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HU

Bevezető
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a vízálló 
fényképezőgépet. Üzembe helyezés előtt ol-
vassa el figyelmesen a használati útmutatót. 

Alaptulajdonságok
-  video felbontás: 640x480 px (VGA), 320x240 

px (QVGA)
-  5 megapixeles fényképezőgép 6 féle 

választható felbontási lehetőséggel: 
4032x3024 pixel (12M interpoláció), 
3456x2580 pixel (9M interpoláció), 
2560x1920 pixel (5M), 2048x1536 pixel (3M), 
1280x960 pixel (1.3M), 640x480 pixel (VGA)

-  2.7 colos TFT LCD kijelző
- nyolcszoros digitális  zoom
- képstabilizálás funkció
-  memóriakártya 8GB méretig
- beépített vaku/mikrofon
-  vízálló max. 10 méterig/ütésálló/fagyálló 

-10°C-ig

A készlet tartalma
CD-ROM, USB kábel, használati útmutató, 
pánt, tasak, elem

Rendszerkövetelmények Windows 2000/XP-
hez
A fényképek és videofelvételek másolásához 
PC-re min. az alábbi konfiguráció szükséges:

Pentium processzor vagy nagyobb, Windows 
2000 vagy XP, 128 MB RAM, 125 MB szabad 
tárhelynél több a merevlemezen, USB kimenet
CD-ROM, ajánlott képernyőfelbontás 
1024x768 pixel vagy nagyobb
16-bites vagy nagyobb grafikus kártya

Rendszerkövetelmények Windows Vista/
Win7-hez 
A fényképek és videofelvételek másolásához 
PC-re min. az alábbi konfiguráció szükséges:

Windows Vista/7, 800 MHz processzor és 
512 MB rendszermemória, 20 GB hard disk 

és legalább 15 GB szabad tárhely, Super VGA 
grafika támogatás, USB kimenet, CD-ROM

Rendszerkövetelmények Macintosh-hoz:

Power Macintosh G3 500 MHz vagy több
Mac OS X verzió 10.2.6 vagy újabb 128 MB 
RAM vagy több (ajánlott 256 MB), 150 MB sza-
bad tárhely, felbontás 800x600 vagy nagyobb
Megjegyzés: A hardware kompatibilis Macintosh-sal 
is, de a software csak Windows operációs rendsze-
ren működik. 

Megjegyzések

Üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen 
a használati útmutatót és figyelmeztetéseket:

Figyelmeztetés: Ez a jelzés arra figyelmeztet, 
hogy az egység sérülése súlyos személyi sérü-
lésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 

Vigyázat: Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy az 
egység sérülése kisebb vagy közepes személyi 
sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 

Üzemeltetés: Figyelmeztetés! Ne szerelje szét 
a fényképezőgépet. A fényképezőgép belse-
jében magasfeszültségű alkatrészek találha-
tók. Szétszerelés következtében a készülék 
áramütés-veszélyes lehet, és a garancia 
érvényét veszti.

Leeséskor megsérülhetnek a fényképezőgép 
belső alkatrészei, ezért soha ne nyúljon hoz-
zájuk. Kerülje az áramütés kockázatát.
Ne tegye ki a gépet közvetlen napfény 
és magas hő hatásának. Megsérülhetnek 
egyes alkatrészek és robbanásveszélyes 
lehet.
A memóriakártyát tartsa távol kisgyermekek-
től, lenyelése fulladást okozhat.
Ha a gépből füst száll vagy furcsa hangokat 
ad ki, azonnal kapcsolja ki, vegye ki az akkut 
és forduljon szakszervizhez.
Védje a gépet magas hőmérséklettől. Ne 
tegye ki a gépet nedvesség hatásának nyitott 

VÍZÁLLÓ FÉNYKÉPEZŐGÉP

Használati útmutató
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fedéllel. 
Hangrögzítéskor vegye le a mikrofonról a 
gumi tömítést. (Víz alatt mindig tartsa zárva 
az összes fedelet.)

Figyelem
-  A fényképezőgép vízbe merítése előtt 

helyezze be az akkut és a memóriakártyát, 
majd gondosan ellenőrizze, hogy minden 
fedél megfelelően le van-e zárva. Majd me-
rítse vízbe a gépet, és ellenőrizze, hogy nem 
szivárog-e bele a víz. Ha a gépbe beszivárog 
a víz, azonnal vegye ki a vízből és kapcsolja 
ki.

-  Ha használat közben a lencsén vagy a 
kijelzőn pára képződik, a fényképezőgép-
be víz került. Vegye ki belőle az akkut és a 
memóriakártyát, és távolíttassa el a hibát 
szakszervizben.

