®

• VloÏte baterie do pouzdra a dbejte pﬁitom na správnou polaritu +/–.
• VloÏte pouzdro do fotoaparátu. Lehce jej zatlaãte dolÛ a poté posuÀte páãku
bateriového prostou do polohy
.

Digitální fotoaparát

Struãn˘ návod k obsluze
CZ

S pomocí tohoto struãného návodu k obsluze se snadno a rychle dozvíte, jak pouÏívat svÛj
digitální fotoaparát. Pozornû si proãtûte také dal‰í instrukce dodávané s tímto fotoaparátem.
Naleznete v nich podrobn˘ popis v‰ech funkcí, které digitální jednooká zrcadlovka E-10 skr˘vá.
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Tlaãítko reÏimu mûﬁení expozice
Tlaãítko DRIVE
Zásuvka pro kabelovou spou‰È
Vestavûn˘ blesk
Tlaãítko vyklopení blesku
KrouÏek manuálního ostﬁení
KrouÏek transfokátoru
Tlaãítko kompenzace expozice
Tlaãítko makro
Synchronizaãní konektor blesku
Pﬁepínaã reÏimu ostﬁení
Otvor pro ﬁemínek
Krytka konektoru pro síÈov˘ adaptér
LCD obrazovka
Páãka uzavﬁení hledáãku
Koleãko dioptrické korekce
Hledáãek
Voliã funkcí (zadní)
Kryt prostoru pro karty
Páãka uzamãení prostoru pro karty
Pﬁepínaã typu pamûÈové karty
Indikátor pﬁístupu na kartu
Tlaãítko prosvícení displeje
Tlaãítko AEL (aretace expozice)
Vypínaã fotoaparátu
Pﬁepínaã reÏimÛ
Tlaãítko vyváÏení bílé
Voliã funkcí (pﬁední)
Kontrolní displej
Tlaãítko záznamového reÏimu
Tlaãítko reÏimu blesku
Kolejnice pro blesk – Hot Shoe
Video v˘stupní konektor
USB konektor
Tlaãítko vyklopení LCD obrazovky
Tlaãítko INFO
Tlaãítko ochrany snímku
Tlaãítko mazání
KﬁíÏové tlaãítko
Tlaãítko OK
Tlaãítko menu
Tlaãítko zapnutí/vypnutí LCD obrazovky
Tlaãítko spou‰tû
Kontrolka dálkového ovládání/samospou‰tû
Otvor pro ﬁemínek
Bateriov˘ prostor
Závit pro stativ
Objektiv
Jednotlaãítková volba vyváÏení bílé
Okénko aktivního autofokusu

Pﬁíprava

Poznámka:
Vá‰ fotoaparát mÛÏe poÏívat také následující typy baterií: 4x AA (R6) Ni-MH, 4x AA (R6)
alkalické baterie, 4x AA (R6) Nic-Cd a lithium polymerov˘ akumulátor (spolu s voliteln˘m
drÏákem baterií). Dal‰í informace viz Návod k obsluze fotoaparátu.

Pozor:
Nikdy nepouÏívejte AA (R6) zinkouhlíkové ani AA (R6) lithiové baterie. Mohlo by dojít k pﬁehﬁátí
a váÏnému po‰kození fotoaparátu.
3 VloÏte pamûÈové karty.
• Do fotoaparátu lze vloÏit jednu SmartMedia a jednu CompactFlash (typ I nebo II) pamûÈovou
kartu. Obû karty lze vloÏit zvlá‰È nebo obû dohromady, ale pﬁed tím, neÏ zaãnete fotografovat,
musí b˘t ve fotoaparátu instalována alespoÀ jedna karta.
• DrÏte fotoaparát objektivem smûrem od vás. Na zadní ãásti fotoaparátu posuÀte páãku
uzamãení prostoru pro kartu i nahoru a otevﬁete tak kryt prostoru pro kartu.
• Chcete-li vloÏit SmartMedia kartu, drÏte ji seﬁíznut˘m rohem smûrem dolÛ a vloÏte ji do uÏ‰ího
slotu umístûného blíÏe k zadní ãásti fotoaparátu. Jemnû kartu zatlaãte co nejdále dovnitﬁ.
• Chcete-li SmartMedia kartu vyjmout, lehk˘m zatlaãení jí uvolnûte a poté vyjmûte ze slotu.
• Chcete-li instalovat Compact Flash kartu, drÏte ji ‰ipkou znázornûnou na kartû smûrem k vám
a vloÏte ji do ‰ir‰ího slotu umístûnému blíÏe k pﬁední ãásti fotoaparátu. Jemnû kartu zatlaãte
co nejdále dovnitﬁ.
• Chcete-li Compact Flash kartu vyjmout, jemnû stisknûte tlaãítko pro vysunutí karty pod slotem.
Pozor:
Opatrnû! Pokud stisknete tlaãítko pro vysunutí karty pﬁíli‰ silnû, CompactFlash karta by mohla
ze slotu vyskoãit pﬁíli‰ rychle.

