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Nikon használati útmutató digitális fényképezéshez

digitális fényképezőgéppel



A termék dokumentációja az alábbi útmutatókra terjed ki. A fényképezőgép 
szolgáltatásainak lehető legjobb kihasználása érdekében mindenképp olvassa el 
fi gyelmesen az összes utasítást.

Gyorskalauz
A Gyorskalauz végigvezeti a fényképezőgép kicsomagolásának és beállításának 
folyamatán, és bemutatja az első képek készítésének, majd számítógépre való 
feltöltésének módját.

Útmutató a digitális fényképezéshez
Az Útmutató a digitális fényképezéshez (ez a kézikönyv) átfogó használati 
utasításokat tartalmaz a fényképezőgép működtetéséhez.

PictureProject referencia CD-lemez
A PictureProject referencia CD-lemez a PictureProject szoftver telepítésével és 
használatával kapcsolatos tájékoztatást tartalmaz. A tájékoztatás megtekintésének 
módjáról a Gyorskalauzban olvashat.

FIGYELMEZTETÉS: Idegen anyag az aluláteresztő szűrőn
A Nikon minden lehetséges óvintézkedést megtesz azért, hogy a gyártás és a szállítás 
során az aluláteresztő szűrővel semmilyen idegen anyag ne kerülhessen érintkezésbe. A 
D2X készülék azonban cserélhető objektívvel rendelkezik, és az objektívek eltávolításakor 
vagy cseréjekor idegen anyag juthat a fényképezőgépbe. A fényképezőgépbe került idegen 
anyag az aluláteresztő szűrőhöz tapadhat, és bizonyos körülmények között megjelenhet a 
fényképeken is. Az objektívet csak pormentes környezetben cserélje annak megakadályozása 
érdekében, hogy idegen anyag juthasson a fényképezőgépbe. Az objektív leszerelése után 
a fényképezőgép védelme érdekében mindenképpen helyezze fel a vázsapkát, amelyről 
előzőleg gondosan eltávolította a hozzá tapadó port és egyéb idegen anyagot.

Ha idegen anyag kerülne az aluláteresztő szűrőre, akkor a kézikönyv 252–253 oldalán leírtak 
szerint tisztítsa meg azt, vagy a tisztítást Nikon szakszervizben végeztesse el. A szennyeződést 
tartalmazó aluláteresztő szűrővel készült képek a Nikon Capture 4 szoftver 4.2-es vagy újabb 
verziójával (külön vásárolható meg), illetve harmadik fél által gyártott képkezelő szoftverek 
képtisztítási funkcióinak használatával retusálhatók.

Termékdokumentáció
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Ezután olvassa el az „Áttekintés” és az „Alapvető tudnivalók 
a fényképezőgépről” című szakaszokat, amelyekből 
megismerheti az útmutatóban alkalmazott jelöléseket és a 
fényképezőgép alkatrészeinek nevét, majd „Az első lépések” 
című szakasz alapján állítsa be a fényképezőgépet.

Az útmutató felépítése
 

Elsőként tekintse át a ii–vii. oldalon olvasható fi gyelmeztetéseket, előírásokat és megjegyzéseket.

…és a tartozékokról, valamint a hibaelhárításról.

…a számítógéphez, nyomtatóhoz vagy televízióhoz történő csatlakoztatásról…

…a hangos jegyzetek rögzítéséről és lejátszásáról…

Ezekben a fejezetekben olvashat a visszajátszásról…

A digitális fényképezés alapjainak elsajátítása után 
elolvashatja ezeket a szakaszokat, amelyek átfogó 
tájékoztatást nyújtanak a fényképezőgép vezérlőelemeinek 
használatáról.

Ezzel készen áll a fényképek készítésére és 
visszajátszására.

…a fényképezőgép menüiről és testreszabható beállításairól… A menük bemutatása

Csatlakoztatás

Műszaki tájékoztató

Bővebben a visszajátszásról

Hangos jegyzetek

Az első lépések

Alapvető tudnivalók a 

Egyszerű fényképezés

Egyszerű visszajátszás

Felvétel mód kiválasztása

Élességállítás

Expozíció

Képmódosítás

Fehéregyensúly

Érzékenység (ISO-egyenérték)

Képminőség és képméret

Önkioldó mód

Időzített felvételkészítés

Áttekintés

Nem CPU objektívek

Kétgombos alaphelyzetbe állítás

Képátfedés/többszörös expozíció

GPS-egység használata

Gyorsító képvágási mód

Vakus fényképezés
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FIGYELMEZTETÉS
  Ne nézzen a keresőn keresztül a Napba

Ha a keresőn át közvetlenül a Napba vagy 
más erős fényforrásba néz, maradandó 
szemkárosodást szenvedhet.

  Hibás működés esetén azonnal 
kapcsolja ki
Ha a termék vagy a külön megvásárolható 
hálózati tápegység szokatlan szagot 
vagy füstöt bocsát ki, azonnal húzza ki a 
tápegység csatlakozóját az aljzatból, és 
vegye ki az akkumulátort, ügyelve arra, 
nehogy megégesse magát. Ilyen esetben 
a további használat sérülést okozhat. Az 
akkumulátor eltávolítása után egy Nikon 
szervizben ellenőriztesse a készüléket.

  Ne használja gyúlékony gáz 
jelenlétében
Ne használjon elektronikus eszközt olyan 
helyen, ahol gyúlékony gáz van jelen, mert 
az tüzet vagy robbanást okozhat.

  A szíjat soha ne tegye gyermek vagy 
csecsemő nyakába
Ha gyermek nyakába akasztja a 
fényképezőgépet, a szíj a nyaka köré 
csavarodhat, és fulladást okozhat.

  Ne szedje szét
A termék belső részeinek érintése 
sérülést okozhat. Hiba esetén a terméket 
csak szakképzett szerelővel javíttassa. 
Ha a terméket leejtette, vagy az egyéb 
módon megsérült és eltörött, vegye ki az 
akkumulátort és/vagy húzza ki a hálózati 
tápegység csatlakozóját, majd ellenőriztesse a 
fényképezőgépet egy Nikon szervizben.

  Fokozott elővigyázatossággal kezelje 
az akkumulátort és az elemet
Nem megfelelő használat esetén az 
akkumulátor, illetve elem szivároghat 
vagy felrobbanhat. Az akkumulátor és 
elem használatakor tartsa be az alábbi 
előírásokat:

• Az akkumulátor és elem cseréje előtt 
győződjön meg arról, hogy a készülék ki 
van kapcsolva. Ha hálózati tápegységet 
használ, húzza ki azt.

• Csak olyan akkumulátort és elemet 
használjon, amelyek használata jóváhagyott 
ehhez a fényképezőgéphez.