-  Ha használat közben a gép túlságosan 
felforrósodik, vegye ki belőle az akkut és a 
memóriakártyát, és távolíttassa el a hibát 
szakszervizben.

-  A fényképezőgép víz- és porálló. Ne szerelje 
szét és ne alakítsa át a fényképezőgépet. Az 
ilyen művelet a gép meghibásodását okoz-
hatja, amelyre a garancia nem vonatkozik. 

-  Ne használja a fényképezőgépet túl magas 
vagy túl alacsony hőmérsékleti viszonyok 
között hosszú ideig. 

-  Ha az LCD kijelző sérült, ne használja a fény-
képezőgépet víz alatt. A hibát távolíttassa el 
szakszervizben. 

-  A fényképezőgép 10 m mélységig vízálló. - 
Ne lépje túl ezt a mélységhatárt. 

-  Ha hosszabb ideig nem használja a készülé-
ket, vegye ki az akkut.

- Akkutöltés USB-n keresztül. 

Figyelmeztetés
-  Az előírt hálózati feszültség 100-240 V.
-  Ne szerelje szét az adaptert. Tűz- és 

áramütés-veszelyes lehet.
-  Ha a gépből füst száll fel vagy furcsa han-

gokat ad ki, azonnal kapcsolja ki, vegye ki 
az akkumulátort és forduljon szakszerviz-
hez.

-  Viharos idő esetén húzza ki a töltőt a fali 
aljzatból. 

Figyelem
Védje a töltőt kemény felületekkel való ütkö-
zéstől, amely működésképetelenné teheti.
Ha a töltő a töltés során felforrósodik, azon-
nal húzza ki a fali aljzatból. 
Védje a töltőkábelt minden sérüléstől.
Ne nyúljon a töltőhöz nedves kézzel.
A töltőt mindig a készülék testénél fogva 
csatlakoztassa és válassza le, soha ne a kábelt 
rángassa, mert meghibásodhat a töltő. 
Töltés közben tartsa biztonságos helyen a 
fényképezőgépet. 

Megjegyzések a vízállóságról

A gép használata közben a pántot mindig 
csavarja a csuklója köré. 
Ne tegye ki a gépet ütéseknek. Megsérülhet 
a gép víz- és porállósága.
Vízben való használat előtt ellenőrizze, hogy 
a gép minden fedele, takarója megfelelően le 
van-e zárva. 
Vízben való fényképezés közben soha ne 
nyissa ki a mikrofon és akku fedelét. 
Akku- vagy memóriakártyacsere esetén 
először távolítsa el a fedélről a rárakódott 
piszkot, homokot. Öblítse le a fényképezőgé-
pet tiszta vízzel vagy merítse 2-3 percre tiszta 
vízzel töltött edénybe. Tiszta kendővel törölje 
szárazra a gépet. Ha a gép teljesen tiszta és 
száraz, nyissa ki az elemnyílás fedelét. Ezzel 
megakadályozza, hogy nyílásba víz vagy 
piszok kerüljön. 
Ne vegye le a mikrofon takaróját, sem az ak-
ku-nyílás fedelét strandon, tengerparton és 
egyéb olyan helyen ahol a fényképezőgép 
belsejébe piszok vagy víz kerülhet, az ilyen 
helyeken ne cseréljen akkut és memóriakár-
tyát. Vízben való használat után kapcsolja ki 
a gépet. Öblítse le a fényképezőgépet tiszta 
vízzel vagy merítse 2-3 percre tiszta vízzel 
töltött edénybe. Tiszta kendővel törölje szá-
razra a gépet. Tisztítás után vegye ki az ak-
kut és a memóriakártyát. Zárja le a mikrofon 



HU -3-             A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

takaróját, az akku-nyílás fedelét és helyezze 
30 percre tiszta vízzel töltött edénybe a gé-
pet. Tiszta kendővel törölje szárazra a gépet 
és tárolja biztonságos helyen. A tisztításhoz 
ne használjon szappant, tisztítószereket vagy 
alkoholt. 

