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Instalace ovlada e a 
aplikace

Po ízení snímku

P ipojení kabelu 
rozhraní USB

Kontrola zapnutí 
fotoaparátu

Kontrola
[Vym nitelný disk]

D kujeme, že jste si zakoupili digitální fotoaparát Samsung.
�P ed použitím fotoaparátu si d kladn  prostudujte tento návod. 
�Pot ebujete-li služby poprodejního servisu, p ineste do servisního 

st ediska fotoaparát v etn  p íslušenství, které by mohlo být 
zdrojem poruchy (nap . baterii, pam ovou kartu atd.). 
�Chcete-li se vyhnout možnému zklamání, p ed použitím (nap .

na významné události, výletu atd.) nejd íve zkontrolujte ádnou
innost fotoaparátu. Spole nost Samsung nenese žádnou 

odpov dnost za ztráty nebo škody zp sobené chybnou funkcí 
fotoaparátu.
�Tuto p íru ku uschovejte na bezpe ném míst .
�Pokud použijete ke kopírování obrázk  z pam ové karty do 

po íta e te ku karet, snímky mohou být poškozené. P ed
p enosem snímk  z fotoaparátu do po íta e zkontrolujte, zda k 
propojení fotoaparátu a po íta e používáte kabel USB dodaný 
s fotoaparátem. Nezapome te, že výrobce nenese žádnou 
odpov dnost za poškození nebo ztrátu dat na pam ové kart  z 
d vod  použití te ky pam ových karet.
�Obsah, obrázky a technické údaje obsažené v této uživatelské 

p íru ce mohou být zm n ny bez p edchozího upozorn ní.

ÄMicrosoft, Windows a logo Windows jsou registrované ochranné 
známky spole nosti Microsoft Corporation, Inc. v USA a dalších 
zemích.
ÄAdobe a Reader jsou ochranné známky nebo registrované 

ochranné známky v USA a dalších zemích.
ÄVšechny další obchodní nebo výrobní známky uvedené v této 

p íru ce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo 
ochrannými známkami p íslušných fi rem.

Seznámení s fotoaparátemPokyny
P i používání fotoaparátu dodržujte následující postup.

Chcete-li používat fotoaparát spolu s 
po íta em, musíte nejd íve nainstalovat 
aplika ní software. Poté m žete snímky 
exponované fotoaparátem ukládat do 
po íta e a upravovat pomocí edita ního
programu. (str. 84)

Exponujte snímek. (str. 19)

Dodaný kabel USB zapojte do portu 
USB po íta e a do propojovacího 
konektoru USB na fotoaparátu. (str. 86)

Zkontrolujte, zda je fotoaparát 
zapnutý. Pokud je vypnutý, zapn te
jej stiskem tla ítka na fotoaparátu.

Spus te aplikaci Pr zkumník systému 
Windows a vyhledejte položku 
[Vyjímatelný disk]. (str. 87)
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Nebezpe í Varování
NEBEZPE Í ozna uje bezprost edn  nebezpe né situace, které mohou 
vést ke zran ní nebo smrti osob.

� Nepokoušejte se fotoaparát jakýmkoliv zp sobem upravovat. Pokud 
tak u iníte, m žete zp sobit požár, zran ní, úraz elektrickým 
proudem nebo vážn  poškodit fotoaparát. Kontrola vnit ních ástí,
údržba a opravy mohou být provád ny pouze autorizovaným servisním 
st ediskem fotoaparát  Samsung.
� Tento výrobek neumís ujte v blízkosti ho lavých nebo vzn tlivých plyn

– mohli byste tím zvýšit riziko exploze.
� Pokud do fotoaparátu vnikla jakákoliv tekutina nebo cizí p edm t,

nepoužívejte ho. P ístroj neprodlen  vypn te a odpojte jej od 
napájecího zdroje. Kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní 
st edisko fotoaparát  Samsung. Nepokra ujte v používání fotoaparátu, 
protože hrozí jeho vznícení, p ípadn  úraz elektrickým proudem.
� Do p ístupových otvor  na fotoaparátu (jako je nap . št rbina pro 

zasunutí pam ové karty, prostor baterie) nevkládejte ani nezasouvejte 
žádné kovové, ho lavé nebo jiné cizí p edm ty. Hrozí nebezpe í úrazu 
elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
� Pokud máte vlhké ruce, s fotoaparátem nemanipulujte. Hrozí 

nebezpe í úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ ozna uje bezprost edn  nebezpe né situace, které mohou 
vést k vážnému zran ní nebo smrti osob.

� Nepoužívejte blesk v bezprost ední blízkosti lidí nebo zví at. Aktivace 
blesku p ímo u o í m že vést k poškození zraku.
� Z bezpe nostních d vod  uchovejte tento výrobek mimo dosah d tí a 

zví at a zabra te tak možným nehodám, nap .:
- Spolknutí baterie nebo malých sou ástí. V p ípad  nehody ihned 

vyhledejte léka e.
- Pohyblivé ásti fotoaparátu mohou zp sobit zran ní.
� Baterie a fotoaparát se mohou vlivem dlouhého používání zah át

a zp sobit nefunk nost fotoaparátu. Pokud se tak stane, nechte 
fotoaparát n kolik minut v klidu, aby mohl vychladnout.
� Fotoaparát nevystavujte p íliš vysokým teplotám, nap . v uzav eném

automobilu, na p ímém slunci i na jiných místech s extrémními 
teplotami. P sobení vysokých teplot m že nep ízniv  p sobit na 
pouzdro fotoaparátu a jeho vnit ní komponenty, p ípadn  m že
zp sobit požár.
� B hem používání nezakrývejte fotoaparát ani nabíje ku. T lo p ístroje

se m že p eh át a zdeformovat nebo zp sobit požár. Fotoaparát i 
jeho p íslušenství používejte výhradn  v dob e v traných místech.
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Upozorn ní
UPOZORN NÍ ozna uje potenciáln  nebezpe né situace, které mohou 
vést k lehkému nebo st edn  závažnému zran ní.
� Net snící, p eh áté nebo poškozené baterie mohou zp sobit požár 

nebo zran ní.
 - Ve fotoaparátu používejte jen stanovenou a doporu enou baterii.
 - Zkratovanou, p eh átou nebo poškozenou baterii nevhazujte do ohn .
 - Nevkládejte baterii s opa nou polaritou.
� Neplánujete-li fotoaparát delší dobu používat, baterii vyjm te. Z baterie 

by mohl uniknout elektrolyt, který vyvolává korozi, a trvale poškodit 
sou ásti fotoaparátu.
� Nepoužívejte blesk, pokud se jej dotýkáte rukama nebo jakýmkoli 

p edm tem. Nedotýkejte se blesku po jeho opakovaném používání. 
Mohlo by dojít k popálení.
� Pokud je fotoaparát p ipojen k sí ovému adaptéru a je zapnutý, 

nepohybujte s ním. Po použití vždy nejd íve fotoaparát vypn te a 
potom odpojte kabel z elektrické zásuvky. Poté, ješt  než 
s fotoaparátem pohnete, se ujist te, zda jsou odpojeny všechny propo-
jovací kabely jiných za ízení. Pokud tak neu iníte, m žete kabely nebo 
konektory poškodit a zp sobit požár i úraz elektrickým proudem.
� Dejte pozor, abyste se nedotýkali objektivu nebo jeho krytu. P edejdete

tak rozmazaným snímk m a p ípadnému poškození fotoaparátu.
� P i expozici snímk  nezakrývejte objektiv ani blesk.
� Používáte-li fotoaparát p i nízkých teplotách, mohou nastat následující 

p ípady. Nejedná se o závadu p ístroje a správná innost p ístroje
bude obvykle obnovena p i normální teplot .

 -  Zapnutí LCD displeje trvá déle a zobrazované barvy se mohou lišit od 
skute ných.

 - Po zm n  kompozice m že p etrvávat obraz na LCD displeji.
� Ponecháte-li v blízkosti pouzdra fotoaparátu kreditní kartu, m že se 

její záznam poškodit. V blízkosti pouzdra fotoaparátu neponechávejte 
karty s magnetickým záznamem.

�Použití nabíje ky, která nevyhovuje technické specifi kaci fotoaparátu, 
m že zp sobit poruchu. Doporu ujeme používat dodanou baterii nebo 
nabíjecí baterii.
Ä Dostupný sí ový adaptér :

 Nap tí: 3,3 V, Proud: 2,0 A, Pr m r: 2,35
� Po zapnutí fotoaparátu zkontrolujte, zda jsou typ baterie a nastavení 

uvedené v nabídce [Nastavení] > [Baterie] (str. 52) stejné nebo ne.
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023  Použití režimu Videoklip
023  Záznam videoklipu bez zvuku
023   Pozastavení záznamu videoklipu 

(Postupný záznam)
024 Na které skute nosti je t eba p i

expozici snímk  pamatovat
025 Nastavení fotoaparátu pomocí tla ítek
025 Tla ítko Napájení
025 Tla ítko Spoušt
025 Tla ítko transfokátoru
027 Tla ítko Info (DISP) / Nahoru
027 Tla ítko Makro / Dol
029 Aretace ost ení
029 Tla ítko Blesk / Vlevo
031 Tla ítko Samospouš  / Vpravo
033 Tla ítko MENU
033 Tla ítko OK
033 Funkce
034   Aktivace funkcí pomocí tla ítka MENU
034  Korekce expozice
035  Vyvážení bílé barvy
036  ISO
036  Rozpozn. tvá e
038  Tón tvá e
038  Retuš tvá e

Obsah

P IPRAVEN

ZÁZNAM

007 P ehled p íslušenství
007  Obsah balení
007  P íslušenství prodávané samostatn
008 Popis ovládacích prvk
008  Zep edu a shora
009  Zp t
010  Zespodu
010  Tla ítko s 5 funkcemi
011  Indikátor samospoušt
011  Indikátor stavu fotoaparátu
011  Ikona režimu
012 P ipojení ke zdroji napájení
013 Vložení pam ové karty
014 Pokyny k používání pam ové karty
016 První použití fotoaparátu

017 Indikátor na LCD displeji
018 Použití nabídky
019 Spušt ní režimu záznamu
019  Volba režim
019  Použití režimu Auto
020  Použití režimu Program
020  Použití režimu DIS
021  Použití režimu pr vodce fi lmováním
022  Použití režim  Scéna
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038  Velikost snímku
039  Kvalita / Snímková frekvence
039  M ení expozice
040  Režim snímání
040  Typ automatického ost ení
041  Volba foto. stylu
042  Nast.obr.
043  Hlasová poznámka
043  Hlasový záznam
044  Záznam zvuku

045 Nabídka Zvuk
045 Zvuk
045  Hlasitost
045  Zvuk p i zapnutí
045  Zvuk záv rky
045  Pípnutí
046  Zvuk AF
046  Autoportrét
046 Nabídka Nastavení
046 Displej 
046  Language
046  Popis funkce
047  Úvodní obrázek
047  Jasný displ.

NASTAVENÍ

047  Náhled
047  Úsporný režim
048 Nastavení
048  Formátování pam ti
048  Inicializace
049  Nastavení data, asu a formátu data
049 asové pásmo
049  Název souboru
050  Tisk data po ízení snímku
050  Automatické vypnutí
051  Volba typu videovýstupu
052  Pomocné sv tlo automatického ost ení
052  Nastavení sb rnice USB
052  Volba typu baterie

053 Spušt ní režimu p ehrávání
053  P ehrávání snímk
053  P ehrávání videoklip
054  Funkce zachycení snímku z videoklipu
054   P ehrávání nahraného zvukového 

záznamu
055  P ehrávání nahrané hlasové poznámky
055 Indikátor na LCD displeji
056 Nastavení fotoaparátu pomocí tla ítek
056 Tla ítko režimu P ehrávání

P EHRÁVÁNÍ

Obsah
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073 PictBridge: Výb r snímku
073 PictBridge: Nastavení tisku
074 PictBridge: Resetovat
074 D ležitá upozorn ní
076 Varovná hlášení
077 D íve než kontaktujete servisní 

st edisko
079 Technické údaje

082 Poznámky k softwaru
082 Požadavky na systém
083 O softwaru
084 Instalace ovlada e a aplikace
086 Spušt ní režimu po íta e
089 Odebrání vyjímatelného disku
090 Samsung Master
093 Nastavení ovlada e USB pro po íta e

Macintosh
093 Použití ovlada e USB pro po íta e

Macintosh
094 Otázky a odpov di

SOFTWARE

Obsah

056 Tla ítko Náhled / Zv tšení
058 Tla ítko Info (DISP) / Nahoru
058 Tla ítko P ehrávání a pauza/OK
059 Tla ítko Doleva/Doprava/Dol /MENU
059 Tla ítko Vymazat
060 Nastavení funkce p ehrávání pomocí 

LCD displeje
062 Upravit  
062  Zm na velikosti
063  Otá ení snímku
063  Volba foto. stylu
064  Nast.obr.
065 Spušt ní Prezentace snímk
065  Spus te Prezentaci snímk
066  Výb r snímk
066 Nastavení efekt  Prezentace snímk
067  Nastavení intervalu p ehrávání
067  Nastavení doprovodné hudby
067 Soubor - možnosti
067  Vymazání snímk
068  Ochrana snímk
068  Hlasová poznámka
069  DPOF
071  Kopírování na kartu
072 PictBridge
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P ehled p íslušenství
P ed použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny komponenty. Obsah balení se m že lišit podle prodejního regionu. 
Chcete-li zakoupit volitelné p íslušenství, kontaktujte nejbližšího prodejce nebo autorizované servisní st edisko Samsung. Skute ný vzhled 
sou ástí a p íslušenství nemusí p esn  odpovídat vyobrazení.

Obsah balení

Fotoaparát Alkalické baterie 
typu AA Kabel USB emínek Disk CD se softwarem

(viz str. 83)
Návod k obsluze,

Záru ní list

P íslušenství prodávané samostatn

Pam ová karta typu 
SD, SDHC nebo MMC 

(viz str.15)
Nabíjecí baterie Nabíje ka AV kabel Napájecí kabel Pouzdro fotoaparátu
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Popis ovládacích prvk

Zep edu a shora

Tla ítko spoušt

Objektiv / 
Kryt objektivu

Blesk

Tla ítko napájení

Mikrofon

Indikátor samospoušt  / 
idlo automatického ost ení

Reproduktor
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Popis ovládacích prvk

Zp t

Tla ítko s 5 funkcemi

Tla ítko režimu p ehrávání

Tla ítko MENU

LCD displej

Indikátor stavu fotoaparátu

Tla ítko Fn / Mazání

O ko emínku

Tla ítko transfokátoru Tele(T) 
(Digitální p iblížení)

Tla ítko transfokátoru Wide(W) 
(Náhled)

koncovka
USB / AV / 
DC
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Zespodu

Popis ovládacích prvk
Tla ítko s 5 funkcemi

Ä Chcete-li otev ít kryt prostoru na baterie, posu te pá ku krytu baterie 
ve sm ru šipky.

Tla ítko Info / Nahoru

Tla ítko
Blesk/Vlevo

Tla ítko Samospouš
/ Vpravo

Tla ítko Makro / Dol

Tla ítko OK / 
P ehrávání a Pauza

Závit stativu

Kryt prostoru baterie

Otvor pro pam ovou kartu

Prostor baterie
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Ikona režimu
Podrobnosti o nastavení režimu fotoaparátu naleznete na stran  19.

Indikátor samospoušt
Ikona Stav Popis

Bliká

- Prvních 8 sekund indikátor bliká v sekundových 
intervalech.

- Poslední 2 sekundy indikátor rychle bliká v 
0,25sekundových intervalech.

Bliká P ed expozicí snímku indikátor po dobu 2 sekund 
rychle bliká v 0,25sekundových intervalech.

Bliká První snímek bude exponován za 10 sekund a 
druhý snímek o 2 sekundy pozd ji.

Bliká Po stisknutí tla ítka spoušt  bude snímek ex-
ponován v souladu s pohybem objektu.

Indikátor stavu fotoaparátu
Stav Popis

Zapnutí Indikátor se rozsvítí a zhasne, jakmile je 
fotoaparát p ipraven k po ízení snímku.

Po expozici snímku Indikátor bliká b hem ukládání snímku a zhasne, jak-
mile je fotoaparát p ipraven k po ízení dalšího snímku.

Baterie blesku se nabíjí Indikátor bliká.
P i p ipojení kabelu 
USB k po íta i

Indikátor se rozsvítí 
(Po inicializaci za ízení zhasne LCD displej)

P enos dat do po íta e
nebo z po íta e Indikátor bliká (LCD displej nesvítí).

P i p ipojení kabelu 
USB k tiskárn Indikátor nesvítí.

Když tiskárna tiskne Indikátor nesvítí.

P i aktivaci automatického ost ení
Indikátor se rozsvítí (Fotoaparát zaost il na objekt)

Indikátor bliká. (Fotoaparát na objekt nezaost il)

Popis ovládacích prvk

REŽIM Auto Program DIS Fotografický
pr vodce

IKONA

REŽIM Scéna Video - -

IKONA

REŽIM SCÉNA

IKONA Snímek s 
retuší Noc Portrét D ti

IKON

REŽIM Krajina Detail Text Západ Slunce

IKONA

REŽIM Svítání Protisv tlo Oh ostroj Pláž&sníh

IKONA
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P ipojení ke zdroji napájení

� Technické parametry nabíjecí baterie SNB-2512
Model SNB-2512
Typ Ni-MH
Kapacita 2500mAh
Nap tí 1.2V x 2
Doba nabíjení P ibližn  300 minut (pro SBC-N2)

Ä P iložená baterie se m že lišit podle regionu, kde jste výrobek 
zakoupili.

Doporu ujeme baterie pro digitální fotoaparáty (ne starší než rok od 
data výroby). Vhodné baterie jsou uvedeny níže.
- Jednorázové baterie :  2 x alkalické baterie typu AA 

(vysoká kapacita)
- Nabíjecí baterie (volitelné) : SNB-2512 (Ni-MH)

D ležité informace týkající se použití baterie
�Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypn te jej.
� Pokud fotoaparát nebudete používat delší dobu, baterii vyjm te.

Ponecháte-li baterii ve fotoaparátu, postupn  ztrácí výkon a 
m že dojít k úniku elektrolytu.
� Nízké teploty (nižší než 0 °C) mohou ovlivnit výkon baterie a 

zkrátit její životnost.
� Za normální teploty se baterie obvykle zotaví.
� P i dlouhodobém používání se m že t lo fotoaparátu zah ívat.

Tento stav je normální.
� Alkalické baterie lze bez problém  zakoupit. Životnost baterií 

závisí na výrobci a podmínkách fotografování.
� Nepoužívejte manganové baterie, nebo  nemohou poskytnout 

dostate ný výkon.
� Doporu ujeme používat vysokokapacitní baterie (alkalické, 

nikl-hydridové). P i použití jiného typu baterie m že dojít ke 
zkrácení provozní doby fotoaparátu. 
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P ipojení ke zdroji napájení

� O stavu baterie informuje ty stavový indikátor zobrazený na LCD 
displeji.

 Indikátor stavu 
baterie

Stav baterie Baterie je pln
nabitá.

 Nízká kapacita 
baterie (P ipravte
se na nabití nebo 

použití záložní 
baterie.)

 Nízká kapacita 
baterie (P ipravte
se na nabití nebo 

použití záložní 
baterie.)

 Baterie je vybitá.
(Nabijte ji nebo 

použijte náhradní 
baterii.)

Ä Jestliže fotoaparát a baterii používáte na extrémn  chladném nebo 
horkém míst , m že se stav baterie uvedený na LCD displeji lišit od 
skute nosti

� Baterii vkládejte podle obrázku
- Pokud fotoaparát po vložení 

baterie nelze zapnout, 
zkontrolujte polaritu baterie (+ / -).

- Pokud je kryt prostoru pro baterii 
otev en, netla te na n j silou. 
Mohli byste jej poškodit.

Vložení pam ové karty
�  Pam ovou kartu vkládejte podle obrázku.

- P ed vložením pam ové karty 
vypn te fotoaparát.

- Pam ovou kartu vložte tak, 
aby p ední ást karty sm ovala
k p ední ásti fotoaparátu 
(objektivu) a konektory karty k 
zadní ásti fotoaparátu (LCD 
displeji).

- Nevkládejte pam ovou kartu do 
fotoaparátu opa n .
Pokud tak u iníte, m že dojít 
k poškození otvoru pam ové
karty.
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Pokyny k používání pam ové karty
� Nastane-li n který z níže uvedených p ípad , uložená data 

mohou být poškozena:
 -  P i nesprávném použití pam ové karty.
 -  Dojde-li k vypnutí napájení nebo k vyjmutí pam ové karty 

b hem záznamu, mazání (formátování) nebo tení.
� Spole nost Samsung nem že nést odpov dnost za ztracená data.
� D ležitá data doporu ujeme zálohovat na jiná média, jako nap .

disketa, pevný disk, disk CD atd.
� Není-li k dispozici dostatek pam ti:

Objeví se hlášení [Pam  plná] a fotoaparát p estane pracovat. 
Chcete-li zajistit pot ebné množství pam ti, vym te pam ovou
kartu nebo z karty vymažte uložené nepot ebné snímky.

� Nevyjímejte pam ovou kartu, bliká-li indikátor stavu fotoaparátu 
– m že dojít k poškození dat, která jsou na kart  uložena.

� Pokud poprvé používáte nov  zakoupenou pam ovou kartu, 
kartu obsahující data, která fotoaparát nem že rozpoznat, nebo 
kartu, která obsahuje snímky z jiného fotoaparátu, nezapome te ji 
zformátovat (viz str. 48).
� Kdykoli vkládáte nebo vyjímáte pam ovou kartu, vždy nejprve 

vypn te fotoaparát.
� P i dlouhodobém opakovaném používání pam ové karty se 

m že snížit její výkon. V takovém p ípad  je t eba zakoupit 
novou pam ovou kartu. Na opot ebení pam ové karty b žným
používáním se záruka spole nosti Samsung nevztahuje.
� Pam ová karta je citlivé elektronické za ízení.