• Az óraelemet csak CR1616 lítiumelemmel 
szabad kicserélni. Más típusú elem robbanást 
okozhat. Az elhasznált elemeket és 
akkumulátorokat megfelelő módon dobja ki.

• Ne próbálja meg az akkumulátort vagy elemet 
fejjel lefelé vagy fordítva behelyezni.

Biztonsága érdekében
 

Saját és mások sérülésének, illetve a Nikon készülék károsodásának elkerülése 
érdekében a termék használata előtt olvassa el fi gyelmesen az alábbi biztonsági 
útmutatót. A biztonsági útmutatót olyan helyen tartsa, ahol a fényképezőgép összes 
felhasználója elolvashatja azt.

Az alábbi ikon olyan fi gyelmeztetéseket vagy tudnivalókat jelöl, amelyek fi gyelmen 
kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.

Ez az ikon olyan fi gyelmeztetéseket vagy tudnivalókat jelöl, amelyeket az esetleges 
sérülések elkerülése érdekében ajánlatos a Nikon termék használata előtt 
elolvasni.



iii

• Az akkumulátort és az elemet ne zárja rövidre 
és ne szedje szét.

• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort és az 
elemet ne érje nyílt láng vagy erős hőhatás.

• Az akkumulátort és az elemet ne merítse 
vízbe, illetve ne tegye ki nedvesség 
hatásának.

• A teljesen lemerült akkumulátor és elem 
szivároghat. A termék károsodásának 
elkerülése érdekében a teljesen lemerült 
akkumulátort és elemet vegye ki a 
készülékből.

• Ha az akkumulátoron vagy elemen bármilyen 
szokatlan jelenséget, például elszíneződést 
vagy deformálódást észlel, azonnal hagyja 
abba a fényképezőgép használatát.

• Az EN-EL4 újratölthető lítiumakkumulátor 
szállítása közben helyezze vissza az érintkezők 
fedelét. Az akkumulátort és az elemet ne 
szállítsa és ne tárolja fémtárgyak, például 
nyaklánc vagy hajcsatok mellett.

• Amikor nem használja az EN-EL4 akkumulátort, 
csukja vissza az érintkezőfedelet, és tárolja az 
akkumulátort hűvös helyen.

• Az EN-EL4 akkumulátor felmelegedhet 
közvetlenül a használatot követően, 
vagy ha az akkumulátorról hosszabb 
ideig üzemeltette a fényképezőgépet. Az 
akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a 
fényképezőgépet, és hagyja az akkumulátort 
kihűlni.

  Használja a megfelelő kábeleket
Ha a bemeneti vagy kimeneti aljzatokhoz 
kábeleket csatlakoztat, akkor mindig a 
mellékelt vagy a külön megvásárolható 
Nikon csatlakozókat használja, hogy 
megfeleljen a készülék működtetésére 
vonatkozó előírásoknak.

  Tartsa távol a gyermekektől
Különösen ügyeljen arra, hogy kisgyermekek 
ne vegyék szájukba az akkumulátort vagy az 
egyéb apró tartozékokat.

  A memóriakártya eltávolítása
A memóriakártyák a használat során 
felmelegedhetnek. Tartsa be az előírásokat, 
amikor a memóriakártyát kiveszi a 
fényképezőgépből.

  A CD-lemezek
A szoftvert és a használati útmutatókat 
tartalmazó CD-lemezeket ne játssza le 
audio CD-lejátszón. A CD-lemezek audio 
CD-lejátszón való lejátszása halláskárosodást 
okozhat vagy a lejátszó károsodásához 
vezethet.

  Vaku használata során körültekintéssel 
járjon el
Ha a vakut a fotóalany szeméhez 
közel használja, a fotóalany ideiglenes 
látáskárosodást szenvedhet. Különös 
fi gyelemmel járjon el kisgyermekek 
fényképezésekor; ilyenkor a vaku nem lehet 
egy méternél közelebb a fotóalanyhoz.

  A kereső használata során
Ha a dioptriabeállító állítása közben a 
keresőbe néz, ügyeljen arra, hogy véletlenül 
ne nyúljon a szemébe.

  Ne érintse meg a folyadékkristályt
Ha a monitor megsérül, legyen óvatos, 
nehogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak, 
és vigyázzon, nehogy a folyadékkristály a 
szemébe, szájába vagy bőrére kerüljön.
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Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a 
fényképezőgépet
Az erős ütődések és rázkódások a fényképezőgép 
meghibásodását okozhatják.

Tartsa száraz környezetben a készüléket
A termék nem vízálló, ezért vízbe merítve vagy 
magas páratartalmú környezetben használva 
meghibásodhat. A belső mechanizmus rozsdásodása 
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

Kerülje a hirtelen hőmérséklet-változásokat
A hőmérséklet hirtelen változásai páralecsapódást 
idézhetnek elő a készülékben. Ez például akkor 
fordulhat elő, ha hideg időben fűtött épületből 
kimegy az utcára. Ilyenkor a páralecsapódás 
megakadályozása érdekében tárolja hordtáskában 
vagy műanyag zacskóban a készüléket.

Tartsa távol a fényképezőgépet az erős 
mágneses mezőktől
Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan 
berendezések közelében, amelyek erős 
elektromágneses sugárzást vagy mágneses mezőt 
idéznek elő. Az ilyen berendezések, például a 
rádióadók által előidézett erős elektrosztatikus 
töltés és mágneses mező interferenciát okozhat a 
monitoron, károsíthatja a memóriakártyán tárolt 
adatokat és a fényképezőgép belső áramköreinek 
meghibásodását okozhatja.

Ne tartsa az objektívet erős fényforrás felé 
hosszú ideig
A fényképezőgép használata vagy tárolása során 
ne fordítsa az objektívet hosszú ideig a Nap vagy 
más erős fényforrás felé. Az erős fény károsíthatja 
a képérzékelőt, és elmosódott fehér foltokat hozhat 
létre a fényképeken.

Ne érintse meg a redőnyzárat
A redőnyzár nagyon vékony és sérülékeny. 
Semmiképp ne gyakoroljon nyomást a redőnyre, ne 
nyomja meg tisztítóeszközökkel, és ne irányítson 
rá erős légáramlást. Ezzel ugyanis megkarcolhatná, 
deformálhatná vagy felszakíthatná a redőnyt.

A mozgó alkatrészeket körültekintéssel kezelje
Ne fejtsen ki erőt az akkumulátortartó, a 
memóriakártya-foglalat és a kábelcsatlakozók 
fedeleire. Ezek a részek különösen sérülékenyek.

