd , czy dana 
drukarka umo liwia tworzenie wydruków panoramicznych. W przypadku 
zlecania drukowania w laboratorium fotografi cznym popro , by obraz 
zosta  wydrukowany w formacie panoramicznym. (Niektóre laboratoria 
mog  nie oferowa  wydruków obrazów panoramicznych). 

�

�

�
�

DPOF

Odtwarzanie (à )
Standardowe
Ta funkcja pozwala okre li  liczb  wydruków dla obrazów.
�

 1.  Przy u yciu przycisków kierunkowych 
W GÓR /W DÓ  wybierz kart  menu 
[DPOF]. Nast pnie naci nij przycisk 
kierunkowy W PRAWO.

 2.  Naci nij ponownie przycisk kierunkowy W 
PRAWO. Wy wietlone zostanie podmenu 
[STANDARDOWE]. 

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

  [WYBIERZ]:  Wy wietlane jest okno, w 
którym mo na wybra
obrazy do drukowania.

  - Przyciski W GÓR /W DÓ /W LEWO/W 
PRAWO:  Wybór obrazu do 

drukowania.
  -  Przycisk zoom W/T:  Wybór liczby 

wydruków.
  [WSZYSTKIE]:  Okre lenie liczby 

wydruków dla wszystkich 
obrazów z wyj tkiem plików 
fi lmowych i d wi kowych.

  - Przycisk W/T: Wybór liczby wydruków
  [ANULUJ]: Anulowanie ustawie  drukowania.
 4.  Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi  ustawienie. Je li dany obraz 

posiada instrukcje DPOF, wy wietlany jest wska nik DPOF (Ñ).

W                   0 Images T

              USTAWOK

��

����

ODTWARZ.

ROZMIAR

WYBIERZSTANDARDOWE
INDEKS

WSTECZ USTAWOK

ANULUJ
WSZYSTKIE

W                   0 Images T
USTAWOK
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Indeks
Obrazy (z wyj tkiem plików fi lmowych i d wi kowych) s  drukowane w 
formie indeksu.

�

 1.  Przy u yciu przycisków kierunkowych W 
GÓR /W DÓ  wybierz kart  menu [DPOF]. 
Nast pnie naci nij przycisk kierunkowy W 
PRAWO.

 2.  Wybierz menu [INDEKS] i naci nij ponownie 
przycisk kierunkowy w prawo. Zostanie 
wy wietlone podmenu. 

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków 
kierunkowych W GÓR  i W DÓ .

  Je li wybrano [NIE]  :  Anulowanie ustawie  drukowania w formie 
indeksu.

  Je li wybrano [TAK] : Obrazy zostan  wydrukowane w formie indeksu.
 4. Naci nij przycisk OK, aby potwierdzi  ustawienie.

Odtwarzanie (à )
 Rozmiar wydruku
Mo na okre li  rozmiar drukowanych obrazów zapisanych na karcie 
pami ci. Opcja [ROZMIAR] jest dost pna tylko w przypadku drukarek 
obs uguj cych format DPOF 1.1.

�

 1.  Przy u yciu przycisków kierunkowych W 
GÓR /W DÓ  wybierz kart  menu 
[DPOF]. Nast pnie naci nij przycisk 
kierunkowy W PRAWO.

 2.  Wybierz menu [ROZMIAR] i naci nij
ponownie przycisk kierunkowy w prawo. 
Zostanie wy wietlone podmenu. 

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

  [WYBIERZ]:  Wy wietlane jest okno, w 
którym mo na zmieni
rozmiar wydruku.

  - Przyciski W GÓR /W DÓ /W LEWO/W 
PRAWO: Wybór obrazu.

  - Przycisk zoom W/T:  Zmiana rozmiaru 
wydruku.

  - Przycisk OK:  Zmiany zostan  zapisane i 
menu zniknie z ekranu.

 [WSZYSTKIE]:  Zmiana rozmiaru wydruku 
dla wszystkich zapisanych obrazów.

  - Przycisk W/T: Wybór rozmiaru wydruku. 
  - Przycisk OK: Potwierdzenie zmian w ustawieniach.
  [ANULUJ]:  Anulowanie wszystkich ustawie  rozmiaru drukowania.
Ä Opcje podmenu [ROZMIAR] DPOF:  ANULUJ, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

W zale no ci od producenta i modelu drukarki anulowanie procesu 
drukowania mo e potrwa  nieco d u ej.
�

��

����

ODTWARZ.

ROZMIAR
NIEINDEKS

STANDARDOWE

WSTECZ USTAWOK

TAK

W                 ANULUJ T

              USTAWOK
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ODTWARZ.

INDEKS
WYBIERZ

ROZMIAR

STANDARDOWE

WSTECZ USTAWOK

ANULUJ
WSZYSTKIE

W                 ANULUJ T
USTAWOK
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Funkcja ta umo liwia skopiowanie obrazów, fi lmów i plików d wi kowych na 
kart  pami ci.

Kopiowanie na kart

1. Wybierz kart  menu [KOP. NA KART ] przy 
u yciu przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ . Nast pnie naci nij przycisk kierunkowy 
W PRAWO.

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

 - [NIE]  :  Anulowanie polecenia kopiowania na kart .
 - [TAK] :  Wy wietlony zostaje komunikat [PRZETWARZANIE!] i wszystkie 

zdj cia, fi lmy i pliki d wi kowe zapisane w pami ci wewn trznej
aparatu s  kopiowane na kart  pami ci. Po zako czeniu
kopiowania ekran powraca do trybu odtwarzania.

Odtwarzanie (à )

��

����

ODTWARZ.

ZABEZPIECZ
USU

NIEKOP. NA KART

NOT. G OS.

DPOF

WSTECZ USTAWOK
TAK

 Je li to menu zostanie wybrane, gdy nie jest w o ona karta pami ci,
wy wietlony zostanie komunikat [BRAK KARTY].
Je li na karcie pami ci nie ma wystarczaj co du o miejsca, aby 
skopiowa  ca  zawarto  pami ci wewn trznej (16 MB), po wybraniu 
polecenia [KOP. NA KART ] tylko cz  plików zostanie skopiowana, a 
nast pnie wy wietlony zostanie komunikat [PAMI  PE NA!]. System 
powróci do trybu odtwarzania. Przed w o eniem karty pami ci do aparatu 
warto wi c usun  niepotrzebne pliki, aby zaoszcz dzi  miejsce.
Podczas przenoszenia plików z pami ci wewn trznej na kart  pami ci
przy u yciu funkcji [KOP. NA KART ] plikom tym przydzielane s
nazwy o numerach stanowi cych kontynuacj  ju  zapisanych w celu 
unikni cia powielania nazw. 
 -  Gdy wybrana jest opcja [RESET] w menu [PLIK]: Nazwy 

kopiowanych plików rozpoczynaj  si  od numeru nast puj cego po 
ostatnim zapisanym pliku. 

