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Œrodki ostro¿noœci

Szanowny Nabywco
Korzystaj¹c z okazji pragniemy
podziêkowaæ za zakup aparatu
cyfrowego Panasonic. Prosimy o
uwa¿ne zapoznanie siê z niniejsz¹
instrukcj¹ obs³ugi
i o zachowanie jej na przysz³oœæ.

Informacje odnoœnie
bezpieczeñstwa

UWAGA
ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO
PO¯ARU, PORA¯ENIA PR¥DEM
I DENERWUJ¥CYCH
ZAK£ÓCEÑ, KORZYSTAJ
WY£¥CZNIE
Z ZALECANYCH AKCESORIÓW
I NIE WYSTAWIAJ URZ¥DZENIA
NA DZIA£ANIE DESZCZU B¥D�
WILGOCI. NIE ZDEJMUJ
OBUDOWY; WEWN¥TRZ NIE MA
¯ADNYCH KOMPONENTÓW,
KTÓRE MO¯NA REGULOWAÆ
W£ASNORÊCZNIE. NAPRAWY
POWIERZAJ WY£¥CZNIE
WYKWALIFIKOWANEMU
PRACOWNIKOWI SERWISU.

Zwróæ uwagê
W sk³ad urz¹dzenia wchodz¹ czêœci
zawieraj¹ce niewielkie iloœci rtêci.
Niektóre komponenty zawieraj¹
równie¿ o³ów. Wyrzucanie
(pozbywanie siê) tych substancji
mo¿e podlegaæ odrêbnym regulacjom
prawnym.

Zwracaj baczn¹ uwagê na przepisy
dotycz¹ce praw autorskich.
Kopiowanie z noœników takich jak
taœmy i p³yty lub nagrywanie
sygna³ów nadawanych przez
rozg³oœnie, do celów innych ni¿ na
potrzeby w³asne mo¿e byæ
zabronione. Niektórych materia³ów
nie mo¿na kopiowaæ w ogóle, nawet
na w³asne potrzeby.

!

!

!

Rzeczywisty wygl¹d kontrolek
aparatu, menu i komponentów mo¿e
ró¿niæ siê od przedstawionego na
ilustracjach w niniejszej instrukcji
obs³ugi.
Logo SD jest znakiem handlowym.
Nazwy innych produktów i firm
podanych w niniejszej instrukcji s¹
znakami handlowymi i
zastrze¿onymi znakami handlowymi
ich w³aœcicieli.

WA¯NE
Uwa¿aj podczas pod³¹czania
aparatu do telewizora. Kiedy
pod³¹czasz aparat, zasilanie
aparatu oraz telewizora powinno
byæ wy³¹czone.
Pod³¹czanie w³¹czonego aparatu
grozi jego uszkodzeniem.
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Wyposa¿enie standardowe
Zanim rozpoczniesz eksploatacjê aparatu, sprawdŸ zawartoœæ pakietu.

1 Karta pamiêci SD (8MB)
RP-SD008B
(w tekœcie nazywana „kart¹”).

2 Akumulator
CGA-S002E

3 £adowarka/zasilacz sieciowy
DE-928B
(w tekœcie nazywany „zasilaczem”)

4 Kabel zasilaj¹cy pr¹du zmiennego
K2CR2DA00004/K2CQ2DA00002

5 Kabel zasilaj¹cy pr¹du sta³ego
K2GH2DB00003

Przygotowanie

6 Przewód A/V (audio-wideo)
K1V204C10001

7 Kabel pod³¹czeniowy USB
K1HA05CD0004

8 P³yta CD-ROM
VFF0184

9 Pasek uchwytu
VFC4002

10 Przykrywka obiektywu
i tasiemka mocuj¹ca

VYK0M30/VFC3917

11 Os³ona przeciws³oneczna
VYQ2677 (czarna)
VYQ2787 (srebrna)

12 Przejœciówka na obiektyw
VYQ2585 (czarna)
VYQ2782 (srebrna)



Przygotowanie

Elementy obs³ugi
[Widok z przodu]
1 Czujnik lampy b³yskowej (str. 37)
2 Obiektyw
3 Lampa b³yskowa
4 Mikrofon (str. 33, 42, 77)

[Widok z góry]

8 Pokrêt³o zmiany funkcji (str. 25)
9 Przycisk migawki (str. 24)
10 Przycisk fotografowania zwyk³ego

i seryjnego (str. 62)

6 Cylinder obiektywu
7 Pierœcieñ obiektywu (str. 19, 63)

[Widok z ty³u]
12 Wizjer (str. 18, 23)
13 Pokrêt³o regulacji ostroœci wizjera (str. 18)
14 Przycisk otwierania lampy b³yskowej (str. 36)
15 Przycisk DISPLAY (str. 23)
16 Przycisk FOCUS (str. 39)
17 Kontrolka zasilania (str. 17)
18 W³¹cznik zasilania (str. 17)
19 Ekran LCD (str. 8)
20 Przycisk MENU (str. 27)
21 Przycisk kasowania (str. 32, 69)
22 Przycisk /samowyzwalacza (str. 41)
23 Przycisk /REVIEW/SET (str. 32)
24 Przycisk /sposobu dzia³ania lampy

b³yskowej (str. 36)
25 Przycisk /kompensowania ekspozycji

(str. 53)/automatycznego próbkowania
(str. 54)/dostrajania balansu bieli (str. 60)



Przygotowanie

[Widok z lewej]
27 Gniazdo A/V OUT (str. 87)
28 Z³¹cze USB 5-stykowe (str. 88)

[Widok z prawej]
30 Oczko na pasek uchwytu (str. 21)
31 Gniazdo DC IN (pr¹du sta³ego) (str. 14)

[Widok z do³u]
33 Os³ona gniazd karty pamiêci i akumulatora

(str. 12, 15)
34 DŸwigienka otwieraj¹ca os³onê gniazd karty

pamiêci i akumulatora (str. 12, 15)

[£adowarka/zasilacz]
1 Gniazdo wejœciowe AC (pr¹du zmiennego)
2 Kontrolka zasilania [POWER]
3 Kontrolka ³adowania [CHARGE]
4 Miejsce zak³adania akumulatora



Przygotowanie

Napisy i symbole na ekranie LCD i wizjerze

[W trakcie rejestrowania]
1 Funkcja rejestrowania (REC)
2 Sposób funkcjonowania lampy

b³yskowej (str. 36)
3 Balans bieli (str. 58)
4 Czu³oœæ ISO (str. 61)
5 Format zdjêcia (str. 43)
6 Jakoœæ (wspó³czynnik kompresji

danych, str. 44)
7 Stan na³adowania akumulatora

(str. 13)
Ikona nie jest wyœwietlana, gdy
aparat jest zasilany z zasilacza

8 Licznik pozosta³ych klatek/czasu
Dla funkcji rejestrowania
sekwencji filmowych: XXXs

9 Ikona ostrzegaj¹ca o drganiach
aparatu (str. 30)

10 Symbol rejestrowania
(fotografowania lub filmowania)

11 Nagrywanie dŸwiêku (str. 42)
12 Zoom (str. 33, 35)
13 Symbol uaktywnionego

samowyzwalacza (str. 41)
14 Ikona oznaczaj¹ca odczyt i zapis

na karcie pamiêci (str. 16)
15 Obszar autofokusa (str. 29)
16 Wyzwalacz autofokusa (str. 39)

17 Szerokoœæ przes³ony/prêdkoœæ
migawki (str. 29)

18 Kompensowanie ekspozycji (str. 53)
19 Automatyczne próbkowanie (str. 54)
20 Aktualna data i czas (str. 28)

Ikona jest wyœwietlana przez oko³o
5 sekund po w³¹czeniu zasilania lub
ustawieniu zegara

21 : Celownik autofokusa (str. 52)
22 : Celownik pomiaru odleg³oœci

od obiektu (str. 52)
23 Ikona ustawienia ostroœci (str. 29)
24 Fotografowanie seryjne (str. 62)
25 Ci¹g³y autofokus (str. 40)
26 Efekt kolorystyczny (str. 56)
27 Optyczny stabilizator obrazu

(OFF - wy³¹czony) (str. 38)

!



Przygotowanie

[Przy w³¹czonej opcji fotografowania
uproszczonego]
1 Sposób funkcjonowania lampy

b³yskowej (str. 36)
2 Fotografowanie seryjne (str. 62)
3 Ustawienie ostroœci (str. 31)
4 Ostrze¿enie o drganiach aparatu

(str. 30)
5 Tryb zdjêæ (str. 31)
6 Stan na³adowania akumulatora

(str. 13)
7 Licznik pozosta³ych klatek
8 Zoom (str. 34)
9 Symbol rejestrowania

(fotografowania lub filmowania)
10 Symbol samowyzwalacza (str. 41)
11

Wyœwietlana przez oko³o 5 sekund
po w³¹czeniu zasilania lub
ustawieniu zegara.

!

Ikona oznaczaj¹ca odczyt i zapis
na karcie pamiêci (str. 16)

12 Obszar autofokusa (str. 29)
13 Aktualna data i czas (str. 29)

[W trakcie odtwarzania]
1 W³¹czona funkcja odtwarzania
2 DPOF (str. 71)

(bia³y):
ustawienia DPOF dla drukowania

(zielony):
ustawienia DPOF dla pokazu slajdów

(zielony z numerem):
ustawienia DPOF dla drukowania
i pokazu slajdów

3 Zabezpieczenie zdjêcia przed
skasowaniem (str. 74)

4 Zdjêcie z nagranym dŸwiêkiem
(str. 65)

5 Format zdjêcia (str. 43)
6 Jakoœæ (wspó³czynnik kompresji

danych ) (str. 44)
: sekwencje filmowe

Dla funkcji fotografowania
uproszczonego:

: ENLARGE (powiêkszenie)
: 4"x6"/10x15cm
: INTERNET

7 Stan na³adowania akumulatora
(str. 13)

8 Numer folderu/pliku
9 Aktualne zdjêcie/Razem zdjêæ
10 Dane o zdjêciu/sekwencji filmowej

Zostan¹ wyœwietlone po
naciœniêciu przycisku DISPLAY

11 Data i czas zarejestrowania

!



Przygotowanie

Przewodnik „Szybki Start”
Przygotuj nastêpuj¹ce elementy:

aparat

akumulator

kartê

zasilacz

kabel AC (pr¹du zmiennego)

Upewnij siê, ¿e w³¹cznik zasilania znajduje siê w
po³o¿eniu [OFF] (wy³¹czony)

Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

£adowanie zakoñczy siê po oko³o
90 minutach.

!

!

!

!
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[Przygotowanie]

1 Na³aduj akumulator ( ) (str. 11).

2 Przesuñ dŸwigienkê w kierunku
pokazanym strza³k¹, a

3 Zainstaluj akumulator w aparacie
(str. 12).

4 Zainstaluj kartê w aparacie (str. 15).

5 Zamknij os³onê.

[Rejestrowanie]

6 Zdejmij pokrywkê obiektywu.

7 Przestaw w³¹cznik zasilania w po³o¿enie
[ON] (w³¹czony) (str. 17).

8 Ustaw datê i czas (str. 28)

9 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
fotografowania [P/A/S] (str. 24).

10 Je¿eli chcesz fotografowaæ z lamp¹
b³yskow¹: naciœnij przycisk [ OPEN], aby
otworzyæ lampê (str. 36).

11 Wykonaj zdjêcie (str. 24, 29).

[Odtwarzanie]

12 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odtwarzania [ ] (str. 25).

13 Przyciskami / wybierz zdjêcie, które
chcesz obejrzeæ (str. 64).

®

by otworzyæ
os³onê gniazd karty pamiêci
i akumulatora,



Przygotowanie

£adowanie akumulatora
1 Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy pr¹du

zmiennego.

2 Zainstaluj akumulator na zasilaczu

(   ).

3 £adowanie jest zakoñczone, kiedy
zgaœnie kontrolka [CHARGE]  .

4 Zdejmij akumulator z zasilacza.

!

!

!

!
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Zwróæ uwagê na fakt, ¿e wtyk od strony
zasilacza nie mieœci siê w gniazdku w
ca³oœci i pozostaje niewielki odstêp.

Zapali siê kontrolka zasilania
[POWER]  .

Zapali siê kontrolka ³adowania
[CHARGE]   i rozpocznie siê ³adowanie.

£adowanie zakoñczy siê po oko³o 90
minutach.

£adowanie akumulatora nie jest mo¿liwe, kiedy
kabel zasilaj¹cy pr¹du sta³ego (DC) jest
pod³¹czony do zasilacza.
Po zakoñczonym ³adowaniu pamiêtaj o
od³¹czeniu kabla zasilaj¹cego pr¹du zmiennego
(AC).
Podczas ³adowania i eksploatacji akumulator
nagrzewa siê. Równie¿ podczas eksploatacji
nagrzewa siê aparat, jednak¿e nie oznacza to
usterki.
Akumulator jest przeznaczony wy³¹cznie do
u¿ytku z aparatem, z którym zosta³ dostarczony.
Nie próbuj u¿ywaæ go z innymi urz¹dzeniami.

®

GNIAZDO ZASILANIA POWINNO
ZNAJDOWAÆ SIÊ W POBLI¯U
ZASILACZA I BYÆ £ATWO
DOSTÊPNE



[Przygotowanie]
Upewnij siê, ¿e w³¹cznik zasilania znajduje siê
na pozycji [OFF] (wy³¹czony) i obiektyw jest
schowany.
Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Je¿eli nie bêdziesz przez d³u¿szy czas korzysta³
z aparatu, wyjmij akumulator.
Zainstalowanie w aparacie przez okres co
najmniej jednej godziny w pe³ni na³adowanego
akumulatora spowoduje, ¿e ustawienia zegara
bêd¹ podtrzymywane przez oko³o 24 godziny,
nawet po wyjêciu akumulatora. Czas ten mo¿e
ulec skróceniu, je¿eli akumulator nie jest w pe³ni
na³adowany.
Nie otwieraj os³onki karty pamiêci
i akumulatora, kiedy aparat wykonuje operacje
na karcie.
Akumulator jest przeznaczony wy³¹cznie do
u¿ytku z aparatem, z którym zosta³ dostarczony.
Nie próbuj u¿ywaæ go z innymi urz¹dzeniami.

!

!
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[Instalowanie akumulatora]
1 Przesuñ dŸwigienkê w kierunku

oznaczonym strza³k¹, a

2 Wciœnij na³adowany akumulator
do koñca, a¿ us³yszysz klikniêcie.

3 Zamknij os³onê.

[Wyjmowanie akumulatora]
Otwórz os³onê gniazd karty pamiêci
i akumulatora.
Aby wyj¹æ akumulator, p

Zamknij os³onkê.

1

2

3

by otworzyæ
os³onê gniazd karty pamiêci
i akumulatora,

rzesuñ
blokadkê   w kierunku oznaczonym
strza³k¹,

Instalowanie akumulatora

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI
Nieprawid³owa wymiana akumulatora grozi
wybuchem. Wymieniaj wy³¹cznie na akumulator tego
samego lub równowa¿nego typu, zalecanego przez
producenta. Zu¿ytych akumulatorów nale¿y pozbywaæ

Przygotowanie



Przygotowanie

+ Ikona sygnalizuj¹ca stan na³adowania akumulatora
Ikona sygnalizuj¹ca stan na³adowania jest wyœwietlana na ekranie LCD (znika, gdy do
aparatu pod³¹czony jest zasilacz).

: Akumulator jest w pe³ni na³adowany.

: Akumulator jest trochê roz³adowany.

: Akumulator jest znacznie roz³adowany.

: Akumulator nale¿y na³adowaæ lub wymieniæ na inny.

+

!

!

!

Czas ³adowania a czas eksploatacji
Pomiary dokonane w nastêpuj¹cych warunkach:

Wykonywanie zdjêæ co 30 sekund, za ka¿dym razem z lamp¹ b³yskow¹.
Zainstalowana karta SD dostarczona z aparatem, rozdzielczoœæ zdjêæ 1600x1200, jakoœæ
najlepsza.

Temperatura: 25 C/Wilgotnoœæ: 60%O

Akumulator
dostarczony
z aparatem

Oko³o 90 minut

Czas ci¹g³ego rejestrowania/odtwarzaniaCzas ³adowania

Rejestrowanie z w³¹czonym ekranem LCD
Oko³o 100 minut
(odpowiada to 200 zdjêciom)

Rejestrowanie z wykorzystaniem wizjera
Oko³o 120 minut
(odpowiada to 240 zdjêciom)

Odtwarzanie z w³¹czonym ekranem LCD
Oko³o 120 minut

Podane wartoœci s¹ przybli¿one. Rzeczywiste pomiary mog¹ byæ inne, w zale¿noœci od
panuj¹cych warunków.

+

!

!

Œrodowisko ³adowania i b³¹d ³adowania

Akumulator nale¿y ³adowaæ w temperaturze otoczenia 10-35 C (przed ³adowaniem
akumulator równie¿ powinien mieæ tak¹ temperaturê).
Gdy rozpoczyna siê ³adowanie, zapala siê kontrolka [CHARGE].
Je¿eli po rozpoczêciu ³adowania kontrolka [CHARGE] miga w odstêpach
1-sekundowych, oznacza to b³¹d ³adowania. W takim wypadku od³¹cz zasilacz od gniazdka
zasilania, zdejmij akumulator i sprawdŸ, czy temperatury pomieszczenia
i akumulatora nie s¹ zbyt wysokie lub zbyt niskie, a nastêpnie ponownie rozpocznij
³adowanie. Je¿eli problem nie ustêpuje, skontaktuj siê z serwisem.

O



Przygotowanie

Pod³¹czanie do gniazdka zasilaj¹cego

Je¿eli korzystasz z zasilacza pod³¹czonego wed³ug
schematu obok, mo¿esz eksploatowaæ aparat bez
obawy roz³adowania akumulatora.

[Przygotowanie]
Upewnij siê, czy prze³¹cznik zasilania jest na
pozycji [OFF] (wy³¹czony) i czy obiektyw jest
schowany.

W trakcie eksploatacji aparat nagrzewa siê,
jednak¿e nie oznacza to usterki.
Od³¹czaj zasilacz i kabel zasilaj¹cy pr¹du
sta³ego, kiedy nie korzystasz z aparatu.
Kiedy zasilacz jest pod³¹czony do aparatu, nie
mo¿na ³adowaæ akumulatora.
U¿ywaj wy³¹cznie dostarczonego z aparatem
kabla zasilaj¹cego pr¹du sta³ego.

!

!

!

!

!

1 Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy pr¹du
zmiennego.

2 Otwórz os³onê gniazda DC IN.
3 Pod³¹cz dostarczony z aparatem kabel

zasilaj¹cy pr¹du sta³ego (DC).



[Przygotowanie]
Upewnij siê, czy prze³¹cznik zasilania jest na
pozycji [OFF] (wy³¹czone) i czy obiektyw jest
schowany.
Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Upewnij siê, ¿e kartê wk³adasz w³aœciw¹
stron¹.
Karty nie mo¿na w³o¿yæ odwrotn¹ stron¹.
Je¿eli tak siê zdarzy, karta bêdzie
odrobinê wystawa³a i os³ona nie da siê
domkn¹æ. Zwróæ na to baczn¹ uwagê
podczas instalowania kart.
Nie dotykaj styków po drugiej stronie karty.

Je¿eli nie mo¿na domkn¹æ os³ony, wyjmij kartê
i w³ó¿ j¹ ponownie.
Je¿eli nie mo¿na wcisn¹æ karty do koñca,
upewnij siê, ¿e wk³adasz j¹ w³aœciw¹ stron¹.
Zalecamy korzystanie z markowych kart pamiêci
SD Panasonic (u¿ywaj tylko oryginalnych kart).
Je¿eli karta nie zostanie wsuniêta do koñca,
mo¿e ulec uszkodzeniu.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

[Instalowanie karty]
1 Przesuñ dŸwigienkê w kierunku

pokazanym strza³k¹, aby otworzyæ
gniazda karty i akumulatora.

2 Wsuñ kartê do koñca, a¿ us³yszysz
klikniêcie.

3 Zamknij os³onê gniazd karty
i akumulatora.

[Wyjmowanie karty]
Przesuñ dŸwigienkê w kierunku
pokazanym strza³k¹, aby otworzyæ
os³onê gniazd karty i akumulatora.
Naciœnij kartê, aby j¹ zwolniæ.
Wyjmij kartê.
Zamknij os³onê gniazd karty
i akumulatora.