Neohýbejte ji, neházejte s ní a nevystavujte ji silným náraz m.
� Pam ovou kartu neskladujte v prost edí se silným elektrickým 

nebo magnetickým polem, nap . v blízkosti reproduktor  nebo 
televizních p ijíma .
� Kartu nepoužívejte ani neskladujte v prost edí s extrémními 

teplotami.
� Zamezte ušpin ní pam ové karty a jejímu kontaktu s jakoukoli 

tekutinou. Pokud se tak stane, kartu o ist te m kkou ut rkou.
� V dob , kdy kartu nepoužíváte, ji skladujte v pouzd e.
� B hem a po delším užívání si m žete všimnout, že je pam ová

karta horká. Tento stav je normální.
� Nepoužívejte pam ovou kartu, kterou používáte v jiném 

digitálním fotoaparátu. Chcete-li ji p esto použít, musíte ji v tomto 
fotoaparátu nejprve naformátovat. 
� Nepoužívejte pam ovou kartu zformátovanou v jiném fotoaparátu 

nebo te ce pam ových karet.



15

Pokyny k používání pam ové karty
Ve fotoaparátu m žete používat pam ové karty typu SD/SDHC a 
MMC (Multi Media Card). 

�  Pam ová karta SD/SDHC je vybavena ochranou proti zápisu, 
která chrání snímky p ed vymazáním nebo zformátováním. 
Posunete-li p epína  sm rem ke spodní ásti pam ové karty 
SD/SDHC, budou data chrán na. Posunutím p epína e sm rem k 
horní ásti pam ové karty SD/SDHC ochranu dat zrušíte.
� P ed fotografováním posu te p epína  sm rem k horní ásti

pam ové karty SD/SDHC.

Používáte-li kartu typu SD o velikosti 1 GB, využijete kapacitu následujícím 
zp sobem. Uvedené údaje jsou pouze informativní, nebo  kapacita snímk
m že být ovlivn na fotografovaným motivem i typem pam ové karty.

� Tla ítko p iblížení není b hem nahrávání videa funk ní.
� Doba záznamu m že záviset na nastaveném p iblížení.
� M žete zaznamenat až 4 GB nebo 2 hodiny videa.

 Velikost uloženého 
obrázku

Velmi 
jemná Jemná Normální 30 fps 15 fps

Snímek

Asi 183 Asi 334 Asi 472 - -

Asi 200 Asi 362 Asi 511 - -

Asi 252 Asi 442 Asi 613 - -

Asi 252 Asi 445 Asi 619 - -

Asi 334 Asi 578 Asi 793 - -

Asi 495 Asi 814 Asi 1067 - -

Asi 1238 Asi 1673 Asi 1876 - -

Videoklip
- - - Asi 7'5" Asi 13'54"

- - - Asi 26'24" Asi 49'22"

Konektor karty

P epína  ochrany 
proti zápisu

Štítek

[Pam ová karta SD (Secure Digital)]
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� Nastavení data, asu a formátu data
1. Vyberte nabídku [Date&Time] pomocí 

tla ítek Nahoru/Dol  a stiskn te
tla ítko Vpravo.

2. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol /Vlevo/
Vpravo vyberte požadovanou 
podnabídku a stiskn te tla ítko OK.
Tla ítko Vlevo / Vpravo :  Zvolí typ sv tového asu/ roku/m síce/

dne/hodin/ minut/data.
Tla ítko Nahoru / Dol  :  M ní hodnotu aktuální položky.

Ä Další informace o sv tovém ase naleznete na stran  49.

První použití fotoaparátu
� Po prvním zapnutí fotoaparátu se na displeji zobrazí výzva k 

zadání data, asu, jazyka a typu baterie. Po nastavení data, 
asu, jazyka a typu baterie se tato nabídka již nezobrazí. Datum, 
as, jazyk a typ baterií nastavte d íve, než za nete fotoaparát 

používat.

� P ed prvním použitím pln  nabijte dobíjecí baterii.

1. Vyberte nabídku [Language] pomocí 
tla ítek Nahoru/Dol  a stiskn te tla ítko
Vpravo.

2. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
požadovanou podnabídku a stiskn te
tla ítko OK.

� Nastavení typu baterií
1. Vyberte nabídku [Battery Type] pomocí 

tla ítek Nahoru/Dol  a stiskn te
tla ítko Vpravo. 

2. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
požadovanou podnabídku a stiskn te
tla ítko OK.
- Jestliže je zvolen typ baterie, fotoaparát bude optimalizován 

podle zvoleného typu baterie.
Podnabídka [Battery Type]: [Alkaline] / [Ni-MH]

Ä Další informace o typu baterie naleznete na stran  52.

Back Set

Date & Time  :08/12/01

Battery Type :alkaline

Language :English
English

Français
Deutsch
Español
Italiano

Back Set

Date & Time  :09/01/01

Battery Type :alkaline

Language :English

Alkaline

Ni-MH

Exit Back

Date & Time  :09/01/01

Battery Type :alkaline

Language :English

2009 / 01 / 01 13:00 yyyy/mm/dd

yyyy  mm  dd
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� LCD displej zobrazuje informace o funkcích a volbách.

Indikátor na LCD displeji

. Popis  Ikony Stránka

1 Režim záznamu Str.19

2 Lišta optického nebo digitál-
ního zoomu, míra p iblížení Str.25

3 Hlasová poznámka Str.43

4
Po et dostupných 
zbývajících snímk 00001 Str.15

Zbývající délka záznamu 00:00:00 Str.15

. Popis  Ikony Stránka

5 Ikona pam ové karty / 
Ikona vnit ní pam ti -

6 Baterie Str.13

7 Blesk Str.29

8 Samospouš Str.31

9 Makro Str.27

10 Volba foto. stylu Str.41

11 Rozpozn. tvá e Str.36

12 Tón tvá e Str.38

13 Retuš tvá e / Nast.obr. / 
Se zvukem

Str.38/
42/44

14 Datum / as 2009/01/01  01:00 PM Str.49

15 Upozorn ní na nebezpe í
ot es  fotoaparátu Str.24

16 Ráme ek automatického zaost ení Str.40

17 Režim snímání Str.40

18 M ení expozice Str.39

19 Kvalita obrazu / Snímková frekvence Str.39

20 Velikost snímku Str.38

21 ISO Str.36

22 Vyvážení bílé barvy Str.35

23 Korekce expozice Str.34

[Snímek a kompletní stav]
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Použití nabídky
1. Zapn te fotoaparát a stiskn te tla ítko MENU. Zobrazí se nabídka pro jednotlivé režimy fotoaparátu.

2. Tla ítka Nahoru a Dol  slouží k procházení položkami nabídky.

3. Pomocí tla ítek Doleva a Doprava m žete vybrat podnabídku. 

4. Vyberte požadovanou položku podnabídky. Tla ítkem OK uložíte nastavení a vrátíte se do p edchozího okna.

Stiskn te
tla ítko VLEVO 
nebo VPRAVO.

Stiskn te
tla ítko VLEVO 
nebo VPRAVO.

Stiskn te tla ítko
NAHORU nebo 

DOL .

Stiskn te tla ítko
NAHORU nebo 

DOL .

Režim Úvodní zvuk

Zvuk záv rky

Pípnutí

Zvuk autofokusu

Autoportrét

Hlasitost

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna
Video

Auto

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Režim Úvodní zvuk

Zvuk záv rky

Pípnutí

Zvuk autofokusu

Autoportrét

Hlasitost

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Režim Velikost snímku

Kvalita

Oblast ost ení

Volba Foto. Stylu 

Zvuk

Rozpozn. tvá e

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu  :Zapnuto

Autoportrét  :Zapnuto

Hlasitost :St edn

Konec Zp t

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna
Video

Auto

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu  :Zapnuto

Autoportrét  :Zapnuto

Hlasitost :St ednVypnuto

Potichu
St edn
Hlasit

Konec Zm nit

Konec Zm nit Konec Zm nit Konec Zm nit

Konec Zm nit
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Spušt ní režimu záznamu

Použití režimu Auto (  ) 

 1.  Vložte baterie (str. 13). P i vkládání 
dodržujte vyzna enou polaritu (+ / -).

 2.  Vložte pam ovou kartu (str. 13). Vzhl-
edem k tomu, že fotoaparát má vnit ní
pam  o kapacit  11MB, pam ovou
kartu není nutné používat. Pokud není 
vložena pam ová karta, snímky budou 
ukládány do vnit ní pam ti. Je-li vložena pam ová karta, snímky 
budou ukládány na pam ovou kartu.

 3. Zav ete kryt prostoru pro baterii.
 4.  Zapn te fotoaparát stiskem tla ítka napájení. 
 5. Vyberte režim Auto pomocí tla ítka MENU.
 6.  Nasm rujte fotoaparát na fotografovaný objekt a pomocí LCD 

displeje prove te kompozici snímku.
 7. Stiskem tla ítka spoušt  exponujte snímek.

Tento režim vyberte pro rychlou a snadnou expozici snímk , která 
vyžaduje minimální zásah uživatele.

Volba režim
Požadovaný režim m žete zvolit pomocí 
tla ítka MENU umíst ného na zadní stran
p ístroje.

� Použití tla ítka MENU

1. Nabídka se zobrazí po stisknutí tla ítka
MENU.

2. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
nabídku [Režim] a stiskn te tla ítko
Doprava.

3. Pomocí tla ítka Nahoru/Dol  vyberte 
požadovaný režim a poté stiskn te
tla ítko OK.

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Konec Zm nit

Program

Program

Program

Konec Zp t

Konec Zp t

Konec Zp t

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

DIS

Fotografický pr vodce
Scéna

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna
Video

Auto

Functions

Zvuk

Display

Settings

Video

Auto

Konec Zm nit

� Pokud zaost ovací ráme ek z ervená p i namá knutí spoušt ,
znamená to, že fotoaparát nem že objekt zaost it. V takovém 
p ípad  zaznamenaný snímek nemusí být ostrý.
� P i expozici snímk  nezakrývejte objektiv ani blesk.
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Spušt ní režimu záznamu

Režim digitální stabilizace obrazu (DIS, Digital Image Stabilisation)
Tento režim snižuje vliv ot es  na fotoaparát a pom že vám dosáhnout 
správné expozice snímk  i za mén  p íznivých sv telných podmínek.

 1.  Vyberte režim DIS pomocí tla ítka
MENU. (str. 19)

 2.  Nasm rujte fotoaparát na fotografo-
vaný objekt a pomocí LCD displeje 
prove te kompozici snímku.

 3.  Stiskem tla ítka Spoušt  exponujte 
snímek.

Použití režimu DIS (  )

� Skute nosti, na které je t eba brát ohled v režimu DIS

 1.  V režimu DIS není možné použít digitální zoom.
 2.  Pokud je scéna osv tlena jasn jším sv tlem, než je sv tlo

zá ivky, režim DIS nebude aktivován.
 3.  Je-li scéna osv tlena slabším sv tlem, než je sv tlo zá ivky, 

zobrazí se varovný indikátor ( Ã ) upozor ující na nebezpe í
rozhýbání snímku. Nejlepších výsledk  dosáhnete, budete-
li fotografovat pouze v situacích, kdy varovný indikátor ( Ã ) 
není zobrazen.

 4.  Snímek pohybujícího se objektu m že být rozmazaný.
 5.  Režim DIS využívá procesor digitálního fotoaparátu, proto snímky 

zachycené v režimu DIS mohou být zpracovávány delší dobu. 

Volbou automatického režimu je nastavena optimální konfi gurace 
fotoaparátu. Stále m žete ru n  nastavit všechny funkce krom
hodnot clony a expozi ní doby. 

 1.  Vyberte režim Program pomocí 
tla ítka MENU (str. 19).

 2.  Po stisknutí tla ítka Menu m žete
nastavit pokro ilé funkce

Použití režimu Program (  )

K dispozici jsou tyto podnabídky funkcí:

Popis Stránka Popis Stránka
EV Str.34 M ení Str.39

Vyvážení  bílé Str.35 Režim snímání Str.40
ISO Str.36 Oblast ost ení Str.40

Rozpozn. tvá e Str.36 Volba foto. stylu Str.41
Velikost snímku / 
Rozlišení videa Str.38 Nast.obr. Str.42

Kvalita / Frekv.snímání Str.39 Zvuk Str.43
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Spušt ní režimu záznamu

Použití režimu pr vodce fi lmováním (  ) 
Pomáhá uživateli nau it se správnou metodu fi lmování, což zahrnuje 
ešení možných problém , které se mohou p i fi lmování vyskytnout, 

a uživateli umož uje procvi it si fi lmování.

Funkce dostupné v režimu pr vodce filmováním
� Funkce, které lze použít p i potížích se zaost ením
� Funkce, které lze použít, pokud se obraz chv je
� Funkce, které lze použít p i filmování v tmavých podmínkách
� Funkce, které lze použít p i úprav  jasu obrazu 
� Funkce, které lze použít p i úprav  barvy fotografie

[Funkce, které lze použít p i potížích se zaost ením]

Stisknutí tla ítka
Vlevo / Vpravo
Stisknutí OK

Stisknutí tla ítka
Nahoru / Dol

Stisknutí tla ítka
Nahoru

Stisknutí OKStisknutí tla ítka spoušt Cvi ení za ne po 
stisknutí spoušt .

Pr vodce 

Fotografický pr vodce

Funkce pro vyrovnání chv ní fotoaparátu.

Funkce pro úpravu jasu.

Funkce pro použití, pokud je obraz rozost ený.

Funkce pro použití p i slabém osv tlení.

Funkce pro použití p i úprav  barev.

Fotografický pr vodce

P i úsp šném zaost ení 
domá kn te tla ítko spoušt .
P i neúsp šném zaost ení 
namá kn te spouš  znovu.

2/2

Zp t Nacvi ovat

Fotografický pr vodce

Stav zaost ení lze ov it 
namá knutím tla ítka spoušt
- Zelená: Úsp šné zaost ení 
- ervená: Zaost ení se nezda ilo

1/2

Zp t Nacvi ovat

Fotografický pr vodce

Pr vodce 

Funkce pro použití, pokud je obraz rozost ený.

Zaost ení objektu ve vzdálenosti 80 a více cm

Zaost ení lidských tvá í

Zaost ete namá knutím tla ítka spoušt

Zaost ení objektu ve vzdálenosti do 80 cm

Fotografický pr vodce

Stisknutí tla ítka
Vlevo / Vpravo
Stisknutí OK

Zp t Zm nitZm nit
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Spušt ní režimu záznamu

Tuto nabídku použijte pro snadné nastavení optimální konfi gurace 
p i fotografování v r zných podmínkách.

 1.  Vyberte režim Scéna pomocí tla ítka
MENU (str. 19).

 2.  Nasm rujte fotoaparát na fotografo-
vaný objekt a pomocí LCD displeje 
prove te kompozici snímku.

 3.  Stiskem tla ítka spoušt  exponujte 
snímek.

Použití režim  Scéna (  ) Dostupné režimy scény jsou uvedeny níže.

 [Snímek s retuší] (  ) :  Po ízení snímku osoby s 
odstran ním vad pleti

 [Noc] (  ) :  tento režim použijte k expozici 
snímk  v noci nebo p i nep íznivých
sv telných podmínkách.

 [Portrét] (  ) :  Pro fotografování osob.

 [D ti] (  ) :  Pro expozici rychle se pohybujících 
p edm t , nap . d tí.

 [Krajina] (  ) :  K exponování snímk  vzdálených 
scenérií.

 [Detail] (  ) :  Pro fotografování detail  malých 
objekt , jako nap . rostlin nebo 
hmyzu.

 [Text] (  ) :  Tento režim použijte k fotografování 
dokument .

 [Západ Slunce] (  ) : Fotografování západ  slunce.

 [Svítání] (  ) : Pro scény za rozb esku.

 [Protisv tlo] (  ) :  Pro portrétování v protisv tle bez 
nežádoucího ztmavení objektu.

 [Oh ostroj] (  ) : Pro snímky oh ostroje.

 [Pláž&sníh] (  ) :  Scenérie s mo em, jezerem, pláží a 
zasn ženou krajinou.
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Spušt ní režimu záznamu

Videosekvence m žete nahrávat do zapln ní kapacity pam ti.
 1.  Oto ným voli em režimu vyberte 

režim VIDEOKLIP. (Na LCD displeji 
se zobrazí ikona režimu VIDEOKLIP 
s p ibližnou délkou záznamu.)

 2.  Nasm rujte fotoaparát na fotografovaný 
objekt a pomocí LCD displeje prove te
kompozici snímku.

 3.  Stiskn te tla ítko spoušt  a spus te záznam videoklipu, který bude trvat 
až do zapln ní dostupné pam ti. Záznam videoklipu bude pokra ovat i 
po uvoln ní tla ítka spoušt . Záznam ukon íte op tným stiskem tla ítka
spoušt .
Ä P ehled dostupných rozlišení a typ  videoklipu:

- Rozlišení : 640x480, 320x240 (volitelné) 
- Typ souboru s videoklipem : AVI (MJPEG)
- Snímková frekvence : 30 SN./S, 15 SN./S (volitelné)

Použití režimu Videoklip (  )

Videoklip m žete nahrávat také bez zvuku.

Kroky 1 až 3 jsou totožné s kroky pro režim 
Videoklip.
4. Stiskn te tla ítko Menu.
5. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 

nabídku [Funkce] a stiskn te tla ítko
Doprava.

Záznam videoklipu bez zvuku

� Použití funkce Postupný záznam
Kroky 1-2 jsou stejné jako v režimu 
VIDEOKLIP.
3. Stisknutím tla ítka spoušt  spus te

záznam videoklipu, který bude trvat 
až do zapln ní dostupné pam ti.
Záznam videoklipu bude pokra ovat
i po uvoln ní tla ítka spoušt .

 4. Stisknutím tla ítka OK pozastavíte záznam.
 5. Dalším stisknutím tla ítka OK záznam znovu spustíte.
 6. Záznam ukon íte op tným stiskem tla ítka spoušt .

Tento fotoaparát umož uje do asn  pozastavit záznam videoklipu 
b hem nežádoucích scén. Pomocí této funkce m žete scénu nahrát, 
aniž by byla rozd lena do n kolika samostatných videoklip .

Pozastavení záznamu videoklipu (Postupný záznam)

6. Tla ítky Nahoru/Dol  vyberte nabídku [Zvuk] a stiskn te tla ítko OK.
7.Tla ítky Doleva/Doprava vyberte položku [Vypnuto].
8. Stiskn te tla ítko OK. Nyní m žete nahrát videoklip bez zvuku. 
Ä Další podrobnosti viz str. 44.

Stop Záznam
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� Dostupná kapacita pam ti se m že lišit v závislosti na podmínkách 
fotografování a nastavení fotoaparátu.
� Pokud je p i slabém osv tlení nastaven režim Vypnutý blesk, 

Pomalá synchronizace nebo režim DIS, m že se na LCD displeji 
fotoaparátu objevit varovný indikátor upozor ující na dlouhý 
expozi ní as ( Ã ). V t chto p ípadech použijte stativ, fotoaparát 
op ete o stabilní p edm t nebo p epn te na režim s bleskem.
� Fotografování v protisv tle: Snažte se vyhnout fotografování p ímo

proti slunci. Snímek pak m že být 
tmavý. Chcete-li exponovat snímky 
proti zdroji sv tla, z režim  scény 
vyberte nastavení [Protisv tlo] (viz 
str. 22), vyrovnávací blesk (viz str. 
30), bodové m ení (viz str. 39) nebo 
korekci expozice (viz str. 34).

� P i expozici snímk  nezakrývejte objektiv ani blesk.
� Pomocí LCD displeje nakomponujte záb r.

Na které skute nosti je t eba p i expozici snímk  pamatovat
� Namá knutí tla ítka spoušt

Lehkým stisknutím tla ítka spoušt  provedete zaost ení a nabití 
blesku. Domá knutím tla ítka spoušt  snímek exponujete.

� Automatické ost ení za jistých okolností nemusí fungovat tak, jak 
o ekáváte, konkrétn :
 - P i fotografování málo kontrastních objekt .
 - P i fotografování lesklých nebo zá ících objekt .
 - U rychle se pohybujících objekt .
 -  Pokud fotografujete v podmínkách, kde odrazy vydávají hodn

sv tla, nebo je-li pozadí p íliš sv tlé.
 -  jsou-li na objektu pouze vodorovné linie nebo je-li hodn  úzký 

(nap . ty  nebo stožár),
 -  p i fotografování v tmavém prost edí.[Tla ítko spoušt  lehce namá kn te] [Domá kn te tla ítko spoušt ]
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Tla ítko transfokátoru
Funkci režimu záznam lze nastavit pomocí tla ítek fotoaparátu.

Slouží k zapnutí a vypnutí fotoaparátu.
Pokud b hem ur ité doby neprovedete 
žádnou innost, fotoaparát se automaticky 
vypne, aby se šet ila životnost baterií. 
Další informace o nastavení automatického 
vypnutí naleznete na str. 50.

Tla ítko Napájení

Slouží k expozici snímk  a záznamu zvuku v režimu ZÁZNAM.

� V režimu VIDEOKLIP
Plným zmá knutím tla ítka spoušt
spustíte záznam videoklipu. 
Stisknutím tla ítka spoušt  spustíte 
záznam videoklipu, který bude trvat 
tak dlouho, dokud nebude zapln na
dostupná pam . Záznam ukon íte
op tným stiskem tla ítka spoušt .
� V režimu SNÍMEK

Namá knutí tla ítka spoušt  aktivuje automatické ost ení a 
zjišt ní expozi ních podmínek. Po domá knutí tla ítka spoušt
je snímek exponován a uložen. Pokud zvolíte záznam hlasové 
poznámky, záznam je spušt n po dokon ení uložení snímku do 
fotoaparátu.

Tla ítko Spoušt

Není-li zobrazena nabídka, toto tla ítko
bude fungovat jako OPTICKÉ P IBLÍŽENÍ
nebo DIGITÁLNÍ P IBLÍŽENÍ.
Tento fotoaparát je vybaven funkcí 3x 
optického a 3x digitálního p iblížení.
Použití obou poskytuje možnost 9x 
p iblížení.
� P iblížení TELE
 Optické p iblížení TELE  :  Stiskn te tla ítko T transfokátoru. Tímto 

zp sobem m žete objekt p iblížit
(tj. bude se jevit blíže).

 Digitální p iblížení TELE  :  Po využití maximálního (3x) optického 
p iblížení m žete stisknutím tla ítka T 
transfokátoru aktivovat digitální p iblížení.
Uvoln ním tla ítka transfokátoru T se 
digitální p iblížení zastaví na požadované 
úrovni. Po dosažení maximálního (3x) 
digitálního p iblížení je již stisknutí tla ítka
T transfokátoru neú inné.

