
Pytania?
Potrzebna pomoc?
Niniejsza instrukcja ma pomóc w zapoznaniu
si z produktem.

Ewentualne dalsze pytania
nale y kierowa na numer

centrum obs ugi,
zamieszczony na wk adce

z t ikon :

Zapraszamy te na stron
www.polaroid.com/support.

Digital Quality, Polaroid SimplicityTM
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DEKLARACJA FCC 
To urz dzenie spe nia wymogi cz ci 15 przepisów FCC. Korzystanie z urz dzenia jest
dozwolone pod dwoma nast puj cymi warunkami:
(1) Urz dzenie nie mo e wywo ywa  szkodliwych zak óce .
(2) Urz dzenie musi by  odporne na zak ócenia zewn trzne, tak e zak ócenia mog ce

wywo ywa  b dy w jego dzia aniu.

Uwaga:
To urz dzenie pomy lnie przesz o testy zgodno ci z normami dla urz dze  cyfrowych klasy B,
okre lonymi w cz ci 15 przepisów FCC. Normy te maj  zapewnia  w rozs dnym zakresie
ochron  przed szkodliwymi zak óceniami w budynkach mieszkalnych. To urz dzenie
wytwarza, wykorzystuje i mo e emitowa  energi  o cz stotliwo ci radiowej i w razie
nieprzestrzegania podanych instrukcji mo e wywo ywa  szkodliwe zak ócenia w transmisji
sygna ów radiowych. Tym niemniej nie da si  zagwarantowa , e w okre lonych warunkach
zak ócenia nie wyst pi  mimo przestrzegania zalece . W przypadku stwierdzenia, e to
urz dzenie jest powodem zak óce  w odbiorze sygna u radiowego lub telewizyjnego, co
mo na sprawdzi  przez jego w czenie i wy czenie, u ytkownik mo e próbowa  eliminowa
zak ócenia nast puj cymi sposobami:

Zmieni  ustawienie lub umiejscowienie anteny odbiorczej.
Zwi kszy  odleg o  mi dzy urz dzeniem a odbiornikiem.
Pod czy  urz dzenie do odr bnej linii zasilaj cej ni  odbiornik.
Zwróci  si  o pomoc do wykwalifikowanego technika radiowo-telewizyjnego.

Aby spe ni  normy dla urz dze  klasy B w sekcji B cz ci 15 przepisów FCC, wymagane jest
u ycie ekranowanego kabla.
Sprz t nie mo e by  poddawany adnym przeróbkom ani modyfikacjom, których nie zalecano
w instrukcji. Wprowadzenie takich modyfikacji mo e skutkowa  utrat  prawa do korzystania
ze sprz tu.

Uwaga
Je li transfer danych zostanie przerwany (zako czony niepomy lnie) w wyniku dzia ania
elektryczno ci statycznej lub wp ywów elektromagnetycznych, nale y ponownie uruchomi
aplikacj  lub od czy  i ponownie pod czy  kabel komunikacyjny (np. USB).

©2008 by  Wszelkie prawa zastrze one.
"Polaroid" i "Polaroid and Pixel" s  znakami towarowymi Polaroid Corporation.
W a cicielem technologii ZINK™ i znaku towarowego ZINK™ jest spó ka ZINK Imaging, LLC.
Znaki wykorzystano na licencji.
W tre ci dokumentu okresowo wprowadzane s  zmiany. Zmiany, poprawki nie cis o ci oraz
poprawki typograficzne zostan  wprowadzone w nast pnych wydaniach.
Informacje o pomocy technicznej i obs udze gwarancyjnej zawiera strona www.polaroid.com.
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PRZECZYTAJ UWA NIE
Informacje o znakach towarowych

Microsoft® i Windows® s  zastrze onymi w USA znakami towarowymi Microsoft
Corporation.
Pentium® jest zastrze onym znakiem towarowym Intel Corporation.
Macintosh jest znakiem towarowym Apple Inc.
SD™ jest znakiem towarowym.
Inne nazwy i produkty mog  by  znakami towarowymi lub zastrze onymi znakami
towarowymi odpowiednich podmiotów.

Informacje o produkcie
Projekt i dane techniczne produktu mog  ulec zmianie bez uprzedzenia. Dotyczy to
podstawowych parametrów produktu, oprogramowania, sterownik i instrukcji obs ugi.
Niniejsza instrukcja zawiera ogóln  prezentacj  produktu.
Produkt oraz dostarczane z nim akcesoria mog  ró ni  si  od opisanych w tym
podr czniku. Przyczyn  tego jest fakt, e ró ni sprzedawcy cz sto oferuj  ró ne
dodatki i akcesoria, zale ne od wymogów lokalnego rynku, specyfiki klientów i
preferencji geograficznych. Produkty bardzo cz sto ró ni  si  w wersjach mi dzy
sprzedawcami, zw aszcza pod wzgl dem akcesoriów, takich jak baterie, adowarki,
zasilacze, karty pami ci, kable, pokrowce i obs uga j zyków. Czasami sprzedawca
mo e oferowa  nietypowy kolor, wygl d lub pojemno  pami ci wbudowanej.
Szczegó owe informacje o charakterystyce produktu i do czonych akcesoriów
mo na uzyska  u sprzedawcy.
Ilustracje w tej instrukcji maj  charakter pogl dowy i mog  odbiega  od
rzeczywistego wygl du aparatu.
Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne b dy i nie cis o ci w tej
instrukcji.

Niniejszy produkt zawiera komponenty elektryczne i elektroniczne. Sk adniki
zawarte w tych komponentach, je li nie zostan  oddane do utylizacji w
prawid owy sposób, mog  wywiera  szkodliwe dzia anie na rodowisko
naturalne lub na ludzkie zdrowie. Obecno  tej etykiety na produkcie oznacza,
e produkt nie powinien by  utylizowany razem z odpadami gospodarczymi i

podlega osobnemu odbiorowi. U ytkownik produktu jest odpowiedzialny za
zapewnienie jego przepisowej utylizacji. Informacje o prawid owym sposobie
utylizacji wyeksploatowanego produktu mo na znale  na stronie
www.polaroid.com, klikaj c odsy acz Company lub dzwoni c na miejscowy
numer obs ugi klienta, zamieszczony w instrukcji obs ugi.
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BEZPIECZE STWO U YCIA
Przed u yciem produktu nale y zapozna  si  z tre ci  wszystkich informacji oznaczonych
s owami ostrze enie i ostro nie.

Ostrze enia
W razie przedostania si  obcego przedmiotu lub wody do wn trza
aparatu nale y wy czy  zasilanie i wyj  baterie.
Dalsze korzystanie grozi wypadkiem. Dodatkowych informacji udziela nasz dzia
obs ugi klienta.
Je li aparat dozna  upadku lub uszkodzony zosta  pokrowiec z
aparatem w rodku, nale y wy czy  zasilanie i wyj  baterie.
Dalsze korzystanie grozi wypadkiem. Dodatkowych informacji udziela nasz dzia
obs ugi klienta.
Aparatu nie nale y rozmontowywa , przerabia  ani naprawia
samodzielnie.
Wszelkie naprawy mo e wykonywa  tylko wykwalifikowany serwisant. W razie
jakichkolwiek pyta  nale y si  porozumie  z naszym dzia em obs ugi klienta.
Nie u ywa  aparatu w pobli u wody.
Dalsze korzystanie grozi wypadkiem. Dodatkowych informacji udziela nasz dzia
obs ugi klienta.
Nie ustawia  aparatu na niestabilnym pod o u.
Mo e to spowodowa  upadek i uszkodzenie aparatu.

Baterie nale y chroni  przed dzie mi.
Dzieci powinny korzysta  z produktu wy cznie pod nadzorem doros ych.

Nie nale y korzysta  z aparatu podczas marszu i kierowania
samochodem lub motocyklem.
Takie post powanie mo e by  przyczyn  wypadku.
Zalecane warunki korzystania z aparatu to temperatury w zakresie od
60°F do 90°F (15,6°C do 32,2°C) i wilgotno  mi dzy 20 a 80%.

Aparat nale y chroni  przed piaskiem, który mo e wywo a  jego
uszkodzenie mechaniczne.
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Przestrogi
Nie uruchamia  lampy b yskowej blisko oczu swoich lub innej osoby.
Silny b ysk mo e uszkodzi  wzrok.

Ekranu LCD nie mo na uderza  ani naciska .
Mo e to uszkodzi  pow ok  szklan  lub spowodowa  wyciek p ynu pod ni . Je li
p yn z ekranu LCD przedostanie si  do oczu, nale y oczy przemy  czyst  wod
i zwróci  si  do lekarza.
Aparat jest urz dzeniem precyzyjnym. Nale y go chroni  przed
upadkami, uderzeniami i naciskiem.
Czynniki te mog  uszkodzi  aparat.
Aparatu nie nale y u ywa  w miejscach wilgotnych, wype nionych
par , dymem lub kurzem.
Mo e to spowodowa  po ar lub pora enie pr dem.
Akumulatora nie nale y wyjmowa  po d u szym okresie ci g ego
u ycia.
Przy ci g ym u yciu akumulator mo e si  nagrza  do wysokiej temperatury. Jest
to normalne. Dotkni cie gor cego akumulatora grozi poparzeniem.
Nie nale y aparatu owija  ani umieszcza  w r cznikach lub kocach.
Mo e to powodowa  niekontrolowany wzrost temperatury i odkszta cenie
obudowy i stwarza  ró ne zagro enia. Aparatu nale y u ywa  w miejscach o
dobrej wentylacji.
Nie zostawia  aparatu w miejscach, w których mo e doj  do
znacznego wzrostu temperatury, na przyk ad wewn trz samochodu.
Mo e to niekorzystnie wp yn  na sprawno  produktu.
Przed przeniesieniem aparatu nale y od czy  wszystkie przewody.
Niedopatrzenie w tym wzgl dzie mo e spowodowa  uszkodzenie 
przewodów i stwarza ryzyko wypadków lub uszkodzenia produktu.
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Korzystanie z akumulatora
Korzystaj c z akumulatora, nale y uwa nie zapozna  si  z instrukcjami na temat
bezpiecze stwa u ycia oraz z poni szymi zaleceniami i ci le ich przestrzega :

Stosowa  wy cznie akumulator podanego typu (7,4V).
Unika  otoczenia o bardzo niskiej temperaturze, gdy  takie warunki mog  skróci
ywotno  akumulatora i obni y  sprawno  aparatu.