Tisztítás
• A fényképezőgép vázának tisztításakor a 

por és a textilfoszlányok eltávolításához 
használjon légfúvót, majd óvatosan törölje 
le puha, száraz törlőruhával. Ha homokos 
helyen, például tengerparton használja a 
fényképezőgépet, használat után tiszta 
vízzel megnedvesített törlőruhával távolítsa 
el a homokot és a sólerakódást, majd törölje 
szárazra a vázat. Ritkán előfordulhat, hogy a 
porecset ecset vagy a törlőruha által keltett 
statikus elektromosság a folyadékkristályos 
kijelzők elsötétedését vagy kivilágosodását 
okozza. Ez normális jelenség, a kijelző 
hamarosan visszatér szokásos állapotába.

• Az objektív és a tükör tisztítása során ne 
feledje, hogy ezek az alkatrészek nagyon 
sérülékenyek. A port és a textildarabokat 
óvatosan, légfúvóval kell eltávolítani. 
Aeroszolos légfúvó használata esetén 
függőlegesen tartsa a fl akont (a fl akon 
megdöntésével folyadék kerülhet a tükörre). 
Ha a lencsére ujjlenyomat vagy egyéb 
szennyeződés kerül, akkor kis mennyiségű 
lencsetisztító folyadékkal megnedvesített 
puha ruhával óvatosan törölje meg a lencsét.

• Az aluláteresztő szűrő tisztításával 
kapcsolatban a „Műszaki tájékoztató: A 
fényképezőgép kezelése és tárolása” című 
szakaszban olvashat (  252).

Tárolás
• A rozsdásodás elkerülése érdekében a 

fényképezőgépet száraz, jól szellőző helyen 
tárolja. Ha hosszabb ideig nem használja 
a készüléket, vegye ki az akkumulátort, 
és a gépet helyezze nedvességmegkötő 
anyagot tartalmazó műanyag zacskóba. 
A fényképezőgép hordtáskáját ne tárolja 
műanyag zacskóban, mert az tönkreteheti 
a táska anyagát. Ne feledje, hogy a 
nedvességmegkötő anyag idővel elveszítheti 
nedvességszívó képességét, ezért rendszeres 
időközönként cserélje azt.

A fényképezőgép és az akkumulátor kezelése és tárolása
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• Ne tárolja a fényképezőgépet molyirtó szerek 
(naftalin vagy kámfor) közelében, erős 
mágneses mezőt kibocsátó berendezésekhez 
közel, vagy szélsőséges hőmérsékleti 
viszonyoknak kitett helyeken, például 
hősugárzó mellett, vagy tűző napon parkoló 
járműben.

• A penészedés elkerülése érdekében havonta 
legalább egyszer vegye ki a fényképezőgépet 
a tárolóhelyéről. Mielőtt ismét visszarakná 
a helyére, kapcsolja be, és nyomja meg 
néhányszor az exponálógombot.

• Az akkumulátort és hűvös, száraz helyen 
tárolja. Az akkumulátort felhelyezett 
érintkezőfedéllel tárolja.

Megjegyzések a monitorral kapcsolatban
• A monitor tartalmazhat néhány olyan 

képpontot, amely mindig világít, illetve 
amely soha nem világít. Ez a jelenség gyakran 
előfordul a TFT LCD-monitoroknál, és nem 
utal hibás működésre. A fényképezőgéppel 
készített képekre ez nincs hatással.

• Erős fényben előfordulhat, hogy a képek 
rosszul láthatók a monitoron.

• Ne fejtsen ki nyomóerőt a monitorra, 
mert ezzel károsodást okozhat vagy hibás 
működést idézhet elő. A monitorra tapadt 
por és textildarabkák légfúvóval távolíthatók 
el. A foltokat puha ruhával vagy szarvasbőrrel 
törölheti le óvatosan.

• Ha a monitor megsérül, legyen óvatos, 
nehogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak, 
és vigyázzon, nehogy a folyadékkristály a 
szemébe, szájába vagy bőrére kerüljön.

• Ha szállítja a fényképezőgépet vagy őrizetlenül 
hagyja azt, helyezze fel a monitorvédőt.

A tápellátás megszüntetése előtt kapcsolja ki a 
fényképezőgépet
A készülék bekapcsolt állapotában, fényképezéskor 
vagy a képek törlése közben ne húzza a ki a 
tápkábelt a fali aljzatból, illetve ne távolítsa el az 
akkumulátort. Ha ilyenkor megszünteti a termék 
tápellátását, elveszhetnek az adatok vagy károsodhat 
a fényképezőgép memóriája, illetve elektromos 
áramkörei. A tápellátás véletlen megszűnésének 
megakadályozása érdekében ne vigye más helyre a 

készüléket, amikor annak hálózati tápegysége fali 
aljzathoz van csatlakoztatva.

Akkumulátor
• A készülék bekapcsolásakor ellenőrizze a 

kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintjét, 
és döntse el, hogy ki kell-e cserélni. Az 
akkumulátort akkor kell kicserélni, ha villog 
a töltöttségi szintet jelző ikon.

• Ha fontos eseményekről készít felvételeket, 
mindig tartson készenlétben egy teljesen 
feltöltött akkumulátort. Földrajzi helyzetétől 
függően előfordulhat, hogy nem juthat 
egyszerűen csereakkumulátorokhoz.

• Hideg időben az akkumulátor a szokásosnál 
hamarabb lemerülhet. Mielőtt hideg időben a 
szabadban készítene fényképeket, győződjön 
meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel 
van töltve. Tartson egy tartalék akkumulátort 
meleg helyen, és szükség esetén cserélje ki a 
lemerült akkumulátort. A hidegben lemerült 
akkumulátor felmelegedés után részben 
visszanyerheti töltöttségét.

• A szennyezett akkumulátorcsatlakozókat 
használat előtt tisztítsa meg tiszta, száraz 
törlőruhával.

• A fényképezőgépből kivett akkumulátorra 
mindenképpen helyezze fel az 
érintkezőfedelet.

Memóriakártyák
• A memóriakártya behelyezése vagy kivétele 

előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ha 
a fényképezőgép bekapcsolt állapotában 
helyezi be vagy veszi ki a memóriakártyát, 
akkor a kártya használhatatlanná válhat.

• A memóriakártyát a jobb 
oldalon látható ábrának 
megfelelően helyezze be. 
A kártya fejjel lefelé vagy 
rossz irányban történő 
behelyezése kárt okozhat 
a fényképezőgépben és a 
kártyában.
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Megjegyzések 

• A Nikon előzetes engedélye nélkül a 
használati útmutató semmilyen részét 
nem szabad reprodukálni, továbbadni, 
átírni, visszakereshető rendszeren tárolni 
vagy bármilyen nyelvre, bármilyen 
formában, bármilyen céllal lefordítani.