[ŠIROKOÚHLÝ záb r] [TELE p iblížení] [Digitální p iblížení 3x]

Nastavení fotoaparátu pomocí tla ítek

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
T

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
T
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Tla ítko transfokátoru
� Rozší ení záb ru ŠIROKOÚHLÉ

 Optické oddálení  :  Stiskn te tla ítko W transfokátoru. Tímto 
zp sobem m žete objekt oddálit (bude se 
jevit ve v tší vzdálenosti). Trvalým stisknutím 
tla ítka transfokátoru W nastavíte nejmenší 
p iblížení fotoaparátu (tj. zdánlivá vzdálenost 
objektu od fotoaparátu bude nejv tší).

 Digitální oddálení  :  Je-li aktivní digitální p iblížení, stisknutí tla ítka
transfokátoru W bude po krocích snižovat 
digitální p iblížení. Uvoln ní tla ítka W 
transfokátoru zastaví zmenšování digitálního 
p iblížení. Stisknutí tla ítka W transfokátoru 
bude snižovat digitální p iblížení a následn
také optické p iblížení, dokud nedosáhne 
minimální hodnoty. 

� Zpracování snímk  exponovaných s digitálním p iblížením m že
být asov  náro n jší. Po ítejte s pot ebným asem.
� Jsou-li stisknuta tla ítka transfokátoru b hem záznamu snímku z 

videoklipu, nebude zaznamenán zvuk.
� Digitální p iblížení pravd podobn  zp sobí snížení kvality 

obrazu.
� Chcete-li dosáhnout p i digitálním p iblížení ost ejšího obrazu, 

nastavte maximální optické p iblížení a namá kn te tla ítko
spoušt , potom op t stiskn te tla ítko T transfokátoru.
� Digitální p iblížení nelze použít pro n které režimy scény 

(Noc, D ti, Text, Detail, Oh ostroj), dále v režimu DIS, v režimu 
záznamu videa a p i detekci obli eje.
� Dejte pozor a nedotýkejte se objektivu. Zabráníte tak nejasným 

snímk m nebo p ípadnému poškození fotoaparátu.  Pokud je 
snímek nejasný, vypn te a zapn te fotoaparát, aby se zm nila
poloha objektivu.
� Dávejte pozor, abyste na objektiv netla ili. Mohli byste tím 

poškodit fotoaparát.
� Pokud je fotoaparát zapnutý, nedotýkejte se pohyblivých ástí

objektivu, snímky mohou být posléze nejasné nebo rozmazané.
� Dejte pozor a nevyvíjejte na objektiv žádný tlak. Fotoaparát 

m žete poškodit.

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
W

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
W

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
W

Stisknutí
tla ítka

transfokátoru
W

Digitální p iblížení

Optické p iblížení

[TELE p iblížení] [Optické p iblížení 2x] [ŠIROKOÚHLÝ záb r]

[Digitální p iblížení 3x] [TELE p iblížení] [ŠIROKOÚHLÝ záb r]
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Tla ítko Info (DISP) / Nahoru
V režimu nabídky funguje tla ítko Nahoru jako sm rové tla ítko.
V režimu záznamu a p ehrávání toto tla ítko slouží k zobrazení 
informací o snímku.

[ Obrazovka fi lmování ] [ Obrazovka informací ]

Tla ítko Makro (  ) / Dol
V režimu nabídky funguje tla ítko Dol  jako sm rové tla ítko.
Není-li zobrazena nabídka, lze tla ítko MAKRO ( ) / DOL  použít 
k nastavení režimu makro. Rozsah vzdáleností je uveden níže. 
Opakovan  stiskn te tla ítko MAKRO, dokud se na LCD displeji 
neobjeví indikátor požadovaného režimu makro.

[Automatické ost ení] [Makro (  )]

[Automatické makro (  )]

Zobrazit veškeré informace o snímání. Zobrazit základní informace.
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Režim Auto (  )
Typ ost ení Automatické makro (  ) Normální

Rozsah
ost ení

W: 10 ~ nekone no
 T : 50 ~ nekone no

W: 80 ~ nekone no
 T : 80 ~ nekone no

Režim Program (  )
Typ ost ení Makro (  ) Normální

Rozsah
ost ení

W: 10 ~ 80
T: 50 ~ 80

W: 80 ~ nekone no
 T : 80 ~ nekone no

Režim Režim DIS (  ) 
Typ ost ení Automatické makro (  ) Normální

Rozsah
ost ení

W: 10 ~ nekone no
 T : 50 ~ nekone no

W: 80 ~ nekone no
 T : 80 ~ nekone no

� Typy režim  a rozsahy ost ení (W = Širokoúhlé, T = p iblížení)
(Jednotka: cm)

� V režimu Makro bu te zvlášt  opatrní, aby se fotoaparát 
nechv l.
� Pokud v režimu Makro fotografujete na vzdálenost mén  než 

40 cm (širokoúhlý záb r) nebo 50 cm (optické p iblížení 3x), 
nastavte režim VYPNUTÝ BLESK.

� Dostupné metody ost ení podle režimu Záznam
( o : Volitelné,  �  : Rozsah zaost ení nekone no)

Tla ítko Makro (  ) / Dol

Režim Auto-makro Makro Normal

o o

o o

o o

o o

o o

Režim
SCÉNA

Auto-makro Makro Normal

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

�

o
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Aretace ost ení
Pokud chcete zaost it na objekt, který není uprost ed snímku, 
použijte funkci aretace ost ení.

2. Namá knutím tla ítka
spoušt  zaost ete na 
objekt.

1. Snímek, který 
chcete expono-
vat.

3. P ekomponujte
záb r a 
domá kn te
tla ítko
spoušt .

� Použití funkce Aretace ost ení
 1. Zam te ráme ek automatického ost ení na požadovaný objekt.
 2.  Namá kn te tla ítko spoušt . Když se ráme ek automatického 

ost ení rozsvítí zelen , znamená to, že fotoaparát objekt zaost il.
Bu te opatrní a tla ítko spoušt  zatím nedoma kávejte, abyste 
snímek neexponovali p ed asn .

  3.  Držte spouš  namá knutou a p ekomponujte scénu tak, aby 
záb r vyhovoval vaší p edstav . Domá knutím spoušt  snímek 
exponujte. Pokud uvolníte prst z tla ítka spoušt , funkce aretace 
ost ení bude zrušena.

Tla ítko Blesk (  ) / Vlevo
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, 
stiskem tla ítka VLEVO p emístíte kurzor 
na levou záložku.
Pokud není na LCD displeji zobrazena 
nabídka, tla ítko VLEVO bude fungovat 
jako tla ítko Blesk (  ) .

� Volba režimu blesku
 1.  Stiskn te tla ítko MENU a vyberte záznamový režim, nikoli však 

režim Videoklip nebo DIS (viz str. 19).
 2.  Opakovan  stiskn te tla ítko blesku, dokud se na LCD displeji 

nezobrazí indikátor požadovaného režimu blesku. 
 3.  Na LCD displeji se zobrazí indikátor režimu blesku. 

Podle stávajících sv telných podmínek použijte p íslušné
nastavení blesku.

[Volba automatického blesku]

� Dosah blesku (Jednotka: m)

ISO
Normální Makro Automatické makro

Širokoúhlé
(WIDE) TELE Širokoúhlé

(WIDE) TELE Širokoúhlé
(WIDE) TELE

AUTO 0,8 ~ 3,8 0,8 ~ 2,1 0,4 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,4 ~ 3,8 0,5 ~ 2,1
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�Jestliže vyberete blesk a poté stisknete spouš , bleskne první 
blesk a kontroluje tak sv telné podmínky fotografování (dosah 
blesku a výkon blesku). Nepohybujte s fotoaparátem, dokud 
nebude odpálen druhý záblesk. 
� asté používání blesku snižuje životnost baterií.
� Za normálních provozních podmínek je blesk nabitý do 

5 sekund. Pokud je baterie nedostate n  nabitá, doba nabíjení 
bude delší.
� Blesk nepracuje v režimu DIS, ve scénických režimech 

[Krajina], [Detail], [Text], [Západ Slunce], [Svítání], [Oh ostroj]
a v režimu Videoklip.
� Fotografujte objekty v dosahu blesku.
� Je-li p edm t p íliš blízko nebo p íliš lesklý, nelze zaru it

kvalitu snímku.
� Na snímku exponovaném s bleskem za zhoršených sv telných

podmínek se mohou objevit bílé te ky. Jedná se o odraz 
záblesku od ástic atmosférického prachu.

� Indikátor režimu blesku

 Ikony Režim blesku  Popis

Automatický blesk Pokud je p edm t nebo pozadí p íliš tmavý, 
fotoaparát automaticky odpálí blesk.

Automatický
blesk s redukcí 

ervených o í

Pokud je objekt nebo pozadí p íliš tmavé, 
fotoaparát automaticky odpálí blesk a 
sou asn  je aktivována funkce redukce 
efektu ervených o í.

Vyrovnávací blesk

 Blesk bude odpálen bez ohledu na 
sv telné podmínky. Intenzita blesku 
bude automaticky ízena ve shod  s 
p evládajícími expozi ními podmínkami.

Pomalá synchronizace

Blesk bude pracovat s pomalou rychlostí 
záv rky, aby tak bylo dosaženo optimální 
expozice.  Fotografujete-li za slabého 
osv tlení, m že se na LCD displeji 
objevit indikátor upozor ující na dlouhý 
expozi ní as ( Ã ).

Redukce
ervených o í

Má-li fotografovaný objekt na snímku „
ervené o i", tento režim automaticky potla í

jejich zobrazení.

 Vypnutý blesk

Blesk nebude odpálen. Tento režim 
použijte, pokud fotografujete na míst  nebo 
v situaci, kdy není použití blesku povolené.  
Pokud exponujete snímky za zhoršených 
sv telných podmínek, m že se na LCD 
displeji objevit indikátor upozor ující na 
dlouhý expozi ní as ( Ã ).

Tla ítko Blesk (  ) / Vlevo
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Tla ítko Blesk (  ) / Vlevo
� Dostupné režimy blesku podle režimu záznamu 

( o : Volitelné)
Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, stiskem tla ítka
Vpravo se p esune kurzor na záložku vpravo.
Není-li na LCD displeji nabídka zobrazena, tla ítko VPRAVO 
bude fungovat jako tla ítko samospouš  (  ). Tato funkce najde 
uplatn ní v p ípad , kdy se chce i fotograf stát sou ástí záb ru.

� Stisknete-li tla ítko samospoušt  v dob , kdy je samospouš
aktivovaná, bude režim samospoušt  zrušen.
� Používejte stativ, aby nedošlo k rozhýbání snímk .
� V režimu Videoklip funguje pouze 10sekundová samospouš

Tla ítko Samospouš  (  ) / Vpravo

Režim

o o o o

o o o o o o

o

o o o o o o

o

Režim
SCÉNA

o o o

o o o

o o o

o o

o

o

o

o

o

o

o

o
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� Volba samospoušt
 1.  Oto ný voli  nastavte do požadovaného 

režimu ZÁZNAM (str. 19).
 2.  Opakovan  stiskn te tla ítko

SAMOSPOUŠ  / VPRAVO ( ), dokud 
se na LCD displeji nezobrazí indiká-
tor požadovaného režimu.  Na LCD 
displeji se objeví ikona samospoušt
s ozna ením 10 sekund, 2 sekundy, 
dvojnásobné expozice nebo
 pohybového asova e.

 3.  Po stisknutí tla ítka spoušt  bude 
snímek po uplynutí nastavené doby 
exponován.

Tla ítko Samospouš  (  ) / Vpravo

� Indikátor režimu samospoušt
Ikon Režim Popis

Samospouš
10 s

10 sekund po stisknutí tla ítka spoušt  bude 
exponován snímek.

Samospouš
2 s

2 sekundy po stisknutí tla ítka spoušt  bude 
exponován snímek.

Dvojitá
samospouš

První snímek bude exponován za 10 sekund a 
druhý snímek o 2 sekundy pozd ji.
Používáte-li blesk, expozice druhého snímku 
m že být zpožd na o více než 2 sekundy v 
závislosti na dob  nabíjení blesku.

Pohybový
asova

Fotoaparát detekuje pohyb objektu po uplynutí 
6 sekund od stisknutí tla ítka spoušt  a snímek 
bude exponován p i zastavení pohybu.

[Volba samospoušt  10 sekund]

� Postup po ízení snímku s pohybovém asova em. (Nevztahuje se 
na režim Videoklip)
Výb r pohybového asova e� Stisknutí spoušt � Kontrola 
kompozice (b hem 6 s)*1� Za átek detekce (výrazn  zamávejte 
rukama)*2� Ukon ení detekce (nehýbejte se) � Exponování 
snímku (po 2 s)

*1: Fotoaparát detekuje pohyb objektu po 6 sekundách od stisknutí 
tla ítka spoušt , b hem t chto 6 sekund zkontrolujte správnost 
kompozice.

*2: Pohybujte výrazn  t lem nebo rukama.

V následujících p ípadech nemusí pohybový asova  fungovat.

� vzdálenost ost ení je v tší než 3 m,
� scéna je p íliš sv tlá nebo tmavá,
� fotografovaný objekt je v protisv tle,
� pohyb je málo výrazný,
� Pohyb je detekován mimo centrální ást

sníma e (50 %), který pohyb rozpoznává.
� Pokud fotoaparát nezaznamená po dobu 30 

sekund žádný pohyb nebo nezaznamená 
klid po detekování pohybu

� Pohybový asova
Pohyb Ikona a indikátor samospoušt

Po nastavení pohybového asova e
stiskn te tla ítko spoušt

Bliká (v 1 sekundových 
intervalech)

Detekce pohybu objektu Bliká (v 0,25 sekundových 
intervalech)

Není detekován pohyb Zapnutí a po 2 sekundách 
exponování snímku

Rozsah detekce 
pohybového asova e
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Tla ítko MENU
 -  Po stisknutí tla ítka MENU se na LCD displeji zobrazí nabídka 

související s aktuáln  nastaveným režimem fotoaparátu. Po 
dalším stisknutí tla ítka se na LCD displeji objeví p vodní
zobrazení.

 -  Nabídka se zobrazí pouze v režimech
VIDEOKLIP a SNÍMEK. Pro funkci Záznam zvuku není k 
dispozici žádná nabídka.

 -  Pokud je na LCD displeji zobrazena nabídka, používá se toto 
tla ítko pro p esun kurzoru do podnabídky nebo pro potvrzení dat.

Tla ítko OK

Pomocí nabídky povolující p íslušné funkce nebo pomocí tla ítka Fn m žete
otev ít následující položky:

Režim Nabídka Provozní režim fotoaparátu Strana

(Funkce)

EV Str.34

Vyvážení  bílé Str.35

ISO Str.36

Rozpozn. tvá e Str.36

Tón tvá e Str.38

Retuš tvá e Str.38

Velikost snímku / 
Rozlišení videa Str.38

Kvalita / Frekv.snímání Str.39

M ení Str.39

Režim snímání Str.40

Oblast ost ení Str.40

Volba foto. stylu Str.41

Nast.obr. Str.42

Zvuk Str.43

Funkce (  ) 

[Stisknutí OK]
Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

Konec Zp t

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Konec Zm nit

[Zobrazení nabídky je vypnuto] [Zobrazení nabídky je zapnuto]

[Stisknutí tla ítka MENU]

Režim Program

DIS

Fotografický pr vodce

Scéna

Video

Auto

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

Konec Zm nit



34

Funkce (  ) 

 3.  Pomocí tla ítka Nahoru/Dol  vyberte požadovaný režim a poté 
stiskn te tla ítko OK.

 1. V dostupném režimu stiskn te tla ítko MENU.
 2.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte nabídku [Funkce] a 

stiskn te tla ítko Doprava/OK.

Aktivace funkcí pomocí tla ítka MENU Pomocí tla ítka Fn na zadní st n  fotoaparátu m žete rychleji 
otev ít nabídky aktivující asto používané funkce.

 4.  Pomocí tla ítka Vlevo / Vpravo vyberte požadovanou nabídku a 
stiskn te tla ítko OK. 

Tla ítko
Vlevo / Vpravo

Vyvážení  bílé
Upravte barvy podle typu osv tlení.

Zp t P esun

Denní sv tlo
Vhodné pro exteriérovou fotografii za jasného dne.

Zp t P esun

Tla ítko
Nahoru / Dol

Tla ítko
Doprava/OK

ISO

Rozpozn. tvá e

Velikost snímku

Kvalita

M ení

Vyvážení  bílé

EV

Konec  Zp t

ISO

Rozpozn. tvá e

Velikost snímku

Kvalita

M ení

Vyvážení  bílé

EV

Konec  Zp t

ISO

Rozpozn. tvá e

Velikost snímku

Kvalita

M ení

Vyvážení  bílé

EV

Konec  Zp t

Korekce expozice

Fotoaparát automaticky upravuje expozici podle okolních 
sv telných podmínek. Hodnotu expozice m žete nastavit také 
pomocí funkce [EV].

� Zp sob korekce expozice
 1.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte v 

nabídce [Funkce] položku [EV] (  ). 
 2.  Pro nastavení požadovaného pom ru

korekce expozice použijte tla ítka
VLEVO / VPRAVO.

 3.  Stiskn te tla ítko OK. Hodnota, kterou 
nastavíte, bude uložena a nastavení korekce expozice bude 
ukon eno. Pokud zm níte hodnotu expozice, zobrazí se v levé 
ásti displeje indikátor expozice (  ).

Ä Záporná hodnota kompenzace expozice hodnotu expozice sníží. 
Upozor ujeme, že kladná hodnota korekce zvyšuje expozici a 
LCD displej se m že jevit bílý, nebo nemusíte docílit dobrých 
výsledk .

EV
Nastavením hodnoty expozice upravíte jas. 

Zp t P esun

Režim

Funkce

Zvuk

Displej

Nastavení

ISO

Rozpozn. tvá e

Velikost snímku

Kvalita

M ení

Vyvážení  bílé

EV

Konec Zm nit
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Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy umož uje upravit 
barvy fotografi e tak, aby vypadala 
p irozen ji.

Režim Ikony Popis

Automatické
vyvážení bílé

fotoaparát automaticky vybírá vhodné 
nastavení vyvážení bílé v závislosti na 
p evládajících podmínkách osv tlení.

Denní sv tlo nastavení vhodné k expozici snímk  v exteriéru.

Pod mrakem K expozici snímk  p i zamra ené a zatažené obloze.

Zá ivka typu h k expozici p i osv tlení t ícestných zá ivek
typu denního sv tla.

Zá ivka typu l k expozici p i osv tlení zá ivkami s bílým sv tlem.

Žárovka K expozici snímk  p i osv tlení standardní žárovkou.

Vlastní
nastavení

umož uje nastavit uživateli vlastní vyvážení 
bílé barvy podle sv telných podmínek 
fotografované scény.

Ä R zné podmínky osv tlení mohou na snímcích zp sobit r zné
barevné odstíny.

� Použití vlastního nastavení vyvážení bílé
Nastavení vyvážení bílé se m že mírn  lišit v závislosti na 
prost edí, ve kterém fotografujete. Výb rem vlastního nastavení 
vyvážení bílé barvy m žete zvolit nejvhodn jší nastavení 
vyvážení bílé barvy pro konkrétní prost edí fotografování.

 1.  V nabídce Vyvážení bílé vyberte 
položku VLASTNÍ (  ) a p ed
fotoaparát umíst te list bílého 
papíru, aby LCD displej
 zobrazoval pouze bílou barvu. 

 2.  Tla ítko OK :  vybere p edchozí
vlastní nastavení 
vyvážení bílé barvy.

 Tla ítko spoušt  :  uloží nové vlastní nastavení vyvážení bílé 
barvy.

- Vlastní hodnota nastavení vyvážení bílé barvy bude použita 
p i expozici dalšího snímku.

- Uživatelem nastavené vyvážení bílé barvy z stane aktivní, 
dokud nebude op t p epsáno novým nastavením.

Bílý papír

Vyvážení  bílé
Upravte barvy podle typu osv tlení.

Zp t P esun

Funkce (  ) 



36

ISO
P i expozici snímk  m žete nastavit citlivost ISO.
Specifi cká citlivost fotoaparátu na sv tlo se udává pomocí ísla ISO.

� Normální

Ä Volitelné režimy:  Auto, Program, DIS, Fotografi cký pr vodce,
Snímek s retuší, Portrét, D ti,
Pláž a sníh

 1.  Velikosti a umíst ní ráme k
automatického ost ení budou 
ur eny automaticky podle tvá í
fotografovaných osob.

 2.  Namá kn te tla ítko spoušt . Jakmile 
fotoaparát zaost í, ráme ek ost ení se 
zbarví zelen .

 3.  Po domá knutí tla ítka spoušt  je 
snímek exponován.

Funkce (  ) 

Rozpozn. tvá e
Nastavit r zné funkce rozpoznávání obli eje.

Zp t P esun

Rozpozn. tvá e

 [Vypnuto] :  Rozpoznání obli eje není aktivní.
 [Normální] :  Tento režim automaticky zjistí pozici obli eje, poté 

zaost í a nastaví expozici. Vyberte jej pro rychlou a 
snadnou expozici snímk  obli eje.

 [Autoportrét] :  Když fotíte sami sebe, oblast vaší tvá e bude 
detekována automaticky, což usnad uje a 
urychluje po ízení autoportrétu.ISO

Nastavte citlivost fotoaparátu.

Zp t P esun

Použijete-li funkce detekce obli eje,
fotoaparát dokáže detekovat lidský obli ej.
P i zaost ení na lidský obli ej se upravuje 
také jas obli eje. Funkce Autoportrét vám 
rovn ž umož uje zachytit p irozen jší výraz 
tvá e.

 [Auto]:  Citlivost fotoaparátu se m ní
automaticky v závislosti na 
hodnotách r zných prom nných,
nap íklad osv tlení a jasu objektu.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Dobu expozice m žete p i stejné 
intenzit  sv tla zkrátit nastavením vyšší hodnoty citlivosti ISO. 
P i vysokém jasu však m že dojít k saturaci snímku. ím vyšší je 
hodnota ISO, tím vyšší bude citlivost fotoaparátu na sv tlo, a tím 
v tší bude schopnost fotoaparátu exponovat snímky za šera. Se 
zvýšením hodnoty ISO nicmén  stoupne také úrove  šumu na 
snímku, takže snímek bude mít zrnitý vzhled.

