
INSTRUKCJA OBS¸UGI

Cyfrowy aparat
fotograficzny

 

VPC-S6

 

Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania aparatu prosimy o dok∏adne zapoznanie si´ z
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Ponadto ka˝dy u˝ytkownik powinien
zapoznaç si´ z oddzielnà broszurkà zatyt. “INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACJI” tak, by zrozumieç zalecenia w niej zawarte. 
Niniejszà instrukcj´ nale˝y zachowaç w bezpiecznym miejscu celem póêniejszego
wykorzystania.

 

Wa˝ne:

 

W niniejszej instrukcji wyjaÊniono, jak bezpiecznie u˝ytkowaç aparat
fotograficzny VPC-S6.
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Polski

 

DLA U˚YTKOWNIKÓW W KRAJACH UE

 

Nag∏ówki nawigacyjne w tekÊcie instrukcji

 

Ponadto w poszukiwaniu odpowiedzi na powsta∏e pytania lub problemy warto
zajrzeç do rozdzia∏u „NAJCZ¢ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA” (str. 119) i rozdzia∏u
„WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK” (str. 122).

 

Uwaga:

 

•

 

Symbol przedstawiony po lewej i oznaczany przezeƒ system
recyklingu opadów dotyczy wy∏àcznie krajów Unii
Europejskiej i nie stosuje si´ do krajów w innych cz´Êciach
Êwiata.

Ten produkt firmy SANYO zosta∏ opracowany i wytworzony z
materia∏ów wysokiej jakoÊci i komponentów, które mo˝na
poddaç recyklingowi dla ich ponownego wykorzystania.
Symbol ten informuje, ˝e urzàdzenie elektryczne lub
elektroniczne, do którego si´ odnosi, powinno po zu˝yciu si´
zostaç oddane do osobnej utylizacji, a nie wyrzucone do Êmieci
domowych.
Prosimy o oddanie wyrzucanego urzàdzenia do punktu utylizacji
/ centrum recyklingu w Twojej gminie.
W UE funkcjonujà specjalne osobne systemy zbierania zu˝ytych
wyrobów elektrycznych i elektronicznych.
Chroƒmy razem nasze Êrodowisko naturalne!

 

WSKAZÓWKA

 

Sygnalizuje informacje, które mogà okazaç si´ przydatne w
obs∏udze urzàdzenia.

 

UWAGI

 

Sygnalizuje pewne rozszerzone zalecenia lub informacje
specjalne.

 

KU UWADZE

 

Sygnalizuje, ˝e informacja opatrzona tym napisem wymaga
znacznej uwagi.

 

(str. XXX)

 

Oznacza, ˝e na stronie XXX wskazanej w nawiasie znajdujà
si´ dok∏adniejsze informacje.
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PRZYGOTOWANIE APARATU DO U˚YTKOWANIA

 

1

 

Otwórz klapk´ komory baterii/karty i w∏ó˝ baterie do Êrodka.

 

3

 

Klapka komory baterii/karty znajduje si´ w podstawie aparatu.

 

2

 

NaciÊni´ciem wy∏àcznika aparatu (ON/OFF) w∏àcz aparat.

 

3

 

Na monitorze LCD aparatu wyÊwietla si´ tzw. 

 

Ekran Fotografowania

 

(tj. obraz widziany przez aparat plus pewne elementy sterowania
charakterystyczne dla trybu fotografowania).

Wk∏adamy baterie / akumulatory

Klapka zamkni´cia
baterii i karty

Baterie
(akumulatory)

Wy^àcznik
aparatu
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Robimy jedno zdj´cie

 

1

 

NaciÊnij przycisk spustu migawki 
(ukazany na ilustracji obok).

 

3

 

Aparat robi zdj´cie i zapisuje je do
pami´ci.

 

4

 

Nagrywamy sekwencj´ wideo.

 

1

 

NaciÊnij przycisk MENU, po czym 
naciÊnij przycisk [

 

p

 

].

 

3

 

Aparat przechodzi do trybu rejestracji
sekwencji wideo.

 

2

 

NaciÊnij przycisk MENU.

 

3

 

NaciÊnij spust migawki.

 

3

 

Aparat startuje rejestracj´ obrazu
(tj. nagrywanie sekwencji wideo).

 

3

 

Aby zatrzymaç nagrywanie, naciÊnij
znowu spust migawki.

 

3

 

˚eby wróciç do trybu fotografowania:
NaciÊnij przycisk MENU, potem
przycisk [

 

l

 

] i znowu MENU.

 

KU UWADZE
Ten aparat nie nagrywa dêwi´ku.

 

•

 

Podczas odtwarzania sekwencji wideo aparat b´dzie odtwarza∏ jedynie obraz.

Spust
migawki

Przycisk [p]

Przycisk [l]

Przycisk
MENU

Robimy pierwsze zdj´cia i nagrywamy pierwszà sekwencj´ 
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WyÊwietlanie zrobionych zdj´ç

 

1

 

NaciÊnij przycisk odtwarzania [a

 

].

 

3

 

Obraz wyÊwietlany na monitorze LCD
prze∏àcza si´ na tzw. 

 

Ekran
Odtwarzania

 

.

 

3

 

Pozosta∏e zapisane zdj´cia mo˝esz
wyÊwietliç, naciskajàc przyciski [

 

l

 

] lub
[

 

p

 

].

 

3

 

Po ponownym naciÊni´ciu przycisku
[a

 

] aparat wraca do 

 

Ekranu
Fotografowania

 

.

 

4

 

Odtwarzanie nagranych sekwencji
wideo

 

1

 

NaciÊnij przycisk odtwarzania [a

 

].

 

3

 

Obraz wyÊwietlany na monitorze LCD
prze∏àcza si´ na tzw. 

 

Ekran
Odtwarzania

 

.

 

3

 

Naciskaj przyciski [

 

l

 

] lub [

 

p

 

] tak,
d∏ugo a˝ zobaczysz klatk´ nale˝àcà do
sekwencji wideo, którà chcesz
odtworzyç.

 

3

 

Klatki sekwencji wideo odró˝nisz od 
zdj´ç po tym, ˝e majà wàskie paski 
perforacji przy górnej i dolnej kraw´dzi ich obrazu.

 

•

 

NaciÊnij wy∏àcznik aparatu (ON/OFF), aby go wy∏àczyç.

Przycisk SET

Przycisk
odtwarzania [a]

Symbol perforacji
<Ekran Odtwarzania 

Sekwencji Wideo>

Odtwarzamy zapisane zdj´cia i sekwencje wideo

Po skoƒczeniu zdj´ç…
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SZYBKIE WYSZUKANIE POTRZEBNEJ FUNKCJI APARATU

 

Aparat dysponuje mnóstwem wygodnych opcji u˝ytkowych i funkcji. Poczàwszy
od zrobienia zdj´cia dok∏adnie wg zamierzonego efektu a˝ po przeglàdanie zdj´ç
ró˝nymi dost´pnymi metodami — to wszystko podano w poni˝szej tabeli tak, byÊ
móg∏ szybko i precyzyjnie wyszukaç t´ operacj´ obs∏ugowà, której potrzebujesz:

 

Obs∏uga funkcji 
podstawowych

Wygodne funkcje 
aparatu Dodatkowe funkcje aparatu
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Podstawy fotografowania i 
filmowania

 

•„Robienie pojedynczych zdj´ç”
na str. 25.

•„Wykonanie serii zdj´ç”, str. 59.
•„Nagrywanie sekwencji wideo”

na str. 30.

 

Robienie serii zdj´ç ze 
zmianà jasnoÊci

 

•„U˝ywanie opcji braketingu w
wykonywaniu serii zdj´ç” na
str. 60.

 

Rejestrowanie daty i czasu 
zrobienia zdj´cia

 

•„USTAWIANIE DATY I
CZASU” na str. 17.

 

Fotografia z bliska

 

•„ZAKRESY OSTROÂCI” – o
trybie makro czyt. na str. 55.

 

Uzyskiwanie ostrzejszych zdj´ç

 

•„ZAKRESY OSTROÂCI” – o ostroÊci
nastawianej r´cznie czyt. na str. 56.

 

Wybranie ma∏ego pola nastawiania 
ostroÊci

 

•„METODY NASTAWIANIA OSTROÂCI”
na str. 63.

 

Kontrolowanie ostroÊci uzyskanej 
na zdj´ciu

 

•„ZOOMOWANIE ODTWARZANEGO
ZDJ¢CIA” na str. 76.

 

Optymalizacja jakoÊci zdj´cia

 

•„ROZDZIELCZOÂå ZDJ¢CIOWA
I FILMOWA” na str. 54.

 

Zmniejszenie migotania obrazu sekwencji wideo

 

•„REDUKCJA MIGOTANIA OBRAZU” na str. 68.

 

Robienie zdj´ç szybko poruszajàcym si´ obiektom

 

•„PROGRAMY TEMATYCZNE” (fotografowanie sportu)  str. 40.

 

Fotografowanie i rejestrowanie sekwencji w bardzo jasnych warunkach

 

•„KOREKCJA EKSPOZYCJI” na str. 37.
•„TRYBY PRACY LAMPY B Y̧SKOWEJ” na str. 35.
•„PROGRAMY TEMATYCZNE” (tryb zdj´ç nocnych) na str. 40.

 

Podwy˝szenie czu∏oÊci aparatu
•„CZU¸OÂå ISO APARATU” na str. 65.

Robienie zdj´ç ludziom
•„PROGRAMY TEMATYCZNE” (program portretowy / program zdj´ç nocnych) na str. 40.
•„TRYBY PRACY MIGAWKI” (zdj´cia do legitymacji, dowodów to˝samoÊci) na str. 58.
•„FILTRY” (filtr tonów skóry) na str. 42.
•„TRYBY PRACY LAMPY B Y̧SKOWEJ” (redukcja efektu czerwonych oczu) na str. 35.

Fotografowanie widoków (krajobrazy)
•„PROGRAMY TEMATYCZNE” (program krajobrazowy) na str. 40.
•„ZAKRESY OSTROÂCI” (ustawienie na nieskoƒczonoÊç) na str. 55.

Robienie zdj´ç samemu sobie
•„SAMOWYZWALACZ” na str. 57.

Przyciemnianie i 
rozjaÊnienie zdj´ç
•„KOREKCJA EKSPOZYCJI”

na str. 37.

Ocena jasnoÊci wybranego miejsca 
kadru
•„METODY POMIARU ÂWIAT¸A”,

str. 64.
Dobranie w∏aÊciwej fotoczu∏oÊci 
przetwornika aparatu
•„CZU¸OÂå ISO APARATU” na str. 65.

Zmiana koloru zdj´cia
•„FILTRY” (monochromatyzator

/  technika sepia) na str. 42.

Skorygowanie bieli w obrazie, by 
wyglàda∏a naturalnie
•„KOREKCJA BIELI OBRAZU” na str. 66.
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Podstawy przeglàdania 
obrazów
•„Odtwarzanie sekwencji

wideo” na str. 31.

•„Przeglàdanie zdj´ç” na str. 27. Wyszukanie pliku obrazu
•„WyÊwietlanie zdj´ç i

sekwencji w podglàdzie
indeksowym 3x3” na str. 28.

Powi´kszanie 
odtwarzanego zdj´cia
•„WyÊwietlanie zdj´cia w

powi´kszeniu” na str. 29.

Sprawdzenie ostroÊci zdj´cia
•„ZOOMOWANIE ODTWARZANEGO

ZDJ¢CIA” na str. 76.
Zmiana orientacji wyÊwietlanego 
zdj´cia
•„OBRACANIE ZDJ¢å” na str. 78.

Odtwarzanie zdj´ç w formie pokazu
•„AUTOMATYCZNY POKAZ ZAPISANYCH ZDJ¢å” na str. 89.

Regulacja jaskrawoÊci monitora LCD
•„JASKRAWOÂå MONITORA LCD” na str. 99.
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h Wyszukiwanie interesujàcego pliku obrazowego

•„WyÊwietlanie zdj´ç i sekwencji w podglàdzie indeksowym 3x3” na str. 28.

Kasowanie danych z pami´ci
•„KASOWANIE PLIKÓW

DANYCH” na str. 74.

Zabezpieczanie danych 
przed przypadkowym
•„OCHRONA PLIKÓW PRZED

SKASOWANIEM” na str. 73.
Sformatowanie karty
•„FORMATOWANIE PAMI¢CI

NA KARCIE I PAMI¢CI
WEWN¢TRZNEJ” na str. 105.

Wskazanie: liczby kopii drukowanych zdj´ç, wydrukowania fotoindeksu, nadrukowania daty
•„USTAWIENIA DRUKOWANIA” na str. 82.

WyÊwietlenie zestawu ustawieƒ, które aparat zastosowa∏ do zarejestrowania zdj´cia / sekwencji 
wideo
•„WYÂWIETLANIE INFORMACJI O ZDJ¢CIU / SEKWENCJI WIDEO” na str. 90.

Obs∏uga funkcji 
podstawowych

Wygodne funkcje 
aparatu Dodatkowe funkcje aparatu
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KONTROLA KOMPLETNOÂCI WYPOSA˚ENIA APARATU

• Pasek na r´k´: 1 szt. • Pakiet oprogramowania firmy
SANYO (CD-ROM): 1 szt.

• Baterie alkaliczne: 2 szt.
(baterie wykonane w wersji
specjalnie na wyposa˝enie aparatu)

• Specjalnie dopasowany kabel USB:
1 szt.

• „INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO
U˚YTKOWANIA” (ta ksià˝eczka
instruuje u˝ytkownika w zakresie
zachowania niezb´dnych Êrodków
ostro˝noÊci).
Ksià˝eczk´ nale˝y przeczytaç przed
rozpocz´ciem u˝ytkowania
aparatu.

• Skrócona instrukcja obs∏ugi
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Rodzaje kart, które mo˝na instalowaç w tym aparacie fotograficznym:
• Karty pami´ci SD.
• Karty pami´ci Multi Media.

• W tej instrukcji przez kart´ nale˝y rozumieç ka˝dà kart´ SD lub Multi Media
u˝ywanà w tym aparacie fotograficznym.

• Karty pokazane na ilustracjach tej instrukcji to karty SD, jednak wszystkie
omówione tu procedury: wk∏adania, wyjmowania, formatowania karty stosujà
si´ równie˝ do kart Multi Media.

Przymocowanie paska na r´k´ do aparatu

Kartowe noÊniki danych akceptowane przez aparat

Co oznacza termin „KARTA” w tej instrukcji?
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MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE MO˚LIWOÂCI APARATU
Opisywany tu aparat VPC-S6 jest przeznaczony do robienia zdj´ç i rejestrowania
filmowych sekwencji wideo.
Aparat posiada mnóstwo funkcji, których zrealizowanie jest mo˝liwe tylko w
cyfrowym aparacie fotograficznym, a wÊród nich: super szybkie nastawianie
ostroÊci, zrozumiale wyÊwietlana treÊç obrazowa z symbolami objaÊniajàcymi
(dobra czytelnoÊç na du˝ym monitorze LCD), a tak˝e rozbudowane programy
tematyczne i wiele, wiele innych opcji.

Ju˝ nie przegapisz ciekawego uj´cia dzi´ki szybkiemu nastawianiu 
ostroÊci (zob. str. 20)
W tym aparacie wystarczy lekko dotknàç spustu migawki, a specjalny czujnik
dotyku automatycznie uruchomi w aparacie automatyk´ nastawienia ostroÊci
obrazu.

F2.8
1/30
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Bardzo proste Menu Wyboru Trybu
Do prze∏àczenia si´ z robienia zdj´ç na rejestracj´ sekwencji wideo (i z
powrotem) wystarcza teraz naciÊni´cie tylko jednego przycisku. Równie˝ dost´p
do Menu Ustawieƒ Rejestracji nigdy przedtem nie by∏ tak szybki.

MOVIEPHOTO

<Tryb rejestracji sekwencji wideo><Tryb fotografowania>



9 Polski

ORGANIZACJA TWOJEGO SYSTEMU
Akcesoria do∏àczone w zestawie z aparatem VPC-S6 umo˝liwiajà pod∏àczenie go
do komputera lub drukarki. Po∏àczenie z komputerem daje Ci przyk∏adowo
mo˝liwoÊç skopiowania zdj´ç z pami´ci aparatu / karty na dysk twardy
komputera. Dzi´ki prostemu pod∏àczeniu do drukarki bezpoÊrednio wydrukujesz
Twoje zdj´cia. Aparat umo˝liwia jednak tak˝e takie przygotowanie zdj´ç
zapisanych na karcie, ˝e mo˝esz oddaç jà do punktu fotograficznego, ˝eby tam
wykonano odbitki we wskazany przez Ciebie sposób (tzn. wg „opisu”).

• Czytnik kart
• Drukarka

obs^ugujàca
standard DPOF

• Punkt us^ug
fotograficznych

Specjalnie
dopasowany
kabel USB

Komputer

Drukarka

Zasilacz sieciowy
(do nabycia osobno)

Karta pami´ci SD
bàdê Multi Media
(obie do nabycia
osobno wzgl. dost´pne
w handlu)
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NAZWY ELEMENTÓW APARATU

Widok od przodu

Obiektyw

Przycisk spustu migawki

Wskaênik czujnika dotkni´cia spustu

Wy^àcznik aparatu

Lampa b^yskowa

Lusterko: s^u˝y do
kontroli poprawnoÊci
kàta ustawienia aparatu,
gdy u˝ytkownik sam
sobie robi zdj´cie.

Gniazdo
USB

Kontrolka pracy
samowyzwalacza
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Widok od ty∏u

Gniazdo na Êrub´ statywu

Widok od do^u

Monitor LCD
Kontrolka pracy aparatu I/O

Przycisk SET

Przycisk odtwarzania [a]

Prze^àcznik regulacji zooma
[W]/[T]

Uszko na pasek

Przycisk MENU

Przycisk [d]

Przycisk [g]

Przycisk [l]

Przycisk [p]

Pokrywa zamkni´cia baterii i karty

Gniazdo zasilania ‘DC IN’
• Pod^àczaç tylko zasilacz wskazany przez SANYO
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WK¸ADANIE KARTY i BATERII DO APARATU
Aparat posiada 15 MB pami´ci wewn´trznej, co oznacza, ˝e mo˝esz nim robiç
zdj´cia (tj. zapisywaç wynikowe pliki obrazowe) nawet wtedy, gdy nie
zainstalowano w nim karty pami´ci. Tym niemniej po zainstalowaniu karty w
aparat b´dzie w stanie zrobiç i zapami´taç jeszcze wi´cej zdj´ç / sekwencji (ni˝ w
samej tylko pami´ci wewn´trznej).
Karta nadaje si´ do u˝ytku po uprzednim jej sformatowaniu w tym aparacie
(str. 105).

1 Otwórz klapk´ komory baterii i karty.
3 Naciskajàc delikatnie klapk´, odsuƒ jà

i pozwól jej uchyliç si´.

2 W∏ó˝ kart´ do jej z∏àcza w komorze.
3 Wsuƒ kart´ pewnym ruchem a˝ do

klikni´cia w z∏àczu.

Pokrywa zamykajàca
komor´ baterii i karty

Karta

Kraw´dê
styków
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3 W∏ó˝ baterie do komory.
3 Wk∏adajàc baterie zwróç uwag´, by

ich bieguny (g i h) zgadza∏y si´ z
oznaczeniami w komorze.

4 Zamknij z powrotem klapk´ komory 
baterii i karty.

Gdy chcesz wyjàç kart´ z aparatu…
• Aby wyjàç kart´, najpierw naciÊnij jà, a

potem zwolnij nacisk — karta sama
wysunie si´ troch´ do góry, dzi´ki
czemu mo˝esz jà chwyciç i wyciàgnàç
ze szczeliny.

Baterie

c Wyciàgnij

a Otwórz

b NaciÊnij, a
potem puÊç
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KU UWADZE
Post´puj ostro˝nie, gdy wyjmujesz kart´.
• Nie próbuj wyjmowaç karty na si∏´.
• Nigdy nie wyjmuj karty, je˝eli kontrolka stanu aparatu szybko pulsuje. W

przeciwnym razie ryzykujesz utrat´ danych ju˝ zapisanych na karcie.
Nie mo˝na stosowaç baterii manganowych.
• Baterie manganowe majà nie tylko mniejszà pojemnoÊç, ale równie˝ z uwagi

na sk∏onnoÊç do nadmiernego rozgrzewania si´ podczas pracy nara˝ajà
aparat cyfrowy na uszkodzenie.

Inne ogniwa
• Je˝eli chcesz u˝ywaç innych ogniw ni˝ baterie alkaliczne (LR6), to zalecamy

nast´pujàce rodzaje akumulatorów:
3 Niklowo-wodorkowe (NiMH) w rozmiarze AA (SANYO HR-3UF) – 2 szt.
3 Niklowo-kadmowe (NiCd) w rozmiarze AA – 2 szt.

Wk∏adajàc baterie/akumulatory, pami´taj, ˝e ich bieguny muszà byç w∏aÊciwe
u∏o˝one do biegunów wskazanych w komorze aparatu.
Nie otwieraj klapki komory baterii i karty, gdy aparat jest w∏àczony.
Je˝eli klapka komory baterii zostanie otwarta, gdy aparat jest w∏àczony, to mo˝e
dojÊç do utraty wa˝nych danych (np. Twoich plików). Firma Sanyo Electric nie
przyjmuje odpowiedzialnoÊci za straty wynik∏e z zaniechania tego zalecenia.

WSKAZÓWKI
Fotografowanie bez karty
• Nawet gdy w aparacie nie ma karty, obrazy mo˝na zapisywaç i odtwarzaç w/z

pami´ci wewn´trznej o poj. 16 MB. Po w∏àczeniu aparatu bez karty na
monitorze LCD wyÊwietli si´ ikona z sygnalizujàca prac´ na pami´ci
wewn´trznej.

Wewn´trzna bateria podtrzymujàca
• Wewn´trzny (wbudowany) akumulatorek aparatu VPC-S6 s∏u˝y do

podtrzymywania ustawieƒ czasu i daty, a tak˝e wprowadzonych przez
u˝ytkownika ustawieƒ konfiguracyjnych fotografowania i rejestracji sekwencji.
Akumulatorek ten zostanie na∏adowany ca∏kowicie, je˝eli baterie pozostanà w
aparacie non-stop przez ok. 2 dni. Poczàwszy od stanu pe∏nego na∏adowania,
akumulatorek jest w stanie utrzymaç w pami´ci ww. ustawienia przez ok.
7 dni.

Je˝eli aparat nie b´dzie u˝ywany przez d∏u˝szy czas, to wyjmij baterie
• Pewna niewielka iloÊç energii jest pobierana przez aparat z baterii nawet

wtedy, gdy jest wy∏àczony. Dlatego te˝ zalecamy wyj´cie ich z aparatu,
którego nie zamierzasz u˝ywaç przez d∏ugi czas. Pami´taj jednak, ˝e wyj´cie
baterii na d∏ugi czas mo˝e spowodowaç skasowanie Twoich ustawieƒ zegara i
kalendarza aparatu (czas i data) tak, ˝e b´dà wymagaç ustawienia na nowo.
Stàd przed nast´pnym u˝yciem aparatu upewnij si´, czy czas i data sà
w∏aÊciwie ustawione.
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W¸ÑCZANIE i WY¸ÑCZANIE APARATU

W trybie rejestracji obrazów

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu.
3 Aparat w∏àcza si´.
3 Aparat w∏àcza si´ i ustawia w

tryb pracy, w którym ostatnio
by∏a u˝ywana.

W trybie odtwarzania obrazów

1 WciÊnij przycisk odtwarzania 
[a] na co najmniej 1 sekund´.
3 Na monitorze LCD pojawia si´

Ekran Odtwarzania (str. 27).

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu.
3 Aparat wy∏àcza si´.

<Je˝eli aparat zosta∏ w∏àczony przyciskiem odtwarzania [a], to…>
3 Aparat wy∏àczy si´ po naciÊni´ciu przycisku [a] bàdê wy∏àcznika aparatu.

W∏àczanie aparatu

Wy^àcznik
aparatu

Przycisk odtwarzania [a]

Monitor LCD

Wy∏àczanie aparatu
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W celu oszcz´dzania baterii funkcja oszcz´dzania energii – tzw. funkcja
uÊpienia aparatu – automatycznie wy∏àcza zasilanie aparatu po 1 min jego
nieu˝ywania w trybie rejestracji obrazów lub po 5 min w trybie odtwarzania
obrazów (sà to ustawienia fabryczne).
• Je˝eli funkcja oszcz´dzania energii jest aktywna (tj. zadzia∏a∏a) i chcia∏byÊ

przywróciç normalne zasilanie aparatu (tj. obudziç aparat), to mo˝esz to
zrobiç, wykonujàc jednà z poni˝szych czynnoÊci:
3 NaciÊnij przycisk [a].
3 NaciÊnij przycisk MENU lub przycisk SET.
3 NaciÊnij spust migawki.
3 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu.

• Je˝eli aparat otrzymuje zasilanie z pod∏àczonego do niego zasilacza
sieciowego (do nabycia jako osobny artyku∏), to funkcja oszcz´dzania energii
uaktywni si´ po ok. 10 min od w∏àczenia aparatu (ustawienie fabryczne).

• U˝ytkownik mo˝e samemu zadaç czas, po którym ma nast´powaç
uaktywnienie funkcji oszcz´dzania energii (str. 101).

• Je˝eli aparat jest po∏àczony z komputerem lub drukarkà specjalnie
dopasowanym kablem USB (w zestawie), to funkcja oszcz´dzania energii jest
wy∏àczona, i aparat wy∏àczy si´ automatycznie po 12 godzinach.

WSKAZÓWKA
Je˝eli wyÊwietli si´ wskazanie y…
• Podczas fotografowania aparat standardowo zapisuje na karcie czas i dat´

wykonania ka˝dego zdj´cia. Gdy danych tych (data i czas) nie mo˝e zapisaç —
poniewa˝ u˝ytkownik dotychczas wcale nie ustawi∏ zegara i kalendarza
aparatu — wyÊwietla si´ symbol y. Aby czas i data zdj´cia mog∏y zostaç
zapisane, nale˝y wprowadziç odpowiednie ustawienia przed
fotografowaniem.

W∏àczanie aparatu, gdy dzia∏a w nim funkcja oszcz´dzania energii.
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USTAWIANIE DATY I CZASU
Aparat rejestruje z ka˝dym utworzonym plikiem obrazowym dat´ i czas jego
zapisania do pami´ci, dzi´ki czemu mo˝liwe jest wyÊwietlenie tych danych
podczas odtwarzania. Dlatego musisz zadbaç o ustawienie rzeczywistej daty i
czasu, zanim przystàpisz do fotografowania czy rejestracji sekwencji wideo.
Przyk∏ad: Ustawiamy zegar na godzin´ 19:30 a kalendarz na dzieƒ 24 grudnia
2005 roku.

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by w∏àczyç urzàdzenie, po czym naciÊnij 
przycisk MENU.

2 NaciÊnij przycisk [d].
3 Pojawia si´ Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

3 WyÊwietl stron´ zawierajàcà Menu Opcji 
Technicznych (zatyt. „OPTION”) (str. 91).

4 Naciskajàc przyciski [g] lub [d], wybierz 
(tj. podÊwietl) ikon´ zegara } i naciÊnij 
przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ustawieƒ zegara/

kalendarza „CLOCK SET”.
3 Na ekranie wyÊwietlone sà aktualnie

wpisane ustawienia kalendarza i zegara.
3 Post´pujàc wg poni˝szej procedury,

mo˝esz: w∏àczyç lub wy∏àczyç
wyÊwietlanie daty podczas odtwarzania
pliku, ustawiç format daty, przestawiç kalendarz i zegar.

3 Aby powróciç do Menu Opcji Technicznych, naciÊnij przycisk MENU wzgl.
wybierz polecenie „EXIT” i naciÊnij przycisk SET.