1

2

3

4

Przygotowanie

Instalowanie karty
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+ Operacje na karcie

Kiedy aparat wykonuje jakiekolwiek
operacje na karcie (zapis/odczyt), na
ekranie LCD pojawia siê ikona .

Gdy na ekranie wyœwietlana jest ikona ,
n
Nie od³¹czaj kabla zasilaj¹cego pr¹du
sta³ego (DC), je¿eli korzystasz z zasilacza.
Nie wy³¹czaj równie¿ aparatu (nie
przestawiaj w³¹cznika zasilania w po³o¿enie
[OFF]).
Karta i utrwalony na niej zapis mog¹ ulec
uszkodzeniu, zaœ aparat mo¿e nie
funkcjonowaæ prawid³owo.

Poniewa¿ istnieje ryzyko uszkodzenia lub
wymazania danych z karty, spowodowane
zak³óceniami elektrycznymi, wy³adowaniami
elektrostatycznymi lub uszkodzeniami karty
b¹dŸ aparatu, archiwizuj swoje dane na
komputerze PC za pomoc¹ po³¹czenia
USB.

ie wyjmuj akumulatora ani karty.

+

!

!

Karty pamiêci SD (dostarczona) oraz
MultiMediaCard (opcjonalna)

Karta pamiêci SD

Karty MutliMediaCard

Karty pamiêci SD i MultiMediaCard s¹
ma³ymi, lekkimi i przenoœnymi noœnikami
danych. Karta SD jest wyposa¿ona
w prze³¹cznik zabezpieczaj¹cy, który
uniemo¿liwia zapis i formatowanie (gdy
prze³¹cznik znajduje siê na pozycji [LOCK],
nie mo¿na formatowaæ karty ani zapisywaæ
b¹dŸ usuwaæ z niej danych. Odblokowanie
prze³¹cznika sprawia, ¿e funkcje te staj¹ siê
dostêpne).

Prêdkoœci odczytu i zapisu
kart MultiMediaCard s¹
mniejsze ni¿ dla kart SD.
Je¿eli korzystasz z karty MultiMediaCard,
niektóre funkcje aparatu bêd¹
wykonywane wolniej.
Po zarejestrowaniu aparatem sekwencji
filmowej, ikona karty mo¿e byæ jeszcze
przez jakiœ czas wyœwietlana. Nie oznacza
to usterki.
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W³¹czanie i wy³¹czanie zasilania
1 Przestaw w³¹cznik zasilania na pozycjê

[ON] (w³¹czony).

2 Przestaw w³¹cznik zasilania na pozycjê
[OFF] (wy³¹czony).

Kontrolka zasilania
Zapalona, gdy:

Miga, gdy:

!

+

!

!

!

!

!

!

!

Zaœwieci siê kontrolka zasilania .

Zasilanie jest w³¹czone.

Os³onka karty i akumulatora jest otwarta.
Karta nie zosta³a zainstalowana.
Na karcie brakuje wolnego miejsca.
Karta jest zabezpieczona przed zapisem
(w trakcie rejestrowania).
Rozpoczynasz rejestrowanie bez zdjêtej
przykrywki obiektywu.
Akumulator jest bliski wyczerpania (miga
wolno).

!

!

!

!

Przed w³¹czeniem zasilania zdejmij przykrywkê obiektywu. W przeciwnym razie zostanie
wyœwietlony komunikat [SYSTEM ERROR]. Wy³¹cz aparat, zdejmij przykrywkê i w³¹cz go
ponownie.
Kiedy w³¹czasz zasilanie w trybie rejestrowania, nie ustawiaj przed obiektywem ¿adnych
przeszkód.
Upewnij siê, ¿e przed w³¹czeniem którejkolwiek z funkcji rejestrowania zosta³a zdjêta
przykrywka obiektywu. W przeciwnym wypadku na ekranie LCD lub w wizjerze pojawi siê

komunikat „REMOVE LENS CAP AND PRESS BUTTON” (zdejmij przykrywkê
obiektywu i naciœnij przycisk SET). Po zdjêciu przykrywki naciœnij przycisk

/[REVIEW/SET] .
Nie wywieraj ¿adnego nacisku na wysuniêty obiektyw. Przed czyszczeniem wy³¹cz aparat,



Ustawianie ostroœci wizjera
(regulacja dioptrii)

Wizjer aparatu pozwala na wyregulowanie ostroœci
dla indywidualnych cech wzroku u¿ytkownika.
Zanim rozpoczniesz korzystanie z aparatu,
wyreguluj wizjer.

[Przygotowanie]
Naciœnij przycisk [DISPLAY], w³¹czyæ ekran
wizjera.

!

1 Ustaw ostroœæ wizjera obracaj¹c
pokrêt³em regulacji dioptrii.

Przygotowanie



Instalacja os³ony przeciws³onecznej
Przygotowanie

Os³ona obiektywu powinna byæ zak³adana, gdy
fotografujesz w warunkach jasnego œwiat³a
s³onecznego. Pozwoli to na zminimalizowanie
refleksów œwietlnych i odbiæ widmowych,
zwiêkszaj¹c tym samym ogóln¹ jakoœæ zdjêæ.

[Przygotowanie]
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony [OFF]
i ¿e obiektyw jest wsuniêty.
Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Znaczniki , powinny znajdowaæ siê na
zewnêtrznej stronie przejœciówki (nie od
strony aparatu).

Dopasuj znaczniki , na os³onie do
znaczników na przejœciówce. Nastêpnie
przekrêæ os³onê w kierunku znacznika i
ostatecznie j¹ zamocuj.
Uwa¿aj, aby nie obracaæ przejœciówk¹.

Je¿eli nie dopasujesz znaczników, brzegi
ekranu mog¹ staæ siê ciemne (efekt
winiety).

Zalecamy zdejmowanie os³ony obiektywu
podczas fotografowania z u¿yciem lampy
b³yskowej. W przeciwnym wypadku mo¿e
wyst¹piæ efekt winiety, powoduj¹cy
przyciemnianie dolnych czêœci zdjêæ.
Je¿eli nie za³o¿y³eœ tasiemki mocuj¹cej
przykrywkê obiektywu, mo¿esz zakrywaæ
obiektyw, kiedy os³ona jest zainstalowana.

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Zdejmij pierœcieñ obiektywu.
2 Za³ó¿ na obiektyw dostarczon¹

z aparatem przejœciówkê .

3 Za³ó¿ dostarczon¹ z aparatem os³onê
obiektywu .

4 Obróæ os³onê tak, aby znajduj¹cy siê
na niej znacznik pokry³ siê ze
znacznikiem na aparacie.



Przygotowanie

+

!

!

!

Tymczasowe zdjêcie os³ony obiektywu

1 Zdejmij os³onê obiektywu
2 Odwróæ os³onê i za³ó¿ j¹ na obiektyw.

3 Za³ó¿ pokrywkê obiektywu.

Os³onê obiektywu mo¿na zdj¹æ i tymczasowo
za³o¿yæ na obiektyw. Z tak za³o¿on¹ os³on¹ nie
nie nale¿y wykonywaæ ¿adnych zdjêæ.

[Przygotowanie]
Upewnij siê, ¿e aparat jest wy³¹czony [OFF]
i ¿e obiektyw jest wsuniêty.

Dopasuj znaczniki na os³onie
i przejœciówce, a nastêpnie obróæ os³onê
w prawo.

Zalecamy zdejmowanie os³ony obiektywu
podczas fotografowania z u¿yciem lampy
b³yskowej. W przeciwnym wypadku mo¿e
wyst¹piæ efekt winiety, powoduj¹cy
przyciemnianie dolnych czêœci zdjêæ.

!

!

Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Je¿eli nie za³o¿y³eœ tasiemki mocuj¹cej
przykrywkê obiektywu, mo¿esz zakrywaæ
obiektyw z zainstalowan¹ os³on¹.
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Przypinanie paska uchwytu
1 Delikatnie œciœnij obie strony os³onki,

aby j¹ zsun¹æ.

2 Obróæ plastikow¹ czêœæ sprz¹czki
w kierunku pokazanym strza³k¹.

3 Czêœæ metalow¹ sprz¹czki zaczep
o oczko paska uchwytu na obudowie
aparatu.

4 Obróæ plastikow¹ czêœæ sprz¹czki
w przeciwnym kierunku, a¿ zostanie
zablokowana.

5 Zsuñ os³onkê w kierunku pokazanym
strza³k¹ i pewnie zaciœnij j¹ na
sprz¹czce.

6 W ten sam sposób przypnij pasek
do drugiego oczka na obudowie
aparatu.

!

!

Je¿eli czêœæ plastikowa jest zdjêta, za³ó¿
j¹.

Upewnij siê, ¿e os³onka zosta³a w pe³ni
zsuniêta i porz¹dnie zaciœniêta.



Przypinanie przykrywki obiektywu
Przygotowanie

Zawsze, kiedy nie fotografujesz lub gdy tylko
odtwarzasz zdjêcia, chroñ powierzchniê soczewki
obiektywu, zak³adaj¹c na niego dostarczon¹ z
aparatem pokrywkê.

Przed w³¹czeniem aparatu zdejmuj pokrywkê
obiektywu.
Pokrywkê bez tasiemki mo¿na zak³adaæ na
obiektyw, nawet gdy za³o¿ona jest os³ona
obiektywu.

1 Koñcówkê tasiemki przewlecz przez
pokrywkê obiektywu.

2 Drug¹ stronê tasiemki przewlecz przez
utworzon¹ pêtlê.

3 Zaci¹gnij tasiemkê w kierunku
pokazanym strza³k¹.

4 Koñcówkê tasiemki przewlecz przez
oczko paska uchwytu na obudowie
aparatu, jak pokazano na ilustracji.

5 Za³ó¿ pokrywkê obiektywu.
!

!

!
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Ka¿dorazowe naciœniêcie przycisku [DISPLAY]
powoduje, ¿e wygl¹d ekranu LCD i wizjera
zmienia siê wed³ug schematów pokazanych ni¿ej.

Ekran LCD
Wizjer

[Wygl¹d menu]

[Rejestrowanie]

[Odtwarzanie]

! W³¹czenie ekranu LCD wy³¹cza wizjer i na odwrót.

Ekran LCD i wizjer
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Przycisk migawki
Naciœniêcie po³owiczne i naciœniêcie pe³ne

Przycisk migawki jest aktywowany w dwóch
krokach: „naciœniêcie po³owiczne”
i „naciœniêcie pe³ne”.

Naciœniêcie po³owiczne
Blokowane s¹ ostroœæ i ekspozycja.

Naciœniêcie pe³ne
Wykonywane jest zdjêcie. W trybie
rejestrowania sekwencji filmowych rozpoczyna
siê nagrywanie.

!

!

!

!

G³oœnoœæ dŸwiêków emitowanych przez aparat mo¿na wyregulowaæ w menu (str. 83).
Je¿eli naciœniesz bezpoœrednio przycisk migawki, bez ustawienia ostroœci
i ekspozycji, zdjêcie mo¿e wyjœæ potrz¹œniête lub nieostre (w trakcie wykonywania
zdjêcia aparat mo¿e zostaæ poruszony).
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Pokrêt³o zmiany funkcji
Za pomoc¹ tego pokrêt³a mo¿esz w³¹czaæ ¿¹dane funkcje aparatu.

: Odtwarzanie (str. 64)

Odtwarzanie zarejestrowanych zdjêæ i sekwencji filmowych.

Liczba opcji w menu ulega zminimalizowaniu i wiele parametrów jest ustawianych
automatycznie. Dla pocz¹tkuj¹cych jest to szybki i ³atwy sposób na korzystanie z aparatu
i zaznajomienie siê z jego mo¿liwoœciami.

: Fotografowanie uproszczone (str. 31)

Prêdkoœæ migawki i szerokoœæ przes³ony s¹ ustawiane automatycznie.
: Program automatycznej ekspozycji (AE) (str. 29)

W³¹cz tê funkcjê, gdy fotografujesz z odleg³oœci mniejszej ni¿ 120 cm (powiêkszenie).
Pozwoli ci siê to zbli¿yæ do fotografowanego obiektu na odleg³oœæ do 5 cm (ujêcie
szerokok¹tne).

: Makro (str. 47)

Funkcja ta pozwala na ³atwe uzyskanie efektu g³êbi ostroœci. Fotografowany obiekt znajduje
siê na tle, którego ostroœci nie mo¿na wyregulowaæ.

: Portret (str. 48)

: Automatyczna ekspozycja z priorytetem przys³ony (str. 45).

Prêdkoœæ migawki zostanie dostosowana do wybranej szerokoœci przys³ony i warunków
oœwietlenia ujêcia.

: Automatyczna ekspozycja z priorytetem migawki (str. 46).
Szerokoœæ przys³ony zostanie dostosowana do wybranej prêdkoœci migawki i warunków
oœwietlenia ujêcia.



Dziêki tej funkcji w ³atwy sposób mo¿esz fotografowaæ zawody sportowe rozgrywane na
wolnym powietrzu.

: Zawody sportowe (str. 49)

Kiedy fotografujesz np. przyjació³ na tle piêknie oœwietlonej scenerii nocnej, funkcja ta
umo¿liwi wybór odpowiedniej ekspozycji zarówno dla fotografowanych obiektów jak i t³a,
u¿ywaj¹æ lampy b³yskowej.

: Zdjêcia portretowe w s³abym oœwietleniu (str. 51)

: Panning (str. 50)

Panning jest technik¹ fotografowania polegaj¹c¹ na „œledzeniu” apratem poruszaj¹cego siê
obiektu. Dziêki mniejszej prêdkoœci migawki w trakcie fotografowania, uzyskasz wyraŸne
zdjêcie obiektu i rozmazane t³o.

: Sekwencje filmowe (str. 33)

Nagrywanie krótkich filmów.

Przygotowanie
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Obs³uga menu
Dziêki menu mo¿esz zmieniaæ parametry funkcji
rejestrowania i odtwarzania, ustawiaæ zegar,
konfigurowaæ dŸwiêki wydawane przez aparat
i konfigurowaæ wiele innych opcji. Wykonaj
poni¿sze polecenia.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz dowoln¹ funkcjê
rejestrowania (z wyj¹tkiem [ ]) lub odtwarzania.

W zale¿noœci od wybranej funkcji zostanie
wyœwietlone menu funkcji rejestrowania
(REC) lub odtwarzania.

Menu zniknie.

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU]

2 Naciœnij przycisk .
3 Za pomoc¹ przycisków / mo¿esz

wskazywaæ kolejne opcje menu.
4 Przyciskami / zmieniasz parametry.
5 Naciœnij przycisk [MENU].
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Ustawianie zegara -
data i czas

Je¿eli zostanie wyœwietlony komunikat [PLEASE
SET THE CLOCK] (proszê ustawiæ zegar), ustaw
prawid³ow¹ datê i czas.
Podczas wyœwietlania tego komunikatu mo¿esz
przejœæ do menu ustawieñ, naciskaj¹c przycisk
[MENU].
Ustawiany rok mo¿e przyjmowaæ wartoœci od 2003
do 2099. Czas jest wyœwietlany w systemie
24-godzinnym.

Pomiñ ten krok, gdy w³¹czona jest funkcja
rejestrowania uproszczonego.

D - dzieñ, M - miesi¹c, Y - rok.

Menu zniknie.

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Aby przejœæ do menu ustawieñ, naciœnij

przycisk .
!

!

!

3 Przyciskami / wska¿ opcjê
[CLOCK SET], a nastêpnie naciœnij .

4 Korzystaj¹c z przycisków / / / ustaw
aktualn¹ datê i czas, a nastêpnie
naciœnij .

5 Przyciskami / wybierz jeden
z formatów wyœwietlania daty: [M/D/Y],
[D/M/Y] lub [Y/M/D].

6 Naciœnij przycisk [MENU].

7 Po wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu
aparatu upewnij siê, czy data i czas s¹
ustawione prawid³owo.

!

!

Aparat nie posiada funkcji datownika (nanoszenia daty i czasu na zdjêcia).
Oby uzyskaæ efekt datownika, skorzystaj z programu [SD Viewer for DSC], który znajduje
siê na do³¹czonej p³ycie CD-ROM. Program ten korzysta z dodatkowych informacji
zapisywanych razem ze zdjêciem i pozwala na naniesienie daty na zdjêcie.
Wiêcej informacji znajdziesz w instrukcji obs³ugi do zestawu pod³¹czeniowego USB.
Zainstalowanie w aparacie w pe³ni na³adowanego akumulatora przez okres co najmniej
godziny spowoduje, ¿e ustawienia zegara bêd¹ podtrzymywane przez nastêpne 24 godziny
(nawet po wyjêciu akumulatora). Je¿eli akumulator nie jest w pe³ni na³adowany, czas ten
mo¿e ulec skróceniu. W przypadku utraty ustawieñ zegara, ustaw go ponownie.



Rejestrowanie zdjêæ - podstawy

Fotografowanie
Za pomoc¹ przycisku migawki mo¿esz
automatycznie ustawiæ ekspozycjê (prêdkoœæ
migawki i szerokoœæ przes³ony), a nastêpnie
wykonaæ zdjêcie.
Program AE z priorytetem przys³ony - patrz str. 45.

[Przygotowanie]
Zainstaluj kartê (str. 15).
Przestaw prze³¹cznik zasilania na pozycjê
[ON] (w³¹czony) (str. 17).

Menu zniknie.

Po ustawieniu ostroœci pojawi siê ikona
fokusa [ ] .
Migaj¹ca ikona fokusa oznacza, ¿e
ostroœæ nie zosta³a ustawiona. W takim
wypadku ponownie wciœnij do po³owy
przycisk migawki.
Prêdkoœæ migawki i wartoœæ przes³ony
s¹ ustawiane automatycznie i wyœwietlane
na ekranie LCD (lub wizjerze).
Je¿eli fotografowany obiekt znajduje siê
poza obszarem autofokusa, skorzystaj
z blokady AF/AE (str. 55).

W zale¿noœci od ustawienia funkcji
automatycznego podgl¹du (str. 82), po
wykonaniu zdjêcia zostanie ono
wyœwietlone przez okres jednej lub trzech
sekund.

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
fotografowania [P/A/S] (str. 25).

2 Naciœnij przycisk [MENU].
3 Przyciskami [ / ] wska¿ opcjê

[AE MODE].
4 Za pomoc¹ przycisków [ / ] wska¿ opcjê

[P].
5 Naciœnij przycisk [MENU].

6 Wypoœrodkuj fotografowany obiekt
w obszarze autofokusa (na ekranie LCD
lub w wizjerze), a nastêpnie wciœnij
do po³owy przycisk migawki.

3 Wciœnij do koñca przycisk migawki.

Program AE z priorytetem migawki - patrz str. 46.