Korzystanie z nowego akumulatora lub z akumulatora, który nie by  u ywany przez
d u szy czas (wyj tek stanowi akumulator o przekroczonym terminie przydatno ci)
mo e niekorzystnie odbi  si  na liczbie zdj , jakie aparat pozwala wykona . Aby
uzyska  maksymaln  wydajno  i ywotno  akumulatora, zalecane jest, by
wykona  przynajmniej jeden pe ny cykl ca kowitego na adowania i ca kowitego
roz adowania.
Po d u szym czasie ci g ego u ycia aparat mo e si  nagrza . Jest to normalne i nie
jest oznak  usterki.
Je li aparat ma by  nieu ywany przez d u szy czas, nale y wyj  z niego
akumulator. Akumulatory przechowywane przez d ugi czas w stanie w pe ni
na adowanym mog  straci  na pojemno ci.
Nale y zawsze dba  czysto  styków akumulatora.
Stosowa  wy cznie akumulatory zalecane lub ich odpowiedniki.
Gdy akumulator nie daje si  na adowa , nale y go odda  do utylizacji.
Nie zwiera  styków akumulatora lub baterii.
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Wskazówki na temat u ycia papieru fotograficznego 
Polaroid PoGo™ ZINK Photo Paper™ oraz zalecenia 
dotycz ce drukowania

Papier fotograficzny nale y przechowywa  w ch odnym i suchym miejscu.
Papieru fotograficznego nie nale y na d u szy czas pozostawia  w miejscu o bardzo
wysokiej temperaturze (np. w samochodzie na pla y).
Je li papier fotograficzny znajdowa  si  w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze, przed przyst pieniem do drukowania nale y go pozostawi
przez godzin  w temperaturze pokojowej.
Papier nale y chwyta  wy cznie za brzegi.
Nie nale y dotyka  ani ci gn  arkusza papieru w trakcie drukowania.
Zadrukowanych arkuszy nie nale y wygina , sk ada  ani drapa  i nale y unika
dotykania powierzchni zadrukowanej.
Zadrukowanych arkuszy nie nale y zostawia  w miejscach o bardzo wysokiej
temperaturze (jak gor cy piasek lub beton albo w pobli u grzejników).
Zadrukowane arkusze nale y przechowywa  w ch odnym i suchym miejscu.
Czysty papier fotograficzny oraz zadrukowane arkusze nie powinny by
przechowywane w miejscach wilgotnych (zalecany jest poziom wilgotno ci poni ej
20%).
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WPROWADZENIE
Ogólna prezentacja
Gratulujemy zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego.
Jest to bogato wyposa ony aparat cyfrowy z wbudowan  drukark  kolorowych odbitek.
Za jego pomoc  mo na wykonywa  zdj cia tak, jak na ka dym innym aparacie
cyfrowym, przegl da  je na wy wietlaczu, a nast pnie drukowa  te, które s  potrzebne.

Zawarto  opakowania
Uwa nie rozpakuj aparat i sprawd , czy w opakowaniu znajduj  si  nast puj ce elementy:

Cyfrowy aparat fotograficzny

Instrukcja obs ugi

CD-ROM z oprogramowaniem

Kabel USB

Pasek do aparatu

Pokrowiec na aparat

Akumulator litowo-jonowy

Zasilacz

Kabel do zasilacza

10 arkuszy papieru fotograficznego ZINK Photo Paper™

Akcesoria opcjonalne:
Karta pami ci SD lub SDHC (zalecane jest korzystanie z kart SD marki Polaroid o
pojemno ci do 4GB, do nabycia osobno)

Akcesoria i elementy mog  zale e  od miejsca zakupu.
W razie braku któregokolwiek z tych elementów nale y skontaktowa  si  telefonicznie na naszym
dzia em obs ugi klienta.
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ZAPOZNANIE Z APARATEM
Widok od przodu

1. Przycisk migawki

2. W cznik

3. G o nik

4. Dioda samowyzwalacza

5. Lampa b yskowa

6. Prze cznik ostro ci

7. Obiektyw

8. Port USB

9. Mikrofon

10.Z cze DC IN 9V

1 2 3 4
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Widok od ty u
1 2 3 4
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1. Ekran LCD
2. Zatrzask klapy zasobnika papieru
3. T   Przycisk zbli enia

W  Przycisk oddalenia
4. Dioda statusu
5. Przycisk trybu (tryb zdj ciowy lub

odtwarzania)
6.  Przycisk menu
7.  Strza ka w gór

Przycisk wy wietlacza
8. OK Przycisk potwierdzenia
9. Szczelina wysuwu zdj

10. Strza ka w prawo
a Przycisk trybu lampy b yskowej

11. Przycisk Usu
12.Mocowanie na pasek
13.PRINT Przycisk drukowania
14.  Strza ka w dó

Przycisk programu
15.   Strza ka w lewo

e Przycisk samowyzwalacza
16.Gwint do statywu
17. Pokrywa komory na akumulator i 

kart  SD
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Ekran LCD
Tryb zdj ciowy
1. Status zbli enia
2. Tryb lampy b yskowej

[Pusto]Automatyczne sterowanie lamp
[ c ]   Redukcja czerwonych oczu
[ _ ]   B ysk wst pny
[ a ]   Zawsze w czona
[ d ]   Lampa wy czona

3. Poziom akumulatora
[l]    Akumulator w pe ni na adowany
[o]    Akumulator na adowany w cz ci
[n]    Akumulator bliski roz adowania
[m]    Akumulator roz adowany

4. No nik pami ci
[ r ]  Pami  wewn trzna (brak karty)
[ q ]  Karta pami ci SD/SDHC

5. ISO
[Pusto]Auto
[ 5 ] ISO 100 
[ 7 ] ISO 200
[ 9 ] ISO 400 

6. G ówny obszar ostro ci
7. Jako  zdj cia
    [ y ]  Wysoka
    [ v ]  Zwyk a
    [ w ]  Oszcz dna
8. Rozdzielczo  zdj cia

[ m ] 3072 x 2304 (interpolacja)
[ j ] 2560 x 1920
[ g ] 2048 x 1536
[ e ] 1280 x 960
[VGA] 640 x 480

9. Mo liwa liczba zdj
10.Data i godzina
11. [ s ] Kompensacja ekspozycji  

(Regulacja warto ci ekspozycji
przyciskami   / )

12. Ikona trybu zdj ciowego
[Pusto] Pojedyncze
[ T ] Ci g e
[ U ] AEB (bracketing)
[ / ] Sekwencja
[ . ] Seria + b ysk
[ + ] Zdj cie wst pne
[ + ] Zdj cie sprz one

13.Balans bieli
[Pusto]  Auto
[ $ ] arówka
[ & ] wietlówka 1
[ * ] wietlówka 2
[ % ] wiat o dnia
[ # ] Chmury
[ ( ] R cznie 

14.Ustawienia ostro ci
[Pusto] Normalnie
[ O ]  Makro 

15.Tryb programowy
[  ] Program AE
[  ] Krajobraz
[  ] Sztuczne ognie
[  ] P yn ca woda
[  ] Rozbryzgi wodne
[  ] Portret m czyzny
[  ] Portret kobiety
[  ] Sport
[  ] Tekst
[  ] nieg
[  ] Pla a
[  ] Zachód s o ca
[  ] Wschód s o ca
[  ] Scena nocna
[  ] Portret nocny
[  ] Zwierz ta
[  ] Wideo
[  ] wiat o wiec
[  ] Ustawienia u ytkownika

16.Ramka podgl du wydruku 2 x 3 
(Wy wietlenie tej ramki pozwala
unikn  niezamierzonego obci cia
fragmentów obrazu)

   000010000100001
+ 0.3+ 0.3
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Tryb wideo [6]
1. Status zbli enia
2. Tryb lampy b yskowej
3. Poziom akumulatora
4. No nik pami ci
5. G ówny obszar ostro ci
6. Jako  wideo
7. Rozdzielczo  wideo
8. Dost pny czas nagrywania/czas

dotychczasowy
9. Ikona samowyzwalacza
10.Data i godzina
11. Ustawienia ostro ci
12. Ikona trybu

Tryb odtwarzania [7] - wy wietlanie zdj
1. Poziom akumulatora
2. No nik pami ci
3. ISO
4. Jako  zdj cia
5. Rozdzielczo  zdj cia
6. Numer pliku
7. Numer folderu
8. Data i godzina
9. Warto  ekspozycji
10.Warto  przes ony
11. Czas migawki
12. Ikona ochrony
13. Ikona trybu

Tryb odtwarzania [7] - wy wietlanie filmów
1. Pasek statusu wideo
2. Dotychczasowy czas
3. Numer pliku
4. Numer folderu
5. Ikona wy czenia d wi ku (po naci ni ciu

przycisku  w trakcie odtwarzania filmu)
6. Tryb odtwarzania
7. Ikona trybu
8. czny czas dotychczasowych nagra
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POCZ TEK PRACY
Przygotowanie
1. Zamocuj  pasek w sposób przedstawiony na rysunku.