CLOCK SET
OPERATION BEEP
HELP DISP
POST VIEW
DIGITAL ZOOM
LCD BRIGHTNESS

1/2

DATE
TIME
DISP
EXIT

Y / M / D

CLOCK SET
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5 Ustaw dat´ w kalendarzu.
a Wybierz pole „DATE”.
b NaciÊnij przycisk SET.

3 Pojawia si´ ekran s∏u˝àcy do wprow-
adzenia daty.

c Ustaw dat´ tak, by w polu „DATE”
widnia∏ wpis „2005/12/24”.
3 Dat´ ustawia si´ w nast´pujàcej kole-

jnoÊci: Rok —> Miesiàc —> Dzieƒ.
3 Przyciskami [l] lub [p] wybierz 

˝àdany segment daty (rok, miesiàc, dzieƒ), który chcesz zmieniç. 
Wybrawszy ten segment, przyciskami [l] lub [p] odpowiednio zwi´ksz 
lub zmniejsz ustawianà dla niego wartoÊç.

d NaciÊnij przycisk SET.

6 Ustaw czas w zegarze.
a Wybierz pole „TIME”.
b NaciÊnij przycisk SET.

3 Pojawia si´ ekran s∏u˝àcy do ustaw-
ienia czasu.

c Ustaw czas tak, by w polu „TIME”
widnia∏ wpis „19:30”.
3 Czas ustawia si´ w nast´pujàcej kole-

jnoÊci: Godziny —> Minuty.
3 Do wyÊwietlania godziny aparat sto-

suje zegar z formatem 24-godzinnym.
d NaciÊnij przycisk SET.

7 Ustal format daty (tj. kolejnoÊç 
segmentów: Rok, Miesiàc, Dzieƒ) dla 
wyÊwietlania podczas odtwarzania.
a Wybierz pole „DISP”.
b NaciÊnij przycisk SET.

3 Pojawia si´ ekran s∏u˝àcy do ustaw-
ienia formatu daty.

c U˝yj odpowiednià liczb´ razy przycisków
[l] lub [p].
3 Kolejne naciÊni´cia przycisku [g] spowodujà zmian´ formatu daty w 

nast´pujàcej kolejnoÊci:

DATE

CLOCK SET

TIME

CLOCK SET

DISP

CLOCK SET

Y / M / D

rok/miesiàc/dzieƒ miesiàc/dzieƒ/rok dzieƒ/miesiàc/rok “DISP OFF”
(tzn. brak wyÊwietlania)> > >
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Kolejnymi wychyleniami przycisku [d] uzyskasz zmian´ formatu w kierunku
przeciwnym.
3 Je˝eli wybierzesz wartoÊç „DISP OFF”, to podczas odtwarzania obrazów 

nie b´dzie si´ wyÊwietla∏a data podajàca, jakiego dnia odtwarzany obraz 
zosta∏ zarejestrowany.

d NaciÊnij przycisk SET.

8 Wybierz polecenie „EXIT” i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy i zapami´tuje ustawienia daty i czasu. Nast´puje powrót do

Menu Opcji Technicznych.
3 Aby powróciç do Ekranu Rejestracji, naciÊnij przycisk MENU.

WSKAZÓWKA
• Normalnie w trakcie wymiany baterii zasilajàcych aparat wewn´trzny

akumulatorek aparatu podtrzymuje ustawienia daty i czasu. Istnieje jednak
pewne niewielkie ryzyko, ˝e ustawienia te si´ skasujà (akumulatorek jest w
stanie podtrzymaç je przez ok. 7 dni). Zalecane jest wi´c sprawdzenie
ustawieƒ daty i czasu (kroki 1 i 4 powy˝szej procedury) po wymianie baterii i
przed rozpocz´ciem robienia zdj´ç czy rejestrowania sekwencji wideo.

Aby poprawiç ustawienia daty i czasu…
• Po wykonaniu kroków 1 i 4 wybierz na ekranie „CLOCK SET” pole opcji, której

ustawienia chcesz zmieniç i naciÊnij przycisk SET. Wprowadê ˝àdane zmiany,
post´pujàc wg instrukcji z odnoÊnych akapitów powy˝szej procedury.
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ZANIM ZACZNIESZ FOTOGRAFOWAå / FILMOWAå

Uchwyç aparat pewnie w d∏onie, trzymajàc przy tym ∏okcie przy ciele.
Pami´taj, ˝e aparat musisz trzymaç stabilnie (tj. nie dopuszczaj do jego
dr˝enia wzgl. ko∏ysania).

Sprawdê, czy nie zas∏aniasz obiektywu lub lampy b∏yskowej palcami / paskiem.

PORADY
• Zrobione zdj´cia mo˝na obróciç podczas odtwarzania (str. 78).
• Gdy regulujesz zoom optyczny lub gdy aparat w∏aÊnie nastawia ostroÊci,

wtedy obraz na monitorze aparatu mo˝e sprawiaç wra˝enie nieprzyjemnego
rozp∏ywania si´ (wzgl. falowania). Jest to normalne i nie Êwiadczy o
uszkodzeniu aparatu.

Gdy czujnik dotyku spustu migawki jest w∏àczony w ustawieniach aparatu,
wystarczy delikatne dotkni´cie palcem spustu migawki, by uruchomi∏a si´
automatyka nastawiania ostroÊci i ustawi∏a poprawnà odleg∏oÊç zdj´ciowà
(tzw. blokada ostroÊci). Gdy fotografowany obiekt jest ju˝ ostry na obrazie,
wówczas wciskasz powoli spust migawki, i otrzymujesz idealnie ostre zdj´cie.
Pami´taj jednak, ˝e czujnik dotyku ulega tymczasowemu wy∏àczeniu przez czas,
gdy wyÊwietlasz Menu Wyboru Trybu (str. 23) lub Menu Ustawieƒ Rejestracji
(str. 43), umo˝liwiajàc w ten sposób u˝ytkownikowi wybieranie ich opcji.
Mo˝esz ponadto wy∏àczyç ca∏kowicie czujnik dotyku, i wówczas automatyka
nastawiania ostroÊci b´dzie si´ uruchamiaç tylko wtedy, gdy wciÊniesz spust
migawki do po∏owy (str. 53).

O tym, jak nale˝y trzymaç aparat w r´kach

Palcem zas^aniasz obiektyw
lub lamp´ b^yskowà

Chwyt prawid^owy Chwyt nieprawid^owy

O nastawianiu ostroÊci przez czujnik dotyku spustu
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Automatyka nastawiania ostroÊci obrazu dzia∏a w aparacie prawid∏owo w
wi´kszoÊci sytuacji, ale w pewnych okolicznoÊciach mo˝e si´ nie sprawdziç.
Je˝eli na danym motywie automatyka ta ma trudnoÊci z prawid∏owym
ustawieniem ostroÊci, to w∏aÊciwà odleg∏oÊç zdj´ciowà najlepiej ustawiç
r´cznie (str. 55).

4 Warunki, które mogà utrudniç prawid∏owe nastawienie ostroÊci.
Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe sytuacje, w których automatyka ostroÊci
mo˝e ca∏kowicie zawieÊç.

• Obiekty o niskim kontraÊcie, bardzo jasne
obiekty w centrum obrazu bàdê ciemne
obiekty / ogólnie ciemne miejsca
U˝yj funkcji zamkni´cia ostroÊci (tzw.
blokada ostroÊci) w celu zablokowania
ostroÊci na kontrastowym przedmiocie
znajdujàcym si´ w tej samej odleg∏oÊci co
obiekt fotografowany.

• Obiekty, w których nie znaç pionowych linii
Obróç aparat pionowo, pozwól mu
nastawiç ostroÊç, a nast´pnie u˝yj funkcji
blokady ostroÊci i obróç aparat z
powrotem do poziomu, ˝eby
sfotografowaç obiekt.

Korzystanie z automatyki nastawiania ostroÊci
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W poni˝szych przyk∏adowych sytuacjach automatyka ostroÊci mo˝e dzia∏aç, ale
w sposób niepo˝àdany.
• Gdy w kadrze sà obiekty po∏o˝one w

planie bliskim i dalekim
Zablokuj ostroÊç na przedmiocie
znajdujàcym si´ w tej samej odleg∏oÊci co
obiekt fotografowany, a nast´pnie przesuƒ
aparat na obiekt fotografowany, by uzyskaç
jego ˝àdanà kompozycj´ w kadrze.

• Obiekty szybko poruszajàce si´
Zablokuj ostroÊç na przedmiocie
znajdujàcym si´ w tej samej odleg∏oÊci co
obiekt fotografowany, nast´pnie przesuƒ
aparat na obiekt fotografowany, by uzyskaç
jego ˝àdanà kompozycj´ w kadrze.
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Aparat VPC-S6 umo˝liwia zarówno robienie zdj´ç (tryb rejestracji zdj´ç), jak i
filmowanie sekwencji wideo (tryb rejestracji sekwencji wideo). Podczas
fotografowania czy filmowania mo˝na ∏atwo zmieniç tryb rejestracji, u˝ywajàc
prostego Menu Wyboru Trybu:

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by w∏àczyç urzàdzenie, po czym naciÊnij 
przycisk MENU.

2 NaciÊnij przycisk [l] lub przycisk [p].
3 Za ka˝dym naciÊni´ciem nast´puje zmiana trybu rejestracji.

3 NaciÊnij przycisk MENU.
3 Na monitor LCD powraca wyÊwietlanie Ekranu Rejestracji (tj. wyÊwietlanie

obrazu i symboli w∏aÊciwych rejestracji obrazu).

O tym, jak zmieniç tryb rejestracji

<Tryb rejestracji sekwencji wideo><Tryb rejestracji zdj´ç>
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Wy∏àczanie dêwi´ków
• Dêwi´ki wydawane przez aparat podczas jego obs∏ugi i pracy na przyk∏ad

wtedy, gdy zostanie naciÊni´ty przycisk migawki, przycisk MENU lub SET,
mo˝na wy∏àczyç (tj. wyciszyç do zera).

Gdzie zapisywane sà dane obrazowe (pliki zdj´ç i sekwencji)?
• Wszystkie pliki obrazowe sà zapisywane w wewn´trznej pami´ci aparatu

bàdê na karcie w∏o˝onej do niego.
• Gdy do aparatu zostanie w∏o˝ona karta, wszystkie obrazy zapisywane b´dà

tylko na niej. Je˝eli nie ma karty, obrazy b´dà zapisywane w pami´ci
wewn´trznej 16 MB.

Fotografowanie / filmowanie obiektów ustawionych pod Êwiat∏o…
• W zdj´ciach obiektów oÊwietlonych od ty∏u (tzw. „zdj´cie pod Êwiat∏o”) mogà

si´ pojawiaç na obrazie Êwietliste linie o ró˝nych torach lub tzw. zjawy czyli
poÊwiata obiektów. Wynika to z okreÊlonej charakterystyki pracy
Êwiat∏oczu∏ego przetwornika CCD aparatu. Dlatego zalecamy unikanie
robienie zdj´ç, w których obiekt oÊwietlony jest od ty∏u.

Gdy trwa wpisywanie danych obrazowych na kart´…
• Gdy aparat jest zaj´ty wpisywaniem obrazu do pami´ci, kontrolka stanu

aparatu pulsuje szybko i w tym czasie nie mo˝na rejestrowaç ˝adnych innych
obrazów. Nast´pne zdj´cie mo˝e b´dzie zrobiç aparatem dopiero po
zgaÊni´ciu ww. kontrolki. Choç w pewnych sytuacjach mimo pulsujàcej
kontrolki mo˝na zrobiç nast´pne zdj´cie ju˝ w ok. 2 s od ostatniego
zrobionego zdj´cia.

Wskazówki fotograficzne
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ROBIENIE ZDJ¢å I ICH ODTWARZANIE
Aparat oferuje dwa tryby rejestracji zdj´ç: w trybie zwyk∏ym zdj´cie
rejestrowane jest za ka˝dym naciÊni´ciem spustu migawki. Natomiast w trybie
seryjnym po naciÊni´ciu spustu aparat robi kilka zdj´ç pod rzàd (tzw. seri´ zdj´ç).
Wi´cej informacji o zdj´ciach seryjnych podano na str. 59.

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by 
w∏àczyç urzàdzenie.
3 Na monitorze LCD pokazuje si´

Ekran Rejestracji Zdj´ç.

2 Po∏ó˝ palec na spuÊcie migawki.
3 Je˝eli czujnik dotyku spustu

zosta∏ w∏àczony (str. 53), to z
chwilà naciÊni´cia spustu
uruchamia si´ automatyka
nastawiania ostroÊci, aparat
nastawia ostroÊç zdj´cia i
przytrzymuje jà (blokada
ostroÊci).

<Je˝eli czujnik dotyku spustu 
jest wy∏àczony>
3 Uruchom automatyk´ 

ostroÊci przez naciÊni´cie 
spustu migawki do po∏owy.

Robienie pojedynczych zdj´ç

                                                                        

<Ekran Rejestracji Zdj´ç>

Wy^àcznik aparatu

Przycisk
spustu migawki
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3 Delikatnie wciÊnij spust migawki do koƒca.
3 NaciÊnij przycisk spustu migawki, uwa˝ajàc, by przy

tym, nie poruszyç aparatem.
3 Zdj´cie, które zrobi∏ aparat, b´dzie si´ wyÊwietlaç na

monitorze LCD tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dziesz trzymaç
wciÊni´ty spust migawki (tzw. podglàd pozdj´ciowy).

4 Zdejmij palec ze spustu migawki.
3 Zrobione zdj´cie zostaje zapisane do pami´ci.

WSKAZÓWKI
Na co w kadrze aparat nastawia ostroÊç?
• Symbol celownika ostroÊci ~ wyÊwietlony

na monitorze LCD wska˝e miejsce kadru, na
które automatyka nastawiania ostroÊci
ustawi∏a ostroÊç.

• Aparat okreÊla prawid∏owà odleg∏oÊç
zdj´ciowà w sposób automatyczny, analizujàc
wynik jej pomiaru z 9 punktów u∏o˝onych w
g∏ównym obszarze zdj´cia. Je˝eli symbol ~
poka˝e si´ w miejscu zdj´cia innym od tego,
na które chcia∏byÊ nastawiç ostroÊç, to
mo˝esz powtórzyç nastawianie ostroÊci na
przyk∏ad przez skierowanie aparatu troch´ w
bok (tzw. zmiana kàta zdj´ciowego).

• Na monitorze poka˝e si´ obszerny celownik,
gdy aparat nastawia ostroÊç na rozleg∏y
obszar znajdujàcy si´ w centrum kadru.

O wskaêniku ostroÊci
• Gdy tylko aparat nastawi ostroÊç, sygnalizuje

to u˝ytkownikowi przez wyÊwietlenie na
monitorze LCD aparatu zielonego wskaênika
ostroÊci; w przeciwnym razie wyÊwietla ten
wskaênik w kolorze czerwonym.

WyÊwietlana czas migawki i przys∏ona
• W chwili, gdy aparat nastawi ostroÊç i pojawi si´ symbol celownika na monitorze

LCD wyÊwietla si´ równie˝ wartoÊç czasu otwarcia migawki i otwór przys∏ony.
Pe∏nià one funkcj´ pomocniczà podczas robienia zdj´ç.

Gdy wyÊwietla si´ ikona ostrze˝enia przed poruszeniem...
• Je˝eli w trybie fotografowania czas otwarcia migawki jest na tyle d∏ugi, ˝e wg

oceny aparatu grozi poruszeniem zdj´cia (a wi´c zachodzi obawa, ˝e zdj´cie
wyjdzie nieostre), to na monitorze LCD mo˝e wyÊwietliç si´ specjalna ikona
ostrze˝enia. W takich sytuacjach poruszeniu zdj´cia mo˝na zapobiec przez
umieszczenie aparatu na statywie lub prze∏àczenie lampy b∏yskowej w tryb pracy
automatycznej (str. 35).

• Je˝eli robisz zdj´cie przy w∏àczonym programie tematycznym Sztuczne Ognie &,
to ikona ostrze˝enia przed poruszeniem zdj´cia wyÊwietla si´ ciàgle, co jest
normalne.

                        

F2.8
1/30

                  

F2.8
1/30

Pola celownika
ostroÊci

Wskazanie ostroÊci
(zielone/czerwone)

Czas migawki
Przys^ona

Ikona ostrze˝enia
przed poruszeniem
zdj´cia
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Kolejne kroki konieczne do obejrzenia zdj´ç robionych pojedynczo i seryjnie sà
takie same:

5 NaciÊnij przycisk odtwarzania [a].
3 Je˝eli jednak aparat zosta∏ w∏àczony

przez naciÊni´cie przycisku [a], to
przycisk ten trzeba wcisnàç na co
najmniej 1 sekund´.

3 Aparat wyÊwietli na monitorze LCD
najÊwie˝sze ostatnio zrobione
zdj´cie.

6 Przejrzyj inne zdj´cia.
3 Przyciskami [l] lub [p] wyÊwietl

odpowiednio poprzednie  i nast´pne
zdj´cie wzgl´dem wyÊwietlanego
aktualnie.

3 Aby powróciç do Ekranu Rejestracji
Obrazów, naciÊnij przycisk
odtwarzania [a]. (Je˝eli jednak
aparat zosta∏ w∏àczony przyciskiem
[a], to naciÊni´cie tego przycisku
spowoduje, ˝e aparat wy∏àczy si´.

Po skoƒczeniu oglàdania zdj´ç…
• NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by wy∏àczyç urzàdzenie.

Przeglàdanie zdj´ç

                  100-0001

Przycisk odtwarzania [a]
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1 NaciÊnij przycisk odtwarzania 
[a].

2 NaciÊnij przycisk [W] ([c]) 
prze∏àcznika regulujàcego 
krotnoÊç zbli˝enia (tzw. zoom).
3 Aparat wyÊwietla indeks

obrazów zapisanych w
pami´ci w uk∏adzie 3x3
klatki.

3 Wybierz obraz, który ma 
zostaç odtworzony.
3 Przyciskami strza∏ek [l] /

[p] / [g] / [d] naprowadê
pomaraƒczowà ramk´ na
˝àdany plik obrazowy, po
czym naciÊnij przycisk SET.

3 Zamiast naciskaç przycisk
SET, pe∏noekranowe
wyÊwietlenie wybranego
pliku obrazowego uzyskasz
te˝ przez naciÊni´cie
przycisku zoomowania [T]
([/]).

WyÊwietlanie zdj´ç i sekwencji w podglàdzie indeksowym 3x3

 100

0001 0002       

0004     0006

0007 0008 0009

Zdj´cie

Prze^àcznik
regulacji zooma

Przyciski strza^ek

Przycisk SET
Pomaraƒczowa

ramka
Sekwencja

wideo

Numer foldera
Numer porzàdkowy

pliku obrazowego

0003

0005
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1 WyÊwietl zdj´cie, które chcesz obejrzeç w powi´kszeniu.

2 NaciÊnij przycisk [T] ([/]) 
prze∏àcznika regulujàcego zoom.
3 W∏àcza si´ powi´kszanie zdj´cia.
3 Aparat powi´ksza zdj´cie,

wyÊwietlajàc w powi´kszeniu jego
Êrodkowà cz´Êç.

3 Do wyÊwietlenia pozosta∏ych
fragmentów (inne ni˝ centrum) zdj´cia
s∏u˝à przyciski strza∏ek.
Aby zwi´kszyç powi´kszenie obrazu:
Za ka˝dym naciÊni´ciem przycisku
zoomowania [T] ([/]) wzrasta krotnoÊç powi´kszenia obrazu.
Aby doprowadziç obraz z powrotem do wielkoÊci normalnej (powi´kszenie
100%):
Z kolejnymi naciÊni´ciami przycisku zoomowania [W] ([c]) zmniejsza si´
krotnoÊç powi´kszenia obrazu.

3 NaciÊnij przycisk SET, by powróciç do podglàdu zwyk∏ego (100%).

WSKAZÓWKA
Powi´kszony fragment klatki (tzw. kadr) mo˝esz zapisaç na karcie jako nowe 
oddzielne zdj´cie.
• W tym celu naciÊnij spust migawki fotograficznej, gdy na monitorze LCD

uzyska∏eÊ ˝àdany kadr obrazu — aparat zapisuje Twój kadr w nowym
oddzielnym pliku zdj´cia.

WyÊwietlanie zdj´cia w powi´kszeniu

108%108%108%ZOOM

ZOOM I/OZOOM I/O

MOVEMOVE
100%100%
MOVE
100%
ZOOM I/O

PRESS SHUTTER TO SAVEPRESS SHUTTER TO SAVEPRESS SHUTTER TO SAVE
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NAGRYWANIE SEKWENCJI WIDEO i ICH ODTWARZANIE

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by 
w∏àczyç urzàdzenie.

2 NaciÊnij przycisk MENU.
3 Na monitorze pojawia si´

Menu Wyboru Trybu.

3 NaciÊnij przycisk [p], by wybraç 
opcj´ „MOVIE”, po czym naciÊnij 
przycisk MENU.
3 Monitor prze∏àcza si´ na

wyÊwietlanie Ekranu Rejestracji
Sekwencji Wideo.

4 NaciÊnij przycisk spustu migawki.
3 Aparat uruchamia rejestracj´

sekwencji wideo. Podczas
nagrywania materia∏u wideo na
monitorze LCD wyÊwietla si´
up∏ywajàcy czas nagrania.

3 Po uruchomieniu rejestracji
sekwencji nie trzeba trzymaç
ciàgle wciÊni´tego spustu
migawki, by rejestracja by∏a
kontynuowana.

5 Zakoƒcz rejestracj´ sekwencji.
3 NaciÊnij spust migawki, aby

skoƒczyç rejestracj´ rozpocz´tej
sekwencji wideo i zapisaç jej plik
do pami´ci.

KU UWADZE
• Ten aparat nagrywa tylko obraz — nie potrafi nagrywaç dêwi´ku.

Nagrywanie sekwencji wideo

Przycisk
MENU

Przycisk SET

Wy^àcznika
aparatu
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6 NaciÊnij przycisk odtwarzania 
[a].
3 Je˝eli aparat zosta∏ w∏àczony

przez naciÊni´cie przycisku
[a], to przycisk ten trzeba
wcisnàç na co najmniej 1 s, ˝eby
w∏àczyç odtwarzanie.

3 Na monitorze LCD wyÊwietla si´
ostatnio zarejestrowana
sekwencja.

3 Sekwencje wideo mo˝na poznaç
po wàskich paskach perforacji
wyÊwietlonych przy górnej i
dolnej kraw´dzi obrazu
(zaczynajàcego sekwencj´).

7 NaciÊnij przycisk SET.
3 Aparat uruchamia odtwarzanie

sekwencji wideo.
3 Aby zatrzymaç odtwarzanie,

naciÊnij jeszcze raz przycisk SET.

Odtwarzanie sekwencji wideo

Przycisk SET

Przycisk odtwarzania [a]

Perforacja
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Mapa ró˝nych czynnoÊci sterujàcych odtwarzaniem sekwencji wideo

Po skoƒczeniu oglàdania zdj´ç…
• NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by wy∏àczyç urzàdzenie.

Aby uzyskaç poni˝szy efekt… Trzeba…

Pauza
Podczas odtwarzania materia∏u, 
naciÊnij przycisk SET.

Aby odtwarzaç po 
jednej klatce za 
ka˝dym naciÊni´ciem 
przycisku 
sterujàcego 
(wyÊwietlanie 
poklatkowe)…

Pauza w∏àczona w 
odtwarzaniu do 
przodu

Gdy odtwarzanie materia∏u jest na 
pauzie, naciÊnij przycisk [p].

Pauza w∏àczona w 
odtwarzaniu do 
ty∏u

Gdy odtwarzanie materia∏u jest na 
pauzie, naciÊnij przycisk [l].

Aby w∏àczyç wolne 
odtwarzanie…

Pauza w∏àczona w 
odtwarzaniu do 
przodu

Gdy odtwarzanie materia∏u jest na 
pauzie, wciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty 
przycisk [p].

Pauza w∏àczona w 
odtwarzaniu do 
ty∏u

Gdy odtwarzanie materia∏u jest na 
pauzie, wciÊnij i przytrzymaj wciÊni´ty 
przycisk [l].

Aby przyspieszyç 
odtwarzanie…

Trwa odtwarzanie 
do przodu

Gdy aparat odtwarza materia∏ do 
przodu, naciÊnij przycisk [p].

* SzybkoÊç odtwarzania roÊnie za 
ka˝dym naciÊni´ciem przycisku [p] 
w nast´pujàcej kolejnoÊci:
SzybkoÊç normalna (1x) > 2x > 5x 
> 10x

W celu przywrócenia normalnej 
szybkoÊci naciÊnij przycisk [l].

Trwa odtwarzanie 
do ty∏u

Gdy aparat odtwarza materia∏ do ty∏u, 
naciÊnij przycisk [l].
* SzybkoÊç odtwarzania maleje za

ka˝dym naciÊni´ciem przycisku
[p] w nast´pujàcy sposób:
10x < 5x

W celu przywrócenia normalnej 
szybkoÊci naciÊnij przycisk [p].

Aby przywróciç odtwarzanie materia∏u z 
normalnà pr´dkoÊcià…

NaciÊnij przycisk SET.
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WSKAZÓWKI
Regulacja jaskrawoÊci monitora LCD
• Gdy aparat realizuje wyÊwietlanie Ekranu Rejestracji, mo˝esz ∏atwo wejÊç w

ekran regulacji jasnoÊci Êwiecenia monitora LCD przez wciÊni´cie przycisku
MENU na co najmniej 1 s.

WyÊwietlenie punktu w sekwencji, który jest aktualnie wyÊwietlany
• W tym celu podczas odtwarzania sekwencji wideo wciÊnij przycisk MENU na

co najmniej 1 s, aby wyÊwietli∏ si´ pasek ze znacznikiem wskazujàcym
aktualne miejsce odtwarzania tej sekwencji.

• WciÊnij przycisk MENU znowu przez ok. 1 s, aby wy∏àczyç ten pasek.
Aby odtworzyç obraz z pliku zapisanego w wewn´trznej pami´ci aparatu
• Wyjmij kart´ z aparatu.

KU UWADZE
Je˝eli nie s∏yszysz dêwi´ku…
• Aparat nie umo˝liwia odtwarzania dêwi´ku.
Plik zawierajàcy sekwencj´ wideo jest bardzo du˝y.
• Dlatego pami´taj, ˝e w razie przes∏ania tego pliku do komputera komputer

mo˝e mieç trudnoÊci z jego odtworzeniem z wystarczajàcà szybkoÊcià, przez
co film mo˝e sprawiaç wra˝enie porwanego. [Jednak ten sam film oglàdany
na aparacie na jego monitorze (wzgl. na pod∏àczonym TV) b´dzie zawsze
wyÊwietlony poprawnie.]

Je˝eli iloÊç wolnego miejsca na karcie spadnie do poziomu <10 % ca∏ej 
pojemnoÊci karty…
• To aparat wyÊwietli na monitorze LCD ikon´ wolnego/pozosta∏ego miejsca w

pami´ci (i wartoÊç).
• Mo˝e si´ jednak zdarzyç, ˝e filmowanie skoƒczy si´ jeszcze przed up∏ywem

czasu wskazanego jako dost´pny, co b´dzie zale˝eç od rodzaju u˝ytej karty.
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U˚YWANIE ZOOMA
Aparat oferuje dwa rodzaje zooma: zoom optyczny i zoom cyfrowy. Zoom
optyczny to wbudowany w aparat obiektyw zmiennoogniskowy – masz go
do dyspozycji ca∏y czas. Natomiast zoom cyfrowy mo˝esz w razie potrzeby
w∏àczyç dodatkowo w odnoÊnych ustawieniach aparatu (str. 98).