Rejestrowanie zdjêæ - podstawy

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Bezpoœrednie pe³ne naciœniêcie przycisku migawki (bez naciœniêcia po³owicznego) mo¿e
spowodowaæ, ¿e aparat nie wyreguluje prawid³owo ostroœci. Alternatyw¹ dla po³owicznego
naciœniêcia migawki jest w³¹czenie funkcji ci¹g³ego autofokusa.
Zwolnienie wciœniêtego do po³owy przycisku migawki (gdy ostroœæ zosta³a ju¿ ustawiona)
spowoduje anulowanie ustawienia ostroœci.
Nale¿y ponownie wcisn¹æ do po³owy przycisk migawki.
Aparat wy³¹czy siê po okreœlonym czasie bezczynnoœci, je¿eli zosta³a w³¹czona funkcja
oszczêdzania energii (str. 84). Aby móc kontynuowaæ u¿ytkowanie aparatu, nale¿y
nacisn¹æ przycisk migawki lub wy³¹czyæ i ponownie w³¹czyæ zasilanie aparatu.
Jaskrawoœæ ekranu LCD lub wizjera mo¿e byæ inna ni¿ jasnoœæ robionych zdjêæ.
W szczególnoœci podczas fotografowania w ciemnych miejscach z d³ugim czasem
ekspozycji ekran LCD lub wizjer pozostan¹ ciemne, podczas gdy zdjêcia bêd¹
w rzeczywistoœci jaœniejsze.
Wartoœci prêdkoœci migawki i przes³ony bêd¹ wyœwietlane na czerwono, je¿eli ekspozycja
nie zostanie ustawiona poprawnie.
W ni¿ej wymienionych przypadkach ostroœæ mo¿e nie zostaæ ustawiona poprawnie:
1 Ujêcia z obiektami po³o¿onymi na ró¿nych planach (blisko i daleko).
2 Fotografowanie przez zabrudzon¹ szybê.
3 Fotografowanie lœni¹cego obiektu.
4 Fotografowanie w ciemnoœci.
5 Fotografowanie poruszaj¹cego siê obiektu.
6 Fotografowanie obiektu o niewielkim kontraœcie.
7 Aparat jest nara¿ony na drgania.
Przed rozpoczêciem fotografowania sprawdŸ ustawienia zegara i ewentualnie skoryguj je.
W trakcie wykonywania zbli¿eñ lub „œledzenia” aparatem fotografowanego obiektu mo¿esz
us³yszeæ dŸwiêki wydobywaj¹ce siê z obiektywu lub zaobserwowaæ nag³e zmiany
jaskrawoœci ekranu LCD lub wizjera. Nie oznacza to usterki. DŸwiêki s¹ spowodowane tym,
¿e aparat automatycznie ustawia przes³onê.
Po wciœniêciu przycisku migawki do po³owy obraz na ekranie LCD lub wizjerze mo¿e na
moment ulec „zamro¿eniu”. Nie oznacza to usterki.
Po przestawieniu w³¹cznika w po³o¿enie [OFF] z wnêtrza aparatu mog¹ wydobywaæ siê
dŸwiêki, ale nie oznacza to usterki.

Je¿eli pojawia siê ikona ostrzegawcza , zalecane jest korzystanie ze statywu.

Informacje o wstrz¹sach aparatu
Aby zapobiegaæ drganiom, przycisk migawki nale¿y wciskaæ delikatnie.
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Fotografowanie uproszczone
!

!

!

£atwiejsza obs³uga dziêki uproszczonemu menu..
Powiêkszone ikony na wyœwietlaczu.
£atwiejszy wybór formatu zdjêcia.

Zalecamy w³¹czenie tej funkcji, kiedy o zrobienie zdjêcia masz zamiar poprosiæ inn¹ osobê.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
fotografowania uproszczonego [ ].

2 Naciœnij przycisk [MENU].
3 Przyciskami

!

!

!

!

!

!

[AUTO REVIEW] - automatyczny podgl¹d
(str. 82).
[BEEP] - dŸwiêk (str. 83).
[CLOCK SET] - ustawianie zegara
(str. 28).

Format [ENLARGE] jest zalecany
w sytuacjach, kiedy ze zdjêæ bêdziesz
chcia³ uzyskaæ du¿e odbitki. Rozdzielczoœæ
jest ustawiana na [1600 x 1200], a jakoœæ
na [Fine] (wysoka).
Format [4"x6"/10x15cm] œwietnie nadaje siê
do mniejszych wydruków ogólnego
przeznaczenia.
Ustawienie na [INTERNET] spowoduje, ¿e
pliki zdjêæ bêd¹ na tyle ma³e, ¿e bêdzie
mo¿na ³atwo je rozsy³aæ za pomoc¹ poczty
elektronicznej lub umieszczaæ na stronach
WWW.

.

/ wska¿ opcjê
[PICT. MODE].

4 Za pomoc¹ przycisków / wybierz
jeden z formatów zdjêæ: [ENLARGE]
(powiêkszone), [4"x6"/10x15cm]
lub [INTERNET].

5 Naciœnij przycisk [MENU].
6 Wykonaj zdjêcie.

!

!

!

Fotografowanie poklatkowe jest mo¿liwe tylko przy niskiej szybkoœci (str. 62).
Je¿eli odleg³oœæ miêdzy aparatem a fotografowanym obiektem znajduje siê poza dostêpnym

zakresem (powiêkszenia: 120 cm - , ujêcia szerokok¹tne: 5 cm - ), ostroœæ nie zostanie
wyregulowana poprawnie, nawet je¿eli bêdzie wyœwietlana ikona fokusa .
Ustawienia w menu (z wyj¹tkiem zegara) dokonane przy w³¹czonej funkcji fotografowania
uproszczonego nie bêd¹ mia³y wp³ywu na inne funkcje rejestrowania.

¥ ¥

wysoka jakoœæ

wysoka jakoœæ

jakoœæ
standardowa
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Sprawdzanie wykonanego zdjêcia -
funkcja podgl¹du

Je¿eli zosta³a w³¹czona funkcja automatycznego
podgl¹du (str. 82), po zrobieniu zdjêcia zostanie
ono automatycznie wyœwietlone na ekranie LCD
lub wizjera przez okres jednej lub trzech sekund (w
zale¿noœci od ustawieñ). Mo¿na je równie¿
wyœwietliæ samodzielnie, wykonuj¹c poni¿sze
instrukcje.

Ostatnie zrobione zdjêcie zostanie
wyœwietlone przez okres oko³o 5 sekund.
Je¿eli obrócisz dŸwigienkê zoom-u
w stronê symbolu [ ], uzyskasz
czterokrotne powiêkszenie ( ). Ponowne
obrócenie dŸwigienki da powiêkszenie
oœmiokrotne. Przyciskami / / / mo¿esz
przewijaæ zdjêcie na ekranie.
Inne zdjêcia mo¿na wyœwietlaæ
za pomoc¹ przycisków / .

Zdjêcie zostanie skasowane.
Skasowanych zdjêæ nie mo¿na odzyskaæ.
W sposób tutaj omówiony nie mo¿na
kasowaæ jednoczeœnie wiêkszej liczby
zdjêæ lub wszystkich zdjêæ na karcie.
Funkcja ta jest opisana na str. 70.

Przy w³¹czonej funkcji rejestrowania sekwencji
filmowych [ ] nie mo¿na korzystaæ
z podgl¹du.

1 Po zrobieniu zdjêcia naciœnij przycisk
/[REVIEW/SET].

Kasowanie zdjêcia w trakcie podgl¹du

!

!

+

!

!

!

!

2 Naciœnij przycisk [ ].
3 W odpowiedzi na pytanie [DELETE THIS

PICTURE?] (czy skasowaæ to zdjêcie?)
przyciskami / wska¿ opcjê [YES].

4 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].
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Nagrywanie sekwencji filmowych
Oprócz robienia zdjêæ aparat oferuje równie¿
mo¿liwoœæ nagrywania krótkich sekwencji
filmowych. Na dostarczonej z nim karcie SD 8MB
mo¿na zmieœciæ oko³o 35 sekund nagrania.

Po ustawieniu ostroœci zostanie
wyœwietlona ikona fokusa [ ] .

Równoczeœnie rozpocznie siê
rejestrowanie dŸwiêku za pomoc¹
mikrofonu .

Nagrywanie zakoñczy siê automatycznie,
je¿eli zabraknie wolnego miejsca na
karcie pamiêci.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
rejestrowania sekwencji filmowych [ ].

2 Wypoœrodkuj filmowany obiekt
na ekranie LCD lub wizjerze i wciœnij
do po³owy przycisk migawki.

3 Po pe³nym naciœniêciu przycisku
migawki rozpocznie siê nagrywanie.

4 Ponowne pe³ne naciœniêcie przycisku
migawki koñczy nagrywanie.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Rozmiar klatek filmu jest sta³y i wynosi 320x240 pikseli.
Pozosta³y czas nagrania wyœwietlany na ekranie LCD lub wizjerze jest podawany
w przybli¿eniu.
Nie mo¿na nagrywaæ niemych (bez dŸwiêku) sekwencji filmowych.
Je¿eli korzystasz z karty pamiêci MultiMediaCard kontrolka dostêpu do karty mo¿e byæ
wyœwietlana jeszcze przez chwilê od momentu zakoñczenia nagrywania, ale nie oznacza to
usterki.
Wraz z pierwsz¹ klatk¹ sekwencji blokowane s¹: autofokus, zoom, balans bieli
i szerokoœæ przes³ony.
Je¿eli korzystasz z kart pamiêci innych ni¿ SD Panasonic, nagrywanie mo¿e zatrzymaæ siê

.
Sekwencje filmowe zarejestrowane tym aparatem, a odtwarzanie na innych urz¹dzeniach
mog¹ mieæ pogorszon¹ jakoœæ lub ich odtworzenie nie bêdzie w ogóle mo¿liwe.
Nie mo¿na korzystaæ z podgl¹du zarejestrowanych zdjêæ lub filmów, je¿eli w³¹czona jest
funkcja rejestrowania sekwencji filmowych [ ].

nieoczekiwanie
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Zoom optyczny
Zoom optyczny daje mo¿liwoœæ powiêkszania
(efekt przybli¿enia) ludzi i obiektów do 12 razy.
Krajobrazy mo¿na fotografowaæ w ujêciach
szerokok¹tnych (efekt oddalenia).

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] (str. 25).

Ostroœæ jest ustawiana przy odleg³oœciach
powy¿ej 120 cm (powiêkszenia) i 30 cm (ujêcia
szerokok¹tne). Wiêcej informacji na temat
fotografowania uproszczonego, funkcji „Makro” i
programów AE z priorytetem przys³ony lub
migawki  znajdziesz na stronach 31 45, 46 i 47.
W zale¿noœci od ustawienia obiektywu zdjêcie
mo¿e wyjœæ trochê zniekszta³cone. Poziom
zniekszta³ceñ jest œciœle zwi¹zany z wartoœci¹
zoom-u.
Przy bardzo du¿ych powiêkszeniach stabilizator
obrazu mo¿e nie byæ w stanie skompensowaæ
wstrz¹sów. W takich sytuacjach zalecamy
korzystanie ze statywu.

!

!

!

!

1 Nakieruj aparat na fotografowany obiekt
i za pomoc¹ dŸwigienki zoom-u dobierz
wartoœæ zoom-u.
Obrót w kierunku symbolu T:
powiêkszenie.
Obrót w kierunku symbolu W:
zmniejszenie.

2 Wykonaj zdjêcie
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Zoom cyfrowy
Zoom cyfrowy umo¿liwia dalsze trzykrotne
powiêkszanie fotografowanych obiektów.
W po³¹czeniu z zoom-em optycznym otrzymuje siê
zatem maksymalnie 36-krotne powiêkszenia.
Dla funkcji zdjêæ seryjnych lub automatycznego
próbkowania powiêkszenia cyfrowe s¹
maksymalnie dwukrotne, zatem ogólna wartoœæ
powiêkszenia wynosi 24 razy.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie.

Ustawianie zoom-u i sposób rejestrowania s¹
takie same, jak opisano w rozdziale „Zoom
optyczny” (str. 34).
Przy w³¹czonym zoom-ie cyfrowym pojawia siê
ikona .
Podczas ustalania ogólnej wartoœci zoom-u,
pasek powiêkszenia zatrzyma siê na chwilê
przed wejœciem w zakres zoom-u cyfrowego.

Zdjêcia wykonane z zoom-em cyfrowym s¹
trochê ni¿szej jakoœci.
W po³¹czeniu z zoom-em cyfrowym funkcja
cyfrowej stabilizacji mo¿e byæ mniej wydajna.
Zalecamy korzystanie ze statywu podczas
fotografowania z zoom-em cyfrowym, aby
zapewniæ zdjêciom jak najwy¿sz¹ jakoœæ.

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê [D.ZOOM].
3 Za pomoc¹ przycisku ustaw j¹ na [ON]

(w³¹czona).
4 Naciœnij przycisk [MENU].
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Fotografowanie z wbudowan¹
lamp¹ b³yskow¹

Lampa b³yskowa dzia³a efektywnie w zakresach
prêdkoœci migawki od 1/30 do 1/2000 sekundy
(z wyj¹tkiem ustawienia wolnej migawki z redukcj¹
efektu czerwonych oczu [ ]).

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Po ka¿dym naciœniêciu przycisku [  ]
pojawi¹ siê dostêpne ustawienia, jak na
diagramie poni¿ej.
W zale¿noœci od wybranej funkcji
rejestrowania, niektóre ustawienia mog¹
nie byæ dostêpne. Tabela po lewej
pokazuje te zale¿noœci.

!

!

1 Naciœnij przycisk [ OPEN], aby otworzyæ
lampê b³yskow¹.

2 Naciœnij przycisk [ ].

Lampa b³yskowa uaktywnia siê automatycznie
w zale¿noœci od warunków oœwietlenia.

Lampa b³yskowa uaktywnia siê automatycznie w zale¿noœci od warunków oœwietlenia.
Redukuje zjawisko czerwonych oczu (gdy oczy fotografowanych osób wychodz¹ czerwone
w œwietle lampy b³yskowej). Korzystaj z tej funkcji, kiedy fotografujesz osoby i zwierzêta w
warunkach s³abego oœwietlenia.

Lampa b³yskowa jest wyzwalana przy ka¿dym zdjêciu. Korzystaj z tej funkcji, gdy
fotografowany obiekt znajduje siê w przeciwoœwietleniu (Ÿród³o œwiat³a znajduje siê za nim)
lub w warunkach oœwietlenia jarzeniowego.

Funkcja ta zwalnia prêdkoœæ migawki, dziêki czemu fotografowane ciemne t³o krajobrazu
staje siê jaœniejsze. Równoczeœnie eliminowane jest zjawisko czerwonych oczu. Zalecamy
korzystanie ze statywu.

: Auto

: Auto z redukcj¹ efektu „czerwonych oczu”

: B³ysk wymuszony

: Wolna migawka z redukcj¹ efektu „czerwonych oczu”
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Lampa b³yskowa nie bêdzie aktywowana nawet
w ciemnych miejscach.
Wybierz tê funkcjê, gdy fotografujesz w miejscach,
gdzie u¿ywanie lampy b³yskowej nie jest dozwolone.

Zamykanie lampy b³yskowej
3 Naciœnij obudowê w kierunku

oznaczonym strza³k¹. Lampa zostanie
zatrzaœniêta.
! Pamiêtaj o zamykaniu lampy b³yskowej,

kiedy z niej nie korzystasz.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nie wpatruj siê w lampê b³yskow¹ z ma³ej odleg³oœci, gdy jest ona wyzwalana.
Efektywny zasiêg lampy b³yskowej zawiera siê w przedziale 30 cm - 2,1 m, przy czu³oœci
ustawionej na ISO100.
Kiedy w zakresie pracy lampy b³yskowej pokazuje siê ostrze¿enie o wstrz¹sach migawki,
zalecamy skorzystanie z lampy b³yskowej.
Nie zakrywaj palcami ani ¿adnymi przedmiotami czujnika lampy b³yskowej , poniewa¿
pomiar jasnoœci mo¿e zostaæ zak³ócony.
Lampa b³yskowa jest zawsze wy³¹czona [  ], kiedy korzystasz z funkcji nagrywania
sekwencji filmowych [ ].
Je¿eli wykonujesz zdjêcia seryjne lub korzystasz z funkcji automatycznego próbkowania, w
trakcie jednego b³ysku wykonywane jest tylko jedno zdjêcie.
Przy w³¹czonej funkcji robienia zdjêæ portretowych przy s³abym oœwietleniu [ ], lampa jest
zawsze ustawiona na [ ] (wolna migawka z redukcj¹ efektu „czerwonych oczu”).
Za³o¿ona na obiektyw os³ona przeciws³oneczna mo¿e przeszkadzaæ w oœwietlaniu ujêæ za
pomoc¹ lampy b³yskowej.
Ikonka lampy b³yskowej staje siê czerwona, kiedy naciskasz po³owicznie przycisk migawki.
Kiedy lampa jest ³adowana (ikona lampy b³yskowej miga na czerwono), zdjêcie nie zostanie
wykonane po pe³nym naciœniêciu przycisku migawki.
Kiedy fotografujesz z lamp¹ b³yskow¹, nie zbli¿aj siê zbytnio do fotografowanych obiektów.
Ich kszta³ty i kolory mog¹ ulec zmianie z powodu temperatury i œwiat³a lampy b³yskowej.
Kiedy zamierzasz skorzystaæ z lampy b³yskowej, pamiêtaj o tym, aby ca³kowicie j¹ otworzyæ.
Balans bieli zostanie ustawiony automatycznie (poza przypadkiem rêcznego ustawiania).
Jednak¿e je¿eli natê¿enie œwiat³a lampy b³yskowej jest niewystarczaj¹ce, ustawienie
balansu bieli mo¿e nie byæ prawid³owe.
Robi¹c zdjêcie po rêcznym wyregulowaniu balansu bieli mo¿e siê okazaæ, ¿e balans nie jest
ustawiony poprawnie. Podczas robienia zdjêæ z lamp¹ b³yskow¹ zalecamy w³¹czenie
automatycznej regulacji balansu bieli (ustawienie [AUTO], str 58).

: Zawsze wy³¹czona
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Optyczny stabilizator obrazu

Dziêki funkcji stabilizatora obrazu mo¿esz
niwelowaæ wp³yw potrz¹sania aparatem na
wykonywane zdjêcia.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 24).

Menu zniknie.
Je¿eli wy³¹czy³eœ stabilizator, pojawi siê
ikona [ ] .

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[STABILIZER].
3 Za pomoc¹ przycisków / mo¿esz

w³¹czaæ (ON) i wy³¹czaæ (OFF) funkcjê
stabilizatora.

4 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

!

!

!

Stabilizator mo¿e nie dzia³aæ, je¿eli aparat jest nara¿ony na zbyt wielkie wstrz¹sy lub gdy
„œledzisz” aparatem poruszaj¹ce siê obiekty.
W zakresie dzia³ania zoom-u cyfrowego stabilizator mo¿e nie dzia³aæ efektywnie.
Stabilizowanie obrazu jest mniej wydajne, kiedy prêdkoœæ migawki jest niewielka
(np. robienie zdjêæ portretowych w s³abym oœwietleniu).
Ostrze¿enie o wstrz¹sach migawki pojawi siê na ekranie, kiedy dŸwigienka zoom-u
znajduje siê w pobli¿u symbolu T (du¿e powiêkszenia) i migawka jest ustawiona na prêdkoœæ
ni¿sz¹ ni¿ 1/125.
Kiedy pojawia siê ostrze¿enie o wstrz¹sach migawki, zalecane jest korzystanie ze statywu.
Stabilizator jest zawsze w³¹czony, gdy u¿ywana jest funkcja fotografowania uproszczonego
[ ].
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Wyzwalacz autofokusa
Istniej¹ dwa sposoby aktywowania autofokusa:
1. po³owiczne naciœniêcie przycisku migawki
lub
2. przez naciœniêcie przycisku [FOCUS].
Korzystanie z przycisku [FOCUS] pozwala na
wstêpne ustawienie ostroœci przez aparat.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Przycisk migawki:
Automatyczne ustawianie ostroœci przez
wciœniêcie do po³owy przycisku migawki.

Przycisk [FOCUS]:
Automatyczne ustawianie ostroœci za
pomoc¹ przycisku [FOCUS].

Menu zniknie.
Je¿eli wybra³eœ opcjê aktywowania
przyciskiem [FOCUS], na ekranie LCD lub
wizjerze zostanie wyœwietlony napis

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[AF TRIGGER].
3 Za pomoc¹ przycisków wybierz jedno

z dostêpnych ustawieñ: [ ] lub [ ].

4 Naciœnij przycisk [MENU].

+

!

!

!

Wstêpne ustawianie ostroœci

Ustaw opcjê [AF TRIGGER] na [ ].
Wypoœrodkuj fotografowany obiekt w obszarze autofokusa (str. 29) i naciœnij
przycisk [FOCUS].

Technika wstêpnego ustawiania ostroœci sprawdza siê podczas fotografowania szybko
poruszaj¹cych siê obiektów - w sytuacjach, kiedy autofokus mo¿e nie zadzia³aæ prawid³owo
(np. fotografowanie technik¹ panningu - str. 50).

Wyzwalacz autofokusa nie zadzia³a, dopóki nie naciœniesz ponownie przycisku
[FOCUS]. Po³owiczne wciœniêcie przycisku migawki nie daje ¿adnego efektu.

Opcja [AF TRIGGER] jest zawsze ustawiona na [ ], je¿eli w³¹czona jest funkcja
ci¹g³ego autofokusa [CONT.AF].
Przy w³¹czonej funkcji fotografowania uproszczonego [ ], opcja [AF TRIGGER] jest zawsze
ustawiona na [ ].

