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Než začnete
Dodávané příslušenství
Následující položky jsou součástí vybavení fotoaparátu:

Dobíjecí baterie NP-95

Kryt objektivu

AC-5VT napájecí adaptér

Nástroj pro upínání spon

* Tvar adaptéru se v různých oblastech liší.
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Vidlicový nástavec do zásuvky *

Kovové spony k popruhu (2×)

Kabel USB
• Ochranné kryty (2×)
• Popruh na rameno
• Návod k obsluze
(tento návod)

O tomto návodu
Symboly a značky

Paměťové karty
Snímky je možné ukládat na volitelné paměťové karty SD, SDHC a SDXC nazývané v tomto návodu „paměťovými kartami“.

Než začnete

V tomto návodu k obsluze se používají následující symboly:
Q Pro správný provoz fotoaparátu je třeba si přečíst tyto informace před jeho použitím.
R Dodatečné informace, které mohou být při používání fotoaparátu užitečné.
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Péče o výrobek
Pro trvalý požitek z fotoaparátu jeho povrch po každém použití očistěte měkkým a suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte alkohol, ředidla nebo jiné těkavé látky, které by mohly způsobit odbarvení nebo deformaci
kůže na těle fotoaparátu. Jakoukoli kapalinu je třeba z fotoaparátu okamžitě odstranit měkkým suchým hadříkem. Prach z monitoru odstraňte ofukovacím balónkem, přičemž dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali, a
pak jej jemně otřete měkkým suchým hadříkem. Jakékoli zbývající skvrny mohou být odstraněny jemným
setřením pomocí kousku papíru na čištění objektivů od firmy FUJIFILM, na který bylo naneseno malé množství tekutiny na čištění objektivů.
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První kroky
Připojení popruhu
Nejprve připojte spony popruhu na fotoaparát a poté připojte samotný popruh.

1 Otevřete sponu popruhu.
K otevření spony popruhu použijte nástroj pro
upnutí spon a ujistěte se, že jsou nástroj a spona
vzájemně natočeny jako na obrázku.

Q Uchovávejte tento nástroj na bezpečném místě.
Budete jej potřebovat k otevírání spon při každém
snímání popruhu.
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2 Umístěte sponu popruhu do očka.
Nasuňte poutko popruhu do mezery svorky. Vyjměte nástroj a druhou rukou udržujte svorku na
svém místě.

3 Protáhněte svorku očkem.
Otáčejte svorku očkem až do
okamžiku, kdy se uzavře.

Připojení popruhu

4 Nasaďte ochranný kryt.
Podle návodu nasaďte ochranný kryt na očko,
černá strana krytu musí směřovat k fotoaparátu.
Kroky 1–4 zopakujte i u druhého očka.

6 Popruh upevněte.
Upevněte popruh dle obrázku. Kroky 5–6 zopakujte i u druhého očka.

První kroky

5 Vložte popruh.

Q Abyste zabránili pádu fotoaparátu na zem, ujistěte se,
že je popruh správně upevněn.

Popruh provlékněte skrz ochranný kryt a očko.
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Vkládání baterie a paměťové karty
Níže popsaným způsobem vložte baterii a paměťovou kartu.

1 Otevřete krytku prostoru pro baterii.
Posuňte západku prostoru pro baterii vyobrazeným způsobem a otevřete krytku.

2 Vložte baterii.
Pomocí baterie udržujete její západku přitisknutou k jedné straně, vložte ji kontakty napřed ve
směru označeném šipkou. Ověřte si, zda je baterie spolehlivě zajištěná.
Šipka

Q Krytku prostoru pro baterii neotevírejte, je-li fotoaparát zapnutý. Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohlo by dojít k poškození souborů se snímky
nebo paměťových karet.
Q Při manipulaci s krytkou prostoru pro baterii nepoužívejte nadměrnou sílu.
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Západka baterie

Q Baterii vložte ve zobrazené orientaci. Nepoužívejte
sílu, ani se nepokoušejte vkládat baterii vzhůru nohama či zadem napřed. Baterie vkládaná ve správné orientaci půjde lehce zasunout.

Vkládání baterie a paměťové karty

3 Vložte paměťovou kartu.

4 Zavřete krytku prostoru pro baterii.

Držte paměťovou kartu vyobrazeným způsobem
a zasouvejte ji, dokud nezapadne na své místo v
zadní části slotu.

První kroky

Klik!
Vyjímání baterie a paměťové karty

Q Ujistěte se, že je karta ve správné orientaci; nevkládejte ji šikmo ani netlačte silou. Pokud není
paměťová karta správně vložená nebo pokud není
vložena žádná paměťová karta, na LCD monitoru se
zobrazí ikona a a pro záznam a přehrávání bude
použita vnitřní paměť.

Před vyjmutím baterie nebo paměťové karty vypněte
fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii.
Pro vyjmutí baterie přitiskněte západku baterie ke straně a vysuňte
baterii z fotoaparátu, jak je znázorněno na obrázku.
Západka baterie

Paměťovou kartu vyjměte zatlačením na ni a pomalým vysunutím. Poté můžete kartu rukou
vyjmout. Při vyjímání paměťové
karty může dojít k tomu, že karta
vyskočí ze slotu příliš rychle. Prstem ji přidržte a jemně ji následně
vytáhněte.
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Nabíjení baterie
Baterie není při dodávce nabitá. Před použitím ji proto nabijte. Fotoaparát nabíjí baterii vevnitř.
• Fotoaparát používá dobíjecí baterii NP-95.
• Plné nabití baterie trvá zhruba 4 hodiny a 30 minut.

1 Připojte vidlicový nástavec do napájecího

adaptéru.
Nasaďte vidlicový nástavec dle obrázku a zkontrolujte, zda je plně zasunut na místo a zacvaknut
do koncovek napájecího adaptéru.

2 Nabijte baterii.

Připojte fotoaparát k přiloženému napájecímu
adaptéru pomocí přiloženého USB kabelu. Poté
adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě v interiéru.

Napájecí adaptér

Q Ujistěte se, že jsou konektory správně natočeny, a
poté je plně zasuňte.
Vidlicový nástavec

Q Vidlicový nástavec je určen výhradně pro napájecí
adaptér dodávaný s fotoaparátem. Nepoužívejte jej
s jinými zařízeními.

10

Nabíjení baterie

Stav nabíjení
Ikonky stavu baterie ukazují momentální stav jejího nabíjení, pokud je fotoaparát zapnutý, a pokud je vypnutý, ukazuje
tento stav kontrolka.
Kontrolka, když je fotoaparát vypnutý
Svítí
Nesvítí
Bliká
—

Stav baterie
Nabíjení baterie.
Nabíjení je hotové.
Chyba baterie.
Pracuje v režimu vnějšího napájení.

R Fotoaparát pracuje v režimu vnějšího napájení, pokud je zapnutý a zároveň připojený k napájecímu adaptéru a má
uvnitř vloženou baterii.

První kroky

Ikona stavu baterie, když je fotoaparát zapnutý
Y (žlutá)
N (zelená)
Z (červená)
Žádná ikonka

Q Baterie se nebude nabíjet, pokud se fotoaparát nachází v režimu fotografování.
Q Nečistoty z koncovek baterie otírejte čistým suchým hadříkem. V opačném případě se nemusí baterie začít nabíjet.
Q Na baterii nelepte štítky ani jiné předměty. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit, že baterii nebude možné
vyjmout z fotoaparátu.
Q Nezkratujte kontakty baterie. Mohla by se přehřát.
Q Přečtěte si upozornění v kapitole „Baterie a napájení“.
Q Používejte pouze nabíječky navržené pro použití s dotyčnou baterií. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k poruše výrobku.
Q Z baterie neodstraňujte nálepky, ani se nepokoušejte její obal trhat či oloupávat.
Q Nepoužívaná baterie se postupně vybíjí. Jeden nebo dva dny před použitím baterii nabijte.
Q Doba nabíjení se může při velmi nízkých či velmi vysokých teplotách prodlužovat.
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Nabíjení baterie

Nabíjení přes počítač
Baterii lze nabít připojením fotoaparátu k počítači. Připojte dodaný USB kabel, jak je znázorněno na obrázku, a ujistěte
se, že jsou konektory plně zasunuty.

Q Připojte fotoaparát přímo k počítači; nepoužívejte USB rozbočovač nebo klávesnici.
Q Pokud počítač přejde během nabíjení do režimu spánku, nabíjení se přeruší. Pro jeho pokračování vypněte na
počítači režim spánku a odpojte a zase připojte USB kabel.
Q V závislosti na specifikaci, nastavení či aktuálním stavu počítače nemusí být napájení možné.
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Zapnutí a vypnutí fotoaparátu
Pro zapnutí fotoaparátu otočte zoomovým kroužkem vyobrazeným způsobem. Pro jeho vypnutí
otočte zoomovým kroužkem do polohy OFF.

112 85 50 35
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Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání
Stisknutím tlačítka a asi na jednu sekundu zapnete fotoaparát a spustíte přehrávání.