Gyors áttekintés
Alap ikonok az LCD kijelzőn

Üzemmód
Fényképező-

gép
Videofelvétel

Felbon-
tás

Vaku Erős
Automa-

tikus

Vörösszem-
-hatás 

csökkentés

Vaku 
nélkül

Minőség Kiváló Jó Normál

Képéles-
ség

Erős Normál Lágy

Makrofo-
tográfia

Tájkép Makrofotográfia

Érzé-
kenység

Automatikus/50/100/200/400

Önkioldó 2 mp. 10 mp.
sorozatfelvétel 

(3 fotó egymás után)

Fehére-
gyensúly

Automa-
tikus

Nappali 
fény

Borult 
idő

Izzó-
lámpa

Foszfo-
reszkáló

Akku 
állapota

Teljes ka-
pacitás

Szinte 
teljes

Lemerülőben az akku
Az akku 
lemerült

Expozíció
-2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, 
+1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0

Automatikus Erős érzé-
kenység

Motívum Éj-
szaka

Portré Éjszakai 
portré

Sport Party Strand Víz alatt

A fényképezőgép előkészítése
Helyezze be az akkut és a mikro SD kártyát. 
A fényképezőgéphez különféle memóriakár-
tyák használhatóak 
8GB méretig. A 
megfelelő behe-
lyezést az ábrákon 
láthatja. 
Nyomja meg 
az elemnyílás 
fedelét.
Helyezze be a 
memóriakár-
tyát. Helyezze be 
az akkut. Meg-
jegyzés: Az elem és 
a memóriakártya 
behelyezése után 
zárja vissza a fedelet. Megfelelő lezáráskor katta-
nás hallható. Ha a fedél nincs megfelelően lezárva, 
a tömítés mellett beszivároghat a víz és megsérül-
hetnek az elektronikus alkatrészek. Használat előtt 

Kioldó bekapcs./
kikapcs. mikrofon tájkép/makro LCD display LED pántcsatlakoztató

akku fedél/
USB rekesz a 
memóriakár-
tyához/USB 
csatlakozó

W (távolítás)/megjelenítés

állványcsatlakoztató

fel/vaku

balra/motívum

le/önkioldó

Fényképező üzemmód
vaku
önkioldó képstabilizálás

motívum

képolvasó

kép mérete
képminőség

makrofotográfia/tájkép
memóriakártya behelyezve

akku állapota

fényképek száma

felvétel hossza

kép mérete

felvétel mérete

memóriakártya behelyezve

makrofotográfia/tájkép

memóriakártya behelyezve

dátum
felvételkészítés ideje

akku állapota

akku állapotaaktuális idő
dátum

digitális zoom

Fehéregyensúly

expozíciós érték

képérzékenység

expozíciós érték
Fehéregyensúly

képélesség
arcfelismerés
digitális zoom

dátum
aktuális idő

Fényképező üzemmód

Lejátszás üzemmód

Videolejátszás üzemmód

Lejátszás üzemmód

Videolejátszás üzemmód

Videolejátszás üzemmód

Videolejátszás üzemmód

Videolejátszás üzemmód

lejátszás

felvétel száma
felvétel mérete
felvétel hossza

memóriakártya behelyezve
dátum

felvételkészítés ideje
akku állapota

OK

menü
jobbra/törlés

üzemmód

T (közelítés)

vaku lencse
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ellenőrizze, hogy a fedél megfelelően zár-e. 

Megjegyzés

1.  Ha az elem lemerülőben van, a fényképe-
zőgép nemsokára kikapcsol, ezt az LCD 
kijelzőn megjelenő ikon jelzi.

2.  Ha hosszabb ideig nem használja a fényké-
pezőgépet, vegye ki az akkut. 

Megjegyzés

A fényképezőgéphez különféle memóriakár-
tyák használhatóak 8GB méretig. Használat 
előtt helyezzen a gépbe memóriakártyát. A 
behelyezés után megjelenik az LCD kijelzőn a 
behelyezett kártyát jelző ikon.
1.  A formátozás minden adatot töröl a kár-

tyáról.  
2.  Formátozás közben ne vegye ki a gépből 

sem az akkut, sem a kártyát, különben 
meghibásodhatnak. 

3.  A fotókat, videofelvételeket másolja át a 
számítógépére, majd törölje a kártyát. 

Elemtöltés
Feltöltés hálózatról:
1.  Helyezze be az akkut a gépbe.
2.  Csatlakoztassa a gépet a töltőhöz 

USB kábellel. Töltéskor felvillan a 
piros LED a kijelzőn. 

(1) Számítógépen keresztül

(2) USB-n keresztül
A töltés során tartsa be az alábbi követelmé-
nyeket. Töltő jellemzői: bemenet – 100~240V 
/ 50 Hz, kimenet – 5V / 500mA
A gép PC-ről is feltölthető.
Az újratöltéshez ne használjon más speciá-
lis vagy eltérő paraméterekkel rendelkező 
töltőt, amelyek a fényképezőgép meghibáso-
dását okozhatják.

Kezdő lépések
A gép 3 üzemmóddal rendelkezik.
Fényképező üzemmód: Fényképek készítése
Videofelvétel üzemmód: Mozgókép készítés
Lejátszás üzemmód: A felvételek megtekinté-
se, nyomtatása. 