• Vypínaã napájení je umístûn na horní ãásti fotoaparátu pod pﬁepínaãem reÏimÛ (oznaãeného
P, A, S, M). Nastavte vypínaã do polohy ON (zapnuto). Kontrolní displej na fotoaparátu se
aktivuje.
• Indikátor stavu baterií na kontrolním displeji vám ukáÏe, Ïe baterie jsou plnû nabité.
Pokud tento symbol zaãne blikat, jsou baterie slabé a mûly byste je co nejdﬁíve vymûnit.
Pokud se tento symbol rozsvítí a poté zhasne, jsou baterie vybité a fotoaparát nelze pouÏívat,
dokud baterie nevymûníte.
• Velké ãíslo vpravo od indikátoru stavu baterií vám ukáÏe pﬁibliÏnou kapacitu zvolené karty.
Pﬁi snímání jednotliv˘ch zábûrÛ se toto ãíslo sniÏuje, aÏ dosáhne 0 a karta je zaplnûna.
• Chcete-li fotoaparát vypnout, nastavte vypínaã do polohy OFF (vypnuto).
5 Nastavte datum a ãas.
• V pravém horním rohu fotoaparátu nastavte pﬁepínaã reÏimÛ na symbol pro reÏim spojení
s PC
.
• V zadní ãásti fotoaparátu nad kﬁíÏov˘m tlaãítkem stisknûte tlaãítko menu
.
Na LCD obrazovce se zobrazí menu.
• Na kﬁíÏovém tlaãítku jednou stisknûte
a posuÀte tak zelené zv˘raznûní na symbol pro
nastavení ãasu
.
• Se zv˘raznûn˘m symbolem nastavení ãasu jednou stisknûte
a posuÀte tak zelené
zv˘raznûní na symbol
. NíÏe se zobrazí datum a formát zobrazení data (napﬁ. Y-M-D
[rok-mûsíc-den]).
• Stisknutím
nebo
zvolte formát data (Y-M-D, M-D-Y atd.) a poté stisknûte
.
Nad a pod prvním nastavením se objeví dvû ‰ipky.
• Nyní mÛÏete nastavit datum. Stisknutím
nebo
na kﬁíÏovém tlaãítku zvy‰te nebo sniÏte
dvojmístné ãíslo. KdyÏ je zobrazeno poÏadované ãíslo (napﬁ. 12), stisknutím tlaãítka OK zvolte
toto ãíslo a posuÀte ‰ipky na dal‰í ãást data. (Tlaãítko OK je ve spodní pravé ãásti u kﬁíÏového
tlaãítka na zadní ãásti fotoaparátu.)
• KaÏdou ãást datumu zvolte stisknutím
nebo
. Poté stisknutím tlaãítka OK nastavení
uloÏte a posuÀte ‰ipky dále. Pﬁi nastavení ãasu pouÏijte 24-hodinová nastavení.
(00:00 – 23:59)
• Po nastavení minuty se zelené zv˘raznûní vrátí zpût k symbolu nastavení ãasu
.
Stisknutím tlaãítka OK nastavení uloÏíte a zavﬁete menu.