 -  Gdy wybrana jest opcja [SERIA] w menu [PLIK]: Nazwy 
kopiowanych plików rozpoczynaj  si  od numeru nast puj cego po 
ostatnim zrobionym zdj ciu. Po zako czeniu operacji kopiowania 
na kart  ostatni zapisany obraz z ostatniego zapisanego folderu jest 
wy wietlany na wy wietlaczu LCD. 

�

�

�
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PictBridge
Za pomoc  przewodu USB mo na pod czy  aparat do drukarki obs uguj cej
standard PictBridge (sprzedawana osobno) i bezpo rednio wydrukowa
zapisane obrazy. 
Nie mo na drukowa  plików fi lmowych ani d wi kowych.

Pod czanie aparatu do drukarki�

Konfi guracja aparatu w celu pod czenia
do drukarki
1. Pod cz aparat do drukarki przy u yciu

kabla USB.
 2.  Wybierz opcj  [DRUKARKA] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

�

WYBIERZ USB

KOMPUTER
DRUKARKA

POTW.OK

Ä Je li w menu [USB] wybrane jest ustawienie [KOMPUTER], nie mo na
pod czy  do aparatu drukarki obs uguj cej standard Pictbridge za 
po rednictwem kabla USB. Wy wietlany jest wówczas komunikat 
[POD . KOMPUTERA]. W takiej sytuacji od cz kabel i ponownie 
wykonaj kroki 1 i 2.

atwe drukowanie
Po pod czeniu aparatu do drukarki w 
trybie odtwarzania mo na w atwy sposób 
wydrukowa  zdj cie.

 -  Naci ni cie przycisku W LEWO/W PRAWO: 
Wybór poprzedniego/nast pnego zdj cia.

 - Naci ni cie przycisku drukarki (»):
Aktualnie wy wietlane zdj cie zostanie wydrukowane przy u yciu
domy lnych ustawie  drukarki. 

�

DRUKUJ MENUOK
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PictBridge: Wybór obrazów
Mo na wybra  zdj cia, które zostan
wydrukowane.

Ustawianie liczby kopii drukowanych obrazów
 1.  Naci nij przycisk menu, aby wy wietli

menu PictBridge.
 2.  Wybierz menu [OBRAZY] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ
i naci nij przycisk kierunkowy W PRAWO.

 3.  Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij przycisk OK.

 -  Wybierz opcj  [JEDNO ZDJ.] lub [WSZ. ZDJ CIA]. Wy wietlony zostanie 
ekran, na którym mo na ustawi  liczb  kopii (jak pokazano poni ej).

�

  -  Wybierz liczb  wydruków przy u yciu przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ .
  -  Je li wybrano opcj  [JEDNO ZDJ.]:  Aby wybra  inne zdj cie, u yj

przycisków kierunkowych W 
LEWO/W PRAWO. Po wybraniu 
kolejnego zdj cia wybierz dla 
niego liczb  wydruków.

  -  Po ustawieniu liczby wydruków naci nij przycisk OK, aby zapisa
ustawienia.

  -  Aby powróci  do menu bez ustawiania liczby wydruków, 
naci nij przycisk migawki.

 4. Naci nij przycisk drukarki (»), aby wydrukowa  obrazy. 

[Je li wybrano opcj  [JEDNO ZDJ.]] [Je li wybrano opcj  [WSZ. ZDJ CIA]]

WYJ CIE USTAWSH OK

POPRZEDN NAST PNY

00

WYJ CIE USTAWSH OK

00

��

����

PICTBRIDGE

ROZMIAR
UK AD

JEDNO ZDJ.OBRAZY

DATA

TYP

WSTECZ USTAWOK

WSZ. ZDJ CIA

JAKO

PictBridge: Ustawienia drukowania
Istnieje mo liwo  ustawienia rozmiaru papieru, formatu wydruku, typu 
papieru, jako ci wydruku, nadruku daty i nadruku nazwy pliku.

Niektóre opcje menu nie s  obs ugiwane przez wszystkie drukarki. 
W takiej sytuacji menu te s  nadal wy wietlane na wy wietlaczu LCD, 
ale nie mo na w nich wybiera  ustawie .

Ä

1. Naci nij przycisk menu, aby wy wietli
menu PictBridge.

2. Wybierz dane menu przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk kierunkowy W 
PRAWO.

3. Wybierz dan  opcj  przy u yciu
przycisków kierunkowych W GÓR /W
DÓ  i naci nij przycisk OK.

Menu Funkcja Opcje

ROZMIAR Ustawienie rozmiaru papieru
AUTOMATYCZNY, 
POCZTÓWKA, WIZYTÓWKA, 
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3

UK AD Okre lenie liczby obrazów drukowanych 
na jednym arkuszu papieru

AUTOMATYCZNY, PE NY, 
1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKS

TYP Ustawienie jako ci papieru AUTOMATYCZNY, ZWYK Y, 
ZDJ CIE, SZYB. ZDJ.

JAKO Ustawienie jako ci drukowanego obrazu
AUTOMATYCZNY, 
ROBOCZA, NORMALNA, 
DOBRA

DATA Okre lenie, czy ma by  drukowana data AUTOMATYCZNY, WY ., W .
NAZWA 
PLIKU

Okre lenie, czy ma by  drukowana 
nazwa pliku AUTOMATYCZNY, WY ., W .

PICTBRIDGE
OBRAZY

UK AD

AUTOMATYCZNY
ROZMIAR

DATA

TYP

WSTECZ USTAWOK

POCZTÓWKA

JAKO

WIZYTÓWKA
4 x 6
L
2L
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PictBridge: Resetowanie
Funkcja ta przywraca ustawienia zmienione przez u ytkownika do stanu 
pocz tkowego.
1. Przy u yciu przycisków kierunkowych W 

GÓR /W DÓ  wybierz kart  menu [RESET]. 
Nast pnie naci nij przycisk kierunkowy W 
PRAWO.

2. Wybierz dan  opcj  przy u yciu przycisków 
kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij
przycisk OK.

 Je li wybrano [NIE] :  Ustawienia nie zostan
zresetowane.

 Je li wybrano [TAK] :  Wszystkie ustawienia drukowania i obrazu 
zostan  zresetowane.

Domy lne ustawienia drukowania ró ni  si  w zale no ci od producenta 
drukarki. Informacji na temat ustawie  domy lnych danej drukarki nale y
szuka  w jej instrukcji obs ugi.

Ä

��
PICTBRIDGE
UK AD

JAKO

NIE
RESET

TYP

DATA

WSTECZ USTAWOK

NAZWA PLIKU
TAK

Wa ne uwagi
Przestrzegaj poni szych rodków ostro no ci!

Urz dzenie to zawiera wysoce precyzyjne elementy elektroniczne. Nie 
u ywaj ani nie przechowuj tego urz dzenia w nast puj cych miejscach.