OFF

R Stisknutím tlačítka a zahájíte přehrávání. Stisknutím
tlačítka závěrky do poloviny se vrátíte do režimu fotografování.
R Fotoaparát se automaticky vypne, pokud nejsou provedeny žádné úkony po dobu vybranou u položky Z ŘÍZENÍ SPOTŘEBY > AUTOMAT. VYPNUTÍ v nabídce
nastavení. Chcete-li fotoaparát znovu uvést do provozu
poté, co došlo k jeho automatickému vypnutí, otočte
zoomovým kroužkem do polohy OFF a poté fotoaparát
zapněte.
Q Otisky prstů a další stopy na objektivu nebo v hledáčku
mohou ovlivnit výsledné snímky nebo pohled skrz hledáček. Udržujte objektiv a hledáček čisté.

Q Při stisknutí tlačítka závěrky se fotoaparát do režimu
fotografování sám nepřepne.

První kroky

Pro vypnutí fotoaparátu znovu stiskněte tlačítko a.

Úroveň nabití baterie
Po zapnutí fotoaparátu
zkontrolujte úroveň nabití
baterie na displeji.

Indikace
N
L
J
J
(červená)

Popis
Baterie je téměř plně nabitá.
Baterie je nabitá do zhruba dvou třetin.
Baterie je nabitá do zhruba jedné třetiny. Nabijte baterii co nejdříve.
Baterie je vybitá. Vypněte fotoaparát a znovu
baterii nabijte.
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Základní nastavení
Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí dialogové
okno pro výběr jazyka. Nastavte fotoaparát níže popsaným způsobem (kdykoli můžete resetovat hodiny či změnit jazyk pomocí položek F DATUM/ČAS
či Q a v nabídce nastavení).

1 Zapněte fotoaparát.
112 85 50 35
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OFF

Použití voliče
Pro zvýraznění položek stiskněte volič nahoře, dole, vlevo nebo vpravo a pro výběr stiskněte tlačítko MENU/OK.
Posuňte kurzor nahoru

2 Zvýrazněte jazyk a stiskněte tlačítko MENU/OK.
START MENU

Vyberte zvýrazněnou položku
Posuňte kurzor
doleva

ENGLISH

Posuňte kurzor
doprava

Posuňte kurzor dolů
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FRANCAIS
DEUTSCH
SET

NO

R Pro přeskočení aktuálního kroku stiskněte DISP/
BACK. Při dalším zapnutí fotoaparátu se zobrazí
všechny kroky, které byly přeskočeny.

Základní nastavení

4 Zobrazí se volby pro správu energie. Stiskněte

nebo vpravo zvýrazníte rok, měsíc, den, hodinu
nebo minutu a stisknutím nahoře nebo dole proveďte změnu. Chcete-li změnit pořadí, ve kterém
se rok, měsíc a den zobrazují, zvýrazněte formát
data a stiskněte volič nahoře nebo dole. Po dokončení nastavení stiskněte MENU/OK.

volič nahoře nebo dole pro zvýraznění některé
z následujících možností a poté stiskněte tlačítko
MENU/OK:
• n SPOŘIČ ENERGIE: Šetří energii baterie.
• o VYSOKÝ VÝKON: Zvolte pro jasnější displej a
rychlejší zaostřování.

NENÍ NASTAVEN DATUM / ČAS
2016
2015
RR. MM. DD

2014
2013
2012

NASTAVIT

1. 1

12 : 00
AM

R Pokud je baterie vyjmuta na delší dobu, hodiny fotoaparátu se vynulují a při zapnutí fotoaparátu se zobrazí
dialogové okno pro výběr jazyka.

První kroky

3 Zobrazí se datum a čas. Stisknutím voliče vlevo

NE
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Základy fotografování a zobrazování snímků
Pořizování snímků
Tato kapitola pokrývá základy pořizování snímků v režimu S (POKROČ. AUTOM. SR).

1 Zvolte režim S.
Otočte kroužek volby režimu na S (POKROČ.
AUTOM. SR). Následující informace se zobrazí na
LCD monitoru.

Symbol motivového programu
Fotoaparát automaticky vybírá vhodný motivový
program.

Ikona g
V režimu S fotoaparát nepřetržitě zaostřuje a vyhledává tváře, čímž se rychleji vybíjí baterie. Na LCD
monitoru se zobrazí ikona g.
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Použití blesku
Chcete-li vztyčit při nedostatečném osvětlení blesk,
stiskněte vyskakovací přepínač blesku.

Pořizování snímků

2 Připravte fotoaparát.

4 Zaostřete.

Fotoaparát uchopte oběma
rukama, s lokty přitisknutými k tělu. Třesoucí se nebo
nepodepřené ruce mohou
způsobit rozmazání snímků.

Zarámujte snímek s objekty uprostřed
displeje a namáčkněte tlačítko závěrky
do poloviny pro zaostření.

Abyste předešli nezaostřeným nebo příliš tmavým (podexponovaným) snímkům,
nezakrývejte prsty nebo jinými předměty objektiv a blesk.

Zaostřovací rámeček
Pokud je fotoaparát schopen zaostřit, dvakrát pípne a zaostřovací pole a
ukazatel zaostřování se
rozsvítí zeleně. Zatímco je tlačítko závěrky
stisknuté do poloviny, Ukazatel zaostření
zaostření a expozice se
zablokují.

Pomocí zoomového kroužku zarámujte snímek
na displeji. Objeví se ukazatel zoomu.

Pokud není fotoaparát schopen zaostřit, zaostřovací
rámeček zčervená, zobrazí se s a ukazatel zaostření se rozbliká bíle.

5 Fotografujte.
Zoomový kroužek

Ukazatel zoomu

Pro pořízení snímku jemně domáčkněte tlačítko závěrky nadoraz.

Základy fotografování a zobrazování snímků

3 Zkomponujte snímek.

R Je-li objekt slabě osvětlen, může se rozsvítit pomocný reflektor AF.
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Prohlížení snímků
Prohlížení snímků přes celou obrazovku
Pro prohlížení snímků přes celou obrazovku stiskněte a.
100-0001

Další snímky lze prohlížet stisknutím levé nebo pravé strany voliče či otáčením příkazového voliče. Chcete-li
prohlížet snímky v pořadí, v jakém byly pořízeny, stiskněte volič či otočte příkazovým voličem vpravo, pro
opačné pořadí stiskněte volič či otočte příkazovým voličem vlevo. Chcete-li rychle projít k požadovanému
snímku, držte volič stisknutý.
R Snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty, jsou při přehrávání označeny ikonou m („obrázek snímku“).

Oblíbené: Hodnocení snímků
Pro ohodnocení aktuálního snímku stiskněte tlačítko DISP/BACK a stiskněte volič nahoře nebo dole pro výběr od nula
do pěti hvězdiček.
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Prohlížení snímků

Zobrazení informací o fotografii
Zobrazení informací o fotografii se mění po každém stisknutí voliče nahoře.

Základní údaje

Zobrazení informací 1

Zobrazení informací 2

11/15/2015 11:15 AM

DALŠÍ

ZPĚT

R Stiskněte volič vlevo nebo vpravo či otočte příkazovým voličem pro zobrazení ostatních zobrazení.

Přibližování bodu zaměření
Pro přiblížení na zaostřovací pole stiskněte střed příkazového voliče. Pro návrat do prohlížení snímků na celé obrazovce
znovu stiskněte střed příkazového voliče.

Základy fotografování a zobrazování snímků

11/15/2015 11:15 AM
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Prohlížení snímků

Přiblížení při prohlížení
Otáčejte příkazovým kroužkem doprava pro zvětšení výřezu aktuálního
snímku a doleva pro zmenšení výřezu (pro shlédnutí více snímků naráz
otočte při zobrazení snímku na celou obrazovku příkazovým kroužkem doleva). Pro ukončení přiblížení stiskněte DISP/BACK nebo MENU/OK.
Příkazový kroužek
Otočte doprava

Otočte doprava

100-0001

Ukazatel zoomu

Otočte doleva

R Maximální míra přiblížení se liší podle velikosti obrázku. Kopie, u nichž byla změněna velikost nebo které byly ořezány
a uloženy při velikosti a, není možné při prohlížení přiblížit.

Navigační okno
Jakmile je snímek zvětšen, lze volič použít k prohlížení částí
snímku, které nejsou momentálně vidět na displeji.
Navigační okno ukazuje, která část snímku je
momentálně zobrazena na
monitoru
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Prohlížení snímků

Prohlížení více snímků najednou
Pro změnu počtu zobrazených snímků otáčejte při zobrazení snímku na
celou obrazovku displeje příkazovým kroužkem doleva.

Příkazový kroužek

100-0001

Otočením doprava
zobrazíte méně snímků.

Pomocí voliče zvýrazněte snímky a stisknutím MENU/OK prohlížejte zvýrazněný snímek na celé obrazovce
(pro přiblížení vybraného snímku zobrazeného na celou obrazovku otočte příkazovým kroužkem doprava).
U zobrazování devíti a jednoho sta snímků stiskněte pro prohlížení dalších snímků volič nahoře nebo dole.

Základy fotografování a zobrazování snímků

Otočením doleva
zobrazíte více snímků.
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Mazání snímků
Chcete-li smazat jednotlivé snímky, skupinu vybraných snímků nebo všechny snímky, stiskněte při
zobrazení snímku na celou obrazovku tlačítko b a
vyberte některou z možností uvedených na následujících stránkách. Mějte na paměti, že vymazané
snímky nemohou být obnoveny. Než začnete s mazáním, zkopírujte si důležité snímky do počítače
nebo na jiné paměťové médium.