• A Nikon fenntartja a jogot, hogy a jelen 
használati útmutatóban bemutatott 
hardver és szoftver műszaki jellemzőit 
bármikor, előzetes bejelentés nélkül 
megváltoztathassa.

• A Nikon nem vállal semmilyen 
felelősséget a termék használatából 
eredő károkért.

• Habár minden erőfeszítést megtettünk 
annak érdekében, hogy a jelen 
használati útmutatóban szereplő 
adatok pontosak és teljesek legyenek, 
örömmel fogadjuk észrevételeit az 
esetleges hibákkal és kihagyásokkal 
kapcsolatban a legközelebbi Nikon 
márkaképviseletben (a címeket lásd a 
mellékletben).

Adattároló eszközök megsemmisítése
Felhívjuk szíves fi gyelmét arra, hogy a képek törlése vagy a memóriakártya formázása 
nem távolítja el teljesen az eredeti képadatokat. A törölt fájlok nagy eséllyel 
visszanyerhetők a kidobott adattároló eszközökről bárki számára elérhető szoftverek 
segítségével, ami személyes képadatok rosszhiszemű felhasználásához vezethet. Az 
ilyen adatok titkos jellegének biztosítása a felhasználó felelőssége.

Egy adathordozó eszköznek az eldobása vagy más személynek történő átadása előtt 
törölje a tárolt adatokat bármilyen programmal vagy formázza meg az eszközt, majd 
töltse fel teljesen jellegtelen, személyes információkat nem tartalmazó képekkel 
(például üres égboltról készült fotókkal).  Minden olyan referenciaképet is cseréljen 
ki, amelyet a fehéregyensúly beállításához használt (59. oldal). Egy adattároló eszköz 
fi zikai megsemmisítése során ügyelni kell a személyes sérülések vagy környezetben, 
tulajdontárgyakban okozott károk elkerülésére.
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Megjegyzés a másolással és reprodukálással kapcsolatban
Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a lapolvasóval, digitális fényképezőgéppel vagy más 
digitális eszközzel készített másolatok birtoklása is törvénybe ütközhet.

• Tételek, amelyek másolását vagy 
reprodukálását a törvény tiltja
Ne másoljon vagy reprodukáljon 
papírpénzt, pénzérméket, értékpapírokat, 
állam- vagy egyéb kötvényeket, még 
akkor sem, ha ezeket a másolatokat 
„Minta” felirattal látja el.

A külföldön forgalomban levő papírpénz, 
pénzérmék vagy értékpapírok másolása 
és reprodukálása is tilos.

Előzetes állami engedély nélkül az állam 
által kibocsátott, de már nem használt 
postai bélyegek vagy képeslapok 
másolása és reprodukálása tilos.

Az állam által kibocsátott, a hitelesített 
dokumentumokhoz szükséges, 
törvényben előírt illetékbélyegek 
másolása és reprodukálása tilos.

• Figyelmeztetések bizonyos 
másolatokkal és reprodukciókkal 
kapcsolatban
Államilag korlátozott a magánvállalatok 
által kibocsátott értékpapírok (részvények, 
váltók, csekkek, ajándéknyilatkozatok 
stb.), illetve utazási igazolványok vagy 
kuponok másolása vagy reprodukálása is, 
kivéve, ha egy minimális számú másolat 
szükséges a vállalat üzletmenetéhez. Ne 
másolja és ne reprodukálja továbbá az 
állam által kibocsátott útleveleket, a civil 
csoportok vagy nyilvános ügynökségek 
által kibocsátott engedélyeket, a 
személyazonosító kártyákat és az egyéb 
jegyeket, például a belépőket vagy az 
étkezési kuponokat.

• Szerzői jogi megjegyzések
A szerzői jogi védelem alatt álló alkotói 
munkák, például könyvek, zeneművek, 
festmények, fametszetek, térképek, 
rajzok, videók és fényképek másolására 
és reprodukálására különféle 
hazai és nemzetközi szerzői jogi 
törvények vonatkoznak. Ne használja 
a fényképezőgépet a szerzői jogi 
törvényeket sértő illegális másolatok 
készítésére.
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Ebben a fejezetben a következőkről lesz szó:

Áttekintés
Ebben a részben ismertetjük a kézikönyv felépítését, 
valamint az általunk használt különböző szimbólumok 
és jelölések magyarázatait.

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről
Ezt a részt jelölje be, hogy később referenciaként 
használhassa a fényképezőgép különböző nevű és 
funkciójú részeivel kapcsolatban.

Az első lépések
Ez a rész részletesen ismerteti a fényképezőgép 
használatához szükséges előkészítő lépéseket: az 
akkumulátor és a memóriakártya behelyezését, az 
objektív és a szíj csatlakoztatását, az idő, dátum és a 
választható nyelv beállítását.

Bevezetés
Alapvető tudnivalók
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Ez az ikon olyan paramétereket jelöl, 
amelyek fi nombeállítása a Custom 
Settings (Egyéni beállítások) menüben 
elvégezhető.

Ez az ikon a fényképezőgép menüjében 
állítható beállításokat jelöli.

Ez az ikon arra hívja fel a fi gyelmet, 
hogy az adott témáról további 
információ található az útmutató egyéb 
részeiben vagy a Gyorskalauzban.

Ez az ikon olyan tudnivalókat jelöl, 
amelyeket a fényképezőgép használata 
előtt ajánlott elolvasnia.

Ez az ikon a fényképezőgép használata 
során hasznosítható, kiegészítő 
tudnivalókat jelzi.

Ez az ikon olyan tudnivalókra hívja fel 
fi gyelmét, amelyet érdemes használat 
előtt elolvasnia, hogy elkerülje a 
fényképezőgép károsodását.

Áttekintés
A kézikönyvről

 Készítsen próbafelvételeket
A fontos alkalmakon (esküvőkön vagy utazás során) készülő fényképek készítése előtt 
mindig érdemes próbafelvételt készíteni a fényképezőgép működésének ellenőrzéséhez. A 
Nikon nem vállal felelősséget a termék meghibásodásából eredő károkért, az anyagi károkat 
is beleértve.