Bekapcsolás

Nyomja meg a POWER gombot. Az LCD kijel-
ző világítani kezd. A gép használatra kész. 

Kikapcsolás

Nyomja meg a POWER gombot. A gép au-
tomatikusan kikapcsol, ha az elem lemerült 
vagy ha hosszabb ideig nem használták (ha 
ez be van állítva). 

Fényképező üzemmód

Fényképezés

A jobb felső sarokban látható a készíthető ké-
pek száma. Ha a memória megtelt, a kijelzőn 
megjelenik az ezt jelző ikon.

Digitális zoom funkció 

A közelítéshez vagy távolodáshoz használja 
a  W és T gombokat. A kijelzőn megjelenik a 
számadat. A közelítéshez nyomja meg a T, a 
távolodáshoz a W gombot. 

Makrofotográfia / Tájkép

A gép bal oldalán található MAKRO kapcsoló-
val választhat a Makrofotográfia vagy Tájkép 
lehetőségek közül. A bekapcsolást jelző ikon 
a gép kijelzőjének jobb oldalán jelenik meg. 

Vaku

Nyomja meg annyiszor a vaku gombot, amíg 
a képernyőn megjelenik az Automatikus 
vaku ikonja. Nyomja meg annyiszor a vaku 
gombot, amíg a képernyőn megjelenik az 
Erős vaku ikonja. Amíg a vaku nem áll készen, 
a LED zölden világít és villog a vaku ikonja. 
Nyomja meg annyiszor a vaku gombot, amíg 
a képernyőn megjelenik a Vörösszem-hatás 
csökkentés funkció. Nyomja meg annyiszor a 
vaku gombot, amíg a képernyőn megjelenik 
a Vaku nélküli mód ikonja.
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Önkioldó

Arra szolgál, hogy a fotós rajta lehessen a 
fényképen. A felvétel elkészítése nem az 
exponáló gomb megnyomásakor, hanem 
később történik. Használjon állványt.
1.  Az önkioldó gomb ismételt megnyomásá-

val válassza ki a 2 másodperces, 10 másod-
perces vagy Sorozatfelvétel lehetőséget (3 
fotó egymás után)

2.  Nyomja meg az önkioldót, majd a fényké-
pezőgép automatikusan rögzíti a képet. 

Törlés

Az utolsó fotót ki is törölheti. 
1.  A törléshez nyomja meg a kosár ikont, 

majd a fel/le nyilakkal válassza a megfelelő 
lehetőséget (egy kép/összes törlése). 

2.  A fel/le nyilakkal válassza ki a kívánt lépést 
(kilépés/törlés), majd nyomja meg az OK-t 
a törléshez vagy a menü elhagyásához. 

Menü

A menüben beállíthatja a kép/video minő-
ségét és egyéb tulajdonságait. A menübe 
lépéshez nyomja meg a Menu-t, a fel/le 
nyilakkal mozoghat a 
menüpontok között. Be-
állíthatja a Képfelbontást, 
Motívumot, Stabilizációt, 
Minőséget, Képélességet, 
Expozíciót, Fehéregyensúlyt, Érzékenységet 
és az Arcfelismerést.

Képfelbontás RESOLUTION

1.  Lépjen a Menübe és válassza a Képfelbon-
tás lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és 
a fel/le nyilakkal válasz-
sza ki a megfelelőt. 

3.  A választást rögzítse az 
OK-val és a balra nyíl 
megnyomásával lépjen ki a menüből, vagy 
nyomja meg a Menu gombot.

Motívum SCENE
1.  Lépjen be a Menübe 

és válassza a Scene 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és 
a fel/le nyilakkal válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Stabilizáció

1. Lépjen be a Menübe és 
válassza a Stabilizáció 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és 
a fel/le nyilakkal válasz-
sza a Bekapcsolás/Kikapcsolás-t.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Képminőség QUALITY

1.  Lépjen be a Menübe és válassza a Képmi-
nőség lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és 
a fel/le nyilakkal válasz-
sza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzít-
se az OK megnyomásával és a balra nyíl 
megnyomásával lépjen ki a menüből, vagy 
nyomja meg a Menu-t.