VYMAZAT

SNÍMEK
VYBRANÉ SNÍMKY
VŠECHNY SNÍMKY

R Chráněné snímky nemohou být vymazány. Ze všech
snímků, které chcete vymazat, odstraňte ochranu.
R Jestliže se objeví zpráva, že vybrané snímky tvoří součást tiskového příkazu DPOF, stiskněte tlačítko MENU/OK,
chcete-li je vymazat.
R Je-li vložena paměťová karta, budou snímky vymazány z ní. V opačném případě budou vymazány z vnitřní
paměti.
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SNÍMEK
Mazání snímků po jednom.

1 Stiskněte tlačítko b v režimu prohlížení snímků
na celé obrazovce a vyberte SNÍMEK.

2 Pro procházení snímky stiskněte volič vlevo nebo
vpravo a pro vymazání stiskněte tlačítko MENU/OK
(potvrzovací dialog se nezobrazí). Další snímky
vymažete stejným postupem.

Mazání snímků

VYBRANÉ SNÍMKY

VŠECHNY SNÍMKY

Mazání skupiny vybraných snímků.

Slouží k vymazání všech nechráněných snímků.

1 Stiskněte tlačítko b v režimu prohlížení snímků

1 Stiskněte tlačítko b v režimu prohlížení snímků

na celé obrazovce a vyberte VYBRANÉ SNÍMKY.

na celé obrazovce a vyberte možnost VŠECHNY
SNÍMKY.

2 Zvýrazněte snímky a stiskněte tlačítko MENU/OK

3 Po provedení úkonu DISP/BACK stiskněte pro zobrazení potvrzovacího dialogu.

4 Zvýrazněte možnost OK a stisknutím tlačítka
MENU/OK vymažte vybrané snímky.

2 Zobrazí se potvrzovací dialog; zvýrazněte možnost OK a stisknutím tlačítka MENU/OK vymažete
všechny nechráněné snímky. Stisknutím tlačítka
DISP/BACK zrušíte vymazání; mějte však na paměti, že jakékoli snímky, které byly vymazány před
stisknutím tlačítka, nelze obnovit.

Základy fotografování a zobrazování snímků

pro potvrzení nebo zrušení výběru (snímky, které
jsou součástí fotoknih nebo tiskových příkazů,
budou označeny symbolem S).
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Základy natáčení a přehrávání videosekvencí
Natáčení videosekvecí ve vysokém rozlišení (HD)

Sledování videosekvencí

Fotoaparát lze použít k záznamu krátkých videosekvencí ve vysokém rozlišení.

Při přehrávání se videosekvence zobrazují způsobem
znázorněným vpravo. Během zobrazování filmu lze
provádět následující úkony:

1 Stisknutím tlačítka záznamu videosekvencí zahájíte natáčení.

11/15/2015 11:15 AM

PŘEHRAJ

Ikonka videosekvence
Úkon

Ukazatel natáčení

Zbývající čas

2 Opětovným stisknutím tlačítka ukončete natáčení. Natáčení se ukončí automaticky, jakmile
videosekvence dosáhne maximální délky nebo
jakmile je paměťová karta plná.
Q Během zaznamenávání videosekvencí svítí kontrolka.
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Popis
Chcete-li zahájit přehrávání, stiskněte volič
dole. Dalším stisknutím přehrávání poSpuštění/pozastavení
zastavíte. Při pozastaveném přehrávání
přehrávání
stiskněte volič vlevo nebo vpravo pro
posun o jedno políčko vzad nebo vpřed.
Stisknutím voliče nahoru ukončíte přehráUkončení přehrávání
vání.
Pro úpravu rychlosti při přehrávání stiskněte
Úprava rychlosti
volič vlevo nebo vpravo.

Prohlížení snímků na počítači
Připojte fotoaparát k počítači pomocí přiloženého USB kabelu a zkopírujte snímky do počítače.

Q Připojte fotoaparát přímo k počítači; nepoužívejte USB rozbočovač nebo klávesnici.

http://fujifilm-dsc.com/mfs/
• Program RAW FILE CONVERTER (dostupný ke stažení z níže uvedené webové stránky) slouží k prohlížení snímků RAW
na počítači.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/
Mac OS
Program RAW FILE CONVERTER (dostupný ke stažení z níže uvedené webové stránky) slouží k prohlížení snímků RAW
na počítači.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

Základy fotografování a zobrazování snímků

Windows
• Pro zkopírování snímků do počítače lze použít program MyFinePix Studio (dostupný ke stažení z níže uvedené webové stránky). V počítači pak mohou být snímky uloženy, prohlíženy, uspořádány a tisknuty.
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Části fotoaparátu
Části fotoaparátu
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Části fotoaparátu

A Tlačítko možností příkazového kroužku
B Tlačítko závěrky
C Tlačítko záznamu videosekvencí (funkční tlačítko 1)
D Volič korekce expozice
E Volič volby režimu
F Pomocné světlo AF

* Použijte kabel HDMI nejvýše 1,5 m dlouhý.

e Regulátor dioptrické korekce
f Čidlo pohledu do hledáčku
g Kontrolka
h Tlačítko VIEW MODE
i Tlačítko DRIVE
b (mazací) tlačítko (režim přehrávání)

j Příkazový volič
k Tlačítko AEL/AFL (zablokování automatické
expozice/automatického zaostření)

l Tlačítko Q (rychlá nabídka)
Tlačítko konverze RAW (režim prohlížení)

m Volič/funkční tlačítka
n Tlačítko Fn (funkční tlačítko 6)
Tlačítko Wi-Fi (režim prohlížení)

o Tlačítko DISP (displej)/BACK

Části fotoaparátu

Kontrolka samospouště
G Multifunkční sáňky
H Mikrofon (L/R)
I Blesk
J Očko pro upevnění popruhu
K Volič zaostřovacího režimu
L Příkazový kroužek
M Zoomový kroužek
Přepínač ON/OFF
N Objektiv

O Monitor
P Elektronický hledáček (EVF)
Q Krytka kontaktů
R Krytka konektoru pro spojovací stejnosměrný kabel
S Krytka prostoru pro baterii
T Západka krytu komory pro baterii
U Reproduktor
V Stativ
W Konektor mikrofonu/samospouště
X Mikro HDMI konektor*
Y Mikro USB konektor
Z Západka baterie
a Prostor pro baterii
b Slot pro paměťovou kartu
c N přepínač blesku (vyskakovací)
d Tlačítko a (přehrávání)
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Části fotoaparátu
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Volič

Volič volby režimu

Pro zvýraznění položek
stiskněte volič nahoře (w),
dole (t), vlevo (e) nebo
vpravo (r) a pro výběr
stiskněte tlačítko MENU/OK
(q). Tlačítka nahoře, dole,
vlevo a vpravo mají rovněž
druhou funkci coby funkční
tlačítka 2 až 5.

Pro výběr režimu fotografování
otočte kroužek volby režimu na
požadované nastavení.

• S (POKROČ. AUTOM. SR): Fotoaparát automaticky optimalizuje nastavení pro konkrétní motivový program.
• B (AUTO): Jednoduchý režim „zaměřte a foťte“ se doporučuje novým uživatelům digitálních fotoaparátů.
• P: Clonu a čas závěrky lze seřídit pomocí posunu programu.
• S, A, M: Vyberte pro plnou kontrolu nad všemi nastaveními fotoaparátu včetně clony (M a A) a/nebo včetně času
závěrky (M a S).
• Filter (POKROČILÝ FILTR): Vyberte pro pořizování snímků s
efekty filtru.
• Adv. (ADVANCED (POKROČILÉ)): Tento režim ulehčuje práci
pomocí propracovaných technik.
• SP1/SP2 (SCÉNA): Zvolte motivový program vhodný pro
objekt nebo podmínky fotografování a ostatní udělá fotoaparát za vás.
• u (POHYBL. PANOR. 360): Otáčejte fotoaparátem pro pořízení série snímků, které se poté automaticky spojí v
panoráma.

Části fotoaparátu

Příkazový volič

Pomocí příkazového voliče lze procházet
nabídkami, prohlížet snímky a vybírat
možnosti na obrazovce rychlé nabídky.

Příkazový kroužek použijte
pro rychlý přístup k funkcím
fotoaparátu během pořizování snímků. Funkci přiřazenou příkazovému kroužku
lze vybrat stisknutím tlačítka možností příkazového
kroužku. Vyberte z následujících:
• VÝCHOZÍ
• CITLIVOST
• VYVÁŽENÍ BÍLÉ BARVY

• SIMULACE FILMU
• SÉRIOVÉ

„VÝCHOZÍ“
Při volbě VÝCHOZÍ se funkce přiřazená příkazovému
kroužku změní spolu s režimem fotografování.
Režim
S
B
P
S
A
M
Filter
Adv.
SP1/SP2

Příkazový kroužek se používá k
Simulaci filmu
Simulaci filmu; manuálnímu zaostření 1
Posunu programu; manuálnímu zaostření 1
Výběru rychlosti závěrky; manuálnímu zaostření 1
Výběru clony; manuálnímu zaostření 1
Výběru rychlosti závěrky/clony 2; manuálnímu zaostření 1
Výběru pokročilého filtru
Výběru pokročilého režimu
Výběru motivového režimu; manuálnímu zaostření 1

Části fotoaparátu

Stisknutím středu příkazového voliče
přibližte aktivní zaostřovací pole během
pořizování či prohlížení snímků.