2. Otwórz pokryw  komory na akumulator i kart  SD.
3. W ó  akumulator, zwracaj c uwag  na w a ciw

orientacj  zgodnie z rysunkiem.

4. W ó  kart  pami ci SD/SDHC (opcjonalnie). 
Aparat jest wyposa ony w 16MB wewn trznej
pami ci (4MB dost pne do przechowywania
zdj ), ale pami  t  mo na rozszerzy ,
instaluj c kart  SD/SDHC (zalecane jest u ycie
kart SD marki Polaroid, oferowane oddzielnie) o
maksymalnej pojemno ci 4GB.
Przed pierwszym u yciem aparatu jego pami
wewn trzn  nale y sformatowa .

5. Starannie zamknij pokryw  komory na akumulator i
kart  SD.

Aby ochroni  cenne dane przed przypadkowym usuni ciem
z karty pami ci SD/SDHC, mo na przesun  znajduj cy si
na boku karty SD/SDHC prze cznik ochrony przed zapisem
w pozycj  LOCK.
Aby móc zapisa , zmodyfikowa  lub usun  dane na karcie
pami ci SD/SDHC, nale y zdj  ochron  przed zapisem
Aby uchroni  si  przed uszkodzeniem karty SD/SDHC, przed
w o eniem lub wyj ciem karty nale y zawsze wy czy  zasilanie. Podczas wk adania lub
wyjmowania karty SD/SDHC przy w czonym zasilaniu aparat zostanie automatycznie wy czony.
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Wk adanie papieru fotograficznego Polaroid PoGo™ 
ZINK Photo Paper™
Papier fotograficzny nale y w o y  przed drukowaniem zdj .
1. Przesu  zatrzask zasobnika papieru zgodnie z rysunkiem.

2. Rozpakuj paczk  10 arkuszy papieru
Polaroid PoGo™ ZINK Photo Paper™. 

3. Wsu  pakiet 10 arkuszy papieru
Polaroid PoGo™ ZINK Photo Paper™
do zasobnika.

Sprawd , czy arkusz ZINK Smart
Sheet™ jest za adowany i u o ony
kodem paskowym w dó .
Papier powinien by  skierowany
l ni c  stron  ku górze.

4. Zamknij klap  zasobnika papieru.
Arkusz ZINK Smart Sheet™ zostanie automatycznie wysuni ty.

Zasobnik papieru musi by  opró niony przed ponownym nape nieniem. Nie nale y wk ada  do
zasobnika wi cej ni  jednej paczki 10 arkuszy papieru ZINK Photo Paper™ na raz. Obecno
wi cej ni  10 arkuszy papieru w zasobniku mo e uszkodzi  drukark .
Papieru fotograficznego Polaroid ZINK Photo Paper™ nie nale y wygina .
Papier fotograficzny ZINK Photo Paper™ nale y trzyma  za kraw dzie i nie dotyka  palcami
powierzchni zadrukowywanej.
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adowanie akumulatora
Zasilacz s u y do adowania akumulatora i do równoczesnego zasilania aparatu. Przed
przyst pieniem do pracy wy cz aparat i w ó  akumulator.

1. W ó  wtyczk  zasilacza do gniazda DC IN 9V aparatu.
2. Drug  wtyczk  zasilacza pod cz do

gniazda elektrycznego.
Podczas adowania dioda statusu ma
kolor pomara czowy, a po zako czeniu
zmienia kolor na zielony.
Czas adowania zale y od temperatury 
otoczenia i stopnia zu ycia akumulatora.

Bezpo rednio po adowaniu lub po intensywnym u yciu akumulator mo e by  nagrzany. Jest to
normalne i nie jest oznak  usterki.
Kiedy aparat jest u ywany w ch odnym miejscu, nale y go chroni  przed zimnem, trzymaj c w
kieszeni.
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Ustawienia pocz tkowe
Okre lanie daty i godziny
Nastawienie daty i godziny jest wymagane w nast puj cych sytuacjach:

Gdy aparat zostaje w czony po raz pierwszy.

Gdy aparat zostaje w czony po tym, jak przez d ugi czas by  nieu ywany i bez
akumulatora.

Je li data i godzina nie s  wy wietlane na ekranie, poni sze czynno ci pozwalaj
uaktualni  te ustawienia.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].
2. Naci nij przycisk .
3. Wybierz pozycj  [Ustawienia] przyciskiem .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj

[Data/godzina] i naci nij przycisk OK.

5. Przyciskami  /  wybierz format daty i naci nij
przycisk OK.

6. Przyciskami  /  wybierz format godziny i
naci nij przycisk OK.

Wybierz odpowiednie pole pozycji
przyciskami  / i za pomoc  przycisków

 /  ustaw warto  daty i godziny.
Gdy wszystkie ustawienia s  ju
prawid owe, naci nij przycisk OK.

7. Aby wyj  z menu ustawie , naci nij 
przycisk .

P
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Wybór j zyka
Aparat pozwala okre li  j zyk u ywany w menu i w komunikatach wy wietlanych na
ekranie.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ] lub [ 7 ].
2. Naci nij przycisk .
3. Wybierz menu [Ustawienia] przyciskiem .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [J zyk]

 i naci nij przycisk OK.
5. Przyciskami  /  wybierz j zyk ekranowy i

 naci nij przycisk OK.
Ustawienie zostanie zapisane.

Formatowanie karty pami ci lub pami ci wewn trznej.
Ta funkcja pozwala sformatowa  pami  wewn trzn  (lub kart  pami ci) i wykasowa
wszystkie zapisane w niej zdj cia i dane.
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
2. Naci nij przycisk .
3. Wybierz menu [Ustawienia] przyciskiem .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj

[Formatowanie] i naci nij przycisk OK.
5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Wykonaj] i 

naci nij przycisk OK.
Aby anulowa  formatowanie, wybierz 
pozycj  [Anuluj] i naci nij przycisk OK.

Zdj  i filmów usuni tych przez formatowanie nie da si  ju  odzyska . Przed sformatowaniem
karty pami ci zawarte na niej zdj cia i filmy nale y przenie  na komputer.

P
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TRYB ZDJ CIOWY
Wykonywanie zdj
Aparat jest wyposa ony w kolorowy ekran LCD typu TFT o przek tnej 3,0", u atwiaj cy
kadrowanie zdj , odtwarzanie zapisanych zdj  i filmów i konfigurowanie ustawie
menu.

1. Naci nij przycisk , aby w czy  zasilanie.
2. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].

Nastaw prze cznik ostro ci na [ O ], aby wykona  zdj cie w zbli eniu (0,6 do
1,45 m). 
Prze cz przycisk a, aby wybra  odpowiednie ustawienie trybu lampy b yskowej. Je li
lampa b yskowa ma ustawienie _, jest to tryb b ysku wst pnego, pozwalaj cy
o wietli  obiekt przed wykonaniem zdj cia ostatecznego i w a ciwym uruchomieniem
lampy b yskowej.

3. Wykadruj zdj cie na ekranie LCD.
Naci ni cie przycisku T pozwala przybli y  obiekt i powi kszy  obraz na ekranie.
Przycisk W daje obraz szerokok tny.

4. Aby wykona  zdj cie, naci nij przycisk
migawki.

P
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Nastawianie samowyzwalacza
To ustawienie pozwala wykonywa  zdj cia przy u yciu samowyzwalacza.

1. Prze cz przycisk e, aby wybra  ustawienie.
Ka de naci ni cie przycisku e powoduje przesuni cie ikony o jeden stopie  w
sekwencji oraz wy wietlenie go na ekranie.

2. Wykadruj zdj cie na ekranie LCD.
3. Naci nij przycisk migawki.

Dioda samowyzwalacza mignie i rozlegnie si  sygna  d wi kowy (je li jest
w czony). Zdj cie zostanie wykonane po up ywie nastawionego czasu.
Odliczanie czasu jest wy wietlane na ekranie.
Aby anulowa  odliczanie w jego trakcie, naci nij przycisk OK lub przycisk
migawki.

Poni sza tabela jest pomocna w doborze w a ciwego trybu samowyzwalacza:

Funkcja samowyzwalacza "10+2 s" nie mo e by  u ywana w nast puj cych trybach
wykonywania zdj : [ T ], [ U ], [ / ], [ . ], [ + ], [ , ] i [  ] .
Wybrane ustawienie samowyzwalacza zostaje automatycznie wy czone po wykonaniu zdj cia.

Tryb 
samowyzwalacza Opis

[e2s] 2 s Zdj cie zostanie wykonane oko o 2 sekund po zwolnieniu migawki.

[e10s] 10 s Zdj cie zostanie wykonane oko o 10 sekund po zwolnieniu
migawki.

[e10+2s] 10+2 s Pierwsze zdj cie zostanie wykonane oko o 10 sekund po zwolnieniu
migawki, a nast pne w 2 sekundy pó niej. Tryb 10+2 jest przydatny
przy wykonywaniu serii nast puj cych po sobie zdj .
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Nastawianie trybu programowego
Wybieraj c jeden z 19 dost pnych trybów programowych, mo na wykona  zdj cie przy
najbardziej odpowiednich parametrach.

1. Naci nij przycisk .
2. Przyciskami  /  wybierz odpowiedni tryb

programowy i naci nij przycisk OK.
3. Wykadruj zdj cie i naci nij do ko ca przycisk

migawki.

R czne ustawianie balansu bieli
Ta opcja pozwala r cznie ustali  balans bieli i zapisa  ustawienia. Z funkcji tej mo na
korzysta , je li adne z fabrycznych ustawie  balansu bieli nie daje zadowalaj cych
efektów w po czeniu z o wietleniem w danej sytuacji.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].
2. Naci nij przycisk .
3. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Balans bieli] i naci nij przycisk OK.
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [R cznie] i naci nij przycisk OK.
5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Nowy BB] i naci nij przycisk OK.