1 Nakieruj aparat obiektywem na 
fotografowany obiekt.

2 Naciskajàc przyciski regulatora zooma 
[T] / [W], wybierz ˝àdany kadr dla 
rejestrowanego obiektu:
[T]: Dzia∏a tak, ˝e Twój obiekt roÊnie w

kadrze – jest to tzw. przybli˝enie.
[W]: Dzia∏a tak, ˝e Twój obiekt maleje w

kadrze – jest to tzw. oddalenie.
3 Po naciÊni´ciu któregoÊ z ww.

przycisków regulacji zooma
wyÊwietla si´ na obrazie suwakowy
regulator zooma.

3 Gdy powi´kszanie obiektu w kadrze
zoomem optycznym dojdzie do
maksimum (tj. obiektyw
zmiennoogniskowy osiàgnie swój
kraniec wàskokàtny), zoomowanie
przystaje na chwil´. Je˝eli teraz
znowu wciÊniesz przycisk [T], to
aparat w∏àcza dodatkowo tryb
zoomowania cyfrowego, dzi´ki
czemu kontynuuje powi´kszanie
obiektu.

3 Zrób zdj´cie.

Zakres zooma
cyfrowego (˝ó^ty)

Prze^àcznik regulacji
zooma

Monitor LCD

Wyglàd regulatora,
gdy masz do dyspozycji

tylko zoom optyczny.

Wyglàd regulatora, gdy
oba zoomy sà dost´pne,

 i optyczny i cyfrowy.

Regulator
suwakowy
zoomowania

Zakres zooma
optycznego

Wskaênik
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TRYBY PRACY LAMPY B Y̧SKOWEJ
Lampy b∏yskowej aparatu u˝ywa si´ nie tylko do fotografowania przy s∏abym,
niewystarczajàcym oÊwietleniu, ale równie˝ wtedy, gdy fotografowany obiekt
znajduje si´ w cieniu lub jest oÊwietlony od ty∏u. Aparat oferuje cztery tryby
pracy lampy: automatyczne wyzwalanie b∏ysku, b∏ysk wymuszony, brak b∏ysku i
b∏ysk z redukcjà efektu czerwonych oczu.
Wybierz tryb pracy odpowiedni do warunków otoczenia (zastanego Êwiat∏a,
motywu zdj´cia itd.). Lampy b∏yskowej mo˝na u˝ywaç tylko w trybie zdj´ç
pojedynczych.

1 WyÊwietl Ekran Rejestracji Zdj´ç (str. 25).

2 Naciskaj przycisk [g] ([{]).
3 Kolejne naciÊni´cia tego przycisku

zmieniajà ustawienie lampy b∏yskowej.
3 Aparat wyÊwietla na monitorze ikon´

aktualnego trybu pracy lampy b∏yskowej.
3 Tryb pracy lampy b∏yskowej mo˝na te˝

wybraç z Menu Ustawieƒ Rejestracji
(str. 43).

Brak ikony trybu pracy lampy b∏yskowej:
Oznacza, ˝e aparat automatycznie
ocenia jasnoÊç fotografowanego
obiektu i wyzwala b∏ysk lampy tylko
wtedy, gdy jest to konieczne. W
zdj´ciach pod Êwiat∏o, gdy aparat
wykryje, ˝e centrum obrazu jest
bardzo ciemne, to u˝yje lampy
b∏yskowej w celu tzw. doÊwietlenia
cieni (tj. ciemnych partii obrazu).
(B∏ysk wyzwalany automatycznie).

@: Lampa b∏yÊnie przy ka˝dym
wyzwoleniu migawki, niezale˝nie od
poziomu oÊwietlenia. U˝ywaj tego
trybu: w zdj´ciach pod Êwiat∏o, gdy
obiekt jest w cieniu, przy oÊwietleniu
jarzeniowym itp. (B∏ysk wymuszony.)

A: Lampa b∏yskowa jest wy∏àczona i nie zadzia∏a nawet, gdy jest ciemno.
Korzystaj z tego trybu w miejscach, w których u˝ywanie lampy
b∏yskowej jest niedozwolone, a tak˝e do zdj´ç z obiektem w nocnej
scenerii. (Lampa wy∏àczona.)

B: Aparat automatycznie ocenia jasnoÊç fotografowanego obiektu i
wyzwala b∏ysk lampy tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dodatkowo w
tym trybie pracy aparat u˝yje lampy b∏yskowej tak, by zmniejszyç
niekorzystny efekt odbicia w oczach (dajàcy na zdj´ciach tzw. czerwone
oczy). (B∏ysk z redukcjà efektu czerwonych oczu.)

Przycisk
[g] ({)

12

Ikona wskazujàca tryb
pracy lampy b^yskowej
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3 Naciskajàc przycisk [g] ([{]) odpowiednià liczb´ razy, wybierz ˝àdany 
tryb pracy lampy b∏yskowej.
3 Z ka˝dym naciÊni´ciem przycisku [g] ([{]) zmienia si´ wybrany tryb

pracy lampy b∏yskowej.
3 NaciÊnij tyle razy ten przycisk, by na monitorze LCD aparatu wyÊwietli∏a si´

ikonka ˝àdanego trybu pracy lampy.

4 NaciÊnij spust migawki.
3 Aparat rejestruje zdj´cie, u˝ywajàc lampy b∏yskowej zgodnie z wybranym

przez Ciebie trybem b∏ysku.

WSKAZÓWKA
W trybie automatycznie wyzwalanych b∏ysków…
• W tym trybie pracy lampy b∏yskowej pojawienie si´ ikony ? na monitorze

aparatu sygnalizuje, ˝e aparat ustawi∏ ostroÊç i w zdj´ciu u˝yje lampy
b∏yskowej.



37 Polski

KOREKCJA EKSPOZYCJI
Gdy rejestrujesz Twój materia∏ obrazowy (zdj´cia/sekwencj´), masz do
dyspozycji regulacj´, dzi´ki której okreÊlasz, czy rejestrowany obraz ma wyjÊç
jaÊniej czy ciemniej.

1 Skieruj aparat obiektywem na 
fotografowany obiekt.
3 JeÊli w∏aÊnie masz wyÊwietlone

Menu Wyboru Trybu lub w
Menu Ustawieƒ Rejestracji, to
wyjdê z niego naciÊni´ciem przycisku
MENU.

2 Gdy na monitorze nie ma 
Menu Ustawieƒ Rejestracji, naciÊnij 
przycisk [p] (|).
3 Pojawia si´ suwakowy regulator

korekcji ekspozycji.

3 Przyciskami [l] lub [p] ustaw 
˝àdanà wielkoÊç korekcji.
3 Si∏a i kierunek korekcji aktualnie

wybrana regulatorem jest podawana
na ekranie tak˝e w postaci
numerycznej po lewej stronie od
suwaka. Mo˝esz regulowaç jà w
zakresie od -1,8EV do +1,8EV.

3 Aby zakoƒczyç wyÊwietlanie
regulatora, naciÊnij przycisk MENU.

3 Regulacj´ korekcji mo˝esz wywo∏aç
tak˝e z Menu Ustawieƒ Rejestracji
(str. 47).

WSKAZÓWKA
Aparat wy∏àczy z ekranu wprowadzanie korekcji naÊwietlania, gdy:
• ustawisz wskaênik regulatora korekcji dok∏adnie w Êrodku suwaka.
• wyÊwietlisz Menu Opcji Technicznych „OPTION”.
• naciÊniesz przycisk [a].
• wy∏àczysz aparat (wy∏àczenie zasilania).

12

Przycisk [p]

Regulator suwakowy do ustawienia
wartoÊci korekcji ekspozycji

Wskaênik korekcji

Przycisk [l]
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MENU PROSTYCH USTAWIE¡
Dzi´ki ∏atwym opcjom dost´pnym w tym menu uzyskasz pi´kne zdj´cie za
ka˝dym razem — musisz po prostu wybraç opcj´ pasujàcà do Twoich warunków
zdj´ciowych i zrobiç zdj´cie.

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, aby 
w∏àczyç urzàdzenie, po czym naciÊnij 
przycisk MENU.
3 WyÊwietla si´ Menu Wyboru Trybów.

2 Przyciskami [l] lub [p] wybierz 
˝àdany tryb rejestracji 
(tj. fotografowanie lub filmowanie).

3 NaciÊnij przycisk [g].
3 Aparat wyÊwietla ekran zawierajàcy

Menu Prostych Ustawieƒ.
3 Przyciskami [g] lub [d] wybierz albo

zmian´ w wierszu górnym menu
(zmiana tematu zdj´cia) albo zmian´
w wierszu dolnym (zmiana filtru).

Aby zamknàç Menu Prostych Ustawieƒ
NaciÊnij przycisk MENU, aby powróciç do Menu Wyboru Trybu. NaciÊnij
jeszcze raz przycisk MENU, aby wyjÊç do Ekranu Rejestracji.

SCENE : FULL AUTO
USE AUTO SETTINGS

Przycisk
MENU

Wy^àcznik
aparatu

Przyciski strza^ek
nawigacyjnych



39 Polski

PRZEGLÑD IKON i PÓL MENU PROSTYCH USTAWIE¡

SCENE : FULL AUTO
USE AUTO SETTINGS

a Wiersz wyboru programu
tematycznego (str. 40)
!: Pe∏na automatyka zdj´ciowa
": Do fotografowania sportu
#: Do robienia portretów
$: Do fotografowania

krajobrazów
%: Do zdj´ç w scenerii nocy,

program dost´pny tylko w
trybie zdj´ç robionych
pojedynczo (a nie w serii)

&: Do fotografowania pokazów
ogni sztucznych, program
dost´pny tylko w trybie zdj´ç
robionych pojedynczo (a nie w

serii)
b Wiersz wyboru filtru zdj´ciowego

(str. 42)
(: Bez filtrów
): Filtr poprawy tonów skóry

(tzw. filtr kosmetyczny)
*: Filtr monochromatyczny
+: Filtr imitujàcy technik´ sepia
,: Filtr wyostrzajàcy
-: Filtr kontrastujàcy
.: Filtr barwny

c Wskaênik wyczerpania baterii
(str. 109)

d WyÊwietlanie dymków pomocy
(str. 96)
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PROGRAMY TEMATYCZNE
Aparat oferuje kilka fabrycznie zaprogramowanych zestawów ustawieƒ
(przys∏ona, czas otwarcia migawki itd.), które przygotowano specjalnie do kilku
typowych sytuacji zdj´ciowych.

1 WyÊwietl Menu Prostych Ustawieƒ (str. 38).

2 PrzejÊç do wiersza programów 
tematycznych.
!: Aparat automatycznie wybiera

optymalne ustawienia zgodnie z
warunkami zastanymi (tzw. Pe∏na
automatyka zdj´ciowa.)

": Program do robienia zdj´ç obiektom,
którym do przemieszczenia si´
wystarczajà u∏amki sekundy (tzw. Tryb
sportowy)

#: Do wyeksponowania fotografowanego obiektu metodà zatarcia jego t∏a (tzw.
Tryb portretowy).

$: Do pi´knych zdj´ç odleg∏ych widoków (tzw. Tryb krajobrazowy).
%: Do fotografowania w nocnej scenerii w celu utrwalenia obiektu na tle

nocnych Êwiate∏.
&: Do fotografowania ogni sztucznych w nocy.

3 Wybierz ikon´ z ˝àdanym tematem zdj´cia, po czym naciÊnij przycisk SET.
3 Ta czynnoÊç koƒczy ustawienia i zachowuje je w pami´ci aparatu.

4 Zrób zdj´cie/a.
3 O robieniu zdj´ç czytaj na str. 25.
3 O nagrywaniu sekwencji wideo czytaj na str. 30.
Aby powróciç do normalnego trybu fotografowania (tzn. z pe∏nà automatykà),
wybierz ! z wiersza programów tematycznych i naciÊnij przycisk SET.

SCENE : FULL AUTO
USE AUTO SETTINGS
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Wybór programu tematycznego wobec aktualnego trybu pracy 
zdj´ciowego
Programy tematyczne dozwolone do wyboru dla u˝ytkownika zale˝à od aktualnie
w∏àczonego w aparacie trybu zdj´ciowego (str. 58):

o: Kombinacja mo˝liwa, —: Kombinacja niemo˝liwa

KU UWADZE
• Do zdj´ç w programach tematycznych & i % nale˝y zamocowaç aparat na

statywie.
• Tabela na str. 124 zawiera wykaz pewnych innych ograniczeƒ pracy aparatu

odnoszàcych si´ do poszczególnych programów tematycznych (poza !).

Tryb zdj´ciowy

Zdj´cia  pojedyncze 
F

Zdj´cia  sk∏adane 
I

Seria zdj´ç G
Seria braketingowa 

H

Zdj´cia  legitymacyjne 
J

Pe∏na automatyka  
!

o o o

Sport " o o —

Portrety # o o o

Krajobrazy $ o o —

Sceneria nocy % o — —

Ognie sztuczne 
&

o — —
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FILTRY
Dzia∏anie filtrów oferowanych przez aparat polega na takiej zmianie pewnych
w∏asnoÊci obrazu np. odcieni kolorów, aby nadaç zdj´ciu pewien szczególny
zamierzony wyglàd.

1 WyÊwietl Menu Prostych Ustawieƒ (str. 38).

2 PrzejÊç do wiersza filtrów obrazowych.
(: Zdj´cia bez filtrów.
): Filtr do uzyskania naturalnej,

podkreÊlonej kolorystyki skóry,
przydatny do zdj´ç ludzi
wykonywanych z bliska (tzw. Filtr
kosmetyczny).

*: Filtr przekszta∏cajàcy zdj´cia
kolorowe w czarno-bia∏e (tzw. Filtr
monochromatyczny).

+: Filtr do uzyskiwania zdj´ç w
odcieniach kolorystycznych charakterystycznych dla techniki sepia.

,: Filtr do podkreÊlania obrysu obiektów widocznych w treÊci obrazowej (tzw.
Filtr wyostrzajàcy).

-: Filtr do podkreÊlania ró˝nicy jasnych i ciemnych partii zdj´cia (tzw. Filtr
kontrastujàcy).

.: Filtr zwi´kszajàcy nasycenie kolorów zdj´cia (tzw. Filtr wzmocnienia barw).

3 Wybraç ˝àdany filtr (tj. podÊwietliç go), po czym naciÊnij przycisk SET.
3 Na tym koƒczy si´ procedura ustawienia filtru; aparat zapisuje sobie

wybrane ustawienie.

4 Zrób zdj´cie/a.
3 O robieniu zdj´ç czytaj na str. 25.
3 O nagrywaniu sekwencji wideo czytaj na str. 30.
Aby powróciç do normalnego trybu fotografowania (tzn. bez jakichkolwiek
filtrów), wybierz ( z wiersza filtrów i naciÊnij przycisk SET.

WSKAZÓWKA
• Tabela na str. 124 zawiera wykaz pewnych innych ograniczeƒ pracy aparatu

odnoszàcych si´ do poszczególnych filtrów (poza ().

FILTER:NO
SHOOT WITHOUT 
FILTERS
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WEJÂCIE W MENU USTAWIE¡ REJESTRACJI
Menu Ustawieƒ Rejestracji s∏u˝y: do zadania ˝àdanego zakresu pracy
automatyki ostroÊci oraz opóênienia dla samowyzwalacza; do wybrania ˝àdanego
trybu zdj´ciowego (zdj´cia pojedyncze, seryjne, sk∏adane, legitymacyjne); a tak˝e
do skonfigurowania ró˝nych innych opcji np. w∏àczenie / wy∏àcznie czujnika
dotyku spustu.

1 NaciÊnij wy∏àcznik, by w∏àczyç aparat, 
po czym naciÊnij przycisk MENU.
3 WyÊwietla si´ Menu Wyboru Trybu.

2 Przyciskami [l] lub [p] wybierz ̋ àdany 
tryb rejestracji (tj. fotografowanie lub 
filmowanie).

3 NaciÊnij przycisk [d].
3 Aparat wyÊwietla ekran zawierajàcy

Menu Ustawieƒ Rejestracji.

Aby wy∏àczyç Menu Ustawieƒ Rejestracji
NaciÊnij przycisk MENU jeden raz, aby powróciç do Menu Wyboru Trybu.
NaciÊnij go jeszcze raz, ˝eby wyjÊç do Ekranu Rejestracji.

12

ON
TOUCH SENSOR

Przycisk
MENU

Wy^àcznik
aparatu

Przyciski strza^ek
nawigacyjnych
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Menu Ustawieƒ Rejestracji zawiera dwie strony: PAGE 1 i PAGE 2.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Rejestracji.

2 NaciÊnij przycisk [l].
3 Nast´puje zmiana strony („PAGE”)

wyÊwietlanej w menu.
3 Ka˝de naciÊni´cie przycisku [l]

powoduje zmian´ strony menu.

Zmiana strony menu

ON

12

12

FOCUS METHOD
9-PT AUTOFOCUS

TOUCH SENSOR

<Menu Ustawieƒ Rejestracji:
strona nr 1 (PAGE 1)>

<Menu Ustawieƒ Rejestracji:
strona nr 2 (PAGE 2)>
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Strona nr 1 – PAGE 1

Przeglàd zawartoÊci Menu Ustawieƒ Rejestracji dla 
FOTOGRAFOWANIA

ON
TOUCH SENSOR

12
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a Podmenu czujnika dotyku (str. 53)
0: W∏àczenie czujnika dotyku

spustu.
1: Wy∏àczenie czujnika dotyku

spustu.
b Podmenu rozdzielczoÊci (str. 54)
3: Fotografowanie z rozdzielcz.

2816 x 2112 pikseli, kompresja
niska (tj. wysoka jakoÊç)

2: Fotografowanie z rozdziel.
3680 x 2760 pikseli

4: Fotografowanie z rozdziel.
2816 x 2112 pikseli,
kompresja normalna

5: Fotografowanie z rozdziel.
2288 x 1712 pikseli

6: Fotografowanie z rozdziel.
1600 x 1200 pikseli

7: Fotografowanie z rozdziel.
640 x 480 pikseli

c Podmenu zakresu ostroÊci (str. 55)
:: Fotografowanie z ogólnà

automatykà nastawiania ostroÊci
;: Fotografowanie z automatykà

ostroÊci dla ma∏ych odleg∏oÊci
(makrofotografia)

<: Fotografowanie odleg∏ych
widoków (ostroÊç na
nieskoƒczonoÊç)

=: R´czne nastawianie ostroÊci
przez u˝ytkownika

>: Ciàg∏e nastawianie ostroÊci
przez automatyk´.

d Podmenu trybów pracy lampy
b∏yskowej (str. 35)
?: B∏ysk wyzwalany automatycznie

przez aparat
@: B∏ysk wymuszony do ka˝dego

zdj´cia
A: Brak b∏ysków (lampa wy∏àczona)
B: B∏ysk z redukcjà efektu

czerwonych oczu
e Podmenu samowyzwalacza (str. 57)
C: Samowyzwalacz wy∏àczony
D: Automatyczne wyzwolenie

migawki w 2 s od naciÊni´cia
spustu.

E: Automatyczne wyzwolenie
migawki w 10 s od naciÊni´cia
spustu.

f Podmenu trybu zdj´ciowego
(str. 58)
F: Fotografowanie pojedynczych

zdj´ç
G: Fotografowanie serii zdj´ç
H: Fotografowanie symetrycznej

serii zdj´ç ze wspó∏bie˝nà
zmianà parametrów ekspozycji
(tzw. seria braketingowa po
osi ekspozycji)

I: Wytworzenie zdj´cia
sk∏adanego

J: Wykonanie zdj´cia
legitymacyjnego

g Pole numeru strony menu (str. 44)
h Ikona wejÊcia w Menu Opcji

Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
i WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
j Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)

• JeÊli w∏àczysz w ustawieniach dwie lub wi´cej funkcje, które nie mogà w aparacie
dzia∏aç równoczeÊnie, to spoÊród tych dwóch/kilku funkcji kolidujàcych urzàdzenie
uaktywni t´, którà w∏àczy∏eÊ ostatnio, zaÊ reszt´ automatycznie do niej dopasuje.
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Strona nr 2 – PAGE 2

12

FOCUS METHOD
9-PT AUTOFOCUS
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a Podmenu wariantu ustawiania
ostroÊci przez aparat (str. 63)
K: Pomiar w 9 segmentach obrazu.
L: Pomiar punktowy.

b Podmenu metody pomiaru Êwiat∏a
przez aparat (str. 64)
M: Pomiar wielosegmentowy
N: Pomiar centralnie wa˝ony
O: Pomiar 1-punktowy skupiony

c Podmenu czu∏oÊci ISO
fotoprzetwornika aparatu (str. 65)
P: Aparat automatycznie dobiera

czu∏oÊç z zakresu 50 ÷ 200 w
skali ISO

Q: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO50
R: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO100
S: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO200
T: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO400

d Podmenu korekcji bieli obrazu
(str. 66)
U: Aparat automatycznie

wprowadza korekcj´ koloru
bia∏ego w obrazie
rejestrowanym

V: Korekcja do zdj´ç w Êwietle
s∏onecznym (dni bardzo
pogodne)

W: Korekcja do zdj´ç w dni
pochmurne

X: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle
jarzeniówek

Y: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle
lamp ˝arowych

Z: S∏u˝y do ustawienia w∏asnej
korekcji bieli (metoda
najdok∏adniejsza)

e Ikona wejÊcia w r´cznà korekcj´
ekspozycji (str. 37)

f Pole numeru strony menu (str. 44)
g Ikona wejÊcia w Menu Opcji

Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
h WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
i Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)

• JeÊli w∏àczysz w ustawieniach dwie lub wi´cej funkcje, które nie mogà w aparacie
dzia∏aç równoczeÊnie, to spoÊród tych dwóch/kilku funkcji kolidujàcych urzàdzenie
uaktywni t´, którà w∏àczy∏eÊ ostatnio, zaÊ reszt´ automatycznie do niej dopasuje.
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Strona nr 1 (PAGE 1)

Przeglàd zawartoÊci Menu Ustawieƒ Rejestracji dla 
NAGRYWANIA SEKWENCJI WIDEO

ON
TOUCH SENSOR

10:15
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a Podmenu czujnika dotyku (str. 53)
0: W∏àczenie czujnika dotyku

spustu.
1: Wy∏àczenie czujnika dotyku

spustu.
b Podmenu jakoÊci rejestracji

sekwencji wideo (str. 54)
8: Filmowanie z rozdzielczoÊcià

klatki 320 x 240 pikseli,
(szybkoÊç nagrywania 15 kl/s,
kompresja normalna)

9: Filmowanie z rozdzielczoÊcià
klatki 160 x 120 pikseli,
(szybkoÊç nagrywania 15 kl/s,
kompresja normalna)

c Podmenu zakresu pracy automatyki
nastawiania ostroÊci (str. 55)
:: Fotografowanie przy u˝yciu

pe∏nej automatyki nastawiania
ostroÊci

;: Fotografowanie przy u˝yciu
automatyki ostroÊci dla bardzo
ma∏ych odleg∏oÊci (tzw. makro)

<: Fotografowanie odleg∏ych
widoków (ostroÊç na
nieskoƒczonoÊç)

=: R´czne nastawianie ostroÊci
przez u˝ytkownika

d Podmenu samowyzwalacza (str. 57)
C: Samowyzwalacz wy∏àczony
D: Automatyczne wyzwolenie

migawki w 2 s od naciÊni´cia
spustu.

E: Automatyczne wyzwolenie
migawki w 10 s od naciÊni´cia
spustu.

e Podmenu metody analizy ostroÊci
(str. 63)
K: Pomiar w 9 polach obrazu.
L: Pomiar punktowy.

f Podmenu metody pomiaru Êwiat∏a
(str. 64)
M: Pomiar wielosegmentowy
N: Pomiar centralnie wa˝ony
O: Pomiar 1-punktowy skupiony

g Nr porzàdkowy strony menu
(str. 44)

h Ikona wejÊcia w Menu Opcji
Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
i WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
j Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)

• JeÊli w∏àczysz w ustawieniach dwie lub wi´cej funkcje, które nie mogà w aparacie
dzia∏aç równoczeÊnie, to spoÊród tych dwóch/kilku funkcji kolidujàcych urzàdzenie
uaktywni t´, którà w∏àczy∏eÊ ostatnio, zaÊ reszt´ automatycznie do niej dopasuje.



51 Polski

Strona nr 2 (PAGE 2)

OFF
FLICKER REDUCT

10:15
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a Podmenu usuwania migotania
obrazu (str. 68)
[: Wy∏àcznie redukcji migotania

obrazu.
\: W∏àcznie redukcji migotania

obrazu.
b Podmenu czu∏oÊci ISO aparatu

(str. 65)
P: Aparat automatycznie dobiera

czu∏oÊç z zakresu 50 ÷ 200 w
skali ISO

Q: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO50
R: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO100
S: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO200
T: Czu∏oÊç odpowiadajàca ISO400

c Podmenu korekcji bieli obrazu
(str. 66)
U: Aparat automatycznie

wprowadza korekcj´ koloru
bia∏ego w obrazie
rejestrowanym, stosownie do
oÊwietlenia

V: Korekcja do zdj´ç w Êwietle
s∏onecznym (dni bardzo
pogodne)

W: Korekcja do zdj´ç w dni
pochmurne

X: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle
jarzeniówek

Y: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle
lamp ˝arowych

Z: S∏u˝y do ustawienia w∏asnej
korekcji bieli (metoda
najdok∏adniejsza)

d Ikona wejÊcia w r´cznà korekcj´
ekspozycji (str. 37)
3 Umo˝liwia zmian´ jasnoÊci treÊci

obrazu.
e Nr porzàdkowy strony menu

(str. 44)
f Ikona wejÊcia w Menu Opcji

Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
g WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
h Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)

• JeÊli w∏àczysz w ustawieniach dwie lub wi´cej funkcje, które nie mogà w aparacie
dzia∏aç równoczeÊnie, to spoÊród tych dwóch/kilku funkcji kolidujàcych urzàdzenie
uaktywni t´, którà w∏àczy∏eÊ ostatnio, zaÊ reszt´ automatycznie do niej dopasuje.
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CZUJNIK DOTKNI¢CIA SPUSTU MIGAWKI
Funkcja obs∏ugujàca czujnik dotkni´cia, której dzia∏anie polega na uruchomieniu
automatyki ostroÊci w chwili dotkni´cia spustu migawki w aparacie, mo˝e byç
w∏àczona lub wy∏àczona. Gdy jest wy∏àczona, automatyka nastawiania ostroÊci
uruchamia si´ dopiero po tym, jak wciÊniesz przycisk spustu migawki do po∏owy
(po tym mo˝esz nacisnàç go delikatnie do oporu, by aparat zrobi∏ zdj´cie).

1 WyÊwietl stron´ nr 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu czujnika dotyku.
3 WyÊwietla si´ pasek tego podmenu z

nast´pujàcymi ikonami:
0: Funkcja czujnika dotkni´cia jest

w∏àczona.
1: Funkcja czujnika dotkni´cia jest

wy∏àczona.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Aparat zapami´tuje wybrane ustawienie.

KU UWADZE
• Czu∏oÊç czujnika dotkni´cia mo˝e ulec zmniejszeniu, je˝eli aparat zostanie

zamocowany na statywie. Wynika to stàd, ˝e czujnik wykorzystuje pomiar
pojemnoÊci, która zmienia si´ w chwili, gdy u˝ytkownik chwyci aparat w go∏e
r´ce. Czu∏oÊç czujnika spadnie równie˝ wtedy, gdy u˝ytkownik b´dzie trzyma∏
aparat w r´kawiczkach.

• Czu∏oÊç czujnika mo˝e spaÊç równie˝ wtedy, gdy u˝ytkownik korzysta z
aparatu w pobli˝u oÊwietlenia jarzeniowego inwerterowego.