 - w miejscach nara onych na silne wahania temperatury i wilgotno ci,
 - w miejscach nara onych na kurz i zanieczyszczenia,
 -  w miejscach wystawionych na bezpo rednie dzia anie promieni 

s onecznych lub wewn trz pojazdów w czasie upalnej pogody,
 -  w miejscach nara onych na dzia anie silnych pól magnetycznych lub 

nadmiernych wibracji,
 -  w miejscach, w których znajduj  si  materia y silnie wybuchowe lub 

bardzo atwopalne.

Nie pozostawiaj aparatu w miejscach o du ym zapyleniu, nara onych na 
dzia anie rodków chemicznych (takich jak naftalina czy rodki przeciw 
molom), wysokiej temperatury lub wysokiej wilgotno ci.
Je li aparat nie b dzie u ywany przez d u szy czas, umie  go razem z 
elem krzemionkowym w szczelnie zamkni tym opakowaniu.

Piasek mo e by  szczególnie gro ny dla aparatu.
 -  Nie dopuszczaj, aby piasek dosta  si  do wn trza aparatu podczas 

u ywania go na pla y, wydmach i na innych piaszczystych terenach.
 -  W przeciwnym razie mo e nast pi  awaria aparatu lub jego trwa e

uszkodzenie.

Obchodzenie si  z aparatem
  - Nigdy nie upuszczaj aparatu ani nie wystawiaj go na silne wstrz sy lub drgania.
 -  Chro  wy wietlacz LCD przed uderzeniami. Gdy aparat nie jest 

u ywany, wk adaj go do etui.
 - Podczas robienia zdj  staraj si  nie zas ania  obiektywu ani lampy b yskowej.

�

�

�

�
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Wa ne uwagi
 -  Aparat nie jest wodoodporny.

Aby unikn  niebezpiecze stwa pora enia pr dem, nigdy nie obs uguj
aparatu mokrymi r koma.

  -  Podczas u ywania aparatu w wilgotnych miejscach, takich jak pla a
lub p ywalnia, nie pozwalaj, aby woda lub piasek dosta y si  do wn trza
aparatu. W przeciwnym razie mo e nast pi  awaria lub uszkodzenie 
aparatu.

Skrajne temperatury mog  by  przyczyn  problemów.
 -  Po przeniesieniu aparatu z zimnego otoczenia w miejsce ciep e i 

wilgotne na delikatnych obwodach elektronicznych mo e skropli
si  para. W takiej sytuacji wy cz aparat i odczekaj co najmniej 1 
godzin , a  ca a wilgo  zniknie. Wilgo  mo e si  równie  pojawia  na 
karcie pami ci. W takiej sytuacji wy cz aparat i wyjmij kart  pami ci.
Poczekaj, a  wilgo  zniknie.

Ostrze enia dotycz ce u ywania obiektywu
 -  Wystawienie obiektywu na bezpo rednie dzia anie promieni 

s onecznych mo e skutkowa  odbarwieniami i pogorszeniem dzia ania
czujnika obrazu.

 -  Uwa aj, aby nie pozostawia  odcisków palców na powierzchni 
obiektywu i aby nie dostawa y si  na ni adne obce substancje.

Gdy aparat cyfrowy nie jest u ywany przez d u szy okres, mo e nast pi
wy adowanie elektryczne. Je li aparat nie b dzie u ywany przez d u szy
czas, warto wyj  z niego akumulator i kart  pami ci.

Gdy aparat zostanie wystawiony na zak ócenia elektroniczne, wy czy
si , aby chroni  kart  pami ci.

�

�

�

�

Konserwacja aparatu
 -  Do delikatnego czyszczenia obiektywu i wy wietlacza LCD u ywaj

mi kkiej szczoteczki (do nabycia w sklepach fotografi cznych). Je li
takie czyszczenie nie jest wystarczaj ce, mo na u y  specjalnego 
papieru do czyszczenia obiektywu i p ynu do czyszczenia obiektywu.
Obudow  aparatu czy  przy u yciu mi kkiej ciereczki. Nie dopuszczaj 
do kontaktu aparatu z rozpuszczalnikami, takimi jak benzol, rodki
owadobójcze, rozcie czalniki itp. Mog  one uszkodzi  obudow  aparatu 
i negatywnie wp yn  na jego dzia anie. Nieuwa ne obchodzenie si  z 
aparatem mo e skutkowa  uszkodzeniem wy wietlacza LCD. Post puj
ostro nie, aby nie dopuszcza  do uszkodze , i wk adaj aparat do etui 
zawsze, gdy nie jest u ywany.

Nie próbuj rozk ada  ani modyfi kowa  aparatu.

W niektórych sytuacjach elektryczno  statyczna mo e spowodowa
uruchomienie lampy b yskowej. Nie jest to jednak szkodliwe dla aparatu i 
nie wiadczy o awarii.

Podczas przesy ania plików do lub z aparatu na transfer danych mo e
wp ywa  elektryczno  statyczna. W takiej sytuacji od cz i ponownie 
pod cz kabel USB, a nast pnie ponów prób  transmisji.

Przed wa nym wydarzeniem lub wyjazdem na urlop zaleca si
sprawdzenie stanu aparatu. 

 -  Zrób próbne zdj cie, aby sprawdzi  dzia anie aparatu, i przygotuj 
zapasowy akumulator.

 -  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialno ci za straty wynikaj ce z 
nieprawid owego dzia ania aparatu. 

�

�

�

�

�
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Komunikaty ostrzegawcze
Istnieje kilka ostrze e , które mog  pojawi  si  na wy wietlaczu LCD.

[B D KARTY!]
B d karty pami ci
! Wy cz i ponownie w cz aparat.
! W ó  ponownie kart  pami ci.
! W ó  i sformatuj kart  pami ci (str. 48).

[ZABLOK. KARTA!]
Karta pami ci jest zablokowana.
! Karta pami ci SD/SDHC: Przesu  prze cznik zabezpieczaj cy przed 

zapisem w gór  karty pami ci

[PAMI  PE NA!]
Karta pami ci lub pami  wewn trzna jest pe na.
! W ó  now  kart  pami ci.
! Usu  niepotrzebne pliki.

[BRAK OBRAZU!]
W pami ci nie s  zapisane adne obrazy.
! Zrób zdj cia.
! W ó  kart  pami ci zawieraj c  obrazy.

�

�

�

�

[B D PLIKU! ]
B d pliku
! Usu  plik.
B d karty pami ci.
! Skontaktuj si  z punktem serwisowym.

[S ABA BATERIA!]
Wydajno  baterii jest s aba.
! W ó  nowy akumulator.

[S ABE WIAT O!]
Podczas fotografowania w ciemnych miejscach
! Rób zdj cia, u ywaj c lampy b yskowej.

�

�

�

�
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Aparat si  nie w cza
Wydajno  baterii jest s aba.
! W ó  nowy akumulator. (str. 13)
Bateria jest nieprawid owo w o ona (z odwróconymi biegunami).
! W ó  bateri  zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).

