FUJIFILM
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
X100S
Návod k obsluze
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. V tomto návodu k obsluze je popsáno používání
digitálního fotoaparátu FUJIFILM X100S a instalace dodávaného softwaru. Před použitím fotoaparátu
si návod pečlivě přečtěte a seznamte se s jeho obsahem.
Příprava
První kroky
Základy fotografování a přehrávání
Základy nahrávání videa a přehrávání
Tlačítko Q (Rychlé menu)
Podrobněji o fotografování a přehrávání
Menu
Připojení
Technické poznámky
Řešení možných problémů
Příloha
Informace o souvisejících produktech naleznete na naší webové stránce
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/inde.html
Další informace o fotoaparátu X100S naleznete na stránce
http://fujifilm-x.com/x100S/

Pro vaši bezpečnost
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si pokyny: Před zahájením práce s přístrojem si přečtěte veškeré bezpečnostní a provozní
pokyny.
Pokyny si uschovejte: Bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro pozdější použití.
Řiďte se výstrahami: Dodržujte veškeré bezpečnostní informace uváděné na přístroji a v návodu k
obsluze.
Postupujte dle pokynů: Dodržujte veškeré pokyny k provozu a užívání.
Instalace:
Zdroje napájení: Toto videozařízení je třeba napájet pouze pomocí zdroje energie uvedeného na
štítku zařízení. Nejste-li si jisti typem elektroinstalace ve vaší domácnosti, kontaktujte vaši
energetickou společnost. Informace o napájení videozařízení pomocí baterií nebo jiných zdrojů
energie naleznete v návodu k obsluze.
Uzemnění a polarizace: Toto videozařízení je vybaveno polarizovanou vidlicí pro zapojení do
elektrické sítě se střídavým proudem (jeden kontakt vidlice je širší než druhý). Tuto vidlici lze zapojit
pouze v jedné orientaci. Jedná se o bezpečnostní funkci. Není-li možné zasunout vidlici do zásuvky
elektrické energie, zkuste ji otočit. Není-li i nadále možno zapojit vidlici do zásuvky elektrické sítě,
požádejte vašeho elektrikáře o výměnu nevyhovující zásuvky elektrické sítě. Zachováte tak
bezpečnostní funkci vidlice.
Varování pro střídavou elektrickou síť: Toto videozařízení je vybaveno tříkontaktovou vidlicí, která
obsahuje třetí (zemnicí) kolík. Tento kolík lze zapojit pouze do příslušně vybavené zásuvky elektrické
sítě. Jedná se o bezpečnostní funkci. Není-li i nadále možné zapojit vidlici do zásuvky elektrické sítě,
požádejte vašeho elektrikáře o výměnu nevyhovující zásuvky elektrické sítě. Nesnažte se vyřadit
bezpečnostní funkci zástrčky.
Přetížení: Nepřetěžujte síťové zásuvky a prodlužovací kabel, mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.
Větrání: Otvor v těle přístroje jsou určeny k větrání, k zajištění spolehlivého provozu videozařízení a
ochraně před přehřátím. Tyto otvory nesmějí být zakryty. Otvory rovněž nesmí být zakryty například
v důsledku položení přístroje na postel, pohovku, koberec nebo podobnou členitou plochu.
Toto videozařízení nesmí být umísťováno v uzavřených kusech nábytku, jako je například knihovna,
není-li podle pokynů výrobce zajištěno jeho odpovídající větrání. Výrobek nesmí být umísťován v
blízkosti topných těles, ani na ně nesmí být pokládán.
Příslušenství: Nepoužívejte příslušenství, které nebylo schváleno výrobcem videozařízení – hrozí
riziko nestandardního chování zařízení.
Voda a vlhkost: Toto videozařízení nepoužívejte v blízkosti vody – například blízko koupací vany, vázy
s vodou, kuchyňského dřezu nebo vany s namočeným prádlem, ve vlhkém sklepě či poblíž plaveckého
bazénu, atd.
Ochrana síťového kabelu: Síťový kabel pro napájení zařízení je třeba vést tak, aby se minimalizovala
pravděpodobnost, že na tento kabel někdo šlápne, nebo dojde k jeho skřípnutí mezi nějaký jiný
předmět. Obzvláštní pozornost věnujte místu, kde kabel vychází ze zařízení, síťové vidlici a síťové
zásuvce.

Příslušenství: Toto zařízení neumísťujte na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky a stolky. Může
dojít k pádu videozařízení, zranění dítěte nebo dospělé osoby a vážnému poškození zařízení. Zařízení
umísťujte pouze na vozíky, stojany, stativ, držáky či stolky doporučené nebo dodávané výrobcem.
Montáž zařízení je třeba vždy provádět podle pokynů výrobce a k upevnění zařízení je třeba použít
výrobcem dodávané upevňovací prvky.
Kombinací vozíku a videozařízení je třeba pohybovat s maximální opatrností. Rychlé zastavení vozíku,
použití nadměrné síly nebo jízda po nerovné ploše mohou způsobit převrácení vozíku.
Antény
Uzemnění venkovní antény: Je-li k zařízení připojena vnější anténa nebo kabelový systém, ujistěte
se, že je tato anténa (kabelový systém) uzemněna proti napěťovým pulsům a vzniku statického
náboje. Článek 810 normy National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70 poskytuje informace o
správném uzemnění stožáru a nosné konstrukce, uzemnění anténního kabelu k vybíjecí jednotce,
dimenzování uzemňovacích vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény a požadavky na zemnič.
PŘÍKLAD UZEMNĚNÍ ANTÉNY PODLE POŽADAVKU NORMY NATIONAL ELECTRICAL CODE
Svorka uzemnění
Přívod antény
Elektrický rozvod
Vybíjecí jednotka antény (NEC, čl. 810-20)
Uzemňovací svorky
Uzemňovací vodiče (NEC, čl. 810-20)
Uzemnění elektrického rozvodu (NEC, čl. 250, část H)
Elektrická vedení: Systém vnější antény se nesmí nacházet pod vedením elektrického proudu, ani v
blízkosti elektrických světel a dalších elektrických obvodů. Při instalaci vnější antény je třeba dbát
extrémní opatrnosti, aby se zamezilo dotyku antény s eventuálně přítomným nechráněným
elektrickým vedením – účinky dotyku by mohly být pro zasaženou osobu smrtící.
Použití
Čištění: Před čištěním odpojte videozařízení od elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky
ani aerosolové čističe. Videozařízení čistěte vlhkým hadříkem.
Vniknutí cizích objektů a kapalin do videozařízení: Nikdy nenechte vniknout cizí objekt nebo
kapalinu do tohoto videozařízení. Může dojít ke zkratování vnitřních obvodů zařízení a následnému
požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedopusťte potřísnění zařízení jakoukoli kapalinou.
Zásah bleskem: Pro zvýšenou ochranu přijímací jednotky tohoto zařízení během bouřky, nebo pokud
je delší dobu ponecháno bez dozoru, odpojte videozařízení od elektrické sítě a odpojte anténu, resp.
kabelový systém. Zamezíte tak poškození videozařízení bleskem nebo napěťovými rázy v elektrické
síti.
Opravy
Opravy zařízení: Videozařízení se nepokoušejte opravovat sami, vystavili byste se tak riziku úrazu
elektrickým proudem a dalším rizikům. Veškeré opravy a údržbu videozařízení svěřte kvalifikovanému
servisnímu personálu.
Opravy v případě poškození: V následujících případech odpojte videozařízení od elektrické sítě a
zajistěte odbornou, kvalifikovanou opravu:
• Při poškození síťového kabelu nebo síťové vidlice
• Při vniknutí kapaliny nebo jiného cizího objektu do videozařízení.
• V případě zmoknutí videozařízení nebo jeho namočení do vody.
• Při pádu videozařízení nebo poškození jeho krytu.
Nepracuje-li videozařízení očekávaným způsobem, postupujte podle pokynů návodu k obsluze.
Upravujte nastavení pouze těch ovládacích prvků, které jsou popsány v návodu k obsluze. Změna

nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození zařízení a časově náročné opravě
kvalifikovaným technikem.
Zaznamenáte-li značnou odchylku funkce videozařízení oproti běžnému stavu, znamená to nutnost
vyhledání odborného servisu.
Náhradní díly: Je-li třeba měnit součástky videozařízení, ujistěte se, že servisní technik použije
součástky specifikované výrobcem, resp. jejich ekvivalenty. Neautorizovaná výměna součástek
zařízení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné riziko.
Kontrola bezpečnosti: Po dokončení jakékoli opravy nebo údržby tohoto videozařízení požadujte po
servisním technikovi, aby provedl bezpečnostní kontrolu zařízení a ověřil tak, zda je zařízení ve
správném provozním stavu.
Před použitím výrobku i přečtěte tyto informace
Bezpečnostní upozornění
• Dbejte na správné používání fotoaparátu. Před použitím přístroje si přečtěte tato Bezpečnostní
upozornění a celý Návod k obsluze.
• Po přečtení si bezpečnostní upozornění uložte na bezpečném místě.
Použité symboly
Níže uvedené symboly se v tomto dokumentu používají k označení nebezpečí úrazu nebo poškození
vybavení, ke kterému může dojít v důsledku neuposlechnutí pokynů zde uvedených a nesprávného
použití výrobku.
! VAROVÁNÍ Tento symbol označuje nebezpečné situace, které při nesprávném jednání mohou vést k
vážnému poranění až úmrtí.
! UPOZORNĚNÍ Tento symbol označuje situace, které při nesprávném jednání mohou vést k poranění
nebo poškození vybavení.
Následující symboly se používají v závislosti na významu informací, které označují.
Trojúhelníkové symboly označují informace, vyžadující pozornost („Důležité“).
Kruhové šikmo přeškrtnuté symboly informují uživatele o zakázaných činnostech („Zakázáno“).
Plné kruhové symboly s vykřičníkem upozorňují uživatele, že musí provést určitou činnost
(„Požadavek“).
Dojde-li k výskytu problému, vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, odpojte síťový zdroj. Pokračujete-li v
používání fotoaparátu, z něhož vychází kouř nebo jenž vydává neobvyklý zápach, resp. Dochází-li
k jinému neobvyklému jevu, riskujete požár nebo úraz elektrickým proudem. Obraťte se na svého
prodejce výrobků FUJIFILM.
Odpojit od elektrické sítě
Zamezte vniknutí vody a cizích objektů do fotoaparátu. Vnikne-li do fotoaparátu voda nebo jiný cizí
objekt, vyjměte baterii a odpojte síťový zdroj. Pokračujete-li v práci s fotoaparátem, riskujete požár
nebo úraz elektrickým proudem. Obraťte se na svého prodejce výrobků FUJIFILM.
Fotoaparát nepoužívejte v koupelně ani sprše. Může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívat v koupelně

Nikdy se nepokoušejte modifikovat nebo rozebírat fotoaparát (nikdy neotevírejte kryt přístroje).
V případě nedodržení tohoto pokynu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Dojde-li v důsledku pádu nebo jiné nehody k otevření těla přístroje, nedotýkejte se odhalených
vnitřních částí. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít v důsledku dotyku poškozených
součástí k úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Okamžitě vyjměte baterii, zamezte vzniku
zranění nebo úrazu elektrickým proudem a odneste výrobek k posouzení do místa nákupu.
Nedotýkat se vnitřních částí přístroje
Nemodifikujte, nezahřívejte, nepřekrucujte a nadměrně nevytahujte propojovací kabel, ani na tento
kabel nepokládejte těžké předměty. Takovéto činnosti mohou vést k poškození kabelu, vzniku požáru,
nebo úrazu elektrickým proudem. Je-li kabel poškozený, obraťte se na svého prodejce FUJIFILM.
Fotoaparát neodkládejte na nestabilní plochy. Fotoaparát může spadnout nebo se překlopit a
způsobit tak zranění.
Nikdy nefotografujte za pohybu. Nikdy nefotografujte za chůze ani při řízení jakéhokoli dopravního
prostředku. Výsledkem může být pád nebo dopravní nehoda.
Nedotýkejte se kovových součástí fotoaparátu za bouřky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem z
náboje indukovaného bleskem.
Nepoužívejte baterii jiným než určeným způsobem. Baterii vložte do přístroje se správnou polaritou.
Nezahřívejte, nemodifikujte ani nedemontujte baterii. Baterii nevystavujte pádům ani silným
nárazům. Baterii neskladujte spolu s kovovými předměty. Každá z uvedených činností může vést
k explozi či vytečení baterie a následnému požáru či zranění.
! VAROVÁNÍ
Používejte výhradně baterie a síťové zdroje, určené pro použití s tímto fotoaparátem. Nepoužívejte
jiná napětí než udávaná. Použití jiného sítového zdroje může vést k požáru.
Dojde-li k vytečení baterie a vniknutí elektrolytu do očí, resp. dojde-li ke kontaktu elektrolytu s
pokožkou nebo oblečením, zasažené místo ihned opláchněte velkým množstvím čisté vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc nebo zavolejte na zdravotnickou tísňovou linku.
Nepoužívejte nabíječku k nabíjení jiných než zde uvedených baterií. Dodávaná nabíječka je určena
výhradně k nabíjení baterií stejného typu, jako jsou baterie dodávané s fotoaparátem. Použití
nabíječky k nabíjení běžných baterií resp. nabíjecích baterií jiných typů, může způsobit jejich vytečení,
přehřátí či explozi.
Nepoužívejte přístroj v místě výskytu hořlavých předmětů, výbušným plynů či prachu.
Při transportu baterie vložte baterii do fotoaparátu nebo ji uchovávejte v pevném pouzdru. Baterii
skladujte v dodávaném pevném pouzdru. Při likvidaci baterie přelepte její kontakty izolační páskou.
Kontakt s jinými kovovými předměty nebo bateriemi může způsobit vznícení nebo explozi baterie.
Paměťové karty uchovávejte mimo dosah malých dětí. Díky tomu, že jsou paměťové karty velmi
kompaktní, může dojít k jejich náhodnému pozření dítětem. Dbejte na to, abyste tyto paměťové karty

vždy uchovávali mimo dosah dětí. Pozře-li dítě náhodně kartu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc
nebo zavolejte zdravotnickou tísňovou linku.
! UPOZORNĚNÍ
Fotoaparát nepoužívejte v místech vysoké koncentrace ropných výparů, páry, vlhkosti a prachu.
Takovéto jednání může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Fotoaparát neponechávejte na místech vystavených extrémně vysokým teplotám. Fotoaparát
neponechávejte na místech, jako je uzavřený automobil na přímém slunci. Takovéto jednání může
vést ke vzniku požáru.
! UPOZORNĚNÍ
Přístroj držte mimo dosah malých dětí. Tento výrobek může v rukou dítěte způsobit zranění.
Na fotoaparát nestavte těžké předměty. Může dojít k pádu nebo převrácení těžkého předmětu a
zranění.
Je-li připojený síťový zdroj, fotoaparátem nehýbejte. Chcete-li odpojit síťový zdroj od elektrické sítě,
netahejte za síťový kabel. Může dojít k poškození kabelu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nezakrývejte, resp. nebalte fotoaparát a síťový zdroj do oblečení apod. Může dojít k nadměrnému
ohřátí přístrojů, deformaci pouzdra, resp. vzniku požáru.
Čistíte-li fotoaparát, resp. plánujete, že jej nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii a odpojte
síťový zdroj. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, riskujete požár nebo úraz elektrickým proudem.
Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě. Ponechání nabíječky zapojené do
elektrické sítě může vést ke vzniku požáru.
Použití blesku v blízkosti očí osoby může vést k dočasnému oslnění. Obzvláštní opatrnosti dbejte u
dětí.
Při vyjímání paměťové karty může dojít k tomu, že karta zcela vyskočí ze slotu. Ukazováčkem zabraňte
vyskočení a pádu karty. Zásah kartou může vést k poranění.
Nechte si fotoaparát pravidelně vyčistit a otestovat. Hromadění prachu uvnitř fotoaparátu může vést
k požáru nebo výbuchu. Pro čištění fotoaparátu kontaktujte minimálně jednou za 2 roky vašeho
prodejce výrobků FUJIFILM. Jedná se o placenou službu.
V případě náhrady baterie za baterii nesprávného typu hrozí riziko výbuchu. Baterii proto měňte
pouze za baterii stejného typu nebo za ekvivalentní baterii.
Baterie a napájení
Pozn.: Zkontrolujte typ baterie používané ve vašem fotoaparátu a přečtěte si příslušnou část návodu.
Následující text podává informace o správném použití baterie a dosažení maximální doby provozu při
jejím použití. Nesprávné použití baterie může vést ke zkrácení životnosti, vytečení, přehřátí, požáru
nebo výbuchu baterie.

Baterie Li-ion
Tuto část návodu si přečtěte, pokud je váš fotoaparát napájen pomocí dobíjecí lithium-iontové
baterie.
Baterie není při dodání plně nabitá. Před použitím je proto nutné baterii nejprve nabít. Nepoužíváte-li
baterii, uchovávejte ji v dodávaném ochranném pouzdru.
Poznámky k baterii
Baterie je zatížena samovybíjením i v době, kdy se nepoužívá. Baterii proto nabijte maximálně jeden
nebo dva dny před použitím.
Dobu provozu na baterii lze prodloužit častějším vypínáním fotoaparátu, pokud jej právě
nepoužíváte.
Počet snímků, které lze zhotovit na jedno nabití baterie, klesá v chladném prostředí, resp. za nízkých
teplot. Vždy proto mějte k dispozici plně nabitou náhradní baterii. Kapacitu baterie můžete zvýšit
rovněž jejím umístěním v teplé vnitřní kapse, resp. jiném místě s vyšší teplotou, než je okolní, a jejím
vložením do fotoaparátu až bezprostředně před fotografováním. Používáte-li ohřívače rukou a
podobná ohřívací zařízení, neumisťujte baterii do přímého kontaktu s těmito zařízeními.
Nabíjení baterie
Baterii nabíjejte pomocí dodávané nabíječky. Nabíjíte-li baterii mimo teplotní rozsah +10°C až
+35°C, trvá nabíjení déle vlivem oslabené výkonnosti baterie. Baterii se nepokoušejte nabíjet při
teplotách nad 40 °C; při teplotách pod 0 °C se baterie nenabije.
Plně nabitou baterii nenabíjejte. Baterii není nutné před nabitím zcela vybít.
Baterie se v průběhu nabíjení, resp. provozu může zahřát. Jde o zcela normální stav.
Životnost baterie
Při běžných teplotách lze baterii nabít přibližně 300×. Dojde-li k výraznému zkrácení doby mezi
nabitým a vybitým stavem, je to znamení, že se baterie blíží konci své životnosti a měla by být
vyměněna.
Skladování baterie
Je-li baterie skladována delší dobu v nabitém stavu, může dojít ke snížení její kapacity. Baterii proto
před uložením vybijte.
Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii a uložte ji na suchém a chladném místě s
teplotou v rozmezí +15 °C až +25 °C. Baterii neponechávejte na místech s extrémně nízkými nebo
vysokými teplotami.
Upozornění: manipulace s baterií
• Baterii nepřepravujte ani neukládejte společně s kovovými objekty, jako jsou řetízky na krk nebo
sponky do vlasů.
• Baterii nedávejte do blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.
• Baterii se nepokoušejte demontovat ani modifikovat.
• Baterii nenabíjejte jinou než určenou nabíječkou.
• Baterie s uběhlou životností rychle zlikvidujte.
• Baterii nevystavujte působení pádů ani jiných fyzických rázů.
• Baterii nevystavujte působení vody.
• Kontakty baterie udržujte v čistotě.
• Baterie a fotoaparát se mohou za provozu ohřívat. Jde o zcela normální jev.