00:41

ON
TOUCH SENSOR
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ROZDZIELCZOÂå ZDJ¢CIOWA I FILMOWA
Wybranie wy˝szej rozdzielczoÊci dla zdj´ç (wi´ksza liczba pikseli na tej samej
powierzchni obrazu) poprawia oddanie szczegó∏ów w obrazie, co sprawia, ˝e
zdj´cia stajà si´ g∏adsze i dok∏adniejsze. Jednak równoczeÊnie z tym wzrasta
rozmiar pliku i w konsekwencji iloÊç zu˝ytego miejsca w pami´ci (np. na noÊniku
danych). Wybierz takie ustawienie dla rozdzielczoÊci zdj´ç, które najlepiej
odpowiada Twoim zamierzeniom.

1 WyÊwietl stron´ nr 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 W trybie rejestracji zdj´ç wybierz 
podmenu rozdzielczoÊci 
(„RESOLUTION”); w trybie nagrywania 
sekwencji wideo, wybierz podmenu 
jakoÊci rejestracji sekwencji wideo 
(„VIDEO CLIP MODE”).
3 Rozwija si´ podmenu rozdzielczoÊci lub

podmenu jakoÊci nagrywania sekwencji
wideo.
<Tryb rejestracji zdj´ç>
3: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 2816 x 2112 pikseli, s∏aba kompresja

(wysoka jakoÊç)
2: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 3680 x 2760 pikseli
4: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 2816 x 2112 pikseli, normalna kompresja
5: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 2288 x 1712 pikseli
6: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 1600 x 1200 pikseli
7: Fotografowanie z rozdzielczoÊcià 640 x 480 pikseli

<Tryb rejestracji sekwencji wideo>
8: Filmowanie z rozdzielczoÊcià klatki 320 x 240 pikseli, (szybkoÊç nagrywania

15 kl/s, kompresja normalna)
9: Filmowanie z rozdzielczoÊcià klatki 160 x 120 pikseli, (szybkoÊç nagrywania

15 kl/s, kompresja normalna)

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Aparat zapami´tuje wybrane ustawienie rozdzielczoÊci zdj´ç lub jakoÊci

rejestracji sekwencji wideo.

2816 x 2112 (6M-H) 
RESOLUTION

<Przyk^ad: tryb rejestracji zdj´ç>

12
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ZAKRESY OSTROÂCI

1 WyÊwietl stron´ nr 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu zakresu ostroÊci.
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce

ikony reprezentujàce ró˝ne zakresy
nastawiania ostroÊci:
:: Aparat automatycznie nastawia

ostroÊç na obiekt znajdujàcy si´ w
odleg∏oÊci: 10 cm÷nieskoƒczonoÊç
(na szerokokàtnym kraƒcu zooma) lub
40 cm ÷ nieskoƒczonoÊç (na kraƒcu
wàskokàtnym zooma).

;: Aparat b´dzie w stanie nastawiç ostroÊç w zakresach: 5 ÷ 70 cm (na
szerokokàtnym kraƒcu zooma) lub 40 ÷ 70 cm (na wàskokàtnym kraƒcu
zooma) (tzw. Tryb makro).

<: Aparat zrobi ostre zdj´cie odleg∏ego przedmiotu / krajobrazu (odleg∏oÊç
zdj´ciowa = nieskoƒczonoÊç).

=: OstroÊç mo˝na ustawiç r´cznie na dowolnà odleg∏oÊç zdj´ciowà z zakresu
5 cm ÷ 8 m oraz na nieskoƒczonoÊç (R´czne nastawianie ostroÊci).

>: Aparat ciàgle nastawia ostroÊç na fotografowany obiekt (opcja niedost´pna
dla filmowania).

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy ustawianie/wybieranie zakresu ostroÊci; aparat

zapami´tuje wybrane ustawienie.

WSKAZÓWKA
• Gdy jako zakres nastawiania ostroÊci wybrano tryb makro ;, to zoom

optyczny aparatu przestawia si´ na kraniec szerokokàtny.
• Zakres ostroÊci mo˝esz zmieniç te˝ bezpoÊrednio z Ekranu Rejestracji przez

naciÊni´cie przycisku [d].

FOCUS
AUTO
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1 WyÊwietl stron´ nr 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Z podmenu zakresów ostroÊci wybierz ikon´ r´cznego nastawiania ostroÊci 
= i naciÊnij przycisk SET.

3 NaciÊnij przycisk SET.
3 Na obrazie wyÊwietla si´ regulator

suwakowy s∏u˝àcy do ustawienia ˝àdanej
odleg∏oÊci zdj´ciowej.

4 Przyciskami [l] lub [p] wybierz ˝àdanà 
odleg∏oÊç zdj´ciowà, po czym naciÊnij 
przycisk SET.
3 Aparat przyjà∏ ustawionà odleg∏oÊç

zdj´ciowà i nast´puje powrót do Ekranu Rejestracji.

WSKAZÓWKI
Informacje o zakresie ostroÊci
• WyÊwietlona odleg∏oÊç zdj´ciowa jest podana jako odleg∏oÊç od powierzchni

obiektywu do obiektu.
• W niektórych przypadkach mo˝e zaistnieç pewna niewielka odchy∏ka

pomi´dzy odleg∏oÊcià (wyÊwietlona liczba) ustawionà przez Ciebie r´cznie a
odleg∏oÊcià faktycznà. Patrzàc na monitor LCD zweryfikujesz poprawnoÊç
ustawienia ostroÊci i skomponujesz kadr.

Informacje o automatycznym przesuwie zooma podczas r´cznego nastawiania 
odleg∏oÊci zdj´ciowej
• Gdy ustawisz r´cznie odleg∏oÊç zdj´ciowà równà 30 cm lub mniej, to zoom

przestawi si´ automatycznie na najwi´ksze dost´pne ustawienie
(tj. najkrótszà ogniskowà), przy którym obiektyw daje ostre zdj´cie.

• Gdy odleg∏oÊç zdj´ciowa zosta∏a r´cznie ustawiona na 30 cm lub mniej, to
aparat ograniczy zakres zmiany zooma do takiego zakresu, w którym b´dzie
w stanie ustawiç ostroÊç.

Jak r´cznie nastawiç ostroÊç?
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SAMOWYZWALACZ

1 WyÊwietl stron´ nr 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu ustawieƒ 
samowyzwalacza.
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce

ikony reprezentujàce ró˝ne ustawienia
samowyzwalacza:
C: Funkcja samowyzwalacza jest

niedost´pna.
D: Aparat wyzwoli rejestracj´ obrazu/ów

w ok. 2 s od naciÊni´cia spustu
migawki.

E: Aparat wyzwoli rejestracj´ obrazu/ów w ok. 10 s od naciÊni´cia spustu
migawki.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ z podmenu samowyzwalacza i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy ustawianie funkcji samowyzwalacza; aparat zapami´tuje

wybrane ustawienie.

WSKAZÓWKI
Aby wstrzymaç lub zatrzymaç odliczanie czasu przez samowyzwalacz…
• Odliczanie samowyzwalacza zostanie wstrzymane (pauza), je˝eli naciÊniesz

spust przed up∏ywem ustawionego czasu opóênienia (2 lub 10 s) odliczanego
przez samowyzwalacz. Ponowne naciÊni´cie spustu uruchomi odliczanie od
poczàtku.

• Aby zakoƒczyç korzystanie z samowyzwalacza wybierz w podmenu
samowyzwalacza ikon´ C i naciÊnij przycisk SET.

Gdy w ustawieniach samowyzwalacza 
wybrano E, to …
• Po naciÊni´ciu spustu migawki kontrolka

pracy samowyzwalacza b∏yska przez ok.
10 s, po którym to czasie aparat w∏àcza
rejestracj´ obrazu.

• Na ok. 3 sekundy przed wyzwoleniem
rejestracji na b∏yskanie kontrolki zauwa˝alnie
przyspiesza.

12

OFF  
SELF-TIMER

Kontrolka
samowyzwalacza
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TRYBY PRACY MIGAWKI
W tym podmenu mo˝esz okreÊliç, jak ma dzia∏aç aparat po naciÊni´ciu spustu
migawki.

1 Prze∏àcz aparat w tryb rejestracji zdj´ç, po czym wyÊwietl stron´ nr 1 
(PAGE 1) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu trybu zdj´ciowego.
F: Gdy naciÊniesz spust migawki, aparat

zarejestruje 1 zdj´cie.
G: Gdy naciÊniesz spust migawki, aparat

zarejestruje kilka zdj´ç pod rzàd.
H: Aparat rejestruje kilka zdj´ç pod rzàd,

zmieniajàc przy tym warunki ekspozycji
(tzw. braketing).

I: Najpierw robisz zdj´cie t∏a, potem
obiektu g∏ównego (który ma byç na
pierwszym planie), a aparat sk∏ada je tworzàc jedno zdj´cie sk∏adane (tzw.
fotomonta˝).

J: Mo˝esz zrobiç zdj´cie legitymacyjne.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy ustawianie trybu zdj´ciowego; aparat zapami´tuje

wybrane ustawienie.

WSKAZÓWKA
Dlaczego nie mog´ w∏àczyç lampy b∏yskowej?
• Aparat nie przewiduje u˝ywania lampy b∏yskowej w trybie zdj´ç seryjnych

lub braketingowych (zob. ni˝ej).

MODE
PHOTOGRAPH 1 IMAGE
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Po naciÊni´ciu spustu aparat rejestruje poklatkowo seri´ kilku zdj´ç.

1 Z podmenu trybu zdj´ciowego wybierz ikon´ G i naciÊnij przycisk SET.
3 Je˝eli rozdzielczoÊç zdj´ç by∏a ustawiona na 2, to aparat przestawi jà

automatycznie na 3.

2 WciÊnij przycisk spustu migawki, ˝eby 
uruchomiç rejestracj´ serii zdj´ç.
3 Aparat rozpoczyna rejestracj´ kolejnych

zdj´ç.
<Maksymalna liczba zdj´ç w serii>
3 4 5 zdj´ç
5 6 7 7 zdj´ç

Zauwa˝: Po puszczeniu spustu migawki
aparat natychmiast przerywa wykonywanie
serii zdj´ç.

Wykonanie serii zdj´ç

F2.8
1/30

12
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W symetrycznej serii zdj´ç (tzw. serii braketingowej) aparat rejestruje
poklatkowo kilka zdj´ç pod rzàd, jednak ka˝de z innym naÊwietleniem
fotoprzetwornika.

1 Z podmenu trybu zdj´ciowego wybierz ikon´ H i naciÊnij przycisk SET.
3 Je˝eli rozdzielczoÊç zdj´ç by∏a ustawiona na 2, to aparat przestawi jà

automatycznie na 3.

2 WciÊnij przycisk spustu migawki, ̋ eby uruchomiç rejestracj´ braketingowej 
serii zdj´ç.
3 Po naciÊni´ciu spustu aparat rozpoczyna rejestracj´ kolejnych zdj´ç.
3 Nie ma potrzeby, by trzymaç dalej wciÊni´ty spust.
3 Podczas serii zdj´ç aparat robi 7 kolejnych zdj´ç (lub 5 jeÊli rozdzielczoÊç

by∏a ustawiona na 3 lub 4), po czym rejestracja automatycznie koƒczy
si´.

U˝ywanie opcji braketingu w wykonywaniu serii zdj´ç
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Aparat oferuje mo˝liwoÊç zrobienia dwóch oddzielnych zdj´ç, które potem sam
∏àczy w jedno zdj´cie wynikowe nazywane zdj´ciem sk∏adanym.

1 Z podmenu trybu zdj´ciowego wybierz ikon´ I i naciÊnij przycisk SET.
3 Je˝eli rozdzielczoÊç zdj´ç by∏a ustawiona na 2, to aparat przestawi jà

automatycznie na 3.

2 NaciÊnij znowu przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ menu z ramkami do

zdj´cia.

3 Przyciskami [l] lub [p] wybierz 
˝àdany kszta∏t ramki, po czym naciÊnij 
przycisk SET.
3 Wybrany kszta∏t wype∏nia ekran.

4 Zrób zdj´cie, które b´dzie stanowi∏o t∏o 
docelowego zdj´cia sk∏adanego.
3 Skieruj aparat na motyw t∏a i zrób

zdj´cie.

5 Nast´pnie zrób zdj´cie, które ma 
zostaç na∏o˝one i pojawi si´ w ramce 
wybranego kszta∏tu.
3 Skieruj aparat na obiekt, który ma

zostaç wstawiony do ramki i zrób mu
zdj´cie.

Zdj´cia sk∏adane

PHOTOGRAPH INNER

SELECT PATTERN
BACK TO MENU

COMPOSITE
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Aparat oferuje opcj´ robienia tzw. zdj´ç legitymacyjnych, które mo˝na wstawiaç
do okólników, reklamówek i innych, a tak˝e do dokumentów to˝samoÊci.

1 Z podmenu trybu zdj´ciowego wybierz ikon´ zdj´cia legitymacyjnego J i 
naciÊnij przycisk SET.

2 NaciÊnij przycisk MENU dwa razy.
3 Aparat wyÊwietla na monitorze LCD

specjalny szablon do zrobienia zdj´cia
legitymacyjnego.

3 Osob´ portretowanà umieÊç w obrysie 
szablonu i zrób zdj´cie.
3 Po pokazaniu podglàdu wykonanego

zdj´cia aparat przywraca wyÊwietlanie
Menu Ustawieƒ Rejestracji.

3 Na Ekranie Odtwarzania aparat
wyÊwietla trzy zdj´cia w dwóch
rozmiarach.

KU UWADZE
Ograniczenia dotyczàce: zdj´ç seryjnych, zdj´ç sk∏adanych, zdj´ç 
legitymacyjnych
• RozdzielczoÊç zdj´ciowa 2 jest niedost´pna w zdj´ciach seryjnych. Ponadto

nie mo˝na w nich korzystaç z lampy b∏yskowej.
• RozdzielczoÊç zdj´ciowa 2 jest niedost´pna w zdj´ciach sk∏adanych.

Ponadto nie da si´ w nich skorzystaç z zakresu ostroÊci makro ; ani z
samowyzwalacza.

• RozdzielczoÊç zdj´ciowa 2 jest niedost´pna w zdj´ciach legitymacyjnych.
Ponadto nie da si´ w nich skorzystaç z zakresu ostroÊci makro ; ani z
zakresu krajobrazowego <.

Zdj´cia legitymacyjne

12

<Ekran Odtwarzania>
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METODY NASTAWIANIA OSTROÂCI
Aparat oferuje do wyboru 2 nast´pujàce metody automatycznego nastawiania
ostroÊci obrazu (dost´pne tylko w trybie fotografowania):

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu trybu nastawiania ostroÊci.
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce ikony

reprezentujàce ró˝ne metody
nastawiania ostroÊci:
K: W∏àczenie metody ustalajàcej

poprawnà odleg∏oÊç zdj´ciowà w
9 segmentach obrazu.

L: W∏àczenie metody ustalajàcej
poprawnà odleg∏oÊç zdj´ciowà
1-punktowo w centrum obrazu.

3 W przypadku wybrania ustawienia L
na Êrodku monitora LCD wyÊwietla si´
dodatkowo niedu˝y krzy˝yk celownika
ostroÊci +.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Nastàpi∏o ustawienie obszaru uwzgl´dnianego przez automatyk´

nastawiania ostroÊci.

Analiza ostroÊci z
9 segmentów obrazu

Aparat okreÊla prawid∏owà odleg∏oÊç do obiektu na
podstawie próbkowania obrazu z 9 segmentów kadru
widocznego na monitorze LCD. Jak tylko aparat nastawi
ostroÊç, na obrazie pojawia si´ symbol ~. 

OstroÊç nastawiana z
1 punktu obrazu

Aparat nastawia ostroÊç na to, co znajduje si´ w samym
centrum kadru.

12

Celownik
nastawiania ostroÊci
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METODY POMIARU ÂWIAT¸A
Masz do wyboru 3 metody pomiaru Êwiat∏a rejestrowanej sceny.
Pomiar wielosegmentowy:
• Aparat mierzy Êwiat∏o, próbkujàc obraz w kilku segmentach odpowiednio

rozmieszczonych na ca∏ej powierzchni kadru.
Pomiar centralnie wa˝ony:
• Aparat mierzy Êwiat∏o z ca∏ej powierzchni kadru, ale najwi´kszà wag´

przypisuje wartoÊci zmierzonej w obszarze centrum kadru.
Pomiar punktowy:
• Aparat mierzy Êwiat∏o wybiórczo, tylko w punkcie znajdujàcym si´ w samym

centrum kadru (tj. w Êrodku monitora LCD). W ten sposób mo˝esz wybraç
˝àdany kadr, zdj´cie zrobisz dopiero po zmierzeniu Êwiat∏a w Êrodku obrazu
(na monitorze LCD aparatu).

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu metody pomiaru Êwiat∏a (EXP MEASURE).
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce ikony reprezentujàce ró˝ne metody

pomiaru Êwiat∏a:
M: Pomiar Êwiat∏a wielosegmentowy.
N: Pomiar Êwiat∏a centralnie wa˝ony.
O: Pomiar Êwiat∏a punktowy, centralny.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk 
SET.
3 Ten krok koƒczy ustawienie metody

pomiaru Êwiat∏a.
3 Je˝eli wybrano pomiar punktowy, to na

Êrodku monitora LCD wyÊwietli si´
niedu˝y znacznik ramkowy t
wyznaczajàcy miejsce pomiaru Êwiat∏a.

12

Ramka wyznaczajàca
miejsce pomiaru Êwiat a
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CZU¸OÂå ISO APARATU
Konfiguracja wst´pnie wpisana do aparatu okreÊla, ˝e aparat dobiera
automatycznie czu∏oÊç ISO (swojego fotoprzetwornika obrazowego) do jasnoÊci
fotografowanego / filmowanego obiektu. Jednak u˝ytkownik mo˝e wprowadziç w
ustawieniach aparatu innà, sta∏à czu∏oÊç ISO.

1 WyÊwietl stron´ nr 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu czu∏oÊci ISO.
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce ikony

reprezentujàce ró˝ne czu∏oÊci ISO:
P: Czu∏oÊç ISO b´dzie dobierana

automatycznie przez aparat z zakresu
ISO50÷200 (w trybie nagrywania
sekwencji wideo: dobór z zakresu
ISO200÷400).

Q: W∏àcza czu∏oÊç ISO50 (czu∏oÊç dla
trybu nagrywania sekwencji wideo:
ISO100)

R: W∏àcza czu∏oÊç ISO100 (czu∏oÊç dla trybu nagrywania sekwencji wideo:
ISO200)

S: W∏àcza czu∏oÊç ISO200 (czu∏oÊç dla trybu nagrywania sekwencji wideo:
ISO400)

T: W∏àcza czu∏oÊç ISO400 (czu∏oÊç dla trybu nagrywania sekwencji wideo:
ISO800)

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy procedur´ wyboru czu∏oÊci aparatu (i zapami´tuje

wprowadzone ustawienia).

WSKAZÓWKA
• Ustawienie wy˝szej czu∏oÊci ISO pozwala stosowaç krótsze czasy otwarcia

migawki, a tak˝e u∏atwia poprawnà rejestracj´ obrazu/ów w trudniejszych
warunkach oÊwietleniowych. W przypadku zdj´ç/filmów robionych z coraz
wy˝szà czu∏oÊcià ISO w uzyskiwanym obrazie widaç coraz wyraêniej szum
(wp∏ywajàcy z regu∏y negatywnie na estetycznà ocen´ zdj´cia/filmu).

ISO

12

AUTO
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KOREKCJA BIELI OBRAZU
Aparat samoczynnie dobiera prawid∏owà korekcj´ bieli obrazu w wi´kszoÊci
warunków i sytuacji oÊwietleniowych. Jednak dzi´ki ustawieniom r´cznym
mo˝esz równie˝ samodzielnie podaç warunki oÊwietleniowe Twojej
fotografowanej/filmowanej sceny lub zmodyfikowaç ogólnà kolorystyk´ obrazu.

1 WyÊwietl stron´ nr 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu korekcji bieli obrazu.
3 Rozwija si´ podmenu zawierajàce ikony

reprezentujàce ró˝ne opcje korekcyjne:
U: Korekcja bieli obrazu b´dzie

wprowadzana automatycznie przez
aparat na podstawie oceny obecnoÊci
w scenie oÊwietlenia naturalnego i
sztucznego. To ustawienie jest
u˝ywane w trybie automatycznym.

V: Korekcja dla fotografowania/
filmowania w dni s∏oneczne (tzn. niebo bezchmurne).

W: Korekcja do fotografowania/filmowania w dni pochmurne.
X: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle jarzeniowym (tzn. Êwiat∏o z jarzeniówek).
Y: Korekcja do zdj´ç przy Êwietle ˝arowym (tzn. Êwiat∏o z ˝arówek).
Z: Opcja pozwalajàca najdok∏adniej skorygowaç kolorystyk´ obrazu; przydatna

wtedy, gdy powy˝sze opcje nie pasujà wprost do warunków
oÊwietleniowych w Twojej scenie.

Procedura zadania korekcji
a Wybierz ikon´ Z i naciÊnij przycisk SET.

3 Ikona Z przeskakuje na sam poczàtek paska podmenu.
b Wype∏nij ca∏e pole widzenia aparatu czystym ca∏kowicie bia∏ym 
arkuszem (mo˝e to byç te˝ kawa∏ek bia∏ego papieru itp.), po czym naciÊnij 
przycisk SET, by wpisaç t´ korekcj´.
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3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy procedur´ wyboru korekcji bieli obrazu (i zapami´tuje

wprowadzone ustawienia).
3 Po r´cznym wprogramowaniu wartoÊci korekcji bieli przy u˝yciu Z

korekcja ta zostaje zachowana nawet po tym, gdy wybierzesz innà metod´
korekcji (U, V, W, X czy Y). Tak wi´c je˝eli zmieni∏eÊ korekcj´ na
innà metod´, to po ka˝dym wybraniu Z i naciÊni´ciu SET zostanie
przywo∏ana wartoÊç korekcji bieli wczeÊniej zaprogramowana pod tà ikonà.

WSKAZÓWKA
Aby odwo∏aç w∏asne wprowadzanie korekcji bieli…
• Wykonaj krok 1, wybierz ikon´ U, po czym naciÊnij przycisk SET.
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REDUKCJA MIGOTANIA OBRAZU
Funkcja redukcji migotania ogranicza migotanie obrazu normalnie powstajàce
przy nagrywaniu sekwencji wideo w Êwietle jarzeniowym (lub Êwietle o podobnej
chcarkterystyce) pulsujàcym z cz´stotliwoÊcià zasilania sieciowego Êwietlówek.
Redukcja migotania ustawiona jest na cz´stotliwoÊç 50 Hz.

1 Prze∏àcz aparat w tryb rejestracji sekwencji wideo, po czym wyÊwietl 
stron´ nr 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Rejestracji (str. 43).

2 Wybierz podmenu redukcji migotania.
3 Rozwija si´ podmenu redukcji

migotania obrazu z nast´pujàcymi
ikonami:
[: Funkcja redukcji migotania obrazu –

w∏àczona.
\: Funkcja redukcji migotania obrazu –

wy∏àczona.

3 Wybierz ˝àdanà ikon´ i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy procedur´ ustawienia funkcji redukcji migotania

(i zapami´tuje wprowadzone ustawienia).

WSKAZÓWKI
• Zauwa˝, ˝e funkcja redukcji migotania ogranicza migotanie zarejestrowanego

obrazu wyst´pujàce przy oÊwietleniu jarzeniowym, ale dzieje si´ to kosztem
lekkiego obni˝enia jakoÊci obrazu.

• JeÊli masz w∏àczonà funkcj´ redukcji migotania i nagrywasz sekwencj´ wideo
w plenerze w bardzo rozs∏oneczniony dzieƒ, to w jasnych partiach obrazu
mo˝e byç widoczny efekt aureoli Êwietlnej — tzn. miejsca te majà otoczk´
Êwietlnà.

• Je˝eli w∏àczysz funkcj´ redukcji migotania ([[]), to aparat automatycznie
przestawia ustawienie czu∏oÊci ISO na P.

 00:15

OFF
FLICKER REDUCT
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WYÂWIETLANIE MENU USTAWIE¡ ODTWARZANIA

1 NaciÊnij przycisk odtwarzania [a].
3 Aparat wyÊwietla Ekran Odtwarzania.

2 NaciÊnij przycisk MENU.
3 Aparat wyÊwietla Menu Ustawieƒ

Odtwarzania.

Aby wy∏àczyç wyÊwietlanie Menu Ustawieƒ Odtwarzania
Po naciÊni´ciu przycisku MENU, aparat wraca do Ekranu Odtwarzania.

PROTECT

Change image 
protect setting

Przycisk
odtwarzania [a]

Przycisk MENU
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Menu Ustawieƒ Odtwarzania zawiera dwie strony: PAGE 1 i PAGE 2.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Odtwarzania.

2 NaciÊnij przycisk [l].
3 Nast´puje zmiana strony („PAGE”)

wyÊwietlanej w menu na drugà
mo˝liwà.

3 Ka˝de naciÊni´cie przycisku [l]
powoduje zmian´ strony menu.

Zmiana strony

PROTECT

Change image 
protect setting

COPY IMAGE

Copy image

<Menu Ustawieƒ Odtwarzania:
strona nr 2 tj. PAGE 2>

<Menu Ustawieƒ Odtwarzania:
strona nr 1 tj. PAGE 1>
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Strona nr 1 – PAGE 1

Przeglàd ikon i pól Menu Ustawieƒ Odtwarzania

PROTECT

Change image 
protect setting

a Ochrona plików obrazowych
(str. 73)
3 W∏àczenie / wy∏àczenie

zabezpieczenia zarejestrowanych
danych przed ich przypadkowym
skasowaniem (blokada zapisu).

b Kasowanie plików obrazowych
(str. 74)
3 Dost´p do ró˝nych opcji

kasowania plików obrazowych z
karty pami´ci.

c Zoomowanie podglàdu zdj´cia
(str. 76)
3 Mo˝liwoÊç obejrzenia obrazu w

ró˝nych powi´kszeniach
umo˝liwiajàca ∏atwiejszà ocen´
oddania szczegó∏ów.

d Przeliczenie zdj´cia na nowy
rozmiar (str. 77)
3 Obni˝anie rozdzielczoÊci zdj´cia.

e Obrót zdj´cia (str. 78)
3 Obracanie zapisanych zdj´ç o kàt

prosty.
f Pobranie klatki (str. 79)

3 Wyj´cie klatki z sekwencji wideo
do u˝ycia jako osobne zdj´cie.

g Pole numeru strony menu (str. 70)
h Ikona wejÊcia w Menu Opcji

Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
i WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
j Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)
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Strona nr 2 – PAGE 2

Copy image

COPY IMAGE

a Skopiowanie plików (str. 80)
b Ustawienia konfigurujàce

drukowanie z aparatu (str. 82)
3 Podawanie poszczególnych

ustawieƒ drukowania.
c Pokaz obrazów (str. 89)

3 Dost´p do odtwarzania obrazów
w formie pokazu przezroczy.

d Pole numeru strony menu (str. 70)

e Ikona wejÊcia w Menu Opcji
Technicznych „OPTION” (str. 91)
3 S∏u˝y do wyÊwietlenia Menu

Opcji Technicznych.
f WyÊwietlanie dymków pomocy

(str. 96)
g Wskaênik wyczerpania baterii

(str. 109)
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OCHRONA PLIKÓW PRZED SKASOWANIEM
Aparat oferuje funkcj´ zabezpieczajàcà Twoje dane obrazowe przed
przypadkowym (omy∏kowym) skasowaniem.

1 WyÊwietl plik, który byç chroniony przed kasowaniem, po czym wyÊwietl 
stron´ 1 (PAGE 1) z Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

2 Wybierz ikon´ zamkni´cia pliku ] i 
naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawi si´ zapytanie „LOCK?”.
3 (A je˝eli dla tego pliku wczeÊniej

w∏àczono ochron´, to pojawi si´
zapytanie „UNLOCK?”.)

3 Przyciskami [g] lub [d] wybierz 
odpowiedê „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 Wskazany plik jest teraz chroniony (ma

za∏o˝onà blokad´).
3 Wskazanie blokady ^ informuje

u˝ytkownika, ˝e pliku nie da si´
skasowaç, poniewa˝ jest chroniony
funkcjà zabezpieczajàcà.