2 VloÏte lithiové baterie dodávané s fotoaparátem.
• Otoãte páãku bateriového prostoru na spodní ãásti fotoaparátu do polohy
otevﬁete bateriov˘ prostor a vyndejte pouzdro pro baterie.

,

Automatick˘ reÏim

Fotoaparát automaticky zvolí správnou clonu a rychlost
závûrky.

A

ReÏim priority clony

Fotoaparát nastaví správnou rychlost závûrky pro hodnotu
clony, kterou zvolíte sami otoãením pﬁedního voliãe funkcí
doleva nebo doprava.

S

ReÏim priority ãasu

Fotoaparát nastaví správnou hodnotu clony pro rychlost
závûrky, kterou zvolíte sami otoãením pﬁedního voliãe
funkcí doleva nebo doprava.

M

Manuální reÏim

Manuálnû nastavíte clonu pomocí zadního voliãe funkcí
a rychlost závûrky pomocí pﬁedního voliãe funkcí.

3 Upravte si hledáãek pro vá‰ zrak. Pokud nosíte br˘le, budete moÏná potﬁebovat zaostﬁit
zobrazení v hledáãku.
• Pokud nevidíte ostﬁe znaãku automatického ostﬁení uprostﬁed hledáãku, otoãte koleãkem
dioptrické korekce okolo hledáãku doleva nebo doprava, dokud znaãka nebude ostrá.
4 Zvolte pamûÈovou kartu.
• Pokud je ve fotoaparátu vloÏena pouze jedna karta, fotoaparát ji automaticky zvolí pro ukládání
poﬁizovan˘ch snímkÛ. Pokud jsou vloÏeny obû karty, kontrolní displej vám ukáÏe, která z karet
je aktuálnû zvolena pro ukládání snímkÛ.
Je zvolena SmartMedia karta.
Je zvolena Compact Flash karta.
• Pokud chcete volbu zmûnit, stisknûte a podrÏte pﬁepínaã typu pamûÈové karty pod kontrolním
displejem, a poté otoãte zadním voliãem funkcí (pod pﬁepínaãem typu pamûÈové karty na zadní
stranû fotoaparátu), dokud neusly‰íte kliknutí. Na kontrolním displeji by mûlo b˘t zobrazeno
SM nebo CF.

Fotografování
2 Poﬁiìte snímek.
• Namiﬁte fotoaparát na objekt, kter˘ chcete vyfotografovat. Podívejte se skrz hledáãek a
zamûﬁte kompozici zábûru.
• Otoãte krouÏkem transfokátoru a zvût‰ete nebo zmen‰ete velikost objektu v hledáãku.
• Tlaãítko spou‰tû je blízko horní ãásti fotoaparátu, na pﬁedním okraji rukojeti. Se zamûﬁen˘m
zábûrem napÛl stisknûte bﬁí‰kem ukazováãku tlaãítko spou‰tû a poãkejte, dokud se v dolním
levém rohu hledáãku nerozsvítí znaãka správného zaostﬁení. KdyÏ tato znaãka svítí, je snímek
správnû zaostﬁen a je správnû vypoãítána hodnota expozice.
• Naplno domáãknûte tlaãítko spou‰tû a poﬁiìte snímek. Po spu‰tûní závûrky LCD obrazovka
na zadní ãásti fotoaparátu na krátkou dobu zobrazí snímek, kter˘ jste právû poﬁídili, a poté
zhasne.
• Pokud v hledáãku vidíte blikající symbol , mûli byste pouÏít blesk.
• Na levé stranû fotoaparátu v horní ãásti stisknûte tlaãítko vyklopení blesku, a vyklopte
vestavûn˘ blesk. Blesk se automaticky odpálí a zajistí tak správnou expozici snímku.
3. Chcete-li poﬁídit více snímkÛ, zopakujte krok 2.
4. Prohlédnûte si snímky, které jste právû poﬁídili.
• Nastavte ovladaã reÏimÛ na prohlíÏení
. LCD obrazovka na zadní stranû fotoaparátu se
rozsvítí a vy uvidíte poslední poﬁízen˘ snímek.
• Na kﬁíÏovém tlaãítku stisknûte
nebo
a zobrazte tak po jednom také ostatní snímky.
• Pokud chcete zobrazit nûkolik snímkÛ najednou, tak abyste snadno na‰li nûkter˘ snímek,
otoãte zadní voliã funkcí doleva. S kaÏd˘m posunutím voliãe doleva se na obrazovce zobrazí
4, 9 nebo 16 snímkÛ. Toto zobrazení se naz˘vá sdruÏen˘ náhled a 4, 9 nebo 16 snímkÛ se
zobrazí jako náhledy (miniatury snímkÛ).
• Stisknutím
nebo
zobrazíte následující náhled. Stisknutím
nebo
na kﬁíÏovém
tlaãítku posunujte zelené zv˘raznûní uvnitﬁ sdruÏeného náhledu a zvolte tak snímek,
kter˘ chcete zobrazit.
• Pokud chcete náhled zvût‰it, abyste si mohli ovûﬁit ostrost snímku, otáãejte zadním voliãem
funkcí po smûru hodinov˘ch ruãiãek. Zobrazení se bude postupnû zvût‰ovat. Jak zvût‰ujete
zobrazení snímku, vidíte stále men‰í oblast z celého obrázku. Stisknutím
na
kﬁíÏovém tlaãítku se pohybujte po zvût‰eném obrázku. Otáãením zadního voliãe funkcí proti
smûru hodinov˘ch ruãek se snímek postupnû vrací k pÛvodnímu zobrazení.
5 Mazání snímku