AA alkalické/dobíjecí Ni-MH baterie
Tuto část si přečtěte, pokud je váš fotoaparát napájen pomocí alkalických nebo dobíjecích Ni-MH
baterií AA. Informace o kompatibilních typech baterií může být dostupná v jiné části návodu k
obsluze fotoaparátu.
Upozornění: Manipulace s bateriemi
• Baterie nevystavujte působení vody, otevřeného ohně a vysokých teplot a neskladujte v prostředích
s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
• Baterie nepřepravujte ani neukládejte spolu s kovovými objekty, jako jsou řetízky na krk nebo
sponky do vlasů.
• Baterie ani jejich pouzdro nedemonujte a neupravujte.
• Baterie nevystavujte působení silných fyzických rázů.
• Nepoužívejte baterie, které vytékají, jsou zdeformované nebo změnily svou barvu.
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Baterie vkládejte ve správné orientaci.
• Nekombinujte staré a nové baterie, baterie s různou úrovní nabití, ani baterie různých typů.
• Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterie. Dojte k vymazání údajů hodin
fotoaparátu.
• Baterie se mohou za provozu ohřívat. Před manipulací s baterií proto vypněte fotoaparát a nechte
baterii vychladnout.
• Kapacita baterií se za nízkých teplot snižuje. Mějte proto k dispozici v teplé vnitřní kapse nebo na
jiném teplém místě náhradní baterie a v případě potřeby baterie vyměňte. Kapacita chladných baterií
se může po ohřátí baterií na normální teplotu částečně obnovit.
• Otisky prstů a jiné nečistoty na kontaktech baterií mohou negativně ovlivňovat výkonnost baterií.
Před vložením baterie do fotoaparátu proto pečlivě otřete kontakty baterie měkkým, suchým
hadříkem.
V případě vytečení baterií pečlivě vyčistěte prostor pro baterie před vložením nových baterií.
Pokud dojde ke kontaktu elektrolytu s pokožkou nebo oblečením, opláchněte zasaženou oblast
vodou. Pokud elektrolyt pronikne do vašich očí, okamžitě propláchněte zasaženou oblast vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc. Nemněte si oči. Pokud se nebudete řídit těmito pokyny, může dojít
k trvalému poškození zraku.
Baterie Ni-MH
Kapacita baterií Ni-MH může být při použití nových, déle nepoužívaných nebo opakovaně dobíjených
ne zcela vybitých baterií dočasně snížena. To je zcela normální a neznamená to závadu. Kapacitu
baterií lze zvýšit opakovaným vybitím baterií pomocí funkce vybíjení baterií v menu nastavení
fotoaparátu a nabitím pomocí nabíječky.
! UPOZORNĚNÍ Položku pro vybíjení baterií v menu fotoaparátu nepoužívejte v případě
alkalických baterií.
Fotoaparát spotřebovává malé množství energie i ve vypnutém stavu. Při ponechání
baterií Ni-MH ve fotoaparátu delší dobu může dojít k nadměrnému vybití těchto baterií
a nemožnosti jejich opětovného nabití. Ke snížení výkonnosti baterií může dojít rovněž
při jejich použití v zařízení, jako je například elektronický blesk. K vybíjení baterií Ni-MH
používejte funkci vybíjení v menu nastavení fotoaparátu. Baterie, které ani po
opakovaném nabití a vybití nejsou schopny udržet kapacitu, dosáhly konce své
provozní životnosti a je třeba je vyměnit.
Baterie Ni-MH lze nabíjet pomocí nabíječky (prodávaná samostatně). Baterie mohou

být po nabíjení horké na dotek. Více informací k nabíjení baterií naleznete v návodu k
obsluze dodávaném s nabíječkou. Nabíječku používejte pouze v kombinaci s
kompatibilními bateriemi.
Baterie Ni-MH jsou při nečinnosti zatíženy samovybíjením.
Likvidace baterií
Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
Síťové zdroje (dostupné samostatně)
Tato část se vztahuje na všechny modely fotoaparátů. K napájení fotoaparátu
používejte výhradně síťové zdroje FUJIFILM určené pro tento fotoaparát. Použití jiných
síťových zdrojů může vést k poškození fotoaparátu.
• Síťový zdroj je určen pouze pro použití v interiéru.
• Koncovku nízkonapěťového kabelu pečlivě zasuňte do konektoru DC IN na
fotoaparátu FUJIFILM.
• Před odpojením síťového zdroje vypněte fotoaparát, uchopte kabel za koncovku a
vysuňte jej z konektoru ve fotoaparátu (netahejte za kabel).
• Síťový zdroj nepoužívejte k napájení jiného než specifikovaného zařízení.
• Síťový zdroj nedemontujte.
• Síťový zdroj nepoužívejte na místech s vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu.
• Zabraňte pádům přístroje a nevystavujte jej působení silných nárazů.
• Síťový zdroj může emitovat bzučivý zvuk a může se zahřívat. Jde o normální stav.
• Způsobuje-li síťový zdroj radiové interference, změňte nasměrování nebo umístění
přijímací antény.
Používání fotoaparátu




Fotoaparátem nemiřte do extrémně jasných zdrojů světla, jako je například slunce
nebo bezmračná obloha. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k
poškození obrazového snímače fotoaparátu.
Silné sluneční světlo koncentrované v hledáčku může poškodit displej
elektronického hledáčku (EVF). Nemiřte elektronickým hledáčkem do slunce.

Pořizujte zkušební snímky
Před fotografováním důležité události (např. svatba nebo zahraniční cesta) vždy
zhotovte zkušební snímky a zkontrolujte, zda fotoaparát pracuje standardním
způsobem. Společnost FUJIFILM Corporation není odpovědná za škody a ušlý zisk v
důsledku vad tohoto výrobku.
Informace o autorských právech
S výjimkou použití pro osobní potřebu nelze snímky zaznamenané pomocí vašeho
digitálního fotoaparátu bez souhlasu vlastníka použít způsobem, který by mohl jakkoli
porušovat mezinárodní autorské právo. Pozor, zákaz fotografování se může vztahovat
na fotografování některých výstav, uměleckých vystoupení apod. i v případě použití
výsledných snímků výhradně pro osobní potřebu. Přenos paměťových karet
obsahujících snímky (resp. jiná data) chráněné autorskými právy je povolen pouze v
rámci omezení určených těmito autorskými právy.
Manipulace

Aby bylo možné správně zaznamenat pořízené snímky, nevystavujte během pořizování
snímků fotoaparát nárazům ani jiným fyzickým rázům.
Tekuté krystaly
V případě poškození monitoru se vyvarujte kontaktu s tekutými krystaly. Dojde-li k
některé z následujících situací, proveďte ihned uvedená opatření:
 Při kontaktu tekutých krystalů s pokožkou očistěte postiženou oblast hadříkem a
poté ji pečlivě omyjte mýdlem a tekoucí vodou.
 Při průniku tekutého krystalu do oka, proplachujte postižené oko alespoň 15
minut, poté vyhledejte lékařskou pomoc.
 Při spolknutí tekutého krystalu si pečlivě vypláchněte ústa vodou. Vypijte velké
množství vody a vyvolejte zvracení, poté vyhledejte lékařskou pomoc.
Přestože jsou zobrazovače vyráběny s využitím extrémně přesné technologie, mohou
obsahovat pixely, které trvale svítí nebo trvale nesvítí. Nejedná se o závadu a snímky
zaznamenané produktem nejsou touto skutečností nikterak ovlivněny.
Informace o ochranných známkách
xD-Picture Card a logo XXX jsou obchodní značky společnosti FUJIFILM Corporation.
Použitá písma byla vyvinuta společností DynaComware Taiwan Inc. Macintosh,
QuickTime a Mac OS jsou obchodní značky společnosti Apple Inc., registrované v USA a
dalších zemích. Windows 8, Windows 7, Windows Vista a logo Windows jsou obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation. Adobe a Adobe Reader jsou obchodní
značky resp. registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems v USA a dalších
zemích. Loga SDHC a SDXC jsou obchodní značky společnosti SD-3C, LLC. Logo HDMI je
obchodní značka. YouTube je obchodní značka společnosti Google Inc. Všechny ostatní
obchodní názvy uvedené v tomto návodu k obsluze jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
Elektrické interference
Fotoaparát muže ovlivňovat činnost lékařských a leteckých přístrojů. Před použitím
fotoaparátu v nemocnici nebo na palubě letadla se dotažte nemocničního nebo
leteckého personálu.
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte fotoaparát dešti a vlhkosti. Zamezíte tak vzniku požáru a úrazu
elektrickým proudem.
Před použitím fotoaparátu si, prosím, přečtěte „Bezpečnostní pokyny“ a ujistěte se, že
jim rozumíte.
Perchlorát – může podléhat speciálním předpisům pro manipulaci. Viz
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Pro zákazníky v USA
Testováno na plnění standardů FCC
PRO DOMÁCÍ A KANCELÁŘSKÉ POUŽITÍ
Prohlášení FCC: Toto zařízení splňuje požadavky článku 15 zákona o telekomunikacích. Plnění
stanovených limitů se týká následujících dvou stavů: (1) Zařízení nesmí produkovat škodlivé
interference, a (2) musí akceptovat jakékoli přijaté interference, včetně interferencí, které mohou