3 Aby powróciç do Menu Ustawieƒ
Odtwarzania, naciÊnij przycisk MENU.

OSTRO˚NIE!
• Zabezpieczenie plików nie chroni ich przed wymazaniem w wyniku

sformatowania karty.

WSKAZÓWKA
Aby kroku 2 i 3 wybraç inny plik…
• U˝yj w tym celu przycisków [l] lub [p].
Aby odbezpieczyç plik (zdjàç blokad´ chroniàcà go przed skasowaniem)…
• WyÊwietl ˝àdany plik i powtórz kroki od 1 do 3. Wskazanie blokady ^

zniknie i plik traci ochron´.

LOCK?

PROTECT

YES
EXIT

LOCK?

PROTECT

YES
EXIT
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KASOWANIE PLIKÓW DANYCH
Aparat oferuje funkcj´ kasowania (np. niepotrzebnych ju˝) aktualnie zapisanych
plików. Pliki danych mo˝esz kasowaç po jednym albo wszystkie na raz.

1 Aby usunàç pliki z karty, przeprowadê poni˝szà procedur´ na aparacie z 
kartà. ZaÊ by usunàç pliki z wewn´trznej pami´ci aparatu, wyjmij kart´ z 
aparatu przed wykonaniem poni˝szej procedury.

2 WyÊwietl stron´ 1 (PAGE 1) z Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

3 Wybierz ikon´ kasowania _ i naciÊnij 
przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „ERASE”

zawierajàcy nast´pujàce polecenia do
kasowania plików:
ONE ERASE: Kasuje po jednym pliku na
raz.
ERASE ALL: Wykasowuje od razu
wszystkie pliki.
EXIT: Powrót na stron´ Menu Ustawieƒ
Odtwarzania.

4 Przyciskami [g] lub [d] wybierz ˝àdany tryb kasowania i naciÊnij przycisk 
SET.
3 WyÊwietla si´ ekran potwierdzenia kasowania.
<ONE ERASE>
3 Przyciskami [l] lub [p] wybierz plik, który chcesz skasowaç.
<ERASE ALL>
3 NaciÊnij przyciski [l] lub [p], by potwierdziç, ˝e aparat mo˝e skasowaç

wszystkie pliki.

ERASE

ONE ERASE

ERASE ALL

EXIT
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5 Wybierz „YES” i naciÊnij przycisk SET.
<ONE ERASE>
3 Plik aktualnie wyÊwietlany zostaje usuni´ty.
3 Aby skasowaç inny plik, wybierz go i naciÊnij przycisk SET.
<ERASE ALL>
3 Ponownie pojawia si´ ekran ˝àdajàcy potwierdzenia operacji kasowania.

Aby wykasowaç wszystkie pliki, wybierz „YES” i naciÊnij przycisk SET. Po
zakoƒczeniu przez aparat operacji kasowania na ekranie pojawi si´
nast´pujàcy komunikat informacyjny: „NO IMAGE”.

KU UWADZE
• Pliki chronione przed przypadkowym skasowaniem nie mogà zostaç

skasowane, chyba ˝e wy∏àczysz im t´ ochron´ (str. 73) i ponowisz procedur´
kasowania.

• Ekran potwierdzenia dla operacji kasowania po jednym pliku („ONE ERASE”)
otworzysz te˝ bezpoÊrednio z Ekranu Odtwarzania przyciskiem [g].
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ZOOMOWANIE ODTWARZANEGO ZDJ¢CIA
Mo˝esz powi´kszyç cz´Êç zdj´cia np. po to, by sprawdziç, jaka jest ostroÊç w
danym miejscu.

1 WyÊwietl na monitorze zdj´cie, które 
chcesz obejrzeç w powi´kszeniu.

2 NaciÊnij przycisk SET.
3 Aparat powi´ksza zdj´cie.
3 Je˝eli wyÊwietlony fragment jest

ostry, to i reszta zdj´cia b´dzie
najprawdopodobniej równie˝ ostra.

3 Przyciskami strza∏ek nawigacyjnych 
przesuƒ podglàd w nast´pne miejsce, 
które chcesz jeszcze sprawdziç, po 
czym naciÊnij przycisk [T[ ([/]) w 
regulatorze zooma.
3 WyÊwietlane miejsce zostaje jeszcze

bardziej powi´kszone.
Dalsze powi´kszanie: KrotnoÊç
powi´kszenia wzrasta po ka˝dym
naciÊni´ciu przycisku [T[ ([/]) w
regulatorze zooma.
Powrót do poprzedniego
powi´kszenia: KrotnoÊç powi´kszenia
b´dzie mala∏a po ka˝dym naciÊni´ciu
przycisku [T[ ([c]) w regulatorze
zooma.

3 NaciÊnij ponownie przycisk SET, by
powróciç do wyÊwietlania w wielkoÊci
normalnej tj. do powi´kszenia 100%.

WSKAZÓWKA
• Funkcj´ zoomowania podglàdu odtwarzanego zdj´cia mo˝na wywo∏aç

równie˝ z Menu Ustawieƒ Odtwarzania.

ZOOM

MOVE
100%

ZOOM I/O
PRESS SHUTTER TO SAVE

880%

Przycisk
SET

Regulator
zooma

Przyciski
strza^ek
nawigacyjnych
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ZMIANA WIELKOÂCI ZDJ¢CIA PRZEZ OBNI˚ENIE 
ROZDZIELCZOÂCI
Rozmiar zdj´cia zrobionego w rozdzielczoÊci 6 lub wy˝szej mo˝na zmieniç
przez obni˝enie jego rozdzielczoÊci do 1600 x 1200 lub 640 x 480. Obraz poddany
tej modyfikacji zostanie zapisany jako nowe, oddzielne zdj´cie.

1 WyÊwietl na monitorze zdj´cie, które chcesz zmniejszyç.

2 WyÊwietl stron´ 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

3 Wybierz ikon´ zmiany rozmiaru ' i 
naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „RESIZE”

zawierajàcy ró˝ne opcje do przeliczenia
treÊci zdj´cia tak, by zdj´cie by∏o
mniejsze.

4 Wybierz nowà rozdzielczoÊç dla zdj´cia 
wynikowego:
2M (1600 x 1200): Zdj´cie zostanie zapisane w rozdz. 1600 x 1200 pikseli.
0.3M (640 x 480): Zdj´cie zostanie zapisane w rozdz. 640 x 480 pikseli.
EXIT: Powrót do Menu Ustawieƒ Odtwarzania.

5 NaciÊnij przycisk SET.
3 Aparat rozpoczyna przeliczenie zdj´cia êród∏owego na wynikowe.

WSKAZÓWKA
Dlaczego nie mog´ zmieniç rozmiaru mojego zdj´cia?
• Rozmiar zdj´cia mo˝na zmieniç tylko na mniejszy (lub taki sam), a nie na

wi´kszy.

RESIZE

EXIT

(2816 x 2112)

(1600 x 1200)

(640  x 480)
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OBRACANIE ZDJ¢å
Aparat oferuje funkcj´ obrotu zdj´cia, dzi´ki której wybrane zdj´cie b´dzie
wyÊwietlane na monitorze aparatu we w∏aÊciwym u∏o˝eniu.

1 WyÊwietl na monitorze LCD zdj´cie, które chcesz obróciç, po czym 
wyÊwietl stron´ 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

2 Wybierz ikon´ obrotu b i naciÊnij 
przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „ROTATE”

zawierajàcy polecenia do obrotu zdj´ç:
RIGHT: Obraca obraz o 90° w prawo.
LEFT: Obraca obraz o 90° w lewo.
EXIT: Powrót do Menu Ustawieƒ
Odtwarzania.

3 Wybierz polecenie „RIGHT” lub „LEFT” i naciÊnij/naciskaj przycisk SET.
3 Za ka˝dym naciÊni´ciem przycisku SET aparat obraca zdj´cie o kolejne 90°.

WSKAZÓWKA
W podglàdzie indeksowym 3x3 zdj´cia obrócone zostanà pokazane w orientacji
oryginalnej (tj. sprzed obrotu).

ROTATE

RIGHT

LEFT

EXIT
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POBRANIE KLATKI OBRAZU Z SEKWENCJI WIDEO
Mo˝esz wybraç jedno uj´cie (tj. klatk´) z zarejestrowanej sekwencji wideo,
skopiowaç jà do pami´ci, a nast´pnie zachowaç jako nowe zdj´cie (sekwencja, z
której kopiujesz zdj´cie nie ulegnie przy tym jakiejkolwiek zmianie).

1 W∏àcz odtwarzanie dowolnej sekwencji wideo i wstrzymaj je pauzà na 
uj´ciu (klatce), które chcesz skopiowaç i utrwaliç jako zdj´cie.

2 WyÊwietl stron´ 1 (PAGE 1) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

3 Wybierz ikon´ pobrania zdj´cia d i 
naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „EXTRACT STILL”

s∏u˝àcy do wydania stosownego
polecenia:
YES: Aparat kopiuje wybranà klatk´
i zapisuje jako nowe zdj´cie (sekwencja,
z której pochodzi zdj´cie nie ulegnie
przy tym jakiejkolwiek zmianie).
EXIT: Powrót do Menu Ustawieƒ
Odtwarzania.

4 Wybierz odpowiedê „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 Klatka zostaje pobrana i zapisana.

WSKAZÓWKA
Aby wybraç inne uj´cie (klatk´) w kroku 3…
• U˝yj w tym celu przycisków [l] lub [p].

EXTRACT STILL

SAVE THIS IMAGE?

YES
EXIT
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KOPIOWANIE PLIKÓW DANYCH
Aparat oferuje mo˝liwoÊç skopiowania plików danych z wewn´trznej pami´ci
aparatu na kart´ i odwrotnie (tj. z karty do pami´ci).

1 W∏ó˝ kart´ do aparatu (str. 12).

2 WyÊwietl stron´ 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

3 Wybierz ikon´ kopiowania danych e i 
naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „COPY IMAGE”

s∏u˝àcy do wybrania kierunku
kopiowania i rozpocz´cia operacji.

4 Przyciskami [l] lub [p] wybierz ˝àdany 
kierunek kopiowania.

INT MEM p CARD:
Kopiuje pliki obrazowe z pami´ci wewn´trznej na kart´.
CATD p INT MEM:
Kopiuje pliki obrazowe z karty do pami´ci wewn´trznej.
* Je˝eli w aparacie nie ma karty, to nie mo˝na przeprowadziç kopiowania.

COPY IMAGE

CHOOSE COPY DIRECTION

INT MEM CARD

CARD INT MEM

EXIT
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5 NaciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran umo˝liwiajàcy

wybór sposobu kopiowania:
3 Kopiowany plik êród∏owy ukazuje si´ 

w tle ekranu.
COPY SINGLE:
Kopiuje dane jednego zdj´cia.
COPY ALL:
Kopiuje dane z noÊnika êród∏owego
do noÊnika docelowego.

6 Wybierz ˝àdany sposób kopiowania danych.
<W celu u˝ycia polecenia „COPY SINGLE”>

a Przyciskami [l] lub [p] wybierz zdj´cie, które chcesz skopiowaç.
b Przyciskami [g] lub [d] wybierz pole „COPY SINGLE”.

<W celu u˝ycia polecenia „COPY ALL”>
a Przyciskami [g] lub [d] wybierz pole „COPY ALL”.

7 NaciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran ˝àdajàcy potwierdzenia operacji kopiowania.
3 Aby wykonaç dalej operacj´ kopiowania, wybierz „YES” i naciÊnij przycisk

SET.
3 Aby przerwaç w tym miejscu procedur´ kopiowania i powróciç do kroku 5,

wybierz pole „EXIT” i naciÊnij przycisk SET bàdê te˝ wystarczy nacisnàç
przycisk MENU.

COPY IMAGE

COPY SINGLE

COPY ALL

EXIT
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USTAWIENIA DRUKOWANIA
Poza mo˝liwoÊcià wydrukowania zdj´ç zarejestrowanych tym aparatem na
w∏asnej drukarce aparat oferuje mo˝liwoÊç uzyskania klasycznych odbitek w
cyfrowym laboratorium fotograficznym. A poniewa˝ jest zgodny ze standardem
DPOF, to mo˝esz w aparacie: wprowadziç liczb´ odbitek ˝àdanych z
poszczególnych zdj´ç; okreÊliç, czy na zdj´ciu ma byç nadrukowana data czy nie;
a tak˝e wskazaç, czy ma zostaç wydrukowany fotoindeks wszystkich zdj´ç z
karty.

1 WyÊwietl stron´ 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

2 Wybierz ikon´ ustawieƒ drukowania f 
i naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „PRINT SETTING”

z nast´pujàcymi opcjami drukowania:
ALL IMAGES:
W tej opcji wprowadzone ustawienia
drukowania zostanà u˝yte do
wszystkich zdj´ç znajdujàcych si´ na
karcie.
EACH IMAGE:
W tej opcji ustawienia drukowania
wprowadzasz osobno dla ka˝dego
zdj´cia.
INDEX:
Wszystkie zdj´cia znajdujàce si´ na
karcie zostanà zebrane na jednej
odbitce/kartce jako miniaturki, dzi´ki
czemu uzyskasz fotoindeks.
ALL CLEAR:
Kasuje wszystkie ustawienia
drukowania. Polecenia tego nie da si´
wybraç, je˝eli dotychczas nie
wprowadzono ˝adnych ustawieƒ
drukowania.
EXIT:
Powrót do Menu Ustawieƒ Odtwarzania.

WyÊwietlenie Menu Ustawieƒ Drukowania

PRINT SETTING
ALL IMAGES

EACH IMAGE

INDEX

ALL CLEAR

EXIT
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WSKAZÓWKI
Wydrukowanie klatki z sekwencji wideo
• Je˝eli chcesz wydrukowaç lub uzyskaç w laboratorium fotograficznym odbitk´

z klatki danej sekwencji filmowej, to musisz najpierw zapisaç jà jako zdj´cie
pojedyncze (str. 79).

O standardzie DPOF
• DPOF (Digital Print Order Format) jest standardem zamawiania odbitek /

wydruków. Mo˝esz wi´c pod∏àczyç aparat do drukarki obs∏ugujàcej standard
DPOF i wykonaç na niej ˝àdane wydruki. Dzi´ki obs∏udze DPOF mo˝esz te˝
okreÊliç w ustawieniach drukowania dla ˝àdanych zdj´ç ich parametry
drukowania DPOF, a potem uzyskaç z tak wskazanych („opisanych”) zdj´ç
odbitki w laboratorium fotograficznym.

O ostatecznych odbitkach
• Zdj´cia, które zosta∏y obrócone funkcjà ROTATE, zostanà wydrukowane w

orientacji oryginalnej (tj. sprzed obrócenia).
• JakoÊç odbitki lub wydruku b´dzie zale˝a∏a od laboratorium fotograficznego

lub zastosowanej drukarki.
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Mo˝esz wprowadzaç ustawienia drukowania nast´pujàco:
• dla ka˝dego zdj´cia z osobna — opcja ‘EACH IMAGE’.
• dla wszystkich zdj´ç na karcie — opcja ‘ALL IMAGES’.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Drukowania (str. 82).

2 Wybierz pole „EACH IMAGE” lub 
„ALL IMAGES”.
ALL IMAGES:
Wprowadzone ustawienia drukowania
zostanà zastosowane do wszystkich zdj´ç
znajdujàcych si´ na karcie.
EACH IMAGE:
Ustawienia drukowania b´dzie mo˝na
wprowadzaç dla ka˝dego zdj´cia z
osobna.

3 WciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „DATE/COPIES” z

polami do okreÊlenia nadrukowania
daty i podania liczby odbitek/wydruków.

3 Je˝eli na poprzednim ekranie wybra∏eÊ
pole „EACH IMAGE”, to naciskajàc
przyciski [l] lub [p] mo˝esz teraz
wybraç zdj´cie przeznaczone do
wydruku.

3 W polach „DATE” i „COPIES” ramki
„SETTINGS” wyÊwietlajà si´ aktualnie obowiàzujàce parametry (tj. nadruk
daty i liczba kopii) wyÊwietlanego zdj´cia. Naciskajàc przyciski [l] lub [p],
mo˝esz przejrzeç, jak sà ustawione dla innych zdj´ç na karcie.

Zg∏aszanie nadrukowania na zdj´ciu daty oraz podawanie liczby odbitek

PRINT SETTING
ALL IMAGES

EACH IMAGE

INDEX

ALL CLEAR

EXIT

EACH IMAGE

DATE NO

COPIES 0

ADD TO PRINT SETTING

EXIT

SETTINGS

DATE

COPIES

:

:
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4 OkreÊl, czy na wydruku/odbitce ma 
zostaç nadrukowana data oraz wybierz 
liczb´ ˝àdanych wydruków/odbitek.
<OkreÊlenie nadrukowania daty>
a Przyciskami [g] lub [d] wybierz pole

„DATE”.
b NaciÊnij przycisk SET.

3 WyÊwietla si´ specjalny ekran ˝ada-
jàcy od u˝ytkownika potwierdzenia 
nadrukowania daty.

c Przyciskami [g] lub [d] wybierz ˝àdane ustawienie:
YES: Tak, data ma byç nadrukowana na zdj´ciu.
NO: Nie, nie nadrukowuj daty na zdj´ciu.

d NaciÊnij przycisk SET.
3 Nast´puje zamkni´cie tego ekranu i powrót do ekranu „DATE/COPIES”.

<OkreÊlenie liczby ˝àdanych odbitek>
a Przyciskami [g] lub [d] wybierz pole

‘COPIES’.
b NaciÊnij przycisk SET.

3 Pojawia si´ specjalny ekran s∏u˝àcy 
do podania ˝àdanej liczby odbitek.

c Przyciskami [g] lub [d] ustaw liczb´
odbitek.
3 Naciskaj przycisk [g] (lub przycisk 

[d]), a˝ wyÊwietli si´ liczba odbitek, 
której ˝àdasz.

d NaciÊnij przycisk SET.
3 Nast´puje zamkni´cie tego ekranu i powrót do ekranu „DATE/COPIES”.

EACH IMAGE

DATE NO

SETTINGS

DATE

COPIES

:

:

EACH IMAGE

COPIES   

SETTINGS

DATE :

:COPIES1
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5 Wybierz polecenie dodania w∏aÊnie 
wprowadzonych ustawieƒ drukowania 
zdj´ç do zbioru wszystkich ustawieƒ 
drukowania „ADD TO PRINT SETTINGS” 
i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ˝àdajàcy

potwierdzenia dodania Twoich ustawieƒ
drukowania:
Je˝eli dotychczasowe ustawienia 
drukowania sà poprawne i nie 
wymagajà zmiany, to:
3 Wybierz pole „EXIT” i naciÊnij przycisk SET.

Je˝eli zmieni∏eÊ ustawienia drukowania i chcesz zapami´taç te zmiany:
3 Wybierz pole ‘MODIFY PRINT SETTINGS’ i naciÊnij przycisk SET.

Wydruk wielu zdj´ç zmieszczonych pod postacià miniaturek na jednej odbitce/
kartce nazywamy fotoindeksem. Wydruk taki stanowi wygodny wykaz
wszystkich zdj´ç, które masz zapisane na karcie.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Drukowania (str. 82).

2 Wybierz pole „INDEX”.

SETTINGS

DATE :

:COPIES 

EACH IMAGE

DATE   

COPIES   

MODIFY PRINT SETTING

EXIT

YES

1
YES

1

Wydruk fotoindeksu

PRINT SETTING
ALL IMAGES

EACH IMAGE

INDEX

ALL CLEAR

EXIT
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3 WciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „INDEX” ˝àdajàcy

potwierdzenia zg∏oszenia wydruku
fotoindeksu:
YES:
Tak, fotoindeks ma zostaç
wydrukowany.
EXIT:
WyjÊcie z procedury wprowadzania
tych ustawieƒ i powrót do Menu
Ustawieƒ Drukowania.

4 Wybierz „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy procedur´ zg∏oszenia wydruku fotoindeksu (i zapami´tuje

wprowadzone ustawienie). Nast´puje powrót do Menu Ustawieƒ
Drukowania.

1 Wykonaj czynnoÊci wg kroków 1 do 4 
powy˝szej procedury (zob. od str. 84).

2 Wybierz polecenie 
„MODIFY PRINT SETTINGS” i naciÊnij 
przycisk SET.

INDEX

SET INDEX PRINT?

YES
EXIT

Zmiana ustawieƒ drukowania

SETTINGS

DATE :

:COPIES 

ALL IMAGES

DATE   

COPIES  

MODIFY PRINT SETTING

EXIT

YES

1

YES

1
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Ta procedura pozwala wykasowaç wszystkie parametry drukowania dla
wszystkich zdj´ç.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Drukowania (str. 82).

2 Wybierz polecenie „ALL CLEAR”.

3 WciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „CLEAR ALL

SETTINGS?” ˝àdajàcy potwierdzenia
operacji wykasowania wszystkich
ustawieƒ:
YES: Tak, wykasuj wszystkie
parametry drukowania dla wszystkich
zdj´ç.
EXIT: WyjÊcie z procedury wymazywania i powrót do Menu Ustawieƒ
Drukowania.

4 Wybierz „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 Aparat wymazuje wszystkie ustawienia

drukowania, po czym nast´puje powrót
do Menu Ustawieƒ Drukowania.

Wymazanie wszystkich ustawieƒ drukowania

ALL CLEAR DATE :
:COPIES

CLEAR ALL SETTINGS?

YES
EXIT

YES
 5

ALL CLEAR DATE :
:COPIES

CLEAR ALL SETTINGS?

YES
EXIT

YES
 5
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AUTOMATYCZNY POKAZ ZAPISANYCH ZDJ¢å

1 WyÊwietl stron´ 2 (PAGE 2) Menu Ustawieƒ Odtwarzania (str. 69).

2 Wybierz ikon´ pokazu zdj´ç i i naciÊnij 
przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „SLIDESHOW” z

nast´pujàcymi opcjami pokazu:
TIME: Tutaj ustawia si´ szybkoÊç
pokazu (tj. czas, przez który dane
zdj´cie jest pokazywane, zanim zastàpi
je nast´pne).
EFFECT:Tutaj wybiera si´ efekt
graficzny stosowany podczas przejÊcia
ze zdj´cia na zdj´cie.
START: Polecenie rozpocz´cia pokazu.
EXIT: Powrót do Menu Ustawieƒ Odtwarzania.
<Zmiana szybkoÊci pokazu lub efektu przejÊcia>

a Wybierz pole „TIME” lub „EFFECT”, naciÊnij przycisk SET.
b Przyciskami [g] lub [d] zmieƒ ustawienie.
c W celu zatwierdzenia naciÊnij przycisk SET.

3 Wybierz pole „START” i naciÊnij przycisk SET.
3 Aparat rozpoczyna automatyczny pokaz.
3 Do zatrzymania pokazu s∏u˝à przyciski SET lub MENU.

SLIDESHOW

TIME

EFFECT

START

EXIT

1 SEC
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WYÂWIETLANIE INFORMACJI O ZDJ¢CIU / SEKWENCJI 
WIDEO
Na ekranie informacji „INFO” mo˝esz sprawdziç dla danego materia∏u
obrazowego (zdj´cie, sekwencja wideo), jakie ustawienia zastosowa∏ aparat, gdy
go rejestrowa∏.

1 WyÊwietl ˝àdany materia∏ obrazowy (zdj´cie, sekwencj´ filmowà).

2 WciÊnij przycisk MENU na co 
najmniej 2 sekundy.
3 WyÊwietla si´ ekran ‘INFO’ z

informacjami o aktualnie
wybranym materiale
obrazowym.

3 Je˝eli naciÊniesz teraz jeszcze
raz przycisk MENU, to aparat
wy∏àczy ekran ‘INFO’.

a Tryb jakoÊci obrazu
b RozdzielczoÊç obrazu w

pikselach
c Symbol programu

tematycznego
d Symbol filtru
e Nr porzàdkowy pliku z tym

materia∏em obrazowym
f Flaga ochrony przed

kasowaniem
g Rozmiar pliku
h Otwór przys∏ony
i Czas otwarcia migawki
j Korekcja ekspozycji
k Miejsce wolne na karcie
l Data i czas rejestracji
m Tryb jakoÊci obrazu dla

sekwencji wideo
n RozdzielczoÊç klatki i szybkoÊç rejestracji
o Format pliku
p Czas wykonanego nagrania

INFO

2816 x 2112
IRIS

987KB
F3.3
1/30
+0.3

2005.12.25 19:30

<Dane zdj´cia>

320 x 240 15fps
320

3MB
 00:00:13

+0.3
2005.12.25 19:30

INFO

<Dane sekwencji wideo>
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WYÂWIETLANIE MENU OPCJI TECHNICZNYCH
Menu Opcji Technicznych „OPTION” s∏u˝y do wprowadzenia ˝àdanych
dodatkowych ustawieƒ konfiguracyjnych aparatu.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Rejestracji lub Menu Ustawieƒ Odtwarzania.
3 WyÊwietlenie Menu Ustawieƒ Rejestracji – zob. str. 43.
3 WyÊwietlenie Menu Ustawieƒ Odtwarzania – zob. str. 69.

2 Przyciskami [g] lub [d] wybierz pole 
PAGE (wyÊwietla si´ w nim numer 
strony menu).

3 NaciÊnij przycisk [p].
3 WyÊwietla si´ Menu Opcji

Technicznych.
3 Je˝eli naciÊniesz przycisk [d], to

aparat wyÊwietli Menu Opcji
Technicznych.

Aby wyjÊç z Menu Opcji Technicznych
Aby wróciç do Ekranu Rejestracji lub Ekranu Odtwarzania
—> NaciÊnij przycisk MENU.
Aby wróciç do Menu Ustawieƒ Rejestracji lub Menu Ustawieƒ Odtwarzania
—> Wybierz pole PAGE i naciÊnij przycisk [p].

12

ADV. SETTINGS

CAMERA SETTINGS

Pole numeru
strony menu

1/2

BAS/ADV SETTINGS
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Przeglàd zawartoÊci Menu Opcji Technicznych

CLOCK SET
OPERATION BEEP
HELP DISP
POST VIEW
DIGITAL ZOOM
LCD BRIGHTNESS

LANGUAGE
POWER SAVE
FILE NO. RESET
FORMAT
RESET SETTINGS

1/2
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a Data i czas (str. 17)
3 Tu ustawisz wewn´trzny zegar i

kalendarz aparatu.
b Dêwi´ki pracy aparatu (str. 94)

3 Tu ustawisz ˝àdane dêwi´ki
wydawane przez aparat, gdy
u˝ytkownik naciska jego przyciski.

c Podpowiedzi w dymkach (str. 96)
3 Tu w∏àczysz lub wy∏àczysz

wyÊwietlanie tekstu podpowiedzi
w dymkach pomocy.

d Podglàd pozdj´ciowy i czas jego
trwania (str. 97)
3 Tu okreÊlisz, jak d∏ugo aparat ma

przytrzymaç na podglàdzie (na
monitorze LCD) zdj´cie od chwili
zaraz po jego zrobieniu.

e Zoom cyfrowy (str. 98)
3 Tu w∏àczysz lub wy∏àczysz

zbli˝anie/oddalanie
fotografowanego obiektu
realizowane na drodze cyfrowej.

f JaskrawoÊç monitora LCD (str. 99)
3 Tu wyregulujesz jasnoÊç

podÊwietlenia ekranu LCD w
monitorze aparatu.

g J´zyk obs∏ugi (str. 100)
3 Tu wybierasz j´zyk komunikacji, w

którym aparat ma wyÊwietlaç na
monitorze LCD wszelkie teksty i
informacje dla u˝ytkownika.

h Funkcja oszcz´dzania energii
(str. 101)

i Opcja zerowania numerów
porzàdkowych plików (str. 102)
3 Tu w∏àczasz lub wy∏àczasz opcj´

numeracji plików na karcie od
0001.

j Formatowanie karty (str. 105)
3 Tu mo˝esz sformatowaç

aparatem jego pami´ç
wewn´trznà lub w∏o˝onà do
niego kart´ pami´ci.

k Przywrócenie ustawieƒ domyÊlnych
(str. 107)
3 Tu mo˝esz wydaç polecenie

przywracajàce ustawieniom
aparatu ich wartoÊci domyÊlne.

l Pole numeru strony menu (str. 44,
70, 91)

m Wskaênik wyczerpania baterii
(str. 109)

• Do wyÊwietlenia ikon od g do k dostaniesz si´, odpowiednio naciskajàc przyciski [g]
lub [d].
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DèWI¢KI PRACY APARATU
Te ustawienia pozwalajà m.in. w∏àczyç lub wy∏àczyç akustyczne potwierdzanie
zadzia∏ania przycisku (przycisku spustu migawki, przycisku SET, przycisku MENU
i innych).