Aparat wy cza si  w trakcie u ywania.
Akumulator jest wyczerpany.
! W ó  nowy akumulator.
Aparat wy cza si  automatycznie.
! W cz aparat ponownie.
Dzia anie zosta o przerwane w niskiej temperaturze poza zakresem 
temperatur u ytkowania urz dzenia.
! Ogrzej aparat i bateri  przez umieszczenie ich w kieszeni itd., a 

nast pnie przed rozpocz ciem wykonywania zdj  umie  bateri  w 
aparacie i zrób zdj cie.

�

�

�

�

�

Wykonaj nast puj ce czynno ci Naci ni cie przycisku migawki nie powoduje zrobienia zdj cia
W pami ci nie ma wystarczaj co du o miejsca.
! Usu  niepotrzebne pliki.
Karta pami ci nie zosta a sformatowana.
! Sformatuj kart  pami ci (str. 48).
Karta pami ci jest wyczerpana.
! W ó  now  kart  pami ci.
Karta pami ci jest zablokowana.
! Patrz komunikat ostrzegawczy [ZABLOK. KARTA!]
Aparat jest wy czony.
! W cz aparat.
Akumulator jest wyczerpany.
! W ó  now  bateri  (str. 13).
Bateria jest nieprawid owo w o ona (z odwróconymi biegunami).
! W ó  bateri  zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).

Aparat nagle przestaje dzia a  w trakcie u ywania.
Aparat przesta  dzia a  na skutek awarii.
! Wyjmij i ponownie w ó  akumulator, a nast pnie w cz aparat.

Obrazy s  niewyra ne.
Zrobiono zdj cie wymagaj ce trybu makro, nie ustawiwszy
tego trybu.
! Wybierz prawid owy tryb makro, aby zrobi  wyra ne zdj cie.
Fotografowany obiekt jest poza zasi giem lampy b yskowej.
! Zrób zdj cie z odleg o ci mieszcz cej si  w zasi gu lampy b yskowej.
Na obiektywie s  smugi lub zabrudzenia.
! Oczy  obiektyw.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Przed skontaktowaniem si  z punktem serwisowym
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Przed skontaktowaniem si  z punktem serwisowym
Lampa b yskowa si  nie uruchamia.

Wybrano tryb wy czenia lampy b yskowej.
! Wybierz inny tryb.
W wybranym trybie lampa b yskowa nie jest dost pna.
! Patrz instrukcje dotycz ce lampy b yskowej (str. 29).

Wy wietlane s  nieprawid owe data i czas.
Data i czas zosta y nieprawid owo ustawione lub aparat przyj  ustawienia 
domy lne.
!Ustaw ponownie prawid ow  dat  i czas.

Przyciski aparatu nie dzia aj .
Awaria aparatu.
! Wyjmij i ponownie w ó  akumulator, a nast pnie w cz aparat.

Wyst pi  b d karty, gdy w aparacie by a w o ona karta.
Nieprawid owy format karty pami ci.
! Sformatuj ponownie kart  pami ci.

Obrazy nie s  odtwarzane.
Nieprawid owa nazwa pliku (naruszenie formatu DCF).
! Nie zmieniaj nazw plików.

Kolory na zdj ciu s  inne ni  w rzeczywisto ci.
Ustawienie balansu bieli lub efektów jest nieprawid owe.
! Wybierz prawid owy balans bieli i efekty.

�

�

�

�

�

�

�

Obrazy s  zbyt jasne
Nadmierna ekspozycja
! Ponownie ustaw warto  kompensacji ekspozycji.

Brak obrazu na monitorze zewn trznym.
Monitor zewn trzny nie zosta  prawid owo pod czony
do aparatu.
! Sprawd  przewody po czeniowe.
Na karcie pami ci znajduj  si  nieprawid owe pliki.
! W ó  kart  pami ci zawieraj c  prawid owe pliki

Ikona [Dysk wymienny] nie jest widoczna w oknie eksploratora w 
komputerze.

Pod czenie jest nieprawid owe
! Sprawd  przewody po czeniowe.
Aparat jest wy czony.
! W cz aparat.
U ywany jest inny system operacyjny ni  Windows 2000, XP, Vista lub 
Mac OS 10.3. Mo liwe równie , e komputer nie obs uguje interfejsu USB
! Zainstaluj system operacyjny Windows 2000, XP, Vista lub Mac OS 

10.3 na komputerze obs uguj cym interfejs USB

�

�

�

�

�

�
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Dane techniczne
Czujnik obrazu - Typ: 1/2,33” CCD
  - Efektywna liczba pikseli :  ok. 10,2 megapikseli 
  - Ca kowita liczba pikseli : ok. 10,3 megapikseli

Obiektyw - D ugo  ogniskowej: Obiektyw SAMSUNG f = 6,3 ~ 18,9mm
(odpowiednik dla fi lmu 35 mm: 35 ~ 105mm)

  - Przys ona: F3,0(W) ~ F5,6(T)
  - Zoom cyfrowy: · Tryb fotografowania: 1,0X ~ 5,0X  
                    · Tryb odtwarzania: 1,0x ~ 11,4x 

(w zale no ci od rozmiaru obrazu)

Wy wietlacz LCD - 2,7”, kolorowy, TFT LCD (230.000 pikseli)

Regulacja ostro ci - Typ:  Automatyczna TTL 
( Multi AF, Centr. AF, Rozpoznawanie twarzy AF )

  - Zakres

Normalny Makro Auto makro
Szeroki k t 80cm ~ 

niesko czono
10cm ~ 80cm 10cm ~ niesko czono

Tele 50cm ~  80cm 50cm ~ niesko czono

Migawka - Szybko  1 ~ 1/1.500 s 
(R czne : 8 ~ 1/1.500 s)

Ekspozycja - Regulacja: automatyczna ekspozycja, r czna ekspozycja,
Rozpoznawanie twarzy AE

- Pomiar: wielopunktowy, punktowy, centralny wa ony
  - Kompensacja: ±2EV (w skoku 1/3EV)
  - ISO:   Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Lampa b yskowa - Tryby:  automatyczny, automatyczny z redukcj
czerwonych oczu, b ysk wype niaj cy, 
wolna synchronizacja, wy czona

  - Zasi g: Szeroki k t: 0,4m ~ 3,0m,
Tele: 0,5m ~ 2,5m

  - Czas adowania: ok. 4 s

Ostro  - mi kkie+, mi kkie, normalne, ywe, ywe+

Efekt kolorów -  normalny, czarno-bia y, sepia, zielony, niebieski, 
czerwony, negatyw, domy lny kolor u ytkownika

Balans bieli -  automatyczny, w. dzienne, zachmurzenie, w. 
jarzeniowe H, w. jarzeniowe L, w. arowe, w asne
ustawienie

Nagrywanie g osu - Nagrywanie g osu (maks. 10 godzin)
  - notatka g osowa dodawana do zdj cia (maks. 10 s)

Nadruk daty - data, data i czas, wy . (wybór przez u ytkownika)