způsobit nechtěné operace.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení bylo testováno a shledáno způsobilým plnit limity stanovené pro digitální
zařízení třídy B, podle článku 15 zákona o telekomunikacích. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby
zajišťovaly dostatečnou ochranu proti škodlivým interferencím v obytných prostorách. Zařízení
generuje, využívá a může vyzařovat rádiové vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s
instrukcemi, může způsobovat interferenční rušení radiokomunikací. Přesto není úplná záruka, že při
určitých způsobech instalace nedojde ke vzniku interferencí. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé
interferenční rušení rádiového nebo televizního příjmu (lze lokalizovat zapnutím a vypnutím
přístroje), může se uživatel pokusit zjednat nápravu jedním z následujících způsobů:
— změnit nasměrování resp. umístění přijímací antény.
— zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— zapojit přístroj do zásuvky napájené jiným okruhem než přijímač.
— požádat o pomoc zkušeného rádiového/televizního technika nebo dodavatele.
— FCC vyžaduje, aby byl uživatel zpraven o tom, že jakékoli změny nebo modifikace zařízení,
nepovolené výslovně v tomto návodu k obsluze, ruší majitelova práva k užívání přístroje.
Pozn.: Pro splnění požadavků článku 15 zákona FCC je nutné používat A/V kabel s feritovým jádrem,
USB kabel a DC kabel specifikované společností Fujifilm.
Pro zákazníky v Kanadě
UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj Třídy B splňuje Kanadskou normu ICES-003.
Likvidace elektrických a elektronických zařízení v domácnostech
V Evropské unii, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku: Tento symbol uvedený na výrobku nebo
v návodu a v záručním listě a/nebo na obalu značí, že tento výrobek nebude zpracován jako
komunální odpad. Je nutno jej odevzdat v příslušném sběrném místě zřízeném za účelem recyklace
elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním řádné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním nepříznivým následkům
pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak způsobila nesprávná likvidace tohoto výrobku.
Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že příslušné baterie není možno likvidovat jako
komunální odpad.
Pokud vaše zařízení obsahuje snadno vyjmutelné baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je, prosím,
samostatně dle příslušných předpisů.
Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
produktu vám poskytne místní samospráva, firma vyvážející komunální odpad nebo personál
obchodu, kde jste výrobek zakoupili.
V zemích mimo Evropskou unii, Norsko, Island a Lichtenštejnsko: Pokud chcete tento výrobek
včetně baterií či akumulátoru zlikvidovat, obraťte se na orgány místní správy s žádostí o radu, jak
výrobek správně zlikvidovat.

Péče o fotoaparát
Pro dlouhodobé zachování dobrého stavu fotoaparátu očistěte po každém použití tělo fotoaparátu
jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte alkohol, ředidla či jiné těkavé chemikálie, které mohou
způsobit změnu zbarvení nebo deformaci koženého potahu těla fotoaparátu. Kapalinu ulpělou na
fotoaparátu ihned otřete jemným suchým hadříkem. K odstranění prachu z objektivu a displeje
použijte ofukovací balónek. Poté je opatrně otřete měkkým suchým hadříkem. Případné zbývající
nečistoty opatrně setřete papírem FUJIFILM na čištění objektivů, na nějž jste předtím nanesli malé

množství tekutiny na čištění objektivů. Dbejte, aby nedocházelo k poškrábání objektivu a displeje.

Příprava
Symboly a konvence
V tomto návodu k použití jsou použity tyto symboly:
X Tento symbol označuje místa, která je nutno si přečíst pro správnou manipulaci s fotoaparátem.
X Tento symbol označuje doplňující informace k základním operačním úkonům.
X Tento symbol označuje stránky, na kterých lze nalézt další související informace.
Menu a další texty zobrazované na monitoru fotoaparátu jsou uvedeny tučně. Ilustrace v tomto
návodu zobrazující indikace na monitoru fotoaparátu mohou být pro lepší názornost zjednodušené.
Dodávané příslušenství
Fotoaparát je dodáván včetně tohoto příslušenství:
Dobíjecí baterie NP-95
Nabíječka baterie BC-65N
CD-ROM
Nástroj pro nasazení klipů
Návod k obsluze (tento návod) Ramenní popruh

Krytka objektivu
USB kabel
Kovové klipy k upevnění popruhu (x2)
Ochranné kryty (x2)

Části fotoaparátu
Další informace k jednotlivým položkám naleznete na vyznačených stránkách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tlačítko spouště
Otočný ovladač kompenzace expozice
Otočný ovladač času závěrky
Systémová patice
Blesk
Mikrofon (L)
Okénko hledáčku
Očko pro popruh
Volič režimu ostření
Clonový kroužek
Zaostřovací kroužek
Objektiv
Přední kroužek
Pomocné světlo AF
Přepínač režimu hledáčku
Mikrofon (P)
Přepínač ON/OFF.
Tlačítko Fn (Function).
Západka uvolňující baterii
Slot na paměťovou kartu
Prostor pro baterii
Oční senzor
Příkazový ovladač
Kryt konektorů
Kryt zdířky napájecího konektoru
Západka krytu prostoru pro baterii
Kryt prostoru pro baterii
Montážní bod stativu
Reproduktor

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

LCD displej
USB multi-konektor
HDMI mini konektor
Ovladač dioptrické korekce
Tlačítko přehrávání
Tlačítko AE (automatická expozice)
Tlačítko přiblížení při přehrávání
Tlačítko DRIVE
Tlačítko oddálení při přehrávání
Tlačítko VIEW MODE (režim prohlížení)
Tlačítko AFL/AEL (uzamčení zaostření/expozice)
Kontrolka (viz níže)
Tlačítko MENU/OK
Uzamčení ovládání
Příkazový ovladač
Tlačítko Q (rychlé menu)
Tlačítko DISP (displej)/BACK (zpět)
Tlačítko tichého režimu

Stavová kontrolka
Stavová kontrolka označuje aktuální stav fotoaparátu takto:
Stavová kontrolka
Svítí zeleně
Bliká zeleně
Bliká zeleně a oranžově
Svítí oranžově
Bliká oranžově
Bliká červeně

Stav fotoaparátu
Zaostřeno
Varování před rozmazáním snímku, rozostřením nebo chybnou
expozicí. Lze fotografovat.
Probíhá ukládání snímků. Lze pořizovat další snímky.
Probíhá ukládání snímků. Aktuálně nelze pořizovat další snímky.
Nabíjení blesku; při pořízení snímku blesk nespustí.
Chyba objektivu nebo paměti.

Výstrahy se mohou zobrazit také na displeji.
Při použití hledáčku zůstává kontrolka vypnuta.
Multifunkční volič
Multifunkčním voličem můžete otáčet, případně jej stisknout nahoru (1), vpravo (2), dolů (3) či vlevo
(4) a zvýraznit tak jednotlivé položky, které následně zvolíte stisknutím tlačítka MENU/OK (5).
Multifunkční volič zastává rovněž funkci těchto tlačítek:
(1) Tlačítko smazat/tlačítko AF (automatické ostření)
(2) Tlačítko blesku
(3) Tlačítko WB (vyvážení bílé)
(4) Tlačítko makro
Otáčením Multifunkčního voliče můžete rovněž volit kombinaci času závěrky a clony (program shift),
případně měnit čas závěrky v krocích po 1/3 EV.
Blokování voliče
Pokud chcete zamknout tlačítko Q a zabránit náhodnému použití multifunkčního voliče v úloze
tlačítka AF, blesk, vyvážení bílé nebo makro, podržte tlačítko MENU/OK až do zobrazení symbolu XX.