Ä V p ípad  funkce [Velice vysoká rychlost] bude rychlost ISO 
nastavena na hodnotu AUTO.
Ä Možnost [ISO] je k dispozici pouze v režimech [Program] a 

[Fotografi cký pr vodce].
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� Autoportrét

Ä Volitelné režimy:  Auto, Program, DIS, Fotografi cký pr vodce,
Snímek s retuší, Portrét, Pláž a sníh

1. V p ípad fi lmování vlastní osoby 
nastavte objektiv p ístroje na tvá
objektu.  P ístroj automaticky 
detekuje tvá  objektu a vydává 
navád cí zvuk.

2. Spus te fi lmování stisknutím 
spoušt .

� P i umíst ní obli eje ve st edu obrazovky p ístroj opakovan
vydává rychlejší zvuk odlišný od zvuk  vydávaných v 
okamžiku, kdy obli ej není uprost ed obrazu.
� Navád cí zvuk lze nastavit na obrazovce nastavení zvuku. 
   (Viz str. 46)

Funkce (  ) 
� Tato funkce je schopna rozlišit až 10 osob. 
� Pokud fotoaparát sou asn  rozezná více osob, zaost í na 

nejbližší osobu.
� Digitální p iblížení není v tomto režimu aktivováno. 
� Jakmile fotoaparát ur í cílový obli ej, p es tento obli ej se 

vykreslí bílý ráme ek ost ení a v místech ostatních obli ej
se zobrazí ráme ek ost ení šedé barvy. Namá knutím tla ítka
spoušt  zaost íte obli ej a bílý ráme ek ost ení zezelená.
� Nezda í-li se rozpoznání obli eje, vra te zp t p edchozí režim 

automatického ost ení (AF).
� V n kterých podmínkách expozice nemusí tato funkce pracovat 

správn .
- Má-li osoba tmavé brýle nebo je-li zakryta ást obli eje.
- Nedívá-li se fotografovaná osoba do objektivu.
- Nerozpozná-li fotoaparát obli ej, protože úrove  jasu je p íliš

vysoká nebo nízká.
- Je-li mezi objektem a fotoaparátem p íliš velká vzdálenost.
� Maximální rozsah Rozpoznávání obli eje je 2.5 m (širokoúhlý). 
� ím blíže se objekt nachází, tím rychleji jej kamera rozpozná.
� V režimech [Snímek s retuší], [Portrét] a [D ti] je funkce 

[Rozpozn. tvá e] nastavena na výchozí hodnotu.
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[Režim SNÍMEK] [Režim VIDEOKLIP]

� Vyšší rozlišení snižuje po et snímk , který je možné na kartu 
uložit, protože snímky ve v tším rozlišení vyžadují více pam ti.

Velikost snímku

M žete zvolit velikost snímk , která bude vyhovovat vašim pot ebám.

(Jednotka: pixel)

Režim
Snímek

Ikona

Velikost
3648X
2736

3648X
2432

3648X
2052

3072X
2304

2592X
1944

2048X
1536

1024X
768

Režim
Videoklip

Ikona

Velikost 640 x 480 320 x 240

Funkce (  ) 
Tón tvá e

ím vyšší úrove  vyberete, tím jasn jší budou ple ové tóny.

 1.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
položku [Tón tvá e].

 2.  Pomocí tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovaný odstín a poté 
stiskn te tla ítko OK. 

 3.  Stiskem tla ítka spoušt  exponujte 
záb r.

Retuš tvá e

Tato položka nabídky vám umož uje p ed záznamem v režimu s 
retuší aktivovat funkci pro išt ní a projasn ní pleti. ím vyšší úrove
vyberete, tím ú inn jšího efektu dosáhnete.

 1.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
položku [Retuš tvá e].

 2.  Pomocí tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovaný stupe  retuše a 
poté stiskn te tla ítko OK.

 3.  Stiskem tla ítka spoušt  exponujte 
záb r.

Tón tvá e
Nastavit tón tvá e.

Zp t P esun

Retuš tvá e
Nastavit retuš tvá e.

Zp t P esun

Nastavení velikosti snímku.
Velikost snímku

Zp t P esun

Rozlišení videa
Nastavení velikosti obrazovky videoklipu.

Zp t P esun
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M ení expozice

Nem žete-li dosáhnout vhodných podmínek expozice, m žete
zm nit metodu m ení a docílit tak jasn jších snímk .

[Vícebodové] ( ) : Expozice bude vypo tena
jako pr m rná hod-
nota dostupného sv tla v 
oblasti fotografovaného 
snímku. Výpo et však 
up ednost uje hodnoty v 
blízkosti st edu snímku. Toto nastavení je vhodné 
pro obecné použití.

[Bodové] ( ) :  Sv tlo je m eno pouze ve st edu snímaného ob-
razu zobrazeného na LCD displeji. Tato metoda je 
vhodná v p ípad , že si p ejete správn  exponovat 
objekt ve st edu bez ohledu na protisv tlo.

[St edov  vyváž.] ( )
: Expozice bude vypo tena jako pr m rná hodnota 
dostupného sv tla v oblasti fotografovaného 
snímku. Výpo et však up ednost uje hodnoty v 
blízkosti st edu snímku. Vhodné pro fotografování 
snímk  malých objekt , nap íklad kv tin nebo 
hmyzu.

Ä Pokud se objekt nenachází uprost ed oblasti ost ení,
nepoužívejte bodové m ení, nebo  m že dojít k chybnému 
výpo tu expozice. V tomto p ípad  je lepší využít korekci 
expozice.

� Tento formát soubor  spl uje standard DCF (Design rule for 
Camera File system).
� JPEG (Joint Photographic Experts Group): 

JPEG je standard komprimovaných snímk  vyvinutý spole ností
Joint Photographic Experts Group. Tento typ komprese se 
hojn  využívá ke kompresi fotografií a grafiky, nebo  je schopen 
efektivn  zmenšit velikost.

Kvalita / Snímková frekvence

M žete zvolit pom r komprese, který bude vyhovovat ú elu
exponovaných snímk . Vyšší pom r komprese snižuje kvalitu snímku.

Režim Režim SNÍMEK Režim VIDEOKLIP

Ikony

Podnabídka Velmi jemná Jemná Normální 30 fps 15 fps

 Formát 
souboru jpeg jpeg jpeg avi avi

[Režim VIDEOKLIP][Režim SNÍMEK]

Frekv.snímání
Nastavit po et snímk  za sekundu u videoklip .

Zp t P esunZp t P esun

Nastavení kvality obrazu.
Kvalita

Funkce (  ) 

Nastavit oblast obrazovky pro m ení jasu.
M ení

Zp t P esun
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Režim snímání

M žete si zvolit mezi sekven ním fotografováním a režimem AEB 
(automatická stup ovaná expozice).

[Jednorázové] ( ) :  Exponován je pouze 
jeden snímek.

[Sekven ní] ( ) :  Snímky budou 
exponovány postupn ,
dokud neuvolníte 
tla ítko spoušt .

[Velice vysoká rychlost] ( ) : Stisknutím a p idržením tla ítka spoušt  jsou 
rychle po sob  exponovány snímky rychlostí 5 
snímk /sekundu. Po dokon ení sekven ního
fotografování jsou snímky uloženy do pam ti a 
p ehrány na zadním LCD displeji. Maximální po et
snímk  je 30 a je u nich nastavena velikost VGA.

[AEB] ( ) : Postupn  je zaznamenána série t í po sob
jdoucích snímk  s r zn  nastavenou expozicí: stan-
dardní expozice (0,0 EV), krátká expozice (-1/2 EV) 
a dlouhá expozice (+1/2 EV).

� Vysoké rozlišení a kvalita snímku prodlužuje dobu ukládání 
souboru do pam ti, a tím také dobu pohotovosti.
� Pokud zvolíte podnabídku [Sekven ní], [Velice vysoká rychlost], 

[AEB], dojde k automatickému vypnutí blesku.
� Pokud kapacita pam ti umož uje exponovat mén  než t i

snímky, není funkce AEB k dispozici.
� Pokud kapacita pam ti umož uje exponovat mén  než 30 

snímk , funkce videoklipu není k dispozici.
� P i fotografování v režimu AEB doporu ujeme použít stativ, 

protože as k uložení každého snímku je delší a z d vodu
nestability fotoaparátu m že dojít k rozmazání snímk .

Podle podmínek fotografování m žete
nastavit preferovanou oblast ost ení.

Typ automatického ost ení

 [Ost ení na st ed] ( ) :  bude zaost ena pravoúhlá oblast 
uprost ed LCD displeje.

[Vícebodové ost ení] ( ) :  Fotoaparát vybere jeden z 9 
dostupných bod  automatického 
ost ení.

Ä Jakmile fotoaparát objekt zaost í, ráme ek automatického ost ení
zezelená. Jestliže fotoaparát nem že objekt zaost it, ráme ek
automatického ost ení z ervená.

[Ost ení na st ed] [Vícebodové ost ení]

Funkce (  ) 

Režim snímání
Nastavení typu snímání. 

Zp t P esun

Oblast ost ení
Nastavení metody automatického ost ení.

Zp t P esun
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Funkce (  ) 

Snímku m žete p idat r zné efekty bez 
nutnosti použít software pro úpravy obrazu.

1. Pomocí tla ítka Vlevo / Vpravo vyberte VOLBA FOTO. STYLU a 
stiskn te tla ítko OK.

2. Stiskem tla ítka spoušt  exponujte záb r.

Režim stylu Ikona Popis

Normální Nebude p idán žádný efekt.

M kký Použije se m kký styl.

Výrazný Použije se živý, pronikavý styl.

Prales Použije se p irozený, istý styl

Retro Použije se tónovaný styl.

Chladný Použije se chladný styl.

Klid Použije se klidný styl.

Klasický Použije se klasický styl.

Negativní Nastavit snímek na negativ.

Vlastní barvy Použije se efekt negativu.

Volba foto. stylu � Vlastní barva: M žete zm nit sytost 
barev - ervené (R), 
zelené (G) a modré (B).

 -  Tla ítko Nahoru / Dol : slouží k volb
barev R, G ,B.

 - Tla ítko Vlevo / Vpravo: m ní hodnoty.

Zp t P esun

Zp t P esun

Volba Foto. Stylu
Nastavit foto. styly pro r zné nálady.

Zp t P esun
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Funkce (  ) 

� Ostrost
U snímku, který práv  chcete po ídit,
m žete upravit ostrost. Efekt ost ení
nem žete na LCD displeji p ed expozicí 
snímku použít, protože tato funkce 
pracuje pouze se snímky uloženými v 
pam ti.

� Kontrast
M žete zm nit kontrast snímku.

 1.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
položku [Kontrast].

 2.  Kontrast zm te stiskem tla ítka
Vlevo / Vpravo.

 3.  Stiskem tla ítka spoušt  exponujte 
záb r.

 1. Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte položku [Ostrost].
 2.  Sytost zm te stiskem tla ítka Vlevo / Vpravo.
 3.  Stiskem tla ítka spoušt  exponujte záb r.

� Sytost
M žete zm nit sytost snímku.

 1.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
položku [Sytost].

 2. Sytost zm níte stiskem tla ítka Vlevo 
/ Vpravo.

 3. Stiskem tla ítka spoušt  exponujte 
záb r.

Nast.obr.

Zp t P esun

Kontrast

Ostrost

Sytost

Nastavení kontrastu, ostrosti a sytosti.
Nast.obr.

Zp t P esun

Kontrast

Ostrost

Sytost

Nastavení kontrastu, ostrosti a sytosti.
Nast.obr.

Zp t P esun

Kontrast

Ostrost

Sytost

Nastavení kontrastu, ostrosti a sytosti.
Nast.obr.
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Hlasová poznámka

K uloženým snímk m m žete p idat
komentá . (Max. 10 sekund)

- Pokud se na LCD displeji zobrazí 
indikátor hlasové poznámky, 
nastavení je dokon eno.

 -  Stiskn te tla ítko spoušt  a 
exponujte snímek. Snímek bude 
uložen na pam ovou kartu.

 -  Hlasová poznámka bude 
nahrávána po dobu 10 sekund 
od uložení snímku. B hem
nahrávání lze záznam ukon it
stiskem tla ítka spoušt .

Hlasový záznam

Mluvené slovo lze nahrávat tak dlouho, 
dokud to umožní kapacita pam ové
karty (maximáln  však 10 hodin). 

Záznam zvuku spustíte stiskem 
tla ítka spoušt .
 -  Po stisku tla ítka spoušt  lze zvuk 

nahrávat tak dlouho, jak to umožní 
kapacita pam ti (maximáln  však 
10 hodin). Na LCD displeji se 
zobrazí délka záznamu. Záznam 
zvuku bude pokra ovat i po 
uvoln ní tla ítka spoušt .

 -  Chcete-li záznam ukon it,
stiskn te znovu tla ítko spoušt .

 - Typ souboru: *.wav 

[Režim Hlasový záznam]

Funkce (  ) 

Nastavení funkce hlasové poznámky.
Poznámka

Zp t P esun

Stop

Povolit záznam hlasové poznámky.
Záznam

Zp t P esun

Záznam Konec
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� Pozastavení hlasového záznamu
Pomocí této funkce m žete nahrát 
p erušovaný zvukový záznam, aniž by 
byl rozd len do n kolika samostatných 
zvukových soubor .

1. Stisknutím tla ítka OK pozastavíte 
záznam.

2. Dalším stisknutím tla ítka OK záznam znovu spustíte.
3. Chcete-li záznam ukon it, stiskn te znovu tla ítko spoušt .

[Režim Hlasový záznam]

� Ideální vzdálenost pro záznam zvuku je 40 cm od mikrofonu 
fotoaparátu.
� Vypnete-li fotoaparát v dob , kdy je hlasový záznam 

pozastaven, dojde k ukon ení hlasového záznamu.

Záznam zvuku

Videoklip m žete nahrávat také bez zvuku.

V režimu Videoklip vyberte položku 
[Vypnuto] v nabídce [Zvuk]. (Na 
LCD displeji se zobrazí ikona) (  ). 
Stiskn te tla ítko spoušt  a spus te
záznam videoklipu bez zvuku, který 
bude trvat, až do zapln ní dostupné 
kapacity pam ti.

Funkce (  ) 

Záznam pouze videa bez zvuku.
Vypnuto

Zp t P esun

Stop Záznam
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Nabídka Zvuk
V tomto režimu m žete nastavit zvukové funkce. Nabídku nastavení 
lze použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový 
záznam.
� Položky ozna ené * odpovídají výchozímu nastavení.
Ä Nabídky se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní.

M žete nastavit hlasitost úvodního zvuku, zvuku spoušt , pípnutí 
a automatického ost ení.

 -   Podnabídka [Hlasitost]: [Vypnuto], 
[Potichu],
[St edn ]*,
[Hlasit ]

Hlasitost

M žete nastavit uvítací zvuk, který bude p ehrán po každém 
zapnutí fotoaparátu. 

 -  ÚVODNÍ ZVUK: [Vypnuto]*, [1], [2], [3]

Zvuk p i zapnutí

M žete nastavit zvuk záv rky. 

 -  ZVUK ZÁV.:  [Vypnuto], [1]*, [2], [3]

Zvuk záv rky

Zvuk (  )

Jestliže nastavíte zvuk na ON (ZAP), každé stisknutí tla ítka bude 
provázeno signálním zvukem (pípnutí), které informuje o provozním 
stavu fotoaparátu.

 -  Podnabídka [Pípnutí]: [Vypnuto], 
[1]*, [2], [3]

Pípnutí

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :Zapnuto

Autoportrét :Zapnuto

Hlasitost :St ednVypnuto

Potichu
St edn
Hlasit

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :Zapnuto

Autoportrét :Zapnuto

Hlasitost :St edn

Vypnuto

1
2
3

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :Zapnuto

Autoportrét :Zapnuto

Hlasitost :St edn

Vypnuto

1
2
3

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :Zapnuto

Autoportrét :Zapnuto

Hlasitost :St edn

Vypnuto

1
2
3
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Jestliže volbu Zvuk AF zapnete, ozve se namá knutí spoušt
akustická signalizace. Budete tak mít p ehled o stavu innosti
fotoaparátu.

 - Podnabídka [Zvuk autofokusu]: [Zapnuto],
[Zapnuto]*

Zvuk AF

Zvuk (  )

Zobrazí se, pokud p ístroj automaticky detekuje umíst ní obli eje
objektu p i po izování autoportrétu.

 -  Filmování vlastní osoby lze nastavit 
pomocí tla ítek [Vypnuto] a [Zapnuto]*.

Autoportrét

V tomto režimu m žete provést základní nastavení. Nabídku nastavení lze 
použít ve všech režimech fotoaparátu s výjimkou režimu Hlasový záznam.
� Položky ozna ené * odpovídají výchozímu nastavení.
Ä Nabídky se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní.

Nabídka Nastavení

Máte možnost volby jazykové verze 
hlášení na LCD displeji. I když vyjmete z 
fotoaparátu baterii a op tovn  ji vložíte, 
nastavení jazyka z stane zachováno.

Language

Displej (  )

M žete ur it, zda se mají v záznamovém režimu na displeji 
zobrazovat popisy funkcí.

 -  Podnabídka Popis funkce:
 [Vypnuto] :  Zobrazení popisu funkcí 

nebude aktivováno.
 [Zapnuto]* :  Bude se zobrazovat 

název a popis aktuální 
volby.

Popis funkce

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :On

Autoportrét :Zapnuto

Hlasitost :St edn

Vypnuto

Zapnuto

Zp t Nastav

Úvodní zvuk :Vypnuto

Zvuk záv rky :1

Pípnutí :1

Zvuk autofokusu :On

Autoportrét :On

Hlasitost :St edn

Vypnuto

Zapnuto

Zp t Nastav

Popis funkce :On

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5s

Úsporný režim :Vypnuto

Language : eština

Vypnuto

Zapnuto

Zp t Nastav

Popis funkce :On

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5sec

Úsporný režim :Vypnuto

Language : eština
Polski

Magyar
eština

Türkçe
Eesti
Lietuvi
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Pomocí této funkce m žete upravit jas LCD displeje.

 - Podnabídky:  [Auto]*, [Tmavý], 
[Normální], [Jasný]

Jasný displ.

M žete si vybrat, jaký snímek se má LCD displeji zobrazit p i
každém zapnutí fotoaparátu.

 - Podnabídky:  [Vypnuto]*, [Logo], 
[Dle uživatele]

- Jako úvodní obrázek použijte uložený 
snímek, který vyberte v režimu p ehrávání
z nabídky [Úvodní obraz] pomocí volby 
[Zm nit velikost].

 - Úvodní snímek nebude vymazán funkcí 
[Vymazat] ani [Formát].

 -  Uživatelské snímky lze vymazat 
pomocí nabídky [Reset].

Úvodní obrázek

Pokud povolíte funkci Náhled ješt  p ed expozicí snímku, m žete
si prohlédnout nov  exponovaný snímek na LCD displeji po dobu, 
kterou nastavíte ve volb  [Náhled]. Náhled je dostupný pouze pro 
snímky.

 -  Podnabídky
 [Vypnuto] :  Funkci Náhled 

nelze aktivovat.
 [0,5 s]*, [1 s], [3 s] :  Exponovaný

snímek bude na 
displeji zobrazen po 
nastavenou dobu.

Náhled

Jestliže zapnete funkci [Úsporný režim] a fotoaparát nebudete 
ur itou dobu používat, LCD displej se automaticky vypne. 
 - Podnabídky

 [Vypnuto]* :  LCD displej fotoaparátu 
se automaticky nevypne. 

 [Zapnuto] :  Jestliže fotoaparát nebudete 
po ur enou dobu používat 
(p ibližn  30 s), p ístroj
se automaticky p epne do 
úsporného režimu (indikátor 
stavu fotoaparátu bliká).

Ä V režimu P ehrávání není nabídka [Úsporný režim] k dispozici.

Úsporný režim

Displej (  )

Zp t Nastav

Popis funkce :Zapnuto

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5sec

Úsporný režim :Vypnuto

Language : eština

Auto

Tmavý
Normální
Jasný

Zp t Nastav

Popis funkce :Zapnuto

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5s

Úsporný režim :Vypnuto

Language : eština

Vypnuto

0.5s
1s
3s

Zp t Nastav

Popis funkce :Zapnuto

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5s

Úsporný režim :Vypnuto

Language : eština

Vypnuto

Zapnuto

Konec Zp t

Popis funkce :Zapnuto

Úvodní obraz :Vypnuto

Jasný displ. :Auto

Náhled :0.5s

Úsporný režim :Off

Language :English

Vypnuto
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Formátování pam ti

� Funkci [Formát] je t eba spustit p i následujících stavech 
pam ových karet.
 -  Nová nebo nezformátovaná pam ová karta.
 -  Pam ová karta se souborem, který tento fotoaparát nedokáže 

rozpoznat, nebo pam ová karta vyjmutá z jiného digitálního 
fotoaparátu.

 -  Formátování pam ové karty prove te vždy v tomto 
fotoaparátu. Pokud vložíte kartu, která byla zformátována 
jinými fotoaparáty, te kami karet nebo po íta em, zobrazí se 
chybové hlášení [Chyba karty!].

Nastavení ( ” )

Tato funkce obnoví výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu. 
Zm n ny nebudou pouze hodnoty v nabídkách DATUM / AS,
JAZYK a VIDEO VÝSTUP.

 -  Podnabídky
 [Ano] :  Zobrazí se okno pro potvrzení 

výb ru. Vyberte možnost [Ano] 
a veškerá nastavení budou 
vrácena na výchozí hodnoty.

 [Ne]* :  Výchozí hodnoty nastavení 
nebudou obnoveny.

Inicializace

Zp t Nastav

Zrušit

Dat& as  :2009/01/01

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Vypnuto

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

Ano

Ne

Zp t Nastav

Zrušit

Dat& as  :Off

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Vypnuto

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

Ano

Ne

Tato funkce se používá k formátování pam ti. Pokud funkci [Formát]
spustíte, budou vymazány všechny snímky v etn  chrán ných.
Ujist te se, že jste si p ed spušt ním formátování pam ti uložili 
všechny d ležité snímky do po íta e.

 - Podnabídky
 [Ano] :  Zobrazí se okno pro potvrzení 

výb ru. Stiskn te volbu [Ano]. 
Zobrazí se hlášení [Formátování] 
a pam  bude zformátována. 
Jestliže spustíte Formát v režimu 
p ehrávání, zobrazí se hlášení 
[Formátování dokon eno].

 [Ne]* :  Pam  nebude zformátována.