 Tanulás egy életen át
A Nikon „Tanulás egy életen át” fi lozófi ájának része a felhasználók számára nyújtott 
folyamatos terméktámogatás és képzés, amelyről az alábbi weboldalakon talál rendszeresen 
frissített információt:
• Vásárlóknak az Amerikai Egyesült Államokban: http://www.nikonusa.com/
• Vásárlóknak Európában és Afrikában: http://www.europe-nikon.com/support
• Vásárlóknak Ázsiában, Óceániában és Közel-keleten: http://www.nikon-asia.com/
Látogasson el ezekre az oldalakra, ahol tippeket találhat, válaszokat kaphat a gyakran feltett 
kérdésekre és tájékozódhat a legújabb termékekről, valamint a digitális fényképezésről és 
képfeldolgozásról. További információt a legközelebbi Nikon márkakereskedésben kaphat. A 
márkakereskedések címe az alábbi weboldalon található:
  http://nikonimaging.com/

Köszönjük, hogy a Nikon D2X egy objektíves tükörrefl exes (SLR), cserélhető objektíves 
digitális fényképezőgép vásárlása mellett döntött. Ez a használati útmutató bemutatja 
a Nikon digitális fényképezőgép tulajdonságait és használatát. A készülék használatba 
vétele előtt tanulmányozza ezt az útmutatót, és tartsa elérhető helyen, arra az esetre, 
ha később ismét szüksége lenne rá.

Az információ egyszerűbb megkeresését az alábbi szimbólumok és jelölések segítik:
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Szánjon egy pár percet a fényképezőgép vezérlőivel és kijelzőivel való ismerkedésre. 
Hasznos lehet ennek a résznek a bejelölése, hogy referenciaként szolgáljon a kézikönyv 
további böngészése során.

Gépváz

 Kijelzővilágítás
A főkapcsolót a  pozícióban lenyomva tartva aktiválódik a fénymérő és a kijelző 
háttérvilágítása, lehetővé téve ezzel a kijelző sötétben való olvasását. A főkapcsoló 
felengedésekor a világítás bekapcsolva marad, amíg a fényképezőgép fénymérője aktív, 
vagy amíg a zár kiold.

Alapvető tudnivalók a fényképezőgépről
A fényképezőgép vezérlői és kijelzői

Szíjrögzítő 
fűzőszem: 

 15

Módválasztó tárcsa 
kioldógombja: 

 44

Módválasztó 
tárcsa:  44

Expozíciósorozat ( ) 
gomb:  98, 103

Vakuszinkronizálási 
mód ( ) gomb: 

 113

Parancsrögzítés ( ) 
gomb:  94

Vakupapucs: 
 116

Dioptriabeállító 
gomb:  31

Felső kijelző: 
 6

Expozíciós mód ( ) gomb:  85
Formázás ( ) gomb:  23

Expozíciókompenzációs 
( ) gomb:  97

Exponálógomb: 
 32, 34

Főkapcsoló:  27

Fénymérési módválasztó:  84

Fénymérési módválasztó 
rögzítőgombja:  84

Képérzékelő síkjának 
jelzése ( ):  83

Szíjrögzítő 
fűzőszem: 

 15
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Gépváz (folytatás) Környezeti fény érzékelője:  54, 59

Önkioldó jelzőfénye:  120

Vakuszinkronizálási csatlakozó:  116

10 tűs távkioldó-csatlakozó:  247

Audio-/videocsatlakozó (A/V) 
(a fedél alatt):  230
A vakuszinkron és 
a 10 tűs távkioldó-
csatlakozó sapkáinak 
tartója (a belső 
fedélen)

USB-csatlakozó (a fedél alatt): 
 232

Objektív kioldógombja:  21

Élességállítási módválasztó:  72

Akkumulátortartó fedelének zárja: 
 16

DC-in csatlakozó (a fedél alatt): 
 243

Segédtárcsa:  12

Mélységélesség ellenőrzése gomb: 
 85

Segédtárcsa függőleges 
felvételekhez:  12

Exponálógomb 
függőleges 
felvételekhez:  31

Függőleges felvételnél 
használatos exponálógomb zárja: 

 31, 73

Külön 
megvásárolható 
WT-2/2A vagy WT-1/
1A vezeték nélküli 
LAN-adapter 
csatlakozója (a 
fedél alatt):  243

Állványmenet

FUNC. (Funkció) 
gomb:  205
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Keresőlencse reteszállítója:  31, 127

Kereső ablaka:  31, 244
Törlés ( ) gomb:  35, 144
Formázás ( ) gomb:  23

Visszajátszás ( ) 
gomb:  136

Monitor:  28, 
211, 249

Menü ( ) 
gomb:  39

Kiskép (indexkép) 
( ) gomb: 

 140

Protect 
(Védelem) ( ) 
gomb:  143
SÚGÓ gomb:

 39

Enter (Jóváhagyás) 
( ) gomb:  40
Visszajátszás 
nagyítással ( ) 
gomb:  142

Hangszóró:  151

Hátsó kijelző:  9

Érzékenység (ISO) gomb: 
 52

Képminőség/képméret (QUAL) 
gomb:  46, 49

Fehéregyensúly (WB) gomb: 
 54–66

Mikrofon:  146

Mikrofon ( ) gomb:  146

AF-ON ( ) gomb függőleges 
felvételekhez:  73

Főtárcsa függőleges 
felvételekhez:  12

Memóriakártya-
foglalat fedelének 
nyitógombja (a 
fedél alatt):  22

AF-terület mód 
kiválasztása: 

 76

Fókuszterület-
választást 
engedélyező 
kapcsoló:  74

Választógomb: 
 14

Memóriakártya-
foglalat fedele: 

 22

Kártyaművelet 
jelző LED:  
22, 24

Főtárcsa:  12

AF-ON ( ) gomb: 
 73

AE/AF-rögzítés ( ) 
gomb:  80, 95

 A hangszóró és a mikrofon
Ne tegyen mágneses készüléket, például Microdrive™ memóriakártyát, a beépített hangszóró 
vagy mikrofon mellé.
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A felső kijelző

1

2

3

4

5

6

7

14

15

16

17

8

25

23

21

20

9

10

11

12

13

24

18

19

22
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   1 Zársebesség .....................................85–94
Expozíciókompenzáció értéke................ 97
Felvételek száma sorozatkészítésnél....... 98
Időközök száma időzített 
felvételkészítésnél ............................... 124
Gyújtótávolság (nem CPU objektívnél)... 128
Érzékenység (ISO-egyenérték)................ 52
„Busy” (Foglalt) kijelzés......................... 42

   2 Zársebesség-rögzítés ikon...................... 94
   3 Rugalmas program kijelző ..................... 87
   4 Expozíciós mód ..................................... 85
   5 Memóriakártya kijelző ..................... 23, 28
   6 Fókuszterület ........................................ 74

AF-terület mód ................................76–79
   7 Vakuszinkronizálási mód ..................... 112
   8 A még készíthető képek száma ............. 28

A még készíthető képek száma, mielőtt a 
memóriapuffer megtelik........................ 44
Rögzítési mód kijelző .......................... 232