Tím zabráníte nechtěnému použití těchto ovládacích prvků v průběhu fotografování. Volič lze opět
zprovoznit podržením tlačítka MENU/OK, dokud nezmizí symbol XX.
Příkazový ovladač
Stisknutím příkazového ovladače vlevo či vpravo provedete stejnou funkci jako otočením
multifunkčního voliče. Ovladač lze rovněž použít k volbě kombinace času závěrky a clony (program
shift) a k nastavení clony v krocích po 1/3 EV.
Po stisknutí středu ovladače se zvětší oblast zaostření v elektronickém hledáčku nebo na LCD displeji,
případně se zvětší aktivní bod zaostření při přehrávání nebo (pokud je v NASTAVENÍ OBRAZOVKY >
ZOBR. SNÍMKU nastaveno PRŮBĚŽNÉ v menu nastavení) kontrole snímku (zvětšení se zruší dalším
stisknutím).
Tichý režim
V situacích, kdy zvukové a světelné projevy fotoaparátu nemusejí být vhodné, podržte tlačítko
DISP/BACK, dokud se nezobrazí symbol XX (cca. na 1 vteřinu) nebo zvolte možnost ZAP u položky
TICHÝ REŽIM v menu nastavení. Reproduktor fotoaparátu, blesk a pomocné světlo AF/světlo
samospouště se vypnou a blesk a hlasitost nebude možno nastavit (pozor, tichý režim nelze zapnout
a vypnout během přehrávání videa). Po dalším stisknutí tlačítka DISP/BACK bude pokračovat běžný
režim.
Zobrazovače fotoaparátu
Při fotografování a přehrávání lze zobrazit níže uvedené informace. V následujícím popisu jsou pro
ilustraci zobrazeny všechny dostupné informace. Skutečně zobrazené informace závisí na nastavení
fotoaparátu.
Fotografování: optický hledáček
1
Indikace manuálního zaostření
2
Režim blesku
3
Měření
4
Vyvážení bílé
5
Simulace filmu
6
Dynamický rozsah
7
Indikátor filtru ND (Neutral Density)
8
Indikátor interní paměti*
9
Počet zbývajících snímků
10
Kvalita a rozměry snímku
11
Zbývající kapacita baterie
12
Zaostřovací rámeček
13
Virtuální horizont
14
Teplotní výstraha
15
Světlý rámeček
16
Ukazatel vzdálenosti
17
Citlivost
18
Clona
19
Čas závěrky
20
Režim snímání
21
Histogram
22
Kompenzace expozice / indikátor expozice
*IN: znamená, že není vložena paměťová karta a že snímky budou ukládány do interní paměti

přístroje
Fotografování: elektronický hledáček
1
Režim blesku
2
Režim makro
3
Indikátor samospouště
4
Průběžný režim
5
Vyvážení bílé
6
Simulace filmu
7
Dynamický rozsah
8
Zaostřovací rámeček
9
Indikátor interní paměti
10
Počet zbývajících snímků
11
Kvalita a rozměry snímku
12
Teplotní výstraha
13
Upozornění na rozmazání
14
Indikátor filtru ND (Neutral Density)
15
Širokoúhlá předsádka
16
Nahrávání Eye-Fi
17
Indikátor tichého režimu
18
Indikátor vzdálenosti
19
Zbývající kapacita baterie
20
Citlivost
21
Režim displeje pro intenzivní sluneční světlo
22
Upozornění na špatné zaostření
23
Clona
24
Čas závěrky
25
Měření
26
Režim snímání
27
Indikátor manuálního zaostření
28
Kompenzace expozice/indikátor expozice
29
Histogram
30
Virtuální horizont
31
Kontrola hloubky ostrosti
*IN: znamená, že není vložena paměťová karta a že snímky budou ukládány do interní paměti
přístroje
Přehrávání: Elektronický hledáček
1
Hodnocení
2
Indikátor potlačení jevu červených očí
3
Vyspělý filtr
4
Indikátor tichého režimu
5
Ikona dárku
6
Číslo snímku
7
Dokončení nahrání Eye-Fi
8
Nahrání Eye-Fi
9
Indikátor režimu přehrávání
10
Označení k nahrání na
11
Indikátor pomocníka s fotoknihou
12
Indikátor tisku DPOF

13

Chráněný snímek

Fotografování: LCD displej
1
Režim blesku
2
Režim makro
3
Měření
4
Průběžný režim
5
Indikátor tichého režimu
6
Indikátor filtru ND (Neutral Density)
7
Indikátor interní paměti*
8
Širokoúhlá předsádka
9
Počet zbývajících snímků
10
Režim LCD displeje pro intenzivní sluneční světlo
11
Kvalita a rozměry snímku
12
Dynamický rozsah
13
Simulace filmu
14
Vyvážení bílé
15
Zbývající kapacita baterie
16
Teplotní výstraha
17
Citlivost
18
Clona
19
Zaostřovací rámeček/zaostřovací bod
20
Čas závěrky
21
Režim snímání
22
Režim ostření
23
Indikátor samospouště
24
Kompenzace expozice/indikátor expozice
*IN: znamená, že není vložena paměťová karta a že snímky budou ukládány do interní paměti
přístroje
Přehrávání: LCD displej
1
Hodnocení
2
Indikátor potlačení jevu červených očí
3
Vyspělý filtr
4
Indikátor tichého režimu
5
Ikona dárku
6
Číslo snímku
7
Dokončení nahrání Eye-Fi
8
Nahrání Eye-Fi
9
Indikátor režimu přehrávání
10
Označení k nahrání na
11
Indikátor pomocníka s fotoknihou
12
Indikátor tisku DPOF
13
Chráněný snímek
První kroky
Upevnění popruhu
Nejprve nasaďte na fotoaparát klipy, poté upevněte popruh.
1 Otevřete klip popruhu
Vyobrazeným způsobem otevřete pomocí nástroje klip pro upevnění popruhu.

Nástroj si uschovejte na bezpečném místě. Budete jej potřebovat pro otevření klipů při snímání
popruhu.
2 Vložte klip do očka na fotoaparátu
Zahákněte očko popruhu do otvoru v klipu. Vyjměte nástroj, druhou rukou přitom přidržujte klip na
místě.
3 Protáhněte klip očkem
Otáčením protáhněte klip kompletně očkem tak, aby došlo k jeho uzavření.
4 Nasaďte ochranný klip
Na očko nasaďte vyobrazeným způsobem ochranný kryt tak, aby jeho černá strana směřovala k tělu
fotoaparátu. Opakováním kroků 1-4 upevněte druhý klip.
5 Nasaďte popruh
Protáhněte popruh ochranným krytem a očkem.
6 Utáhněte popruh
Utáhněte popruh vyobrazeným způsobem. Opakujte kroky 5 a 6 u druhého očka.
! Ujistěte se, že je popruh bezpečně utažen. Zamezíte tak pádu fotoaparátu.
Nabití baterie
Dodávaná baterie není nabitá. Před použitím ji tedy nabijte.
1 Vložte baterii do nabíječky
Vložte baterii do dodané nabíječky, přičemž dodržte polaritu.
Battery = Baterie
Charge lamp = Kontrolka nabíjení
label = označení
Arrow = Šipka
Battery charger = Nabíječka baterie
Ve fotoaparátu je použita dobíjecí baterie NP-95.
Před zahájením nabíjení baterie připojte dodaný adaptér (při dodání je adaptér již nasazen).
2 Zapojte nabíječku do sítě
Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Rozsvítí se kontrolka nabíjení.
Kontrolka nabíjení
Kontrolka nabíjení indikuje stav baterie takto:
Kontrolka nabíjení
Stav baterie
Nesvítí
Baterie není vložena.
Baterie je plně nabita.
Svítí
Baterie se nabíjí.
Bliká
Závada baterie

Činnost
Vložte baterii.
Vyjměte baterii.
-------------Odpojte nabíječku a vyjměte baterii.

3 Nabijte baterii
Po dokončení nabíjení vyjměte baterii. Informace o době nabíjení jsou uvedeny ve specifikacích
(pozor, za nízkých teplot se doba nabíjení může prodlužovat)
! Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.
Vložení baterie a paměťové karty
Přestože fotoaparát umožňuje ukládat snímky do interní paměti, lze pro ukládání dalších snímků