Aby u y  uprzednio wprowadzonych ustawie  balansu bieli, wybierz opcj  [U yj
danych] i naci nij OK.

6. Umie  bia y arkusz papieru w centrum sceny i w cz wszystkie ród a wiat a, które
b d  u ywane we w a ciwym zdj ciu. Wykonaj zbli enie kartki, aby niemal
ca kowicie wype ni a kadr. Nast pnie wybierz opcj  [Wykonaj] z menu R cznie. 

W ten sposób aparat otrzymuje informacj , jak dok adnie powinien wygl da
bia y kolor w danych warunkach o wietleniowych, co pozwoli odpowiednio
wyregulowa  balans bieli.
Ustawienie zostanie zapami tane i pozostanie aktywne nawet po wy czeniu i
ponownym w czeniu aparatu.

P
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Zdj cie obiektu na tle ustalonej wcze niej scenerii
Funkcja zdj cia wst pnego pozwala sfotografowa  wybrane t o, nawet je li trzeba
poprosi  inn  osob  o wykonanie zdj cia. Zasadniczo zdj cie wst pne jest procesem
dwuetapowym.
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].

a. Naci nij przycisk .
b. Wybierz pozycj  [Funkcja] przyciskiem .
c. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Tryb zdj cia] i naci nij przycisk OK.
d. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Zdj cie wst pne] i naci nij przycisk OK.
e. Naci nij przycisk , aby wyj  z menu.

2. Wykadruj na ekranie sceneri  t a i naci nij przycisk migawki, aby wykona
tymczasowe zdj cie wst pne.

Po tej czynno ci na ekranie uka e si  pó przezroczysty obraz t a, jednak samo
zdj cie nie zostanie zapisane w pami ci aparatu.

3. Teraz mo esz osobi cie stan  przed obiektywem i poprosi  inn  osob  o
wykonanie zdj cia w a ciwego na podstawie pó przezroczystego obrazu
wst pnego, który pos u y jako wskazówka kompozycyjna.

4. Po wykadrowaniu zdj cia ostatecznego (przez dopasowanie go do
pó przezroczystego obrazu) osoba wykonuj ca zdj cie powinna nacisn  przycisk
migawki, aby zdj cie zarejestrowa .

Nale y pami ta , e pó przezroczysty obraz zarejestrowany wst pnie w kroku 2
s u y jedynie jako u atwienie w zaplanowaniu kompozycji. Ostatecznie na zdj ciu
znajdzie si  tylko to, co jest przed obiektywem po zwolnieniu migawki w kroku 4.

czenie zdj  dwóch osób na jednym obrazie 
Ten tryb pracy pozwala zarejestrowa  zdj cia dwóch osób i po czy  je w ramach
jednego obrazu. Dzi ki temu mo na uwzgl dni  samego siebie na zdj ciu grupowym
nawet w sytuacji, gdy nie ma osoby, która wykona aby zdj cie za nas.
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].

a. Naci nij przycisk .
b. Wybierz pozycj  [Funkcja] przyciskiem .
c. Przyciskami  / wybierz pozycj  [Tryb zdj cia] i naci nij przycisk OK.
d. Przyciskami  / wybierz pozycj  [Zdj cie sprz one] i naci nij przycisk OK.
e. Naci nij przycisk , aby wyj  z menu.

2. Ustaw kadr tak, aby pierwsza z osób znalaz a si  z lewej strony zdj cia.
3. Naci nij przycisk migawki, aby wykona  lew  stron  zdj cia.
4. Nast pnie wykadruj praw  stron  zdj cia, dok adnie wyrównuj c t o

zpó przezroczystym wzorcem z pierwszego zdj cia na ekranie.
5. Gdy wszystko jest prawid owo wyrównane, naci nij przycisk migawki, aby wykona

praw  stron  zdj cia.

P

P
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TRYB WIDEO
Nagrywanie filmów
Ten tryb pozwala nagrywa  filmy wideo o rozdzielczo ci 320 x 240 lub 640 x 480 punktów.
1. Naci nij przycisk .
2. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Wideo] i naci nij

przycisk OK.
3. Wykadruj zdj cie.
4. Naci nij przycisk migawki.

Rozpoczyna si  nagrywanie.
Po ponownym naci ni ciu przycisku nagrywanie
zostaje przerwane.
Czas nagrywania zale y od ilo ci dost pnej pami ci
na karcie oraz charakteru filmowanej sceny.
Maksymalny czas nagrywania jest ograniczony do 
60 minut na jeden film.
Podczas nagrywania filmu nie mo na korzysta  z funkcji zbli enia (zoom).

W trybie filmu nie mo na korzysta  z lampy b yskowej ani z funkcji samowyzwalacza 10+2 s.
Je li szybko  zapisu na u ywanej karcie SD/SDHC nie jest wystarczaj ca do rejestracji filmu w
wybranej rozdzielczo ci nagrywanie zostanie przerwane. W takim wypadku nale y wybra
ni sz  jako  filmu.

Odtwarzanie filmów
Nagrane filmy mo na odtwarza  bezpo rednio na ekranie aparatu. Je li wraz z filmem
nagrano d wi k, b dzie on tak e s yszalny.
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].

Na ekranie pojawi si  ostatnie zdj cie.
2. Za pomoc  przycisków  /  wybierz odpowiedni film.
3. Naci nij przycisk OK.

Przyciski  / podczas odtwarzania filmu umo liwiaj  przewijanie do przodu i do ty u.
Aby zatrzyma  odtwarzanie, naci nij przycisk  .
Powoduje to zatrzymanie odtwarzania i powrót na pocz tek filmu.
Aby wstrzyma  odtwarzanie filmu, naci nij przycisk  OK.
Ponowne naci ni cie przycisku OK pozwala wznowi  odtwarzanie.

Filmy podczas odtwarzania nie mog  by  powi kszane ani obracane.
Do odtwarzania filmów na komputerze zalecane jest u ycie odtwarzaczy Windows Media Player
lub QuickTime.
QuickTime jest to darmowy program dost pny do pobrania na stronie www.apple.com i dzia aj cy
w systemach Mac i Windows. 
Wi cej informacji a temat obs ugi odtwarzaczy zawiera ich dokumentacja.
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TRYB ODTWARZANIA
Wy wietlanie zdj
Na ekranie LCD mo na wy wietla  wykonane zdj cia.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
Na ekranie pojawi si  ostatnie zdj cie.

2. Zdj cia mog  by  wy wietlane w kolejno ci
zwyk ej lub odwrotnej przyciskami  / .

Aby wy wietli  poprzednie zdj cie, naci nij
przycisk .
Aby wy wietli  nast pne zdj cie, naci nij
przycisk .
Przycisk  podczas wy wietlania zdj  pozwala
obróci  zdj cie o 90 stopni w prawo.
Naci nij przycisk T, aby powi kszy  zdj cie.
Aby powróci  do wy wietlania bez
powi kszenia, naci nij przycisk W.

Na ekranie razem z obrazem wideo pojawi si  ikona [ 6 ]. Filmy podczas odtwarzania nie mog
by  obracane.
Zdj cia opatrzone komentarzem g osowym s  wyró nione ikon  [ a ].
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Do czanie komentarzy g osowych
Do zdj  mo na nagrywa  komentarze g osowe o d ugo ci do 30 sekund. Jednemu
zdj ciu mo e towarzyszy  tylko jeden komentarz.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
Na ekranie pojawi si  ostatnie zdj cie.

2. Przyciskami  /  wybierz zdj cie, do którego
chcesz do czy  komentarz g osowy.

3. Naci nij przycisk .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Nagr. 

g osowe] i naci nij przycisk OK.
5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [W czone] i

naci nij przycisk OK.
6. Naci nij przycisk , aby wyj  z menu.
7. Naci nij przycisk migawki.

Na ekranie pojawi si  napis [NAGRANIE] i rozpocznie si  nagrywanie.
8. Aby zatrzyma  nagrywanie, naci nij ponownie przycisk migawki.

Pojawi si  napis [KONIEC NAGRANIA] i nagrywanie zostanie zako czone.
Zdj cia opatrzone komentarzem g osowym s  wyró nione ikon [a].

Odtwarzanie nagranych komentarzy
Naci ni cie przycisku migawki przy zdj ciu maj cym
komentarz g osowy powoduje rozpocz cie
odtwarzania nagrania g osowego.

Komentarze g osowe mog  dotyczy  tylko zdj .
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Zabezpieczanie zdj
Aby zabezpieczy  zdj cia przed przypadkowym usuni ciem, nale y wykona
nast puj ce czynno ci:
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
2. Za pomoc  przycisków  /  wybierz zdj cie, które

ma by  chronione.
3. Naci nij przycisk .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Ochrona] i

naci nij przycisk OK.
5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Jedno] lub

[Wszystkie] i naci nij przycisk OK.
6. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Ustaw] i naci nij

przycisk OK.
Zdj cie zostanie zabezpieczone i aparat powróci
do trybu odtwarzania.
Zdj cia zabezpieczone s  wyró niane ikon
ochrony [ t ].  
Po wybraniu opcji [Wszystkie] ikona [ t ] jest

 wy wietlana dla wszystkich zdj .

Anulowanie ochrony
Aby anulowa  zabezpieczenie tylko jednego zdj cia,
wy wietl zdj cie, z którego chcesz zdj  ochron .
1. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Ochrona] 

z menu trybu odtwarzania i naci nij przycisk OK.
2. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Jedno] lub [Wszystkie] i naci nij przycisk OK.
3. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Anuluj ochr] i naci nij przycisk OK.

Zabezpieczenie zdj cia zostanie zdj te i aparat powróci do trybu odtwarzania.

Ten tryb ochrony nie zabezpiecza przed formatowaniem karty pami ci SD/SDHC: powoduje ono
usuni cie wszystkich zdj , chronionych i nie.