Robienie zdj  - Tryb fotografowania:
    ·  Tryby:  Automatyczny, Program, R czne, DIS, 

Pomoc przy fotograf., Portret, Scena
    · Scena: Noc, Dzieci, Pejza , Zbli enie, Tekst, Zachód, 

wit, Pod wietlenie, Fajerwerki, Pla a i nieg
    · Wykonywanie zdj : pojedyncze, ci g e, AEB
    · Samowyzwalacz:  10 s, 2 s, podwójny, wyzwalacz 

sterowany ruchem
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  - Filmy
   ·  Z audio lub bez audio (wybór u ytkownika, czas 

nagrywania: maks. 2 godziny)
   · Rozmiar:  640x480, 320x240 
   ·  Szybko  klatek: 30 kl./s, 15 kl./s 
   · 3x zoom optyczny i wyciszanie uruchamianiu funkcji zoom 
   ·  Edycja fi lmów (funkcje wbudowane): wstrzymanie 

podczas nagrywania, fotografowanie scen fi lmu

Zapis danych - No niki
   · Pami  wewn trzna: pami fl ash 16 MB
   ·  Pami  zewn trzna (opcjonalna):

karta MMC (gwarantowana obs uga do 1GB) 
karta SD (gwarantowana obs uga do 2GB)
karta SDHC (gwarantowana obs uga do 8GB)

  - Format plików 
 · Zdj cia: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

   · Filmy: AVI (MJPEG)
   · Audio: WAV
  - Rozmiar obrazów

, ; . + ✩ �
3648X
2736

3648X
2432

3648X
2056

3072X
2304

2592X
1944

1920X
1080

1024X
768

Dane techniczne
- Pojemno  (Rozmiar 1 GB)

, ; . + ✩ �
BARDZO
DOBRA

Oko o
219

Oko o
241

Oko o
282

Oko o
290

Oko o
366

Oko o
1089

Oko o
1907

DOBRA Oko o
304

Oko o
341

Oko o
395

Oko o
412

Oko o
507

Oko o
1458

Oko o
2204

NORMALNA Oko o
507

Oko o
550

Oko o
619

Oko o
660

Oko o
825

Oko o
2204

Oko o
2419

Warto ci te wynikaj  z pomiarów przeprowadzonych przez fi rm
Samsung w standardowych warunkach i mog  si  ró ni  w zale no ci od 
warunków pracy i ustawie  aparatu.

Przycisk „E” - Efekt  :  Kolor, Regulacja obrazu (NASYCENIE, 
KONTRAST, OSTRO )

  - Edycja:  zmiana rozmiaru, obracanie, kolor

Odtwarzanie - Typ:  pojedynczy obraz, miniatury, pokaz slajdów , fi lm

Interfejs - Z cze wyj cia cyfrowego: USB 2.0
  - Audio: mono

- Wyj cie wideo: NTSC, PAL (wybór przez u ytkownika)
  - Z cze wej ciowe DC: 3,3V

ród o zasilania - Podstawowe baterie: 2 x alkaliczne AA
- Bateria z mo liwo ci  do adowywania:
Zestaw SNB-2512B (opcjonalna) 
(2 akumulatory AA Ni-MH i adowarka)

Akumulator do czony do zestawu mo e ró ni
si  w zale no ci od regionu sprzeda y.

Ä

Ä
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Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x g b.) - 93,1 X 61,5 X 24mm (bez wystaj cych cz ci)

Waga - ok. 120g (bez baterii i karty)

Temperatura robocza - 0 ~ 40°C

Wilgotno  robocza - 5 ~ 85%

Oprogramowanie - Samsung Master, Adobe Reader

Dane techniczne mog  ulec zmianie bez uprzedzenia.
Wszystkie znaki handlowe s  w asno ci  ich odpowiednich w a cicieli.
Ä
Ä
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Uwagi dotycz ce oprogramowania Wymagania systemowe
Przed rozpocz ciem u ytkowania przeczytaj uwa nie instrukcj  obs ugi.
- W adnym wypadku nie wolno powiela  ani ca o ci, ani cz ci tego 

oprogramowania.
- Prawa autorskie do oprogramowania zastrzegaj  u ywanie go tylko razem 

z aparatem.
- W rzadkich przypadkach wyst pienia wady produkcyjnej dokonamy 

naprawy lub wymiany aparatu. 
Nie ponosimy jednak adnej odpowiedzialno ci za szkody wynikaj ce z 
nieprawid owego u ytkowania.

- Gwarancja fi rmy Samsung nie obejmuje przypadków u ywania
samodzielnie montowanych komputerów b d  komputerów lub systemów 
operacyjnych, które nie s  obj te gwarancj  producenta.

- Zak ada si , e u ytkownik czytaj cy t  instrukcj  posiada podstawow
wiedz  na temat komputerów i systemów operacyjnych .

Dla systemów Windows Dla systemów Macintosh

Dane
techniczne
po czenia

USB

Komputer PC z procesorem 
lepszym ni  Pentium III 500MHz
(zaleca si  Pentium III 800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Minimum 256 MB pami ci RAM 
(zaleca si  wi cej ni  512MB)
250 MB wolnego miejsca na 
dysku twardym (zaleca si
wi cej ni  1 GB)
Monitor kolorowy, obs uguj cy
rozdzielczo  1024x768 pikseli, 
tryb 16-bitowy (zalecany 24-bi-
towy monitor kolorowy)
Microsoft DirectX 9.0C

Power Mac G3 lub nowszy
Mac OS 10.3 lub nowszy
Minimum 256 MB pami ci RAM 
(zaleca si  wi cej ni  512MB)

Dane tech-
niczne opro-
gramowania
dodatkowego

-
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Informacje o oprogramowaniu
Po w o eniu do czonej do aparatu p yty CD-ROM do nap du CD-ROM 
powinno zosta  automatycznie wy wietlone nast puj ce okno.

Ä Ilustracje ekranów przedstawione 
w tej instrukcji opieraj  si  na 
angielskiej wersji systemu Windows.

Samsung Master: jest to narz dzie multimedialne typu „wszystko w 
jednym”.

Oprogramowanie to umo liwia pobieranie, przegl danie, edytowanie i 
zapisywanie obrazów cyfrowych i plików fi lmowych. Narz dzie to jest 
obs ugiwane tylko przez systemy Windows.

�

W zale no ci od wydajno ci komputera uruchomienie automatycznego 
programu instalacyjnego mo e zaj  5–10 sekund. Je li okno si
nie wy wietli, uruchom program [Eksplorator Windows] i wybierz plik 
[Installer.exe] w katalogu g ównym nap du CD-ROM.

�
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Instalacja oprogramowania
Przed pod czeniem aparatu do komputera zainstaluj oprogramowanie.
Po dokonaniu instalacji obrazy zapisane w aparacie b dzie mo na przesy a
do komputera i edytowa  przy u yciu programu do edycji obrazów.