Nastavení

• Protáhnûte konce ﬁemínku otvory pro ﬁemínek na obou stranách fotoaparátu.
Protáhnûte konce ﬁemínku pﬁezkou a rámeãkem a potom je pevnû zatáhnûte.
PosuÀte pﬁezku nahoru na obou stranách.

P

1 Ujistûte se, Ïe jste sejmuli krytku objektivu.
4 Zapnûte napájení fotoaparátu.

Pﬁed tím, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívat, musíte provést nûkolik dÛleÏit˘ch krokÛ.
1 Pﬁipevnûte ﬁemínek.

K dispozici jsou ãtyﬁi reÏimy. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze.

1 Pokud je na objektivu nasazena krytka, sejmûte ji.
2 Zvolte fotografick˘ reÏim.
• Nastavte ovladaã reÏimÛ na P (automatick˘ reÏim). S ovladaãem reÏimÛ nastaven˘m na
P fotoaparát automaticky zvolí správnou clonu a rychlost závûrky pro nejlep‰í expozici.
Toto nastavení je pro zaãátek nejvhodnûj‰í.

• Zobrazte snímek, kter˘ chcete vymazat, a stisknûte tlaãítko mazání
na zadní stranû
fotoaparátu (u spodního okraje). Pokud pouÏíváte zobrazení sdruÏeného náhledu, zvolte
pomocí
na kﬁíÏovém tlaãítku snímek, kter˘ chcete vymazat, a stisknûte tlaãítko
mazání.
• Chcete-li vypnout reÏim prohlíÏení, nastavte ovladaã reÏimÛ na P, A, S nebo M.

Dal‰í informace....

1 Tlaãítko reÏimu blesku
a tlaãítko záznamového reÏimu
na fotoaparátu, hned nad kontrolním displejem.

Zapamatujte si

2 Chcete-li obnovit poãáteãní nastavení, stisknûte a podrÏte stisknutá zároveÀ tlaãítka
reÏimu blesku a záznamového reÏimu.