49

Nastavení data, asu a formátu data
Datum a as, které se budou zobrazovat na uložených snímcích, 
m žete zm nit, a to v etn  formátu data. Nastavení hodnoty 
[ asové pásmo] vám umož uje p i cestování do zahrani í nastavit 
místní datum a as na monitoru LCD.

- Typ data:  [Rrrr/mm/dd], [Mm/dd/rrrr], 
[Dd/mm/rrrr], [Vypnuto]*

� Dostupná m sta:
Londýn, Cape Verde, Mid-Atlantic, 
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, 
La Paz, New York, Miami, Chicago, 
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San 
Francisco, Alaska, Honolulu, Havaj, 
Samoa, Midway, Wellington, Auckland, 
Ochotsk, Quam, Sydney, Darwin Adelaide, Soul, Tokio, Beijing, 
Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Katmandu, Mumbay, 
New Delhi, Taškent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán, Moskva, Athény, 
Helsinky, ím, Pa íž, Berlín.

Ä DST: Letní as

asové pásmo

Nastavení ( ” )

Tato funkce umož uje uživateli nastavit formát pojmenovávání 
soubor .
[Reset] :  P i použití funkce nulování 

bude íslování názv  soubor
po operacích formátování, 
vymazání všech snímk  nebo 
použití nové pam ové karty 
za ínat vždy znovu od 0001.

 [Série]* :  íslování nových soubor  pokra uje stále dál i po 
použití nové pam ové karty, formátování nebo 
vymazání všech snímk .

 -  Název prvního uloženého adresá e je 100SSCAM a první název 
souboru je SDC10001.

 -  Názvy soubor  jsou p i azovány postupn  od SDC10001 �
SDC10002� ~ � SDC19999

 -  íslo adresá e je p i azováno postupn  od 100 do 999 
následovn : 100SSCAM � 101SSCAM � ~ � 999SSCAM.

 - Maximální po et soubor  ve složce je 9999.
 -  Soubory ukládané na pam ovou kartu odpovídají standardu 

DCF (Design rule for Camera File systems). Zm níte-li formát 
názvu snímk , snímky pravd podobn  nebude možné p ehrát.

Název souboru

Zp t DST

London
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM

asové pásmo

Zp t Nastav

Zrušit

Dat& as  :2009/01/01

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Vypnuto

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

Zrušit

Série

Konec Zp t

Zrušit

Dat& as  :2009/01/01

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Vypnuto

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

2009 / 01 / 01 13:00 Vypnuto

yyyy  mm  dd
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Nastavení ( ” )

Tato funkce umož uje do fotografi e zahrnout datum a as po ízení
snímku.

 - Podnabídky
 [Vypnuto]* :  Na snímku nebude 

vytisknuto datum a as
jeho po ízení.

 [Datum] :  Na snímku bude 
uvedeno pouze datum jeho 
po ízení.

 [Dat& as] :  Soubor snímku bude 
ozna en datem a asem
jeho po ízení.

Tisk data po ízení snímku

Ä Datum a as se na snímcích objevují vpravo dole.
Ä Funkce vložení data po ízení snímku je k dispozici pouze pro 

snímky.
Ä V závislosti na výrobci tiskárny a na režimu tisku nemusí být 

datum na snímku vytisknuto správn .

Tato funkce vypíná fotoaparát po uplynutí nastavené doby a 
pomáhá tak šet it baterii.
 -  Podnabídky

 [Vypnuto] :  Funkce vypínání není 
aktivní.

 [1minuta.], [3minuty]*, [5minut], 
[10minut] : Není-li fotoaparát 

používán, automaticky 
se vypne po uplynutí 
nastaveného asového
intervalu.

 -  Nastavená hodnota automatického vypnutí bude zachována i 
po vým n  baterie. 

 -  Nezapome te, že funkce automatického vypínání nefunguje 
v p ípad , že je fotoaparát nastaven do režimu PC / Tiskárna, 
prezentace, p ehrávání zvuku a p ehrávání videoklipu.

Automatické vypnutí

Zp t Nastav

Zrušit

Dat& as  :2009/01/01

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Off

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

Vypnuto

Datum
Dat& as

Zp t Nastav

Zrušit

Dat& as  :Vypnuto

asové pásmo :London

íslo souboru  :Série

Tisk data  :Vypnuto

Formát

Automatické vypnutí :3 minuty

Vypnuto

1 minuta
3 minuty
5 minut
10 minut
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Nastavení ( ” )

Výstupní signál pro p ipojení fotoaparátu k TV p ijíma i nebo 
monitoru m že být typu NTSC nebo PAL.  
Volba závisí na druhu za ízení (monitor, TV apod.), ke kterému 
bude fotoaparát p ipojen. Režim PAL podporuje pouze formát 
BDGHI.

� P ipojení k externímu monitoru
Je-li fotoaparát p ipojen k externímu 
monitoru, snímky a nabídky 
zobrazované na LCD displeji budou 
viditelné na externím monitoru i na 
displeji fotoaparátu.

Volba typu videovýstupu - NTSC  : USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Mexiko.
- PAL :  Austrálie, Rakousko, Belgie, ína, Dánsko, Finsko, 

N mecko, Velká Británie, Nizozemí, Itálie, Kuvajt, 
Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Špan lsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Thajsko, Norsko.

- Používáte-li jako externí monitor televizní p ijíma , musíte na n m
zvolit externí nebo AV kanál.

- Na externím monitoru se objeví digitální šum, který však není 
známkou závady.

- Pokud se snímek nenachází uprost ed obrazovky, použijte 
ovládací prvky televizoru pro vyst ed ní.

- Je-li fotoaparát p ipojen k externímu monitoru, n které ásti
snímku se nemusí zobrazit.

- Je-li je fotoaparát p ipojen k externímu monitoru, bude nabídka 
viditelná na externím monitoru a funkce nabídky budou totožné s 
funkcemi popsanými pro LCD displej.

Žlutý – video
Bílý - zvuk

Zp t Nastav

Kontrolka AF :On

USB  :Auto

Baterie :Alkal.

Video výstup :NTSCNTSC

PAL
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Nastavení ( ” )

Pomocné sv tlo automatického ost ení m žete zapnout nebo vypnout.

 -  Podnabídky
 [Vypnuto] :  Indikátor automatického 

ost ení (AF) se v p ípad
nedostate ného osv tlení
nerozsvítí.

 [Zapnuto]* :  Indikátor automatického 
ost ení (AF) se v p ípad
nedostate ného osv tlení
rozsvítí.

Pomocné sv tlo automatického ost ení

Volba typu baterie

Jestliže je zvolen typ baterie, fotoaparát bude optimalizován podle 
zvoleného typu baterie.

Podnabídka [Baterie]: [Alkal.]* / [Ni-MH]

Nastavení sb rnice USB

Je-li fotoaparát nastaven pro automatické p ipojení k po íta i nebo 
tiskárn  pomocí kabelu USB, m žete ru n  vybrat možnost [Po íta ]
nebo [Tiskárna].

-Položky nabídky [USB]:
[Automaticky]* :  Automaticky rozpoznává 

externí za ízení p ipojené
pomocí kabelu USB.

[Po íta ] :  Nastavuje režim p ipojení
k po íta i, nepoda í-li se 
externí za ízení rozpoznat 
automaticky.

[Tiskárna] :  Nastavuje režim p ipojení k tiskárn , nepoda í-li se 
externí za ízení rozpoznat automaticky.

Zp t Nastav

Kontrolka AF :On

USB  :Auto

Baterie :Alkal.

Video výstup :NTSC

Vypnuto

Zapnuto

Zp t Nastav

Kontrolka AF :Zapnuto

USB  :Auto

Baterie :Alkal.

Video výstup :NTSC

Automaticky

Po íta
Tiskárna

Zp t Nastav

Kontrolka AF :Zapnuto

USB  :Auto

Baterie :Alkal.

Video výstup :NTSC

Alkal.

Ni-MH
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Spušt ní režimu p ehrávání

 3.  Stisknutím tla ítka Vlevo/Vpravo 
vyberte snímek, který chcete 
zobrazit.

Pro rychlejší zobrazování snímk
stiskn te a p idržte tla ítko Vlevo 
nebo Vpravo.

Ä

 2.  Na LCD displeji se zobrazí 
poslední uložený snímek.

Zapn te fotoaparát a stisknutím tla ítka p ehrávání ( Î ) vyberte 
režim P ehrávání. Fotoaparát je p ipraven k p ehrávání snímk
uložených v pam ti.
Pokud je do fotoaparátu vložena pam ová karta, všechny funkce 
fotoaparátu se vztahují pouze k pam ové kart .
Není-li pam ová karta ve fotoaparátu vložena, všechny funkce 
fotoaparátu se vztahují pouze k vnit ní pam ti.

P ehrávání snímk

 1.  Stisknutím tla ítka režimu 
P ehrávání ( Î ) vyberte režim 
P ehrávání.

P ehrávání videoklipu
1. Tla ítkem Vlevo/Vpravo vyberte 

videoklip, který chcete p ehrát.
2. Stisknutím tla ítka OK spustíte 

p ehrávání souboru videoklipu.
 -  Chcete-li pozastavit p ehrávání videa, 

znovu stiskn te tla ítko OK.
 -  Po dalším stisknutí tla ítka OK bude 

p ehrávání videoklipu pokra ovat.
 -  Chcete-li p ehrávaný videoklip 

posunout zp t, stiskn te tla ítko
Vlevo. Chcete-li videoklip posunout 
vp ed, stiskn te tla ítko Vpravo.

 -  Chcete-li p ehrávání videoklipu zasta-
vit, stiskn te tla ítko OK a poté tla ítko
Doleva nebo Doprava.

P ehrát Zachytit
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Spušt ní režimu p ehrávání
Funkce zachycení snímku z videoklipu
Z videoklip  m žete exportovat fotografie.

[Stiskn te tla ítko Dol ]

[Pozastaveno]

P ehrávání nahraného zvukového záznamu

1. Tla ítkem Vlevo / Vpravo vyberte zvukový 
záznam, který chcete p ehrát.

2. Stisknutím tla ítka OK spustíte p ehrávání
zaznamenaného zvukového souboru.
- Chcete-li p ehrávání zvukového souboru 

pozastavit, znovu stiskn te tla ítko OK.
- Po dalším stisknutí tla ítka OK bude 

p ehrávání zvukového souboru pokra ovat.
- Chcete-li p ehrávaný zvukový soubor posunout zp t, stiskn te

tla ítko Vlevo. Chcete-li zvukový soubor posunout vp ed,
stiskn te tla ítko Vpravo.

- P ehrávání hlasové poznámky zastavíte stisknutím tla ítka Dol .

� Zachycení fotografi e z videoklipu
 1.  P i p ehrávání videoklipu 

stiskn te tla ítko OK. Potom 
stiskn te tla ítko Dol .

 2.  Záb r v míst  pozastavení 
videoklipu je uložen jako 
samostatná fotografie s novým 
názvem souboru.

Ä Zachycená fotografi e má stejnou 
velikost jako p vodní videoklip 
(640x480, 320x240).
Ä Stisknete-li na za átku videoklipu 

tla ítko Dol , bude jako fotografi e 
uložen první snímek z videoklipu.

P ehrát Zachytit

P ehrát



55

P ehrávání nahrané hlasové poznámky
1. Vyberte snímek, který je dopln n

hlasovou poznámkou.
2. Stisknutím tla ítka OK spustíte 

p ehrávání hlasové poznámky.
 -  Chcete-li p ehrávání hlasové 

poznámky pozastavit, znovu 
stiskn te tla ítko OK.

 -  Po dalším stisknutí tla ítka OK 
bude p ehrávání hlasové poznámky 
pokra ovat.

Pauza

P ehrát

Spušt ní režimu p ehrávání Indikátor na LCD displeji
Na LCD displeji jsou uvedeny informace o zobrazeném snímku.

.  Popis  Ikony Stránka
1 Tla ítko Režim p ehrání Î Str.53
2 Hlasová poznámka Str.68
3 DPOF Str.69
4 CHRÁNIT Str.68
5 Název složky a souboru 100-0010 Str.49

6 Indikátor pam ové karty -

7 Baterie Str.13
8 ISO 80~1600 Str.36
9 Hodnota clony F3.2 ~ F15.2 -

10 Rychlost záv rky 8 ~ 1/1,500 -
11 Blesk On/Off Str.29
12 Velikost snímku 3648x2736 ~ 320x240 Str.38
13 Datum záznamu 2009/01/01 Str.49
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Máte možnost najednou zobrazit n kolik snímk , zv tšit vybraný 
snímek a o íznout a uložit zvolenou oblast snímku.

Nastavení fotoaparátu pomocí tla ítek
V režimu P ehrávání m žete použít tla ítka na fotoaparátu k 
snadnému nastavení funkcí režimu P ehrávání.

� Zobrazení náhledu
 1.  Ve stavu, kdy je na celém displeji zobrazen 

jeden snímek, stiskn te tla ítko náhledu.
 2.  Zobrazí se náhledy snímk  a snímek, 

z kterého byl náhled spušt n, bude 
ozna ený.

 3.  Požadovaný snímek vyberte pomocí 
tla ítka s 5 funkcemi.

 4.  Chcete-li si prohlédnout snímek samostatn , stiskn te tla ítko
pro zv tšení.

[Režim zobrazení miniaturního 
náhledu]

[Zvýrazn ný snímek]

Zvýrazn ný snímek

Stisknutí tla ítka
Zv tšení ( í )

Stisknutí tla ítka
Náhled ( º )

Vybrat P esun

Tla ítko Náhled ( º ) / Zv tšení ( í ) 

Tla ítko režimu P ehrávání
� Pokud jste fotoaparát zapnuli tla ítkem

POWER, m žete jedním stisknutím 
tla ítka režimu P ehrávání p ejít do 
režimu P ehráváním a op tovným stisk-
nutím tohoto tla ítka do režimu Záznam.

� Fotoaparát m žete zapnout stiskem tla ítka pro režim P ehrávání.
Fotoaparát je zapnutý do režimu P ehrávání. Fotoaparát vypnete 
op tovným stiskem tla ítka režimu P ehrávání.

� Režim Nastavení innosti: Stisknutím tla ítka režimu P ehrávání
na déle než 3 sekundy spustíte režim 
Nastavení innosti. V režimu Nas-
tavení innosti nebudou generovány 
zvuky: Zvuk provozu, Úvodní zvuk a 
Zvuk efektu. Režim Nastavení innosti
zrušíte zapnutím fotoaparátu pomocí 
tla ítka POWER.
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Tla ítko Náhled ( º ) / Zv tšení ( í ) 
� Zv tšení snímku
 1.  Vyberte snímek, který chcete zv tšit, a 

stiskn te tla ítko zv tšení.
 2.  Jednotlivé ásti snímku je možné 

prohlížet pomocí tla ítka s 5 funkcemi.
 3.  Po stisknutí tla ítka náhledu se snímek 

zobrazí v p vodní velikosti, p es celý 
displej.

 -  Že je zobrazený snímek zv tšený,
poznáte podle toho, že v levém horním 
rohu LCD displeje svítí indikátor 
zv tšení snímku. (Pokud není snímek 
zv tšený, indikátor se nezobrazuje.) Z 
indikátoru lze rovn ž vy íst, která ást zv tšeného obrázku je v 
zorném poli.

 - Videoklipy a soubory WAV není možné zv tšit.
 -  Je-li obrázek zv tšený, m že dojít ke ztrát  kvality zobrazení.

� Maximální m ítko zv tšení vzhledem k velikosti snímku

� Vý ez: M žete vy íznout ást snímku a uložit ji samostatn .
1. Vyberte snímek, který chcete zv tšit,

a stiskn te tla ítko zv tšení.
Stiskn te tla ítko OK. Na displeji se 
zobrazí zpráva.

2. Stiskem tla ítka Nahoru / Dol  vyberte 
požadovanou podnabídku a stiskn te
tla ítko OK. 
- [Ano] :  O íznutý snímek bude uložen jako nový soubor a 

zobrazí se na LCD displeji. 
- [Ne] : Nabídka o íznutí snímku zmizí. 

Ä V p ípad  nedostatku pam ti pro uložení o íznutého snímku 
není možné snímek o íznout.

Velikost 
snímku

Maximální
pom r

zv tšení
X11.4 X9.5 X9.5 X9.6 X8.1 X6.4 X3.2

O ez

Potvrdit 

O íznout?

Ano
Ne
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Tla ítko Info (DISP) / Nahoru Tla ítko P ehrávání a pauza/OK
Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tla ítko NAHORU slouží 
jako sm rové tla ítko.
Pokud na LCD displeji není zobrazena nabídka, stisknutím tla ítka
Info zobrazíte informace o snímku, který práv  vidíte na LCD displeji.

Tla ítko Info (DISP)

Tla ítko Info (DISP)Tla ítko Info (DISP)

V režimu p ehrávání funguje tla ítko P ehrávání a pauza/OK takto:
 -  Je-li na LCD displeji zobrazena nabídka, tla ítko OK lze použít 

pro potvrzení údaj  zm n ných pomocí tla ítka s 5 funkcemi.
 -  P i p ehrávání fotografie s hlasovou poznámkou, zvukového 

souboru nebo videoklipu
 ·V režimu Stop :  P ehraje fotografii s hlasovou poznámkou, 

zvukový soubor nebo videoklip.
 ·B hem p ehrávání : Do asn  pozastaví p ehrávání.
  V režimu Pauza : Obnoví p ehrávání.

[ Hlasový záznam je zastaven ] [P ehrávání Hlasového 
záznamu]

[ Pozastavení Hlasového 
záznamu ]

P ehrát StopPauza StopP ehrát
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Tla ítko Doleva/Doprava/Dol /MENU Tla ítko Vymazat ( Õ )
Tla ítka DOLEVA/DOPRAVA/DOL /MENU aktivují následující 
funkce:

 - Tla ítko VLEVO :  Je-li zobrazena nabídka, tla ítko VLEVO 
slouží jako sm rové tla ítko. Pokud není 
nabídka zobrazena, stiskem tla ítka VLEVO 
vyberete p edchozí snímek.

 - Tla ítko VPRAVO :  Je-li zobrazena nabídka, tla ítko VPRAVO 
slouží jako sm rové tla ítko. Pokud není 
nabídka zobrazena, stiskem tla ítka VPRAVO 
vyberete další snímek.

 - Tla ítko DOL  :  V režimu nabídky funguje tla ítko Dol  jako 
sm rové tla ítko.

 - Tla ítko MENU :  Stisknutím tla ítka MENU zobrazíte na LCD 
displeji nabídku P ehrávání. Po dalším 
stisknutí tla ítka se na LCD displeji objeví 
p vodní zobrazení.

Tímto tla ítkem m žete vymazat snímky uložené na pam ové kart .

 1.  Pomocí tla ítek VLEVO / VPRAVO vyberte snímek, který 
chcete vymazat, a stiskn te tla ítko VYMAZAT ( Õ ).

 2.  Chcete-li odstranit více snímk , vyberte položku [Hromadné odstr.].
 - Tla ítko Vlevo/Vpravo : Výb r

snímk
 - Tla ítko OK : Ozna ení pro 

vymazání
 - Tla ítko Fn : Vybrané snímky 

budou vymazány.

 3.  Pomocí tla ítka Nahoru / Dol  vyberte požadovanou hodnotu v 
podnabídce a stiskn te tla ítko OK.

 - Jestliže zvolíte [Ano] : Vybrané snímky budou vymazány.
 - Jestliže zvolíte [Ne] : Operace mazání bude zrušena.

[Jediný snímek] [Náhled snímku]

P edchozí Další

Vybrat  Vymazat

Nastav

Ano

Odstranit soubor?

Hromadné odstr.
Ne

Nastav

Ano

Odstranit soubor?

Hromadné odstr.
Ne
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Nastavení funkce p ehrávání pomocí LCD displeje
Funkce režimu P EHRÁVÁNÍ je možné zm nit pomocí LCD displeje. 
V režimu P EHRÁVÁNÍ se po stisknutí tla ítka MENU na LCD displeji zobrazí 
nabídka. Následující tabulka obsahuje p ehled nabídek, které m žete v režimu 
P ehrávání nastavit. Chcete-li po nastavení nabídky p ehrávání po ídit snímek, 
stiskn te tla ítko režimu P EHRÁVÁNÍ nebo tla ítko spoušt .

Záložka
nabídky

Hlavní
nabídka Podnabídka Druhá nabídka Strana

Multi
prezentace

(� )

Efekt

Vypnuto Klidný -

Str.66
Sv ží Prostý -

Výrazný Živý -

Lesklý Uvoln ný -

Interval 1, 3, 5, 10 s - Str.67

Hudba

Vypnuto Mlha -

Str.67
Zamyšlení Podzim -

Svítání Zábava -

Kapky Výlet -

Soubor - 
možnosti
(  )

Vymazat
Vybrat -

Str.67
Vše Ano / Ne

Chránit
Vybrat -

Str.68
Vše Odblokovat / 

Zablokovat

Hl.poznámka
Vypnuto -

Str.68
Zapnuto -

DPOF

Standard Vybrat / Vše / Zrušit Str.69
~

Str.70
Index Ano / Ne

Velikost Vybrat / Vše / Zrušit

Kopie na kartu
Ano -

Str.71
Ne -

Záložka
nabídky

Hlavní
nabídka Podnabídka Strana

Upravit
(  )

Zm nit
velikost

2592x1944 2048x1536

Str.62
1024X768 2592X1728
1800X1200 2592X1458
1920X1080 Úvodní obraz

Oto it
Vpravo 90 st. Vlevo 90 st.

Str.63180˚ Horizontáln
Vertikáln -

Volba foto. 
stylu

Normální M kký

Str.63
Výrazný Prales

Retro Chladný
Klid Klasický

Negativní Vlastní barvy

Nast.obr.
Red. erv.o í Retuš tvá e

Str.64Jas Kontrast
Sytost -

Multi
prezentace

(� )

Spustit P ehrát / Opakovat - Str.65

Snímky
Vše Datum

Str.66
Vybrat -
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Nastavení funkce p ehrávání pomocí LCD displeje

Záložka nabídky Hlavní nabídka Podnabídka Druhá nabídka Strana

❹

Snímky
1 snímek -

Str.73
Všechny snímky -

Velikost

Automatický -

Str.73

Pohled -
Vizitka -

4X6 -
 L -
2L -

Letter -
A4 -
A3 -

Vzhled
stránky

Automatický -
Celý -

1 -
2 -
4 -
8 -
9 -

16 -
Náhled -

Tato nabídka je k dispozici v dob , kdy je fotoaparát prost ednictvím
USB kabelu p ipojen k tiskárn  s podporou technologie PictBridge 
(p ímé spojení s fotoaparátem, kabel se prodává samostatn ).