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ sygna∏ów 
dêwi´kowych j i naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran ustawieƒ

dêwi´ków aparatu „OPERATION BEEP”.
3 Na ekranie widaç m.in. aktualne

ustawienia dêwi´ków.
3 Je˝eli wybierzesz polecenie „ALL OFF”

i zatwierdzisz je przyciskiem SET, to
wszelkie dêwi´ki aparatu zostanà
wy∏àczone (tzn. wyciszone do zera).

3 Je˝eli wybierzesz polecenie „EXIT” i zatwierdzisz je przyciskiem SET, to
wrócisz do Menu Opcji Technicznych.
SHUTTER
Wybierz (spoÊród dost´pnych) dêwi´k, który ma byç s∏ychaç, gdy naciskasz
spust migawki lub gdy samowyzwalacz zrobi zdj´cie.
KEY SW
Wybierz (spoÊród dost´pnych) dêwi´k, który ma towarzyszyç ka˝demu
naciÊni´ciu przycisków aparatu (przycisk SET, przycisku MENU i inne).

3 Wybierz polecenie „CHANGE 
SETTINGS” i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran s∏u˝àcy do wybrania

przycisku, dla którego majà byç
wprowadzane ustawienia:
SHUTTER:
Ustaw dêwi´k dla przycisku spustu
migawki.
KEY SW:
Ustaw dêwi´k dla przycisków aparatu
(poza wy∏àcznikiem aparatu i przyciskiem spustu migawki).
EXIT:
Powrót do poczàtkowego ekranu dêwi´ków aparatu.

:
:

ON
ON

OPERATION BEEP

SHUTTER
KEY SW

CHANGE SETTINGS
ALL OFF

EXIT

ON

ON

OPERATION BEEP

SHUTTER

KEY SW

EXIT
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4 Wybierz ˝àdany przycisk aparatu i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran s∏u˝àcy do wprowadzenia w∏asnych ustawieƒ:

5 Przyciskami [g] lub [d] wybierz ˝àdane ustawienie.
ON: W∏àcza wydawanie dêwi´ku.
OFF: Wy∏àcza wydawanie dêwi´ku.

6 NaciÊnij przycisk SET.

7 Wybierz „EXIT” i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy ustawienia dêwi´ków; ewentualne zmiany zostanà

zachowane w pami´ci aparatu.
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DYMKI POMOCY
W tym ustawieniu decydujesz, czy aparat ma wyÊwietlaç teksty podpowiedzi
(pokazywane na monitorze LCD w ma∏ych okienkach tzw. dymkach).

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ dymków pomocy 
k i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ‘HELP DISP’.
ON:
Teksty podpowiedzi b´dà wyÊwietlane.
OFF:
Teksty podpowiedzi nie b´dà wyÊwietlane.

3 Wybierz ˝àdane ustawienie i naciÊnij 
przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy (i zapami´tuje) ustawienia dymków pomocy.

HELP DISP

ON

OFF
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KONTROLNY PODGLÑD POZDJ¢CIOWY
W tym ustawieniu mo˝esz okreÊliç, jak d∏ugo ma si´ wyÊwietlaç na monitorze
LCD zdj´cie, które dopiero co zrobi∏ aparat – jest to tzw. kontrolny podglàd
pozdj´ciowy pozwalajàcy u˝ytkownikowi na ocen´ poprawnoÊci zdj´cia.

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ podglàdu 
pozdj´ciowego l i naciÊnij przycisk 
SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „POST VIEW”

s∏u˝àcy do konfiguracji podglàdu
pozdj´ciowego:
1 SEC:
Po zrobieniu zdj´cia zdj´cie to b´dzie
wyÊwietlane na podglàdzie przez
1 sekund´.
2 SEC:
Po zrobieniu zdj´cia zdj´cie to b´dzie wyÊwietlane na podglàdzie przez 2
sekundy.
OFF:
Nie b´dzie w ogóle pozdj´ciowego podglàdu zdj´cia.

3 Wybierz ˝àdane ustawienie i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy (i zapami´tuje) ustawienia podglàdu pozdj´ciowego.

1SEC

2SEC

OFF

POST VIEW
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ZOOM CYFROWY
Decydujesz tu, czy zoom cyfrowy ma byç w∏àczony w aparacie czy wy∏àczony.
Je˝eli pogorszenie jakoÊci obrazu charakterystyczne dla dzia∏ania funkcji
zoomowania cyfrowego nie odpowiada Ci, to wy∏àcz zoom cyfrowy i rób zdj´cia /
nagrywaj sekwencje wideo tylko przy u˝yciu zooma optycznego.

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ zooma cyfrowego 
m i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „DIGITAL ZOOM” z

polami „ON” i „OFF’:
ON: Zoom cyfrowy b´dzie
dost´pny podczas zoomowania.
OFF: Zoom cyfrowy b´dzie
niedost´pny podczas zoomowania.

3 Wybierz ˝àdane ustawienie i naciÊnij 
przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy (i zapami´tuje) ustawienia zooma cyfrowego.

WSKAZÓWKA
Dlaczego nie dzia∏a zoom cyfrowy, mimo ˝e zosta∏ w∏àczony w ustawieniach 
(ON)?
• Zoom cyfrowy nie dzia∏a, gdy:

Masz ustawionà rozdzielczoÊç zdj´ç na 2.

ON

OFF

DIGITAL ZOOM
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JASKRAWOÂå MONITORA LCD
Tym ustawieniem regulujesz jasnoÊç Êwiecenia monitora LCD w aparacie.
Skorzystaj z tej regulacji, gdy obraz widoczny na monitorze jest êle widoczny
wskutek nieodpowiedniego oÊwietlenia w otoczeniu aparatu.
Ponadto w otoczeniu bardzo jasno oÊwietlonym, np. na dworze w s∏oneczny
dzieƒ, przyda si´ mo˝liwoÊç wy∏àczenia podÊwietlenia monitora LCD dla
unikni´cia niepotrzebnego wyczerpywania baterii.

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ jaskrawoÊci n i 
naciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ regulator suwakowy do

regulacji jasnoÊci podÊwietlenia.

3 Przyciskami [l] lub [p] wyreguluj 
˝àdanà jaskrawoÊç, po czym naciÊnij 
przycisk SET.
3 Nast´puje zapami´tanie ustawienia

regulatora.

WSKAZÓWKA
• Ekran opisany w kroku 2 mo˝na otworzyç równie˝ z Ekranu Rejestracji. W

tym celu wciÊnij przycisk MENU na co najmniej 1 s; pojawi si´ wówczas
regulator jaskrawoÊci, u˝yj go do nastawienia ˝àdanej jasnoÊci Êwiecenia
monitora LCD.

LCD BRIGHTNESS

ADJUST
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J¢ZYK OBS¸UGI
Tym ustawieniem decydujesz, w jakim j´zyku na monitorze LCD majà si´
wyÊwietlaç informacje i teksty dla u˝ytkownika. Masz do wyboru 11 j´zyków
komunikacji z u˝ytkownikiem.

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ j´zyka obs∏ugi o 
i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „LANGUAGE” z listà

dost´pnych j´zyków u˝ytkownika:
DEUTSCH: J´zyk niemiecki.
ENGLISH: J´zyk angielski.
ESPANOL: J´zyk hiszpaƒski.
FRANCAIS: J´zyk francuski.
ITALIANO: J´zyk w∏oski.
NEDERLANDS: J´zyk holenderski.

: J´zyk rosyjski.
: J´zyk japoƒski.
: J´zyk koreaƒski.
: J´zyk chiƒski (wersja tradycyjna).
: J´zyk chiƒski (wersja uproszczona).

3 Wybierz ˝àdane ustawienie i naciÊnij przycisk SET.
3 Ten krok koƒczy (i zapami´tuje) wybrane ustawienie j´zyka obs∏ugi.

LANGUAGE
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FUNKCJA OSZCZ¢DZANIA ENERGII
W aparacie przewidziano funkcj´ oszcz´dzania pràdu, która automatycznie
wy∏àcza go po pewnym (zadanym w ustawieniach) okresie bezczynnoÊci. Funkcja
pozwala oszcz´dnie gospodarowaç energià baterii / akumulatorów, gdy nie
przestajesz u˝ywaç aparatu, a tak˝e zabezpiecza baterie / akumulatory przed ich
ca∏kowitym wyczerpaniem, gdy przypadkowo zostawisz aparat w∏àczony.
W ustawieniach opisywanej funkcji zadajesz czas (tzw. czas bezczynnoÊci), po
up∏ywie którego funkcja ma zaczàç dzia∏aç.

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ oszcz´dzania 
energii p i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ‘POWER SAVE’ z

nast´pujàcymi polami:
BATT/CAM:
S∏u˝y do ustawienia czasu bezczynnoÊci
stosowanego w trybach rejestracji, gdy
aparat jest zasilany z baterii /
akumulatorów.
BATT/PB:
S∏u˝y do ustawienia czasu bezczynnoÊci stosowanego w trybach
odtwarzania, gdy aparat jest zasilany z baterii / akumulatorów.
EXT.PWR/CAM.PB:
Do ustawienia czasu bezczynnoÊci stosowanego w trybach rejestracji i
odtwarzania, gdy aparat ma zasilanie sieciowe.
EXIT:
Polecenie powrotu do Menu Opcji Technicznych.

3 Wybierz ˝àdane pole i naciÊnij przycisk 
SET.
3 Pojawi si´ ekran przeznaczony do

zmiany czasu bezczynnoÊci.

4 Przyciskami [g] lub [d] wybierz ˝àdany 
czas bezczynnoÊci.

5 NaciÊnij przycisk SET.
3 Czas/y bezczynnoÊci zosta∏/y

ustawiony/e i zapami´tany/e.

1 min

5 min

10 min

POWER SAVE

BATT/CAM

BATT/PB

EXT.PWR/CAM.PB

EXIT

BATT/CAM

POWER SAVE

1 min

<Przyk ad: Wyglàd ekranu
po wybraniu pola
“BATT/CAM”>
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FUNKCJA ZEROWANIA LICZNIKA NUMERU PLIKU
Je˝eli zastosujesz w aparacie czystà, sformatowanà kart´ (str. 105), to aparat
zacznie nadawanie nazw plikom (nazwy to numery porzàdkowe plików)
automatycznie, poczàwszy od 0001. Je˝eli karta ta zostanie potem sformatowana
i u˝yta w tym aparacie, lub te˝ u˝yjesz innej sformatowanej karty, to numeracja
plików rozpocznie si´ znowu od 0001. Dzieje si´ tak wtedy, gdy funkcja
zerowania numeru pliku „FILE NO. RESET” jest w∏àczona. U˝ywanie aparatu z
takim ustawieniem mo˝e oczywiÊcie prowadziç do tego (jak wyjaÊniono
powy˝ej), ˝e karty z danymi nagranymi tym aparatem b´dà zawiera∏y pliki o tych
samych numerach, co oczywiÊcie mo˝e byç mylàce.
Natomiast gdy funkcja zostanie wy∏àczona w ustawieniach, wówczas nawet po
u˝yciu nowo sformatowanej karty (lub u˝yciu innej sformatowanej karty)
numeracja na niej b´dzie ciàgni´ta dalej, poczàwszy od numeru pliku, który
aparat ostatnio zapisa∏.
<Funkcja zerowania licznika numeru pliku = ‘ON’>

<Funkcja zerowania licznika numeru pliku = ‘OFF’>

Nazwa pliku (numer obrazu)

Karta A 0001, 0002 ...... 0012, 0013

Wymiana karty (z A na B)

Karta B 0001, 0002 ...... 0012, 0013

Nazwa pliku (numer obrazu)

Karta A 0001, 0002 ...... 0012, 0013

Karta B 0014, 0015....... 0025, 0026

Wymiana karty (z A na B)
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• Je˝eli karta B posiada ju˝ zapisane obrazy, to aparat przyporzàdkuje nowym
plikom ich nazwy w sposób nast´pujàcy:
Je˝eli najwi´kszy numer pliku na karcie B (przed wymianà) jest mniejszy od
najwi´kszego numeru pliku na karcie A, to: nast´pny plik zapisany na karcie
B uzyska numer o jeden wi´kszy od ostatnio zapisanego na karcie A:

Je˝eli najwi´kszy numer pliku na karcie B (przed wymianà) jest wi´kszy od
najwi´kszego numeru pliku na karcie A, to: nast´pny plik zapisany na karcie
B uzyska numer o jeden wi´kszy od ostatnio zapisanego na karcie B:

WSKAZÓWKA
A co z zapisem do pami´ci wewn´trznej?
• Funkcja FILE NO. RESET dzia∏a analogicznie na pami´ci wewn´trznej aparatu.

Pliki wczeÊniej zapisane

Nazwa pliku (numer obrazu)

Karta A 0001, 0002 ...... 0012, 0013

Karta B 0001, 0002, 0014, 0015 ...... 0025, 0026

Wymiana karty (z A na B)

Pliki wczeÊniej zapisane

Nazwa pliku (numer obrazu)

Karta A 0001, 0002 ...... 0012, 0013

Karta B 0020, 0021, 0022, 0023 ......0025, 0026

Wymiana karty (z A na B)
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1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych 
(str. 91).

2 Wybierz z menu ikon´ numeracji plików 
w pami´ci q.

3 NaciÊnij przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „FILE NO.

RESET”.
ON:
Funkcja zerowania licznika numeru pliku – w∏àczona.
OFF:
Funkcja zerowania licznika numeru pliku – wy∏àczona.

4 Wybierz pole „OFF” i naciÊnij przycisk SET.
3 Funkcja zerowania licznika numeru pliku zosta∏a w ten sposób wy∏àczona.

WSKAZÓWKA
• Przez ca∏y czas pracy aparatu z wy∏àczonà funkcjà FILE NO. RESET aparat

przyporzàdkowuje nowym plikom kolejne numery-nazwy tzn. nigdy nie zeruje
licznika, ale go jedynie zwi´ksza. Zalecamy, by po skoƒczeniu ka˝dej sesji
zdj´ciowej z powrotem w∏àczyç t´ funkcj´.

FILE NO. RESET

ON

OFF
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FORMATOWANIE PAMI¢CI NA KARCIE I PAMI¢CI 
WEWN¢TRZNEJ
Karta do∏àczona w zestawie do aparatu musi zostaç sformatowana w tym (a nie
innym) aparacie.
Poza tym danà kart´ musisz zawsze sformatowaç w tym aparacie, je˝eli:
• jest Êwie˝o kupiona i b´dzie u˝ywana pierwszy raz,
• by∏a ju˝ formatowana w komputerze lub w innym aparacie cyfrowym.
Karty nie da si´ sformatowaç, je˝eli jej prze∏àcznik ochrony przed zapisem jest w
pozycji LOCK. Przejdê do procedury formatowania dopiero po przesuni´ciu tego
prze∏àcznika w pozycj´ odblokowania.

1 Aby tà procedurà sformatowaç kart´ (pierwszy lub kolejny raz), w∏ó˝ jà do 
komory aparatu. Aby tà procedurà sformatowaç pami´ç wewn´trznà 
aparatu, wyjmij kart´ z aparatu.

2 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych (str. 91).

3 Wybierz z menu ikon´ formatowania r 
i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ‘FORMAT’

udost´pniajàcy dwa ró˝ne rodzaje
formatowania do wyboru.

3 W standardowym u˝ytkowaniu
formatowanie kompletne karty (opcja
„FULL FORMAT”) nie jest konieczne.
JeÊli jednak po zwyk∏ym
sformatowaniu karty (opcja „FORMAT”)
sà z nià k∏opoty (tzn. pojawiajà si´
b∏´dy), to wykonanie pe∏nego formatu mo˝e je usunàç.
FORMAT:
Wykonane zostanie proste formatowanie karty.
FULL FORMAT:
Procedura formatujàca przeskanuje
ca∏à jej przestrzeƒ i nada jej na nowo
format. Tej opcji nie mo˝na wybraç,
je˝eli w aparacie nie ma karty bàdê
bateria / akumulator jest zbytnio
wyczerpana.

FORMAT

FORMAT THE CARD

FORMAT

FULL FORMAT

EXIT

<Gdy w aparacie jest karta>

FORMAT

FORMAT

FORMAT INTERNAL MEMORY

EXIT

<Gdy w aparacie nie ma karty>
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4 Wybierz ˝àdany tryb formatowania i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ˝àdajàcy potwierdzenia operacji.

5 Wybierz ‘YES’.

6 NaciÊnij przycisk SET.
3 Aparat startuje operacj´ formatowania.
3 Podczas formatowania na monitorze LCD wyÊwietla si´ komunikat, ˝e trwa

formatowanie („FORMATTING”) i instrukcja, by nie wy∏àczaç teraz zasilania
aparatu („DO NOT POWER OFF”).

WSKAZANA OSTRO˚NOÂå
Ostro˝nie podczas formatowania!
• Podczas formatowania karty nie wy∏àczaj aparatu, ani nie wyjmuj z niego

karty.
Formatowanie kasuje dane
• Formatowanie karty czy wewn´trznej pami´ci aparatu kasuje wszystkie dane

tam zapisane. Tak˝e dane chronione ulegajà skasowaniu, dlatego przed
sformatowaniem karty z danymi przenieÊ wszystkie dane warte zachowania
na dysk twardy Twojego komputera lub inny noÊnik danych.

Czy po sformatowaniu karty mo˝na jeszcze odzyskaç z niej dane?
• Istnieje pewna szansa odzyskania danych skasowanych operacjà

formatowania – s∏u˝y do tego oprogramowanie komputerowe specjalnie
przeznaczonego do tego celu. Jednak nale˝y pami´taç, ˝e nawet takie
specjalizowane oprogramowanie nie umo˝liwi odzyskania danych, je˝eli kart´
poddano kompletnemu formatowaniu (opcja „FULL FORMAT”).
Zalecamy wykonywanie kompletnego formatowania przed wyrzuceniem karty
lub jej przekazaniem innemu u˝ytkownikowi.

WSKAZÓWKA
Rezygnacja z kontynuowania procedury formatowania
• W kroku 5 powy˝szej procedury wybierz „NO” i naciÊnij przycisk SET.
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PRZYWRÓCENIE USTAWIE¡ FABRYCZNYCH APARATU
Ta opcja umo˝liwia tzw. zresetowanie ustawieƒ konfiguracyjnych aparatu, co
skutkuje przywróceniem im stanu domyÊlnego (fabrycznego).

1 WyÊwietl Menu Opcji Technicznych 
(str. 91).

2 Wybierz z menu symbol resetu s i 
naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „RESET

SETTINGS” z zapytaniem, czy aparat
ma wykonaç reset swoich ustawieƒ
konfiguracyjnych:
YES:
Tak, przywróç ustawienia fabryczne.
NO:
Nie, nie zmieniaj nic w ustawieniach i powróç do Menu Opcji Technicznych.

3 Wybierz „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 Ustawienia aparatu zostajà zresetowane i otrzymujà wartoÊci domyÊlne

(fabryczne).

WSKAZÓWKA
• Pami´taj, ˝e powy˝sza procedura nie zresetuje nast´pujàcych ustawieƒ:

3 Data i godzina,
3 J´zyk obs∏ugi.

RESET?

YES
NO

RESET SETTINGS
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SPRAWDZENIE ILOÂCI WOLNEGO MIEJSCA W PAMI¢CI 
WEWN¢TRZNEJ APARATU i NA KARCIE
Mo˝esz sprawdziç, ile zdj´ç zdo∏a jeszcze pomieÊciç karta i jak d∏uga sekwencja
wideo (gg:mm:ss) jeszcze si´ na niej zmieÊci.
W rozdziale „Maks. mo˝liwa liczba zdj´ç / maks. dost´pny czas rejestracji” na
str. 129. znajdziesz tabel´, w której podano maks. mo˝liwà liczb´ zdj´ç i maks.
dost´pny czas sekwencji wideo dla kart ró˝nej pojemnoÊci.

1 NaciÊnij wy∏àcznik aparatu, by w∏àczyç 
urzàdzenie, po czym naciÊnij przycisk 
MENU.
3 WyÊwietla si´ Menu Wyboru Trybu.

<Sprawdzenie liczby zdj´ç, które 
jeszcze mo˝na zrobiç aparatem>

3 Wybierz „PHOTO” i naciÊnij przycisk
MENU.
<Sprawdzenie d∏ugoÊci sekwencji 
wideo, którà jeszcze mo˝na 
zarejestrowaç aparatem>

3 Wybierz „MOVIE” i naciÊnij przycisk
MENU.

Liczb´ pozosta∏ych zdj´ç bàdê dost´pny
czas nagrywania sekwencji wideo widaç
w prawym górnym rogu monitora LCD.
3 Liczba pozosta∏ych obrazów bàdê

dost´pnego czasu nagrywania
sekwencji wideo zmieni si´ po
wybraniu innych ustawieƒ
rozdzielczoÊci rejestracji.

WSKAZÓWKA
• Gdy licznik jeszcze pozosta∏ych zdj´ç wska˝e „0”, nie b´dzie mo˝na dalej

robiç zdj´ç. Aby dalsze fotografowanie sta∏o si´ mo˝liwe, w∏ó˝ do aparatu
nowà kart´ pami´ci bàdê zapisz obrazy z tej karty na komputer i skasuj je z
karty (str. 74).

• Gdy licznik pozosta∏ych zdj´ç (wzgl. dost´pny czas rejestracji) wska˝à „0”,
mo˝esz ewentualnie spróbowaç przestawiç rozdzielczoÊç zdj´ç na ni˝szà
(str. 54), aby zrobiç jeszcze kilka.

12

00:25

<Ekran Rejestracji Zdj´ç>

Dost´pny czas nagrania

Liczba pozosta^ych zdj´ç

<Ekran Rejestracji Sekwencji Wideo>
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SYGNALIZACJA WYCZERPANIA BATERII
Je˝eli u˝ywasz aparatu zasilanego z baterii / akumulatorów, to dzi´ki
specjalnemu wskaênikowi stanu baterii wyÊwietlanemu na monitorze LCD
mo˝esz zgrubnie oceniç aktualny poziom energii w tych ogniwach zasilajàcych. 
Sprawdê ten poziom, zanim przystàpisz do fotografowania / filmowania. Dzi´ki
informacjom zebranym przeglàdowo w tabeli na str. 128 zorientujesz si´, ile
czasu aparat mo˝e dzia∏aç z baterii/akumulatorów.

1 WyÊwietl Menu Ustawieƒ Rejestracji lub 
Menu Ustawieƒ Odtwarzania 
(odpowiednio str. 43 i 69).
3 Wskaênik stanu energii wyÊwietla si´ w

prawym dolnym rogu monitora LCD.
3 Charakterystyka techniczna baterii/

akumulatorów powoduje, ˝e przy niskiej
temperaturze otoczenia ww. wskaênik
stanu energii  (= pe∏ne tylko w
po∏owie) mo˝e pojawiç si´ zbyt
wczeÊnie, przekazujàc w ten sposób
b∏´dnà informacj´ o iloÊci energii pozosta∏ej w ogniwach.
Ponadto wskazywany stan energii mo˝e zmieniaç si´ w zale˝noÊci od
sposobu korzystania z aparatu czy zmiennych warunków otoczenia
(temperatura itd.). Dlatego wskazania tego wskaênika nale˝y traktowaç
g∏ównie orientacyjnie.

Wyglàd wskaênika stanu  
energii w bateriach / 

akumulatorze

Pozosta∏a energia
w bateriach / akumulatorach

W przybli˝eniu pe∏ne.

Poziom niski.

Wkrótce stanie si´ niemo˝liwa rejestracja lub 
odtwarzanie obrazu/ów.

Je˝eli wskaênik miga po naciÊni´ciu spustu 
migawki, to znaczy, ˝e brak jest energii, by dalej 
rejestrowaç obrazy. Wymieƒ baterie na nowe lub 
do∏aduj akumulatory.

12

ON
TOUCH SENSOR

Wskaênik stanu
baterii / akumulatorów
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WSKAZÓWKI
• Je˝eli masz ju˝ w pami´ci jakieÊ materia∏y zarejestrowane, to wskaênik stanu

baterii mo˝esz te˝ zobaczyç w Menu Ustawieƒ Odtwarzania lub na ekranie
‘INFO’.

• ˚ywotnoÊç baterii / akumulatorów mo˝e byç ró˝na nawet wÊród
akumulatorów tego samego rodzaju.

• W zale˝noÊci od sposobu korzystania z aparatu (liczba wyzwolonych b∏ysków
lampy b∏yskowej, w∏àczanie/wy∏àczanie monitora LCD, itp.), jak i temperatury
otoczenia (temperatura poni˝ej 10 °C) liczba zdj´ç (obrazów), które da si´
zarejestrowaç aparatem na Êwie˝ych bateriach (lub na pe∏nym akumulatorze),
mo˝e wahaç si´ w bardzo du˝ym zakresie.

• Przy fotografowaniu np. Êlubów czy podró˝y zalecamy przygotowanie sobie
zapasowych baterii / akumulatorów po to, by nie straciç szansy zrobienia
zdj´ç tylko z powodu wyczerpania si´ baterii / akumulatorów. To samo
dotyczy fotografowania w niskich temperaturach; np. b´dàc na nartach,
pami´taj, by zapasowe baterie / akumulatory trzymaç ca∏y czas w ciep∏ym
miejscu (np. w kieszeni) a˝ do ewent. u˝ycia w aparacie.
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WYDRUK ZDJ¢å
Aparat obs∏uguje technologi´ PictBridge. Je˝eli pod∏àczysz go wprost do
drukarki obs∏ugujàcej PictBridge , to na monitorze LCD wybierasz ˝àdane zdj´cia
i z aparatu uruchamiasz ich wydruk na drukarce (jest to tzw. drukowanie przez
PictBridge).

1 W∏ó˝ do aparatu kart´ ze zdj´ciami przeznaczonymi do wydruku.

2 W∏àcz aparat i po∏àcz go z drukarkà kablem USB (w zestawie):
3 Kabel nale˝y wetknàç do gniazda USB w aparacie i do gniazda USB w

drukarce.
3 Na monitorze LCD aparatu pojawia si´ ekran „USB CONNECTION”.

Przygotowania do wydruku przez PictBridge

CANCEL

USB CONNECTION

CARD READER

Wetknij do z^àcza USB w drukarce

Specjalnie dopasowany
kabel USB (w zestawie)

Gniazdo USB
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3 Wybierz pole „PictBridge” i naciÊnij 
przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ Menu Ustawieƒ

Drukowania.

WSKAZANIA OSTRO˚NOÂå
Ostro˝nie z pod∏àczaniem drukarki
• Je˝eli po∏àczysz kablem aparat z drukarkà, która jest wy∏àczona z pràdu, to

aparat mo˝e dzia∏aç nieprawid∏owo. Je˝eli aparat nie dzia∏a prawid∏owo, to,
od∏àcz kabel USB, wy∏àcz aparat wy∏àcznikiem, po czym ponownie po∏àcz
oba urzàdzenia kablem.