1

2

za pomoc¹ przycisku [FOCUS]
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Funkcja ci¹g³ego autofokusa pozwala na skrócenie
czasu niezbêdnego do ustawienia ostroœci,
poniewa¿ system aufokusa (AF) dzia³a przez ca³y
czas. Zbêdne staje siê po³owiczne naciskanie
przycisku migawki za ka¿dym razem.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie.
Na ekranie pojawi siê napis [ ] .

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[CONT.AF].
3 Za pomoc¹ przycisku ustaw j¹ na

[ON] (w³¹czona).
4 Naciœnij przycisk [MENU].

Ci¹g³y autofokus

!

!

!

!

W³¹czenie ci¹g³ego autofokusa spowoduje prze³¹czenie funkcji [AF TRIGGER]
na [ ].
Ci¹g³y autofokus jest zawsze w³¹czony, gdy korzystasz z funkcji uproszczonego
fotografowania [ ].
Ustawianie ostroœci mo¿e chwilê potrwaæ w sytuacjach, kiedy zmieniasz ustawienie zoom-u z

ujêæ szerokok¹tnych na powiêkszenia (W T) lub gdy gwa³townie zmieniasz fotografowany
obiekt z oddalonego na bliski.
Je¿eli pojawi¹ siê k³opoty z ustawieniem ostroœci, ponownie naciœnij do po³owy przycisk
migawki.

®
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Fotografowanie z samowyzwalaczem
Aktywowanie samowyzwalacza pozwala na
automatyczne robienie zdjêæ przez aparat po
up³ywie 10 lub 2 sekund (w zale¿noœci
od ustawieñ).

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Po ka¿dorazowym naciœniêciu tego
przycisku ikona na ekranie zmienia siê
wed³ug poni¿szego schematu:

: Samowyzwalacz ustawiony na 10
sekund.

: Samowyzwalacz ustawiony na 2
sekundy.
Brak tych ikonek oznacza, ¿e
samowyzwalacz jest wy³¹czony.

Ikona samowyzwalacza zaczyna migaæ
i zdjêcie zostanie wykonane po up³ywie
10 lub 2 sekund (w zale¿noœci
od ustawieñ).
Je¿eli w³¹czy³eœ samowyzwalacz,
po³owiczne naciœniêcie przycisku
migawki nie ustawia ostroœci i ekspozycji.
Parametry te s¹ ustawiane tu¿
wykonaniem zdjêcia.
Naciœniêcie przycisku [MENU] spowoduje
wy³¹czenie samowyzwalacza.

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [ ].

2 Wciœnij do koñca przycisk migawki.

!

!

!

Przy w³¹czonej funkcji fotografowania uproszczonego [ ] samowyzwalacz mo¿na nastawiæ
tylko na 10 sekund [ ].
Ustawienia samowyzwalacza dotycz¹ tylko pierwszego zdjêcia, je¿eli wykonujesz
fotografowanie seryjne.
Kiedy korzystasz z samowyzwalacza, zalecane jest u¿ywanie statywu.

Wy³.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z jednoczesnym nagrywaniem dŸwiêku
Do wykonanego zdjêcia mo¿esz do³¹czyæ
piêciosekundowe nagranie dŸwiêku.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie.
Na ekranie LCD lub wizjera zostanie
wyœwietlona ikona [ ] .

Nie ma potrzeby trzymania wciœniêtego
przycisku migawki.
DŸwiêk jest nagrywany przez wbudowany
mikrofon .
Nagrywanie dŸwiêku zatrzyma siê
automatycznie po piêciu sekundach.
Naciœniêcie przycisku [MENU]
w trakcie nagrywania dŸwiêku spowoduje
anulowanie nagrania.

Korzystanie z tej funkcji spowoduje, ¿e na
karcie zmieœci siê mniej zdjêæ.
DŸwiêku nie mo¿na nagrywaæ, je¿eli
wykonujesz zdjêcia seryjne (str. 54) lub
korzystasz z funkcji automatycznego
próbkowania (str. 62).
Funkcje edycyjne zmiany rozmiaru i
kadrowania zdjêæ (str. 78, 79) nie spowoduj¹
utraty nagrania dŸwiêkowego.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[AUDIO REC.].
3 Za pomoc¹ przycisku ustaw j¹

na [ON] (w³¹czona).
4 Naciœnij przycisk [MENU].

5 Wciœnij do koñca przycisk migawki
i wykonaj zdjêcie.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Zmiana formatu zdjêæ

Format (rozmiar) wykonywanych zdjêæ mo¿na
wybraæ spoœród trzech dostêpnych ustawieñ.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

: 1600x1200 pikseli
: 1280x960 pikseli
: 640x480 pikseli

Menu zniknie.

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[PICT.SIZE].
3 Za pomoc¹ przycisków / wybierz

¿¹dany format.

4 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

Sekwencje filmowe [ ] zawsze maj¹ sta³y format, który wynosi 320x240 pikseli.
Im mniejszy format wybierzesz, tym wiêcej zdjêæ zmieœci siê na karcie pamiêci.
Dodatkowo mniejsze pliki zdjêæ ³atwiej jest rozsy³aæ za poœrednictwem poczty
elektronicznej lub umieszczaæ na stronach WWW.
Zdjêcia o wiêkszych formatach bêd¹ wyraŸniejsze na wydrukach.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Zmiana jakoœci -
wspó³czynnik kompresji danych

Jakoœæ wykonywanych zdjêæ mo¿na ustaliæ na
jednym z dwóch dostêpnych poziomów.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

: Wysoka jakoœæ (niska kompresja)
Priorytetem jest wykonywanie zdjêæ o
wysokiej jakoœci.

: Jakoœæ standardowa (standardowa
kompresja)

Priorytetem jest liczba zdjêæ, które mo¿na
zapisaæ na karcie. Zdjêcia s¹ zapisywane
w standardowej jakoœci.

Menu zniknie.

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[QUALITY].
3 Korzystaj¹c z przycisków / ustaw

¿¹dan¹ jakoœæ (wspó³czynnik kompresji
danych).

4 Naciœnij przycisk [MENU].

! Format, jakoœæ i liczba mo¿liwych do zapisania na karcie zdjêæ
(karty pamiêci SD 8MB i 64MB)

Sekwencje
filmowe

35 sekund 350 sekund

!

!

!

Wartoœci podane w powy¿szej tabeli s¹ szacunkowe. Liczba mo¿liwych do zarejestrowania
zdjêæ ulegnie zmianie, je¿eli wykonujesz zdjêcia o ró¿nych poziomach jakoœci.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e zdjêcie bêdzie wygl¹da³o jak mozaika, w zale¿noœci od charakterystyki
fotografowanego ujêcia.
Licznik pozosta³ych zdjêæ wyœwietlany na ekranie LCD mo¿e nie odpowiadaæ liczbie
zapisanych klatek, jednak¿e nie oznacza to usterki.

Format zdjêcia
8MB (dostarczona) 64MB (opcjonalna)



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Program AE
z priorytetem przys³ony

Dziêki temu programowi mo¿na wykonywaæ
zdjêcia z ustawion¹ rêcznie wartoœci¹ przys³ony i
automatycznie dobran¹ przez aparat prêdkoœci¹
migawki. Prêdkoœæ migawki bêdzie ustalana
w zakresie od 1 do 1/2000 sekundy (je¿eli
w³¹czona jest lampa b³yskowa zakres ten jest
ograniczony do 1/30 - 1/2000 sekundy).
Program ten idealnie nadaje siê do fotografowania
statycznych scen.

Zostanie wyœwietlone podmenu.

Menu zniknie.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [P/A/S]
(str. 25).

2 Naciœnij przycisk [MENU].
3 Przyciskami / wska¿ opcjê

[AE MODE].

5 Korzystaj¹c z przycisków / wybierz
opcjê [A].

6 Naciœnij przycisk .
7 Przyciskami

9 Wykonaj zdjêcie.

!

!

4 Naciœnij przycisk [MENU].

/ ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ
przes³ony.

8 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

!

!

!

!

!

!

Obraz na ekranie LCD lub wizjerze mo¿e nie uwzglêdniaæ zmian. Efekty zastosowania tego
programu mo¿na podejrzeæ za pomoc¹ funkcji odtwarzania zdjêæ lub podgl¹du zdjêcia.

Zakres efektywnych odleg³oœci od fotografowanego obiektu wynosi 120 cm -

(powiêkszenia) i 5 cm - (ujêcia szerokok¹tne).
Wartoœæ przys³ony mo¿e przyjmowaæ wartoœci z zakresu od F2.8 do F8.0.
Je¿eli fotografowany obiekt porusza siê szybko, wartoœæ przys³ony nale¿y ustawiæ na nieco
wiêksz¹.
Programu AE z priorytetem przys³ony nie mo¿na w³¹czyæ, kiedy opcja czu³oœci ISO jest
ustawiona na [AUTO].
Je¿eli automatyka aparatu nie bêdzie mog³a dobraæ w³aœciwej prêdkoœci migawki, wartoœæ
przes³ony na ekranie LCD (F i liczba) bêdzie wyœwietlana na czerwono.

¥

¥



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Program AE
z priorytetem migawki

Program ten pozwala na w³asne ustawienie
prêdkoœci migawki i dostosowanie do niej przez
aparat wartoœci przes³ony (np. podczas
fotografowania szybko poruszaj¹cych siê
obiektów).

Zostanie wyœwietlone podmenu.

Menu zniknie.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [P/A/S]
(str. 25).

2 Naciœnij przycisk [MENU].
3 Przyciskami / wska¿ opcjê

[AE MODE].
4 Za pomoc¹ przycisku wska¿ opcjê [S].

7 Naciœnij przycisk .
8 Przyciskami

9 Wykonaj zdjêcie.

!

!

5 Naciœnij przycisk [MENU].

/ ustaw ¿¹dan¹ wartoœæ
prêdkoœci migawki.

9 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

!

!

!

"

"

!

!

Obraz na ekranie LCD lub wizjerze mo¿e nie uwzglêdniaæ zmian. Efekty zastosowania tego
programu mo¿na podejrzeæ za pomoc¹ funkcji odtwarzania zdjêæ lub podgl¹du zdjêcia.

Zakres efektywnych odleg³oœci od fotografowanego obiektu wynosi 120 cm -

(powiêkszenia) i 5 cm - (ujêcia szerokok¹tne).
Programu AE z priorytetem przys³ony nie mo¿na w³¹czyæ, kiedy:

lampa b³yskowa jest ustawiona na pracê z woln¹ migawk¹ i redukcj¹ efektu czerwonych
oczu [ ] (str. 36).
opcja czu³oœci ISO jest ustawiona na [AUTO].

Je¿eli automatyka aparatu nie bêdzie mog³a dobraæ w³aœciwej wartoœci przes³ony, jej
wartoœæ na ekranie LCD (F i liczba) bêdzie wyœwietlana na czerwono.
Wartoœæ przes³ony jest ograniczona, je¿eli prêdkoœæ migawki przekracza 1/500 s.

¥

¥



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z niewielkich odleg³oœci - funkcja „Makro”
Korzystaj z funkcji „Makro” [ ], kiedy fotografujesz z
odleg³oœci mniejszych ni¿ 120 cm (powiêkszenia)
lub do 5 cm (ujêcia szerokok¹tne).
Na diagramach poni¿ej „T” oznacza fotografowanie
z powiêkszeniem, zaœ „W” - ujêcia szerokok¹tne.

Funkcja „Makro” [ ]

Zwyk³e fotografowanie

!

!

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
„Makro” [ ].

2 Wykonaj zdjêcie.

!

!

!

!

W zale¿noœci od panuj¹cych warunków w³¹czaj lub wy³¹czaj lampê b³yskow¹ (str. 36).
Efektywny zasiêg pracy lampy b³yskowej wynosi 30 cm - 2,1 m, przy czu³oœci ustawionej na
ISO100.
Kiedy w zasiêgu pracy lampy b³yskowej wyœwietlane jest ostrze¿enie o wstrz¹sach
migawki, zalecane jest w³¹czenie lampy b³yskowej.
Kiedy obiektyw aparatu znajduje siê poza dostêpn¹ odleg³oœci¹ od obiektu, ostroœæ mo¿e
nie byæ ustawiona poprawnie, pomimo wyœwietlenia ikony fokusa.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Zdjêcia portretowe

Funkcja ta pozwala na robienie ³adnych portretów
dziêki „wydobywaniu” z t³a fotografowanych
obiektów.
Zaleca siê, aby obiekt znajdowa³ siê bli¿ej aparatu
i w odpowiedniej odleg³oœci od t³a,
na którym jest fotografowany.
Zwróæ uwagê, ¿e funkcja ta nadaje siê do ujêæ w
plenerze, w warunkach oœwietlenia s³onecznego.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê [ ].
2 Wykonaj zdjêcie.

! Balans bieli jest domyœlnie ustawiony na [AUTO]. Mo¿esz zmieniæ to ustawienie
(str. 58).



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie zawodów sportowych

Funkcja ta pozwala na ³atwe fotografowanie
wydarzeñ sportowych podczas zawodów
rozgrywanych w plenerze.
Zwróæ uwagê na warunki, które musz¹ byæ
spe³nione, aby uzyskane efekty by³y najlepsze:
odleg³oœæ od obiektów co najmniej 5 m oraz
oœwietlenie œwiat³em s³onecznym.

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
fotografowania zawodów sportowych
[ ].

2 Wykonaj zdjêcie.

! Balans bieli domyœlnie jest ustawiony na [AUTO]. Mo¿esz zmieniæ to ustawienie
(str. 58).



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z panningiem

Panning jest technik¹ „œledzenia” aparatem
poruszaj¹cego siê obiektu.
Dziêki niewielkiej prêdkoœci migawki uzyskasz
zdjêcia ostrych obiektów z jednoczesnym
rozmyciem t³a.
W mniej sprzyjaj¹cych warunkach oœwietlenia (np.
podczas jasnego letniego dnia), kiedy nie mo¿na
ustawiæ niskiej prêdkoœci migawki i, tym samym,
uzyskaæ efektu rozmycia t³a, skorzystaj z
opcjonalnego filtra ND (DMW-LND55) (str. 63).
Podczas fotografowania szybko poruszaj¹cych siê
obiektów w

(str. 39).

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
panningu [ ].

2 Wykonaj zdjêcie.

ypróbuj techniki wstêpnego ustawiania
ostroœci

W trakcie œledzenia obiektu p³ynnie przesuwaj aparat.
Naciœnij przycisk migawki nie przestaj¹c przesuwaæ aparatu.
Wci¹¿ przesuwaj aparat w œlad za fotografowanym obiektem.

Ustawienie ostroœci mo¿e okazaæ siê trudne, je¿eli obiekt ju¿ siê pojawi³. Zanim to nast¹pi,
ustaw ostroœæ z góry na punkcie, w którym obiekt mo¿e siê pojawiæ.

Przestaw wyzwalacz autofokusa na [FOCUS], dziêki czemu ustawisz ostroœæ, nawet je¿eli
wciœniesz przycisk migawki do po³owy (str. 39).
Balans bieli domyœlnie jest ustawiony na [AUTO]. Mo¿esz zmieniæ to ustawienie
(str. 58).
Funkcja stabilizatora obrazu dzia³a efektywnie tylko wtedy, gdy fotografujesz obiekt
poruszaj¹cy siê poziomo, z jednej strony aparatu na drug¹.

!

!

!



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Zdjêcia portretowe
przy s³abym oœwietleniu

Funkcja robienia zdjêæ portretowych przy s³abym
oœwietleniu ³¹czy w sobie elektroniczn¹ kontrolê
lampy b³yskowej i „woln¹ migawkê”. Ta unikalna
cecha umo¿liwia fotografowanie bliskich obiektów
na naturalnym tle nocnym. Poniewa¿ prêdkoœæ
migawki jest niska, zalecane jest skorzystanie ze
statywu, w celu ustabilizowania aparatu.
Obiekt powinien znajdowaæ siê w zakresie
efektywnej pracy lampy b³yskowej. Dla czu³oœci
ustawionej na ISO100 bêdzie to 30 cm - 2,1 m.
Zalecamy przestawienie dŸwigienki zoom-u na
pozycjê W.

Wybieraj ujêcia statyczne (bez innych obiektów),
które chcesz sfotografowaæ bez u¿ycia lampy
b³yskowej.
Czas otwarcia migawki wyniesie oko³o 8 sekund.

1 Naciœnij przycisk [ OPEN], aby otworzyæ
lampê b³yskow¹.

2 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê zdjêæ
portretowych przy s³abym oœwietleniu
[ ].

3 Wykonaj zdjêcie.

Fotografowanie scenerii nocnych+

!

!

!

!

!

!

!

!

Zamykaj lampê b³yskow¹, kiedy z niej nie korzystasz.
Sposób dzia³a lampy b³yskowej jest sta³y i ustawiony na [ ].
Balans bieli jest domyœlnie ustawiony na [AUTO]. Mo¿esz zmieniæ to ustawienie (str. 58).
Je¿eli nie otworzysz lampy b³yskowej, mo¿esz sfotografowaæ sam¹ sceneriê przy niskiej

prêdkoœci migawki. W takim wypadku ostroœæ mo¿na ustawiaæ w zakresie 5 cm - .
Bezpoœrednio po wykonaniu zdjêcia migawka mo¿e pozostaæ zamkniêta (maksymalnie
przez oko³o 8 sekund), jednak¿e nie oznacza to usterki.
Je¿eli zdjêcie jest wykonywane w ciemnym miejscu, mog¹ pojawiæ siê zak³ócenia. Aby ich
unikn¹æ, ustaw funkcjê wyg³adzania zdjêæ na [NATURAL] (str. 57).

¥



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie punktowe

W³¹czenie opcji fotografowania punktowego
spowoduje, ¿e ostroœæ i ekspozycja bêd¹ tak
regulowane, aby by³y skupione na ograniczonym
obszarze. Funkcja ta jest przydatna, gdy
fotografujesz w warunkach delikatnego oœwietlenia i
chcesz wykonasz zdjêcie ograniczonego obszaru.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie.
Pojawi¹ siê celowniki obszaru autofokusa

i pomiaru celu

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[SPOT MODE].
3 Za pomoc¹ przycisku ustaw j¹ na [ON]

(w³¹czona).
4 Naciœnij przycisk [MENU].

5 Wypoœrodkuj fotografowany obiekt
w celowniku obszaru autofokusa.

6 Wykonaj zdjêcie.

.

!

!

!

Na ciemnych obiektach ostroœæ mo¿e nie byæ regulowana prawid³owo.
T³o mo¿e staæ siê ciemne lub bia³awe w zale¿noœci od obiektu, poniewa¿ w³aœciwa
ekspozycja jest regulowana dla obszaru autofokusa.
Je¿eli obiekt znajduje siê poza obszarem skupienia autofokusa, skorzystaj z blokady
AF/AE (str. 55).



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Kompensowanie ekspozycji
W niektórych okolicznoœciach oœwietlenia t³a
i fotografowanego obiektu mog¹ siê ró¿niæ,
w zwi¹zku z czym systemy automatyki nie zawsze
mog¹ obliczyæ poprawn¹ wartoœæ ekspozycji. Jest
to normalna sytuacja. Opisywana funkcja aparatu
pozwala na rêczne skompensowanie ekspozycji.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

Wartoœæ mo¿na ustawiaæ w zakresie od -
2 EV do + 2 EV w krokach co 1/3 EV.
EV jest skrótem od Exposure Value
(wartoœæ ekspozycji) i oznacza iloœæ
œwiat³a podawanego na przetwornik CCD
z uwzglêdnieniem wartoœci przes³ony i
prêdkoœci migawki.
Stan kompensacji nie jest
odzwierciedlany przez jaskrawoœæ ekranu
LCD.

Okno kompensacji zostanie zamkniête.
Na ekranie pojawi¹ siê ikona i wartoœæ
kompensacji .

1 Naciœnij przycisk [ EXPOSURE].
2 Przyciskami / ustaw wartoœæ

kompensacji.

3 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

4 Wykonaj zdjêcie.

!

!

!

!