:Exit OK:Adj.

:Exit OK:Enter

:Exit OK:Enter
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Usuwanie zdj
1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
2. Wybierz zdj cie, które ma zosta  usuni te za

pomoc  przycisków  / .
3. Naci nij przycisk .
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Jedno] lub

[Wszystkie] i naci nij przycisk OK.
[Jedno]: Powoduje usuni cie wybranego
zdj cia lub ostatniego zdj cia.
[Wszystkie]: Powoduje usuni cie wszystkich
zdj  poza chronionymi.

5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Wykonaj] i
naci nij przycisk OK.

Aby anulowa  usuwanie, wybierz pozycj
[Anuluj] i naci nij przycisk OK.

Usuni cie zdj cia nie wp ywa na kolejno  numerowania. Na przyk ad po usuni ciu zdj cia o
numerze 240 kolejne zdj cie otrzyma numer 241, mimo e zdj cie 240 ju  nie istnieje. Inaczej
mówi c, numer przydzielony usuni temu zdj ciu zostaje wycofany z u ycia i nie mo e ju  by
wykorzystany dla zdj cia wykonanego jako nast pne w kolejno ci.
Czarny tekst pod wietlony na zielono oznacza komend , która zostanie wykonana po naci ni ciu
przycisku OK. Na przyk ad, gdy pod wietlona jest opcja [Anuluj], naci ni cie przycisku OK
spowoduje, e zdj cie nie zostanie usuni te.

:Exit OK:Enter
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FUNKCJE I OBS UGA WBUDOWANEJ 
DRUKARKI
1. Naci nij przycisk PRINT.
2. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Drukuj]

i naci nij przycisk OK.
3. Przyciskami  /  wybierz zdj cie, które

ma zosta  wydrukowane i naci nij przycisk
OK.

Domy lnym ustawieniem jako ci
drukowania jest 1.
Naci nij przycisk , aby wyj  z
menu. Aparat powróci do poprzedniego
stanu.

Okre lanie liczby odbitek
Po wybraniu zdj cia do wydrukowania mo na okre li  liczb  odbitek. W tym celu
wybierz pozycj  [Zdj cia] w menu drukowania. Za pomoc  przycisków  /  wybierz
odpowiedni  jako . Naci nij przycisk OK, aby przyst pi  do drukowania wybranego
zdj cia.

Po zako czeniu drukowania aparat powraca do g ównego menu drukowania. 

Aby wydrukowa  jednocze nie wiele odbitek wielu ró nych zdj :
a. Naci nij przycisk PRINT.
b. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Zdj cia].
c. Naci nij przycisk OK.
d. Przyciskami  /  wybierz liczb  odbitek tego zdj cia. 
e. Przyciskami  /  wybierz kolejne zdj cie do wydrukowania. 
g. Powtarzaj czynno ci od c do e, wybieraj c kolejne zdj cia i liczb  odbitek ka dego z

nich.
h. Naci nij przycisk OK, aby przyst pi  do drukowania wybranego zdj cia.

Po zako czeniu drukowania aparat powraca do g ównego menu drukowania. 
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Edycja zdj
Aparat zosta  wyposa ony w funkcje pozwalaj ce retuszowa  zdj cia przed ich
wydrukowaniem. Mo na usuwa  efekt czerwonych oczu, kadrowa  zdj cia do
okre lonych wymiarów i wykonywa  inne zabiegi. 

Kadrowanie zdj
a. Po wybraniu zdj cia przyciskami  / 

wybierz funkcj  [Przytnij] i naci nij przycisk
OK.

b. Naci nij przycisk OK, aby przej  do trybu
przycinania. Na ekranie powinno by
widoczne pole kadruj ce.

c. Naciskaj przyciski W / T.
Naci nij przycisk T, aby powi kszy
zdj cie.
Aby powróci  do wy wietlania bez
powi kszenia, naci nij przycisk W.

d. Za pomoc  przycisków  /  /  /  bwybierz fragmenty obrazu do przyci cia i
naci nij przycisk OK.    

e. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Tak] i naci nij przycisk OK. Przyci ty obraz
zostanie zapisany jako nowy plik.

f. Aby przyst pi  do wydruku zdj cia, wybierz opcj  [Tak] przyciskami  /  w menu
"Drukowa  teraz ". 

Po zako czeniu drukowania aparat powraca do g ównego menu drukowania. 

Dodawanie ramki zdj cia
a. Po wybraniu zdj cia przyciskami  /  wybierz funkcj  [Obram. zdj.] i naci nij

przycisk OK.
b. Ponownie naci nij przycisk OK, aby przej  do trybu tworzenia obramowania. Na

ekranie powinna by  widoczna ramka.
c. Przyciskami  /  bwybierz odpowiedni  ramk  i naci nij przycisk OK.
d. Przyciskami  /  bwybierz pozycj  [Tak] i

naci nij przycisk OK.  Zdj cie z ramk
zostanie zapisane jako nowy plik.

e. Aby przyst pi  do wydruku zdj cia, wybierz
opcj  [Tak] przyciskami  /  w menu
"Drukowa  teraz ". 

Po zako czeniu drukowania aparat 
powraca do g ównego menu drukowania. 
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Usuwanie efektu czerwonych oczu
a. Po wybraniu zdj cia przyciskami  /  wybierz funkcj  [Red cze oczu] i naci nij

przycisk OK.
U sfotografowanych osób nast pi automatyczne usuni cie efektu czerwonych
oczu. 
Po zako czeniu operacji mo na obejrze  jej wynik na ekranie. 

b. Naci nij OK, aby zapisa  poprawione zdj cie jako nowy plik.
c. Aby przyst pi  do wydruku zdj cia, wybierz opcj  [Tak] przyciskami  /  w menu

"Drukowa  teraz ". 
Po zako czeniu drukowania aparat powraca do g ównego menu drukowania. 

Dodawanie daty
a. Po wybraniu zdj cia przyciskami  /  wybierz

funkcj  [Data/plik] i naci nij przycisk OK.
b. Przyciskami  /  wybierz dane, które maj

zosta  umieszczone na zdj ciu i naci nij
przycisk OK.

Aby wydrukowa  to zdj cie, wybierz opcj
[Drukuj] w menu wydruku i naci nij przycisk
OK.
Po wybraniu opcji daty lub daty i pliku na
zdj ciu znajdzie si  data wydrukowania
zdj cia, a nie jego wykonania.

Nie wy czaj aparatu w trakcie drukowania.
Nie otwieraj zasobnika papieru w trakcie drukowania.

:Exit OK:Enter:Exit OK:Enter:Exit OK:Enter:Exit OK:Enter:Exit OK:Enter:Exit OK:Enter
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OPCJE MENU
Menu Zdj cie
To menu zawiera podstawowe ustawienia u yteczne przy wykonywaniu zdj .

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ ].
2. Naci nij przycisk  i wybierz menu [Zdj cie] / [Funkcja] przyciskami  / .   
3. Przyciskami  /  wybierz odpowiedni  pozycj  i naci nij przycisk OK, aby przej

do w a ciwego menu.
4. Przyciskami  /  wybierz odpowiednie ustawienie i naci nij przycisk OK.
5. Aby wyj  z menu, naci nij przycisk .

Ekspozycja (EV)
Aparat automatycznie dobiera parametry ekspozycji ka dego zdj cia. Je li jednak
fotografowany obiekt jest bardzo ciemny lub bardzo jasny, mo na zignorowa
automatyczne ustawienie ekspozycji w celu rozja nienia lub przyciemnienia obiektu.
Funkcja ta nosi nazw  kompensacji ekspozycji (EV). Kompensacj  EV mo na
regulowa  w zakresie od -2,0EV do +2,0EV.

Rozmiar
Pozwala okre li  rozmiar zdj cia.
* [ m ] 3072 x 2304 (interpolacja)
* [ j ] 2560 x 1920
* [ g ] 2048 x 1536
* [ e ] 1280 x 960
* [ VGA ] 640 x 480

Jako
Pozwala okre li  jako  zapisu zdj cia. Jako  jest uzale niona od stopnia kompresji.
* [ y ]  Wysoka
* [ v ]  Zwyk a
* [ w ]  Oszcz dna

P
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Ostro
Pozwala okre li  ostro  zdj cia.
* Du a, normalna, niska.

Nasycenie
Pozwala okre li  nasycenie zdj cia.
* Wysokie, normalne, niskie.

Balans bieli
Pozwala okre li  balans bieli odpowiednio do rozmaitych warunków o wietlenia w celu
uzyskania bardziej naturalnych kolorów. Z funkcji tej mo na korzysta , gdy zdj cie ma
nienaturalne barwy.
* [Pusto]  Auto (ustawienie odpowiednie do wi kszo ci sytuacji)
* [ $ ] arówka
* [ & ] wietlówka 1
* [ * ] wietlówka 2
* [ % ] wiat o dnia
* [ # ] Chmury
* [ ( ] R cznie (Wi cej informacji zawiera punkt "R czne ustawianie balansu bieli" w 

niniejszej instrukcji).

ISO
Pozwala okre li  czu o  matrycy na u ytek zdj cia. Po podniesieniu czu o ci (i
zwi kszeniu liczby ISO) zdj cia mo na wykonywa  przy s abym o wietleniu, lecz na
obrazie mo e by  widoczne ziarno. Z regu y im wy sza jest warto  ISO, tym zdj cie
staje si  bardziej ziarniste.
* [Pusto ] Auto
* [ 5 ] ISO 100 
* [ 7 ] ISO 200
* [ 9 ] ISO 400  

Pomiar
Okre la metod  pomiaru na wietlenia przy obliczaniu parametrów ekspozycji.

Kolor
Pozwala okre li  ogólnie kolory zdj cia przed jego wykonaniem.
* Normalne, ywe, sepia, monochromatyczne, niebieski, czerwony, zielony, ó ty, purpurowy.