Képélesség SHARPNESS

1.  Lépjen be a Menübe 
és válassza a Képéles-
séget.

2.  Nyomja meg az OK-t 
és a fel/le nyilakkal 
válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Expozíció EXPOSURE

1.  Lépjen be a Menübe 
és válassza  Expozíció 
pontot.

2.  Nyomja meg az OK-t 
és a fel/le nyilakkal 
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válassza ki a megfelelőt.
3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-

val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Fehéregyensúly WHITE BALANCE

1.  Lépjen be a Menübe 
és válassza ki a Fehér-
egyensúlyt.

2.  Nyomja meg az OK-t 
és a fel/le nyilakkal 
válassza válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

ISO

1.  Lépjen be a Menübe 
és válassza a képérzé-
kenység pontot.

2.  Nyomja meg az OK-t 
és a fel/le nyilakkal válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Arcfelismerés FACE DETECTION

1.  Lépjen be a Menübe 
és válassza az Arcfelis-
merés pontot.

2.  Nyomja meg az OK-t 
és a fel/le nyilakkal 
válassza a Bekapcso-
lás/Kikapcsolás lehetőséget.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Videolejátszás üzemmód

Videofelvétel üzem-
módban nyomja meg a 
Menu-t. A fel/le nyilak-
kal választhat a Felbon-
tás, Fehéregyensúly és Expozícó lehetőségek 
közül.

Képfelbontás RESOLUTION

1.  Lépjen be a videofelvétel üzemmódba, 
nyomja meg a Menu-t és válassza a Képfel-

bontás pontot.
2.  Nyomja meg az OK-t 

és a fel/le nyilakkal 
válassza válassza ki a 
megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Fehéregyensúly WHITE BALANCE

1.  Lépjen be a videofelvé-
tel üzemmódba, nyomja 
meg a Menu-t és válasz-
sza a Fehéregyensúly 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Expozíció EXPOSURE

1. Lépjen be a videofelvétel üzemmódba, 
nyomja meg a Menu-t 
és válassza az Expozíció 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és 
a fel/le nyilakkal válasz-
sza válassza ki a megfelelőt. 

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Lejátszás üzemmód

Fényképezés üzemmódban nyomja meg 
kétszer a Mode gombot. Így gyorsan lejátszás 
üzemmódra válthat. Nyomja meg a W-t és 
a nyilakkal válassza ki a felvételt, amit meg 
szeretne tekinteni. 
A közelítéshez nyomja meg a T gombot, a 
képet eltolhatja jobb vagy bal irányban meg-
változtatva a képszöget.  
Képkészítéskor lépjen be a Menübe és 
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beállíthatja a következő 
tulajdonságokat: Törlés, 
Védelem, Elforgatás, 
Vágás, Diavetítés, Nyom-
tatás.

Törlés DELETE

1.  Lejátszás módban lépjen be a Menübe 
és válassza a Törlés lehetőséget. 

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki a megfelelőt.

3.  A választást rögzítse az OK gomb megnyo-
másával, majd nyomja meg még egyszer 
az OK gombot.

Védelem PROTECT

1.  Lejátszás módban lépjen be a Menübe 
és válassza a Védelem 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK 
gombot és a fel/le 
nyilakkal válassza ki a 
megfelelő pontot.

3.  A választást rögzítse az OK gomb meg-
nyomásával vagy nyomja meg a Menu-t a 
rögzítés mellőzéséhez és kilépéshez.

Elforgatás ROTATE

1.  Lejátszás üzemmódban 
lépjen be a Menübe és 
válassza az Elforgatás 
lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK 
gombot és a fel/le nyi-
lakkal válassza ki az elforgatás irányát.

3.  A választást rögzítse az OK gomb meg-
nyomásával vagy nyomja meg a Menu-t a 
rögzítés mellőzéséhez és kilépéshez. 

Vágás CROP

1.  Lejátszás üzemmódban lépjen be a Menü-
be és válassza Vágás lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki vágást.

3.  A levágandó terület kijelöléséhez nyomja 
meg a T vagy W gombot. Majd a fel/le és 

jobbra/balra nyilakkal jelölje ki a területet.
4.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-

val vagy nyomja meg a Menu-t a kilépés-
hez.

Diavetítés SLIDE SHOW

1.  Lejátszás módban 
lépjen be a Menübe 
és válassza a Diavetí-
tés lehetőséget.

2.  A fel/le nyilakkal vá-
lassza ki a vetítés hosszát (2s,5s,8s)

3.  Nyomja meg az OK-t a vetítés indításához.

Képnyomtatás PICBRIDGE

A fényképezőgépből közvetlenül kinyomtat-
hatja képeit. 
1.  A kép kiválasztása 

után lejátszás módban 
nyomja meg a Menu 
gombot és a fel/le 
nyilakkal válassza ki a 
nyomtatás lehetőséget.