! W zale¿noœci od prêdkoœci migawki i wartoœci przes³ony, mo¿liwy do skompensowania
zakres ekspozycji mo¿e byæ ograniczony.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Fotografowanie z próbkowaniem
automatycznej ekspozycji

Pojedyncze naciœniêcie przycisku migawki
spowoduje, ¿a aparat automatycznie wykona 3
zdjêcia, za ka¿dym razem zmieniaj¹c wartoœæ
ekspozycji zgodnie z ustawieniami.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

OFF (wy³¹czona)

1/3EV

Okno kompensacji zostanie zamkniête.
Pojawi siê ikona automatycznego
próbkowania .

!

!

!

!

!

1 Naciœnij dwukrotnie przycisk , aby
wybraæ opcjê [ AUTO BRACKET].

2 Przyciskami / ustal zakres
kompensacji.

3 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

4 Wykonaj zdjêcie.

±

!

!

2/3EV

1EV

±

±

!

!

!

!

!

Po zrobieniu zdjêæ funkcja próbkowania zostanie automatycznie wy³¹czona.
Z aktywn¹ lamp¹ b³yskow¹ zostanie wykonane tylko jedno zdjêcie.
Powiêkszenie zoom-u cyfrowego jest ograniczone do 2x.
Przy w³¹czonej funkcji próbkowania nie mo¿na fotografowaæ z jednoczesnym nagrywaniem
dŸwiêku.
Je¿eli jednoczeœnie w³¹czono funkcje próbkowania i fotografowania seryjnego, wykonane
zostanie automatyczne próbkowanie.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Blokada AF/AE
Je¿eli fotografowany obiekt znajduje siê poza
obszarem autofokusa i naciœniesz przycisk
migawki, ostroœæ obiektu nie zostanie ustawiona.
Po zablokowaniu ostroœci i ekspozycji (blokada
AF/AE) mo¿esz wykonywaæ wyraŸne zdjêcia
z wyregulowan¹ ostroœci¹.
AF: autofokus
AE: automatyczna ekspozycja

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] (str. 25).

Po ustawieniu ostroœci pojawi siê ikona
fokusa [ ] .

Przed naciœniêciem przycisku migawki mo¿esz
ustawiaæ blokadê AF/AE dowoln¹ liczbê razy.

!

!

!

1 Nakieruj aparat na obiekt, którego
ostroœæ chcesz ustawiæ tak, aby znalaz³
siê w obszarze autofokusa na ekranie
LCD lub w wizjerze, a nastêpnie
przytrzymaj wciœniêty do po³owy
przycisk migawki (blokada AF/AE).

2 Przesuñ aparat tak, abyœ móg³
sfotografowaæ wybrane ujêcie,
a nastêpnie wciœnij do koñca przycisk
migawki.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Efekty kolorystyczne
Funkcja ta pozwala na zastosowanie do zdjêæ
efektów kolorystycznych takich, jak: niebieskawy,
czerwonawy i czarno-bia³y.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

OFF:
Efekt kolorystyczny wy³¹czony.
COOL:
Zdjêcie staje siê niebieskawe.
WARM:
Zdjêcie staje siê czerwonawe.
B/W:
Zdjêcie staje siê czarno-bia³e.

Menu zniknie.
W zale¿noœci od wybranego efektu pojawi
siê napis [ ], [ ] lub [ ] .

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[COL.EFFECT].
3 Za pomoc¹ przycisków / w³¹cz

¿¹dany efekt: [OFF], [COOL], [WARM] lub
[B/W].

4 Naciœnij przycisk [MENU].



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Ustalanie kontrastu zdjêæ -
- naturalny, standardowy i ¿ywy

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

[NATURAL]: zdjêcie staje siê bardziej
miêkkie.
[VIVID]: zdjêcie staje bardziej wyostrzone.

Menu zniknie.

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[PICT.ADJ.].
3 Za pomoc¹ przycisków / wybierz

jedn¹ z wartoœci: [NATURAL],
[STANDARD] lub [VIVID].

4 Naciœnij przycisk [MENU].

! Na zdjêciach wykonanych w ciemnych miejscach mog¹ pojawiaæ siê zak³ócenia. Aby ich
unikn¹æ, wyg³adzanie zdjêæ ustaw na [NATURAL].



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Funkcja automatycznego balansu bieli zosta³a
stworzona po to, aby aparat automatycznie
uzyskiwa³ naturalne soczyste tony. W wiêkszoœci
wypadków dzia³a bez zarzutu. Jednak¿e
w niektórych okolicznoœciach, gdy wystêpuje kilka
ró¿nych rodzajów oœwietlenia, mo¿na uzyskaæ
lepsze wyniki ustawiaj¹c balans bieli rêcznie.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

AUTO:
automatyczny balans bieli

(Œwiat³o dzienne):
do fotografowania w plenerze w jasny dzieñ

(Zachmurzenie):
do fotografowania przy zachmurzonym
i niejednolitym niebie

(Halogen):
do fotografowania w warunkach oœwietlenia
halogenowego

(W³asne ustawienie):
rêczne ustawienie balansu bieli (dok³adne
informacje podano na nastêpnej stronie)

Menu zniknie.

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[W.BALANCE].
3 Za pomoc¹ przycisków / wybierz

jedn¹ z poni¿szych opcji:

4 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

Ustawienie balansu bieli ma zastosowanie w pozosta³ych funkcjach rejestrowania.
Balans bieli jest zawsze ustawiony na [AUTO], je¿eli s¹ w³¹czone funkcje fotografowania
uproszczonego [ ] lub rejestrowania sekwencji filmowych [ ].
Podczas fotografowania z lamp¹ b³yskow¹ balans bieli zostanie wyregulowany automatycznie
(za wyj¹tkiem rêcznego ustawienia), lecz je¿eli œwiat³o lampy bêdzie niewystarczaj¹ce, balans
bieli nie bêdzie wyregulowany poprawnie.

Ustawianie balansu bieli



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

+

!

!

!

!

!

Rêczne ustawianie balansu bieli

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[W.BALANCE].
3 Za pomoc¹ przycisków / wybierz

w³asne ustawienie balansu bieli [ ].

4 Naciœnij przycisk .

5 Nakieruj aparat na kartkê bia³ego
papieru  lub podobny przedmiot, tak
aby ca³kowicie wype³ni³ on ekran
i naciœnij do koñca przycisk migawki.

6 Naciœnij przycisk [MENU].

Poni¿ej wyjaœniamy, jak mo¿na samodzielnie
ustawiæ balans bieli.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

Tylko wtedy, gdy ponownie ustawiasz balans bieli

Pojawi siê komunikat „AIM THE CAMERA
AT WHITE SURFACE AND PRESS
SHUTTER” (wykadruj aparatem bia³¹
powierzchniê i naciœnij migawkê).

Balans bieli zostanie ustawiony.

Menu zniknie.

Po rêcznym ustawieniu balansu bieli
fotografowanie z wykorzystaniem lampy
b³yskowej mo¿e spowodowaæ, ¿e balans nie
bêdzie poprawny. Kiedy u¿ywasz lampy
b³yskowej, zalecamy, aby balans bieli
przestawiæ na [AUTO].



Je¿eli ustawienia balansu bieli za pomoc¹ funkcji
[W.BALANCE] nie daj¹ zadowalaj¹cych rezultatów
w sytuacjach, kiedy ujêcie jest oœwietlone z wielu
ró¿nych Ÿróde³ œwiat³a, konieczna mo¿e okazaæ
siê dalsza regulacja balansu bieli.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).
W³¹cz jedno z ustawieñ balansu bieli: [ ], [ ],
[ ] lub [ ].

[BLUE]: ustaw, je¿eli odcieñ zdjêcia jest
czerwonawy.

[RED]: u

Ponowne rêczne ustawienie balansu bieli [ ]
spowoduje wyzerowanie regulacji (wartoœæ
œrodkowa).
Wartoœæ regulacji mo¿na ustalaæ niezale¿nie dla
ka¿dego z ustawieñ [W.BALANCE].
Balansu bieli nie mo¿na regulowaæ, je¿eli
w³¹czono którykolwiek z efektów

!

!

!

!

!

1 Naciœnij dwukrotnie przycisk , aby
w³¹czyæ opcjê [ WB ADJUST.].

2 Za pomoc¹ przycisków / wyreguluj
w³asne ustawienie balansu bieli.

4 Wykonaj zdjêcie.

staw, je¿eli odcieñ zdjêcia jest
niebieskawy..

Okno regulacji balansu bieli zostanie
zamkniête.
Symbol wybranego ustawienia balansu
bieli bêdzie wyœwietlany na czerwono lub
niebiesko.

3 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].
!

!

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Regulacja balansu bieli



Czu³oœæ ISO jest wartoœci¹ odpowiadaj¹c¹
czu³oœci na œwiat³o. Im wy¿sza, tym lepsze wyniki
aparat osi¹ga w ciemnych miejscach. Zwiêkszenie
czu³oœci spowoduje, ¿e aparat bêdzie bardziej
„wra¿liwy” w s³abym oœwietleniu.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ], [ ] i [ ] (str. 25).

AUTO: czu³oœæ ISO jest dobierana
automatycznie, a¿ do wartoœci ISO400.
Je¿eli zdjêcie wci¹¿ wychodzi zbyt
ciemne, u¿yj lampy b³yskowej.
  ISO50
  ISO100
  ISO200
  ISO400

Menu zniknie.

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami  /  wska¿ opcjê

[SENSITIVITY].
3 Za pomoc¹ przycisków  /  ustaw

¿¹dan¹ czu³oœæ.

4 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

Czu³oœæ jest zawsze ustawiona na [AUTO], je¿eli w³¹czone s¹ funkcje fotografowania
uproszczonego [ ] lub rejestrowania sekwencji filmowych [ ].
Kiedy fotografujesz z wysok¹ czu³oœci¹ ISO, na zdjêciu pojawiaj¹ siê zak³ócenia
i jego jakoœæ ulega pogorszeniu.

Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Ustawianie czu³oœci ISO



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Zdjêcia seryjne

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Ka¿dorazowe naciœniêcie tego przycisku
spowoduje, ¿e prêdkoœæ fotografowania
poklatkowego bêdzie zmienia³a siê jak na
poni¿szym diagramie:

  H: Du¿a prêdkoœæ.
  L: Ma³a prêdkoœæ.
Je¿eli ¿adna z tych ikonek nie jest
wyœwietlana, fotografowanie poklatkowe
jest wy³¹czone.

Mo¿na zarejestrowaæ 4 klatki w ci¹gu jednej
sekundy przy prêdkoœciach migawki powy¿ej
1/60, ale lampa b³yskowa nie bêdzie
jednoczeœnie uaktywniana.
Je¿eli lampa b³yskowa jest w³¹czona, mo¿na
zarejestrowaæ tylko jedn¹ klatkê.
Dla funkcji fotografowania uproszczonego [ ]
prêdkoœæ migawki jest zawsze ustawiana na
ma³¹.
Korzystaj¹c z funkcji zdjêæ seryjnych nie mo¿na
jednoczeœnie nagrywaæ dŸwiêku.
Je¿eli w³¹czone s¹ opcje automatycznego
próbkowania i zdjêæ seryjnych, wykonane bêdzie
automatyczne próbkowanie.

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [ ].

2 Naciœnij do po³owy przycisk migawki,
aby zablokowaæ ostroœæ, a nastêpnie
naciœnij go do koñca, aby zarejestrowaæ
kolejne zdjêcia.

Przytrzymuj¹c wciœniêty przycisk migawki mo¿na
rejestrowaæ kolejne klatki ujêcia.

Prêdkoœæ
fotografowania

Liczba zdjêæ

4 klatki

4 klatki

7 klatek

7 klatek

4 klatki/
sekundê

2 klatki/
sekundê

WY£.



Rejestrowanie zdjêæ - funkcje zaawansowane

Ochraniacz MC i filtr ND
Opcjonalny ochraniacz MC (DMW-LMC55) nie ma
wp³ywu na kolory i iloœæ œwiat³a podawanego na
obiektyw, mo¿na go zatem za³o¿yæ na sta³e, aby
ochrania³ obiektyw.
Opcjonalny filtr ND (DMW-LND55) redukuje iloœæ
œwiat³a o oko³o 1/8 bez wp³ywu na balans kolorów.

[Przygotowanie]
Upewnij siê, ¿e w³¹cznik zasilania znajduje siê
na pozycji [OFF] (wy³¹czony) i obiektyw jest
schowany.
Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Niezale¿nie od ochraniacza i filtra na obiektyw
mo¿na zak³adaæ os³onê przeciws³oneczn¹  
i pokrywkê  .
Mo¿e wyst¹piæ efekt winiety, je¿eli fotografujesz
z u¿yciem lampy b³yskowej, maj¹c
zainstalowany na obiektywie ochraniacz MC lub
filtr ND.
Nie u¿ywaj obiektywów konwersyjnych. Je¿eli
za³o¿ysz taki obiektyw na przejœciówkê, mo¿e
ona pêkn¹æ.

!

!

!

!

!

1 Zdejmij pierœcieñ obiektywu.
2 Za³ó¿ przejœciówkê  .
3 Zainstaluj ochraniacz MC   lub

filtr ND  .



Odtwarzanie

1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odtwarzania [ ].

2 Naciœnij przycisk  , aby odtworzyæ
poprzednie zdjêcie.
Naciœnij przycisk  , aby odtworzyæ
nastêpne zdjêcie.

[Szybkie przeskakiwanie do przodu i do ty³u]

!

!

!

!

Zostanie wyœwietlone ostatnie
zarejestrowane zdjêcie.

Ka¿dorazowe naciœniêcie przycisków  / 
spowoduje wyœwietlenie poprzedniego
b¹dŸ nastêpnego zdjêcia.
Po ostatnim zdjêciu zostanie wyœwietlone
pierwsze.

W trakcie odtwarzania przytrzymaj wciœniêty
przycisk   lub  .
 : Szybkie przewijanie do przodu.
 : Szybkie przewijanie do ty³u.

Zwiêkszeniu b¹dŸ zmniejszeniu ulegaj¹ tylko
numery zdjêæ. Po zwolnieniu przycisku zostanie
wyœwietlone zdjêcie odpowiadaj¹ce aktualnemu
numerowi.

Odtwarzanie zdjêæ

!

!

!

!

!

Aparat bazuje na standardach DCF (Design rule for Camera File system), które zosta³y
ustanowione przez Japan Electronics and Information Technology Industries (JEITA).
Formatem, który mo¿e byæ odtwarzany przez ten aparat jest JPEG (istniej¹ równie¿ zdjêcia,
których nie mo¿na odtworzyæ w formacie JPEG).
W trakcie odtwarzania zdjêæ wykonanych przy pomocy innych urz¹dzeñ, jakoœæ tych zdjêæ
mo¿e ulec pogorszeniu lub ich wyœwietlenie mo¿e nie byæ mo¿liwe.
Je¿eli zmienisz nazwy folderów lub plików ze zdjêciami za pomoc¹ komputera, mo¿e siê
okazaæ, ¿e aparat nie bêdzie w tanie ich odczytaæ i wyœwietliæ.
Przy próbie odtworzenia pliku nie spe³niaj¹cego norm, numer folderu i pliku jest wyœwietlany
jako [-] i ekran mo¿e staæ siê czarny.



1 Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odtwarzania [ ].

2 Przyciskami  /  wybierz plik z ikon¹
dŸwiêku [ ]  .

3 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET], aby
odtworzyæ dŸwiêk.

Regulowanie poziomu g³oœnoœci  

Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odtwarzania [ ].
Naciœnij przycisk [MENU].
Naciœnij przycisk  , aby przejœæ
do menu ustawieñ.
Przyciskami  /  wska¿ opcjê [VOLUME].
Za pomoc¹ przycisków  /  wybierz
¿¹dany poziom g³oœnoœci.
Naciœnij przycisk [MENU].

!

+

!

DŸwiêk bêdzie emitowany przez
g³oœniczek  .

Menu zniknie.

1

2

3

4

5

6

Odtwarzanie

Odtwarzanie zdjêæ z nagranym dŸwiêkiem



Odtwarzanie

Jednoczesne odtwarzanie 9 zdjêæ
Dziêki tej funkcji mo¿na jednorazowo wyœwietliæ
9 zdjêæ.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Na ekranie zostanie wyœwietlonych
9 klatek.

Aby powróciæ do zwyk³ego odtwarzania,
obróæ dŸwigienkê zoom-u w kierunku
symbolu [ ]. Zostanie wyœwietlone zdjêcie,
którego numer by³ w kolorze ¿ó³tym.

!

!

!

1 W trakcie odtwarzania obróæ dŸwigienkê
zoom-u w kierunku symbolu [ ].

2 Zdjêcia mo¿esz wskazywaæ przyciskami
 / / / .



Odtwarzanie

Powiêkszanie zdjêæ w trakcie odtwarzania
W trakcie odtwarzania zdjêcia mo¿na powiêkszaæ
dwu-, cztero-, oœmio-
i szesnastokrotnie.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Im bardziej obracasz dŸwigienkê
zoom-u w kierunku symbolu [ ], tym
wiêksze otrzymujesz powiêkszenia.
Im bardziej obracasz dŸwigienkê
zoom-u w kierunku symbolu [ ], tym
mniejsze powiêkszenia.
Przyciskami  / / /  mo¿esz przewijaæ
obszar, który ma zostaæ wyœwietlony w
powiêkszeniu.

Naciœnij przycisk [ ].
Kiedy pojawi siê komunikat „DELETE THIS
PICTURE?” (czy skasowaæ to zdjêcie?),
przyciskami  /  wska¿ opcjê [YES] i naciœnij
przycisk  /[REVIEW/SET] (str. 69).

!

!

!

!

+

1 W trakcie odtwarzania obróæ
dŸwigienkê zoom-u w kierunku
symbolu [ ].

Kasowanie zdjêæ podczas wyœwietlania
w powiêkszeniu

!

!

Im wy¿szy wspó³czynnik powiêkszenia, tym ni¿sza jakoœæ wyœwietlanego
fragmentu.
Odtwarzanie z zoom-em mo¿e nie dzia³aæ, je¿eli zdjêcia wykonano przy pomocy
innych urz¹dzeñ.



Odtwarzanie

Odtwarzanie sekwencji filmowych
[Przygotowanie]

Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania [ ]
(str. 25).

Odtwarzanie zatrzyma siê po naciœniêciu
przycisku  .

Wyœwietlane symbole kontrolek   odpowiadaj¹
przyciskom  / / / .

W trakcie odtwarzania filmu przytrzymaj naciœniêty
przycisk   lub  .
 : Szybkie przewiniêcie do przodu.
 : Szybkie przewiniêcie do ty³u.

Po zwolnieniu przycisku odtwarzanie powraca do
normalnej prêdkoœci.

Podczas odtwarzania filmu naciœnij przycisk  .
Ponownie naciœnij przycisk  , aby wznowiæ
odtwarzanie.

!

!

!

!

!

+

1 Przyciskami  /  wska¿ plik z ikon¹ filmu
[ ]  .

2 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET], aby
odtworzyæ film.

[Szybkie przewijanie do przodu i do ty³u]

[Pauza]

Regulowanie poziomu dŸwiêku - patrz
strona 65.

!

!

!

!

!

Podczas odtwarzania sekwencji filmowych nie mo¿na korzystaæ z funkcji powiêkszania
obrazu.
Próba odtworzenia sekwencji filmowych utworzonych za pomoc¹ innych urz¹dzeñ mo¿e siê
nie powieœæ lub spowodowaæ utratê jakoœci obrazu.
Aparat potrafi odtwarzaæ filmy zapisane w formacie QuickTime Motion JPEG.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e aparat nie bêdzie w stanie odtworzyæ filmu w tym formacie, zapisanego
na komputerze PC, kamerach cyfrowych i innych urz¹dzeniach lub jakoœæ takiego filmu mo¿e
ulec pogorszeniu.
Je¿eli korzystasz z karty pamiêci o du¿ej pojemnoœci, przewijanie do przodu lub do ty³u mo¿e
byæ wolniejsze.



Edycja

Kasowanie zdjêæ
Zdjêcia zapisane na karcie mo¿na kasowaæ.
Skasowanych zdjêæ nie mo¿na odzyskaæ.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania [ ]
(str. 25).
Je¿eli zdjêcie zosta³o zabezpieczone przed
skasowaniem, nie mo¿na go skasowaæ. Musisz
wy³¹czyæ zabezpieczenie (str. 74).