• Podczas wydruku realizowanego przez PictBridge aparat wolniej reaguje na
naciÊni´cia jego przycisków.

• JeÊli realizujesz wydruk z aparatu zasilanego z baterii / akumulatorów, to
sprawdê dobrze, czy sà wystarczajàco silne (graficzny wskaênik stanu baterii).

Ostro˝nie wtykaj i od∏àczaj kable
• Gdy pod∏àczasz kabel do urzàdzenia, pami´taj, by wtyczka pasowa∏a do

gniazda i by by∏a wzgl´dem niego dobrze ustawiona (obrócona). Wtykaj kabel
do gniazda, pchajàc wtyczḱ  prosto po osi. Je˝eli przy∏o˝ysz si∏´
niew∏aÊciwie, mo˝e dojÊç do trwa∏ego zniszczenia styków gniazda.

• Wtykajàc kable, nie u˝ywaj przy tym nadmiernej si∏y.

PRINTING MODE

ONE IMAGE

Print this image
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Poni˝sza procedura s∏u˝y do wybrania jednego zdj´cia i wydrukowania go.

1 Wykonaj ogó∏ czynnoÊci przygotowawczych do wydruku przez PictBridge 
(str. 111).

2 Wybierz z menu ikon´ wydruku 
jednego zdj´cia u i naciÊnij przycisk 
SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „ONE IMAGE”,

w którym mo˝na wybraç ˝àdane
zdj´cie.

3 Przyciskami [l] lub [p] wybierz 
˝àdane zdj´cie.
3 Wybierz ˝àdane zdj´cie.

4 Wprowadê liczb´ kopii zdj´cia.
a Wybierz pole „COPIES” i naciÊnij

przycisk SET.
b Przyciskami [g] lub [d] ustaw

˝àdanà liczb´ kopii.
c NaciÊnij przycisk SET.

3 Pasek wyboru przechodzi na 
polecenie ‘PRINT’.

5 NaciÊnij przycisk SET.
3 Aparat startuje drukowanie.

WSKAZÓWKA
Jak przerwaç wydruk?
• Podczas trwajàcego wydruku:

a NaciÊnij przycisk [d].
3 Pojawi si´ wówczas ekran ˝àdajàcy potwierdzenia przerwania wydruku.

b Wybierz w nim „YES” i naciÊnij przycisk SET.
3 (Po wybraniu polecenia „EXIT” i wciÊni´ciu przycisku SET drukowanie 

zosta∏oby wznowione.)

Aby wydrukowaç jedno wybrane zdj´cie

PRINTING MODE

ONE IMAGE

Print this image

ONE IMAGE

COPIES

PRINT
EXIT

1

100-0009



Polski 114

Poni˝sza procedura s∏u˝y do wydrukowania wszystkich znajdujàcych si´
zdj´ç na karcie.

1 Wykonaj ogó∏ czynnoÊci przygotowawczych do wydruku przez PictBridge 
(str. 111).

2 Wybierz symbol wydruku wszystkich 
zdj´ç v i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „ALL IMAGES” z

poleceniem rozpocz´cia drukowania
„PRINT”.

3 Wybierz polecenie „PRINT” i naciÊnij 
przycisk SET.
3 Aparat startuje drukowanie.

UWAGA
Wydruk nie b´dzie mo˝liwy, jeÊli na karcie jest wi´cej ni˝ 999 zdj´ç.
• Przed rozpocz´ciem drukowania usuƒ niepotrzebne zdj´cia.

Aby wydrukowaç wszystkie zdj´cie

ALL IMAGES

PRINT
EXIT

100-0009
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Poni˝sza procedura s∏u˝y do wydrukowania indeksu wszystkich zdj´ç
znajdujàcych si´ na karcie.

1 Wykonaj ogó∏ czynnoÊci przygotowawczych do wydruku przez PictBridge 
(str. 111).

2 Wybierz symbol wydruku fotoindeksu 
INDEX i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran „INDEX” z

poleceniem rozpocz´cia drukowania
„PRINT”.

3 Wybierz „PRINT” i naciÊnij przycisk 
SET.
3 Aparat startuje drukowanie.

Aby wydrukowaç fotoindeks

INDEX

PRINT
EXIT

100-0009
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Poni˝sza procedura s∏u˝y do wydrukowania tylko tych zdj´ç, które zawczasu
zaznaczono jako przeznaczone do wydruku.

1 Wprowadê ustawienia drukowania wyznaczajàce poszczególne zdj´cia 
(str. 82) oraz wykonaj ogó∏ czynnoÊci przygotowawczych do wydruku przez 
PictBridge (str. 111).

2 Wybierz symbol DPOF w i naciÊnij 
przycisk SET.
3 WyÊwietla si´ ekran „DPOF”.

3 Wybierz „PRINT” i naciÊnij przycisk 
SET.
3 Aparat startuje drukowanie.
3 Drukowanie rozpoczyna si´ w ok.

1 minut´ po naciÊni´ciu przycisku
SET.

WSKAZÓWKA
• W kroku 2 przyciskami [l] lub [p] mo˝esz przejrzeç zdj´cia, które

wyznaczy∏eÊ do wydruku, a tak˝e ich ustawienia DPOF.

UWAGA
• Drukowanie grupy wyznaczonych zdj´ç w nie b´dzie mo˝liwe, je˝eli

drukarka, której u˝ywasz, nie obs∏uguje koniecznej do tego funkcji DPOF,
której u˝ywa ten aparat.

Aby wydrukowaç kilka wyznaczonych zdj´ç

DPOF

PRINT
EXIT

100-0009
9
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Zdj´cia zostanà wydrukowane wg ustawieƒ drukowania wprowadzonych w
aparacie: rodzaj papieru, format, u∏o˝enie, jakoÊç wydruku itd.

1 Wykonaj ogó∏ czynnoÊci przygotowawczych do wydruku przez PictBridge 
(str. 111).

2 Wybierz symbol ustawieƒ drukowania 
x i naciÊnij przycisk SET.
3 Pojawia si´ ekran ‘PRINTER

SETTINGS’.
MEDIA TYPE:
Wybór rodzaju papieru do
wydruków.
PAPER SIZE:
Wybór formatu papieru do
wydruków.
LAYOUT:
Wybór uk∏adu zdj´ç na arkuszu wydruku.
QUALITY:
Wybór jakoÊci wydruku zdj´ç.
DATE STAMP:
Nadruk daty na zdj´ciu.
EXIT:
Powrót do ekranu PictBridge (PRINTING MODE).

3 Zmieƒ ˝àdane ustawienie stosownie do Twoich potrzeb.

a Przyciskami [g] lub [d] wybierz ˝àdany parametr drukowania i naciÊnij 
przycisk SET.

3 Pojawia si´ ekran ustawieƒ wybranego parametru.
b Przyciskami [g] lub [d] wybierz wartoÊç dla tego parametru i naciÊnij 
przycisk SET.

3 Parametr zosta∏ ustawiony (i zapami´tany), nast´puje powrót do Menu 
Ustawieƒ Drukowania ‘PRINTER SETTINGS’.

3 Ustaw kolejne parametry wg powy˝szej procedury.
3 Zestaw wartoÊci, które mo˝na wybieraç dla poszczególnych parametrów 

b´dzie zale˝a∏ od pod∏àczonej drukarki.
<Gdy jako wartoÊç parametru pozostawisz „PRINTER VALUE”>
3 Zdj´cia zostanà wydrukowane zgodnie z parametrami wybranymi w

drukarce.

Aby zmieniç ustawienia drukowania i postaç zdj´ç

PRINTER SETTINGS

MEDIA TYPE
PAPER SIZE

QUALITY
LAYOUT

DATE STAMP

PRINTER VALUE
PRINTER VALUE
PRINTER VALUE
PRINTER VALUE
PRINTER VALUE

EXIT
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4 Wybierz polecenie „EXIT” i naciÊnij przycisk SET.
3 Nast´puje powrót do ekranu „PRINTING MODE”.

WSKAZÓWKI
• Dost´pne parametry ustawieƒ wydruku b´dà zale˝a∏y od drukarki

pod∏àczonej do aparatu.
• Aby skorzystaç z funkcji drukarki, której nie ma w Menu Ustawieƒ

Drukowania Twojego aparatu (‘PRINTER SETTINGS’) wÊród dost´pnych
ustawieƒ, wybierz wartoÊç „PRINTER VALUE” — tj. zastosuj wartoÊç jak w
drukarce.

• JeÊli pod∏àczona drukarka nie obs∏uguje któregoÊ z ustawieƒ wybieranych w
menu, to ustawienie to zostanie automatycznie zmienione na ‘PRINTER
VALUE’ (tj. wartoÊç jak w drukarce).
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NAJCZ¢ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA
W razie pytaƒ odnoÊnie funkcjonowania aparatu warto skorzystaç z poni˝szego
tabelarycznego zestawienia naszych odpowiedzi na pytania, które najcz´Êciej
zadajà nam u˝ytkownicy aparatu.

Pytanie Odpowiedê Zalecane dzia∏anie

Z
as

ila
ni

e

Dlaczego aparat si´ nie 
w∏àcza?

Wskutek niskiej temperatury 
baterie przejÊciowo nie sà w 
stanie zasiliç aparatu.

Przed u˝yciem aparatu, ogrzej go w ciep∏ej kieszeni.

Dlaczego baterie tak 
szybko si´ wyczerpujà?

Temperatura otoczenia 
aparatu jest bardzo niska.

Dbaj o to, by trzymaç baterie w miejscach z 
temperaturà 10 ÷ 40 °C.

Baterie sà zle˝a∏e 
(przekroczony termin 
przydatnoÊci do u˝ycia).

Wymieƒ na nowe.

Dlaczego pojawia si´ 
symbol s∏abych baterii 

?

Poziom energii w bateriach 
jest ju˝ niski.

Pod∏àcz zasilacz sieciowy do aparatu lub wymieƒ 
baterie na nowe.

R
ej

es
tr

ac
ja

Dlaczego nie dzia∏a 
czujnik dotyku spustu? Masz na r´kach r´kawiczki. Zdejmij r´kawiczk´ z r´ki i dotknij spustu go∏à r´kà.

Dlaczego kontrolka 
stanu aparatu pulsuje?

Aparat w∏aÊnie zapisuje 
nagrywane dane na kart´ lub 
do swojej pami´ci 
wewn´trznej.

To nie jest oznakà usterki. Poczekaj, a˝ kontrolka 
zgaÊnie.

Dlaczego lampa 
b∏yskowa nie w∏àcza 
si´, gdy robi´ zdj´cie?

Automatyka pomiaru Êwiat∏a 
stwierdza, ˝e w tym zdj´ciu 
fotografowany obiekt jest 
wystarczajàco jasny i b∏ysk z 
lampy nie b´dzie konieczny.

To nie jest oznakà usterki. Zrób zdj´cie; aparat sama 
okreÊli, czy b∏ysk b´dzie konieczny.

Czy aparat pami´ta 
moje ustawienia 
konfiguracyjne nawet po 
jej wy∏àczeniu?

—
Wszystkie ustawienia poza samowyzwalaczem i 
korekcjà naÊwietlenia zostajà w pami´ci aparatu 
nawet, gdy go wy∏àczysz.

Której rozdzielczoÊci 
najlepiej u˝ywaç? —

Wybierz rozdzielczoÊç wg celu zdj´cia:
2, 3, 4, 5 nadajà si´ do wydruków w 
formatach od 10x15 cm wzwy˝, a tak˝e do 
drukowania tzw. zdj´ç wykadrowanych 
(elektroniczne przyci´cie zdj´cia w celu odrzucenia 
nieinteresujàcych partii);
6 nadaje si´ do robienia odbitek w popularnym 
formacie pocztówkowym (tj. 9x13 cm);
7 nadaje si´ do zdj´ç zamieszczanych na stronach 
internetowych lub do przesy∏ania w za∏àcznikach e-
maili.

Jaka jest ró˝nica mi´dzy 
zoomem optycznym a 
cyfrowym?

—

Stosujàc do zdj´ç zoom optyczny, wykorzystujesz 
fizycznie obiektyw aparatu, który (dzi´ki swoim 
soczewkom) pozwala na przeskalowanie 
fotografowanego obiektu/obrazu bez utraty 
szczegó∏ów w treÊci. Tymczasem zoom cyfrowy 
skaluje zdj´cie (elektronicznie) przez powi´kszenie 
wycinka obrazu padajàcego na przetwornik CCD, 
przez co powoduje wzrost elektronicznej ziarnistoÊci 
wynikowego zdj´cia (tzw. pikselizacja).

Jak mam ustawiç 
ostroÊç na obiekt 
znajdujàcy si´ bardzo 
daleko ode mnie?

—

Przed sfotografowaniem go wejdê w wybór 
programów tematycznych i wybierz tam tryb do 
zdj´ç krajobrazów $.
Mo˝esz równie˝ przestawiç zakres ostroÊci na 
r´czne ustawianie ostroÊci =, po czym jako 
odleg∏oÊç zdj´ciowà wybierz nieskoƒczonoÊç.

Sekwencja wideo, którà 
nagra∏em na zewnàtrz 
(tj. w plenerze) jest 
ca∏kowicie bia∏a.

— Wy∏àcz korekt´ migotania obrazu – \.
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M
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Dlaczego u˝ywajàc 
aparatu w zimne dni 
obiekt poruszajàcy si´ 
na monitorze LCD 
zostawia za sobà 
swoiste Êlady?

Objaw charakterystyczny dla 
monitorów zbudowanych na 
ciek∏ych kryszta∏ach 
(tj. monitorów LCD).

To nie jest oznakà usterki. Âlady, punkty widoczne sà 
tylko na podglàdzie na monitorze, aparat ich nie 
nagra.

Dlaczego obraz 
wyÊwietlany na 
monitorze LCD aparatu 
zawiera pojedyncze 
kropki czerwone, 
niebieskie, zielone lub 
czarne?

O
d

tw
ar

za
ni

e 
/ 

 o
gl

àd
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ie
  

zd
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Dlaczego obraz nagrania 
(zdj´cie/sekwencja) jest 
zbyt jasny?

Obiekt by∏ zbyt jasny.
Robiàc zdj´cie lub nagrywajàc obraz pami´taj, by 
podobnie jasny obiekt skompensowaç np. przez 
zmian´ kàta zdj´ciowego.

Dlaczego obraz na 
zdj´ciu jest nieostry?

Robiàc to zdj´cie, nie 
zablokowa∏eÊ spustem 
odleg∏oÊci zdj´ciowej, która 
dawa∏aby ostry obraz obiektu.

Uchwyç aparat, jak zalecono w niniejszej instrukcji i 
powoli naciÊnij spust migawki do po∏owy; ta pozycja 
spustu chwilowo zablokowuje (tj. zapami´tuje) 
prawid∏owà odleg∏oÊç zdj´ciowà. Teraz delikatnie 
wciÊnij spust do koƒca, by wyzwoliç migawk´.

Dlaczego nie dzia∏a 
zoomowanie podglàdu 
zdj´cia?

Zoomowanie podglàdu nie 
dzia∏a na zdj´ciu 
wykadrowanym 
(tj. utworzonym przez 
powi´kszenie fragmentu 
zdj´cia i zapisanie go w 
oddzielnym pliku) ani na 
sekwencjach wideo.

To nie jest oznakà usterki.

Dlaczego nie widaç 
obrazu (wyÊwietla si´ 
symbol ∏).

Taki stan mo˝e powstaç, gdy 
odtwarzasz obrazy z karty 
nagranej na innym aparacie 
cyfrowym.

Odtwarzaj zdj´cia / obrazy zarejestrowane tym 
aparatem.

Dlaczego pojawiajà si´ 
pionowe paski?

Je˝eli nagrywasz sekwencj´ 
wideo, której obiekt jest jasny, 
to na monitorze LCD lub w 
samym nagraniu mogà 
pojawiç si´ pionowe paski.

To nie jest oznakà usterki.

Dlaczego powi´kszony 
obraz nie jest wyraêny?

Specyfika techniczna aparatu 
powoduje, ˝e powi´kszony 
obraz mo˝e wyglàdaç na 
mniej wyraêny.

To nie jest oznakà usterki.

Dlaczego zdj´cie jest 
niewyraêne?

To zdj´cie aparat zrobi∏ przy 
u˝yciu zooma cyfrowego. To nie jest oznakà usterki.

Czy mog´ na aparacie 
odtworzyç obrazy 
wyedytowane 
uprzednio na 
komputerze?

—
Nie mo˝emy zagwarantowaç poprawnego 
odtwarzania danych wyedytowanych przy pomocy 
komputera.

D
ru

ko
w

an
ie

Dlaczego w trakcie 
drukowania PictBridge 
wyÊwietla mi si´ 
komunikat o problemie?

CoÊ jest nie tak z drukarkà. Po rozwiàzanie zajrzyj do instrukcji drukarki.

Pytanie Odpowiedê Zalecane dzia∏anie
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R
ó˝

ne

Dlaczego wyÊwietla mi 
si´ komunikat 
„CARD FULL” lub 
„INTERNAL MEMORY 
FULL”?

Na karcie lub w pami´ci 
wewn´trznej aparatu nie ma 
ju˝ wolnego miejsca.

Skasuj zb´dne dane lub w∏ó˝ kart´, na której jest 
wi´cej miejsca.

Dlaczego wyÊwietla mi 
si´ komunikat 
„CARD IS PROTECTED”
?

Prze∏àcznik blokady 
zabezpieczenia przed zapisem 
jest przesuni´ty na karcie w 
pozycj´ „zablokowane” 
(tj. LOCK).

Przesuƒ prze∏àcznik blokady w pozycj´ 
odblokowania.

Dlaczego aparat nie 
reaguje na moje 
dzia∏ania obs∏ugowe?

Przyczynà mo˝e byç 
przejÊciowy problem z 
wewn´trznà elektronikà 
aparatu.

Od∏àcz zasilacz sieciowy i wyjmij z aparatu baterie, 
odczekaj kilka minut, po czym w∏ó˝ baterie z 
powrotem.
Spróbuj u˝yç aparatu.

Czy mog´ u˝ywaç 
aparatu za granicà? —

Je˝eli masz pytania odnoÊne korzystania w innym 
kraju z zasilacza sieciowego i kabla sieciowego, to 
poproÊ o te informacje sprzedawc´ z pobliskiego 
punktu sprzeda˝y.

Czemu wyÊwietla mi si´ 
komunikat 
„SYSTEM ERROR”?

Wystàpi∏ problem techniczny 
w aparacie lub karcie pami´ci.

Plan mo˝liwych dzia∏aƒ zaradczych:
a Wyjmij kart´ z aparatu i w∏ó˝ jà z powrotem.
b Wyjmij baterie i w∏ó˝ je z powrotem.
c W∏ó˝ do aparatu innà kart´ pami´ci.
Je˝eli komunikat „SYSTEM ERROR” wyÊwietla si´ 
nadal, oddaj aparat u sprzedawcy do naprawy.

Pytanie Odpowiedê Zalecane dzia∏anie
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

APARAT FOTOGRAFICZNY
Zanim oddasz aparat do serwisu naprawczego, poszukaj rozwiàzania
zaistnia∏ego problemu w poni˝szej tabeli.

Problem Przyczyna Ârodek zaradczy Str.

Z
as

ila
ni

e Nie ma zasilania.

Bateria jest kompletnie 
wyczerpana. W∏ó˝ nowe baterie.

13Baterie w∏o˝ono do aparatu nie tak 
jak trzeba.

W∏ó˝ baterie jeszcze raz, pami´tajàc o  
poprawnej biegunowoÊci.

Aparat ma niedomkni´tà klapk´ 
zamykajàcà komor´ baterii. Zamknij klapk´ komory.

Aparat sam si´ wy∏àcza. W aparacie w∏àczono korzystanie z 
funkcji  oszcz´dzania energii.

By w∏àczyç aparat, naciÊnij: wy∏àcznik 
aparatu lub przycisk spustu migawki 
lub przycisk MENU lub SET, 

16

Fo
to

gr
af

ow
an

ie

Po naciÊni´ciu spustu 
migawki aparat nie robi 
zdj´cia.

Aparat jest wy∏àczony.

Je˝eli aparat wy∏àczy∏ si´ w wyniku 
zadzia∏ania funkcji oszcz´dzania 
energii, to przed rejestracjà naciÊnij 
jeden z jego przycisków. 16
JeÊli funkcja oszcz´dzania energii nie 
jest aktywna, to naciÊnij wy∏àcznik 
aparatu (ON/OFF), by w∏àczyç aparat.

Osiàgni´to maks. liczb´ zdj´ç lub 
maks. czas sekwencji wideo.

W∏ó˝ nowà kart´ pami´ci. 12
Skasuj zb´dne zdj´cia / sekwencje. 
Zapisz potrzebne Ci zdj´cia / 
sekwencje na innym noÊniku, po czym 
usuƒ z karty wszystkie pliki na raz.

74

Lampa b∏yskowa nie 
dzia∏a.

W ustawieniach aparatu wybrano 
tryb pracy lampy b∏yskowej, w 
którym ma byç zawsze  wy∏àczona.

Ustaw tryb b∏ysku automatycznego 
lub b∏ysku wymuszonego. 35

Baterie sà kompletnie wyczerpane. W∏ó˝ nowe baterie. 13

Nie dzia∏a zoom cyfrowy.

W konfiguracji aparatu wybrano dla 
trybu fotografowania rozdzielczoÊç 
2.
Funkcja zooma cyfrowego jest 
wy∏àczona konfiguracji aparatu.

Wybierz dla trybu fotografowania 
rozdzielczoÊç: 3, 4 lub ni˝szà. 
W konfiguracji aparatu ustaw dla 
funkcji „DIGITAL ZOOM” wartoÊç 
„ON”.

54, 
98

Nie dzia∏ajà przyciski 
aparatu (strza∏ki 
nawigacji, MENU itd.).

Palec dotyka przycisku spustu 
migawki i w∏àczy∏a si´ blokada 
odleg∏oÊci zdj´ciowej.

Zdejmij palec ze spustu migawki, po 
tym u˝yj ˝adanych przycisków. —

Rozlega si´ dêwi´k 
ostrzegawczy (piip-piip-
piip), i nie mo˝na zrobiç 
zdj´cia przy u˝yciu 
samowyzwalacza.

Baterie sà wyczerpane. W∏ó˝ do aparatu nowe baterie. 13

Podczas zoomowania 
wyst´puje nagle 
chwilowa przerwa w 
zoomowaniu.

Zoom optyczny osiàgnà∏ skraj 
maksymalnego powi´kszenia.

To nie jest usterka. PuÊç regulator 
zooma i potem naciÊnij go ponownie 
[T].

34

Na zrobionym zdj´ciu / 
nagranej sekwencji 
widaç szum.

W konfiguracji aparatu ustawiono 
zbyt wysokà czu∏oÊç ISO.

Przestaw ustawienie czu∏oÊci ISO na 
ni˝sze. 65

M
on

it
or

 L
C

D

Nie widaç ˝adnego 
odtwarzanego obrazu.

Nie prze∏àczy∏eÊ aparatu w tryb 
odtwarzania. NaciÊnij przycisk odtwarzania [a]. 27
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WyÊwietlane zdj´cie jest 
zbyt ciemne.

W czasie robienia zdj´cia lampa 
b∏yskowa by∏a zas∏oni´ta palcem 
lub innym przedmiotem.

Chwyç aparat prawid∏owo (tj. tak,  jak 
podano w niniejszej instrukcji), 
uwa˝ajàc, by nie zas∏oniç lampy 
b∏yskowej.

20

W czasie robienia zdj´cia obiekt 
zdj´cia by∏ zbyt daleko i lampa nie 
mia∏a si∏y, by go oÊwietliç.

Fotografuj obiekty znajdujàce si´ w 
zasi´gu b∏ysku lampy. 127

Fotografowany obiekt mia∏ 
oÊwietlenie z ty∏u.

Zastosuj tryb b∏ysku wymuszonego. 35
U˝yj korekcji naÊwietlenia. 37

Âwiat∏o jest za s∏abe. Dostosuj czu∏oÊç ISO do warunków 
oÊwietleniowych. 65

Odtwarzana sekwencja 
wideo miga.

Sekwencja zosta∏a nagrana przy 
oÊwietleniu jarzeniowym. W∏àcz redukcj´ migotania obrazu. 68

WyÊwietlane zdj´cie jest 
zbyt jasne.

Wybrano tryb b∏ysku wymuszonego 
(i lampa b∏yskowa przeÊwietli∏a 
zdj´cie).

Wybierz inny tryb pracy lampy 
b∏yskowej. 35

Fotografowany obiekt by∏ zbyt 
jasny. U˝yj korekcji naÊwietlenia. 37

W ustawieniach wybrano z∏à 
czu∏oÊç ISO.

Ustaw prac´ z automatykà doboru 
czu∏oÊci ISO tj. wybierz P. 65

Obraz jest nieostry.

Fotografowany obiekt znajduje si´ 
zbyt blisko aparatu.

Wybierz zakres ostroÊci pasujàcy do 
fotografowanego obiektu.

25, 
55, 
63

W konfiguracji aparatu wybrano 
nieodpowiednie ustawienie zakresu 
ostroÊci.
Aparat zosta∏ poruszony w chwili 
naciskania spustu migawki.

Uchwyç aparat prawid∏owo i pami´taj, 
by prawid∏owo nacisnàç spust 
migawki.

20, 
25

èle zablokowa∏eÊ ostroÊç.
Obiektyw aparatu ma brudnà 
soczewk´. WyczyÊç soczewk´. —

Kolory w zdj´ciach 
rejestrowanych we 
wn´trzach wyglàdajà nie 
tak jak w rzeczywistoÊci.

Z∏e Êwiat∏o (np. Êwiat∏o 
jarzeniówek) padajàce na obiekt.

Zarejestruj obraz w trybie b∏ysku 
wymuszonego. 35

Korekcja punktu bieli jest 
niew∏aÊciwie wprowadzona w 
ustawieniach aparatu.

Ustaw korekcj´ bieli dopasowanà do 
oÊwietlenia fotografowanego obiektu. 66

Nie widaç cz´Êci obrazu.
Obiektyw zosta∏ przys∏oni´ty 
paskiem, palcem lub przez inny 
przedmiot.

Chwyç aparat prawid∏owo, uwa˝ajàc, 
by nie zas∏oniç lampy b∏yskowej. 20

WyÊwietla mi si´ 
komunikat „NO IMAGE”.

Ani na karcie ani w pami´ci 
wewn´trznej aparatu nie ma 
˝adnych zapisanych plików.

Przejdê do odtwarzania dopiero po 
zarejestrowaniu zdj´ç lub sekwencji 
wideo.

25, 
30

E
d
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Nie mog´ obróciç zdj´cia 
ani poddaç go edycji.

Zdj´cie ma w∏àczonà ochron´ przed 
skasowaniem. Wy∏àcz to zabezpieczenie. 73

In
ne

 p
ro

b
le

m
y

WyÊwietla mi si´ 
komunikat 
„PROTECTED” i nie 
mog´ skasowaç pliku.

Próbujesz usunàç z karty plik, który 
ma w∏àczonà ochron´ 
(zabezpieczajàcà go przed 
przypadkowym skasowaniem).

Wy∏àcz ochron´ tego pliku. 73

Gdy do aparatu w∏o˝ono 
kart´ o poj. 1 GB, to jej 
faktyczna pojemnoÊç 
nagraniowa b´dzie 
mniejsza ni˝ ta wskazana 
w tabeli na str. 129.

Rzeczywista pojemnoÊç nagraniowa 
karty jest mniejsza ni˝ 1 GB.

Zale˝nie od karty oferowana przez nià 
pojemnoÊç mo˝e byç mniejsza ni˝ 
1 GB. Dalsze informacje znajdziesz w 
instrukcji do∏àczonej do karty.