• Pokud ponecháte fotoaparát se zapnut˘m napájením a po urãitou dobu jej nepouÏíváte
(10 minut – pokud jste toto nastavení nezmûnili), fotoaparát pﬁejde do úsporného reÏimu
a automaticky se vypne kontrolní displej a dal‰í zobrazení. ·etﬁí se tak energie baterií.
Chcete-li fotoaparát opût aktivovat, stisknûte napÛl tlaãítko spou‰tû nebo otoãte krouÏkem
transfokátoru o jeden krok doleva nebo doprava a poté jej vraÈte do pÛvodní polohy.
• Pokud je fotoaparát v úsporném reÏimu déle neÏ 1 hodinu, automaticky se vypne jeho
napájení. Chcete-li jej opût zapnout, musíte nastavit vypínaã napájení do polohy OFF a poté
zpût do polohy ON.
• Doporuãujeme zakoupit si síÈov˘ adaptér urãen˘ pro tento fotoaparát a pouÏívat jej pﬁi dlouhém
fotografování v interiérech. U‰etﬁíte tak energii baterií. Pokud je k fotoaparátu pﬁipojen síÈov˘
adaptér a je zapojen do sítû, fotoaparát se nepﬁepne do úsporného reÏimu. Fotoaparát mÛÏete
napájet ze síÈového adaptéru, aniÏ by bylo tﬁeba vyjmout baterie.
• MnoÏství dat potﬁebn˘ch k uloÏení snímku závisí na objektu, takÏe budete moci uloÏit na kartu
vût‰í ãi men‰í poãet snímkÛ. KvÛli tûmto rozdílÛm ve velikosti moÏná nebudete moci uloÏit
dal‰í snímek, aãkoli vymaÏete jin˘ snímek z karty pomocí funkce mazání jednoho snímku.
Kapacita 8 MB a 32 MB karty
Poãet snímkÛ pro 8 MB a 32 MB kartu je pouze pﬁibliÏn˘.
Kvalita

Rozli‰ení (pixely)
(poãáteãní nastavení)

Komprese

Velikost souboru

SnímkÛ na kartu

(poãáteãní
nastavení)

(pﬁibliÏná
hodnota)

(pﬁibliÏná hodnota)

8 MB

32 MB

TIFF

2240 X 1680 (plné)

1:1

11,3 MB

0

2

SHQ

2240 x 1680 (plné)

1:2,7

2,8 MB

2

11

HQ

2240 x 1680 (plné)

1:8

1 MB

8

32

SQ

1280 x 960 (SXGA)

1:8

340 KB

23

94

jsou umístûna nahoﬁe

Jak pouÏívat menu?
Tato ãást struãnû informuje o jednotliv˘ch menu a jejich pouÏití. Menu se pouÏívají k volbû
speciálních nastavení pro fotografování.Tento pﬁehled slouÏí pouze jako rychl˘ prÛvodce.
Detailní vysvûtlení jednotliv˘ch funkcí naleznete v úplném návodu k obsluze.
Obnovení poãáteãních nastavení

Smazání v‰ech snímkÛ z karty, zformátování karty.

1 Chcete-li otevﬁít menu, nastavte ovladaã reÏimÛ nahoﬁe na fotoaparátu na odpovídající
nastavení a poté stisknûte tlaãítko menu
uprostﬁed zadní stûny fotoaparátu.

Menu reÏimu definování pro tisk

Menu reÏimu fotografování
Menu reÏimu prohlíÏení

Nastavte ovladaã reÏimÛ na
, stisknûte tlaãítko menu
, a poté stisknutím
posouvejte zelené zv˘raznûní. Menu reÏimu definování pro tisk má 1 stránku.

Menu reÏimu definování pro tisk

SníÏení jevu ãerven˘ch oãí

nebo

Menu reÏimu nastavení/propojení s PC
Zvolení nebo zru‰ení v‰ech snímkÛ pro tisk.
2 Stisknutím
nebo
posuÀte zelené zv˘raznûní v levém sloupci a zvolte tak symbol
pro nastavení, které chcete zmûnit.
• Nûkterá menu reÏimu fotografování a reÏimu nastavení/propojení s PC mají více neÏ jednu
stránku. Oznaãení v pravém horním rohu menu ukazuje, na které stránce menu se právû
nacházíte (1/3, 2/3 atd.)
• Pokud stisknete
se zv˘raznûním na posledním symbolu, zobrazí se následující stránka
menu. - nebo • Pokud stisknete
se zv˘raznûním na prvním symbolu, zobrazí se pﬁedchozí stránka menu.
3 Máte-li zvolen poÏadovan˘ symbol, stisknutím
nebo
doprava nebo doleva na nastavení, které chcete zvolit.
• Pokud nastavení vyÏaduje volbu ãísel, stisknutím