* rodek: u rednienie na wietlenia zmierzonego w ca ym kadrze, jednak z proporcjonalnie 
wi kszym udzia em centrum kadru.

* Wiele: pomiar na wietlenia i obliczenie parametrów ekspozycji jest wykonywane na 
przestrzeni ca ego kadru

* Punkt: parametry ekspozycji s  obliczane na podstawie bardzo ma ego obszaru w centrum 
kadru.
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Tryb zdj cia
Pozwala okre li  metod  wykonywania zdj .

Jasno  LCD
Ekran LCD ma regulacj  jasno ci odpowiednio do indywidualnych preferencji.
Jasno  ekranu LCD mo na zwi ksza  przyciskiem    i zmniejsza  przyciskiem   .
Zakres regulacji wynosi od -5 do 5.

Druk daty
Na zdj ciu zostanie umieszczona data jego wykonania. Funkcj  nale y w czy  jeszcze
przed wykonaniem zdj cia.
* W czony / wy czony.

* [Puste] Pojedyncze: wykonywane b dzie jedno zdj cie.

* [ T ] Ci g e: powoduje wykonanie maksymalnie 3 zdj  w serii. W tym trybie lampa 
b yskowa jest wy czona.

* [ U ] AEB: powoduje wykonanie kolejno po sobie trzech zdj  ró ni cych si
poziomem ekspozycji: prawid owe na wietlenie, niedo wietlenie i
prze wietlenie.

* [ / ] Sekwencja: pozwala wykonywa  zdj cia w trybie ci g ym przez naci ni cie i 
przytrzymanie przycisku migawki. Dopóki przycisk migawki b dzie wci ni ty, 
zdj cia b d  rejestrowane do czasu zape nienia pami ci.

* [ . ]    Seria+b ysk: powoduje wykonanie maksymalnie 3 zdj  w serii z lamp
b yskow .

* [ + ]  Zdj cie wst pne: pozwala najpierw zrobi  zdj cie t a, by nast pnie da  si
komu  sfotografowa  w ustalonej z góry scenerii. Wi cej informacji zawiera 
punkt "Zdj cie obiektu na tle ustalonej wcze niej scenerii" w niniejszej instrukcji.

* [ , ] Zdj cie sprz one: w tym trybie mo na po czy  ze sob  dwa zdj cia przy 
u yciu funkcji podzielonego ekranu. Mo na w ten sposób uwzgl dni  na zdj ciu 
samego siebie. Wi cej informacji zawiera punkt " czenie zdj  dwóch osób 
na jednym obrazie" w niniejszej instrukcji.
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Menu wideo
To menu zawiera podstawowe ustawienia u yteczne przy nagrywaniu filmów.

1. Naci nij przycisk .
2. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Wideo] i naci nij przycisk OK.
3. Naci nij przycisk  i wybierz menu [Zdj cie] / [Funkcja] przyciskami  / .
4. Przyciskami  /  wybierz odpowiedni  pozycj  i naci nij przycisk OK, aby przej

do w a ciwego menu.
5. Przyciskami  /  wybierz odpowiednie ustawienie i naci nij przycisk OK.
6. Aby wyj  z menu, naci nij przycisk .

Rozmiar
Pozwala okre li  rozmiar filmu.
* [ VGA ] 640 x 480
* [ s ] 320 x 240

Jako
Pozwala okre li  jako  zapisu filmu. Jako  jest uzale niona od stopnia kompresji.
* [ y ]  Wysoka
* [ v ]  Zwyk a

Kolor
Pozwala okre li  ogólny kolor filmu przed jego nagrywaniem.
* Normalne, ywe, sepia, monochromatyczne, niebieski, czerwony, zielony, ó ty, purpurowy.

D wi k
Ta opcja okre la, czy w czasie nagrywania filmu ma by  rejestrowany d wi k.
*  W czony / wy czony.

Jasno  LCD
Wi cej informacji zawiera punkt "Jasno  LCD w menu Zdj cie" w niniejszej instrukcji.

:Exit OK:Adj.

Audio
LCD Bright.

On
0
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Menu odtwarzania
W trybie [ 7 ] mo na wybra  ustawienia dotycz ce odtwarzania.

1. Prze cz przycisk  do pozycji [ 7 ].
2. Naci nij przycisk .
3. Przyciskami  /  wybierz odpowiedni  pozycj  i naci nij przycisk OK, aby przej

do w a ciwego menu.
4. Przyciskami  /  wybierz odpowiednie ustawienie i naci nij przycisk OK.
5. Aby wyj  z menu, naci nij przycisk .

Pokaz slajdów
Ta funkcja pozwala odtwarza  zdj cia automatycznie, kolejno jedno po drugim.
*  3 s / 5 s. / 10 s.

Ochrona
Wi cej informacji zawiera punkt "Zabezpieczanie zdj " w niniejszej instrukcji.

Nagranie g osowe
Wi cej informacji zawiera punkt "Nagrywanie komentarzy g osowych" w niniejszej
instrukcji.

Jasno  LCD
Wi cej informacji zawiera punkt "Jasno  LCD w menu Zdj cie" w niniejszej instrukcji.

Zm. rozmiar
Pozwala zmieni  rozmiar uprzednio zapisanego zdj cia. Zdj cie o zmienionym
rozmiarze zast puje zdj cie oryginalne.Rozmiar mo na zmieni  tylko na mniejszy.

Jako
Pozwala zmieni  poziom jako ci (kompresji) wykonanego zdj cia. Zdj cie jest
poddawane kompresji do po owy (lub mniej) oryginalnego rozmiaru, a oryginalna wersja
zostaje zast piona now . Rozmiar i jako  zdj  mo na tylko obni y , nigdy podnie .

Kopiuj na kart
Pozwala skopiowa  pliki z pami ci wewn trznej aparatu na kart  pami ci SD/SDHC.
Oczywi cie jest to mo liwe tylko pod warunkiem, e w aparacie zainstalowano kart
pami ci, a w pami ci wewn trznej znajduj  si  pliki. 
* Anuluj / Wykonaj

:Exit OK:Adj.
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Menu Ustawienia
Pozwala skonfigurowa  ogólne parametry pracy aparatu.

1. Naci nij przycisk  i wybierz menu [Ustawienia] przyciskiem .
2. Przyciskami  /  wybierz odpowiedni  pozycj  i naci nij przycisk OK, aby przej  do

w a ciwego menu.
3. Przyciskami  /  wybierz odpowiednie ustawienie i naci nij przycisk OK.
4. Aby wyj  z menu, naci nij przycisk .
D wi k
Ta opcja decyduje o tym, czy naciskaniu przycisków aparatu maj  towarzyszy  d wi ki.
* W czony / wy czony.
Zerowanie licznika   
Ta opcja powoduje utworzenie nowego folderu. Wykonywane zdj cia s  zapisywane w nowo
utworzonym folderze i numerowane od 0001.
* Anuluj / Wykonaj
Autom wy .
Po pewnym czasie braku aktywno ci aparat zostaje automatycznie wy czony. Ta
funkcja s u y wyd u eniu czasu pracy na akumulatorze.
* 1 min. / 2 min. / 3 min. / Wy czone
Data/godzina
Wi cej informacji zawiera punkt "Okre lanie daty i godziny" w niniejszej instrukcji.
Reset syst.  
To polecenie powoduje wyzerowanie wszystkich ustawie  aparatu do domy lnych warto ci
fabrycznych. Zerowanie nie dotyczy ustawienia godziny.
* Anuluj / Wykonaj
J zyk
Wi cej informacji zawiera punkt "Wybór j zyka" w niniejszej instrukcji.
Cz st. wiat
Aparat mo e korzysta  z o wietlenia sztucznego zasilanego z sieci o ró nej cz stotliwo ci: 50
Hz i 60 Hz. Wykonuj c zdj cia przy wietlówkach nale y wybra  w a ciw  cz stotliwo  sieci
zasilaj cej: w Stanach Zjednoczonych jest to 60 Hz, w Europie i w innych krajach 50 Hz. Funkcja
ta odnosi efekt tylko pod warunkiem, e w opcji Balans bieli wybrano ustawienie wietlówka. 
* 50 Hz / 60 Hz
Format
Wi cej informacji zawiera punkt "Formatowanie karty pami ci lub pami ci wewn trznej" w
niniejszej instrukcji.
Info no nika
To polecenie wy wietla informacje o dost pnej pojemno ci w pami ci wewn trznej lub na karcie
pami ci.
Info o syst.
Pozwala wy wietli  informacj  o wersji oprogramowania wbudowanego aparatu.

OK:Adj. :Exit OK:Adj.

Light Freq. 50 Hz
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PRZESY ANIE PLIKÓW NA KOMPUTER
Wymagania systemowe

Pobieranie plików
1. Pod cz jeden koniec kabla USB do wolnego

portu USB komputera.
2. Pod cz drugi koniec kabla USB do z cza USB

aparatu.
3. W cz aparat.
4. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [PC] i naci nij

przycisk OK.
5. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie

ikon  Mój komputer.
6. Odszukaj ikon  nowego dysku wymiennego.

Ten dysk wymienny to w istocie pami  (lub karta pami ci) w aparacie.
Zazwyczaj aparatowi zostaje przydzielona litera dysku E lub wy sza. 

7. Kliknij dwukrotnie dysk wymienny i odszukaj folder DCIM.
8. Kliknij dwukrotnie folder DCIM, aby otworzy  go i wy wietli  zawarte w nim

podfoldery.
W tych folderach znajduj  si  zapisane w pami ci zdj cia i filmy.