2.  Csatlakoztassa USB kábellel a fényképező-
gépet nyomtatóhoz vagy nyomja meg a 
Menu-t a menü elhagyásához.

A fényképezőgép beállítása

Fényképező vagy vide-
ofelvétel üzemmódban 
nyomja meg a Menu 
gombot, majd nyomja 
meg a jobbra nyilat a 
beállítások pontra lé-
péshez – Dátum/idő, Automatikus kikapcso-
lás, Zárhang, Nyelv, Időformátum, Frekvencia, 
Formátozás és Gyári alapbeállítások.
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Dátum/idő DATE/TIME

Válassza a Dátum/idő 
menüpontot és a be-
állításhoz nyomja meg 
az OK-t. A választást 
rögzítse az OK megnyomásával és a balra nyíl 
megnyomásával lépjen ki a menüből, vagy 
nyomja meg a Menu-t. 

Automatikus kikapcsolás AUTO POWER OFF

1.  Fényképező vagy 
videofelvétel üzem-
módban nyomja meg 
a Menu gombot. 
Majd nyomja meg 
a jobbra nyilat és 
válassza az Automatikus kikapcsolást.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válasszon az alabbiak közül: Kikapcsolva, 1 
perc vagy 3 perc.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t. 

Zárhang BEEP SOUND

1.  Fényképező vagy 
videofelvétel üzem-
módban nyomja meg 
a Menu gombot. Majd 
nyomja meg a jobbra 
nyilat és válassza a Zárhang lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válasszon: Kikapcsolás vagy Bekapcsolás.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomá-
sával, majd nyomja meg a balra nyilat a 
menü elhagyásához vagy a Menu gombot. 

Nyelv LANGUAGE

1.  Fényképező vagy vi-
deofelvétel üzemmód-
ban nyomja meg a 
Menu-t. Majd nyomja 
meg a jobbra nyilat és válassza ki a nyelvet.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki a nyelvet.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t. 

Elektronikus időbélyeg DATE STAMP

1.  Fényképező vagy 
videofelvétel üzem-
módban nyomja meg 
a Menu gombot. Majd 
nyomja meg a jobbra 
nyilat és válassza az Időformátumot.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki az elektronikus időbélyeget.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t. 

Frekvencia FREKVENCY

1.  Fényképező vagy 
videofelvétel üzem-
módban nyomja meg 
a Menu-t, majd a 
jobbra nyilat és válassza a Frekvency-t.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki a frekvenciát.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen ki 
a menüből, vagy nyomja meg a Menu-t.

Formázás FORMAT (minden adat törlődik!)

1.  Fényképező vagy videofelvétel üzemmód-
ban nyomja meg a Menu gombot. Majd 
nyomja meg a jobbra nyilat és válassza a 
Format lehetőséget.

2.  Nyomja meg az OK-t és a fel/le nyilakkal 
válassza ki a beépített Memória vagy me-
móriakártya lehetőséget.

3.  A választást rögzítse az OK megnyomásá-
val és a balra nyíl megnyomásával lépjen 
ki a menüből, vagy nyomja meg a Menu 
gombot a menübe lépéshez.

Gyári beállítások DEFAULT SETTING

1.  Fényképező vagy videofelvétel üzemmód-
ban nyomja meg a Menu-t. Majd a jobbra 
nyilat és válassza a Format lehetőséget.

2. Nyomja meg az OK-t.
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3.  A fel/le nyilakkal vá-
lassza az elvetés vagy 
rögzítés lehetőséget. 
A választást rögzítse 
az OK megnyomá-
sával és a balra nyíl 
megnyomásával lépjen ki a menüből, vagy 
nyomja meg a Menu-t a menübe lépéshez.

A Photags Express software telepítése
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a gép nincs 
a számítógéphez csatlakoztatva USB kábellel.
Helyezze be a meghajtóba a telepítő CD-t. 
Pár másodperc múlva a képernyőn megje-
lenik egy ablak, ahol 
választhat az alábbi 
lehetőségek közül: AP 
telepítés (install AP), 
DirectX telepítés (install 
DirectX), CD beolvasása 
(browse CD) vagy 
kilépés (Exit)

Express telepítés

Klikkeljen az AP 
telepítés pontra 
a telepítés elindí-
tásához. A képer-
nyőn megjelenik 
a nyelvválasztási 
lehetőség. Ezután 
megjelenik a telepí-
tő ablak. Miután rá-
klikkelt a telepítésre 
(Install Photag Express), megjelenik néhány 
ablak. Kövesse az utasításokat. 

Online regisztráció

A regisztrációhoz 
klikkeljen az on-
line regisztrációra 
(Register online) 
vagy választhatja a 
későbbre halasztás 
lehetőséget. 
A lépés befejezése után a képernyőn megje-
lenik a fő ablak. 

Minden, ami 
ahhoz szükséges, 
hogy képeiből 
a maximumot 
hozza ki

1.  Fénykép 
kiválasztása. Válassza ki a képet, amit a 
fényképezőgépből átmásolt és a software 
segítségével szerkesztheti.