Nastavení datumu nebo ãasu pro vyti‰tûní na snímku.
Zvolení nebo zru‰ení v‰ech snímkÛ pro tisk sdruÏeného náhledu.
Menu reÏimu nastavení/propojení
Nastavte ovladaã reÏimÛ na
, stisknûte tlaãítko menu
, a poté stisknutím
nebo
posouvejte zelené zv˘raznûní. Menu reÏimu nastavení/propojení s PC má 2 stránky.

posouvejte zelené zv˘raznûní

nebo

zvy‰ujte ãi sniÏujte dané ãíslo.

5 Kliknutím na tlaãítko OK se menu zavﬁe a obnoví se normální zobrazení.

1/2
Urãuje, zda je pﬁi pouÏití reÏimu makro

zvolen pﬁedsádkov˘ makro objektiv

.

Nastavení formátu data (rok/mûsíc/den), a nastavení aktuálního datumu a ãasu.
Po v˘mûnû karty, lze pﬁi ãíslování souborÛ zaãít od zaãátku (RESET) nebo
v ãíslování souborÛ pokraãovat dále (AUTO) (navázat na poslední ãíslo).

Menu reÏimu fotografování

Snímky uloÏené jako RAW (nezpracovaná, nekomprimovaná) data.

Nastavte ovladaã reÏimÛ na P, A, S nebo M, stisknûte tlaãítko menu
, a poté stisknutím
nebo
posouvejte zelené zv˘raznûní. Menu reÏimu fotografování má 3 stránky.

2/2
1/3

Smazání v‰ech snímkÛ ze zvolené SmartMedia nebo Compact Flash karty,
a zformátování karty.

Vypnutí a zapnutí zobrazení histogramu.
Volitelné pﬁíslu‰enství

Nastavení citlivost ISO.
Bracketing – fotografování stejného objektu na 3 snímky s rÛznou expozicí.
Korekce intenzity blesku.

2/3

Na kontrolním displeji je zobrazeno aktuální nastavení.
Vypnut˘ blesk

Jas LCD obrazovky.

Olympus nabízí pro vá‰ fotoaparát celou ﬁadu pﬁíslu‰enství.

Poãáteãní nastavení jsou nastavení provedená pﬁi v˘robû a v tomto stavu se k vám fotoaparát
dostává pﬁi koupi. Nûkterá nastavení se po vypnutí napájení a jeho opûtovném zapnutí nevracejí
k pÛvodním hodnotám. Proto moÏná obãas budete potﬁebovat provést obnovení nastavení fotoaparátu k jeho pÛvodnímu stavu, zvlá‰tû pokud s ním experimentujete a uãíte se, jak jej pouÏívat.

Synchronizace blesku s pomalou závûrkou

nebo

Kopírování snímkÛ z karty na kartu.

K dispozici jsou 4 menu: pro reÏim fotografování, reÏim prohlíÏení, reÏim definování
pro tisk, a reÏim propojení s PC.

4 Kliknutím na tlaãítko OK volbu uloÏíte. Zelené zv˘raznûní se vrátí na symbol vlevo.
KvÛli rozdílÛm ve velikosti jednotliv˘ch datov˘ch souborÛ pouÏívan˘ch u SmartMedia a Compact
Flash karet mÛÏe stejn˘ poãet snímkÛ potﬁebovat více ãi ménû místa pro uloÏení na jednom ãi
druhém typu karty. Pﬁi pouÏití Compact Flash karty mÛÏe b˘t kapacita karty ponûkud men‰í neÏ
je zobrazeno na kontrolním displeji.

Nastavte ovladaã reÏimÛ na
, stisknûte tlaãítko menu
, a poté stisknutím
posouvejte zelené zv˘raznûní. Menu reÏimu prohlíÏení má 1stránku.
ReÏim prezentace (automatické prohlíÏení).