9. Skopiuj i wklej lub przeci gnij pliki zdj  i filmów do folderu na komputerze.

Komputery Macintosh: Kliknij dwukrotnie nap d dysku bez nazwy na pulpicie.
Mo e nast pi  automatyczne uruchomienie aplikacji iPhoto.

Windows Macintosh
Pentium III 1 GHz lub równowa ny

Windows 2000/XP/Vista

512MB RAM 

150MB wolnego miejsca na dysku

Nap d CD-ROM

Wolny port USB

PowerPC G3/G4/G5

OS 9.0 lub nowsza wersja

256 MB RAM (zalecane 512 MB)

128 MB wolnego miejsca na dysku

Nap d CD-ROM

Wolny port USB 
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U YCIE APARATU JAKO KAMERY 
INTERNETOWEJ
Aparat mo e by  u ywany jako kamera w po czeniu z komputerem do
przeprowadzania wideokonferencji s u bowych oraz rozmów prywatnych z przyjació mi
i krewnymi. Do prowadzenia wideokonferencji niezb dne jest nast puj ce
wyposa enie:

Mikrofon

Karta d wi kowa

G o niki lub s uchawki

Po czenie z sieci  lokaln  lub z Internetem

1. Po zainstalowaniu sterownika aparatu (na do czonej p ycie CD-ROM) w systemie
Windows uruchom ponownie komputer.

2. Pod cz jeden koniec kabla USB do z cza USB aparatu.
3. Pod cz drugi koniec kabla USB do wolnego z cza USB komputera.
4. W cz aparat.
5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Aparat PC] i naci nij przycisk OK.
6. Ustaw aparat na monitorze komputerowym lub u yj trójnogu.
7. Uruchom program do wideokonferencji.

Wykonuj instrukcje wy wietlane w programie, aby uruchomi  aparat.

Ta funkcja nie jest obs ugiwana na komputerach Macintosh.
Zalecanym programem wideokonferencyjnym jest Windows Netmeeting (Windows Meeting
Space w systemie Windows Vista).
Rozdzielczo  obrazu w programach wideokonferencyjnych wynosi zazwyczaj 320 x 240.
Wi cej informacji na temat obs ugi oprogramowania wideokonferencyjnego zawiera
dokumentacja i pomoc do czona do programu.
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INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DO 
EDYCJI
Na dysku CD-ROM produktu znajduje si  oprogramowanie dwóch rodzajów:
MediaImpression - u atwia zarz dzanie multimediami i zapewnia mnóstwo rozrywki
oraz fascynuj ce mo liwo ci tworzenia i publikowania kompozycji z u yciem w asnych
zdj , filmów i muzyki. Mo na opracowywa  w asne filmy i pokazy slajdów ze cie k
d wi kow , zdj cia modyfikowa , retuszowa  i wzbogaca  je o efekty specjalne, a
tak e atwo przesy a  pliki jako za czniki do listów elektronicznych lub za
po rednictwem popularnych witryn do publikacji zdj  i filmów.
Print Creations - pomys owy i atwy w u yciu program do drukowania, pobudzaj cy
indywidualn  kreatywno . Prace mo na uzupe nia  o w asne zdj cia cyfrowe i tekst,
bazuj c na profesjonalnie zaprojektowanych szablonach i uk adach strony. Prace
mo na drukowa  samodzielnie lub zapisywa  jako pliki w celu przes ania ich rodzinie i
znajomym poczt  elektroniczn  lub przez strony internetowe.

Aby zainstalowa  oprogramowanie:
1. W ó  dysk CD-ROM dostarczony z aparatem do czytnika CD-ROM. 

Pojawi si  ekran powitalny.
2. Kliknij nazw  odpowiedniego programu. 

Wykonuj instrukcje na ekranie, aby przeprowadzi  instalacj  do ko ca.

Wi cej informacji na temat obs ugi oprogramowania zawiera dokumentacja i pomoc do czona do
programów.
W systemach Windows 2000/XP/Vista nale y pami ta  o zainstalowaniu oprogramowania przy
u yciu konta administratora.
Do czone programy nie dzia aj  na komputerach Macintosh.
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DANE TECHNICZNE

* Projekt i parametry techniczne mog  ulega  zmianom bez uprzedzenia.

Element Opis
Czujnik obrazu Czujnik CMOS 1/2,5" (5.0 megapikseli)

Rozdzielczo  obrazu

Zdj cia
7 MP (interpolacja), 5 MP, 3 MP, 1,3 MP, 0,3 MP (VGA)
Wideo
640 x 480 (30 klatek/s), 320 x 240 (30 klatek/s)

Ekran LCD Kolorowy ekran LCD TFT 3,0" (230 tys. pikseli)

No nik pami ci 16 MB pami ci wewn trznej (4 MB dost pne do zapisu zdj )
Obs uga kart pami ci SD/SDHC do 4 GB (opcjonalnie)

Format plików JPEG, DCF 1.1, EXIF 2.2, AVI

Obiektyw
Zakres przes ony: F3
D ugo  ogniskowej: 6,47 mm (odpowiednik 39 mm w aparacie 
ma oobrazkowym)

Zakres ostro ci Standard: 1,45m - niesko czono  (5 stóp - niesko czono )
Makro: 0,6m - 1,45m (2 -5 stóp)

Czas migawki 1/2 - 1/1500 s 

Zoom cyfrowy 4x (tryb zdj ciowy)
4x (tryb odtwarzania)

Zasi g skuteczny 
lampy b yskowej 1,2m - 3,0m (3,9 - 9,8 stóp)

Z cza DV IN 9V
Zgodne z USB 2.0

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy (7,4 V)
Zasilacz sieciowy (9V/3A)

Wymiary W przybli eniu 118 x 76 x 36,5 mm (bez elementów wystaj cych)

Waga W przybli eniu 285 g (bez akumulatora i karty pami ci)
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DODATEK
Mo liwa liczba zdj
Mo liwa liczba zdj  (zdj cia nieruchome)
W poni szej tabeli przedstawiono przybli on  liczb  zdj  mo liwych do wykonania
przy poszczególnych ustawieniach, zale nie od pojemno ci pami ci wewn trznej i karty
SD/SDHC.

Mo liwa d ugo  filmu (sekundy)

* Zaleca si  korzystanie z karty pami ci o szybko ci zapisu przynajmniej na poziomie 10 MB/s, 
aby unikn  przerw lub nieoczekiwanych efektów. Je li w wyniku u ycia zbyt wolnej karty 
pami ci SD/SDHC wyst pi  b dy, mo na wybra  standardow  jako  i rozdzielczo  QVGA 
(320 x 240).

Rozmiar   Jakoœæ
Pamiêæ 
wewnêt

rzna

Pojemno  karty pami ci SD/SDHC

128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB
SDHC

m
3072 x 2304
(interpolacja)

y Wysoka 3 93 187 376 755 1512 3026
v Zwyk a 4 131 265 533 1068 2138 4279
w Oszcz dna 5 162 327 658 1318 2638 5281

j
2560 x 1920

y Wysoka 4 136 275 552 1106 2214 4432
v Zwyk a 6 186 375 754 1511 3024 6054
w Oszcz dna 20 207 416 836 1674 3351 6708

g
2048 x 1536

y Wysoka 8 247 497 997 1998 4000 8007
v Zwyk a 23 273 550 1104 2212 4429 8865
w Oszcz dna 11 319 642 1289 2581 5167 10342

e
1280 x 960

y Wysoka 14 403 811 1628 3261 6527 13064
v Zwyk a 18 479 964 1934 3873 7752 15514
w Oszcz dna 22 590 1186 2380 4766 9541 19095

VGA
640 x 480

y Wysoka 26 697 1402 2813 5633 11275 22567
v Zwyk a 32 853 1714 3438 6885 13781 27582
w Oszcz dna 36 959 1928 3868 7746 15504 31029

Rozmiar   Jakoœæ Pamiêæ 
wewnêtrzna

Pojemno  karty pami ci SD/SDHC

128 MB 256 MB 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB
SDHC

VGA
640 x 480

y Wysoka 00:04 02:00 04:02 08:05 16:13 32:27 63:11

v Zwyk a 00:04 02:05 04:11 08:24 16:49 33:40 65:33

s
320 x 240

y Wysoka 00:05 02:32 05:06 10:15 20:32 41:06 80:00

v Zwyk a 00:06 02:52 05:45 11:33 23:09 46:20 90:11
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Rozwi zywanie problemów
Poni sze opisy problemów wraz z rozwi zaniami nale y przeczyta  przed odes aniem
aparatu do naprawy. Je li problem nie ust pi, nale y zwróci  si  o pomoc do lokalnego
sprzedawcy lub serwisu.

Objaw Przyczyna Rozwi¹zania
Nie mo na w czy  aparatu. Brak akumulatora. W ó  prawid owo akumulator.

Akumulator jest wy adowany. Na aduj akumulator.
Akumulator szybko si
wy adowuje.

Akumulator nie jest w pe ni
na adowany.
Po na adowaniu akumulator nie 
jest u ywany przez d ugi czas.

Przed przyst pieniem do normalnej 
eksploatacji akumulatora nale y go 
przynajmniej raz w pe ni na adowa  i 
nast pnie ca kowicie roz adowa , aby 
zapewni  mu optymaln  pojemno  i 
ywotno .

Aparat lub akumulator jest 
ciep y w dotyku.

Aparat lub lampa b yskowa by y
u ywane przez d u szy czas bez 
przerwy.

Aparat nie wykonuje zdj cia 
mimo wci ni cia przycisku 
migawki.

Przycisk migawki nie jest wciskany 
do ko ca.

Wci nij przycisk migawki do ko ca.

Karta pami ci jest zape niona. W ó  now  kart  pami ci lub usu
niepotrzebne pliki.

Karta pami ci jest zabezpieczona 
przed zapisem.

Zdejmij zabezpieczenie przed 
zapisem.