Příkazový kroužek

1 Pouze v režimu manuálního zaostření
2 Stisknutím tlačítka možností příkazového kroužku přepínáte mezi
volbou clony a rychlosti závěrky.
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Části fotoaparátu

Tlačítko VIEW MODE
Pomocí tlačítka VIEW MODE můžete níže vyobrazeným způsobem procházet dokola jednotlivými zobrazeními.

EVF

E OČ.SENZ.
OČ.SENZ.: Automatický výběr
displeje pomocí čidla pohledu do
hledáčku

EVF

JEN EVF: Pouze hledáček

LCD

EVF

JEN EVF + E: Pouze hledáček;
čidlo pohledu do hledáčku zapíná
či vypíná displej

LCD

JEN LCD: Pouze LCD monitor

Čidlo pohledu do hledáčku
Čidlo pohledu do hledáčku zapíná hledáček, pokud k němu přiložíte oko, a vypíná jej, pokud od
něj oko odtáhnete (mějte na paměti, že čidlo pohledu do hledáčku může reagovat i na jiné objekty, než je vaše oko, nebo na světlo dopadající přímo na čidlo). Pokud je povolen automatický
výběr displeje, zapne se při vypnutí hledáčku LCD monitor.
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Části fotoaparátu

LCD monitor

Kontrolka

LCD monitor lze naklonit pro
snazší prohlížení, avšak dávejte
pozor, abyste se nedotkli vodičů či si neskřípli prsty nebo jiné
předměty za monitorem. Dotyk
vodičů může způsobit poruchu
fotoaparátu.

Kontrolka ukazuje stav fotoaparátu následovně:

Dioptrická korekce

Bliká zeleně
Bliká zeleně
a oranžově

Stav fotoaparátu
Zaostření zablokováno.
Varování kvůli rozmazání, zaostření či expozici.
Lze pořídit snímek.
Zaznamenávání snímků. Lze pořídit další snímky.

Zaznamenávání snímků. V tuto chvíli není možné pořídit žádné další snímky.
Bliká oranžově Nabíjí se blesk; při pořízení snímku se blesk ne(rychle)
odpálí.
Bliká oranžově Zoomový kroužek je natočen mezi ON a OFF
(pomalu)
(zapnuto a vypnuto). Není možné fotografovat.
Bliká červená Chyba objektivu či paměti.
Svítí oranžově

Části fotoaparátu

Fotoaparát je opatřen možností
korekce dioptrií pro přizpůsobení rozdílům zraku jednotlivých uživatelů. Otáčejte voličem korekce dioptrií, dokud
nebude zobrazení v hledáčku
ostré.

Kontrolka
Svítí zeleně

R Na displeji se mohou rovněž objevit výstražná hlášení.
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Displeje fotoaparátu
Během snímání nebo přehrávání se mohou zobrazit následující typy ukazatelů. V následujícím popisu jsou
všechny dostupné ukazatele z ilustračních důvodů zobrazeny naráz; skutečně zobrazené ukazatele závisí na
nastavení fotoaparátu.

■ Fotografování: LCD monitor/hledáček

* a: ikona ukazuje, že není vložena žádná paměťová karta a že snímky budou ukládány do vnitřní paměti fotoaparátu.
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Displeje fotoaparátu

O Zablokování ovládacích prvků
P Ukazatel tichého režimu
Q Histogram
R Ukazatel vzdálenosti
S Úroveň nabití baterie
T Citlivost
U Ukazatel expozice
V Clona
W Čas závěrky
X Ukazatel zablokování AE
Y Režim fotografování
Z Měření
a Zaostřovací rámeček
b Pokročilá stabilizace šumu

c Režim sériového snímání
d Ukazatel samospouště
e Režim makro (snímky zblízka)
f Režim duální stabilizace
g Elektronický horizont
h Inteligentní digitální zoom
i Ukazatel zoomu
j Zábleskový režim/Korekce zábleskové expozice
k Mikrofon/samospoušť
l Režim zaostření
m Indikátor manuálního zaostření
n Ukazatel zaostření
Části fotoaparátu

A Kontrola ostření
B Ukazatel data
C Stav stahování místopisných dat
D Režim denního světla
E Režim videosekvencí
F Zbývající čas
G Ukazatel vnitřní paměti *
H Počet dostupných snímků
I Velikost/kvalita snímku
J Výstraha zaostření
K Vyvážení bílé barvy
L Simulaci filmu
M Dynamický rozsah
N Teplotní varování

Výběr displeje
Stisknutím tlačítka DISP/BACK vyberte informace ke zobrazení na monitoru a v elektronickém hledáčku.
Standardní

Informace vypnuté

Zobrazení informací
(pouze na monitoru)
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Displeje fotoaparátu

■ Přehrávání

11/15/2015 11:15 AM
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Displeje fotoaparátu

A Datum a čas
B Ukazatel inteligentního rozpoznávání tváří
C Ukazatel odstranění efektu červených očí
D Režim s podporou ostření, režim za nízkého osvětlení
E Pokročilý filtr
F Pohyblivé panoráma z
G Data o poloze
H Chráněný snímek
I Ukazatel tichého režimu

J Číslo snímku
K Darovaný snímek
L Pomocník fotoknihy
M Ukazatel tisku DPOF
N Úroveň nabití baterie
O Velikost/kvalita snímku
P Simulaci filmu
Q Dynamický rozsah
R Vyvážení bílé barvy

S Citlivost
T Korekce expozice
U Clona
V Čas závěrky
W Ukazatel režimu přehrávání
X Označení cíle pro odeslání snímku
Y Oblíbené

Standardní

Informace vypnuté

11/15/2015 11:15 AM

Části fotoaparátu

Výběr displeje
Stisknutím tlačítka DISP/BACK vyberte informace ke zobrazení v režimu přehrávání.

11/15/2015 11:15 AM

11/15/2015 11:15 AM

OBLÍBENÉ

Oblíbené

DALŠÍ

Zobrazení informací
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Nabídky fotoaparátu
Použití nabídek: Režim fotografování
Nabídek fotografování lze použít k úpravě nastavení fotografování. V různých režimech fotografování jsou k
dispozici různé možnosti.

Použití nabídky režimu fotografování

1 Stisknutím MENU/OK zobrazíte režim fotografování.
SNÍMACÍ REŽIM

3 Stisknutím voliče vpravo zobrazíte možnosti zvýrazněné položky.

PROGRAM AE
NASTAVENÍ AUTOM. OSTŘENÍ

NASTAVENÍ AUTOM. OSTŘENÍ
ZAOSTŘOVACÍ POLE

VÝSTUP

2 Stisknutím voliče nahoře nebo dole zvýrazníte
požadovanou položku nabídky.

4 Stisknutím voliče nahoře nebo dole zvýrazníte
požadovanou volbu.

5 Stisknutím MENU/OK vyberte zvýrazněnou možnost.

6 Stisknutím DISP/BACK opustíte nabídku.
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Použití nabídek: Režim fotografování

Možnosti nabídky režimu fotografování
P SIMULACE FILMU

Vybírá motivový program pro režim SP1/SP2.

Provádí simulaci efektů různých typů filmu.

AAdv. REŽIM

X EXP. ŘADA SIM. FLM.

Volba pokročilého režimu fotografování.

Výběr typů filmů pro expoziční řadu filmové simulace.

d ROZŠÍŘENÝ FILTR

B SAMOSPOUŠŤ

Zvolte jej pro pořizování snímků s filtrovými efekty.

Pořizování snímků pomocí samospouště.

G NASTAVENÍ AUTOM. OSTŘENÍ

o INTERV. SNÍMÁNÍ S ČAS.

Úprava nastavení automatického zaostřování.

Úprava nastavení intervalového snímání.

N CITLIVOST

D VYVÁŽENÍ BÍLÉ

Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo.

Úprava barev dle světelného zdroje.

O VELIKOST SNÍMKU

f BARVA

Volba velikosti a poměru stran, s nimiž budou zaznamenány jednotlivé snímky.

Úprava sytosti barvy.

T KVALITA SNÍMKU

Zaostřuje či zjemňuje obrysy.

Výběr formátu souboru a kompresní poměr.

U DYNAMICKÝ ROZSAH
Ovládání kontrastu.

q DOOSTŘOVÁNÍ
r ZVÝRAZNIT TÓN
Úprava vzhledu jasných ploch.

s POTLAČIT TÓN

Nabídky fotoaparátu

A SCÉNA

Úprava vzhledu stínů.

h ODSTRANĚNÍ ŠUMU
Snižuje úroveň šumu na snímcích pořízených při vysokých
citlivostech.
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Použití nabídek: Režim fotografování

R INTEL. DIG. ZOOM

c ASIST. RUČ. OSTŘ.

Inteligentní digitální zoom zvětšuje obraz a zároveň jej
zpracovává k dosažení ostrého výsledku ve vysokém rozlišení.

Volba, jak má být zaostření zobrazeno v režimu manuálního zaostřování.

Z POKR.STABIL.ŠUMU

Nastavuje funkce přiřazené příkazovému kroužku.

Pro povolení funkce pokročilé stabilizace šumu v režimu
S vyberte možnost ZAP.

p BLESK NASTAVENÍ

u VYBRAT VLASTNÍ NASTAVENÍ
Vyvolává nastavení uložená pomocí funkce K UPRAV./
ULOŽ. VLASTNÍ NASTAVENÍ.