Nabídky se mohou zm nit bez p edchozího upozorn ní.Ä

Záložka nabídky Hlavní nabídka Podnabídka Druhá nabídka Strana

❹

Typ

Automatický -

Str.73

Oby ejný -
Foto -

Rychlé foto -

Kvalita

Automatický -
Rychlý -

Normální -
Nejlepší -

Datum
Automatický -

Vypnuto -
Zapnuto -

Název snímku
Automatický -

Vypnuto -
Zapnuto -

Zrušit
Ano -

Str.74
Ne -
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Zm ní rozlišení (velikost) exponovaných snímk . Vyberte snímek 
([Úvodní obraz]), který chcete uložit jako snímek zobrazovaný p i
zapnutí.

 1.  Stiskn te tla ítko režimu p ehrávání a 
poté tla ítko MENU.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte 
v nabídce Upravit položku [Zm nit
velikost](� ) a stiskn te tla ítko OK.

 3.  Pomocí tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.

 -  Velký snímek je možné zmenšit, nikoli však naopak.
 -  Zm nit velikost je možné pouze u snímk  ve formátu JPEG. U 

soubor  s videoklipy (AVI) a zvukovými záznamy (WAV) nelze 
velikost zm nit.

 -  Rozlišení m žete zm nit pouze u t ch soubor , které jsou 
komprimovány ve formátu JPEG 4:2:2.

 -  Snímek se zm n nou velikostí bude uložen pod novým názvem. 
Snímek zobrazovaný p i spušt ní ([Úvodní obraz]) není uložen 
na pam ové kart , ale ve vnit ní pam ti.

 -  Uložíte-li nový vlastní snímek, bude vymazán starší ze dvou 
d íve uložených vlastních snímk .

 -  Není-li pro uložení snímku se zm n nou velikostí dostatek 
pam ti, na LCD displeji se objeví zpráva [Pam  plná] a snímek s 
upravenou velikostí nebude možné uložit.

Zp t P esun

Zm nit velikost

Upravit (  )
Zm na velikosti

� Možnosti zm ny velikosti snímku ( o : Volitelné)

o o o o

o o o o

o o o

o o

o

o o

o o
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Uložené snímky m žete otá et pod r znými úhly. 

1. Stiskn te tla ítko režimu p ehrávání a 
poté tla ítko MENU.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte v 
nabídce Upravit položku [Oto it](� ) 
a stiskn te tla ítko OK.

 3.  Pomocí tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.

 4. Zm n ný snímek bude uložen pod novým názvem souboru. 

[  : Horizontáln ]
: P eklopení obrazu podél 
vodorovné osy.

[® : Vertikáln ]
: P eklopení obrazu podél 
svislé osy. 

[ô : Vpravo 90 st.] 
: oto ení snímku po sm ru 
hodinových ru i ek

[ó : Vlevo 90 st.] 
: Oto ení snímku proti 

sm ru hodinových ru i ek

[ õ :  180˚]
: Oto ení snímku o 180 
stup

   Pokud zobrazíte oto ený snímek na LCD displeji, m že se na 
pravé a levé stran  snímku objevit prázdné místo.

Zp t P esun

Oto it

Zp t P esunZp t P esunZp t P esun

180˚Vlevo 90 st.Vpravo 90 st.

Zp t P esunZp t P esun

VertikálnHorizontáln

Zp t P esun

Volba Foto. Stylu 

Upravit (  )
Otá ení snímku Volba foto. stylu

Pomocí této funkce m žete k fotografiím p idávat r zné efekty.

 1.  Stiskn te tla ítko režimu p ehrávání a 
poté tla ítko MENU.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte v 
nabídce Upravit položku [Volba Foto. 
Stylu](  ) a stiskn te tla ítko OK.

3. Pomocí tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.

Režim stylu Ikona Popis

Normální Nebude p idán žádný efekt.

M kký Použije se m kký styl.

Výrazný Použije se živý, pronikavý styl.

Prales Použije se p irozený, istý styl

Retro Použije se tónovaný styl.

Chladný Použije se chladný styl.

Klid Použije se klidný styl.

Klasický Použije se klasický styl.

Negativní Nastavit snímek na negativ.

Vlastní barvy Použije se efekt negativu.
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Upravit (  )

Nast.obr.
 1. Stiskn te tla ítko režimu P ehrávání  a stiskn te tla ítko MENU.
 2.  Pomocí tla ítek Nahoru/Dol  vyberte v nabídce Upravit položku 

[Nast.obr.] (  ) a stiskn te tla ítko OK.

� Odstran ní efektu ervených o í
Z vyfotografovaného snímku m žete odstranit efekt ervených o í.

 1.  Pomocí tla ítka Doleva/Doprava 
vyberte položku ( � ) a stiskn te
tla ítko OK. 

 2.  Zobrazí se zpráva [Vytvá ení nového 
snímku] a snímek bude uložen pod novým 
názvem.

� Retuš tvá e
Ple  osob na fotografii m žete pro istit a zkrášlit.

 1.  Pomocí tla ítka Doleva/Doprava 
vyberte položku (  ) a stiskn te
tla ítko OK. Zobrazí se lišta pro výb r
stupn  obli ejové retuše.

 2.  Stisknutím tla ítek Doleva/Doprava 
vyberte požadovanou úrove  retuše.

 3.  Stiskn te tla ítko OK a snímek bude 
uložen pod novým názvem.

� Nastavení úrovn  jasu
M žete zm nit jas snímku.

 1.  Pomocí tla ítka Doleva/Doprava 
vyberte položku (  ) a stiskn te
tla ítko OK. Zobrazí se lišta pro 
nastavení jasu. 

 2.  Zm te jas pomocí tla ítek Vlevo/Vpravo. 
 3.  Stiskn te tla ítko OK a snímek bude 

uložen pod novým názvem.

Zp t P esun

Zp t P esun

Zp t P esun

Redukce ervených o í

Zp t P esun

Retuš tvá e

Zp t P esun

Jas

 - Tla ítko OK : Volba nebo nastavení 
vlastní barvy

 - Tla ítko Nahoru / Dol   :  slouží k volb
barev R, G ,B.

 - Tla ítko Vlevo/Vpravo  : M ní hodnoty.

� Vlastní barva 
M žete zm nit sytost barev na snímku - 
ervené (R), zelené (G) a modré (B). 



65

Snímky je možné kontinuáln  zobrazovat v p edem stanoveném 
intervalu. Po p ipojení fotoaparátu k externímu monitoru m žete
sledovat Prezentaci snímk .

1. Stiskn te tla ítko režimu p ehrávání a poté tla ítko Menu.
2. Pomocí tla ítka Nahoru/Dol  vyberte záložku nabídky

 [Multi prezentace].

Prezentaci snímk  lze spustit pouze z nabídky [Spustit].
 1.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 

nabídku [Spustit] a stiskn te tla ítko
Vpravo.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 
požadovanou podnabídku. 
 [P ehrát] :  Po p ehrání jednoho 

cyklu bude Prezentace 
snímk  ukon ena.

 [Opakovat] :  Prezentace snímk  je opakovan  p ehrávána,
dokud není zrušena. 

 3.  Prezentaci spustíte stisknutím tla ítka OK. 
 -  Chcete-li pozastavit probíhající p ehrávání prezentace, znovu 

stiskn te tla ítko OK.
 -  Po dalším stisknutí tla ítka OK bude prezentace pokra ovat.
 -  Chcete-li p ehrávání prezentace zastavit, stiskn te tla ítko OK 

a poté tla ítko Doleva nebo Doprava.

Spus te Prezentaci snímk

� Nastavení úrovn  kontrastu
M žete zm nit kontrast snímku.

 1.  Pomocí tla ítka Doleva/Doprava 
vyberte položku (� ) a stiskn te
tla ítko OK. Zobrazí se lišta pro 
nastavení kontrastu.

 2.  Zm te kontrast pomocí tla ítek Vlevo/
Vpravo.

 3.  Stiskn te tla ítko OK a snímek bude 
uložen pod novým názvem.

Upravit (  )

� Nastavení úrovn  sytosti
M žete zm nit sytost snímku.

 1.  Pomocí tla ítka Doleva/Doprava 
vyberte položku (  ) a stiskn te
tla ítko OK. Zobrazí se lišta pro 
nastavení sytosti.

 2.  Zm te sytost pomocí tla ítek Vlevo/
Vpravo.

 3.  Stiskn te tla ítko OK a snímek bude 
uložen pod novým názvem.

Zp t P esun

Kontrast

Zp t P esun

Sytost

Spušt ní Prezentace snímk  ( � )

Zp t Nastav

Snímky :Vše

Efekt :Vypnuto

Interval :1 s

Hudba :Vypnuto

Spustit
P ehrát

Opakovat
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Spušt ní Prezentace snímk  ( � )

M žete vybrat snímek, který chcete zobrazit.
 1.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 

nabídku [Snímky] a stiskn te tla ítko
Vpravo.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 
požadovanou podnabídku.
[Vše] :  Budou p ehrány všechny 

snímky uložené v pam ti.
Konfiguraci uložte stiskem tla ítka OK.

[Datum] : Budou p ehrány snímky exponované k ur enému datu. 
Konfiguraci uložte stiskem tla ítka OK.

[Vybrat] :  P ehrávání pouze zvolených snímk .
Pokud stisknete tla ítko Vpravo, m žete vybrat 
požadované snímky k p ehrávání.
Zvolený snímek lze uložit jako [Výb r1], [Výb r2] a 
[Výb r3]. Jestliže uložíte zvolený snímek za použití 
p íkazu [Vybrat Nový], bude uložen jako [Výb r1].
Pokud však nový snímek uložíte znovu za použití 
funkce [Vybrat Nový], p edchozí snímek, který byl 
uložen jako [Výb r1] bude automaticky uložen jako 
[Výb r2]. Snímky uložené jako [Výb r1], [Výb r2]
a [Výb r3] m žete zm nit nebo zrušit. Konfiguraci 
uložte stiskem tla ítka Fn.

 3.  Multiprezentaci spus te výb rem položky [P ehrát] nebo 
[Opakovat] v nabídce [Spustit].

Výb r snímk

Pro Prezentaci snímk  m žete použít jedine né efekty.
 1.  Pomocí tla ítek NAHORU / DOL

vyberte nabídku [Efekt] a stiskn te
tla ítko VPRAVO.

 2.  Tla ítky Nahoru / Dol  vyberte druh 
efektu.

 3.  Nastavenou volbu potvr te stiskem 
tla ítka OK.

Nastavení efekt  Prezentace snímk

Zp t Nastav

Snímky :Vše

Efekt :Vypnuto

Interval :1 sec

Hudba :Vypnuto

Spustit

Vše

Datum

Vybrat

Zp t Nastav

Snímky :Vše

Efekt :Vypnuto

Interval :1 sec

Hudba :Vypnuto

Spustit
Vypnuto

Klidný
Sv ží

Prostý
Výrazný
Živý
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Nastavte hudbu doprovázející Prezentaci snímk .
 1.  Pomocí tla ítek NAHORU / DOL

vyberte nabídku [Hudba] a stiskn te
tla ítko VPRAVO.

 2.  Tla ítky Nahoru / Dol  vyberte 
požadovaný zvukový doprovod.

 3.  Uložte konfiguraci stiskem tla ítka OK.

Spušt ní Prezentace snímk  ( � )

Nastavení doprovodné hudby

Umož uje vymazat snímky uložené v pam ti.

Vymazání snímk

Soubor - možnosti (  )
Nastavení intervalu p ehrávání

Délka na ítání závisí na velikosti a kvalit  snímk .
B hem probíhající Prezentace snímk  je zobrazen pouze 
první snímek souboru VIDEOKLIPU.
P i p ehrávání Prezentace snímk  se nezobrazí soubor se 
zvuko ou nahrávkou.
Funkce nabídky intervalu jsou k dispozici pouze v nabídce 
[Vypnuto].

�
�

�

�

Nastavte interval zobrazování snímk  v Prezentaci.
 1.  Pomocí tla ítek NAHORU / DOL

vyberte podnabídku [Interval] a 
stiskn te tla ítko VPRAVO.

 2.  Tla ítky Nahoru / Dol  vyberte 
požadovaný interval.

 3.  Konfiguraci uložte stiskem tla ítka OK.

1. Stiskn te tla ítko režimu p ehrávání a poté tla ítko Menu.
2. Pomocí tla ítka Nahoru/Dol  vyberte záložku nabídky 

[Soubor - možnosti].

Zp t Nastav

Snímky :Vše

Efekt :Vypnuto

Interval :1 sec

Hudba :Vypnuto

Spustit
Vypnuto

Mlha
Zamyšlení

Podzim
Svítání
Zábava

Vybrat Vymazat

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat
Vybrat
Vše

Odstranit všechny soubory?

Ano
Ne

Nastav

Zp t Nastav

Snímky :Vše

Efekt :Vypnuto

Interval :1 sec

Hudba :Vypnuto

Spustit

1 s

3 s
5 s

10 s  1.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol  vyberte 
záložku nabídky [Vymazat]. Stiskn te
tla ítko Vpravo.

 2.  Stiskem tla ítka NAHORU / DOL  vyberte 
požadovanou podnabídku a stiskn te
tla ítko OK.

 [Vybrat]:  Zobrazí se okno pro výb r
snímku, jenž má být vymazán.

  - Nahoru/Dol /Vlevo/Vpravo: Vyberte snímek.
 - Tla ítko OK: Vyberte snímek 

ur ený k vymazání. (zna kaË)
 - Tla ítko Fn: Po stisknutí  tla ítka Fn se 

zobrazí zpráva s žádostí 
o potvrzení. Zvolte [Ano] 
a stiskn te tla ítko OK. 
Ozna ené snímky budou 
vymazány.

[Vše]: Zobrazí okno pro potvrzení. Vyberte 
[Ano], stiskn te tla ítko OK a všechny 
nechrán né snímky budou vymazány. 
Pokud se v pam ti nenachází žádné chrán né snímky, budou 
vymazány všechny snímky a zobrazí se zpráva [Žádné snímky]

 3.  Po vymazání se na LCD displeji objeví obrazovka režimu p ehrávání.
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K uloženým snímk m m žete doplnit hlasovou poznámku. 

Hlasová poznámka

 -  Exponujte snímek stisknutím tla ítka spoušt . Snímek bude 
uložen do pam ti. Po uložení snímku je po dobu 10 sekund 
nahráván zvukový záznam.

 -  Záznam ukon ete op tným stiskem tla ítka spoušt .

Ze všech snímk  uložených na pam ové kart  budou 
vymazány pouze nechrán né snímky v podadresá i DCIM. 
Nezapome te, že nechrán né snímky budou nenávratn
odstran ny. D ležité snímky byste m li p ed zahájením 
mazání uložit do po íta e. Úvodní snímek je uložen ve vnit ní
pam ti fotoaparátu (tj. nikoliv na pam ové kart ) a nebude 
tedy vymazán, i když zvolíte vymazání všech snímk  na 
pam ové kart .

�

Ochrana snímk
Tato funkce se používá na ochranu ur itých snímk  p ed jejich náhodným 
vymazáním (blokování). Umož uje také zrušit d íve nastavenou ochranu 
jednotlivých snímk  (odblokování).

 1.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol  vyberte 
záložku nabídky [Chránit]. Poté stiskn te
tla ítko Vpravo.

 2.  Stiskem tla ítka NAHORU / DOL  vyberte 
požadovanou podnabídku a stiskn te
tla ítko OK.
 [Vybrat]:  Zobrazí se okno pro výb r

snímku, jenž má být blokován 
nebo odblokován.

 - Nahoru / Dol  / Vlevo / Vpravo: Vyberte snímek.
 - Tla ítko OK:  Aktivace nebo zrušení 

ochrany snímku.
 - Tla ítko Fn: Zm ny budou uloženy a 

nabídka zmizí.

Soubor - možnosti (  )
 [Vše]:  Aktivace nebo zrušení ochrany 

všech uložených snímk .
 -  Ochrana snímku p ed vymazáním je 

indikována ikonou na LCD displeji. 
(U nechrán ného snímku se indikátor 
nezobrazí.)

 -  Snímek s nastavenou ochranou nebude 
možné smazat funkcí [Vymazat], nebude 
ale chrán n proti funkci [Formát].

[P ipraveno k záznamu] [Probíhá záznam zvuku][Nabídka Hlasová poznámka]

Zp t Nastav

Chránit
Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Vypnuto
Zapnuto

Vybrat Nastav

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Vybrat
Vše

Chránit vše?

Zablokovat
Odblokovat

Nastav

Spustit Stop 
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� Funkce DPOF (Digital Print Order Format) umož uje vložit 
informace o tisku do adresá e MISC na vaší pam ové kart .
Vyberte snímky, které chcete vytisknout, a zadejte po et kopií.
� Pokud je zobrazen snímek, pro n jž existují informace DPOF, 

objeví se na LCD displeji indikátor DPOF. Tyto snímky pak lze 
vytisknout na tiskárnách vybavených technologií DPOF nebo 
stále ast ji i ve fotolabech.
� Tato funkce není k dispozici pro videoklipy a zvukové nahrávky.
� Pokud tisknete širokoúhlé snímky v režimu širokoúhlého tisku, 

nemusí se vytisknout 8 % obrazu na levé a pravé stran . P ed
tiskem širokoúhlých snímk  zkontrolujte, zda tiskárna tento režim 
podporuje. Tisknete-li snímky ve fotolabu, nezapome te p ípadn
požádat o tisk v širokoúhlém formátu. (N které fotolaby nemusí 
tisk širokoúhlých snímk  podporovat.) 

DPOF � Standard 
Tato funkce umož uje vložit do uloženého snímku informace o 
po tu tisknutých kopií.

 1.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol
vyberte záložku nabídky [DPOF]. 
Poté stiskn te tla ítko Vpravo.

 2.  Stiskn te op t tla ítko Vpravo a 
objeví se podnabídka [Standard]. 

 3.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol
vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.
 [Vybrat]:  Zobrazí se okno pro 

výb r snímku, jenž má být 
vytisknut.

 - Nahoru/Dol /Vlevo/Vpravo:
Vyberte snímek 
ur ený k tisku.

 -  Tla ítko transfokátoru: Zadejte po et
tisknutých
kopií.

 [Vše]:  Zadejte po et kopií pro 
všechny snímky s výjimkou 
videoklip  a zvukových soubor .

 - Tla ítko Nahoru / Dol : Zadejte po et tisknutých kopií.
 [Zrušit]: Zruší nastavení tisku.

 4.  Potvr te nastavení stisknutím tla ítka OK.
Pokud snímek obsahuje informace DPOF, zobrazí se 
indikátor DPOF (  ).

Soubor - možnosti (  )

Množství Nastav

00

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Standard
Index
Velikost

Vybrat snímek

Vybrat
Vše

Zrušit

Množství Nastav

01
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� Index
 Snímky (s výjimkou videoklip  a zvukových soubor ) je možné 
vytisknout jako index.

 1.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol
vyberte záložku nabídky [DPOF]. 
Poté stiskn te tla ítko Vpravo.

 2.  Vyberte nabídku [Index] a znovu 
stiskn te tla ítko Doprava. Zobrazí se 
podnabídka.

 3.  Pomocí tla ítek NAHORU / DOL
vyberte požadovanou podnabídku.
 Jestliže zvolíte [Ano] :  Snímek bude vytišt n ve formátu indexu.
 Jestliže zvolíte [Ne]  :  Nastavení tisku indexu bude zrušeno.

 4. Nastavenou volbu potvr te stiskem tla ítka OK.

� Velikost tisku
P i tisku snímk  uložených na pam ové kart  m žete stanovit 
velikost tisku. Nabídka [Velikost] je k dispozici pouze pro tiskárny 
podporující technologii DPOF 1.1.

 1.  Stiskem tla ítka Nahoru / Dol  vyberte 
záložku nabídky [DPOF]. Poté stiskn te
tla ítko Vpravo.

 2.  Vyberte nabídku [Velikost] a znovu 
stiskn te tla ítko Doprava. Zobrazí se 
podnabídka.

 3.  Stiskem tla ítka NAHORU / DOL
vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.

[Vybrat]:  Zobrazí se okno pro zm nu
velikosti snímku p i tisku.

 - Nahoru/Dol /Vlevo/Vpravo: Vyberte 
snímek.

 - Tla ítko transfokátoru: Zm te velikost 
tisku.

 - Tla ítko Fn: Zm ny budou uloženy a 
nabídka zmizí.

[Vše]: Zm na velikosti tisku pro všechny 
snímky.

 - Tla ítko Nahoru / Dol : Vyberte velikost 
tisku.

 - Tla ítko OK: Potvrzení zm ny nastavení.
[Zrušit]: Zrušení všech nastavení velikosti tisku.

Ä Druhá nabídka DPOF [Velikost]:  Zrušit, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

V závislosti na zna ce a modelu tiskárny m že zrušení tisku 
trvat delší dobu.
�

Soubor - možnosti (  )

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Standard
Index
Velikost

Nastavit index?
Ano
Ne

Velikost Nastav

Cancel

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Standard
Index
Velikost

Vybrat snímek

Vybrat
Vše

Zrušit

Velikost Nastav

3X5
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Tato funkce umož uje kopírovat soubory se snímky, videoklipy a 
zvukovými záznamy na pam ovou kartu.

Kopírování na kartu

 1.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol
vyberte nabídku [Kopie na kartu]. 
Poté stiskn te tla ítko Vpravo.

 2.  Stiskem tla ítka NAHORU / DOL
vyberte požadovanou podnabídku 
a stiskn te tla ítko OK.
 - [Ano] :  Všechny snímky, videoklipy a soubory zvukových 

záznam  uložené ve vnit ní pam ti budou po 
zobrazení zprávy [Kopírování] zkopírovány na 
pam ovou kartu. Po dokon ení kopírování se 
displej vrátí do režimu p ehrávání.

 - [Ne]  :  Zruší funkci kopírování na kartu.