volitelně použít samostatně prodejné paměťové karty SD, SDHC a SDXC. Po nabití baterie vložte
baterii a paměťovou kartu do přístroje níže uvedeným způsobem.
1 Otevřete kryt prostoru pro baterii
Posuňte západku krytu prostoru pro baterii dle vyobrazení a kryt otevřete.
! Neotevírejte prostor pro baterii, pokud je fotoaparát zapnut. Nedodržení tohoto pokynu může vést
k poškození obrazových souborů či paměťové karty.
! Při manipulaci s krytem prostoru pro baterii nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
2 Vložte baterii
Nastavte oranžový proužek na baterii proti oranžové aretaci baterie a vsuňte baterii do fotoaparátu,
přičemž její aretaci tiskněte směrem ke straně. Ujistěte se, že baterie je řádně aretována.
Orange stripe = Oranžový proužek
Battery latch = Aretace baterie
! Baterii vložte ve správné poloze. Při vkládání baterie nepoužívejte sílu ani se nepokoušejte
baterii vložit horní stranou dolů nebo stranově převráceně. Ve správné poloze lze baterii snadno
zasunout do přístroje.
3 Vložte paměťovou kartu
Paměťovou kartu uchopte způsobem uvedeným na obrázku vpravo a zasuňte ji až nadoraz do slotu.
Správnou polohu karty poznáte podle „kliknutí“.
! Ujistěte se, že kartu vkládáte ve správné poloze; nevkládejte ji šikmo a nepoužívejte nepřiměřenou
sílu. Pokud je paměťová karta vložena nesprávně nebo není vložena vůbec, objeví se na displeji
symbol XX a pro záznam a přehrávání bude použita interní paměť.
! Paměťové karty SD/SDHC/SDXC lze uzamknout a zamezit tak jejich formátování a záznamu a mazání
snímků. Před vložením paměťové karty přesuňte přepínač ochrany proti zápisu do pozice odemčeno.
Write-protect switch = Přepínač ochrany proti zápisu
4 Uzavřete kryt prostoru pro baterii
Posuňte západku krytu prostoru pro baterii dle vyobrazení a zavřete prostor pro baterii.
Vyjmutí baterie a paměťové karty
Před vyjmutím baterie nebo paměťové karty vypněte fotoaparát a otevřete kryt prostoru pro baterii.
Chcete-li vyjmout baterii, stiskněte ke straně aretaci baterie a vyobrazeným způsobem vysuňte
baterii z fotoaparátu.
Chcete-li vyjmout paměťovou kartu, stiskněte ji a pomalu ji uvolněte. Poté lze kartu ručně vyjmout.
Při vyjímání paměťové karty může dojít k rychlému vymrštění karty ze slotu. Kartu proto přidržujte
prstem a opatrně ji uvolněte.
! Baterie
• Z kontaktů baterie otřete nečistoty čistým, suchým hadříkem. Při nedodržení tohoto pokynu
nemusí dojít ke správnému nabití baterie.
• Na baterii nelepte štítky ani žádné jiné objekty. Při nedodržení tohoto pokynu nemusí být možné
vyjmout baterii z fotoaparátu.

• Nezkratujte kontakty baterie. Baterie se může přehřát.
• Přečtěte si upozornění v části „Baterie a napájení“
• Používejte pouze nabíječky baterií určené k použití s příslušnou baterií. Při nedodržení tohoto
pokynu může dojít k poškození výrobku.
• Z baterie neodstraňujte štítky ani se nepokoušejte odstranit její vnější obal.
• Baterie při nečinnosti postupně ztrácí kapacitu. Proto ji nabijte nejdříve jeden nebo dva dny před
použitím.
Kompatibilní paměťové karty
Pro použití ve fotoaparátu byly schváleny paměťové karty SD, SDHC a SDXC FUJIFILM a SanDisk.
Úplný seznam schválených paměťových karet je k dispozici na webové stránce
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/. Při použití paměťových karet
jiných typů není zaručena správná činnost fotoaparátu. Fotoaparát není kompatibilní s paměťovými
kartami xD-Picture Cards a MultiMediaCard (MMC).
! Paměťové karty
• Během formátování, zápisu a čtení dat nevypínejte fotoaparát a nevyjímejte paměťovou kartu. Při
nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození karty.
• Novou paměťovou kartu a paměťovou kartu používanou dříve v počítači nebo jiném zařízení je
třeba před použitím ve fotoaparátu naformátovat. Informace o formátování paměťových karet
naleznete na straně 92.
• Paměťové karty mají malé rozměry a je možné je spolknout. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.
Dojde-li k pozření karty dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
• Adaptéry miniSD a microSD s rozměry většími nebo menšími, než má standardní paměťová karta
SD/SHC/SDXC, nemusí být možné normálním způsobem vyjmout z přístroje. Není-li možné kartu
vyjmout, obraťte se na autorizovaný servis. Při vyjímání karty nepoužívejte násilí.
• Na paměťové karty nelepte žádné štítky. Odlepení štítku může vést k poškození fotoaparátu.
• V závislosti na typu paměťové karty SD/SDHC/SDXC může dojít k přerušování záznamu
videosekvence. Pro nahrávání videosekvencí v HD použijte karty Třídy10 a vyšší.
• Při opravě fotoaparátu může dojít k vymazání či poškození dat v interní paměti fotoaparátu. Mějte
na paměti, že subjekt provádějící opravu může prohlížet snímky v interní paměti.
• Naformátováním paměťové karty ve fotoaparátu dojde k vytvoření adresáře, do kterého jsou
následně ukládány snímky. Tento adresář nepřejmenovávejte ani nemažte, resp. nepoužívejte
počítač ani jiné zařízení k editaci, mazání nebo změně jmen obrazových souborů. K mazání snímků
používejte vždy fotoaparát; před zahájením editace nebo přejmenovávání snímků zkopírujte snímky
do počítače a editujte, resp. přejmenovávejte kopie, nikoli originální snímky. Přejmenování snímků ve
fotoaparátu může způsobit problémy při jejich přehrávání.
Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
Otočením spínače ON/OFF do polohy ON zapněte fotoaparát.
Otočením spínače do polohy OFF fotoaparát vypněte.
Stisknutím tlačítka XX zahájíte přehrávání. Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zdvihu se
vrátíte do režimu snímání.
Fotoaparát se automaticky vypne v případě nečinnosti po dobu stanovenou v položce ŘÍZENÍ
SPPOTŘEBY > AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ. Poté, co se fotoaparát automaticky vypne, jej opět zapnete
namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo otočením spínače ON/OFF do polohy OFF a zpět do
polohy ON.
Informace o dalších možnostech úspory energie a zapnutí přístroje jsou uvedeny na straně 91.
Otisky prstů a další nečistoty na objektivu nebo hledáčku mohou ovlivnit snímky nebo obraz v

hledáčku. Objektiv a hledáček proto udržujte v čistotě.
Stav baterie
Po zapnutí fotoaparátu zkontrolujte stav baterie na displeji.
Kontrolka
Popis
(bílá)
Baterie je částečně vybitá.
(bílá)
Baterie je více než z poloviny vybitá.
(červená)
Baterie je téměř vybitá. Nabijte ji co nejdříve.
(bliká červeně)
Baterie je vybitá. Vypněte fotoaparát a baterii nabijte.

Základní nastavení
Po prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí dialog pro volbu jazyka. Nastavte fotoaparát níže popsaným
způsobem (hodiny fotoaparátu lze kdykoli nastavit a jazyk změnit pomocí položek DATUM/ČAS nebo
JAZYK v menu nastavení; informace o zobrazení menu nastavení jsou uvedeny na str. 88).
1 Nastavte jazyk
Vyberte jazyk a stiskněte MENU/OK.
Stisknutím tlačítka DISP/BACK přeskočíte aktuální krok. Veškeré přeskočené kroky se zobrazí při
příštím zapnutí fotoaparátu.
2 Nastavte datum a čas
Stisknutím multifunkčního voliče směrem doleva nebo doprava vyberte rok, měsíc, den, hodinu nebo
minutu a stisknutím voliče směrem nahoru nebo dolů upravte nastavení. Pro změnu pořadí zobrazení
data vyberte formát data a stiskněte multifunkční volič směrem nahoru nebo dolů. Po dokončení
nastavení stiskněte tlačítko MENU/OK pro návrat do režimu fotografování.
Je-li baterie delší dobu vyjmutá, vymažou se údaje hodin fotoaparátu a při dalším zapnutí
fotoaparátu se zobrazí dialog pro volbu jazyka.

Volba zobrazovače
Fotoaparát je vybaven hybridním optickým / elektronickým hledáčkem (OVF/EVF) a LCD displejem
(LCD). Volba zobrazovače se provádí stisknutím tlačítka VIEW MODE.
Automatická volba zobrazovače
pomocí očního senzoru

Pouze hledáček

Pouze LCD

Automatická volba zobrazovače
V tomto režimu se v okamžiku přiblížení oka k hledáčku automaticky zapne hledáček a v okamžiku
oddálení oka od hledáčku se zapne LCD monitor (pozor, snímač pohledu do hledáčku může
kromě oka reagovat i na jiné objekty nebo na světlo svítící přímo na tento snímač).
Eye sensor = Oční snímač
Zaostření hledáčku
Fotoaparát je vybaven dioptrickou korekcí v rozsahu -2 až +1 m-1, jenž umožňuje přizpůsobení
hledáčku individuálním zraku. Otáčejte ovladačem dioptrické korekce, dokud obraz v hledáčku
nebude ostrý.