   9 Rekeszrögzítés kijelző...................... 91, 93
 10 Rekesztartomány (f-érték) ................85–94

Rekesz (lépésközök száma).............. 91, 93
Expozíciósorozat értéke................. 99, 103
Időközönkénti felvételek száma........... 124
Maximális rekesznyíláshoz tartozó érték 
(nem CPU objektívnél)......................... 131
PC mód kijelző.................................... 232

 11 Akkumulátor kijelzője............................ 27
 12 Képkocka száma ................................... 28
 13 „K” (akkor látható, amikor a memória 

még több mint 1000 felvétel készítésére 
alkalmas) .............................................. 51

 14 FV rögzítés kijelző ............................... 114
 15 Vakuszinkron kijelző............................ 113
 16 Óraelem kijelző ............................. 19, 251
 17 GPS-csatlakozó kijelző......................... 132
 18 Gyorsító képvágás jelzője ...................... 41
 19 Expozíciókompenzáció kijelző................ 97
 20 Időzítő kijelző...................................... 124
 21 Többszörös expozíció kijelző ................ 120
 22 Rekeszérték-rögzítés ikon...................... 94
 23 Kísérőszöveg kijelző ............................ 213
 24 Expozíciósorozat kijelző......................... 98

Fehéregyensúly-sorozat kijelző ............ 103
 25 Elektronikus analóg expozíciókijelző ...... 93

Expozíciókompenzáció .......................... 97
Sorozatkészítési folyamat kijelző.....98–105
PC mód kijelző.................................... 232



8

B
evezetés—

A
lap

vető
 tu

d
n

ivaló
k a fén

ykép
ező

g
ép

rő
l

A hátsó kijelző

1

3

2

4

5

6

7

9

8

13

10

11

12
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   1 Egyéni beállításkészletek ..................... 179
   2 „Hátralévő expozíciók” kijelző............... 28
   3 Shooting (Fényképezés) menü 

beállításkészletek ................................ 167
   4 Érzékenység (ISO) kijelző ....................... 52

Automatikus érzékenység kijelző......... 188
   5 Érzékenység.......................................... 52

Érzékenység (magas) ............................. 52
A még készíthető képek száma ............. 28
Hangos jegyzet hossza ........................ 147
Fehéregyensúly fi nomhangolása............ 56
Fehéregyensúly felhasználói beállításának 
száma ................................................... 59
Színhőmérséklet.................................... 58
PC mód kijelző.................................... 232

   6 „K” (akkor látható, amikor a memória 
még több mint 1000 felvétel készítésére 
alkalmas) .............................................. 51
Színhőmérséklet kijelző ......................... 58

   7 Képminőség.......................................... 45
   8 Képméret.............................................. 48
   9 Fehéregyensúly-sorozat kijelző ............ 103
 10 Hangos jegyzet rögzítése kijelző 

(felvétel mód)...................................... 147
 11 Hangos jegyzet állapotkijelző .............. 147
 12 Hangos jegyzet rögzítési módja ........... 148
 13 Fehéregyensúly mód ............................. 54
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 Mattüvegek
A fenti ábrán az egyedi V típusú mattüveg látható, 
eredetileg ez van a készülékbe szerelve.  A mellékelt „B 
Brite-View III” mattüveg és a külön beszerezhető E típusú 
„Clear-Matte” rácsos mattüveg a gyorsító képvágás 
területének négy sarkát mutatja (lásd fent a �. ábrát).  
A mattüveg cseréjével kapcsolatos további tudnivalókat 
lásd: „A mattüveg cseréje” (  250).

A kereső kijelzései

4 5 6 7 98 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23

24

26
27
28
29

25

2

1

3

Gyorsító képvágás
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   1 8 mm átmérőjű referenciakör a középre 
súlyozott fényméréshez......................... 84

   2 Fókuszterületek (fókuszkeretek) ............ 74
Szpot fénymérés mérőmezői ................. 84

   3 Gyorsító képvágás................................. 41
   4 Élességjelző..................................... 32, 83
   5 Fénymérés............................................. 84
   6 Sorozatkészítés kijelző........................... 98
   7 Automatikus fénymérés (AE) rögzítése ... 95
   8 Gyorsító képvágás jelzője ...................... 41
   9 Zársebesség-rögzítés ikon...................... 94
 10 Zársebesség .....................................85–94
 11 Rekeszérték-rögzítés ikon...................... 94
 12 Rekesztartomány (f-érték) ................85–94

Rekesz (lépésközök száma).............. 91, 93
 13 Expozíciós mód ..................................... 85
 14 Expozíciókompenzáció kijelző................ 97
 15 Képkocka száma ................................... 28

A még készíthető képek száma ............. 28
A még készíthető képek száma, mielőtt a 
memóriapuffer megtelik........................ 44
Expozíciókompenzáció értéke................ 97
PC mód kijelző.................................... 232

 16 „K” (akkor látható, amikor a memória 
még több mint 1000 felvétel készítésére 
alkalmas) .............................................. 51

 17 Vakukészenléti jelző ............................ 116
 18 Akkumulátor kijelzője............................ 27
 19 FV rögzítés kijelző ............................... 114
 20 Vakuszinkron kijelző............................ 113
 21 Rekeszrögzítés kijelző...................... 91, 93
 22 Elektronikus analóg expozíciókijelző ...... 93

Expozíciókompenzáció .......................... 97
 23 Hangos jegyzet állapotkijelző .............. 147
 24 Fehéregyensúly-sorozat kijelző ............ 103
 25 Fehéregyensúly mód ............................. 51
 26 Képméret.............................................. 48
 27 Képminőség.......................................... 45
 28 Érzékenység (ISO) kijelző ....................... 52

Automatikus érzékenység kijelző......... 188
 29 Érzékenység (ISO-egyenérték)................ 52
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A tárcsák
A fő- és a segédtárcsa külön vagy más szabályzókkal történő együttes használatával 
különféle beállításokat módosíthat. Az álló (portré) formátumú felvételek készítésénél 
a könnyebb kezelhetőséget úgy segítjük, hogy a fő- és a segédtárcsa funkcióit ellátó 
kiegészítő tárcsákat közelebb helyeztük a függőleges képkészítésnél használható 
exponálógombhoz (  31).

Képminőség/
képméret 

gomb

Érzékenység gomb

Fehéregyensúly gomb

Vakuszinkronizálási 
mód gomb

Expozíciósorozat 
gomb

Parancsrögzítés 
gomb

Főtárcsa

Expozíciókompenzációs 
gomb

Expozíciós mód 
gomb

Segédtárcsa

Képminőség és képméret

Állítsa be a képminőséget (  45).

Válasszon képméretet (  48).

Fehéregyensúly

Válasszon fehéregyensúly-beállítást (  54).