Na ekranie LCD nie ma 
obrazu.

Ekran LCD jest przyciemniony. Wyreguluj jasno  ekranu
za po rednictwem menu.

Zdj cia s  rozmyte lub 
nieostre.

Obiekt znajduje si  zbyt blisko. Ustaw obiekt w zakresie ostro ci.

Nie mo na odtworzy  danych 
zapisanych na karcie pami ci.

U yto karty pami ci, która nie 
zosta a sformatowana przez ten 
aparat.

W ó  kart  pami ci, która zosta a
sformatowana przez ten aparat.

Nie mo na usun  plików. Plik jest chroniony. Zdejmij zabezpieczenie pliku.
Karta pami ci jest zabezpieczona 
przed zapisem.

Zdejmij zabezpieczenie przed 
zapisem.

Aparat nie reaguje na 
naciskanie przycisków.

Akumulator jest bliski 
wy adowania.

Na aduj akumulator.

Data i godzina nie s
prawid owe.

Nie wprowadzono prawid owej 
daty i godziny.

Okre l dat  i godzin .

Nie mo na skopiowa  zdj . Na dysku komputera mo e
brakowa  miejsca.

Sprawd , czy na dysku twardym jest 
dosy
miejsca na potrzeby systemu 
Windows
oraz czy dysk, na który maj  zosta
skopiowane zdj cia, ma przynajmniej 
tyle wolnego miejsca, ile wynosi
pojemno  karty pami ci w o onej do 
aparatu.

Akumulator mo e by  zbyt s abo 
na adowany.

Pod cz zasilacz sieciowy i na aduj
akumulator.
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Problemy z wbudowan  drukark
Problem Rozwi zanie

Czego nie robi : Co zrobi :

Na zdj ciu s
zacieki.

Nie wysy aj
kolejnego zdj cia
do wydruku.

1. Wy cz aparat.
2. Otwórz zasobnik papieru i wyjmij zapas papieru.
3. W ó  do zasobnika jeden arkusz papieru

fotograficznego w odwrotn  stron  (ze znakiem
wodnym skierowanym do góry).

4. Zamknij klap  zasobnika papieru.
5. Naci nij przycisk PRINT, aby przej  do menu

drukowania.
6. Naci nij przycisk OK lub PRINT, aby wykona

polecenie.
7. Po wysuni ciu papieru fotograficznego ZINK Photo

Paper™ otwórz zasobnik i w ó  ponownie zapas
papieru.

8. Wznów drukowanie. Je li zacieki s  nadal obecne,
powtórz procedur .

Zablokowanie
papieru jeszcze 
przed wydrukiem 
(papier nie zosta
wysuni ty nawet 
cz ciowo)

Nie wysy aj
kolejnego zdj cia
do wydruku.

1. Otwórz zasobnik papieru. Sprawd , czy w zasobniku
jest papier.

Je li tak, sprawd , czy jest u o ony prawid owo.
Je li nie, w ó  nowy zapas papieru ZINK Photo
Paper™.

Zablokowanie
papieru podczas 
drukowania (wydruk 
ju  cz ciowo
wysuni ty).

Nie wyci gaj
papieru na si .

1. Wy cz aparat.
2. Otwórz zasobnik papieru i wyjmij zapas papieru.
3. Zamknij klap  zasobnika papieru.
4. Naci nij ponownie przycisk PRINT. Powinno to

spowodowa  wysuni cie zablokowanego arkusza.
5. Po wysuni ciu zablokowanego arkusza ponownie

za aduj zapas papieru do zasobnika.

Je li to nie pomo e 1. Wy cz aparat.
2. Otwórz pokryw  komory na akumulator i na karty

SD.
3. Wyjmij akumulator i w ó  go ponownie.
4. Zamknij pokryw  komory na akumulator i na karty

SD.
5. W cz aparat.

Wyczerpany 
akumulator.

Pod cz zasilacz sieciowy w celu do adowania
akumulatora i wydrukuj zdj cia przy zasilaniu z sieci.

Brak papieru. Wy cz aparat. Otwórz zasobnik papieru i za aduj nowy zapas papieru 
fotograficznego Zink Photo Paper™, aby kontynuowa
drukowanie lub naci nij przycisk OK, aby anulowa
drukowanie i powróci  do menu DRUKUJ.
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Szybkie drukowanie
Zdj cia mo na tak e drukowa  na drukarce zewn trznej. 
1. Pod cz jeden koniec kabla USB do z cza USB

aparatu.
2. Pod cz drugi koniec kabla USB do z cza USB

drukarki.
3. W cz aparat.
4. Pojawi si  ekran [USB]. Przyciskami  / 

wybierz pozycj  [Szybkie zdj cie] i naci nij
przycisk OK.

5. Przyciskami  /  wybierz zdj cie, które ma
zosta  wydrukowane i naci nij przycisk OK.

Nie od czaj kabla USB do czasu ca kowitego zako czenia drukowania.
Nie wy czaj aparatu w trakcie drukowania.
Nie otwieraj zasobnika papieru w trakcie drukowania.
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Pod czanie drukarki z interfejsem PictBridge
Drukarka obs uguj ca interfejs PictBridge umo liwia drukowanie zdj  po
bezpo rednim do czeniu aparatu, bez potrzeby u ycia komputera.

Pod czanie aparatu do drukarki
1. Pod cz jeden koniec kabla USB do z cza

USB aparatu.
2. Pod cz drugi koniec kabla USB do z cza USB

drukarki.
3. W cz aparat.
4. Pojawi si  ekran [USB]. Przyciskami  / 

wybierz pozycj  [PictBridge] i naci nij przycisk
OK.

Drukowanie zdj
Kiedy aparat jest prawid owo pod czony do drukarki z interfejsem PictBridge, na
ekranie pojawia si  menu PictBridge.
1. Za pomoc  przycisków  /  wybierz pozycj

do skonfigurowania i naci nij przycisk OK.
[Zdj cia]: okre l, czy chcesz wydrukowa
konkretne zdj cie, czy wszystkie zdj cia.
Mo na te  poda  liczb  odbitek wybranego
zdj cia.
[Druk daty]: odpowiednio do typu drukarki
wybierz, czy na odbitkach ma by
umieszczana data, czy nie.
[Rozmiar papieru]: wybierz odpowiedni
rozmiar papieru dla typu drukarki. 
[Uk ad]: wybierz odpowiedni uk ad wydruku dla typu drukarki. 
[Drukuj]: po okre leniu wszystkich ustawie  wybierz t  opcj , aby rozpocz
drukowanie.

2. Je li w poprzednim kroku wybrano opcj
[Zdj cia], pojawi si  ekran przedstawiony z
prawej strony. Przyciskami  /  wybierz
pozycj  [Jedno] lub [Wszystkie] i naci nij
przycisk OK.

[Pojedyncze]: wybierz t  opcj , aby
wydrukowa  jedno wybrane zdj cie.
[Wszystkie]: wybierz t  opcj , aby
wydrukowa  wszystkie zdj cia.
[Wyj cie]: wyj cie z ekranu Zdj cia.
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3. Je li w poprzednim kroku wybrano opcj
[Pojedyncze], pojawi si  ekran przedstawiony z 
prawej strony.

Za pomoc  przycisków  /  wybierz 
zdj cie, które ma by  wydrukowane.
Przyciskami  / wybierz liczb  kopii 
(ustawienie [Liczba zdj ], maksymalnie 99).
Po wybraniu w a ciwego zdj cia i liczby 
odbitek naci nij przycisk OK, aby 
potwierdzi .

4. Przyciskami   /   wybierz pozycj  [Wyj cie] i 
naci nij przycisk OK.

5. Przyciskami  /  wybierz pozycj  [Drukuj] i 
naci nij przycisk OK, aby rozpocz
drukowanie.

6. Drukowanie zostanie rozpocz te i pojawi si
ekran przedstawiony z prawej strony.

Po zako czeniu drukowania pojawi si
tymczasowy komunikat [GOTOWE].
Je li podczas po czenia z drukark  wykryty 
zostanie b d (czyli b d drukarki), pojawi si
komunikat [B D DRUKOWANIA]. 
Je li b d wyst pi podczas przesy ania 
danych (czyli b d ustawie  aparatu), pojawi 
si  komunikat [B D].

Drukowanie zdj cia mo e si  nie powie  w przypadku wy czenia aparatu.
Informacje o pomocy technicznej i obs udze gwarancyjnej zawiera strona www.polaroid.com.
"Polaroid" i "Polaroid and Pixel" s  znakami towarowymi Polaroid Corporation, USA.
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Ustawienia domy lne

Domy lny j zyk dla zawarto ci ekranu mo e by  ró ny zale nie od kraju i regionu.

Tryb aparatu Pozycja menu Ustawienie domyœlne
Tryb zdj ciowy Ekspozycja (EV) 0

Rozmiar 5M

Jako Bardzo dobra

Ostro Normalne

Nasycenie Normalne

Balans bieli Automat.

ISO Automat.

Pomiar rodek

Kolor Normalne

Tryb zdj cia Pojedyncze

Jasno  LCD 0

Druk daty Wy czone

Tryb wideo Rozmiar VGA

Jako Bardzo dobra

Kolor Normalne

D wi k W czone

Jasno  LCD 0

Tryb odtwarzania Pokaz slajd. 3 s

Ochrona Pojedyncze, Zestaw

Nagr g osowe Wy czone

Jasno  LCD 0

Zm. rozmiar 5M

Jako Normalna

Kopiuj na kart Anuluj

Tryb ustawie D wi k W czone

Zerowanie licznika   Anuluj

Autom wy . 2 min.

Data/godzina MM/DD/RR, 12-godz.

Reset syst. Nast. Anuluj

J zyk English

Cz st. wiat 60 Hz

Format Anuluj

Info no nika -

Info o syst. -