Diopter adjustment control = Dioptrická korekce
Nastavení jasu displeje
Jas hledáčku a LCD displeje je možno nastavit volbou NASTAVENÍ OBRAZU > JAS EVF/LCD v menu
nastavení (str. 90).
Intenzivní okolní světlo
Odrazy a odlesky způsobené intenzivním okolním světlem mohou znesnadňovat pozorování LCD
displeje, zejména při venkovním použití fotoaparátu. Tento problém můžete vyřešit zapnutím
venkovního režimu podržením tlačítka Q. Venkovní režim lze zapnout rovněž pomocí volby
NASTAVENÍ OBRAZU > REŽIM DISPLEJE PRO SLUNEČNÍ SVĚTLO v menu nastavení (str. 90).
Použití hybridního hledáčku
Pomocí voliče zobrazení hledáčku můžete přepínat mezi optickým a elektronickým hledáčkem.
Displej optického hledáčku

Displej elektronického hledáčku

Volba zobrazovače
Zobrazovač vyberte podle požadované činnosti
Zobrazovač

Popis
Toto zobrazení není zatíženo vadami digitálního videa a umožňuje přímé pozorování
objektu bez zpoždění. Objekt je vždy zobrazen ostře, což umožňuje kontrolu jeho
Optický
výrazu v libovolném okamžiku. Obrazové pole hledáčku je o něco větší, než obrazové
hledáček
pole objektivu, a umožňuje tak snáze vyhledat objekt bez oddálení oka od hledáčku.
(OVF)
Okénko hledáčku se však nachází v určité vzdálenosti od objektivu, což má za následek
vznik paralaxy způsobující lehce odlišné zobrazení v hledáčku oproti výslednému
snímku.
Toto zobrazení poskytuje přímý průhled objektivem a zobrazuje přesně stejný obraz
Elektronický
jako objektiv – umožňuje tak naprosto přesné určení výřezu snímku a kontrolu
hledáček
zaostření, hloubky ostrosti, expozice a vyvážení bílé barvy (může mít však lehké
(EVF)
zpoždění oproti skutečnosti).
Toto zobrazení je identické se zobrazením v elektronickém hledáčku, s tím rozdílem, že
LCD displej jeho větší rozměry umožňují snazší sledování fotografických informací a záběru
objektivu. Obraz může být hůře viditelný na jasném světle.

Tlačítko DISP/BACK
Tlačítkem DISP/BACK se ovládá zobrazení informací v hledáčku a na LCD displeji
Optický hledáček: Snímání
Standardní zobrazení

Vlastní zobrazení

Elektronický hledáček: Snímání
Standardní zobrazení

Vlastní zobrazení

LCD displej: Snímání
Podrobné zobrazení
Vlastní zobrazení

Standardní zobrazení

Vlastní zobrazení
Zobrazované prvky lze vybrat v položce ZOBR. VLASTNÍ NASTAVENÍ v menu režimu snímání
Pomocná mřížka
Virtuální horizont
Zaostřovací vzdálenost (automaticky)
Zaostřovací vzdálenost (manuálně)
Histogram

Expozice (čas závěrky, clona a citlivost)
Korekce expozice
Měření
Režim blesku
Vyvážení bílé

Simulace filmu
Dynamický rozsah
Počet zbývajících snímků na médiu
Kvalita a rozměry snímku
Stav baterie

Informace o umístění těchto položek v obraze viz str. 6-8.

Elektronický hledáček/LCD displej: Přehrávání
Zobrazené informace

Skryté informace

Oblíbené položky

Fotografické informace

! Optický hledáček nelze pro přehrávání použít.
Histogramy
Histogramy zobrazují rozložení tónů v obraze. Vodorovná osa zobrazuje jas, svislá osa pak počet
pixelů.
Stíny

Světla

Počet pixelů
Jas pixelů
Optimální expozice: Pixely jsou rovnoměrně rozloženy ve vyrovnané křivce v celém tonálním
rozsahu.
Přeexpozice: Pixely jsou soustředěny v pravé části grafu.
Podexpozice: Pixely jsou soustředěny v levé části grafu.

Základy fotografování a přehrávání
Fotografování
V této části je popsáno, jak fotografovat s použitím programové automatiky (režim P). Informace o
režimech S, A a M jsou uvedeny na str. 36.
1 Zvolte programovou automatiku.
Nastavte čas závěrky a clonu na A (čas závěrky se nastavuje otáčením ovladače času závěrky). Na
displeji se zobrazí symbol P.
Optický hledáček

EVF/LCD

Tlačítko Q
Ke kontrole a úpravě nastavení fotoaparátu lze použít tlačítko Q (str. 34).
2 Zvolte jednorázové zaostření.
Otočte volič režimu ostření na AF-S (str. 46).

3 Připravte fotoaparát
Držte fotoaparát v klidu oběma rukama a zapřete si lokty o boky. Chvění rukou může vést
k rozmazání fotografií.
Pokud nechcete mít rozmazané či příliš tmavé (podexponované) snímky, nezakrývejte svými prsty
objektiv, blesk a pomocné světlo AF.
4 Zaostřete
Zaměřte snímek s fotografovaným objektem ve středu zobrazovače a zaostřete namáčknutím tlačítka
spouště do poloviny zdvihu.
Pokud je fotografovaný objekt příliš slabě nasvícen, může se rozsvítit pomocné světlo AF (str. 78).
Pokud je fotoaparát schopen zostřit, ozvou se dvě pípnutí a zaostřená oblast se rozsvítí zeleně. Po
dobu namáčknutí spouště se uzamkne zaostření a expozice.
Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, zaostřovací rámeček zčervená a zobrazí se symbol !AF.
Pokud je fotografovaný objekt blízko fotoaparátu, zvolte režim makro a zkuste zaostřit znovu (str.
31).
5 Pořiďte snímek
Exponujte snímek jemným domáčknutím tlačítka spouště až nadoraz.
Prohlížení snímků
Prohlížení snímků na celou obrazovku
Snímky lze prohlížet v hledáčku nebo na LCD displeji. Pokud pořizujete fotografie, na kterých vám
opravdu záleží, pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledky.
Prohlížení snímků zahájíte stisknutím tlačítka XX.
Další snímky si můžete prohlédnout otáčením multifunkčního voliče nebo jeho stisknutím doleva či
doprava. Snímky v pořadí, v němž byly pořízeny, si přehrajete stisknutím či otáčením doprava,
v opačném pořadí pak stisknutím či otáčením doleva. Pokud chcete rychle přejít na určitý snímek,
podržte ovladač stisknutý po delší dobu.
Fotografie pořízené jinými fotoaparáty jsou při přehrávání označeny symbolem XX („dárek“).
Oblíbené: Hodnocení oblíbených
Pokud chcete ohodnotit aktuální snímek, stiskněte tlačítko DISP/BACK a poté zvolte žádnou až pět
hvězdiček (opakovaným) stisknutím multifunkčního ovladače nahoru a dolů.
Prohlížení fotografických informací
Fotografické informace lze zobrazit stisknutím příkazového ovladače doprava.
Základní údaje

Podrobné údaje, strana 1

Aktivní zaostřovací bod

Podrobné údaje, strana 2

Další snímky zobrazíte otáčením multifunkčního voliče.
Zvětšení zaostřovacího bodu
Stisknutím středu příkazového ovladače zvětšíte zaostřovací bod. Dalším stisknutím ovladače se

vrátíte k zobrazení celého snímku.
Přehrávání se zvětšením (Playback Zoom)
Stisknutím XX zvětšíte aktuální snímek, stisknutím XX jej zmenšíte. Při zvětšení snímku lze
prostřednictvím multifunkčního voliče prohlédnout oblasti snímku, které nejsou aktuálně zobrazeny.
Stisknutím DISP/BACK nebo MENU/OK snímek opět zmenšíte.
Indikátor zoomu
Navigační okno ukazuje aktuálně zobrazenou část snímku
Maximální zvětšení závisí na velikosti snímku. Přehrávání se zvětšením není k dispozici u oříznutých či
zmenšených kopií uložených ve velikosti 640.

Současné přehrávání více snímků
Pokud chcete změnit počet zobrazených snímků, stiskněte při zobrazení celého snímku tlačítko XX.
Stiskněte XX k zobrazení většího počtu snímků.
Stiskněte XX k zobrazení většího počtu snímků.
Pomocí multifunkčního ovladače můžete vybrat a stisknutí MENU/OK zobrazit vybraný snímek na
celé ploše displeje. Při zobrazení matice devíti a sta snímků zobrazíte větší počet snímků stisknutím
multifunkčního voliče nahoru nebo dolů.
Mazání snímků
Pokud chcete smazat jednotlivé snímky, několik vybraných snímků nebo všechny snímky, stiskněte
multifunkční volič nahoru (XX) a zvolte jednu z následujících možností. Pozor, smazané snímky již
nelze obnovit. Než budete pokračovat, zkopírujte si důležité snímky do počítače nebo jiného úložiště.
Možnost

Popis
Stisknutím multifunkčního voliče procházejte snímky a stisknutím MENU/OK smažte
SNÍMEK
aktuální snímek (nezobrazuje se potvrzující dialog).
Procházejte snímky a stisknutím MENU/OK je vyberte/zrušte výběr (snímky zařazené do
VYBRANÉ fotoknih či objednávek fotografií jsou označeny symbolem „!“). Po dokončení operace
SNÍMKY
stiskněte DISP/BACK. Zobrazí se potvrzující dialog. Vyberte OK a stisknutím MENU/OK
vymažte vybrané snímky.
Zobrazí se potvrzující dialog; vyberte OK a stisknutím MENU/OK smažte všechny
nechráněné snímky (pokud je vložena paměťová karta, vymažou se pouze snímky na
VŠECHNY
paměťové kartě; snímky v interní paměti se vymažou pouze v případě, že není vložena
SNÍMKY
paměťová karta). Stisknutím DISP/BACK se vymazání zruší; pozor, snímky smazané před
stisknutím tlačítka nelze obnovit.
Chráněné snímky nelze smazat. Pokud si přejete smazat chráněné snímky, nejprve zrušte jejich
ochranu (str. 82).
Snímky lze smazat rovněž volbou SMAZAT v menu přehrávání.
Pokud se zobrazí zpráva s upozorněním, že zvolené snímky jsou součástí objednávky DPOF, smažte je
stisknutím MENU/OK.