129

Problem Przyczyna Ârodek zaradczy Str.
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W trybie robienia zdj´ç

W trybie nagrywania sekwencji wideo

O wyborze programu tematycznego i ustawieniach zakresu pracy 
automatyki ostroÊci
• Program tematyczny ulegnie zmianie na !, gdy u˝ytkownik wybierze dla

zakresu pracy automatyki ostroÊci ustawienie ;.
• Nawet je˝eli wybierzesz dla zakresu pracy automatyki ostroÊci ustawienie
;, < lub =, to ulegnie ono zmianie na :, gdy zmienisz program
tematyczny na ! lub &.

Ustawienie Uwagi o ograniczeniach

!
Po wybraniu korzystania z dowolnego filtra, nie b´dziesz móg∏ 
wybraç zakresu pracy automatyki ostroÊci ;.

"

Zakresy pracy automatyki ostroÊci ; i < sà niedost´pne.
#

$

%

&
Zakres pracy automatyki ostroÊci: ustawiony na sta∏e na <.
Lampa b∏yskowa: ustawiona na sta∏e na A.

Ustawienie Uwagi o ograniczeniach

!
Po wybraniu korzystania z dowolnego filtra, nie b´dziesz móg∏ 
wybraç zakresu automatycznego nastawiania ostroÊci ;.

"

Zakresy pracy automatyki ostroÊci ; i < b´dà niedost´pne.
#

$

%

&
Zakres pracy automatyki ostroÊci: b´dzie ustawiony na sta∏e na 
<.

Uwagi uzupe∏niajàce nt. ograniczeƒ w równoczesnym 
korzystaniu z programów tematycznych i filtrów
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DANE TECHNICZNE

Typ urzàdzenia
Cyfrowy aparat fotograficzny z fotoczu∏ym przetwornikiem CCD 
(rejestracja i odtwarzanie)

Technika 
rejestracji obrazu

Rejestracja cyfrowa

Format zapisu 
plików 
graficznych

Zdj´cia fotograficzne:
Format JPEG (zgodny z DCF, DPOF i Exif 2.2)
Uwagi: System DCF (Design Rules for Camera File System) 
zosta∏ zaprojektowany przy g∏ównym udziale stowarzyszenia 
JEITA i stanowi standard stosowany w formacie plików z 
cyfrowych aparatów fotograficznych, zapewniajàc ich 
wymiennoÊç mi´dzy ró˝nymi urzàdzeniami do fotografii 
cyfrowej za poÊrednictwem wymiennych kart pami´ci. Nie ma 
jednak gwarancji, ˝e wszystkie urzàdzenia b´dà oferowa∏y 
obs∏ug´ formatu DCF.

Sekwencje wideo:
QuickTime Movie (Photo-JPEG)
Tylko nagrywanie obrazu, brak nagrywania dêwi´ku.

NoÊnik danych
Pami´ç wewn´trzna: 15 MB
Pami´ç zewn´trzna: Karta pami´ci SD, karta pami´ci Multi 
Media

U˝yteczna liczba 
pikseli

Ok. 6 mln. pikseli

Fotoprzetwornik 
obrazu

1/2,5" CCD
Wirtualna liczba pikseli: ok. 6,37 mln pikseli, wybieranie 
mi´dzyliniowe, filtr barw podstawowych

RozdzielczoÊci 
rejestracji obrazu

2: 3680 x 2760 pikseli (tylko zdj´cia)
3: 2816 x 2112 pikseli (tylko zdj´cia pojedyncze i seryjne)
4: 2816 x 2112 pikseli (tylko zdj´cia pojedyncze i seryjne)
5: 2288 x 1712 pikseli (tylko zdj´cia pojedyncze i seryjne)
6: 1600 x 1200 pikseli (tylko zdj´cia pojedyncze i seryjne)
7: 640 x 480 pikseli (tylko zdj´cia pojedyncze i seryjne)
8: 320 x 240 pikseli, 15kl/s  (tylko sekwencje wideo)
9: 160 x 120 pikseli, 15kl/s  (tylko sekwencje wideo)

Korekcja punktu 
bieli obrazu

Automatyczna na podstawie pomiaru TTL; równie˝ mo˝liwoÊç 
r´cznego ustawienia

Aparat fotograficzny
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Obiektyw
Zoom 
optyczny
3-krotny

f=5,8 ÷ 17,4 mm
(w przeliczeniu na ma∏y obrazek: f=35 ÷ 
105 mm)
Automatyka nastawiania ostroÊci, 12 soczewek 
w 9 grupach (w tym 2 soczewki z 
powierzchniami asferycznymi)
Wewn´trzny filtr ND

Przys∏ona
Pe∏ny otwór: f/2,8 (kr. szer.)a ÷ 4,9 (kr. wàsk.)b

Mo˝liwoÊç w∏àczenia filtru ND.

Sterowanie 
ekspozycjà

Programowe AE
Korekcja naÊwietlenia dost´pna z Menu Ustawieƒ Rejestracji 
(zakres regulacji: (±1,8 EV, skokowo co 0,3 EV)

Tryby pomiaru 
Êwiat∏a

Wielosegmentowy, centralnie wa˝ony, punktowy

Zakresy 
odleg∏oÊci 
zdj´ciowych

Tryb fotografii zwyk∏ej:
od 80 cm do nieskoƒczonoÊci (kr. szer.)
od 40 cm do nieskoƒczonoÊci (kr. wàsk.)

Tryb makrofotografii:
od 5 cm do 70 cm (kr. szer.)
od 40 cm do 70 cm (kr. wàsk.)

Zoom cyfrowy

Przy fotografowaniu:
Przeskalowanie obrazu: od 1x do ok. 12x (za wyjàtkiem rozdz. 
2)

Przy odtwarzaniu (wyÊwietlaniu):
Przeskalowanie obrazu: od 1x do 57,5x (zale˝y od 
rozdzielczoÊci)

Czasy otwarcia 
migawki

Tryb zdj´ç pojedynczych: od 1/2 do 1/1500 s
(Maks. ok. 2 s w programie tematycznym &)
(Przy lampie b∏yskowej: od 1/30 do 1/500 s)
Tryb zdj´ç seryjnych:

od 1/2 do 1/1500 s
Tryb rejestracji sekwencji wideo:

od 1/30 do 1/10000 s

Czu∏oÊç

Tryb fotografowania:
Auto (zakres roboczy wg ISO: 50 ÷ 200) oraz wg ISO: 50, 100, 
200, 400 (dost´p do zmian z Menu Ustawieƒ Rejestracji)

Tryb rejestracji sekwencji wideo:
Auto (zakres roboczy wg ISO: 100 ÷ 400) oraz wg ISO: 100, 
200, 400, 800 (dost´p do zmian z 
Menu Ustawieƒ Rejestracji)

Monitor LCD

Przekàtna 2,0"; na kryszta∏ach LCD; barwny z matrycà TFT
Liczba pikseli: ok. 86 000
(Pokrycie kadru: ok. 100%)
Regulacja jaskrawoÊci: 7 skoków.
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Zasi´g lampy 
b∏yskowej

Liczba przewodnia = 6,5
Ok. 10 cm do 3,2 m (kr. szer.)
Ok. 40 cm do 1,8 cm (kr. wàsk.)

Tryby pracy 
lampy b∏yskowej

B∏ysk automatyczny, b∏ysk wymuszony, wy∏àczona, redukcja
efektu czerwonych oczu.

Nastawianie 
ostroÊci

Automatyczne okreÊlanie odleg∏oÊci zdj´ciowej na podst.
pomiaru TTL:

w  9 miejscach klatki bàdê 
punktowo (w samym Êrodku klatki)

Nastawianie r´czne: 15 skoków regulacji

Samowyzwalacz Opóênienia: 2 s; 10 s

Czas/data Rejestrowane razem z plikiem obrazowym

Warunki pracy

Temperatura
0 ÷ +40 °C (eksploatacyjna)
–20 ÷ +60 °C (magazynowania)

WilgotnoÊç

30 ÷ 90% (eksploatacyjna, bez kondensacji 
wilgoci)
10 ÷ 90% (magazynowania, bez kondensacji 
wilgoci)

Zasilanie
Baterie

Baterie:
Alkaliczne w rozm. AA – 2 szt.

Mo˝na u˝ywaç te˝ akumulatorów:
Ni-Cd w rozm. AA (SANYO N-3UV) – 2 szt.
Ni-MH w rozm. AA (SANYO HR-3UF) – 2 szt.
*) baterie zwyk∏e (tzw. manganowe) nie nadajà 
si´ do zasilania aparatu.

Zasilacz 
sieciowy

Model VAR-G4AEX  (do nabycia osobno)

Pobór mocy 3,1 W (przy zastosowaniu akumulatora Li-Ion do odtwarzania)

Wymiary [mm] 93,1 (szer.) x 60,5 (wys.) x 27,1 (g∏.)
(bez cz´Êci wystajàcych, g∏´bokoÊç podana dla najmniejszego 
mo˝liwego wymiaru)

Masa Ok. 124 g (bez baterii i karty)

a.  szer. = kraniec szerokokàtny obiektywu zmiennoogniskowego aparatu
b.  wàsk. = kraniec wàskokàtny obiektywu zmiennoogniskowego aparatu
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UWAGI
• Powy˝sze próby wykonano z uwzgl´dnieniem narzuconych warunków

testowych w temperaturze pokojowej (tj. 25 °C) do chwili wyczerpania baterii
/ akumulatora.

• Czas pracy aparatu na bateriach / akumulatorach zale˝y od warunków
otoczenia aparatu, przy temperaturach poni˝ej 10 °C spada zdecydowanie.

Gniazdo USB/AV (komunikacja / 
wyjÊcie wizyjne)

USB 2.0 (high speed)

Gniazdo „DC IN” (wejÊcie zasilania 
pr. sta∏ym ze êród∏a zewn.)

Pr. sta∏y 3,4 V; gniazdo przeznaczone 
wy∏àcznie do pod∏àczenia zasilacza VAR-
G4AEX (do nabycia osobno)

Baterie alkaliczne 
(w zestawie)

Akumulatory Ni-MH
(do nabycia osobno, HR-3UF)

Maks. mo˝liwa liczba zdj´ça

a.  zmierzona wg normy CIPA (dla karty pami´ci SD o poj. 64 MB firmy Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.)

120 zdj´ç 360 zdj´ç

Maks. dost´pny czas 
odtwarzaniab

b.  zmierzona dla odtwarzania na ekranie LCD trwajàcego bez jakichkolwiek przerw

380 min. 530 min.

Z∏àcza aparatu

Czas pracy na bateriach / akumulatorach
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W poni˝szej tabeli podano maksymalnà mo˝liwà do zrobienia liczb´ zdj´ç i
maksymalny dost´pny czas rejestracji sekwencji wideo przy zapisie do pami´ci
wewn´trznej aparatu plus na karty pami´ci SD o poj. 128 MB i 1 GB (dost´pne w
handlu).

• Nawet w przypadku kart o tej samej pojemnoÊci nominalnej faktyczna iloÊç
danych, które ka˝da z nich b´dzie mog∏a pomieÊciç, b´dzie ró˝na np. w
zale˝noÊci od producenta karty.

• Na rzeczywisty maksymalny mo˝liwy czas ciàg∏ej rejestracji sekwencji wideo
wp∏ywajà ró˝ne czynniki: rodzaj karty, jej pojemnoÊç, warunki pracy aparatu
itd.

Ustawiony tryb 
rejestracji

Ustawiona  
rozdzielczoÊç 

zdj´ç

Karta pami´ci SD

Pami´ç  
wewn´trzna Karta 128 MB Karta 1 GB

Zdj´cia pojedyncze 
/  seryjne

2 a

a.  RozdzielczoÊç dost´pna tylko do zdj´ç wykonywanych pojedynczo.

4 zdj´cia 37 zdj´ç 290 zdj´ç

3 5 zdj´ç 42 zdj´cia 330 zdj´ç

4 7 zdj´ç 64 zdj´cia 495 zdj´ç

5 11 zdj´ç 96 zdj´ç 746 zdj´ç

6 22 zdj´cia 191 zdj´ç 1470 zdj´ç

7 116 zdj´ç 979 zdj´ç 7550 zdj´ç

Sekwencje wideo 8 1 min. 30 s 12 min. 39 s 1 godz. 37 min.

9 2 min. 45 s 23 min. 11 s 2 godz. 59 min.

Maks. mo˝liwa liczba zdj´ç / maks. dost´pny czas rejestracji
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Lampka kontrolna stanu aparatu mo˝e: Êwieciç si´ Êwiat∏em ciàg∏ym,
pulsowaç, zgaszona, zale˝nie od operacji wykonywanej przez aparat.

Stan kontrolki
stanu aparatu Stan aparatu

Zgaszona —
Wy∏àczony (ma wy∏àczone 
zasilanie)

Âwieci si´  
Êwiat∏em  
ciàg∏ym

—
Aparat ma po∏àczenie z 
komputerem lub drukarkà

Pulsuje Wolne
Aparat jest w trybie 
oszcz´dzania energii (tzw. 
uÊpienie)

Szybkie

Sygnalizuje wystàpienie 
b∏´du niewidocznego lub 
wyÊwietlonego na 
monitorze LCD; ostrze˝enie

Bardzo 
szybkie

Aparat realizuje zapis/
odczyt na/z karty lub do/z 
pami´ci wewn´trznej.

O kontrolce stanu aparatu

Kontrolka stanu
aparatu
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Apple, Macintosh i QuickTime sà znakami towarowymi lub zastrze˝onymi
znakami towarowymi Apple Computer Inc.
Windows i Windows NT sà zastrze˝onymi znakami towarowymi Microsoft
Corporation.
Wszystkie inne nazwy firm i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub
zastrze˝onymi znakami towarowymi ich w∏aÊcicieli.

WA˚NE
• Kopiowanie niniejszej instrukcji, w ca∏oÊci lub w cz´Êci bez uzyskania

wczeÊniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
• Wszystkie obrazy i ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji s∏u˝à

g∏ównie jako objaÊnienia i mogà nieznacznie odbiegaç od faktycznego
produktu. Zastrzegamy równie˝ mo˝liwoÊç zmian faktycznych danych
technicznych, które z tego wzgl´du mogà si´ ró˝niç od podanych w niniejszej
instrukcji.

• Sanyo Electric nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek problemy wynik∏e
z eksploatacji tego aparatu.

• Sanyo Electric nie przyjmuje odpowiedzialnoÊci za szkody wynik∏e z
niew∏aÊciwego u˝ytkowania aparatu, nieprzestrzegania zaleceƒ
sprecyzowanych w niniejszej instrukcji, napraw lub przeróbek wykonanych
przez ka˝dego, kto nie jest serwisantem posiadajàcym autoryzacj´
producenta.

• Sanyo Electric nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane przez urzàdzenia opcjonalne lub cz´Êci u˝ywane /
wspó∏pracujàce z aparatem, chyba ˝e sà to cz´Êci nale˝àce do zestawu
aparatu bàdê wskazane przez Sanyo Electric.

• Sanyo Electric nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek straty lub utrat´
przychodu poniesione wskutek utraty danych wynik∏e z usterki aparatu lub
powsta∏e jako wynik naprawy usterki aparatu.

• Obrazy rejestrowane tym aparatem fotograficznym b´dà mia∏y jakoÊç innà ni˝
zdj´cia wykonane aparatem fotograficznym na b∏on´ Êwiat∏oczu∏à.

Pozosta∏e informacje
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PORADY DLA FOTOGRAFUJÑCYCH
Robienie dobrych zdj´ç w trudnych warunkach jest ∏atwiejsze, ni˝ móg∏byÊ
sàdziç. Pami´tajàc o kilku wa˝nych sprawach i wybrawszy w∏aÊciwe ustawienia
konfiguracyjne, b´dziesz w stanie uzyskaç zdj´cia, które z dumà poka˝esz lub
przeÊlesz innym.

Je˝eli zdj´cia wychodzà nieostro, mimo w∏àczenia 
automatyki ostroÊci
Aparat posiada funkcj´ automatycznego nastawiania ostroÊci zdj´cia. Gdy robisz
zdj´cie z u˝yciem automatyki ostroÊci, aparat sam reguluje ustawienia tak, by
zdj´cie wysz∏o ostre. Je˝eli mimo to zdj´cia wychodzà Ci zamazane, to mo˝e byç
tego jedna/kilka przyczyn.

4 Jak dzia∏a automatyka ostroÊci?
Automatyka nastawiania ostroÊci w∏àcza si´, gdy naciÊniesz do po∏owy przycisk
spustu migawki. NaciÊnij migawk´ lekko, a zobaczysz na monitorze LCD aparatu
rameczk´ celownika sygnalizujàcà Ci, ˝e automatyka si´ w∏àczy∏a (i z∏apa∏a
ostroÊç). Nast´pnie wciskajàc dalej spust migawki a˝ do oporu, zrobisz zdj´cie.
Pami´tanie o powy˝szych 2 krokach podczas fotografowania praktycznie
gwarantuje, ˝e uzyskane zdj´cia b´dà mia∏y idealnie nastawionà ostroÊç.

4 Przyczyny nieostrych zdj´ç
a Nacisnà∏eÊ spust migawki od razu do koƒca jednym ruchem (tj. bez

przystani´cia w po∏owie).
b Ju˝ po tym, jak automatyka nastawi∏a ostroÊç na fotografowany obiekt, obiekt

ten poruszy∏ si´.
3 Nawet wtedy, gdy aparat nastawi ju˝ ostroÊç na obiekt, a odleg∏oÊç od

aparatu do obiektu po tym ulegnie zmianie, to obiekt mo˝e wyjÊç poza
ostry plan.

c Ustawienie zakresu pracy automatyki ostroÊci nie obejmuje faktycznej
odleg∏oÊci do obiektu.
3 Je˝eli fotografujesz obiekt z bardzo ma∏ej odleg∏oÊci (tzw. makrofotografia)

aparatem ustawionym na zwyk∏y zakres ostroÊci lub te˝ je˝eli fotografujesz
obiekt ze Êredniej odleg∏oÊci aparatem ustawionym na zakres super-makro,
to obraz b´dzie nieostry.

4 Zapobieganie powstawaniu nieostroÊci w zdj´ciach
a Upewnij si´, ˝e aparat zosta∏ ustawiony w tryb nastawiania ostroÊci stosowny

do Twojego obiektu.
b Chwyç prawid∏owo aparat i naciÊnij przycisk spustu migawki do po∏owy.
c Poczekaj na pojawienie si´ na monitorze LCD rameczki celownika, po czym

dalej trzymajàc nieruchomo aparat, delikatnie wciÊnij spust a˝ do wyczucia
oporu.
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Post´pujàc wg powy˝szych kroków, wskazujàcych, by nacisk na spust migawki
wywieraç delikatnie ale pewnie, masz gwarancj´, ˝e Twoje zdj´cia b´dà si´
odznacza∏y doskona∏à ostroÊcià.

Fotografowanie obiektów poruszajàcych si´
Sytuacja: Chcesz zrobiç podchwycone zdj´cie dziecka lub zwierzaka w ruchu.
Automatyka ostroÊci jest w∏àczona, jednak ruch obiektu wzgl´dem aparatu mo˝e
mimo to spowodowaç, ˝e obiekt wyjdzie na zdj´ciu zamazany. Z∏apanie ostroÊci
na obiekt b´dzie wyjàtkowo trudne wtedy, gdy obiekt porusza si´ tak, ˝e zmienia
si´ odleg∏oÊç od obiektu do aparatu. Poni˝ej podajemy kilka wskazówek, które
zapewnià udane zdj´cia poruszajàcych si´ obiektów.

4 Przyczyny nieostroÊci w zdj´ciach
Gdy naciskasz powoli i delikatnie przycisk spustu migawki do po∏owy,
automatyka ostroÊci aparatu w∏àcza si´ i usi∏uje oceniç odleg∏oÊç do obiektu. Jak
tylko ustawi ostroÊç na obiekt, a obiekt poruszy si´ jeszcze, zanim zdj´cie
zostanie zrobione, to jest du˝a szansa, ˝e obiekt wyjdzie nieostry. Zdarza si´ to
cz´sto wtedy, gdy z∏apiesz ostroÊç na obiekt i czekasz na odpowiedni moment do
pstrykni´cia zdj´cia. I odwrotnie, zdj´cie mo˝e wyjÊç nieostre, je˝eli wciÊniesz
przycisk spustu migawki jednym ruchem od razu do oporu w nadziei jak
najszybszego uchwycenia ciekawej sytuacji, przez co nie uda si´ w∏àczyç
automatyki we w∏aÊciwym czasie.

4 Jak uniknàç nieostrych zdj´ç?
Poza automatykà ostroÊci aparat wyposa˝ono równie˝ w funkcj´ r´cznego
nastawiania ostroÊci. O ile w trybie automatyki ostroÊci aparat samoczynnie
ustala odleg∏oÊç zdj´ciowà (tj. odleg∏oÊç od obiektu do aparatu) po wciÊni´ciu
przez Ciebie spustu migawki do po∏owy, o tyle w przypadku trybu r´cznego to Ty
samodzielnie i r´cznie przed zrobieniem zdj´cia ustawiasz ostroÊç przez podanie
aparatowi poprawnej odleg∏oÊci zdj´ciowej.

4 Jak sfotografowaç poruszajàcy si´ obiekt?
a Przestaw aparat na tryb r´cznego ustawiania ostroÊci. Wprowadê w aparacie

poprawnà odleg∏oÊç zdj´ciowà (jest to rzeczywista odleg∏oÊç od aparatu do
obiektu).

b Gdy obiekt jest w tej odleg∏oÊci, delikatnie wciÊnij spust migawki a˝ do oporu.
<Zaleta u˝ywania r´cznego nastawiania ostroÊci>
• Zdj´cia mo˝na robiç b. szybko, bo nie trzeba czekaç na zadzia∏anie automatyki

ostroÊci.
• Poniewa˝ podajesz aparatowi zawczasu ustalonà odleg∏oÊç zdj´ciowà,

ostroÊç mo˝e byç dok∏adniej nastawiona.
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<Maksymalne wykorzystanie ostroÊci ustawionej r´cznie>
• Je˝eli zamierzasz sfotografowaç poruszajàcy si´ obiekt, to naciÊnij spust

migawki na chwil´ przed dotarciem obiektu na r´cznie zadanà odleg∏oÊç
zdj´ciowà, dzi´ki czemu migawka zostanie wyzwolona w chwili, gdy obiekt
osiàgnie dok∏adnie odleg∏oÊç zdj´ciowà.

• Stosuj r´czne nastawianie ostroÊci, jeÊli chcesz uniknàç nieostrych zdj´ç
wtedy, gdy mi´dzy aparatem a obiektem, który ma wyjÊç ostry, widaç jakàÊ
przeszkod´ (automatyka ostroÊci mo˝e omy∏kowo nastawiç ostroÊç na
przeszkod´ a nie na obiekt).

Zdj´cia portretowe (tryb #)
Uwzgl´dnij nast´pujàce kwestie:
• Wybierz t∏o, które nie b´dzie zwraca∏o uwagi i odciàga∏o uwagi od Twojego

obiektu (modela).
• Zbli˝ si´ do obiektu.
• Zwróç uwag´ na oÊwietlenie i oceƒ, jak wp∏ywa na obiekt.

WSKAZÓWKI
• Je˝eli t∏o zwraca uwag´, to nie wyeksponuje w∏aÊciwie Twojego obiektu. Gdy

masz do czynienia z takim t∏em, to zbli˝ si´ bardziej do obiektu lub powi´ksz
go zoomem w kadrze na tyle, by obiekt nie musia∏ konkurowaç z t∏em.

• W zdj´ciach portretowych Twój obiekt jest w sposób jasny g∏ównym
elementem, dlatego spróbuj pos∏u˝yç si´ technikami, które zapewnià, by jak
najlepiej odbija∏ od t∏a.

• Je˝eli Êwiat∏o pada na obiekt z ty∏u (kontrÊwiat∏o), to jego twarz wyjdzie na
zdj´ciu ciemna. Uzyskasz popraw´ sytuacji, u˝ywajàc do takiego zdj´cia np.
lampy b∏yskowej lub wprowadzajàc korekt´ naÊwietlenia. 

Fotografowanie obiektów poruszajàcych si´ (tryb ")
Uwzgl´dnij nast´pujàce kwestie:
• Dostosuj ruch aparatu wg ruchu obiektu (wodzenie aparatem za obiektem).
• Przestaw zoom na kraniec szerokokàtny (W).
• Nie wahaj si´ za d∏ugo z naciÊni´ciem spustu migawki, bo inaczej przegapisz

zdarzenie.

WSKAZÓWKI
• Pami´taj o nast´pujàcych wskazówkach, by nie przegapiç Êwietnych uj´ç:

Trzymaj prawid∏owo aparat. Przez ca∏y czas utrzymuj obiekt w polu widzenia
aparatu, wodzàc za nim w oczekiwaniu na w∏aÊciwà chwil´. Wodzàc za
obiektem, obracaj ca∏à swojà postaç, a nie tylko ramiona.

• Nieostre zdj´cia wychodzà cz´Êciej, gdy zoom jest ustawiony na kraƒcu
wàskokàtnym (teleobiektyw) ni˝ na szerokokàtnym. Zmieƒ ogniskowà zooma
tak, by by∏ na tyle szerokokàtny, na ile si´ da wobec warunków zdj´cia.
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• Naucz si´ naciskaç przycisk spustu migawki szybki ale p∏ynnie dok∏adnie w
chwili, gdy nadarza si´ okazja Êwietnego uj´cia.

Zdj´cia nocne (tryb %)
Uwzgl´dnij nast´pujàce kwestie:
• Staraj si´, by aparat nie dr˝a∏ Ci / nie trzàs∏ si´ w r´kach.
• Zwi´ksz czu∏oÊç ISO.

WSKAZÓWKI
• Czas otwarcia migawki w trybie zdj´ç nocnych jest znacznie d∏u˝szy, przez co

bardzo wzrasta prawdopodobieƒstwo, ˝e zdj´cia wyjdà nieostre. O ile to
mo˝liwe, rób je ze statywu, zaÊ gdyby to by∏o niemo˝liwe, oprzyj si´ o Êcian´
lub s∏up, aby uzyskaç pewnà szans´ unieruchomienia aparatu.

• Mo˝esz tez sfotografowaç Twój obiekt z nocnym widokiem w tle w Êwietle
lampy b∏yskowej. Pami´taj jednak, by nie byç zbyt blisko obiektu, bo inaczej
twarz obiektu wyjdzie zbyt jasno.
Po b∏yÊni´ciu lampy b∏yskowej trzymaj aparat i obiekty widoczne w kadrze
nieruchomo.

Zdj´cia odleg∏ych widoków (tryb $)
Uwzgl´dnij nast´pujàce kwestie:
• Zdj´cia rób z du˝à rozdzielczoÊcià.
• W razie koniecznoÊci kadrowania, stosuj zoom optyczny a nie cyfrowy.
• Zwróç uwag´ na w∏aÊciwà kompozycj´ kadru.

WSKAZÓWKI
• W przypadku zdj´ç robionych przy ustawieniu szerokokàtnym zooma lub gdy

zamierzasz znacznie powi´kszaç zdj´cie (wydruk w du˝ym formacie, du˝a
odbitka), obowiàzuje zasada: im wi´ksza rozdzielczoÊç, tym lepiej.

• W przypadku kadrowania odleg∏ych widoków zoomem lepiej jest stosowaç
zoom optyczny — u˝ycie zooma cyfrowego daje bardziej ziarniste zdj´cia
(pikselizacja). Podczas fotografowania trzymaj aparat pewnie w d∏oniach i
nieruchomo (bez dr˝enia), a ∏okcie trzymaj przy ciele. Skorzystanie ze statywu
lub innego sposobu unieruchomienia aparatu zwi´kszy szans´ uzyskania
ostrego zdj´cia.

• Nie zapominaj o kontrolowaniu kompozycji zdj´cia; przypatrz si´
perspektywie — oceƒ, jak na estetyḱ  kadru wp∏ywa ró˝ne usytuowanie jego
elementów.
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