2.  Kép szerkesztése. Klikkeljen a képszerkesz-
tésre. A képeket feliratozhatja. 

3.  Fényképek 
megosztása. 
Fényképeit 
elküldheti 
e-mailben, ki-
nyomtathatja 
vagy feltöltheti az internetre. 

4.  Workshop. Készíthet naptárt, kétoldalas 
üdvözlő- vagy képeslapot klasszikus fotó-
papírra. Készítse el saját fotoalbumát vagy 
slide showját. 

Képek telepítése a szá-
mítógépre/webkamera 
használata

Csatlakoztassa a gépet 
a számítógéphez USB 
kábellel. Kapcsolja be 
a fényképezőgépet, megjelenik a menu. A 
választáshoz használja a fel/le nyilakat. 
Webkamera üzemmód: A csatlakozás után 
klikkeljen a Saját gép ikonra és válassza a 
webkamera lehetőséget. 
PC üzemmód: Csatlakozás után klikkeljen a 
Saját gép ikonra és a képek megjelenítéséhez 
válassza a Cserélhető lemez pontot. A kijelölt 
képeket közvetlenül vagy a Photage Express 
segítségével is átmásolhatja számítógépére: 
Klikkeljen kétszer a Photage Express ikonra 
az asztalon. A fő 
menüben klikkel-
jen a Get Photos 
lehetőségre. Kivá-
laszthatja, hogy 
csak a kiválasztott 
képeket vagy az összes képet átmásolja-e. 
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Kiválasztott képek 
másolása

Ezzel a móddal a 
kiválasztott képeket 
másolhatja át. Meg-
jelenik az Eszköz ki-
választása lehetőség 
(Device selection). 
Az aktív eszközök 
között megjelenik a 
fényképezőgép és 
a memóriakártya. 
Válassza a máso-
lás lehetőséget és 
klikkeljen a next-re 
(Tovább) a folyta-
táshoz. Megjegyzés: 
Választhatja az Exp-
ress lehetőséget is az 
összes kép átmásolá-
sához a PC-re.
Válassza ki a képet, 
klikkeljen a next-re 
(Tovább) a folytatás-
hoz.
A képet feliratozhatja. Hozzáadhatja a 
dátumot, kulcsszavakat vagy kategóriákat. 
Klikkeljen a next-re a folytatáshoz.
Válassza ki a helyet, ahova másolni szeretné 
a képeket. Klikkeljen a befejezésre (Finish) a 
fényképek kiválasztott mappába másolásához. 
Megjegyzés: Az 
összes átmásolt 
kép megjelenik a 
Képek kiválasztása 
lehetőségnél (Select 
Photos) a főablakban. 
Ezután szerkesztheti a 
képeket és áthelyezheti őket a PC-re. A képek 
szerkesztéséhez klikklejen a Photags Express-
re. 

A Photags Express kezelési útmutatója

A Photags Express programmal szerkesztheti, 
megoszthatja, kinyomtathatja fotóit. Kövesse 
az alábbi lépéseket:
A Photags Express futtatása

A részletes útmutatót a Photags Express 
használatához a Tour gombra klikkelve találja 
a főablakban. 
Figyelem
Ha a Photags Express nem frissítheti auto-
matikusan a DirectX-et, a DirectX mauálisan 
is telepíthető a fényképezőgép használata 
előtt. Ha a DirectX verziója régebbi, mint 8.1, 
az AVI formátumú fájlokat nem játssza le. 

Videofelvételek megtekintése a számítógé-
pen

Klikkeljen kétszer a video ikonjára, ezzel elin-
dul a Windows Media Player.

A fényképezőgép karbantartása

A fényképezőgép törékeny. Bánjon vele óva-
tosan, elkerülve ezzel a meghibásodását.
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Műszaki jellemzők

Szenzor 5.0 megapixeles CMOS szenzor

Képfelbontás 4032x3024 pixel (12M  interpoláció), 3456x2580 pixel (9M interpoláció), 2560x1920 pixel 
(5M), 2048X1536 pixel (3M), 1280x960 pixel (1.3M), 640x480 pixel (VGA)

Video felbontás 640x480 pixel (VGA), 320x240 pixel (QVGA)

Formátum Kép (JPEG), film (AVI)

Webkamera Igen

Külső memória micro SD memóriakártya 8 GB méretig

LCD display 2.7 colos TFT LCD

Lencse Fókusztávolság=8.15 mm, F3.0

Zoom Nyolcszoros digitális zoom

Expozíció -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0, +4/3, +5/3, +2.0

Motívum
Automatikus, Motívum, Éjszaka, Portré, Éjszakai portré, Sport, Party, 
Strand, Nagy érzékenység, Víz alatt