Odwied  witryn  internetow fi rmy Samsung. �

http://www.samsungcamera.com: j zyk angielski
http://www.samsungcamera.co.kr: j zyk korea ski

 1.  Automatycznie zostanie 
wy wietlone okno. Kliknij 
polecenie [Samsung Digital 
Camera Installer].

 2.  Zainstaluj DirectX, program Samsung Master i Adobe Reader, 
wybieraj c przyciski wskazane na ekranach. Je li na komputerze 
zainstalowana jest nowsza wersja programu DirectX, program ten 
mo e nie zosta  zainstalowany.



83

4. W cz zasilanie aparatu. 
Wy wietlone zostanie okno narz dzia
[Kreator znajdowania nowego sprz tu] i 
komputer wykryje aparat.

Je li u ywany jest system operacyjny 
Windows XP/Vista, otwarty zostanie 
program do przegl dania obrazów.

Ä

3. Po ponownym uruchomieniu komputera pod cz do niego aparat za 
po rednictwem kabla USB. 

Instalacja oprogramowania
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Instalacja oprogramowania Uruchamianie trybu komputerowego
 Na p ycie CD-ROM do czonej do aparatu znajduj  si  pliki w 
formacie PDF z instrukcj  u ytkownika. Wyszukaj pliki PDF przy 
u yciu eksploratora systemu Windows.
Przed otwarciem plików PDF zainstaluj program Adobe Reader z p yty
CD-ROM z oprogramowaniem.
Aby prawid owo zainstalowa  wersj  Adobe Reader 6.0.1, zainstalowany 
musi by  program Internet Explorer 5.01 lub nowszy. Odwied  witryn
„www.microsoft.com” i pobierz nowsz  wersj  programu Internet Explorer.

�

�

 Po pod czeniu kabla USB aparatu do portu USB w komputerze i 
w czeniu zasilania aparat automatycznie prze czy si  w tryb po czenia z 
komputerem.
 W tym trybie mo na przesy a  zapisane obrazy do komputera za 
po rednictwem kabla USB.

Konfi guracja aparatu w celu po czenia
 1. W cz aparat.
 2.  Pod cz aparat do komputera przy u yciu

kabla USB do czonego w zestawie.
 3.  W cz komputer. Aparat i komputer s

po czone.
 4.  Na wy wietlaczu LCD wy wietlone zostanie 

menu wyboru urz dzenia zewn trznego.
 5.  Wybierz opcj  [KOMPUTER] przy u yciu

przycisków kierunkowych W GÓR /W DÓ  i naci nij przycisk OK.

�

WYBIERZ USB 
KOMPUTER
DRUKARKA

              POTW.OK
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Uruchamianie trybu komputerowego
Pod czanie aparatu do komputera�

Od czanie aparatu od komputera
Patrz strona 87 (Od czanie dysku wymiennego).
�

Ä Je li przy pod czaniu aparatu do komputera w kroku 5 wybrana zostanie 
opcja [DRUKARKA], wy wietlony zostanie komunikat [POD CZ.
DRUKARKI] i po czenie nie zostanie nawi zane. W takiej sytuacji 
od cz kabel USB i jeszcze raz wykonaj procedur  od kroku 2.

Pobieranie zapisanych obrazów
Obrazy zapisane w aparacie mo na pobra  na twardy dysk komputera, 
a nast pnie je wydrukowa  lub edytowa  przy u yciu oprogramowania 
do edycji zdj .

 1.  Pod cz aparat do komputera przy 
u yciu kabla USB.

 2.  Na ekranie komputera wybierz 
ikon  [Mój komputer] i kolejno klikaj 
dwukrotnie pozycje [Dysk wymienny 
! DCIM! 100SSCAM].
Zostan  wy wietlone pliki obrazów.

�

 3.  Wybierz obraz i kliknij go prawym 
przyciskiem myszy.
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Uruchamianie trybu komputerowego
 4.  Otwarte zostanie menu podr czne.

Kliknij opcj  [Wytnij] lub [Kopiuj].
- [Wytnij] : wycina wybrany plik.
- [Kopiuj] : kopiuje plik.

 5. Kliknij folder, do którego chcesz wklei  plik.

 6.  Kliknij go prawym przyciskiem myszy, 
aby wy wietli  menu podr czne. Kliknij 
opcj  [Wklej].

 7.  Plik zostanie przes any z aparatu 
do komputera.

 -  U ywaj c programu [Samsung Master], mo na przegl da  obrazy 
zapisane w pami ci bezpo rednio na monitorze komputera i kopiowa
lub przenosi  je.

W celu przegl dania obrazów zalecamy skopiowanie ich do komputera. 
W przypadku otwierania obrazów bezpo rednio z dysku wymiennego 
mo e nast pi  nag e zerwanie po czenia.
Je li do katalogu Dysk wymienny pobrany zostanie obraz, który nie 
zosta  wykonany przy u yciu tego aparatu, w trybie ODTWARZANIA na 
wy wietlaczu LCD pojawia  si  b dzie komunikat [B D PLIKU!], a w 
trybie MINIATUR nic nie b dzie wy wietlane.

�

�
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Od czanie dysku wymiennego

 6.  Otwarte zostanie okno od czania/
usuwania sprz tu. Kliknij przycisk 
[Zamknij]. Mo na wówczas bezpiecznie 
od czy  dysk wymienny.

 7. Od cz kabel USB.

 5.  Otwarte zostanie okno [Sprz t mo e
by  bezpiecznie usuni ty]. Naci nij
przycisk [OK].

Windows 2000/XP/Vista
(Rzeczywisty wygl d mo e by  inny ni  na ilustracjach, w zale no ci od 
systemu operacyjnego Windows).

 1.  Sprawd , czy nie trwa przesy anie pliku mi dzy aparatem a 
komputerem. Je li miga lampka stanu aparatu, poczekaj, a  przestanie 
miga  i zacznie wieci  sta ym wiat em.

�

 4.  Otwarte zostanie okno [Zatrzymywanie 
urz dzenia sprz towego]. Wybierz 
pozycj  [Masowe urz dzenie
magazynuj ce USB] i kliknij przycisk 
[OK].

 3.  Otwarte zostanie okno od czania/
usuwania sprz tu. Wybierz pozycj
[Masowe urz dzenie magazynuj ce
USB] i kliknij przycisk [Zatrzymaj].

 2.  Kliknij dwukrotnie ikon  od czania/
usuwania sprz tu na pasku zada .

[Kliknij dwukrotnie]
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Samsung Master
 4.  Wybierz lokalizacj  docelow  i 

utwórz folder, w którym zapisane 
zostan  pobrane obrazy i foldery.

  -  Mo na utworzy  folder, którego 
nazw  b dzie stanowi a data. 
Nast pnie obrazy zostan  do 
niego pobrane.

  -  Mo na tak e utworzy  nowy folder, 
nadaj c mu w asn  nazw .

  -  Dla pobieranych obrazów mo na
równie  wybra  folder, który ju
istnieje.