Wybrane zdjêcie zostanie skasowane.

!

!

!

[Kasowanie pojedynczego zdjêcia]
1 Przyciskami  /  wska¿ zdjêcie, które

chcesz skasowaæ.
2 Naciœnij przycisk [ ].
3 Przyciskami  /  wska¿ opcjê [YES].
4 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET].



Edycja

[Kasowanie wielu zdjêæ]

1 Naciœnij dwukrotnie przycisk [ ].
2 Przyciskami  /  wska¿ opcjê

[MULTI DELETE] i naciœnij przycisk  .
3 Za pomoc¹ przycisków  /  wybierz

zdjêcia, które chcesz skasowaæ.
4 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET].

5 Naciœnij przycisk [ ].

7 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET].

[Kasowanie wszystkich zdjêæ]

Naciœnij dwukrotnie przycisk [ ].

i naciœnij przycisk  .

Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET].

Jednorazowo mo¿na skasowaæ do 50 zdjêæ.

Wybrane zdjêcia zostan¹ oznaczone
symbolem [ ]. Ponowne naciœniêcie
przycisku  /[REVIEW/SET] usunie z nich to
oznaczenie.
Ikona [ ] miga na czerwono, je¿eli wybrane
zdjêcie jest zabezpieczone przed
skasowaniem. Musisz wy³¹czyæ
zabezpieczenie (str. 74).

Zaznaczone zdjêcia zostan¹ skasowane.

Po skasowaniu zdjêæ nie mo¿na ich odzyskaæ.

Zdjêcia zabezpieczone przed
skasowaniem (str. 74) i nie spe³niaj¹ce
standardów DCF (str. 64) nie zostan¹
usuniête.

Podczas kasowania nie wy³¹czaj zasilania ani
nie wyjmuj karty z aparatu.
Je¿eli akumulator jest bliski wyczerpania,
skorzystaj z zasilacza.

!

!

!

!

!

!

6 Kiedy pojawi siê komunikat „DELETE
THE PICTURES YOU MARKED?” (czy
skasowaæ zdjêcia, które zaznaczy³eœ?),
przyciskami     wska¿ opcjê [YES].

Przyciskami     wska¿ opcjê [ALL
DELETE]
Kiedy pojawi siê komunikat „DELETE
ALL PICTURES?” (czy skasowaæ
wszystkie zdjêcia?), przyciskami
wska¿ opcjê [YES].

1

4

2

3

 / 

 / 

 / 



Edycja

DPOF jst skrótem od „Digital Print Order Format”.
Funkcja pozwala na zaznaczenie zdjêæ, które
bêdziesz chcia³ wydrukowaæ.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Liczba arkuszy powinna zawieraæ siê
pomiêdzy 1 a 999.

Menu zniknie

Aby skasowaæ informacje o druku, w kroku 5 jako
liczbê arkuszy nale¿y wprowadziæ 0 (zero).

!

!

!

[Ustawienia dla pojedynczego zdjêcia]

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[DPOF PRINT], a nastêpnie naciœnij
przycisk .

3 Wybierz opcjê [SINGLE] i naciœnij
przycisk .

4 Przyciskami / wybierz ¿¹dane
zdjêcie.

6 Dwukrotnie naciœnij przycisk [MENU].

[Anulowanie ustawieñ]

5 Za pomoc¹ przycisków ustal liczbê
arkuszy (kopii).

/

Zapisywanie na karcie informacji
o drukowaniu - DPOF



Edycja

[Ustawienia dla wielu zdjêæ]

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[DPOF PRINT], a nastêpnie naciœnij
przycisk .

3 Wybierz opcjê [MULTI] i naciœnij przycisk
.

4 Przyciskami / wybierz ¿¹dane zdjêcie.

6 Powtórz czynnoœci opisane w punktach 4
i 5 dla innych zdjêæ, a na zakoñczenie
dwukrotnie naciœnij przycisk [MENU].

[Anulowanie ustawieñ]

5 Za pomoc¹ przycisków ustal liczbê
arkuszy (kopii).
!

!

!

!

!

!

!

Liczba arkuszy powinna zawieraæ siê
pomiêdzy 1 a 999.
Wyœwietlony zostanie bia³y symbol  
informuj¹cy o zapisaniu danych
drukowania.

Ustawienia DPOF zostan¹ niezw³ocznie
zapisane.
Menu zniknie

Aby skasowaæ informacje o druku, w kroku 5 jako
liczbê arkuszy nale¿y wprowadziæ 0 (zero).

Je¿eli plik nie spe³nia standardów DCF, nie
mo¿na zapisaæ dla niego danych DPOF.
DCF jest skrótem od „Design rule for Camera File
system” ustanowionym przez JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
Aparat zast¹pi (zama¿e) dane DPOF zapisane na
karcie przez inne urz¹dzenia.
Je¿eli zostanie wyœwietlony komunikat „MEMORY
CARD FULL” (pamiêæ karty zosta³a zape³niona),
anuluj wszystkie ustawienia
i zapisz dane DPOF.

/



[Anulowanie wszystkich ustawieñ]

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[DPOF PRINT], a nastêpnie naciœnij
przycisk .

3 Wybierz opcjê [CANCEL] i naciœnij
przycisk .

4 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
„CANCEL ALL DPOF SETTINGS?” (czy
anulowaæ wszystkie ustawienia
DPOF?), przyciskami / wska¿
[YES].

5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

6 Naciœnij przycisk [MENU].

[Tworzenie i anulowanie indeksu]  

Naciœnij przycisk [MENU]

Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

!

!

Wszystkie ustawienia DPOF zostan¹
anulowane.

Menu zniknie.

Je¿eli indeks by³ ju¿ utworzony, pojawi siê
komunikat  „SET/CANCEL INDEX
PRINT?” (czy utworzyæ/anulowaæ indeks
drukowania?). Przyciskami / wybierz
jedn¹ z opcji: [SET] (utworzyæ), [CANCEL]
(anulowaæ) lub [NO] (nie).

Indeks wszystkich zdjêæ zostanie ustalony
lub anulowany, w zale¿noœci od wybranej
opcji.

Menu zniknie.

1

5

6

2

3

4

Przyciskami wska¿ opcjê
[DPOF PRINT], a nastêpnie naciœnij
przycisk .
Za pomoc¹ przycisków wybierz
[INDEX] i naciœnij .
Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
„SET INDEX PRINT?” (czy utworzyæ
indeks drukowania?), przyciskami
wska¿ [YES].

/

/

/

Edycja



Edycja

Ochrona zdjêæ przed skasowaniem
Dziêki zabezpieczeniu wa¿nych zdjêæ, mo¿na je
ochroniæ przed przypadkowym skasowaniem.
Funkcja zabezpieczaj¹ca nie zadzia³a, je¿eli ca³a
karta zostanie sformatowana.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania [ ]
(str. 25).

Pojawi siê ikona w³¹czonego zabezpieczenia
.

Ponowne naciœniêcie przycisku
/[REVIEW/SET] spowoduje wy³¹czenie

zabezpieczenia zdjêcia i znikniêcie ikony.

Menu zniknie.

!

!

!

!

[W³¹czanie i wy³¹czanie zabezpieczenia
dla pojedynczego zdjêcia]

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[PROTECT], a nastêpnie naciœnij .

4 Przyciskami / wybierz zdjêcie.
5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

6 Dwukrotnie naciœnij przycisk [MENU].

[W³¹czanie i wy³¹czanie zabezpieczeñ dla
wiêkszej liczby zdjêæ oraz anulowanie ustawieñ]

Sposób postêpowania jest taki sam,
jak opisano w rozdziale „Zapisywanie na
karcie informacji o drukowaniu - DPOF”
(str. 71-73).

3 Za pomoc¹ przycisków wybierz
opcjê [SINGLE] i naciœnij .

1

/

!

!

!

!

!

!

Formatowanie karty spowoduje usuniêcie z niej wszystkich danych, niezale¿nie od
w³¹czonej ochrony.
Przy próbie skasowania chronionego pliku zostan¹ wyœwietlone komunikaty „THIS PICTURE
IS PROTECTED” (to zdjêcie jest chronione) lub „PROTECTED PICTURES REMAIN
UNDELETED” (chronione zdjêcia nie zosta³y skasowane). Je¿eli chcesz skasowaæ taki plik,
najpierw musisz wy³¹czyæ zabezpieczenie.
Zabezpieczenia zdjêæ dzia³aj¹ tylko w tym aparacie.
Przestawienie prze³¹cznika karty SD na pozycjê [LOCK] chroni dane zapisane na karcie
przed skasowaniem, nawet je¿eli same zdjêcia nie zosta³y zabezpieczone.
Do zabezpieczonych zdjêæ nie mo¿na dodawaæ nagrañ dŸwiêkowych za pomoc¹ funkcji
„audio dubbing”.
Pomimo ¿e funkcja ta zapobiega przypadkowemu skasowaniu zdjêæ, wszystkie dane
zostan¹ nieodwracalnie  usuniête w procesie formatowania karty.



Wykorzystanie techniczne

Pokaz slajdów -
- odtwarzanie automatyczne

Wszystkie zdjêcia zapisane na karcie mo¿na
odtwarzaæ jedno po drugim dziêki funkcji pokazu
slajdów („slide show”).

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

[ALL]:
odtworzenie wszystkich zdjêæ
[DPOF]:
odtworzenie tylko tych zdjêæ, dla których
zapisano ustawienia DPOF.

[DURATION] (czas wyœwietlania):
Mo¿esz wybraæ 1, 2, 3 lub 5 sekund.
[AUDIO] (dŸwiêk):
Ustawienie na [ON] spowoduje odtwarzanie
nagranego dŸwiêku podczas wyœwietlania
zdjêæ. [OFF] wy³¹cza odtwarzanie dŸwiêku.
[DPOF SET] (tylko, je¿eli w punkcie 3
wybrano DPOF):
Mo¿esz wybraæ zdjêcia, które zostan¹
wyœwietlone w pokazie slajdów.
[CANCEL ALL] (tylko, je¿eli w punkcie 3
wybrano DPOF):
anuluje ustawienia pokazu slajdów.

Rozpocznie siê pokaz slajdów.
Naciœniêcie przycisku [MENU] spowoduje
zatrzymanie pokazu.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[SLIDE SHOW], a nastêpnie naciœnij .

6 Naciœnij przycisk .

3 Za pomoc¹ przycisków wybierz
opcjê [ALL] (wszystkie) lub [DPOF]
i naciœnij .

4 Przyciskami / /   wybierz i ustaw
poni¿sze parametry:

5 Przyciskami wska¿ opcjê
[SLIDE SHOW].

/

/

/



Wykorzystanie techniczne

!

!

!

!

!

!

Pokaz slajdów nie jest dostêpny dla sekwencji filmowych.
Ustawienia DPOF poczynione podczas konfigurowania pokazu slajdów nie bêd¹ mia³y
wp³ywu na drukowanie DPOF.
W³¹czenie opcji [AUDIO] na [ON] spowoduje, ¿e zdjêcia z nagraniami dŸwiêkowymi bêd¹
wyœwietlane przez 5 sekund lub maksymalnie przez 10 sekund, je¿eli dograno do nich
dŸwiêk za pomoc¹ funkcji „audio dubbing”.
Za pomoc¹ dostarczonego z aparatem oprogramowania „SD Viewer for DSC” (na p³ycie CD-
ROM), zdjêcia mo¿na odtworzyæ w pokazie slajdów SD (str. 98).
Je¿eli do zapisania danych DPOF u¿yto dostarczonego z aparatem oprogramowania „SD
Viewer for DSC” (na p³ycie CD-ROM), nie mo¿na ich odtworzyæ w pokazie slajdów DPOF za
pomoc¹ aparatu. Pokaz slajdów DPOF nale¿y skonfigurowaæ bezpoœrednio przy pomocy
funkcji aparatu.
Konfiguracja DPOF utworzona za pomoc¹ aparatu zast¹pi (wyma¿e) konfiguracjê zapisan¹
na karcie przez innye urz¹dzenia.



Wykorzystanie techniczne

Dogrywanie dŸwiêku
do zdjêæ zapisanych na karcie -
funkcja „audio dubbing”

Do ka¿dego zapisanego na karcie zdjêcia mo¿na
dograæ 10-sekundow¹ narracjê.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Oryginalny dŸwiêk do³¹czony do zdjêcia
zostanie zast¹piony nowym nagraniem.
Je¿eli do zdjêcia wczeœniej dogrywano
dŸwiêk, pojawi siê komunikat
„OVERWRITE AUDIO DATA?”
(czy zamazaæ dane dŸwiêkowe?).
Przyciskami / wska¿ [YES] i naciœnij
przycisk /[REVIEW/SET], aby rozpocz¹æ
nagrywanie.

Nawet je¿eli nie naciœniesz przycisku
/[REVIEW/SET], nagrywanie zakoñczy

siê automatycznie po oko³o 10 sekundach.

Menu zniknie.

Nagrania dŸwiêkowe zu¿yj¹ dodatkow¹ pamiêæ.
Korzystanie z funkcji „audio dubbing” spowoduje
zmniejszenie dostêpnego miejsca na karcie dla
zdjêæ.
Funkcji „audio dubbing” nie mo¿na wykorzystaæ
z nagranymi sekwencjami filmowymi.
Nie mo¿na dogrywaæ dŸwiêku do zdjêæ, które
zosta³y zabezpieczone przed skasowaniem.

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[AUDIO DUB.], a nastêpnie naciœnij
przycisk .

3 Przyciskami / wybierz ¿¹dane
zdjêcie.

4 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET], aby
rozpocz¹æ nagrywanie dŸwiêku
(mikrofon ).

5 Naciœnij przycisk  /[REVIEW/SET], aby
zakoñczyæ nagrywanie dŸwiêku.

6 Naciœnij przycisk [MENU].



Wykorzystanie techniczne

Zmiana rozmiarów zapisanych zdjêæ

Zdjêcia zapisane na karcie mo¿na zmniejszaæ.
Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz zmniejszyæ
objêtoœæ zdjêæ, aby u³atwiæ ich rozsy³anie poczt¹
elektroniczn¹ lub umieszczanie na stronach WWW.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

: 1280x960

: 640 x 480

Menu zniknie.

Nowe zdjêcia zu¿yj¹ dodatkow¹ pamiêæ, je¿eli
zdecydujesz siê na pozostawienie orygina³ów.
Zdjêæ nie mo¿na zmniejszaæ do rozmiarów
mniejszych ni¿ 640x480. Nie mo¿na równie¿
zmniejszaæ zdjêæ, których format jest inny ni¿
4:3.
Zmniejszenie rozmiarów zdjêæ mo¿e nie byæ
mo¿liwe dla plików zapisanych na karcie przez
inne urz¹dzenia.
Nie mo¿na zmieniaæ rozmiarów klatek sekwencji
filmowych ani zdjêæ, do których do³¹czono

!

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê [RESIZE],

a nastêpnie naciœnij przycisk .
3 Przyciskami / wybierz ¿¹dane zdjêcie

i naciœnij .

5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET], aby
zatwierdziæ zmianê rozmiaru.

7 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].
8 Naciœnij przycisk [MENU].

4 Przyciskami wybierz nowy rozmiar
zdjêcia:

6 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
„DELETE ORIGINAL PICTURE?”
(czy skasowaæ oryginalne zdjêcie?),
przyciskami wybierz [YES] (tak) lub
[NO] (nie).

/

/



Wykorzystanie techniczne

Kadrowanie zapisanych zdjêæ
Niepotrzebne obszary zdjêcia mo¿na wyci¹æ
(kadrowanie), a pozosta³e - powiêkszyæ.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Menu zniknie.
Kadrowanie zu¿yje dodatkow¹ pamiêæ, je¿eli
zdecydujesz siê pozostawiæ orygina³y.
Zdjêæ nie mo¿na zmniejszaæ do rozmiarów
mniejszych ni¿ 640x480. Nie mo¿na równie¿
zmniejszaæ zdjêæ, których format jest inny ni¿ 4:3.
Funkcja kadrowania nie jest dostêpna dla plików
zapisanych na karcie przez inne urz¹dzenia.
Nie mo¿na kadrowaæ klatek sekwencji filmowych
ani zdjêæ, do których do³¹czono nagrania
dŸwiêkowe.
Jakoœæ wykadrowanego zdjêcia ulega
niewielkiemu obni¿eniu.

!

!

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê

[TRIMMING], a nastêpnie naciœnij
przycisk .

3 Przyciskami / wybierz ¿¹dane zdjêcie
i naciœnij .

4 Obróæ dŸwigienkê  zoom-u w kierunku
symbolu [ ], aby powiêkszyæ obiekt na
zdjêciu. Obracaj¹c dŸwigienkê w kierunku
symbolu [ ] mo¿esz go pomniejszaæ.

6 ZatwierdŸ przyciêcie zdjêcia przyciskiem
migawki.

8 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].
9 Naciœnij przycisk [MENU].

5 Przyciskami / / mo¿esz przesuwaæ
zdjêcia.

7 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
„DELETE ORIGINAL PICTURE?”
(czy skasowaæ oryginalne zdjêcie?),
przyciskami wybierz [YES] (tak) lub
[NO] (nie).

/

/
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Formatowanie karty
Zazwyczaj nie zachodzi potrzeba formatowania
(inicjalizowania) karty, ale funkcja ta mo¿e okazaæ
siê przydatna, gdy wyœwietlany jest komunikat
„MEMORY CARD ERROR” (b³¹d karty pamiêci).

Je¿eli karta by³a formatowana w komputerze PC
lub innym urz¹dzeniu, sformatuj j¹ ponownie w
aparacie.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania
[ ] (str. 25).

Karta zostanie sformatowana.
Po sformatowaniu karty nie mo¿na
odzyskaæ zapisanych uprzednio na niej
zdjêæ ani innych danych.

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Przyciskami / wska¿ opcjê [FORMAT],

a nastêpnie naciœnij przycisk .
3 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat

„DELETE ALL DATA ON THE MEMORY
CARD?” (czy skasowaæ z karty wszystkie
dane?), przyciskami / wska¿ [YES].

4 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

!

!

!

Nie wy³¹czaj zasilania w trakcie formatowania.
Kartê formatowan¹ w komputerze lub innych urz¹dzeniach nale¿y ponownie sformatowaæ
w aparacie.
Je¿eli karta nie daje siê sformatowaæ, skontaktuj siê z serwisem.



Wykorzystanie techniczne

Regulacja jaskrawoœci
ekranu LCD i wizjera

Jaskrawoœæ ekranu LCD lub wizjera mo¿na
regulowaæ, dostosowuj¹c j¹ do w³asnych
preferencji i panuj¹cych warunków oœwietlenia.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] (str. 25).
Naciœnij przycisk [DISPLAY], aby wybraæ sposób
funkcjonowania ekranu LCD lub wizjera
(str. 23).

Menu zniknie.

Jaskrawoœæ ekranu LCD lub wizjera nie ma
wp³ywu na jasnoœæ zdjêæ.
Rozjaœnienie ekranu LCD lub wizjera mo¿e
spowodowaæ nieprawid³owe wyœwietlanie
obrazu sprawiaj¹c, ¿e ogl¹dane ujêcie bêdzie
jaœniejsze ni¿ wykonane zdjêcie.
W wiêkszoœci przypadków domyœlne ustawienie
jaskrawoœci zapewni najlepsz¹ i najwierniejsz¹
reprodukcjê ujêcia.

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskiem przejdŸ do menu

ustawieñ.
3 Za pomoc¹ przycisków / wska¿ opcjê

[MONITOR] (ekran LCD) lub [FINDER]
(wizjer).

4 Przyciskami / wyreguluj jaskrawoœæ.
5 Naciœnij przycisk [MENU].



Wykorzystanie techniczne

Korzystanie z automatycznego podgl¹du
Dziêki tej funkcji bezpoœrednio po zrobieniu zdjêcia
mo¿na je wyœwietliæ na ekranie LCD lub wizjerze
przez okres 1 lub 3 sekund.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie.

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Przyciskiem przejdŸ do menu

ustawieñ.
3 Za pomoc¹ przycisków / wska¿ opcjê

[AUTO REVIEW].
4 Przyciskami / wybierz opcjê [1 SEC.]

lub [3 SEC.].
5 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

!