K UPRAV./ULOŽ. VLASTNÍ NASTAVENÍ
Uložení nastavení.

b ZAOSTŘI OBLIČEJ
Volba, zda fotoaparát automaticky rozpozná lidské portrétované objekty a nastaví příslušné zaostření a expozici.

C MĚŘENÍ EXPOZICE
Volba, jakým způsobem bude fotoaparát měřit jas objektu.

v PROP.BODU AE A ZAOST.POLE
Volba, zda bude fotoaparát měřit aktuální zaostřovací rámeček při volbě možnosti p BODOVĚ v položce
C MĚŘENÍ EXPOZICE.
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w NASTAV. OVL. KOL.

Výběr zábleskového režimu a úrovně blesku.

W NAST. VIDEO
Úprava nastavení videosekvencí.

r BEZDR. KOMUNIKACE
Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu či tabletu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Použití nabídek: Režim přehrávání
Použití nabídky režimu přehrávání

1 Stiskněte tlačítko a pro vstup do režimu přehrá-

5 Stisknutím voliče nahoře nebo dole zvýrazníte
požadovanou volbu.

vání.

2 Stisknutím MENU/OK zobrazíte nabídku přehrává-

6 Stisknutím MENU/OK vyberte zvýrazněnou možnost.

ní.
PŘEHRÁVACÍ REŽIM
BEZDR. KOMUNIKACE

7 Stisknutím DISP/BACK opustíte nabídku.

VÝSTUP

požadovanou položku nabídky.

4 Stisknutím voliče vpravo zobrazíte možnosti zvýrazněné položky.

Nabídky fotoaparátu

3 Stisknutím voliče nahoře nebo dole zvýrazníte
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Použití nabídek: Režim přehrávání

Možnosti nabídky režimu přehrávání
r BEZDR. KOMUNIKACE

G VÝŘEZ

Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu či tabletu prostřednictvím bezdrátové sítě.

Vytváří oříznutou kopii aktuálního snímku.

s AUT. ULOŽ. V POČ.

Vytváří oříznutou kopii aktuálního snímku.

Nahraje snímky do počítače prostřednictvím bezdrátové
sítě.

C OTOČENÍ SNÍMEK

b VYHLEDAT SNÍMEK
Slouží k vyhledání snímků.

A VYMAZAT
Mazání snímků.

j OZNAČ PRO ODESL
Výběr obrázků pro odeslání na servery YouTube, Facebook
nebo MyFinePix.com pomocí programu MyFinePix Studio
(pouze pro systém Windows).

I PREZENTACE
Slouží k prohlížení snímků při automatické prezentaci.

j KONVERZE RAW
Vytvořte kopie JPEG snímků RAW.

B ODSTRANĚNÍ EF. Č. OČÍ
Odstraňuje efekt červených očí z portrétů.

D ZÁMEK
Chrání snímky před náhodným vymazáním.
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e ZMĚNIT VEL.

Otáčí snímky.

E KOPIE
Zkopíruje snímky z vnitřní pamětí na paměťovou kartu.

m ASIST. FOTOKNIHY
Vytváří fotoknihy z vašich oblíbených fotografií.

K FOTO TISK (DPOF)
Slouží k vybírání snímků pro tisk na zařízeních kompatibilních s DPOF a PictBridge.

V TISK NA TISKÁRNĚ instax
Tisk snímků na volitelných instax SHARE tiskárnách společnosti FUJIFILM.

J POMĚR STRAN
Volba, jak budou zařízení s vysokým rozlišením (HD) zobrazovat snímky s poměrem stran 3 : 2.

Nabídka nastavení
Použití nabídky nastavení

1 Zobrazte nabídku nastavení.
1.1 Ke zobrazení nabídky pro současný režim,
stiskněte MENU/OK.
1.2 Stisknutím voliče vlevo označte záložku aktuální nabídky.

2 Upravte nastavení.
2.1 Pro zvýraznění položky nabídky stiskněte volič nahoru nebo dolů.
NASTAVENÍ
ČASOVÝ ROZDÍL

SNÍMACÍ REŽIM
PROGRAM AE

VÝSTUP

VÝSTUP

NASTAVENÍ
ČASOVÝ ROZDÍL
DOMÁCÍ
LOKÁLNÍ

NASTAVENÍ

VÝSTUP

1.4 Stisknutím voliče vpravo umístěte kurzor do
nabídky nastavení.

2.3 Pro zvýraznění volby stiskněte volič nahoru
nebo dolů.
2.4 Stisknutím MENU/OK vyberte zvýrazněnou
možnost.
2.5 Stisknutím DISP/BACK opustíte nabídku.

Nabídky fotoaparátu

1.3 Stisknutím voliče dole zvýrazníte záložku nabídky nastavení obsahující požadovanou položku.

2.2 Stisknutím voliče vpravo zobrazíte možnosti
zvýrazněné položky.
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Nabídka nastavení

Možnosti nabídky nastavení
F DATUM/ČAS

b NASTAVENÍ ZVUKU

Nastavení hodin fotoaparátu.

Úprava nastavení zvuku.

N ČASOVÝ ROZDÍL

A NASTAV. OBRAZOVKY

Při cestování okamžitě přepíná fotoaparát z vašeho domovského časového pásma na místní čas podle místa
pobytu.

Úprava nastavení displeje.

Qa
Výběr jazyka.

R RESET
Resetuje možnosti nabídky fotografování a nastavení na
výchozí hodnoty.

Volba rolí, která budou hrát funkční tlačítka.

h NASTAVENÍ TLAČÍTKA VÝBĚRU
Volba rolí, které budou hrát tlačítka na voliči.

g UPR./ULOŽ. RYCHL. NAB.
Volba možností zobrazených v rychlé nabídce.

o TICHÝ REŽIM

Z ŘÍZENÍ SPOTŘEBY

Zablokuje fungování reproduktoru, blesku, pomocného
osvětlení a kontrolky samospouště v situacích, kdy mohou
být zvuky a světla fotoaparátu nežádoucí.

Úprava nastavení řízení spotřeby.

L OPT. STABILIZACE

I OVLÁDACÍ KOLEČKO

B ODSTRANĚNÍ Č. OČÍ

Volba směru, v němž se bude pomocný příkazový volič
otáčet pro zvýšení ohniskové vzdálenosti v režimu manuálního zaostřování.

j KONTROLA OSTŘENÍ
Obraz na displeji se bude zvětšovat z důvodu snadnějšího
zostřování při otáčení příkazového voliče v režimu manuálního ostření.
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F NAST. FUNKCE (Fn)

Snižuje rozostření fotoaparátu a objektu.
Odstranění efektu červených očí způsobeného bleskem.

Nabídka nastavení

k REŽIM AE/AF-ZÁMEK

V NAST.PŘIP.TISK. instax

Volba role, kterou bude hrát tlačítko AEL/AFL.

Upravuje nastavení připojení k volitelným instax SHARE
tiskárnám společnosti FUJIFILM.

v TLAČ. AE/AF-ZÁM
Volba, zda se tlačítkem AEL/AFL bude blokovat pouze expozice, pouze ostření nebo expozice i ostření.

f UPR. NÁZEV SOUB.

t NAST. UKLÁD. DAT

K FORMÁTOVÁNÍ

Úprava nastavení správy souborů.

Je-li do fotoaparátu vložena paměťová karta, tato volba
bude formátovat paměťovou kartu. Není-li vložena žádná
paměťová karta, tato volba bude formátovat vnitřní paměť.

M JEDNOTKY VZDÁL. ZAOSTŘENÍ
Volba jednotek použitých v ukazateli ohniskové vzdálenosti.

Změna hlavní části názvu souboru.

r NAST. BEZD. PŘIP.
Úprava nastavení pro připojení k bezdrátovým sítím.
Výběr cílového umístění pro ukládání.

U NAST.OZNAČ.MÍSTA
Zobrazení dat o poloze stažených z chytrého telefonu a
volba, zda tato data uložit spolu se snímky.

Nabídky fotoaparátu

s NAS.AUT.UL.V POČ.
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Příloha
Pro více informací o digitálním fotoaparátu společnosti FUJIFILM navštivte níže uvedené webové stránky.

Informace o výrobku FUJIFILM X30

FUJIFILM aplikace zdarma

Volitelné příslušenství a online podporu lze nalézt
na následující webové stránce.

Aplikace FUJIFILM vám přinášejí více možností, jak si
užívat svých snímků na chytrých telefonech, tabletech a počítačích.

fujifilm X30

http://fujifilm-dsc.com/
fujifilm Wi-Fi app

Pro zkopírování snímků do počítače lze použít program MyFinePix Studio (pouze pro Windows). V počítači pak mohou být snímky ukládány, prohlíženy,
uspořádány a tisknuty.
http://fujifilm-dsc.com/mfs/
fujifilm mfs

V programu RAW FILE CONVERTER můžete prohlížet
snímky RAW na počítači.
http://fujifilm-dsc.com/rfc/
fujifilm rfc
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Péče o fotoaparát
Pro dlouhodobé potěšení z tohoto výrobku dbejte následujících pokynů.