Jak pouÏívat jednotlivá menu

P, A, S, M

Menu reÏimu prohlíÏení

ReÏim záznamu
Úprava
Manuální ostﬁení
obrazu
ISO

Ostrost.
Celkov˘ kontrast snímku.
ReÏim záznamu (kvalita, rozli‰ení, komprese).

Zadní závûrka
Auto bracketing
VyváÏení bílé
ReÏim mûﬁení expozice
Kompenzace expozice/
expoziãní úroveÀ

Korekce intenzity blesku
Rychlost závûrky
Hodnota clony
Dálkové ovládání
Makro

Nastavení ãasového intervalu (urãení ãasového intervalu mezi snímky bûhem
automatického snímání s ãasovou prodlevou).
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Nastavení zvuku pﬁi stisknutí spou‰tû (nahlas, potichu, vypnuto OFF).

PamûÈové bloky

Externí blesk (FL-40)
Externí rukojeÈ s drÏákem pro externí blesk
(FL-BK01)
Kabely pro externí blesk (FL-CB02, FL-CB03)
Pﬁedsádkové objektivy
0,8 x ‰irokoúhl˘ pﬁedsádkov˘ objektiv
(WCON-08B)
Makro pﬁedsádka (MCON-35)
1,45 x pﬁedsádkov˘ teleobjektiv (TCON-14B)
3 x pﬁedsádkov˘ teleobjektiv (T-CON-300)
PodpÛrná li‰ta 2 (TCON-SA2)
Kabelová spou‰È (RM-CB1)
Pouzdro na fotoaparát
SmartMedia karta (8 MB,16 MB, 32 MB
nebo 64 MB)
Tiskárny P-400 / P-200 / P-330NE

SíÈov˘ adaptér
AA (R6) Ni-MH baterie
Nabíjeãka Ni-MH baterií
Lithium polymerová baterie (B-10LPB)
DrÏák baterií (B-HLD10)
Nabíjeãka lithium polymerové baterie
(B-20LPC)
PCMCIA adaptér
Kompatibilní aÏ s 64 MB SmartMedia
kartami
3,5“ adaptér FlashPath
Kompatibilní aÏ s 64 MB SmartMedia
kartami
USB SmartMedia ãteãka/zapisovaãka
MAUSB-2

Zvukov˘ signál – pípnutí (zapnuto ON, vypnuto OFF).
Konvertor

Chyba karty
Indikátor
Poãet zb˘vajících snímkÛ
Samospou‰È stavu baterií
Sekvenãní Zvolená pamûÈová karta
SmartMedia
snímání
CompactFlash

Nûkterá nastavení se pﬁi fotografování zobrazují také v hledáãku.
Znaãka správného
zaostﬁení
Makro

Zobrazení snímku po jeho poﬁízení.
Nastavení ãasu pro pﬁechod do úsporného reÏimu.

Jak pokraãovat dále
Pﬁeãtûte si plnou verzi Návodu k obsluze. Návod obsahuje detailní informace o v‰ech funkcích
va‰eho fotoaparátu. Jednoduché instrukce popisují krok za krokem nejen to, jak pouÏívat
fotoaparát, ale nauãíte se také pﬁená‰et data z karet do poãítaãe k dal‰ímu zpracování v grafick˘ch
editorech, atd. Pokud jste v digitální fotografii nováãkem, oceníte podrobn˘ rejstﬁík na konci
návodu. Vysvûtluje nejrÛznûj‰í pojmy a termíny, které nejsou objasnûny zde ani v návodu.

Kompenzace expozice/
expoziãní úroveÀ
AEL (Aretace automatické expozice)

Blesk
Rychlost závûrky

ReÏim mûﬁení
expozice
VyváÏení bílé (zobrazují se pouze
hodnoty jiné neÏ AUTO [automatické])
Hodnota clony

Nav‰tivte na‰i internetovou stránku.
www.olympus-europa.com nebo www.olympus.cz.