Práce s bleskem
Pro lepší nasvětlení scény při fotografování v noci nebo v interiéru za špatného světla použijte
vestavěný blesk.
Pokud chcete zvolit režim blesku, stiskněte multifunkční volič doprava. Zobrazí se následující
možnosti. Otočte voličem nebo jej stiskněte vlevo či vpravo, vyberte příslušnou možnost a stiskněte
MENU/OK.
Režim
Popis
(BLESK AUTO)/
(POTLAČENÍ
Blesk spustí v případě potřeby. Doporučuje se pro většinu situací.
ČERVENÝCH OČÍ)
(BLESK VŽDY)/
Blesk spustí při každé expozici snímku. Použijte pro objekty v protisvětle nebo
BLESK VŽDY
pro přirozené barevné podání při fotografování za jasného světla.
Blesk nespustí ani při slabém nasvětlení fotografovaného objektu. Doporučuje
(BLESK NIKDY)
se použití stativu.
(POMALÁ
SYNCHRO)/
Zachytí hlavní fotografovaný objekt a pozadí i za špatného světla (pozor,
(POTL. ČERV. OČÍ
dobře osvětlené scény mohou být přeexponovány).
A POMALÁ
SYNCHRO)
Zabudovaný blesk je možno využít k řízení volitelných externích zábleskových
(ŘÍDICÍ JEDNOTKA)
jednotek.
Tuto možnost vyberte při použití volitelných zábleskových jednotek od jiných
(EXTERNÍ BLESK)
výrobců.
Potlačení jevu červených očí je v těchto režimech k dispozici, pokud je zvolena možnost ZAP u
položky POTLAČENÍ JEVU ČERVENÝCH OČÍ v menu snímání (str. 79). Tato funkce minimalizuje jev
„červených očí“ způsobený odrazem zábleskového světla od sítnice oka fotografované osoby, jak
ukazuje ilustrace vpravo.
Pokud se při namáčknutí tlačítka spouště zobrazí symbol XX, blesk při pořízení snímku spustí.
S výjimkou režimu řídicí jednotky může blesk při každé expozici spustit několikrát. Nehýbejte
fotoaparátem, dokud není expozice kompletní.
Při fotografování s bleskem sejměte sluneční clony. Zabráníte tak vzniku stínů ve fotografiích.
! V tichém režimu blesk nespustí.
Synchronizační časy blesku
Blesk se synchronizuje se závěrkou při časech 1/2000 s a delších.
Volitelné zábleskové jednotky
S fotoaparátem lze použít rovněž volitelné zábleskové jednotky FUJIFILM nasazené do systémové
patice. Nepoužívejte zábleskové jednotky třetích stran, které na patici fotoaparátu vydávají
nadměrně vysoké napětí.
Clona, citlivost a dosah blesku
Dosah blesku závisí na citlivosti a cloně
Clona při citlivosti
Dosah
200 400 800 1600 3200 6400
m
Stop
2
0,5-18 1,6-59

2
2,8
4
5,6
8

2
2,8
4
5,6
8
11

2
2,8
4
5,6
8
11
16

2
2,8
4
5,6
8
11
16
-

2
2,8
4
5,6
8
11
16
-

2,8
4
5,6
8
11
16
-

0,5-13
0,5-9,0
0,5-6,4
0,5-4,5
0,5-3,2
0,5-2,3
0,5-1,6
0,5-1,1
0,5-0,8

1,6-42
1,6-29
1,6-20
1,6-14
1,6-10
1,6-7,5
1,6-5,2
1,6-3,6
1,6-2,6

Režim makro (fotografování zblízka)
Pokud chcete zaostřit na vzdálenost již od 10 cm, stiskněte multifunkční volič doleva a zvolte XX.
Pokud je zapnut optický hledáček, fotoaparát automaticky přepne na hledáček elektronický (z
důvodu paralaxy fotoaparát při použití optického hledáčku nezaostří na vzdálenost kratší než 80 cm).
Pokud chcete režim makro vypnout, stiskněte multifunkční volič doleva a zvolte VYP.
LCD displej a elektronický hledáček lze použít k zaostřování na krátké vzdálenosti i v případě, že není
zvolen režim makro, avšak čas nutný k zaostření se prodlouží.
Při fotografování s bleskem na vzdálenost kratší než 50 cm se na fotografiích může objevit stín
objektivu. Vypněte blesk nebo prodlužte vzdálenost od fotografovaného objektu.
Základy nahrávání videa a přehrávání
Nahrávání vide ve vysokém rozlišení (HD)
Pomocí fotoaparátu lze natáčet krátké videoklipy ve vysokém rozlišení. Zvuk je nahráván v režimu
stereo zabudovaným mikrofonem; v průběhu nahrávání nezakrývejte mikrofon a nepřepínejte volič
režimu hledáčku umístěný vedle mikrofonu.
1 Nastavte clonu na A.
2 Po stisknutí tlačítka DRIVE se zobrazí možnosti režimů fotoaparátu. Stisknutím multifunkčního
voliče nahoru nebo dolů vyberte XX (MOVIE) a stiskněte MENU/OK.
3 Nahrávání zahájíte stisknutím tlačítka spouště až nadoraz.
4 Dalším stisknutím tlačítka spouště až nadoraz nahrávání ukončíte. Nahrávání skončí automaticky
nebo při zaplnění paměti.
Ohnisková vzdálenost, expozice a vyvážení bílé se v průběhu nahrávání nastavují automaticky. Barva
a jas zaznamenaného obrazu se může lišit od obrazu zobrazeného před zahájením nahrávání.
Při nahrávání videa se rozsvítí kontrolka
! Mikrofon může zaznamenat hluk objektivu a další zvuky, které fotoaparát během nahrávání vydává.
! Ve videoklipech obsahujících velmi jasné objekty se mohou objevit svislé či vodorovné podlouhlé
skvrny. Jedná se o běžný jev, nikoli o poruchu.
! Pokud je zapnut optický hledáček, fotoaparát se automaticky přepne na hledáček elektronický.
Tlačítko Q
Ke kontrole a úpravě nastavení fotoaparátu lze použít tlačítko Q (str. 34).
Přehrávání videoklipů
Během přehrávání jsou videoklipy zobrazeny tak, jak je ukázáno vpravo. Při přehrávání videa lze

provádět tyto operace:
Operace
Přehrávání/pauza
Konec přehrávání
Nastavení
rychlosti
Nastavení
hlasitosti

Popis
Přehrávání spustíte stisknutím multifunkčního voliče směrem dolů. Dalším
stisknutím přehrávání pozastavíte. Při pozastaveném přehrávání můžete
stisknutím multifunkčního voliče vlevo či vpravo přejít o jedno políčko záznamu
vzad či vpřed.
Přehrávání ukončíte stisknutím multifunkčního voliče směrem nahoru.
Stisknutím multifunkčního voliče vlevo či vpravo upravíte rychlost přehrávání
v jeho průběhu.
Stisknutím MENU/OK pozastavíte přehrávání a zobrazíte ovládání hlasitosti.
Stisknutím multifunkčního voliče nahoru či dolů upravíte hlasitost; po dalším
stisknutí MENU/OK bude přehrávání pokračovat. Hlasitost lze nastavit rovněž
pomocí volby HLASITOST PŘEHRÁVÁNÍ V MENU PŘEHRÁVÁNÍ (STR. 86).

Zobrazovač v průběhu přehrávání zobrazuje přehranou a zbývající část videoklipu.
! Při přehrávání nezakrývejte reproduktor.
! V tichém režimu není přehráván zvuk
Movie icon = Ikona videa
Progress bar = Zobrazení přehrané a zbývající části
Arrow = Šipka
Rychlost přehrávání
Stisknutím multifunkčního voliče doleva nebo doprava upravte rychlost přehrávání v jeho průběhu.
Rychlost ukazuje počet šipek (XX nebo XX).
Tlačítko Q (rychlé menu)
Používání tlačítka Q (rychlé menu)
Stisknutím tlačítka Q získáte rychlý přístup k následujícím položkám. Více informací o dostupných
možnostech je uvedeno na následujících stranách.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VOLBA VLASTNÍCH NASTAVENÍ
ISO
DYNAMICKÝ ROZSAH
VYVÁŽENÍ BÍLÉ
SNÍŽENÍ MÍRY ŠUMU
ROZMĚRY SNÍMKU
KVALITA SNÍMKU
SIMULACE FILMU
TÓN VE SVĚTLECH
TÓN VE STÍNECH
BARVA
OSTROST
SAMOSPOUŠŤ
REŽIM AF
REŽIM BLESKU

16

JAS EVF/LCD

1 Stisknutím tlačítka Q zobrazíte rychlé menu v průběhu fotografování.
2 Pomocí multifunkčního voliče vyberete položky, otáčením příkazového ovladače je změníte.
3 Po dokončení nastavení ukončíte menu stisknutím tlačítka Q.
Pro rychlý přístup k sadám vlastních nastavení stiskněte a podržte tlačítko Q.
Režim videa
V režimu videa obsahuje rychlé menu tyto položky:
REŽIM VIDEA
VYVÁŽENÍ BÍLÉ
SIMULACE FILMU
JAS EVF/LCD