Végezze el a fehéregyensúly fi nomhangolását / 
válasszon színhőmérsékletet / válasszon előre 
beállított fehéregyensúly-értéket (  55, 58, 59).

Érzékenység (ISO-egyenérték)

Állítsa be az érzékenységet (ISO-egyenérték; 
 52).
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Expozíció

Válasszon rekeszértéket (expozíciós mód: A 
vagy M;  90, 92).

Válassza ki az expozíciós módot (  85–93).

Válasszon zársebességet (expozíciós mód: S 
vagy M;  88, 92).

Válasszon rekesz-zársebesség kombinációt 
(expozíciós mód: P;  87).

Állítson be expozíciókompenzációt (  97).

Rekeszérték-rögzítés (expozíciós mód: A vagy 
M;  94).

Zársebesség-rögzítés (expozíciós mód: S vagy 
M;  94).

Aktiválja vagy szüntesse meg a sorozatkészítést, 
illetve adja meg a sorozatkészítés képszámát 
(  99, 103).

Válassza ki az expozíciósorozat-készítés értékét 
(  99, 103).

Vakubeállítások

Válasszon vakuszinkron-módot külön 
beszerezhető vaku esetén (  112).
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A választógomb
A választógomb használatával a következő műveletek hajthatók végre:

• Navigálás a menüben: Kilépés 
és visszatérés az előző menübe 
(  40).

• Felvételkészítés: Fókuszterület 
választása az aktuális 
fókuszterülettől balra (  74).

• Teljes képkockás visszajátszás: 
A felvételre vonatkozó adatok előző 
oldalának megjelenítése (  137).

• Kisképes visszajátszás: Az 
aktuális kisképtől balra található 
kiskép kijelölése (  140).

• Navigálás a menüben: A kijelölt 
elem kiválasztása (  40).

• Felvételkészítés: A középső 
fókuszterület kiválasztása (  74).

• Visszajátszás: A megjelenített 
képek számának 
megváltoztatása (  140).

• Navigálás a menüben: A kijelölt 
elem kiválasztása vagy az 
almenü megjelenítése (  40).

• Felvételkészítés: Fókuszterület 
választása az aktuális 
fókuszterülettől jobbra (  74).

• Teljes képkockás visszajátszás: 
A felvételre vonatkozó 
adatok következő oldalának 
megjelenítése (  137).

• Kisképes visszajátszás: Az 
aktuális kisképtől jobbra található 
kiskép kijelölése (  140).

• Navigálás a menüben: A kijelölő sor feljebb léptetése (  40).
• Súgó: Feljebb görgetés (  39).
• Felvételkészítés: Fókuszterület választása az aktuális 

fókuszterület fölött (  74).
• Teljes képkockás visszajátszás: Az előző kép 

megjelenítése (  35).
• Kisképes visszajátszás: Kiskép kijelölése az aktuális 

kiskép fölött (  140).

• Navigálás a menüben: A kijelölő sor lejjebb léptése 
(  40).

• Súgó: Lejjebb görgetés (  39).
• Felvételkészítés: Fókuszterület választása az aktuális 

fókuszterület alatt (  74).
• Teljes képkockás visszajátszás: A következő kép 

megjelenítése (  35).
• Kisképes visszajátszás: Az aktuális kiskép alatti 

kiskép kijelölése (  140).

 A választógomb
Az  gombot szintén használhatja a fényképezőgép menüiben kijelölt elemek 
kiválasztására. Előfordulhat, hogy néhány esetben az ezen az oldalon felsorolt műveletek 
nem alkalmazhatók.



15

B
evezetés—

A
z első

 lép
ések

A fényképezőgép első használata előtt hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Az első lépések
A fényképezőgép előkészítése

1. lépés A fényképezőgép szíjának felszerelése ...............................................  15

További tudnivalókat az akkumulátorral és egyéb áramforrásokkal kapcsolatban a 
következő oldalakon talál:

• Műszaki tájékoztató: Külön megvásárolható tartozékok.......................  243
• A fényképezőgép és az akkumulátor kezelése és tárolása.....................  iv–v

2. lépés Az akkumulátor behelyezése................................................................  16

3. lépés Alapbeállítás...........................................................................................  17–19
Az óra cseréjével kapcsolatban további tudnivalókat a következő oldalakon talál:

• Műszaki tájékoztató: A fényképezőgép kezelése és tárolása ................  251

A D2X készülékhez beszerezhető objektívekről bővebb tájékoztatást a következő 
oldalakon talál:

• Műszaki tájékoztató: Külön megvásárolható tartozékok.......................  240–242

4. lépés Az objektív csatlakoztatása ..................................................................  20–21

5. lépés A memóriakártya behelyezése .............................................................  22–24
A kompatibilis memóriakártyákkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást a következő 
oldalakon talál:

• Műszaki tájékoztató: A gyártó által jóváhagyott memóriakártyák .......  248
A memóriakártya formázásával kapcsolatban további tájékoztatást a következő 
oldalakon talál:

• A Setup (Beállítás) menü: A memóriakártyák formázása .......................  210

1. lépés — A fényképezőgép szíjának felszerelése
Csatlakoztassa a fényképezőgép szíjának két végét a fényképezőgépvázon található 
fűzőszemekhez, az alábbi ábrán látható módon.

C
S

CL C
S

CL C
S

CL C
S

CL
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2. lépés — Az akkumulátor behelyezése
A D2X áramellátását egy újratölthető Nikon EN-EL4 Litium-ion akkumulátor biztosítja 
(mellékelve).

2.1 Töltse fel az akkumulátort
Az EN-EL4 szállításkor nincs teljesen feltöltve. A maximális fényképezési idő 
érdekében használat előtt töltse fel az akkumulátort a mellékelt MH-21 
gyorstöltővel (a részletekről az MH-21 felhasználói útmutatójában olvashat). 
Lemerült akkumulátor esetén a teljes újratöltés körülbelül 100 percet vesz igénybe.

2.2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az akkumulátor behelyezése vagy kivétele előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2.3 Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét
Forgassa el az akkumulátortartó fedelének 
zárját a nyitott helyzetbe (  ), és távolítsa el az 
akkumulátortartó fedelét.

2.4 Csatlakoztassa az akkumulátortartó 
fedelét az akkumulátorra
Az akkumulátor csatlakoztatott fedéllel tölthető. 
További tudnivalókért lásd az EN-EL4-hez 
mellékelt tájékoztatót.

2.5 Helyezze be az akkumulátort
Helyezze be az akkumulátort a jobb oldali képen 
látható módon.

2.6 Zárja le az akkumulátortartó fedelét
Az akkumulátor felvételkészítés közbeni 
elmozdulását megelőzendő győződjön meg arról, 
hogy az akkumulátortartó fedelét jól zárta le.