Ukládání a používání

■ Voda a písek

Nebude-li fotoaparát používán po delší dobu, vyjměte baterii a paměťovou kartu. Neukládejte a nepoužívejte fotoaparát v místech, která jsou:
• vystavena dešti, páře nebo kouři
• velmi vlhká nebo mimořádně prašná
• vystavená přímému slunečnímu záření nebo velmi
vysokým teplotám, jaké jsou například v uzavřeném automobilu během letního slunného dne
• mimořádně chladná
• vystavena silným vibracím
• vystavena silným magnetickým polím, jako například v blízkosti vysílací antény, rozvodného vedení,
radarového zářiče, motoru, transformátoru nebo
magnetu
• v kontaktu s těkavými chemikáliemi, jako jsou například prostředky na hubení hmyzu
• v blízkosti gumových nebo vinylových výrobků

Vystavení fotoaparátu vodě a písku může také vést
k poškození přístroje a jeho vnitřních obvodů a mechanizmů. Používáte-li fotoaparát na pláži nebo u
moře, zabraňte vystavení fotoaparátu vodě a písku.
Nepokládejte fotoaparát na vlhké povrchy.

■ Kondenzace

Cestování
Noste fotoaparát ve svém příručním zavazadle. Odbavená zavazadla převážená v zavazadlovém prostoru mohou utrpět prudké otřesy, které by mohly
fotoaparát poškodit.

Příloha

Prudké zvýšení teploty, ke kterému dochází například při vstupu do vytápěné budovy v chladném
dni, může způsobit kondenzaci uvnitř fotoaparátu.
Jestliže k tomu dojde, vypněte fotoaparát a vyčkejte
hodinu, než ho znovu zapnete. Jestliže se kondenzát
vytvoří na paměťové kartě, vyjměte kartu a počkejte,
než kondenzát vyprchá.
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Pro vaši bezpečnost
Před použitím výrobku si přečtěte následující upozornění

VAROVÁNÍ

Bezpečností poznámky
• Dbejte na to, abyste fotoaparát používali správně. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte
tato bezpečnostní upozornění a celý Návod k obsluze.
• Po přečtení tato bezpečnostní upozornění uložte na bezpečném místě.
Používané symboly
Níže uvedené symboly se v tomto dokumentu používají k označení závažnosti úrazu nebo
poškození vybavení, ke kterému může dojít v důsledku neuposlechnutí pokynů zde uvedených a nesprávného používání výrobku.
Tento symbol značí, že v důsledku neuposlechnutí těchto informací
může dojít k vážnému poranění či úmrtí.
UPOZOR- Tento symbol značí, že v důsledku neuposlechnutí těchto informací
NĚNÍ může dojít k poranění nebo k poškození vybavení.

VAROVÁNÍ

Následující symboly označují povahu pokynů, které je třeba dodržovat.
Trojúhelníkové symboly označují informace, které vyžadují pozornost uživatele
(„Důležité“).
Kruhové šikmo přeškrtnuté symboly sdělují, že označená činnost je zakázaná
(„Zakázáno“).
Plné kruhové symboly s vykřičníkem označují úkon, který je třeba provést
(„Požadavek“).

VAROVÁNÍ

Odpojte z
elektrické sítě

Nepoužívat
v koupelně či
ve sprše
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Dojde-li k výskytu problému, vypněte fotoaparát, vyjměte baterii, odpojte napájecí
adaptér a vytáhněte jej ze zásuvky. Budete-li pokračovat v používání fotoaparátu,
ze kterého vychází kouř nebo neobvyklý zápach či se chová jiným neobvyklým
způsobem, riskujete požár nebo úraz elektrickým proudem. Obraťte se na svého dodavatele výrobků FUJIFILM.
Zamezte vniknutí vody a jakýchkoli cizích objektů do fotoaparátu. Vnikne-li do
fotoaparátu voda nebo jiný cizí objekt, vypněte fotoaparát, vyjměte baterii a
odpojte či vytáhněte ze zásuvky napájecí adaptér. Budete-li pokračovat v práci
s fotoaparátem, riskujete požár nebo úraz elektrickým proudem. Obraťte se na
svého dodavatele výrobků FUJIFILM.
Fotoaparát nepoužívejte v koupelně ani ve sprše. Může dojít požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.

Nerozebírejte

Nikdy se
nedotýkejte
vnitřních částí

Nikdy se nepokoušejte fotoaparát rozebrat nebo upravovat (nikdy neotvírejte kryt
přístroje). Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Pokud se v důsledku pádu nebo jiné nehody kryt přístroje rozbije nebo otevře, nedotýkejte se jeho odkrytých částí. Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění způsobeném poškozenými
částmi přístroje. Ihned vyjměte baterii, dbejte přitom na to, abyste se nezranili
nebo si nezpůsobili úraz elektrickým proudem, přístroj odneste k prodejci a
požádejte o radu.
Nemodifikujte, nezahřívejte nebo nadměrně nepřekrucujte či nepotahujte propojovací kabel, ani na tento kabel nepokládejte těžké předměty. Takovéto činnosti mohou
vést k poškození kabelu, a v důsledku toho ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Je-li kabel poškozený, obraťte se na svého prodejce výrobků
FUJIFILM.
Fotoaparát nepokládejte na nestabilní plochy. Mohl by spadnout nebo se překlopit a způsobit zranění.
Nikdy nefotografujte za pohybu. Nikdy fotoaparát nepoužívejte za chůze, ani při
řízení. Mohli byste upadnout nebo se stát účastníkem dopravní nehody.
Nedotýkejte se kovových součástí fotoaparátu za bouřky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem z náboje indukovaného bouřkou.
Nepoužívejte baterii jiným než předepsaným způsobem. Baterii vkládejte do přístroje způsobem naznačeným ukazatelem.
Baterii nezahřívejte, neupravujte ani nerozebírejte. Nevystavujte ji pádům ani silným
nárazům. Baterii neskladujte spolu s kovovými předměty. Každý z uvedených úkonů může vést k vytečení nebo roztržení baterie a následnému vzniku požáru
nebo úrazu.
K napájení tohoto fotoaparátu používejte výhradně předepsané typy baterií a napájecích adaptérů. Nepoužívejte jiná, než udávaná napájecí napětí. Použití jiných zdrojů
energie může vést ke vzniku požáru.
Dojde-li k vytečení baterií a vniknutí elektrolytu do očí či kontaktu elektrolytu s pokožkou nebo oblečením, ihned silně opláchněte zasažené místo čistou vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc nebo neprodleně zavolejte na linku první pomoci.
Nabíječku nepoužívejte k nabíjení jiných než zde uvedených baterií. Přiložená nabíječka je určena pouze k použití s bateriemi typu dodávaného spolu s fotoaparátem.
Nabíjení běžných baterií nebo jiných typů dobíjecích baterií v této nabíječce
může způsobit únik tekutiny z baterie, přehřátí nebo výbuch.
Nepoužívejte v přítomnosti hořlavých předmětů, výbušných plynů nebo prachu.

Pro vaši bezpečnost
VAROVÁNÍ
Při transportu vložte baterii do fotoaparátu nebo ji uchovávejte v pevném pouzdru.
Baterie skladujte v pevném pouzdru. Při likvidaci baterií zalepte kontakty baterií izolační páskou. Kontakt s jinými kovovými předměty či bateriemi může způsobit
vznícení nebo výbuch baterie.
Paměťové karty držte mimo dosah malých dětí. Protože jsou paměťové karty velmi
malé, může dojít nedopatřením k jejich spolknutí dítětem. Dbejte na to, abyste
je vždy drželi mimo dosah dětí. Pozře-li dítě nedopatřením kartu, vyhledejte
lékařskou pomoc nebo zavolejte linku první pomoci.
V davech fotoaparát vypínejte. Zapnutý vyzařuje vysokofrekvenční rádiové záření, které může ovlivnit funkci kardiostimulátorů.
Fotoaparát vypínejte v blízkosti automatických dveří, veřejného rozhlasu a jiných
automaticky ovládaných zařízení. Fotoaparát vyzařuje vysokofrekvenční rádiové
záření, které může způsobit poruchu těchto zařízení.
Udržujte fotoaparát ve vzdálenosti alespoň 22 cm od lidí s kardiostimulátorem.
Zapnutý vyzařuje vysokofrekvenční rádiové záření, které může ovlivnit funkci
kardiostimulátorů.

UPOZORNĚNÍ
Fotoaparát nepoužívejte na místech silně zatížených olejovými výpary, párou, vlhkostí a prachem. Mohlo by to způsobit požár či úraz 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.
Přístroj držte mimo dosah malých dětí. Tento výrobek může v rukou dítěte vést
ke zranění.
Na fotoaparát nestavte těžké předměty. Může dojít k pádu nebo převrácení těžkého předmětu a následnému zranění.
Nepohybujte fotoaparátem, zatímco je napájen pomocí napájecího adaptéru. Při
odpojování napájecího adaptéru netahejte za síťový kabel. Může dojít k poškození
síťové šňůry či kabelu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát do látky či přikrývky. Může dojít k nadměrnému zahřátí přístroje a deformaci krytu či vzniku požáru.
Čistíte-li fotoaparát nebo jej plánujete delší dobu nepoužívat, vyjměte baterii a odpojte či vytáhněte ze zásuvky napájecí adaptér. Nebudete-li dbát tohoto upozornění,
může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od elektrické sítě. Ponechání nabíječky
zapojené do elektrické zásuvky může vést ke vzniku požáru.