� Pokud není na pam ové kart  dostatek prostoru pro 
zkopírování uložených snímk  z vnit ní pam ti (11 MB), 
p íkaz [Kopie na kartu] zkopíruje pouze n které snímky 
a zobrazí zprávu [Pam  plná!]. Poté se systém vrátí do 
režimu p ehrávání. Ješt  p ed vložením pam ové karty do 
fotoaparátu se ujist te, že jste vymazali nepot ebné soubory a 
uvolnili místo v pam ti.
� Pokud p esouváte snímky uložené ve vnit ní pam ti na 

pam ovou kartu pomocí funkce [Kopie na kartu], budou na 
kart  vytvo ena další ísla názv  soubor , aby nedošlo k 
p epsání soubor  se stejným názvem. 

 -  Pokud je v nabídce nastavení [Zrušit] vybrána volba [Žádný 
soubor]: Názvy zkopírovaných soubor  budou pokra ovat od 
posledního názvu uloženého souboru. 

 -  Pokud je v nabídce nastavení [Série] vybrána volba [Žádný 
soubor]: Názvy zkopírovaných soubor  budou pokra ovat
v íslování od posledního názvu exponovaného snímku. Po 
provedení funkce [Kopie na kartu] se na LCD displeji zobrazí 
poslední uložený snímek z poslední kopírované složky. 

Soubor - možnosti (  )

Zp t Nastav

Chránit

Hl.Poznámka :Vypnuto

DPOF

Kopie na kartu

Vymazat

Ano
Ne
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PictBridge
Fotoaparátu m žete p ipojit k tiskárn , která podporuje technologii 
PictBridge, pomocí kabelu USB (prodává se samostatn ) a vytisknout 
uložené snímky p ímo. Videoklipy a zvukové soubory nelze tisknout.

� P ipojení fotoaparátu k tiskárn

� Nastavení fotoaparátu pro p ipojení
k tiskárn

 1.  Fotoaparát a tiskárnu propojte kabelem USB.
 2.  Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tiskárnu a p ipojí se 

k ní.

Ä Jestliže automatické p ipojení selže, vyberte v nabídce [USB] 
položku [Tiskárna] (viz str. 52).
Ä U tiskárny podporující vyjímatelné disky vyberte v nabídce [USB] 

položku [Tiskárna].

� Snadný tisk
Pokud p ipojíte fotoaparát k tiskárn
v režimu p ehrávání, m žete snímek 
snadno vytisknout. 

 -  Stisknutí tla ítka Vlevo / Vpravo
: Vybere p edchozí / následující snímek.

 -  Stisknutí OK
: Tiskárna vytiskne aktuáln  zobrazený 
snímek s použitím výchozího nastavení tisku. 

Tisk Menu
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PictBridge: Výb r snímku
M žete vybrat snímky, které chcete vytisknout.
� Nastavení po tu tisknutých kopií
 1.  Stisknutím tla ítka Menu zobrazte 

nabídku PictBridge.
 2.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 

nabídku [Snímky] a stiskn te tla ítko
Vpravo.

 3.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte požadovanou podnabídku a 
stiskn te tla ítko OK.

 -  Vyberte položku [1 snímek] nebo [Všechny snímky.]. Objeví 
se obrazovka, kde m žete zadat po et tisknutých kopií (viz 
obrázky níže).

 - Stiskem tla ítka Nahoru / Dol  zadejte po et kopií.
 -  Je-li vybrána volba [1 snímek]: Pomocí tla ítek Vlevo / Vpravo 

vyberte další snímek. Po výb ru
dalšího snímku zadejte po et
jeho tišt ných kopií.

 - Po zadání po tu kopií uložte nastavení stiskem tla ítka OK.
 -  Stisknutím tla ítka spoušt  se vrátíte do nabídky bez nastavení 

po tu kopií.
 4. Stisknutím tla ítka režimu p ehrávání ( Î ) snímky vytisknete.

[Vybrána volba [1 snímek]] [Vybrána volba [Všechny snímky.]]

PictBridge: Nastavení tisku
U tisknutých snímk  m žete nastavit velikost papíru, formát tisku, 
typ papíru, kvalitu tisku, tisk data a tisk názvu souboru.

N které tiskárny nemusí podporovat všechny možnosti v nabídce. 
I když není možnost podporována, nabídka se na LCD displeji 
zobrazí, nelze ji však zvolit.

Ä

 1.  Stisknutím tla ítka Menu zobrazte 
nabídku PictBridge.

 2.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  vyberte 
požadovanou nabídku a stiskn te
tla ítko Vpravo.

 3.  Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  zadejte 
požadovanou hodnotu podnabídky a 
stiskn te tla ítko OK.

Nabídka Funkce Podnabídka

Velikost Nastavení velikosti papíru pro tisk
Automatický, Pohled, 
Vizitka, 4x6, L, 2L, Letter, 
A4, A3

Vzhled
stránky

Nastavení po tu snímk , které 
budou vytisknuty na list papíru

Automatický, Celý, 1, 2, 4, 
8, 9, 16, Náhled

Typ Nastavení kvality papíru pro tisk Automatický, Oby ejný,
Foto, Rychlé foto

Kvalita Nastavení kvality tisknutého snímku Automatický, Rychlý, 
Normální, Nejlepší

Datum Ur uje, zda se bude tisknout datum. Automatický, Vypnuto, 
Zapnuto

Název snímku
Ur uje, zda se bude tisknout název 
souboru.

Automatický, Vypnuto, 
Zapnuto

Množství Nastav

1

Množství Nastav

0

Zp t Nastav

Velikost :Auto

Vzhled stránky :Auto

Typ :Auto

Kvalita :Auto

Snímky :1 snímek
1 snímek
Všechny snímky

Zp t Nastav

Velikost :Auto

Vzhled stránky :Auto

Typ :Auto

Kvalita :Auto

Snímky :1 snímek
Automatický

Pohled
Vizitka

4x6
L
2L
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PictBridge: Resetovat
Obnoví p vodní stav uživatelem zm n né konfigurace.

1. Pomocí tla ítek Nahoru / Dol
vyberte záložku nabídky [Zrušit]. Poté 
stiskn te tla ítko Vpravo.

2. Pomocí tla ítek Nahoru / Dol  zadejte 
požadovanou hodnotu podnabídky a 
stiskn te tla ítko OK.

 Jestliže zvolíte [Ano] :  Bude vynulováno nastavení tisku i 
snímk .

 Jestliže zvolíte [Ne] :  Nastavení nebude vynulováno.

Výchozí nastavení tisku je závislé na výrobci tiskárny.
Informace o výchozím nastavení vaší tiskárny jsou uvedeny v 
návodu k obsluze tiskárny.

Ä

D ležitá upozorn ní
Dodržujte následující pokyny!

Tento p ístroj obsahuje velmi p esné elektronické komponenty. 
Neskladujte jej na následujících místech.
 -  Na místech vystavených významným zm nám teploty a vlh-

kosti.
 - Na místech vystavených prachu a ne istotám.
 -  Na místech vystavených p ímému slune nímu zá ení nebo za 

teplého po así ve vozidle.
 -  Na místech se silným magnetickým polem nebo místech vys-

tavených nadm rným vibracím.
 - Na místech s výbušnými nebo ho lavými materiály.

Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by byl vystaven pra-
chu, chemikáliím (nap . naftalínu nebo kuli kám proti mol m),
vysoké teplot  a vlhkosti. Neplánujete-li fotoaparát delší dobu 
používat, uložte jej spolu s k emi itým gelem do neprodyšn
uzav ené krabice.

Písek m že p edstavovat pro fotoaparáty zna ný problém.
 -  Používáte-li fotoaparát na pláži, na pob ežních dunách nebo 

na jiných místech s velkým množstvím písku, dbejte, aby se do 
jeho vnit ních ástí nepronikl písek.

 -  V opa ném p ípad  fotoaparát nemusí správn  fungovat nebo 
m že být trvale poškozen.

Manipulace s fotoaparátem
  -  S fotoaparátem nikdy neházejte ani jej nevystavuje silným 

úder m i vibracím.
 -  LCD displej chra te p ed nárazy. Pokud fotoaparát 

nepoužíváte, uložte jej do pouzdra. 

�

�

�

�

Zp t Nastav

Název snímku :Auto

Zrušit Ne

Datum  :Auto

Ano
Ne
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D ležitá upozorn ní
� Údržba fotoaparátu
 -  K opatrnému vy išt ní objektivu a LCD displeje použijte jemný 

št tec (lze zakoupit v obchod  s fotografickými pot ebami).
M žete také použít jemný papír na išt ní objektiv  namo ený do 
speciálního istícího p ípravku. T lo fotoaparátu ot ete m kkou
ut rkou. Dbejte, aby fotoaparát nep išel do styku s rozpoušt dly, 
nap íklad s benzolem, insekticidy, edidly apod. Kryt fotoaparátu 
se m že poškodit a jeho funkce se m že zhoršit. P i hrubém 
zacházení m že dojít k poškození LCD displeje. Nepoužíváte-li 
fotoaparát, dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození, a vždy jej 
uchovávejte v ochranném p enosném pouzd e.

� P ístroj se nepokoušejte rozebírat ani nijak upravovat.

� Za ur itých podmínek m že statická elekt ina aktivovat blesk. 
Tento jev fotoaparátu nijak neškodí a nejedná se o závadu.

� P i odesílání a stahování snímk  m že být p enos dat ovlivn n
statickou elekt inou. V takovém p ípad  odpojte a znovu p ipojte
kabel USB a teprve poté p enos opakujte.

� P ed fotografováním d ležitých událostí nebo odjezdem na 
dovolenou byste m li fotoaparát zkontrolovat. 
 -  Ov te stav fotoaparátu po ízením zkušebního snímku a 

p ipravte si náhradní baterii.
 -  Spole nost Samsung nenese odpov dnost za nefunk nost

fotoaparátu.

� Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, m že dojít 
k automatickému vybití baterie a k obnovení výchozích hodnot 
data a asu. V takovém p ípad  p ed zahájením záznamu znovu 
nastavte správné datum a as.

 -  P i expozici snímk  nezakrývejte objektiv ani blesk.
 -  Tento fotoaparát není vodot sný. Máte-li vlhké ruce, fotoaparát 

nepoužívejte, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
  -  Používáte-li fotoaparát na vlhkých místech, nap íklad na pláži 

nebo u bazénu, dbejte, aby nep išel do styku s vodou nebo 
pískem. V opa ném p ípad  m že dojít k trvalému poškození 
fotoaparátu.

Extrémní teploty mohou být p í inou problém .
 -  Pokud je fotoaparát p enesen ze studeného do teplého a 

vlhkého prost edí, na elektrických obvodech m že kondenzovat 
voda.
Nastane-li tato situace, vypn te fotoaparát a vy kejte alespo
jednu hodinu, dokud se veškerá vlhkost neodpa í. Vlhkost se 
m že srážet i na pam ové kart . V takovém p ípad  vypn te
fotoaparát a pam ovou kartu vyjm te. P ed vým nou karty ve 
fotoaparátu vy kejte, dokud se vlhkost neodpa í.

Varování týkající se objektivu
 -  Je-li objektiv vystaven p ímému slune nímu zá ení, m že dojít 

ke zm n  zbarvení a poškození obrazového sníma e.
 -  Dbejte, aby optika objektivu nebyla zne išt na otisky prst  nebo 

cizorodými p edm ty.

Pokud digitální fotoaparát delší dobu nepoužíváte, m že dojít k 
elektrickému výboji. Nehodláte-li delší dobu fotoaparát používat, 
doporu ujeme baterie a pam ovou kartu vyjmout.

Je-li fotoaparát vystaven elektronickému rušení, automaticky se 
vypne, aby nedošlo k poškození pam ové karty.

�

�

�

�
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Varovná hlášení
Na LCD displeji se m že zobrazit n kolik r zných varování.

[Chyba karty]
�Chyba pam ové karty
� Vypn te fotoaparát a znovu jej zapn te.
� Vložte zp t pam ovou kartu.
� Vložte pam ovou kartu a naformátujte ji (str. 48).

[Karta zablokována]
�Karta je chrán na proti zápisu.
� Pam ová karta typu SD/SDHC: Posu te p epína  pro 

ochranu karty proti zápisu 
sm rem k horní ásti karty.

[Pam  plná]
�Kapacita vnit ní pam ti, nebo pam ové karty byla zapln na.

 Vložte novou pam ovou kartu.
� Vymažte nepot ebné snímky.

[Žádné snímky]
�V pam ti nejsou uloženy žádné snímky.
� Exponujte snímky.
� Vložte pam ovou kartu s uloženými snímky.

[Chyba souboru]
Chyba souboru
� Vymažte soubor.
Chyba pam ové karty
� Kontaktujete servisní st edisko.

[Slabá baterie]
Baterie není dostate n  nabitá.
� Vložte nabité baterie.

�

�

�
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Fotoaparát nelze zapnout
Baterie není dostate n  nabitá.
�  Vložte nabité baterie. (str. 13)
Baterie není správn  vložena s ohledem na polaritu.
� P i vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyzna enou

polaritu (+, -).

B hem používání se fotoaparát vypne
Baterie je zcela vybitá.
� Vložte nabité baterie.
Fotoaparát byl vypnut automaticky.
� Znovu fotoaparát zapn te.
P ístroj p estal pracovat p i nízké teplot , která je mimo rozsah 
použití fotoaparátu.
� Oh ejte fotoaparát a baterii tak, že si je nap íklad vložíte do 

kapsy, a poté t sn  p ed snímáním vložte baterii do p ístroje a 
fotografujte.

�

�

�

�

�

Zkontrolujte prosím jednotlivé položky následujícího seznamu: Fotoaparát p i stisknutí tla ítka spoušt  nefotografuje
Nedostatek volné pam ti.
� Vymažte nepot ebné snímky.
Pam ová karta nebyla zformátována.
� Zformátujte pam ovou kartu (str. 48).
Karta je chrán na proti zápisu.
� Vložte novou pam ovou kartu.
Karta je chrán na proti zápisu.
� Viz chybová zpráva [Karta zablokována].
Fotoaparát je vypnutý.
� Zapn te fotoaparát.
Baterie je zcela vybitá.
� Vložte nové baterie (str. 13).
Baterie není správn  vložena s ohledem na polaritu.
� P i vkládání baterie do fotoaparátu dodržujte vyzna enou

polaritu (+, -).

Fotoaparát náhle p estane za provozu fungovat
Došlo k vypnutí fotoaparátu v d sledku závady.
� Vym te nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapn te.

Snímky jsou ne itelné
Snímek byl exponován bez nastavení vhodného 
režimu makro.
� Vyberte vhodný režim makro a exponujte snímek znovu.
Objekt je mimo dosah blesku.
� Exponujte objekt v dosahu blesku.
Objektiv je zne išt ný nebo umazaný.
� Vy ist te objektiv.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

D íve než kontaktujete servisní st edisko
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D íve než kontaktujete servisní st edisko
Nepracuje blesk

Byl nastaven režim bez blesku.
� Deaktivujte režim s vypnutým bleskem.
V daném režimu fotoaparátu nelze blesk použít. 
� Viz pokyny k použití blesku (str. 29)

Zobrazuje se nesprávné datum a as
Datum a as nebyly správn  nastaveny nebo bylo obnoveno 
výchozí nastavení.
�Zadejte správné datum a as.

Tla ítka fotoaparátu nereagují
Porucha fotoaparátu
� Vym te nebo znovu vložte baterie a fotoaparát zapn te.

Došlo k chyb  karty v okamžiku, kdy byla pam ová karta ve fotoaparátu.
Nesprávný formát pam ové karty
� Znovu zformátujte pam ovou kartu.

Snímky nelze p ehrát
Nesprávný název souboru (narušení formátu DCF)
� Nem te názvy soubor  se snímky.

Barva snímku se liší od p vodní scény
Nesprávné nastavení vyvážení bílé barvy nebo efektu.
� Vyberte vhodné nastavení vyvážení bílé barvy a efekt .

Snímky jsou p íliš sv tlé
P íliš dlouhá expozice
� Vynulujte nastavení korekce expozice

�

�

�

�

�

�

�

�

Na externím monitoru není obraz
Externí monitor nebyl k fotoaparátu správn  p ipojen.
� Zkontrolujte propojovací kabely
Na pam ové kart  nejsou uloženy správné soubory.
� Vložte pam ovou kartu, která obsahuje správné soubory.

V aplikaci Pr zkumník se nezobrazí položka [Vyjímatelný disk]
Kabel není správn  p ipojen.
� Zkontrolujte p ipojení.
Fotoaparát je vypnutý.
� Zapn te fotoaparát.
Není použit opera ní systém Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 
10.3, p ípadn  po íta  nepodporuje rozhraní USB.
� Nainstalujte systém Windows 2000, XP, Vista nebo Mac OS 

10.3 do po íta e, který podporuje rozhraní USB.

ást displeje se n kdy nerozsvítí nebo se na displeji objeví te ka.
A koli jsou LCD displeje vyráb ny vysoce p esnou technologií, 
mohou se vyskytnout p ípady, kdy se n který z jemných pixel
nerozsvítí nebo se na displeji objeví ervená, bílá nebo modrá 
te ka.
� Tento jev nemá vliv na kvalitu zaznamenaných snímk  a 

nejedná se o závadu.

P i fotografování jasného objektu se na displeji objevuje svislá ára.
P i fotografování jasných sv tel se na displeji m že objevit šedá, 
erná, ervená nebo fi alová svislá ára.
� Tento jev se nazývá smear („p etékání sv tla“) a nemá vliv 

na kvalitu zaznamenaných snímk . Nejedná se o závadu.

�

�

�

�

�

�

�
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Obrazový sníma  - Typ: 1/2,33” CCD
 -  Efektivní pixely:  p ibližn  10,2 milionu pixel
 - Celkový po et pixel : p ibližn  10,3 milionu pixel

Objektiv - Ohnisková vzdálenost: objektiv SAMSUNG f = 6,3 ~ 18,9 mm 
(ekvivalent pro 35mm film: 35 ~ 105mm)

 - Sv telnost. : F3,2(W) ~ F5,8(T)
 - Digitální p iblížení: ·Režim Snímek: 1,0x ~ 3,0x
        ·Režim P ehrávání: 1,0x ~ 11,4x 
         (v závislosti na velikosti snímku)

LCD displej - 2,5” barevný LCD displej TFT (230,000 bod )

Ost ení - Typ:  Automatické ost ení TTL ( Víceb. ost ., Ost .
st ed, Rozpoznávání obli eje AF) 

 - Rozsah

Normální Makro Automatické
makro

Širokoúhlý 80cm ~ 
nekone no

10cm ~ 80cm 10cm ~ nekone no
Teleobjektiv 50cm ~ 80cm 50cm ~ nekone no

Spouš  -  Auto : 1 ~ 1/1,500 s, Program : 1 ~ 1/1,500 s, 
Noc : 8 ~ 1/1,500 s, Oh ostroj : 4 s

Expozice - ízení: Programová automatika
  - M ení: Multi, Bodové, St edov  vyváž., 

Rozpoznávání obli eje AE
  - Korekce: ±2 EV (v krocích po 1/3 EV)
  - ISO:   Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Blesk - Režimy:  Automatický, Automatický s redukcí jevu 
ervených o í, Vyrovnávací blesk, 

Pomalá synchronizace, Vypnutý blesk, 
Redukce jevu ervených o í

  - Rozsah:  Širokoúhlý: 0,4 m ~ 3,8 m
teleobjektiv: 0,5 m ~ 2,1 m

  - Doba nabíjení: P ibližn  5 s

Ostrost - M kká+, m kká, normální, výrazná, výrazná+

Vyvážení bílé barvy  - Automatické nastavení, Denní sv tlo, Zataženo, Západ 
slunce, Zá ivka_H, Zá ivka_L, Žárovka, Vlastní nastavení 

Záznam zvuku - Hlasový záznam (max. 10 hodin)
 - Hlasová poznámka ke snímku (max. 10 s)

Tisk data po ízení snímku - Datum, datum a as, vypnuto (uživatelská volba)

Záznam - Snímky
  ·Režim:  Auto, Program, DIS, Fotografický

pr vodce, Scéna
   ·Scéna:  Snímek s retuší, Noc, Portrét, D ti,

Krajina, Detail, Text, Západ slunce, 
Svítání, Protisv tlo, Oh ostroj, Pláž & 
sníh

   ·Fotografování:  Jednorázové, Sekven ní,
Velice vysoká rychlost, AEB

   ·Samospouš : 10 s , 2 s, , Dvojitá, Pohybový asova

Technické údaje
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  - Videoklip
   · Se zvukem nebo bez zvuku (nastavení 

uživatelem, doba záznamu: max. 2 hod.)
   ·Velikost:  640x480, 320x240 
   · Snímková frekvence: 30 sn./s, 15 sn./s 
   ·3x optické p iblížení a ztlumení zvuku p i p iblížení
   · Úpravy videoklip  (ve fotoaparátu)

: Pozastavení záznamu, extrakce snímku

Uložení - Média
    ·Vnit ní pam : 11 MB pam  typu Flash
   · Externí pam  (volitelná) :

Karta MMC (zaru eny až 1 GB) 
Karta SD (zaru eny až 2 GB)
Karta SDHC (zaru eny až 8 GB)

  - Formát soubor
   ·Snímek:  JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, 

PictBridge 1.0
   ·Videoklip: AVI (MJPEG)
   ·Zvuk: WAV
  - Velikost snímku

3648X
2736

3648X
2432

3648X
2052

3072X
2304

2592X
1944

2048X
1536

1024X
768

Technické údaje
  - Kapacita (velikost 1 GB)

Velmi jemná Asi 183 Asi 200 Asi 252 Asi 252 Asi 334 Asi 495 Asi 1238

Jemná Asi 334 Asi 362 Asi 442 Asi 445 Asi 578 Asi 814 Asi 1673

Normální Asi 472 Asi 511 Asi 613 Asi 619 Asi 793 Asi 1067 Asi 1876

Tyto údaje byly nam eny za standardních podmínek 
stanovených spole ností Samsung a mohou se lišit v závislosti 
na podmínkách expozice a nastavení fotoaparátu.

Efekt - Efekt:  Volba foto. stylu, Nast.obr. (Ostrost, 
Kontrast, Sytost)

  - Úpravy:   Zm na velikosti, Otá ení, Volba 
foto. stylu, Nast.obr. (Retuš tvá e,
Red. erv.o í, Jas, Kontrast, Sytost)

Prohlížení snímk - Typ:  Jediný snímek, Miniaturní náhledy, 
Multi prezentace, Videoklip

Ä Prezentace snímk : Prezentace s funkcemi 
Efekt a Hudba

Rozhraní - Digitální výstup: USB 2.0
  - Zvuk: Mono
 - Video výstup:  NTSC, PAL 

(nastavitelné uživatelem)
 -  Konektor pro p ipojení stejnosm rného

napájení: 3.3V

Ä
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Technické údaje
Napájecí soustava -Hlavní baterie: 2 x alkalické baterie typu AA 
  -Nabíjecí baterie: Sada SNB-2512B KIT (volitelná)

  (2 x akumulátor AA Ni-MH a nabíje ka)
P iložená baterie se m že lišit podle zem
prodeje.