Wyœwietlanie zdjêcia mo¿na przerwaæ naciskaj¹c do po³owy przycisk migawki.
Niezale¿nie od ustawieñ automatyczny podgl¹d nie dzia³a, gdy w³¹czona jest funkcja
rejestrowania sekwencji filmowych [ ].
Zdjêcie jest wyœwietlane automatycznie, je¿eli zosta³y w³¹czone funkcje zdjêæ seryjnych,
automatycznego próbkowania lub fotografowania z jednoczesnym nagrywaniem dŸwiêku
Dla funkcji fotografowania uproszczonego [ ] dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje
automatycznego podgl¹du: [ON] (w³¹czony, zdjêcie bêdzie wyœwietlane przez
2 sekundy) lub [OFF] (podgl¹d wy³¹czony).



Wykorzystanie techniczne

Konfigurowanie dŸwiêków aparatu
U¿ytkownik mo¿e regulowaæ g³oœnoœæ
dŸwiêków emitowanych przez aparat,
towarzysz¹cych obs³udze menu.

Pomiñ ten krok, je¿eli w³¹czona jest
funkcja fotografowania uproszczonego.

Menu zniknie.

Dla funkcji fotografowania uproszczonego [ ]
dostêpne s¹ jedynie opcje [ON] (dŸwiêki
w³¹czone) i [OFF] (dŸwiêki wy³¹czone).

1 Naciœnij przycisk [MENU]
2 Naciœnij przycisk , aby przejœæ

do menu ustawieñ.

3 Przyciskami / wska¿ opcjê [BEEP].
4 Za pomoc¹ przycisków / wyreguluj

dŸwiêki aparatu.
5 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!
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Funkcja oszczêdzania energii
Aparat mo¿na skonfigurowaæ w ten sposób, ¿e
je¿eli nie bêdzie u¿ywany przez okreœlony czas,
automatycznie siê wy³¹czy.

[2 MIN.]
[5 MIN.]
[10 MIN.]
[OFF]: zasilanie nie bêdzie
automatycznie wy³¹czane.

Menu zniknie.

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Naciœnij przycisk , aby przejœæ do

menu ustawieñ.
3 Przyciskami / wska¿ opcjê

[POWER SAVE].
4 Za pomoc¹ przycisków / ustaw czas

bezczynnoœci, po którym nast¹pi
wy³¹czenie aparatu:

5 Naciœnij przycisk [MENU].

!

!

!

!

!

!

!

!

Je¿eli aparat zosta³ wy³¹czony przez funkcjê oszczêdzania energii, wy³¹cz go i w³¹cz
ponownie lub naciœnij przycisk migawki.
Funkcja oszczêdzania energii jest nieaktywna, gdy:
1 aparat jest pod³¹czony do zasilacza,
2 aparat jest po³¹czony z komputerem PC,
3 trwa nagrywanie sekwencji filmowej,
4 odtwarzana jest sekwencja filmowa,
5 trwa pokaz slajdów.
Dla funkcji fotografowania uproszczonego [ ] czas bezczynnoœci jest sta³y i wynosi dwie
minuty.



Wykorzystanie techniczne

Zerowanie licznika plików
Poniewa¿ numery plików rosn¹ kolejno wraz
z rejestrowanymi przez aparat zdjêciami, gdy
korzystasz z dwóch lub wiêkszej liczby kart, mo¿e
siê okazaæ, ¿e numeracja na karcie nie rozpoczyna
siê od 0001.
Skorzystaj z tej funkcji, gdy instalujesz now¹ kartê
lub gdy korzystasz z karty, na której s¹ ju¿ nagrane
pliki, a chcesz rozpocz¹æ numeracjê od 0001.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25).

Menu zniknie

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Naciœnij przycisk , aby przejœæ

do menu ustawieñ.
3 Przyciskami / wska¿ opcjê

[NO.RESET], a nastêpnie naciœnij .
4 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat

„RESET FILE NO. IN THE CAMERA?”
(czy wyzerowaæ numeracjê plików
w aparacie?), przyciskami / wska¿
[YES].

5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].
6 Naciœnij przycisk [MENU].



Wykorzystanie techniczne

Przywracanie ustawieñ fabrycznych
Funkcja ta kasuje ustawione przez u¿ytkownika
parametry aparatu i przywraca ustawienia
fabryczne.

[Przygotowanie]
Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz ¿¹dan¹ funkcjê
z wyj¹tkiem [ ] i [ ] (str. 25)

Przez oko³o dwie sekundy bêdzie
wyœwietlany komunikat „REC. SETTING
RESET COMPLETED” (zakoñczono
zerowanie ustawieñ nagrywania).

Ustawienia zegara nie s¹ zmieniane.

Menu zniknie.

Funkcja ta nie jest dostêpna podczas
fotografowania uproszczonego [ ].

!

!

!

!

!

1 Naciœnij przycisk [MENU].
2 Naciœnij przycisk , aby przejœæ

do menu ustawieñ.
3 Przyciskami / wska¿ opcjê [RESET],

a nastêpnie naciœnij .
4 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat

„RESET REC SETTINGS?”
(czy wykasowaæ ustawienia
nagrywania?), przyciskami / wska¿
[YES].

5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

7 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

8 Naciœnij przycisk [MENU].

6 Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
„RESET SETUP PARAMETERS?”
(czy wykasowaæ ustawienia aparatu?),
przyciskami wska¿ [YES]./



Wykorzystanie techniczne

Odtwarzanie zdjêæ
na ekranie telewizora

[Przygotowania]
Wy³¹cz aparat i telewizor.

Kolor ¿ó³ty: do wejœcia wideo.
Kolor bia³y: do wejœcia audio.

Obraz zostanie wyœwietlony na ekranie telewizora.

!

!

!

!

1 Pod³¹cz kabel A/V do gniazda A/V OUT w aparacie.
2 Pod³¹cz kabel A/V do wejœæ wideo i audio w telewizorze.

3 W³¹cz telewizor i prze³¹cz go na wyœwietlanie obrazu z urz¹dzeñ zewnêtrznych.
4 W³¹cz aparat i za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê odtwarzania [ ].

+

!

!

!

!

Wyœwietlanie na ekranie telewizora w ró¿nych krajach
Dziêki opcji [VIDEO OUT] menu mo¿esz wyœwietlaæ obraz na ekranie telewizora w krajach,
które u¿ywaj¹ systemów NTSC lub PAL.

Kiedy wyœwietlasz zdjêcia na ekranie telewizora, jako Ÿród³o zasilania aparatu zalecamy
zasilacz (str. 14).
Nie u¿ywaj innych kabli oprócz dostarczonych z aparatem.
Kabla A/V nie mo¿na pod³¹czaæ do gniazda antenowego telewizora. Aby funkcja ta dzia³a³a
poprawnie, telewizor musi byæ wyposa¿ony w osobne wejœcia sygna³ów wideo
i audio.
Zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi telewizora.

Pod³¹czaj¹c aparat do telewizora dostarczonym kablem A/V , zarejestrowane
zdjêcia mo¿na wyœwietlaæ na ekranie telewizora.



Wykorzystanie techniczne

Pod³¹czanie do komputera PC

1 Zainstaluj w aparacie kartê pamiêci i w³¹cz zasilanie.

2 Pod³¹cz aparat do komputera
dostarczonym kablem USB .

[Windows]
W folderze [Mój komputer] pojawi siê ikona dysku wyjmowalnego.

Je¿eli aparat pod³¹czasz do komputera po raz pierwszy, sterownik
jest instalowany automatycznie, dziêki czemu aparat jest rozpoznawany przez
system plug&play i wyœwietlany w folderze [Mój komputer].

[Macintosh]
Napêd jest wyœwietlany na ekranie.

!

!

!

!

!

Kiedy korzystasz z aparatu pod³¹czonego do komputera, jako Ÿród³o zasilania aparatu
zalecamy zasilacz (str. 14).
Podczas przesy³ania danych akumulator roz³adowuje siê. Kiedy jest bliski roz³adowania siê,
jego wskaŸnik miga i i rozlega siê dŸwiêk alarmowy. W takim wypadku przerwij przesy³anie
danych, wy³¹cz aparat i na³aduj akumulator.
Kiedy korzystasz z aparatu pod³¹czonego do komputera, zdjêcia i dŸwiêki nie s¹ wysy³ane
przez z³¹cze A/V OUT.
Wiêcej informacji (instalacja oprogramowania) znajdziesz w instrukcji obs³ugi po³¹czenia z
komputerem PC.

[Przygotowanie]
Dostarczona z aparatem sterownik USB (na p³ycie CD-ROM) mo¿e byæ wykorzystany tylko
w systemach Windows 98 i Windows 98 Wydanie Drugie. Nowsze wersje systemu
Windows, tj. Windows Me, Windows 2000 i Windows XP nie wymagaj¹ sterownika.
Komputer powinien automatycznie rozpoznaæ aparat.

!



Wykorzystanie techniczne

Bezpoœrednie drukowanie przez port USB

1 Zainstaluj w aparacie kartê pamiêci i w³¹cz zasilanie.
2 W³¹cz drukarkê.
3 Pod³¹cz aparat do drukarki  dostarczonym kablem USB .

!

!

!

Kiedy korzystasz z aparatu pod³¹czonego do drukarki, jako Ÿród³o zasilania aparatu zalecamy
zasilacz (str. 14).
Zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi drukarki.
Po zakoñczonym drukowaniu od³¹cz kabel USB i przewód zasilaj¹cy pr¹du sta³ego.

Dziêki pod³¹czeniu aparatu do drukarki z systemem USB DIRECT-PRINT, mo¿esz drukowaæ
zdjêcia bezpoœrednio z aparatu. Do pod³¹czenia u¿yj dostarczonego z aparatem kabla USB.

Listê kompatybilnych modeli drukarek uzyskasz u ich producentów.



Wykorzystanie techniczne

Bezpoœrednie drukowanie przez port USB
pojedynczych zdjêæ

[Przygotowanie]
Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 89).

Je¿eli ustawienia DPOF nie zosta³y
zapisane, ten ekran jest pomijany.

Przez oko³o dwie sekundy bêdzie
wyœwietlany komunikat „PLEASE SELECT
THE PICTURE TO PRINT” (wybierz zdjêcie
do wydrukowania).

Zostanie wyœwietlony komunikat „PLS
CHECK THE PRINTER. START
PRINTING?” (Proszê sprawdziæ drukarkê.
Czy rozpocz¹æ drukowanie?).

Rozpocznie siê drukowanie.

Aby zatrzymaæ drukowanie, naciœnij przycisk
[MENU].

!

!

!

!

!

!

1 W przypadku, gdy zosta³y zapisane
ustawienia DPOF, przyciskami /
wybierz opcjê [SINGLE PICTURE],
a nastêpnie naciœnij przycisk

/[REVIEW/SET].

5 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

2 Za pomoca przycisków wybierz
zdjêcie, ktore chcesz wydrukowaæ
i naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

3 Naciœnij przycisk , a nastêpnie
przyciskami ustal liczbê arkuszy
(kopii).
Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

4 Przyciskami wska¿ opcjê [YES].

/

/

/



Wykorzystanie techniczne

Bezpoœrednie drukowanie przez port USB
wed³ug ustawieñ DPOF

[Przygotowanie]
Pod³¹cz aparat do drukarki (str. 89).
Zapisz na karcie informacje o drukowaniu
DPOF (str. 71).

Aby zmieniæ ustawienia DPOF, naciœnij
przycisk [MENU] (str. 71).

Zostanie wyœwietlony komunikat „PLS
CHECK THE PRINTER. START
PRINTING?” (Proszê sprawdziæ drukarkê.
Czy rozpocz¹æ drukowanie?).

Rozpocznie siê drukowanie.

Aby zatrzymaæ drukowanie, naciœnij przycisk
[MENU].
Je¿eli liczba wszystkich zdjêæ przekracza 255,
liczba pozosta³ych zdjêæ bêdzie wyœwietlana
jako „----”.

!

!

!

!

!

!

!

1 Przyciskami / wybierz opcjê [DPOF]

2 Naciœnij przycisk /[REVIEW/SET].

a nastêpnie naciœnij przycisk
/[REVIEW/SET].

3 Przyciskami wska¿ opcjê [YES],/



Wykorzystanie techniczne

Po zakoñczonej eksploatacji
Po zakoñczonej eksploatacji aparatu i po
wykonaniu poni¿szych czynnoœci, schowaj aparat
do etui (opcjonalne), aby chroniæ go przed
uszkodzeniami.

Zamknij lampê b³yskow¹ (str. 37).

Je¿eli nie bêdziesz korzysta³ z aparatu przez
d³u¿szy czas, wyjmij akumulator (po jego
ponownym zainstalowaniu pamiêtaj
o ustawieniu zegara).

1 Wy³¹cz zasilanie, przesuwaj¹c prze³¹cznik
na pozycjê [OFF] (str. 17).

2 Wyjmij kartê (str. 15).

3 Wyjmij akumulator (str. 12).

4 Zdejmij os³onê przeciws³oneczn¹.

5 Zdejmij przejœciówkê z obiektywu.

6 Zdejmij pierœcieñ obiektywu.

7 Za³ó¿ przykrywkê obiektywu (str. 22).

!

!



Informacje dodatkowe

Opcje menu
Menu funkcji rejestrowania (REC)

1 Balans bieli (str. 58)
2 Program AE (str. 29, 45, 46)
3 Format zdjêæ (str. 43)
4 Jakoœæ (str. 44)

5 Fotografowanie punktowe (str. 52)
6 Czu³oœæ (str. 61)
7 Nagrywanie dŸwiêku (str. 42)
8 Ci¹g³y autofokus (str. 40)

9 Wyzwalacz autofokusa (str. 39)
10 Zoom cyfrowy (str. 35)
11 Efekt kolorystyczny (str. 56)
12 Wyg³adzanie zdjêæ (str. 57)

14 Ekran LCD/wizjer (str. 81)
15 Automatyczny podgl¹d (str. 82)
16 DŸwiêki aparatu (str. 83)
17 Oszczêdzanie energii (str. 84)

13 Stabilizator (str. 38)



Menu funkcji fotografowania uproszczonego
! Nieponumerowane opcje s¹ takie same, jak

w menu funkcji rejestrowania.

22 Tryb zdjêæ (str. 31)

Menu funkcji odtwarzania
! Nieponumerowane opcje s¹ takie same, jak

w menu funkcji rejestrowania.

23 Zabezpieczanie przed skasowaniem
(str. 74)

24 Ustawienia DPOF (str. 71)
25 Pokaz slajdów (str. 75)
26 Dogrywanie dŸwiêku (str. 77)
27 Zmiana rozmiaru (str. 78)

28 Kadrowanie (str. 79)
29 Formatowanie karty (str. 80)

30 G³oœnoœæ (str. 65)

31 System telewizyjny (str. 87)

Informacje dodatkowe

18 Zerowanie licznika plików (str. 85)
19 Przywracanie ustawieñ fabrycznych

(str. 86)
20 Ustawianie zegara (str. 28)
21 Jêzyk menu



Œrodki ostro¿noœci
+
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Œrodki ostro¿noœci
Nie zbli¿aj siê z aparatem do
urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pole
magnetyczne (np. kuchenki
mikrofalowe, telewizory, gry wideo
itp.).

Nie u¿ywaj aparatu w pobli¿u
nadajników radiowych i linii
wysokiego napiêcia

Kiedy korzystasz z aparatu w pobli¿u
telewizora, obrazy i dŸwiêki mog¹
byæ zniekszta³cone z powodu
promieniowania fal
elektromagnetycznych.
Nie u¿ywaj aparatu w pobli¿u
telefonu komórkowego, poniewa¿
zdjêcia i dŸwiêki mog¹ zostaæ
powa¿nie zaszumione.
Nagrane dane mog¹ zostaæ
uszkodzone, a zdjêcia -
zniekszta³cone przez silne pole
magnetyczne wytwarzane przez
g³oœniki i du¿e silniki,
Promieniowanie fal
elektromagnetycznych wytwarzane
przez mikroprocesory mo¿e mieæ
du¿y wp³yw na aparat, powoduj¹c
zniekszta³cenia obrazów i dŸwiêków.
Je¿eli aparat zosta³ nara¿ony na
dzia³anie pola magnetycznego i nie
dzia³a prawid³owo, wy³¹cz go, od³¹cz
akumulator i zasilacz, a nastêpnie
pod³¹cz ponownie te urz¹dzenia. Na
koñcu w³¹cz aparat.

Je¿eli fotografujesz w pobli¿u
nadajników radiowych lub linii
wysokiego napiêcia, zdjêcia i dŸwiêki
mog¹ zostaæ powa¿nie
zniekszta³cone.

Nie spryskuj aparatu œrodkami
owadobójczymi ani ¿adnymi lotnymi
œrodkami chemicznymi.
!

!

Je¿eli aparat zostanie spryskany
takimi œrodkami, jego obudowa
mo¿e ulec uszkodzeniu, a
zewnêtrzna warstwa powierzchni
mo¿e zacz¹æ odpadaæ.
Zwróæ uwagê, aby aparat nie mia³
stycznoœci przez d³u¿szy czas z
przedmiotami wykonanymi z gumy
lub plastiku.

Je¿eli korzystasz z aparatu na pla¿y
lub w podobnym miejscu, zwróæ
uwagê, aby do œrodka urz¹dzenia
nie przedostawa³ siê piasek i drobny
py³.

Je¿eli korzystasz z aparatu w
deszczowy lub œnie¿ny dzieñ, lub na
pla¿y, zwróæ uwagê, aby do aparatu
nie przedostawa³a siê woda.

!

!

!

Piasek i py³ mog¹ uszkodziæ aparat
lub kartê (szczególnie ostro¿nie
instaluj i wyjmuj kartê).

Woda mo¿e spowodowaæ
nienaprawialn¹ usterkê aparatu lub
karty.
Je¿eli aparat zostanie ochlapany
przez wodê morsk¹, namocz miêkk¹
szmatkê  wod¹ kranow¹, dobrze j¹
wyciœnij i przetrzyj obudowê aparatu.
Nastêpnie wytrzyj aparat porz¹dnie
such¹ i miêkk¹ szmatk¹.

Informacje dodatkowe



+ Nie u¿ywaj aparatu do inwigilacji i
innych zastosowañ
komercyjnych.

Do czyszczenia aparatu nie u¿ywaj
benzyn, rozpuszczalników i
alkoholu.

Po zakoñczonej eksploatacji
pamiêtaj o wyjêciu akumulatora i/lub
od³¹czeniu zasilacza z gniazdka.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Je¿eli u¿ywasz aparatu przez
d³u¿szy czas, jego wewnêtrzna
temperatura wzrasta i -
w konsekwencji - mo¿e spowodowaæ
usterkê.
Aparat nie jest przeznaczony do
zastosowañ komercyjnych.

Obudowa aparatu mo¿e siê
zdeformowaæ,
a elementy wykoñczenia
powierzchni mog¹ odpadaæ.
Przed czyszczeniem aparatu wyjmij
akumulator lub od³¹cz zasilacz z
gniazdka.
Aparat wycieraj miêkk¹ i such¹
szmatk¹. Wiêkszy brud nale¿y
przetrzeæ szmatk¹ nas¹czon¹
detergentem rozpuszczonym
w wodzie, a nastêpnie wytrzeæ
szmatk¹
do sucha.
W trakcie transportu lub
przechowywania umieœæ aparat w
etui lub torbie i przypnij go miêkkimi
paskami, aby zapobiec obcieraniu
obudowy.

Je¿eli przez d³u¿szy czas
akumulator bêdzie pozostawa³
zainstalowany w aparacie, jego
napiêcie spadnie i stanie siê
bezu¿yteczny nawet po
na³adowaniu.

+ Optymalne wykorzystanie
akumulatora

Pamiêtaj o wyjêciu akumulatora po
zakoñczonej eksploatacji.

Pozbywaj siê bezu¿ytecznych
akumulatorów

Zawsze utrzymuj w czystoœci styki
akumulatora.

Akumulator jest typu litowo-jonowego.
Jego zdolnoœæ wytwarzania energii
elektrycznej polega na zachodz¹cych
w nim reakcjach chemicznych. Reakcje
te s¹ podatne na dzia³anie temperatury
otoczenia i wilgotnoœci. Je¿eli
temperatura i/lub wilgotnoœæ bêd¹ zbyt
wysokie lub zbyt niskie, czas pracy
akumulatora ulegnie skróceniu.