 5. Kliknij przycisk [Next >] (Dalej).

 6.  Wy wietlone zostanie okno 
pokazane na ilustracji. W górnej 
cz ci okna wy wietlone zostanie 
miejsce docelowe dla wybranego 
folderu. Kliknij przycisk [Start], aby 
pobra  obrazy.

 7.  Pobrane obrazy zostan
wy wietlone.

Oprogramowanie to umo liwia pobieranie, przegl danie, edytowanie i 
zapisywanie obrazów i fi lmów. Narz dzie to jest obs ugiwane tylko przez 
systemy Windows.
Aby uruchomi  program, kliknij kolejno pozycje [Start ! Programy 
!Samsung!Samsung Master].

 3. Kliknij przycisk [Next >] (Dalej).

Pobieranie obrazów
 1. Pod cz aparat do komputera.

 2.  Po pod czeniu aparatu do 
komputera wy wietlone zostanie okno 
umo liwiaj ce pobieranie obrazów.

  -  Aby pobra  zapisane obrazy, naci nij
przycisk [Select All] (Zaznacz 
wszystko).

  -  Wybierz dany folder w oknie i 
kliknij przycisk [Select All] (Zaznacz 
wszystko). Mo na zapisa  obrazy i wybrany folder.

  -  Klikni cie przycisku [Cancel] (Anuluj) spowoduje anulowanie 
pobierania.

�
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Samsung Master
Przegl darka obrazów: Umo liwia przegl danie zapisanych obrazów.�

- Poni ej podano funkcje przegl darki obrazów.
Ì Pasek menu: Umo liwia wybór funkcji.

File (Plik), Edit (Edycja), View (Widok), Tools (Narz dzia), funkcje zmian, 
automatyczne pobieranie, Help (Pomoc) itd.
Í Okno wyboru obrazów: W tym oknie mo na wybra dane obrazy.
3 Menu wyboru rodzaju mediów: W tym menu mo na wybra  funkcje przegl darki

obrazów, edycji obrazów i edycji fi lmów.
4 Okno podgl du: Umo liwia podgl d obrazu lub fi lmu i sprawdzenie 

informacji multimedialnych.
5 Pasek zoom: Umo liwia zmian  rozmiaru obrazu na podgl dzie.
6 Okno wy wietlania folderów: Umo liwia sprawdzenie lokalizacji folderu, 

w którym znajduje si  wybrany obraz.
7 Okno wy wietlania obrazów: Wy wietlane s  obrazy z wybranego folderu.

Wi cej informacji mo na znale  w menu [Help] (Pomoc) programu 
Samsung Master.
Ä

Edycja obrazów: Umo liwia edytowanie zdj .�

- Poni ej podano funkcje edycji obrazów.
Ì Menu edycji: Mo na wybra  nast puj ce podmenu.

   [Tools] (Narz dzia) :  Mo na zmieni  rozmiar lub przyci  wybrany obraz. 
Patrz menu [Help] (Pomoc).

[Adjust] (Dostosuj) : Mo na zmieni  jako  obrazu. Patrz menu [Help] (Pomoc).
  [Retouch] (Retusz) :  Mo na zmienia  wygl d obrazu lub dodawa  na 

nim ró ne efekty. Patrz menu [Help] (Pomoc).
Í Narz dzia rysowania: Narz dzia umo liwiaj ce edycj  obrazu.
3 Okno wy wietlania obrazów: W tym oknie wy wietlany jest wybrany obraz.
4 Okno podgl du: Umo liwia podgl d zmian dokonanych na obrazie.

Zdj cia edytowanego przy u yciu programu Samsung Master nie mo na
odtworzy  w aparacie.
Wi cej informacji mo na znale  w menu [Help] (Pomoc) programu 
Samsung Master.

Ä

Ä



90

Samsung Master

- Poni ej podano funkcje edycji klipów fi lmowych.
Ì Menu edycji : Mo na wybra  nast puj ce podmenu.

  [Add Media] (Dodaj media) :  Umo liwia dodawanie innych 
elementów do klipu fi lmowego.

[Edit Clip] (Edytuj klip) :  Umo liwia zmian  jasno ci, kontrastu i nasycenia.
  [Effects] (Efekty): : Umo liwia dodawanie efektów.
  [Set Text] (Wstaw tekst) : Umo liwia dodawanie tekstu.
  [Narrate] (Narracja) : Umo liwia dodawanie narracji.
  [Produce] (Utwórz) :  Umo liwia zapisanie edytowanego pliku 

multimedialnego jako nowego pliku. 
Mo na wybra  format pliku AVI, Windows 
media (wmv) i Windows media (asf).

Í Okno wy wietlania klatek: W tym oknie mo na wstawi  pliki multimedialne.

Niektóre klipy fi lmowe, które zosta y skompresowane przy u yciu
kodeku niekompatybilnego z programem Samsung Master, nie mog
by  odtwarzane w programie Samsung Master.
Wi cej informacji mo na znale  w menu [Help] (Pomoc) programu 
Samsung Master.

Ä

Ä

Edycja klipów fi lmowych:  Mo na utworzy  klip fi lmowy, cz c w nim ze 
sob  zdj cia, fi lmy, narracj  i pliki muzyczne. 

�
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Instalacja sterownika USB w systemie MAC U ywanie sterownika USB w systemie MAC
1. Na p ycie z oprogramowaniem nie ma sterownika USB dla systemów MAC, 

poniewa  systemy MAC obs uguj  sterownik aparatu.
2. Sprawd  podczas uruchamiania, jaka wersja systemu MAC jest 

zainstalowana. Ten aparat jest kompatybilny z systemami MAC OS 10.3.
3. Pod cz aparat do komputera Macintosh i w cz zasilanie aparatu.
4. Po pod czeniu aparatu do komputera na pulpicie pojawi si  nowa ikona.

1. Kliknij dwukrotnie ikon  na pulpicie. Wy wietlony zostanie folder pami ci
aparatu.

2. Wybierz obraz i skopiuj lub przenie  go do komputera.

Najpierw zako cz przesy anie plików z komputera do aparatu, a 
nast pnie usu  dysk wymienny przy u yciu polecenia usuwania.
�
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Cz ste problemy
W razie problemów zwi zanych z po czeniem USB zapoznaj si  z 
poni szymi informacjami.

Przypadek 1  Kabel USB nie jest pod czony lub pod czony jest kabel 
USB inny ni  Pdostarczony w zestawie. 
!  Pod cz przewód USB z zestawu.

Przypadek 2  Aparat nie zosta  wykryty przez komputer.
Czasami aparat mo e by  wy wietlany w sekcji [Nieznane 
urz dzenia] w Mened erze urz dze .
! Wy cz aparat, od cz kabel USB, pod cz ponownie 

kabel USB i ponownie w cz aparat.

Przypadek 3 Podczas przesy ania pliku wyst pi  niespodziewany b d.
! Wy cz i ponownie w cz aparat. Prze lij plik jeszcze raz.