Rozm ry (Š x V x H) -  94,1 x 62,7 x 25,2  mm (bez výstupk )

Hmotnost - p ibližn  120g (bez baterií a pam ové karty)

Provozní teplota - 0 ~ 40°C

Provozní vlhkost - 5 ~ 85%

Software - Samsung Master, Adobe Reader

 Technické údaje mohou být zm n ny bez p edchozího upozorn ní.
 Všechny ochranné známky jsou majetkem p íslušných vlastník .

Ä
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Poznámky k softwaru Požadavky na systém
P ed použitím si d kladn  p e t te návod k obsluze.
- Za žádných okolností není povoleno kopírování softwaru nebo 

návodu k obsluze, a  již celého nebo jen jeho ástí.
- Autorská práva pro software jsou licencována pouze pro použití s 
fotoaparátem.

- Ve výjime ném p ípad  výrobní vady vám fotoaparát opravíme 
nebo vym níme. Neneseme však zodpov dnost za škody 
zp sobené nevhodným použitím.

- Záruka spole nosti Samsung se nevztahuje na použití fotoaparátu 
spolu s vlastnoru n  sestaveným po íta em nebo po íta em s 
opera ním systémem, který výrobce nepodporuje.

- P ed p e tením této p íru ky byste m li mít základní znalosti o 
po íta ích a opera ních systémech (OS).

Windows Macintosh

Specifi kace 
p ipojení

USB

PC s procesorem Pentium III 
500MHz a vyšším (doporu ujeme
Pentium III 800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Minimáln  256MB RAM 
(doporu ujeme >512 MB)
250 MB volného místa na pevném 
disku (doporu ujeme >1 GB)
1024x768 pixel , monitor s 16 
bitovou barevnou hloubkou
(doporu ujeme 24 bit )
Microsoft DirectX 9.0C nebo vyšší

Power Mac G3 a vyšší
Mac OS 10.3 nebo vyšší
Minimáln  256MB RAM 
(doporu ujeme >512 MB)
110 MB volného místa na 
pevném disku

Specifi kace 
podpory
softwaru

-

Ä Není kompatibilní s 64bitovým systémem Windows XP a Vista.
Ä Spole nost Samsung neodpovídá za žádné závady ani škody vzniklé 

používáním neoprávn ného po íta e všetn  montovaného PC.
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O softwaru
Po vložení disku CD-ROM, jenž je sou ástí balení tohoto fotoaparátu, do 
mechaniky CD-ROM by se m lo automaticky zobrazit následující okno.

Ä Obrazovky uvedené v této 
p íru ce jsou založeny na 
anglické verzi systému 
Windows.

� Samsung Master : Multimediální softwarové ešení typu “vše v 
jednom”.

 Pomocí tohoto softwaru m žete stahovat, prohlížet, upravovat 
a ukládat své digitální fotografie a videoklipy. Software je ur en
pouze pro systém Windows.

 V závislosti na výkonu po íta e m že automatické spušt ní
instala ního programu trvat 5 - 10 sekund. Pokud se okno 
neobjeví, spus te aplikaci [Pr zkumník Windows] a v ko enovém
adresá i disku CD-ROM vyberte soubor [Installer.exe].

�



84

Instalace ovlada e a aplikace
Chcete-li používat fotoaparát spolu s po íta em, musíte nejd íve
nainstalovat aplika ní software. Poté m žete snímky exponované 
fotoaparátem ukládat do po íta e a upravovat pomocí edita ního
programu.

Navštivte na Internetu webové stránky spole nosti Samsung.�

http://www.samsungcamera.cz: eská verze
http://www.samsungcamera.com: anglická verze

 1.  Zobrazí se okno 
automatického spušt ní.
V okn  automatického 
spušt ní vyberte položku 
[Samsung Digital Camera 
Installer].

 2.  Klepnutím na tla ítko na monitoru nainstalujete rozhraní DirectX, 
aplikaci Samsung Master. Máte-li v po íta i nainstalovanou 
nejnov jší verzi rozhraní DirectX, nemusíte je již instalovat.
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4. Zapn te fotoaparát. 
Pokud po íta  fotoaparát 
rozpoznal, zobrazí se okno 
[Pr vodce nov  rozpoznaným 
hardwarem].

Pokud používáte opera ní systém 
Windows XP/Vista, otev e se 
program pro prohlížení obrázk .

Ä

3. Po restartování po íta e p ipojte fotoaparát k po íta i pomocí 
kabelu USB. 

Instalace ovlada e a aplikace
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Instalace ovlada e a aplikace Spušt ní režimu po íta e
Návod k obsluze ve formátu PDF naleznete na disku CD s 
programy, dodávaném s fotoaparátem. Soubory PDF najdete 
pomocí aplikace Pr zkumník systému Windows. P ed otev ením
soubor  PDF musíte nainstalovat aplikaci Adobe Reader, kterou 
naleznete na disku CD s programy. Aplikaci Adobe Reader nain-
stalujte z dodaného disku CD. Není-li aktivováno internetové 
p ipojení, nainstalujte aplikaci Adobe Reader pomocí spustitel-
ného souboru umíst ného na disku CD.
Aby bylo možné správn  nainstalovat aplikaci Adobe Reader 6.0.1, 
musíte mít nainstalován prohlíže  Internet Explorer 5.01 nebo 
nov jší. Aktuální verzi prohlíže e Internet Explorer naleznete na 
stránkách “www.microsoft.com”.

�

�

Jakmile p ipojíte fotoaparát k portu USB po íta e kabelem 
USB a zapnete jej, automaticky se nastaví do “režimu spojení s 
po íta em”.
V tomto režimu m žete prost ednictvím kabelu USB stahovat 
uložené snímky do po íta e.

� Nastavení fotoaparátu pro p ipojení
 1. Zapn te fotoaparát.
 2.  Fotoaparát a po íta  spojte dodaným kabelem USB.
 3.  Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná po íta  a p ipojí

se k n mu.

Ä Jestliže automatické p ipojení selže, vyberte v nabídce [USB] 
položku [Po íta ] (viz str. 52).
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Spušt ní režimu po íta e
� P ipojení fotoaparátu k po íta i

� Odpojení fotoaparátu od po íta e
Viz stránka 89 (Odebrání vyjímatelného disku).

� Stahování uložených snímk
Snímky uložené v pam ti fotoaparátu m žete stáhnout na pevný 
disk po íta e a vytisknout je nebo upravit pomocí softwaru pro 
úpravy fotografií.

 1. P ipojte fotoaparát k po íta i
pomocí kabelu USB.

 2. Na ploše po íta e klepn te na 
ikonu [Tento po íta ] a 
poklepejte na volbu [Vyjímatelný 
disk� DCIM � 100SSCAM].
Zobrazí se soubory snímk .

 3.  Vyberte snímek a stiskn te
pravé tla ítko myši.
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Spušt ní režimu po íta e
 4.  Otev e se místní nabídka.

Klepn te na p íkaz [Vyjmout] 
nebo [Kopírovat].

 - [Vyjmout] :  Vyjme zvolený 
soubor.

 - [Kopírovat] : Zkopíruje soubory.

 5. Klepn te na složku, do které chcete vložit soubor.

 6.  Stisknutím pravého tla ítka
myši otev ete místní nabídku. 
Klepn te na položku [Vložit].

 7.  Snímek bude p enesen z 
fotoaparátu do po íta e.

 -  Díky aplikaci [Samsung Master] si m žete nejen prohlížet 
snímky uložené v pam ti p ímo na obrazovce po íta e, ale 
m žete je také kopírovat a p esouvat.

Snímky doporu ujeme prohlížet až po jejich p enesení do 
po íta e. Otevírání snímk  p ímo z vym nitelného disku m že
zp sobit neo ekávanou ztrátu spojení s po íta em.
Pokud zkopírujete na vyjímatelný disk soubor, který 
nebyl vytvo en tímto fotoaparátem, zobrazí se v režimu 
P EHRÁVÁNÍ na LCD displeji chybové hlášení [Chyba 
souboru!] a v režimu NÁHLED se nezobrazí žádný snímek.

�

�
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Odebrání vym nitelného disku

 6.  Otev e se okno [Bezpe n  odebrat 
hardware]. Klepn te na tla ítko
[Zav ít] a vyjímatelný disk bude 
možné bezpe n  odebrat.

 7. Odpojte kabel rozhraní USB.

 5.  Otev e se okno [Nyní lze hardware 
bezpe n  odebrat]. Klepn te na 
tla ítko [OK].

� Windows 2000/XP/Vista
(Vyobrazení se mohou lišit podle použitého opera ního systému 
Windows.)
1. Zkontrolujte, zda neprobíhá p enos souboru mezi po íta em a 

fotoaparátem.
Pokud bliká indikátor stavu fotoaparátu, po kejte, dokud 
nep estane blikat a neza ne trvale svítit.

 4.  Otev e se okno [Ukon it innost
hardwarového za ízení]. Vyberte 
možnost [Velkokapacitní pam ové
za ízení USB] a klepn te na tla ítko
[OK].

 3.  Otev e se okno [Bezpe n  odebrat 
hardware]. Vyberte možnost 
[Velkokapacitní pam ové za ízení
USB] a klepn te na tla ítko
[Ukon it].

 2.  Poklepejte na ikonu [Bezpe n
odebrat hardware] na hlavním 
panelu. [Poklepejte!]
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Samsung Master
 4.  Vyberte cílové umíst ní soubor

a vytvo te složku, do které 
uložíte stažené snímky i složky.
 -  Názvy složek m žete vytvo it

v po adí podle data stažení 
snímk  z fotoaparátu.

 -  Název složky, do které budou 
snímky staženy, je libovolný.

 -  Po volb  složky, která již byla 
vytvo ena, budou snímky 
staženy.

 5. Klepn te na tla ítko [Další >].

 6.  Zobrazí se okno, které vidíte 
vpravo.V horní ásti okna se 
zobrazí cílové umíst ní zvolené 
složky.Klepnutím na tla ítko
[Start] stáhnete snímky.

 7.  Stažené snímky se zobrazí 
v okn .

Pomocí tohoto softwaru m žete stahovat, prohlížet, upravovat a ukládat 
fotografie i videoklipy. Software je ur en pouze pro systém Windows.
Chcete-li program spustit, klepn te na položky [Start � Programy 
�Samsung�Samsung Master].

 3. Klepn te na tla ítko [Další >].

� Stažení snímk
 1. P ipojte fotoaparát k po íta i.

 2.  Po p ipojení fotoaparátu k po íta i
se zobrazí dialogové okno pro 
uložení snímk  do po íta e.
 -  Chcete-li stáhnout po ízené

snímky, klepn te na tla ítko
[Vybrat vše].

 -  V okn  vyberte požadovanou 
složku a klepn te na tla ítko
[Vybrat vše]. M žete tak uložit po ízené snímky spolu s 
vybranou složkou.

 -  Klepnete-li na tla ítko [Storno], ukládání bude zrušeno.
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Samsung Master
� Prohlíže  snímk : Umož uje prohlížení uložených snímk .

- Následuje p ehled funk ních sou ástí prohlíže e snímk .
Ì Pruh nabídky: Zde m žete vybírat nabídky.

File (Soubor), Edit (Úpravy), View (Zobrazit), Tools (Nástroje), 
Change functions (Zm na funkcí), Auto download (Automatické 
stažení), help (Nápov da) apod.
Í Okno pro výb r snímku: V tomto okn  m žete vybrat požadované 
snímky.
 Nabídka pro výb r typu média: Z této nabídky m žete vybírat funkce 

ur ené pro prohlížení a úpravy snímk
a videoklip .

� Okno náhledu: Zde si m žete prohlédnout náhled snímku nebo vid-
eoklipu a informace o multimédiích.

� Lišta zv tšení/zmenšení: Zde m žete zm nit velikost náhledu.
� Okno zobrazení složky: Zde vidíte složku, v níž je umíst n zvolený snímek.
� Okno zobrazení snímku: Zde se zobrazují snímky ze zvolené složky.

Další informace naleznete v nabídce [Nápov da] programu Samsung Master.Ä

� Úprava snímku: Umož uje upravovat snímky.

- Následuje popis funkcí pro úpravy snímk .
Ì Nabídka Úpravy : M žete vybírat z následujících podnabídek.

 [Tools] (Nástroje) :  O íznutí a zm na velikosti zvoleného snímku. 
Podrobnosti naleznete v nabídce [Help] (Nápov da).

 [Adjust] (Nastavit) :  Umož uje nastavení kvality snímku. Podrob-
nosti naleznete v nabídce [Help] (Nápov da).

 [Retouch] (Retušovat) :  Umož uje zm nit snímek nebo jej obohatit 
o efekty. Podrobnosti naleznete v nabídce 
[Help] (Nápov da).

Í Nástroje kreslení: Nástroje pro úpravu snímku.
 Okno zobrazení snímku: V tomto okn  se zobrazuje vybraný snímek.
� Okno náhledu: Zobrazuje náhled zm n ného snímku.

Fotografi i upravenou pomocí aplikace Samsung Master není možné 
zobrazit ve fotoaparátu.
Další informace naleznete v nabídce [Nápov da] programu Samsung Master.

Ä

Ä
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Samsung Master

- Následuje popis funkcí pro úpravy videoklip .
Ì Nabídka Úpravy : M žete vybírat z následujících podnabídek.

 [Add Media] (P idat média) : k videoklipu m žete p idat další 
mediální prvky.

 [Edit Clip] (Úprava videoklipu) :  Umož uje zm nit jas, kontrast, 
barvu a sytost.

 [Effects] (Efekty) : umož uje p idat efekt.
 [Set Text] (P idat text) : slouží ke vložení textu.
 [Narrate] (Komentá ) : zde m žete p idat mluvený komentá .
 [Produce] (Produkce) :  Uložení upraveného multimediálního 

souboru pod novým názvem. Soubory 
m žete ukládat ve formátu AVI, Windows 
Media WMV a Windows Media ASF.

Í Okno zobrazení snímku: Do tohoto okna m žete vkládat multimediální 
soubory.

N které videoklipy, které byly komprimovány kodekem 
nekompatibilním s aplikací Samsung Master, není možné v 
aplikaci Samsung Master p ehrávat.
Další informace naleznete v nabídce [Help] (Nápov da)
programu Samsung Master.

Ä

Ä

� Úprava videoklipu: Ve videoklipu m žete zkombinovat fotografie, 
jiné videoklipy, komentá  a hudební soubory. 
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Nastavení ovlada e USB pro po íta e Macintosh Použití ovlada e USB pro po íta e Macintosh
 1.  Ovlada  USB pro systém MAC OS není obsažen na disku CD 

se softwarem, protože systém MAC OS podporuje ovlada
fotoaparátu p ímo.

 2.  P i spušt ní po íta e zkontrolujte verzi systému MAC OS. 
Fotoaparát je kompatibilní se systémy MAC OS 10.3.

 3. P ipojte fotoaparát k po íta i Macintosh a zapn te fotoaparát.
 4.  Po p ipojení fotoaparátu k po íta i Macintosh se na ploše 

zobrazí nová ikona.

 1.  Na ploše poklepejte na novou ikonu. Zobrazí se složka uložená 
v pam ti.

 2.  Vyberte soubor snímku a zkopírujte jej nebo p esu te do 
po íta e Macintosh.

Nejd íve dokon ete p enos z po íta e do fotoaparátu a poté 
odpojte vyjímatelný disk pomocí p íkazu Odpojit.
�
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Otázky a odpov di
Je-li p ipojení pomocí rozhraní USB nefunk ní, prostudujte si následující 
informace.

P ípad 6  Když spustíte Správce za ízení (klepnutím na položky 
Start   (Nastavení)   Ovládací panely   (Výkon a údržba) 
Systém   (Hardware)    Správce za ízení), objeví se zde 
položky “Neznámé za ízení” nebo “Jiné za ízení” se 
žlutým otazníkem (?) nebo vyk i níkem (!).

� Pravým tla ítkem myši klepn te na otazník (?) nebo 
vyk i ník (!) a vyberte p íkaz “Odinstalovat”. Restartujte 
po íta  a znovu p ipojte fotoaparát. 

P ípad 7  P i použití n kterých antivirových program  (Norton Anti 
Virus, V3, apod.) nemusí po íta  rozpoznat fotoaparát 
jako vym nitelný disk.

� Zastavte innost antivirových program  a p ipojte
fotoaparát k po íta i. Podrobnosti naleznete v pokynech 
k antivirovým program m, kde jsou uvedeny informace 
o tom, jak do asn  zastavit jejich innost.

P ípad 8  Fotoaparát je p ipojen k portu USB po íta e, který je 
umíst n na p ední stran  po íta e.

� Je-li fotoaparát p ipojen k p ednímu portu USB, nemusí 
jej po íta  správn  rozpoznat. P ipojte fotoaparát k 
portu USB umíst nému na zadní stran  po íta e.

P ípad 1  Kabel USB není p ipojen nebo se nejedná o kabel USB 
ur ený pro tento fotoaparát. 

�  P ipojte dodaný kabel USB. 

P ípad 2  Po íta  nem že fotoaparát rozpoznat.
V n kterých p ípadech se fotoaparát ve Správci za ízení
zobrazuje jako [Neznámé za ízení].

� Vypn te fotoaparát, odpojte kabel USB, znovu jej 
p ipojte a zapn te fotoaparát.

P ípad 3 B hem p enosu soubor  došlo k neo ekávané chyb .
� Vypn te fotoaparát a znovu jej zapn te. Opakujte p enos

souboru.

P ípad 4 P i použití rozbo ova e USB
� Není-li rozbo ova  USB kompatibilní s po íta em, m že nastat 

problém s p ipojením fotoaparátu k po íta i prost ednictvím
rozbo ova e. Je-li to možné, p ipojujte fotoaparát k po íta i p ímo.

P ípad 5 Jsou k po íta i p ipojeny také jiné kabely USB?
� Fotoaparát nemusí správn  fungovat, pokud je sou asn

k po íta i p ipojen i jiný kabel USB. V takovém p ípad
odpojte ostatní kabely USB a p ipojte pouze fotoaparát.
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Otázky a odpov di
� Není nainstalováno rozhraní DirectX 9.0C nebo nov jší verze
� Nainstalujte verzi DirectX 9.0C nebo nov jší.

 1) Vložte do po íta e disk CD dodávaný s fotoaparátem.
 2)  Spus te aplikaci Pr zkumník systému Windows, vyberte složku 

[Jednotka CD-ROM:\DirectX] a klepn te na soubor DXSETUP.exe. 
Bude nainstalováno rozhraní DirectX. Rozhraní DirectX také m žete
stáhnout z webové adresy http://www.microsoft.com/directx.

� P estane-li po íta  p ipojený k fotoaparátu reagovat p i spoušt ní
systému Windows 
� Odpojte fotoaparát od po íta e a systém Windows se spustí. Pokud 

se problém vyskytuje trvale, vypn te podporu Legacy USB Support 
a restartujte po íta . Nastavení podpory Legacy USB Support 
naleznete v nabídce systému BIOS po íta e. (Nabídka systému 
BIOS se u r zných výrobc  po íta  liší a v n kterých p ípadech
položku Legacy USB Support nemusí obsahovat.) Nem žete-li
toto nastavení zm nit sami, kontaktujte dodavatele po íta e nebo 
systému BIOS. 

� Není-li možné vymazat videoklip i odpojit vyjímatelný disk nebo 
zobrazí-li se b hem p enosu soubor  chybové hlášení
� Tyto problémy se mohou p íležitostn  vyskytnout, jestliže jste 

nainstalovali pouze aplikaci Samsung Master. 
 -  Ukon ete aplikaci Samsung Master klepnutím na ikonu Samsung 

Master na hlavním panelu.
 -  Nainstalujte všechny aplika ní programy obsažené na disku CD se 

softwarem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s 
vlastními systémy zp tného odb ru baterií.)

Tato zna ka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie 
v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány 
spole n  s jiným domovním odpadem. P ípadn  vyzna ené
symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozor ují na to, že baterie 
obsahuje rtu , kadmium nebo olovo v množství p ekra ujícím
referen ní úrovn  stanovené sm rnicí ES 2006/66. Pokud baterie 
nejsou správn  zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob 
nebo životní prost edí.

Pro ochranu p írodních zdroj  a pro podporu opakovaného využívání 
materiál  odd lte, prosím, baterie od ostatních typ  odpadu a 
nechte je recyklovat prost ednictvím místního bezplatného systému 
zp tného odb ru baterií.

Akumulátor integrovaný v tomto výrobku nesmí vym ovat uživatel. 
Informace o vým nách vám poskytne p íslušný servis.



96

Správná likvidace tohoto výrobku
Správná likvidace tohoto výrobku (vy azené elektrické a 
elektronické za ízení) (Platí pro Evropskou unii a další 
evropské zem  se systémem sb ru separovaného 
odpadu.)

Tento symbol uvedený na výrobku, na obalu nebo v dokumen-
taci ozna uje, že tento výrobek nemá být po skon ení životnosti 
likvidován spolu s b žným domovním odpadem. Chcete-li zabránit 
nebezpe nému p sobení na životní prost edí nebo lidské zdraví 
zp sobené nekontrolovanou likvidací odpadu, odd lte toto za ízení
od jiných typ  odpad  a odevzdejte je k recyklaci pro optimální 
opakované využití materiálních zdroj . Domácí uživatelé by se 
m li obrátit na prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na 
místní ú ady, které jim poskytnou informace o míst , kde lze tento 
výrobek zlikvidovat zp sobem šetrným v i životnímu prost edí.
Firemní uživatelé by se m li obrátit na svého dodavatele a ov it
si podmínky uvedené v kupní smlouv . Tento výrobek nemá být p i
likvidaci kombinován s jiným pr myslovým odpadem.

Ekologická zna ka Samsung
Jedná se o vlastní symbol spole nosti Samsung, 
který slouží k ú inné komunikaci aktivit spole nosti
Samsung p i výrob  produkt  p átelských k životnímu 
prost edí. Zna ka vyjad uje trvalou snahu spole nosti
Samsung o vývoj výrobk , které nepoškozují životní 
prost edí.