Pamiêtaj o wyjêciu akumulatora po
zakoñczonej eksploatacji. Je¿eli
akumulator pozostanie w aparacie,
aparat ci¹gle bêdzie zu¿ywa³ niewielk¹
iloœæ energii elektrycznej, nawet po
wy³¹czeniu. Po d³u¿szym okresie
czasu nast¹pi roz³adowanie
akumulatora. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
bêdzie on bezu¿yteczny, nawet po
na³adowaniu.

Akumulator ma ograniczony czas
dzia³ania.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ
wybuch.

Zapobiegaj osadzaniu siê na
stykach akumulatora brudu, kurzu i
innych substacji.
Je¿eli przypadkowo upuœcisz
akumulator, sprawdŸ, czy jego
obudowa i styki nie uleg³y
odkszta³ceniom. Instalowanie
zniekszta³conego akumulatora mo¿e
uszkodziæ aparat.

!

!

!

!

Informacje dodatkowe
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Kondesacja
Kondensacja jest zjawiskiem
osadzania siê na przedmiotach
kropelek wody podczas nag³ych
zmian temperatury.
Je¿eli nast¹pi kondensacja:
Wy³¹cz aparat i pozostaw go w tym
stanie przez oko³o godzinê. Kiedy
aparat zbli¿y siê do temperatury
otoczenia, kondensacja ust¹pi
naturalnie.

Œrodki ostro¿noœci odnoœnie
przechowywania

Aparat

Akumulator

Wyjmij z aparatu kartê i akumulator.
Wszystkie czêœci sk³adowe przechowuj
w suchym miejscu, o relatywnie stabilnej
temperaturze.
Zalecana temperatura: 15-25OC.
Zalecana wilgotnoœæ: 40-60%.

Owiñ go miêkk¹ szmatk¹, aby
zapobiec przedostawaniu siê kurzu.
Nie zostawiaj aparatu w miejscach
nara¿onych na dzia³anie wysokich
temperatur.

Nie zostawiaj aparatu i akumulatora
w miejscach, gdzie panuj¹ wysokie
temperatury (np. wewn¹trz
samochodu w œrodku lata).
Bardzo wysokie i bardzo niskie
temperatury skracaj¹ czas dzia³ania
akumualtora.
W miejscach zadymionych i
zakurzonych mo¿e dojœæ do
rdzewienia styków akumulatora, co z
kolei mo¿e powodowaæ usterki.
Zwracaj uwagê, aby styki akumulatora
nie mia³y kontaktu z przedmiotami
metalowymi (np. spinacze, spinki do
w³osów itd.). Mo¿e to spowodowaæ
zwarcia i wytworzenie ciep³a.
W przypadku dotkniêcia takiego
akumulatora mo¿esz siê powa¿nie

! Akumulator przechowuj w stanie
ca³kowitego roz³adowania. Je¿eli nie
bêdziesz go u¿ywa³ przez d³u¿szy
czas, zalecamy, abyœ raz w roku
na³adowa³ go i ca³kowicie roz³adowa³
w aparacie.

Karta

Zasilacz

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nie wy³¹czaj zasilania i nie wyjmuj
karty, gdy wykonywane s¹ na niej
jakiekolwiek operacje. Nie nara¿aj jej
na wstrz¹sy i uderzenia.
Nie zostawiaj karty w miejscach o
wysokiej temperaturze lub
wystawionych na dzia³anie promieni
s³onecznych. Trzymaj kartê z daleka
od miejsc, gdzie s¹ wytwarzane pola
elektromagnetyczne i ³adunki
elektrostatyczne.
Nie zaginaj i nie upuszczaj karty.
Dane na niej zapisane mog¹ ulec
uszkodzeniu.
Po zakoñczeniu eksploatacji pamiêtaj
o wyjêciu karty z aparatu.
Nie dotykaj palcami styków na tylnej
stronie karty. Nie dopuszczaj do
kontaktu styków
z brudem, kurzem i wod¹.

Je¿eli akumulator jest nagrzany,
³adowanie trwa d³u¿ej ni¿ zazwyczaj.
Je¿eli korzystasz z zasilacza w
pobli¿u radioodbiornika, jego odbiór
mo¿e byæ zak³ócony. W³¹czony
zasilacz nale¿y trzymaæ w odleg³oœci
co najmniej 100 cm od
radioodbiorników.
W³¹czony zasilacz mo¿e emitowaæ
wibruj¹cy dŸwiêk, jednak¿e nie
oznacza to usterki.
Pamiêtaj, aby od³¹czaæ zasilacz od
sieci elektrycznej, gdy z niego nie
korzystasz. W³¹czony pobiera
niewielk¹ iloœæ energii elektrycznej.
Zawsze utrzymuj w czystoœci styki
zasilacza

Informacje dodatkowe
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Ekran LCD/wizjer/pierœcieñ
obiektywu

Ekran LCD
W miejscach, gdzie nastêpuj¹ du¿e
zmiany temperatury, na ekranie LCD
mo¿e wytworzyæ siê kondensacja.
Przetrzyj ekran miêkk¹ i such¹
szmatk¹.
Je¿eli w trakcie w³¹czania aparat jest
bardzo zimny, obraz na ekranie jest
ciemniejszy ni¿ zazwyczaj. Wraz ze
wzrostem temperatury aparatu
jaskrawoœæ ekranu wraca do normy.

Do wyprodukowania wizjera u¿yto
technologii o wysokim stopniu
precyzji. Ekran sk³ada siê z oko³o
114 000 pikseli. Dzia³aj¹cych pikseli
jest powy¿ej 99,99%, zaœ
nieaktywnych (zawsze zapalonych
lub zawsze zgaszonych) poni¿ej
0,01%. Nie oznacza to usterki i nie
ma wp³ywu na rejestrowany obraz.

+

!

!

+

Pierœcieñ obiektywu

Pokaz slajdów SD

Je¿eli w trakcie rejestrowa obrócisz
dŸwigienkê zoom-u w kierunku
symbolu W,
a na aparacie bêdzie za³o¿ony filtr lub
obiektyw konwersyjny, mo¿e wyst¹piæ
efekt winiety (przyciemnienie czterech
rogów ekranu). Wiêcej informacji
znajdziesz w instrukcji obs³ugi
akcesoriów.
Pierœcieñ powinien byæ stale
zamocowany na obiektywie, dziêki
czemu bêdzie on ogranicza³
podawanie na obiektyw
niepotrzebnego œwiat³a.

Je¿eli konfigurujesz pokaz slajdów za
pomoc¹ aplikacji „SD Viewer for DSC”
(do³¹czona do aparatu na p³ycie CD-
ROM), przed rozpoczêciem zostanie
wyœwietlony komunikat „START SD
SLIDE SHOW?” (czy rozpocz¹æ pokaz
slajdów SD?). Wybierz [YES] i naciœnij
przycisk /[REVIEW/SET], aby
rozpocz¹æ pokaz. Aby rozpocz¹æ zwyk³e
odtwarzanie, wybierz [NO] i naciœnij
przycisk /[REVIEW/SET].

Po w³o¿eniu karty pamiêci do komputera
PC, struktura folderów na karcie bêdzie
siê przedstawia³a jak na poni¿szym
diagramie:

W folderze 100_PANA mo¿na zapisaæ
do 999 zdjêæ.
W folderze MISC mo¿na zapisywaæ
pliki

Struktura folderów

!

!

Do wyprodukowania ekranu LCD
u¿yto techonologii o wysokim
stopniu precyzji. Ekran sk³ada siê z
oko³o 114 000 pikseli. Dzia³aj¹cych
pikseli jest powy¿ej 99,99%, zaœ
nieaktywnych (zawsze zapalonych
lub zawsze zgaszonych) poni¿ej
0,01%. Nie oznacza to usterki i nie
ma wp³ywu na rejestrowany obraz.

Wizjer
Nie wystawiaj wizjera ani obiektywu na
dzia³anie promieni s³onecznych,
poniewa¿ wewnêtrzne podzespo³y
mog¹ ulec powa¿nemu uszkodzeniu.

Informacje dodatkowe
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Komunikaty ostrze¿eñ
[PLEASE SET THE CLOCK]
Proszê ustawiæ zegar.

[THIS PICTURE IS PROTECTED]
To zdjêcie jest zabezpieczone przed
skasowaniem

Komunikat jest wyœwietlany, kiedy w³¹czasz
aparat po raz pierwszy lub nie korzysta³eœ
z niego przez d³u¿szy czas.
Ponownie ustaw zegar.

Po wy³¹czeniu zabezpieczenia mo¿esz
skasowaæ zdjêcie lub zast¹piæ je innym.

[THIS PICTURE CAN'T BE
DELETED]/[SOME PICTURES CAN'T BE
DELETED]
Nie mo¿na skasowaæ tego zdjêcia/Nie
mo¿na skasowaæ niektórych zdjêæ

[NO ADDITIONAL DELETE SELECTIONS
CAN BE MADE]
Przekroczono liczbê zdjêæ zaznaczonych
do skasowania

[CAN'T BE SET ON THIS PICTURE]/[CAN'T
BE SET ON SOME PICTURES]
Nie mo¿na ustawiæ dla tego zdjêcia/Nie
mo¿na ustawiæ dla niektórych zdjêæ

[MEMORY CARD ERROR. FORMAT THIS
CARD?]
B³¹d odczytu karty. Czy sformatowaæ j¹?

[MODE DIAL IS NOT IN THE PROPER
POSITION]
Pokrêt³o zmiany funkcji nie znajduje siê
w prawid³owym po³o¿eniu

Je¿eli zdjêcie nie spe³nia standardów DCF,
nie mo¿na go skasowaæ.

Przekroczy³eœ liczbê zdjêæ, które mo¿na
skasowaæ jednorazowo.

Je¿eli zdjêcie nie spe³nia standardów DCF,
nie mo¿na ustawiæ dla niego danych DPOF.

Aparat nie rozpozna³ formatu karty. Sformatuj
j¹ ponownie w aparacie.

Komunikat ten jest wyœwietlany, kiedy
w³¹czysz aparat z pokrêt³em zmiany funkcji
ustawionym

[NO MEMORY CARD]
Brak karty pamiêci

[THIS MEMORY CARD IS PROTECTED]
Ta karta pamiêci jest zabezpieczona przed
zapisem

[NO VALID IMAGE TO PLAY]
Brak poprawnego zdjêcia do odtworzenia

[MEMORY CARD FULL] / [NO ENOUGH
MEMORY IN THE CARD]
Pamiêæ karty zape³niona/Na karcie brak
wystarczaj¹cej iloœci miejsca

[REMOVE LENS CAP AND PRESS
BUTTON]
Zdejmij pokrywkê obiektywu i naciœnij
przycisk .

[MEMORY CARD ERROR]
B³¹d karty pamiêci.

[READ ERROR]
B³¹d odczytu

[WRITE ERROR]
B³¹d zapisu

Zainstaluj kartê.

Odblokuj kartê

Odtwarzanie przeprowadzaj po zrobieniu
zdjêæ lub w³ó¿ kartê z zapisanymi zdjêciami.

Zainstaluj now¹ kartê lub skasuj niepotrzebne
dane.

Po zdjêciu pokrywki naciœnij przycisk
/[REVIEW/SET].

Nie mo¿na by³o odczytaæ karty. Zainstaluj j¹
ponownie.

Spróbuj ponownie odczytaæ dane.

Wy³¹cz aparat i wyjmij kartê. Nastêpnie
zainstaluj ponownie kartê i w³¹cz zasilanie.
Upewniaj siê, ¿e aparat jest wy³¹czany przed
wyci¹gniêciem i zainstalowaniem karty, aby
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Rozwi¹zywanie problemów
1: Aparat nie w³¹cza siê.

2: Aparat wy³¹cza siê zaraz
po w³¹czeniu.

1-1: Czy prawid³owo pod³¹czy³eœ
akumulator i zasilacz? SprawdŸ
po³¹czenia.

1-2: Czy akumulator jest na³adowany
w wystarczaj¹cym stopniu? Na³aduj go
lub u¿yj innego na³adowanego.

2: Czy akumulator jest na³adowany
w wystarczaj¹cym stopniu? Na³aduj go
lub u¿yj innego na³adowanego.

3: Czy wyst¹pi³a kondensacja?
Przeniesienie aparatu z zimnego
miejsca do ciep³ego mo¿e
spowodowaæ wytworzenie siê
kondensacji wewn¹trz urz¹dzenia.
Odczekaj, a¿ kondensacja ust¹pi.

4-1: Czy zainstalowano kartê?
4-2: Czy pokrêt³o zmiany funkcji jest we

w³aœciwym po³o¿eniu?
4-3: Na karcie brakuje wolnego miejsca.

Przed fotografowaniem skasuj kilka
zdjêæ.

3: Obiektyw lub wizjer jest zaparowany.

4: Nie mo¿na zrobiæ zdjêcia.

5 Brak obrazu na ekranie LCD.

6: Ekran LCD/wizjer jest zbyt jasny lub
zbyt ciemny.

7: Lampa b³yskowa nie jest wyzwalana.

8: Nie mo¿na uzyskaæ ostrych zdjêæ
i obrazu na wyœwietlaczu LCD.

5: Czy ekran LCD jest w³¹czony?

6: Wyreguluj jaskrawoœæ ekranu
LCD/wizjera.

7: Wymuszono trwa³e wy³¹czenie lampy
b³yskowej. Zmieñ sposób dzia³ania
lampy b³yskowej.

8: Za pomoc¹ pokrêt³a w³¹cz funkcjê
odpowiedni¹ dla odleg³oœci, z jakiej
fotografujesz.

9: Nie mo¿na odtworzyæ zdjêcia.
9-1: Czy zainstalowano kartê?
9-2: Na karcie nie ma ¿adnych zdjêæ.
9-3: Nie zosta³a w³¹czona funkcja

odtwarzania [ ].
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10: Na ekranie telewizora nie ma obrazu.

11: Nie mo¿na wymieniaæ danych
z komputerem PC.

12: Ustawienia zegara uleg³y
wyzerowaniu.

13: Aparat klekocze, kiedy jest nara¿ony
na wstrz¹sy.

14: Niektóre piksele ekranu LCD s¹
zawsze w³¹czone lub zawsze
wy³¹czone.

10-1: Czy prawid³owo pod³¹czono aparat do
telewizora?

10-2: Prze³¹cz telewizor na odpowiedni
sygna³ wejœciowy.

11-1: Czy prawid³owo pod³¹czono aparat do
komputera?

11-2: Czy aparat zosta³ prawid³owo
rozpoznany przez komputer?

12-1: Je¿eli nie korzysta³eœ z aparatu przez
d³u¿szy czas, zegar móg³ siê
wyzerowaæ.
Kiedy zostanie wyœwietlony komunikat
[PLEASE SET THE CLOCK], ponownie
ustaw zegar.

12-2: Je¿eli zrobisz zdjêcie przed
ustawieniem zegara, czas zrobienia
zdjêcia bêdzie zapisany jako
[0:00 0. 0.   0].

13: W tym samym czasie obiektyw wydaje
dŸwiêki. Po wy³¹czeniu aparatu
i ponownym w³¹czeniu zak³ócenia
ustêpuj¹. Nie oznacza to usterki.

14: Nie oznacza to usterki. Te punkty
ekranu nie maj¹ wp³ywu
na rejestrowany obraz.
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Dane techniczne
Aparat Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

�ród³o zasilania: pr¹d sta³y 8,4V
Pobór mocy: 2,6W rejestrowanie z w³¹czonym ekranem LCD

2,4W rejestrowanie z w³¹czonym wizjerem
2,4W odtwarzanie na ekranie LCD
2,2W odtwarzanie przez wizjer

Efektywna liczba pikseli 2 miliony
Czujnik obrazu przetwornik CCD 1/2,5", ³¹czna liczba pikseli 2 100 000

Podstawowy filtr koloru
12x zoom optyczny, f=4,6 - 55,2 mm
(odpowiednik aparatu 35 mm: 35 - 420 mm)/F2,8

Zoom cyfrowy pojedyncze zdjêcia 3x, zdjêcia seryjne 2x
Fokus TTL Auto/Makro

Spot AF (fotografowanie punktowe)

Zasiêg fokusa: 30 cm (ujêcie szerokok¹tne)/120 cm (powiêkszenia) - ,
Makro/Fotografowanie uproszczone, Program AE z
priorytetem przys³ony, Program AE z priorytetem migawki

5 cm
System migawki Migawka elektroniczna + migawka mechaniczna
Fotografowanie poklatkowe 4 klatki/sekundê, maks. 7 klatek (standard)/4 klatki

(wysoka jakoœæ)
Nagrywanie sekwencji filmowych 320x240 (10 klatek/sekundê z dŸwiêkiem)
Czu³oœæ ISO AUTO/50/100/200/400
Prêdkoœæ migawki 8 - 1/2 000

Dla funkcji rejestrowania sekwencji filmowych:
1/30 - 1/2 000

Balans bieli AUTO/Œwiat³o s³oneczne/Zachmurzenie/Oœwietlenie
halogenowe/w³asne ustawienie bieli

Ekspozycja (AE) Program AE/Program AE z priorytetem przys³ony (A)/
Program AE z priorytetem migawki (S)
Kompensacja ekspozycji (krok co 1/3 EV,
od -2 do +2 EV)

Sposób pomiaru Multi/Spot (fotografowanie punktowe)
Ekran LCD Przek¹tna 1,5", niskotemperaturowy polikrystaliczny

LCD TFT (114 000 pikseli), (wspó³czynnik widoku
pola 100%)

Wizjer Kolorowy wizjer elektryczny (z regulacj¹ dioptrii: -4 - +4)
Lampa b³yskowa Wbudowana wysuwana lampa b³yskowa

Zasiêg lampy (ISO100):
Oko³o 30 cm - 2,1 m (ujêcia szerokok¹tne)
Oko³o 120 cm - 2,1 m  (powiêkszenia)
AUTO/AUTO z redukcj¹ efektu czerwonych oczu/zawsze
w³¹czona/Wolna migawka z redukcj¹ efektu czerwonych
oczu/zawsze wy³¹czona

Mikrofon Monofoniczny
G³oœnik Monofoniczny
Noœnik Karta pamiêci SD/MultiMediaCard

¥

(powiêkszenia) - ¥
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Formaty zapisywanego obrazu Zdjêcia:1600x1200, 1280x960, 640x480
Sekwencje filmowe: 320x240

Jakoœæ Wysoka/standardowa
Format zapisywanych plików

Zdjêcia JPEG (Design rule for Camera File system,
na podstawie Exif 2.2 standard), odpowiedni dla
PDOF

Zdjêcia z dŸwiêkiem JPEG (Design rule for Camera File system,
na podstawie Exif 2.2 standard)
+ QuickTime Motion JPEG 640x480 (zdjêcia
z dŸwiêkiem)

Sekwencje filmowe QuickTime Motion JPEG (film z dŸwiêkiem)
Interfejsy

Cyfrowy USB
Analogowy audio/wideo NTSC/PAL kompozytowe/Wyjœcie liniowe audio

(monofoniczne)
Z³¹cza

USB 5-pinowe Mini USB
Analogowe audio/wideo 2,5 mm jack
DC IN jack EIAJ typu 3

Wymiary (Szer.xWys.xG³êb.) 114 x 70,3 x 83,3 mm (bez czêœci wystaj¹cych)
Masa oko³o 318 g (bez karty i akumulatora)

oko³o 350 g (z kart¹ i akumulatorem)

Zakres tempratury pracy 0 - 40 C
Wilgotnoœæ 10% - 80%

O O

£adowarka/Zasilacz
(Panasonic DE-928B) Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Pr¹d wejœciowy 110-240V, 50/60Hz, 0,29A
Pr¹d wyjœciowy Aparat: 8,4V, 1,2A

£adowanie: 8,4V, 0,65A

Akumulator (litowo-jonowy)
(Panasonic CGA-S002A) Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Napiêcie/pojemnoœæ 7,2V; 680 mAh



Panasonic Polska sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa
www.panasonic.com.pl

Panasonic Polska sp. z o.o. zastrzega sobie mo¿liwoœæ wyst¹pienia b³êdów w instrukcji
i zmian parametrów bez uprzedzenia.