Przypadek 4 W przypadku u ywania koncentratora USB.
! Problem przy pod czaniu aparatu do komputera za 

po rednictwem koncentratora USB mo e wyst pi , je li
koncentrator i komputer nie s  kompatybilne. W miar
mo liwo ci pod czaj aparat bezpo rednio do komputera.

Przypadek 5 ACzy do komputera pod czone s  inne kable USB?
!   Aparat mo e nie dzia a  prawid owo, je li w tym samym 

czasie do komputera pod czone s  inne kable USB. W 
takiej sytuacji od cz pozosta e kable USB i pozostaw 
tylko ten, który jest pod czony do aparatu.

Przypadek 6 Gdy otwieram Mened era urz dze  (klikaj c kolejno Start !
(Ustawienia)! Panel sterowania ! (Wydajno  i konserwacja) 
! System ! (Sprz t)! Mened er urz dze ), znajduj  si
tam pozycje oznaczone jako „Nieznane urz dzenia” lub „Inne 
urz dzenia” z ó tymi znakami zapytania (?) lub wykrzyknikami (!).
! Kliknij prawym przyciskiem pozycj  oznaczon  znakiem 

zapytania (?) lub wykrzyknikiem (!) i wybierz polecenie 
„Usu ”. Uruchom ponownie komputer i jeszcze raz 
pod cz aparat. 

Przypadek 7  W przypadku stosowania niektórych programów 
abezpieczaj cych (Norton Anti Virus, V3 itp.) komputer 
mo e nie rozpoznawa  aparatu jako dysku wymiennego.
! Zatrzymaj prac  programu zabezpieczaj cego i pod cz

aparat do komputera. Informacje na temat tymczasowej 
dezaktywacji programu zabezpieczaj cego mo na
znale  w jego instrukcji obs ugi.

Przypadek 8  Aparat jest pod czony do portu USB znajduj cego si  z 
przodu komputera.
! Gdy aparat jest pod czony do portu USB znajduj cego

si  z przodu komputera, komputer mo e nie wykry
aparatu. Pod cz aparat do portu USB znajduj cego si
z ty u komputera.
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Cz ste problemy
Je li sterownik DirectX 9.0 lub nowszy nie jest zainstalowany.
� Zainstaluj sterownik DirectX 9.0 lub nowszy.

  1) W ó  p yt  CD do czon  do aparatu.
  2)  Uruchom Eksplorator systemu Windows i wybierz folder nap du

[CD-ROM:\DirectX], a nast pnie kliknij plik DXSETUP.exe.
Program DirectX zostanie zainstalowany. Aby pobra  sterownik 
DirectX z Internetu, odwied  t  witryn : http://www.microsoft.
com/directx

Je li komputer, do którego pod czony jest aparat, przestaje reagowa , gdy 
uruchamiany jest system Windows. 
�W takiej sytuacji od cz aparat od komputera i poczekaj, a  uruchomi 

si  system Windows. Je li problem si  powtarza, wy cz opcj
wykrywania magistrali USB „Legacy USB Support” i ponownie 
uruchom komputer. Opcja „Legacy USB Support” znajduje si  w menu 
ustawie  systemu BIOS. (Menu ustawie  systemu BIOS ró ni si  w 
zale no ci od marki komputera i w niektórych menu systemu BIOS 
nie ma opcji „Legacy USB Support”.) Je li nie mo esz samodzielnie 
zmieni  ustawienia tej funkcji, skontaktuj si  z producentem komputera 
lub systemu BIOS.

Je li nie mo na usun  pliku fi lmowego, nie mo na od czy  dysku wymiennego 
lub podczas przesy ania pliku wy wietlany jest komunikat o b dzie.
� Powy sze problemy mog  czasami wyst powa , je li z p yty CD 

zainstalowany zosta  tylko program Samsung Master. 
  -  Zamknij program Samsung Master, klikaj c ikon  programu 

Samsung Master na pasku zada .
  -  Zainstaluj wszystkie aplikacje znajduj ce si  na p ycie CD z 

oprogramowaniem.

�

�

�

Sposób poprawnego usuwania baterii, w 
które wyposa ony jest niniejszy produkt

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposa ony
jest niniejszy produkt 
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich 
posiadaj cych oddzielne systemy zwrotu zu ytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obs ugi lub opakowaniu oznacza, 
e po up ywie okresu u ytkowania baterie, w które wyposa ony by  dany 

produkt, nie mog  zosta  usuni te wraz z innymi odpadami pochodz cymi
z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole 
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazuj , e dana bateria zawiera rt , kadm lub 
o ów w ilo ci przewy szaj cej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 
2006/66. Je li baterie nie zostan  poprawnie zutylizowane, substancje te mog
powodowa  zagro enie dla zdrowia ludzkiego lub rodowiska naturalnego. 

Aby chroni  zasoby naturalne i promowa  ponowne wykorzystanie 
materia ów, nale y oddziela  baterie od innego typu odpadów i poddawa
je utylizacji poprzez lokalny, bezp atny system zwrotu baterii.

U ytkownik nie mo e samodzielnie wymienia  baterii stosowanych 
w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany mo na
uzyska  u lokalnego us ugodawcy.
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Prawid owe pozbywanie si  produktu (odpady elektryczne 
i elektroniczne) (Dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych 
krajów europejskich posiadaj cych systemy segregacji 
odpadów).

Umieszczenie takiego symbolu na produkcie lub w do czonej do niego 
dokumentacji oznacza, e po zako czeniu okresu u ytkowania tego 
produktu nie nale y post powa  z nim jak z odpadami z gospodarstwa 
domowego. Aby zapobiec mo liwym szkodom dla rodowiska lub zdrowia 
ludzkiego na skutek niekontrolowanego pozbywania si  odpadów, prosimy 
o oddzielenie tego produktu od innych odpadów i oddanie go do punktu 
recyklingu, umo liwiaj c nienaruszaj ce równowagi ekologicznej ponowne 
wykorzystanie materia ów. U ytkownicy prywatni powinni skontaktowa
si  z pracownikiem sklepu, w którym produkt zosta  zakupiony, lub z 
przedstawicielem w adz lokalnych, aby uzyska  informacje na temat miejsca 
i sposobu poddania tego produktu procesowi recyklingu. U ytkownicy
biznesowi powinni skontaktowa  si  ze swoim dostawc  i sprawdzi
warunki umowy zakupu. Tego produktu nie nale y pozbywa  si  razem z 
innymi odpadami przemys owymi.

Prawid owe pozbywanie si  produktu

Oznaczenie Eco fi rmy Samsung
W asne oznaczenie fi rmy Samsung u ywane jest w celu 
skutecznego przekazywania konsumentom informacji na 
temat funkcji przyjaznych dla rodowiska produktów fi rmy 
Samsung. Oznaczenie to symbolizuje sta e d enie fi rmy 
Samsung do opracowywania produktów przyjaznych dla 
rodowiska.
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