Fehéregyensúly Automatikus, Nappali fény, Borult, Izzólámpa, Foszforeszkáló

Képérzékenység Automatikus/50/100/200/400

Vaku Erős vaku, Automatikus, Vörösszemhatás-csökkentés, Vaku nélkül

Önkioldó 2 másodp., 10 másodp. vagy 3 sorozatfelvétel

Arcfelismerés Igen

Képstabilizálás Igen

Közvetlen nyomtatás Igen

Csatlakoztatás USB 2.0 nagysebességű

Rendszerkövetelmények Windows 2000/XP/ Vista/Win7, Mac OS X (10.2.6 vagy nagyobb)

Akkumulátor Lithium akkumulátor 3,7V / 550mA

Üzemi hőmérséklet -10~40ºC

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után. Az elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, hanem adja le a megfele-
lő gyűjtőhelyeken.
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Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval 
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítők használata során fellépő 

meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek
és a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.

TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az új vagy hosszabb ideig tárolt akkumulátorok teljes kapacitásukat néhány feltöltés és 
lemerülés után érik el. Az akkumulátorokat ebben az esetben ajánlott a hagyományos módon 
feltölteni (14-16 óra). Töltés előtt várja meg, míg az akkumulátor hőmérséklete szobahőmér-
sékletűre csökken. Az akkumulátor töltése 15°C-nál alacsonyabb vagy 30°Cnál magasabb 
hőmérsékleten az akkumulátor élettartamának csökkenéséhez vezet. A hőmérséklet stabi-
lizálódása 0°C-ról 15°C-ra szobahőmérsékleten nagyjából 2 órát vesz igénybe. Nemcsak az 
akkumulátor felületi hőmérséklete számít, a belső hőmérsékletét is ki kell egyenlíteni. Az akku-
mulátorok fagypont alatti töltése az akkumulátor önkisüléséhez vezethet. Ez úgy mutatkozik 
meg, hogy a teljes kapacitásáig feltöltött akkumulátor pár napon belül teljesen lemerül.

Használat - az akkumulátorrokat soha semmilyen körülmények között ne hagyja teljes kapaci-
tásukig lemerülni, ez akár a meghibásodásukhoz vagy élettartamuk csökkenéséhez vezethet. 
Vegye figyelembe az akkumulátor maximális töltőáram-értékét. Az akkumulátorok rövidzárlati 
árama nagyon magas lehet, amely tűz- és balesetveszélyes lehet. Kerülje az akkumulátor fordí-
tott polaritású bekötését és rövidre zárását. Túl magas töltőáram vagy túltöltés következtében 
az akkumulátor celláiban túlnyomás léphet fel, felforrósodhatnak és meghibásodhatnak, akár 
fel is robbanhatnak, ezért a helytelen cellaszám vagy töltőáram beállítást. Feltétlenül tartsa be 
az akkumulátor gyártójának használatra vonatkozó utasításait. 

Valós élettartam - az akkumulátorok élettartama összefüggésben van a felhasználási kö-
rülményekkel (környezet hőmérséklete, feltötlés és lemerítés stb.) Az akkumulátor várható 
élettartama megfelelő körümények biztosítása esetén: NiMH akkumulátorok 500, az NiCd 
akkumulátorok akár 1000, az SLA akkumulátorok akár 500 töltési-kisütési ciklus. Az élettartam 
határa az akkumulátorok 30 – 40 %-os kapacitásvesztését jelenti az új akkumulátorokhoz 
képest.

Önkisülés - Az önkisülés azt jelenti, hogy a feltöltött akkumulátor lassan önmagától lemerül, 
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anélkül, hogy valamilyen készülék áramot fogyasztana. Az önkisülés (kapacitás csökkenése) 
függ a tárolási hőmérséklettől is. Szobahőmérsékleten egy hónap alatt kb. 30 % kapacitásvesz-
téssel számolhatunk, az SLA akkumulátorok esetében a 30% kapacitásvesztés nagyjából 1 évre 
tehető. A hőmérséklet növekedésével megnő az önkisülés mértéke is.

Tárolás - Az NiCd akkumulátorokat lemerített, az NiMH és SLA akkumulátorokat feltöltött álla-
potban ajánlott tárolni. Mindenfajta akkumulátort szobahőmérsékleten, száraz környezetben 
tároljon.

Összegzés - Az akkumulátorok élettartamát jelentősen befolyásolja, hogy milyen módon bá-
nunk velük. A helytelen használat és töltés lényegesen lecsökkenti az akkumulátorok élettar-
tamát, így azok nem érik el várható élettartamukat. A rendeltetésszerű használat és feltöltés 
biztosítja az akkumulátorok hosszú élettartamát.