Udržujte okénko blesku čisté, a pokud je něčím blokováno, blesk nepoužívejte. Jinak
by mohl vznikat kouř nebo dojít k změně barvy okénka blesku.

Pro vaši bezpečnost

Použití blesku příliš blízko očí osob může vést k dočasnému oslnění. Obzvláštní opatrnosti dbejte při fotografování miminek a malých dětí.
Při vyjímání paměťové karty může dojít k tomu, že karta vyskočí ze slotu příliš rychle.
Prstem ji přidržte a jemně ji následně vytáhněte. Vymrštěná karta by mohla způsobit zranění zasažené osobě.
Požadujte pravidelné čištění a přezkoušení vnitřku svého fotoaparátu. Hromadění
prachu uvnitř fotoaparátu může vést k požáru nebo zranění elektrickým proudem. Minimálně jednou za dva roky se obraťte na svého prodejce výrobků
FUJIFILM s žádostí o vyčištění vnitřku fotoaparátu. Mějte ovšem prosím na paměti, že se jedná o placenou službu.
V případě nevhodně vyměněné baterie hrozí riziko exploze. Vyměňujte pouze za baterie stejného typu baterie.
Před odpálením záblesku se ujistěte, že neblokujete prsty okénko blesku. Jinak by
mohlo dojít k popálení.
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■ Upozornění: zacházení s baterií
Baterie a napájení
Poznámka: Zjistěte si typ baterie ve svém fotoaparátu a přečtěte si příslušné odstavce. • Baterii nepřevážejte nebo neukládejte spolu s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky
nebo spony do vlasů.
Následující část popisuje správné použití baterií a způsoby, jak prodloužit jejich životnost. • Nevystavujte ohni nebo zdroji tepla.
Nesprávné použití baterie může zkrátit její životnost, způsobit vytékání, přehřátí, vznícení • Nerozebírejte ji ani neupravujte.
nebo explozi.
• Používejte ji pouze s předepsanými nabíječkami.
• Použité baterie urychleně zlikvidujte.
Lithium-iontové baterie
Tuto část si přečtěte, pokud ve svém fotoaparátu používáte dobíjecí lithium-ionto- • Neupouštějte ji ani nevystavujte silným nárazům.
• Nevystavujte ji vodě.
vou baterii.
• Udržujte koncovky čisté.
Baterie není při dodávce nabitá. Před použitím ji proto nabijte. Pokud ji nepoužíváte, ucho- • Po delším používání se může baterie a tělo fotoaparátu zahřát na dotek. To je zcela běžné.
vávejte ji v pouzdru.
AA alkalické/nabíjecí Ni-MH baterie
■ Poznámky k baterii
Tuto část si přečtěte, pokud váš fotoaparát používá AA alkalické či nabíjecí AA Ni-HM
Nepoužívaná baterie se postupně vybíjí. Jeden nebo dva dny před použitím ji nabijte.
baterie. Informace o kompatibilních typech baterií lze nalézt v jiné části návodu k fotoaŽivotnost baterie lze prodloužit vypnutím fotoaparátu, když jej nepoužíváte.
parátu.
Při nízkých teplotách se kapacita snižuje; vybitá baterie nemusí v chladu fungovat. Na teplém ■ Upozornění: zacházení s bateriemi
místě uchovávejte plně nabitou náhradní baterii a v případě potřeby ji vyměňte, nebo baterii • Nevystavujte je vodě, ohni, teplu ani je neskladujte v teplém či vlhkém prostředí.
noste v kapse či na jiném teplém místě a vkládejte ji do fotoaparátu pouze při fotografování. • Baterii nepřevážejte nebo neukládejte spolu s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky
Neumísťujte baterii přímo na ohřívače rukou či jiná zahřívací zařízení.
nebo spony do vlasů.
• Nepokoušejte se baterie ani jejich kryt rozebírat nebo upravovat.
■ Nabíjení baterie
•
Nevystavujte
je silným nárazům.
Doba nabíjení baterie se bude při teplotách nižších než +10 °C nebo vyšších než +35 °C
• Nepoužívejte baterie, které tečou, jsou zdeformované nebo podivně zbarvené.
prodlužovat. Baterie se nebude nabíjet při teplotách nad 40 °C ani při teplotách pod 0 °C.
• Udržujte z dosahu batolat a malých dětí.
Zcela nabitou baterii se nepokoušejte nabíjet. Nicméně není ji třeba plně vybíjet před dalším • Vkládejte je ve správné orientaci.
nabitím.
• Nemíchejte staré a nové baterie, baterie nabité na různou úroveň či baterie různých typů.
• Nebudete-li fotoaparát používat po delší dobu, vyjměte baterie. Mějte na paměti, že se jeho
Okamžitě po nabití či použití může být baterie teplá na dotyk. To je zcela běžné.
hodiny vynulují.
■ Životnost baterie
• Okamžitě po použití mohou být baterie teplé na dotyk. Vypněte fotoaparát a před maniZa normálních teplot lze baterii nabíjet zhruba 300krát. Když se výrazně sníží doba do vybití
pulací nechte baterie vychladnout.
baterie, znamená to, že baterie dosáhla konce životnosti a je na čase ji vyměnit.
• Kapacita baterie se obvykle při nízkých teplotách snižuje. Uchovávejte náhradní baterie
v kapse nebo na jiném teplém místě a vyměňte je v případě potřeby. Studené baterie
■ Skladování
mohou po zahřátí získat část své nabité kapacity.
Výkon baterie se může snížit, pokud je ponechána po delší dobu bez použití plně nabitá.
• Otisky prstů a další znečištění na kontaktech baterie mohou zhoršit její výkonnost. Kontakty
Před uskladněním baterii zcela vybijte.
před jejich zasunutím do fotoaparátu důkladně vyčistěte měkkým suchým hadříkem.
Pokud nebude fotoaparát používán delší dobu, vyjměte baterii a uskladněte ji na suchém
Pokud baterie tečou, otřete pečlivě prostor pro baterie a teprve poté vložte nové.
místě s okolní teplotou v rozmezí +15 °C až +25 °C. Neuchovávejte ji v místech, kde by mohla
být přítomna vlhkost nebo kde by mohla být baterie vystavena extrémním teplotním výkyvům.
Pokud se vám tekutina z baterie dostane do kontaktu s rukama nebo oblečením,
opláchněte zasažené místo vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, okamžitě je
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoct. Oči si v takovém případě nemněte. Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k trvalému poškození zraku
zraku.

48

Pro vaši bezpečnost
■ Ni-MH baterie
Kapacita Ni-MH baterií může dočasně poklesnout, pokud jsou nové a po dlouhém období
nepoužívání nebo po opakovaném nabíjení, pokud nejsou plně vybité. To je běžné a neznamená to závadu. Jejich kapacitu lze zvýšit opakovaným vybitím baterií pomocí funkce vybití
v nabídce nastavení fotoaparátu a jejich následným nabitím v nabíječce baterie.
Q UPOZORNĚNÍ: Funkci vybití nepoužívejte u alkalických baterií.
Fotoaparát odebírá malé množství proudu, i když je vypnutý. Ni-MH baterie ponechané ve
fotoaparátu po delší dobu mohou být vybity na úroveň, kdy již neudrží náboj. Výkon baterií
může rovněž poklesnout, pokud jsou vyčerpávány v zařízeních, jako je například baterka. K
vybití Ni-MH baterií použijte funkci vybití v nabídce nastavení fotoaparátu. Baterie, které již
neudrží náboj ani po opakovaném vybití a nabití, dosáhly konce své životnosti a je třeba
je vyměnit.
Ni-MH baterie lze znovu nabít v nabíječce baterií (prodává se samostatně). Po nabití mohou být
baterie teplé na dotyk. Podrobnosti naleznete v návodu dodaném s nabíječkou. Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií.

Napájecí adaptéry (dostupné samostatně)
Tato část se týká všech modelů fotoaparátu. Používejte výhradně typy napájecích adaptérů FUJIFILM předepsané pro použití s tímto fotoaparátem. Jiné adaptéry mohou fotoaparát
poškodit.
• Napájecí adaptér je určen pouze pro používání uvnitř budov.
• Ujistěte se, že je konektor bezpečně připojen k fotoaparátu.
• Před připojením adaptéru fotoaparát vypněte. Adaptér odpojte zatáhnutím za zástrčku,
nikoli za kabel.
• Nepoužívejte s jinými zařízeními.
• Nerozebírejte.
• Nevystavujte vysokým teplotám ani vlhkosti.
• Nevystavujte je silným nárazům.
• Adaptér může být během používání horký na dotek nebo bzučet. To je zcela běžné.
• Pokud adaptér způsobuje rušení rádia, přenastavte či přemístěte anténu přijímače.

Nepoužívané Ni-MH baterie se postupně vybíjejí.
■ Likvidace
UPOZORNĚNÍ: Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.

Pro vaši bezpečnost
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Informace o ochranné známce
Digital Split Image je ochranná známka nebo registrovaná obchodní značka společnosti
FUJIFILM Corporation. xD-Picture Card a E jsou ochranné známky společnosti
FUJIFILM Corporation. Typy písma zde použitá jsou výhradně vyvinuta společností DynaComware Taiwan Inc. Macintosh, QuickTime a Mac OS jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc. v USA a jiných zemích. Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows logo
jsou ochrannými známkami skupiny společností Microsoft. Wi-Fi® a Wi-Fi Protected Setup®
Pořizujte zkušební snímky
jsou ochrannými známkami společnosti Wi-Fi Alliance. Adobe a Adobe Reader jsou buď
Před fotografováním při důležitých příležitostech (např. před svatbou či před jejím přiba- ochranné známky, nebo registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorpolením na výlet) pořiďte zkušební snímek a prohlédněte si výsledek, abyste se ujistili, že rated v USA a v dalších zemích. Loga SDHC a SDXC jsou obchodní značky společnosti SD-3C,
fotoaparát funguje správně. Společnost FUJIFILM Corporation nemůže přijmout jakoukoli LLC. Logo HDMI je obchodní značka. YouTube je obchodní značka společnosti Google Inc.
zodpovědnost za poškození či ušlé zisky v důsledku poruchy výrobku.
Všechny ostatní obchodní názvy zmiňované v tomto návodu jsou obchodní značky nebo
registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
Poznámky k autorskému právu
Používání fotoaparátu
• Nezaměřujte fotoaparát na příliš jasné zdroje světla, jako je např. slunce na bezmračné obloze. Pokud byste tento pokyn nedodrželi, mohlo by dojít k poškození obrazového snímače
přístroje.
• Silné sluneční světlo soustředěné hledáčkem může poškodit zobrazovací panel elektronického hledáčku (EVF). Nemiřte elektronickým hledáčkem do slunce.

Kromě těch pořízených výhradně pro osobní potřebu nelze snímky pořízené vaším digitál- Elektronické rušení
ním fotoaparátem používat způsobem porušujícím autorská práva a bez souhlasu vlastníka. Tento fotoaparát může rušit nemocniční či letecká zařízení. Před použitím fotoaparátu v neMějte na paměti, že některá omezení platí pro fotografování vystoupení, zábavních podniků mocnici či v letadle se obraťte na nemocniční či letecký personál o radu.
a výstav, i když jsou fotografovány čistě pro osobní použití. Je třeba, aby uživatelé rovněž vzali
na vědomí, že přenos paměťových karet obsahujících snímky či data chráněná autorskými Systémy barevné televize
NTSC (National Television System Committee) je speciﬁkace vysílání barevné televize používaná
právy je povoleno pouze v rámci omezení daných těmito autorskými právy.
v USA, Kanadě a Japonsku. PAL (Phase Alternation by Line) je systém barevného televizního
Manipulace
vysílání používaný hlavně v evropských zemích a v Číně.
Aby se snímky zaznamenaly správně, nevystavujte fotoaparát během jejich ukládání úderům
Elektronické rušení
nebo otřesům.
Exif Print Format je nově revidovaný formát souborů digitálních fotoaparátů, v němž jsou
Tekuté krystaly
informace uložené spolu s fotograﬁemi využívány pro optimální reprodukci tiskem.
V případě, že se displej poškodí, je třeba se úzkostlivě vyhnout kontaktu s tekutými krystaly.
Neprodleně podnikněte uvedené kroky, pokud by nastala kterákoli z následujících situací:
• Pokud se vám tekuté krystaly dostanou do kontaktu s pokožkou, otřete postižené místo látkou
a poté jej pečlivě omyjte mýdlem pod tekoucí vodou.
• Pokud se vám tekuté krystaly dostanou do očí, vymyjte postižené oko čistou vodou po dobu
nejméně 15 minut a poté vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud tekuté krystaly spolknete, vypláchněte si ústa pečlivě vodou. Vypijte větší množství
vody a vyvolejte zvracení; poté vyhledejte lékařskou pomoc.
Přestože je displej vyroben za pomoci vysoce precizní technologie, mohou se v něm vyskytnout pixely, které trvale svítí nebo které nesvítí vůbec. Nejedná se o poruchu a snímky
zaznamenané tímto výrobkem to nijak neovlivní.

50

Pro vaši bezpečnost
Likvidace elektrických a elektronických zařízení v domácnostech
POZNÁMKY
V Evropské unii, Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku: Tento symbol na výrobku
Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti
či na jeho obalu, v návodu k obsluze nebo v záručním listu znamená, že se s výnebo vlhkosti.
robkem nemá nakládat jako s domácím odpadem. Místo toho má být odevzdán
Před použitím fotoaparátu si prosím přečtěte „Bezpečnostní poznámky“ a ujistěte se, na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
že jim rozumíte.
Správnou likvidací výrobku napomůžete předejít případným negativním následkům vůči
prostředí a lidskému zdraví, které by mohly nastat z důvodu jeho nesprávné likvidace.
Tento symbol na bateriích nebo akumulátorech znamená, že s těmito bateriemi
nelze nakládat jako s domovním odpadem.
Pokud váš přístroj obsahuje snadno vyjímatelné baterie či akumulátory, likvidujte je prosím
samostatně a v souladu s místními nařízeními.
Recyklace materiálů napomůže k uchování přírodních zdrojů. Pro další podrobnosti ohledně
likvidace tohoto výrobku kontaktujte prosím místní úřady, sběrné místo pro domovní odpad
nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
V zemích mimo Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska: Před likvidací tohoto výrobku,
včetně baterií a akumulátorů, si prosím zjistěte správný způsob likvidace u místních úřadů.
V Japonsku: Tento symbol na bateriích značí, že musí být likvidovány samostatně.
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Regulační oznámení Evropské unie
Tento výrobek vyhovuje následujícím směrnicím EU:
• Směrnice pro elektrická zařízení nízkého napětí 2006/95/ES
• Směrnice EMC 2004/108/ES
• Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 1999/5/ES

Zařízení bezdrátové sítě: upozornění
• Toto zařízení pracuje na stejné frekvenci jako komerční, výukové a zdravotnické přístroje a bezdrátové vysílače. Rovněž pracuje na stejné frekvenci jako licencované vysílače a speciální
nelicencované nízkonapěťové vysílače využívané ve sledovacích RFID systémech u montážních linek nebo při dalších podobných použitích.
Splnění těchto směrnic dokládá soulad s platnými harmonizovanými evropskými standar- • Aby nedošlo k vzájemnému rušení s těmito zařízeními, dodržujte následující opatření. Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že RFID vysílač není v provozu. Pokud zpozorujete, že zařídy (evropskými normami) vyjmenovanými v EU prohlášení o shodě vydaném společností
zení způsobuje rušení licencovaných vysílačů používaných k RFID sledování, okamžitě mu
FUJIFILM Corporation pro tento výrobek či skupinu výrobků.
vyberte novou provozní frekvenci, aby k dalšímu rušení nedocházelo. Pokud si všimnete, že
Toto splnění dokládají následující značky souladu se standardy umístěné na výrobku:
toto zařízení způsobuje rušení nízkonapěťových RFID sledovacích systémů, obraťte se na
zástupce společnosti FUJIFILM.
Toto označení je platné pro netelekomunikační výrobky a EU harmonizované telekomunikační výrobky (např. Bluetooth).
Ohledně prohlášení o shodě navštivte webovou stránku http://www.fujifilm.com/
products/digital_cameras/x/fujifilm_x30/pdf/index/fujifilm_x30_cod.pdf.
DŮLEŽITÉ: Před použitím vestavěného bezdrátového vysílače fotoaparátu si přečtěte
následující upozornění.
Q Tento výrobek obsahující šifrovací funkci vyvinutou ve Spojených státech podléhá nařízením úřadu Spojených států pro vývoz a nesmí se vyvážet nebo re-exportovat do jakékoli
země, na niž Spojené státy uvalily embargo.
• Používejte pouze jako součást bezdrátové sítě. Společnost FUJIFILM nepřijímá zodpovědnost
za škody vzniklé neoprávněným použitím. Nepoužívejte v rámci zařízení vyžadujících vysokou míru spolehlivosti, například ve zdravotnických přístrojích nebo v jiných systémech, na
nichž přímo či nepřímo závisí lidský život. Při použití přístroje v počítačových nebo jiných
systémech vyžadujících vyšší míru spolehlivosti než bezdrátové sítě nezapomeňte podniknout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a k zabránění výskytu poruch.
• Bezdrátové zařízení přístroje používejte pouze v zemi, v níž jste jej zakoupili. Toto zařízení splňuje
normy týkající se bezdrátových síťových zařízení v zemi, v níž bylo zakoupeno. Při použití
zařízení dodržujte veškeré místní předpisy. Společnost FUJIFILM nepřijímá zodpovědnost
za jakékoli potíže vzniklé používáním zařízení v místech s jinou jurisdikcí.
• Bezdrátově přenášená data (snímky) mohou být zachyceny třetími stranami. Bezpečnost dat
přenášených v bezdrátových sítích nelze zaručit.
• Zařízení nepoužívejte v místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo
rušení rádiovými vlnami. Vysílač nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub nebo na jiných
místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými
vlnami, které by mohly bránit příjmu bezdrátových signálů. Pokud je vysílač používán v
blízkosti ostatních bezdrátových zařízení pracujících v pásmu 2,4 GHz, může dojít k vzájemnému rušení.
• Bezdrátový vysílač pracuje v pásmu 2,4 GHz a používá modulaci DSSS a OFDM.
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2.4DS/OF4

Tato nálepka oznamuje, že toto zařízení pracuje v pásmu
2,4 GHz, používá modulace DSSS a OFDM a může způsobit rušení na vzdálenost až 40 m.

Poznámky
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http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