 Az akkumulátor kivétele
Mielőtt kiveszi az akkumulátort, kapcsolja ki a fényképezőgépet és forgassa el az 
akkumulátortartó fedelének zárját a nyitott helyzetbe ( ).

 EN-EL4 újratölthető Lítiumion akkumulátor
Az EN-EL4 megosztja információit a vele kompatibilis eszközökkel, lehetővé téve ezzel, 
hogy a fényképezőgép hat szinten mutathassa az akkumulátor állapotát, az MH-21 pedig 
az aktuális szint kijelzése mellett megfelelően tölthesse az akkumulátort. A Battery info 
(Akkumulátoradatok) paraméter a Setup (Beállítás) menüben mutatja az akkumulátor 
töltöttségét, élettartamát és az elkészített fényképek számát (  219).

2
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3. lépés — Alapbeállítás
Válassza ki a kijelzés nyelvét, valamint állítsa be a dátumot és az időt az alább leírtak 
szerint.

Jelenítse meg a menüket. *

3.2

Kapcsolja be a fényképezőgépet.

3.1

Jelölje ki a Language (Nyelv) lehetőséget. Jelenítse meg a beállításokat.

3.63.5

Lépjen vissza a SET UP (Beállítások) menübe.

3.8

Jelölje ki a kívánt beállítást.

3.7

Vigye a kurzort a SET UP (Beállítás) menüre.

3.4

Jelenítse meg a SET UP (Beállítás) menüt.

3.3

* Ha a kívánt lehetőség ki van jelölve, nyomja le a választógombon a balra nyilat, amíg a 
menütől balra lévő ikont ki nem választja.

3
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Válassza ki a World Time (Világidő) 
lehetőséget.

Jelenítse meg a beállításokat.

3.103.9

Jelenítse meg a világ időzónáinak térképét.

3.12

Jelölje ki a Time zone (Időzóna) lehetőséget.

3.11

Lépjen vissza a WORLD TIME (Világidő) 
menübe. ‡

3.14

Jelenítse meg a DATE (Dátum) menüt.

3.16

Jelölje ki a Date (Dátum) lehetőséget.

3.15

Válassza ki a tartózkodási helyének 
megfelelő időzónát. †a

3.13

† Az UTC mező a kiválasztott időzóna és az Egyezményes világidő (UTC) közötti időeltérést mutatja 
órában kifejezve.

‡ Ha a nyári időszámításnak megfelelő idő van érvényben a tartózkodási helyének megfelelő időzónában, 
jelölje ki a Daylight saving time (Nyári időszámítás) lehetőséget és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. Nyomja meg a választógombon a le nyilat, az On (Bekapcsolva) lehetőség kijelöléséhez, majd 
nyomja meg a választógomb a jobbra nyilát. Az idő automatikusan egy órával előbbre lesz állítva.

3
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Állítsa be az évet, a hónapot, a napot, az 
órát, a percet és a másodpercet.  A kívánt 
elem kiválasztásához nyomja meg a balra 
vagy jobbra nyilat, a változtatáshoz pedig 
a fel vagy le nyilat a választógombon.  
Nyomja meg a  gombot az idő és a dátum 
beállításához, majd lépjen vissza a WORLD 
TIME (Világidő) menübe. 

3.17

Jelenítse meg a beállításokat.

3.19

Jelölje ki a Date format (Dátumformátum) 
elemet.

3.18

Lépjen vissza a WORLD TIME (Világidő) 
menübe.

A fényképezőgép órája kevésbé pontos, 
mint a karórák vagy a faliórák. Időnként 
ellenőrizze az órát, és ha szükséges, állítsa 
be azt újra egy pontos időjelző alapján.  
Az óra a beállítás menü World Time 
(Világidő) menüpontjánál állítható vissz 
alapértékre (  209).

Lépjen vissza a SET UP (Beállítás) menübe.

3.22

3.21

Válassza ki a dátum formátumát.

3.20

 Az óra eleme
Az óra és a naptár egy különálló, nem újratölthető CR1616 lítiumelemmel van ellátva, 
melynek élettartama körülbelül négy év. Amikor ez az elem lemerül, egy  ikon 
jelenik meg a felső kijelzőn, ha a fénymérők bekapcsolt állapotban vannak. Az óra 
cseréjével kapcsolatban további tájékoztatást a Műszaki tájékoztató című fejezetben talál: A 
fényképezőgép kezelése és tárolása (  251).

3
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4.1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az objektív csatlakoztatása vagy levétele előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.

4.2 Csatlakoztassa az objektívet
A gépvázon és az objektíven lévő jelzéseket egy 
vonalban tartva,  igazítsa az objektívet 
a váz bajonettzárjához. Vigyázva, hogy ne 
nyomja le az objektív kioldógombját, forgassa 
el az objektívet az óramutató járásával ellentétes 
irányban ütközésig.

4.3 Rögzítse a rekeszt a minimumértéken
Ez a lépés nem szükséges, ha G-típusú objektívet 
használ, amelynek nincs rekeszállító gyűrűje. Ha 
más típusú objektívet használ, rögzítse a rekeszt a 
minimumértéken (a legmagasabb f-értéken).

Ha ezt a lépést kihagyja a CPU objektív 
csatlakoztatása közben, a fényképezőgép 
bekapcsolásakor a kijelzőn és a keresőben 
található rekeszérték kijelzője villogó 

 jelzést mutat. Felvétel csak azután 
készíthető, hogy a fényképezőgépet 
kikapcsolta és a rekeszt a legmagasabb f-
értéken rögzítette.

4. lépés — Az objektív csatlakoztatása
A Nikon azt ajánlja, hogy a fényképezőgép funkcióinak teljes kihasználása érdekében 
G- vagy D-típusú CPU objektívet használjon.

4

D-típusú objektívG-típusú objektívA CPU objektívek 
CPU-érintkezőkkel 

rendelkeznek
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4
 Védje fényképezőgépét a portól és más szennyeződésektől

A fényképezőgépbe került bármilyen porszem vagy más 
szennyezőanyag folt vagy szennyeződés formájában 
megjelenhet a fényképeken vagy a keresőben. Ha a vázra 
nincs objektív csatlakoztatva, tartsa a bajonettzárat lefedve 
a mellékelt BF-1A vázsapkával. Amikor objektívet vagy 
vázsapkát cserél, tartsa a bajonettzárat lefelé.

 Az objektív levétele
Győződjön meg arról, hogy az objektívek cseréje vagy 
levétele közben a fényképezőgép ki van kapcsolva. Az 
objektív levételéhez nyomja meg és tartsa lenyomva az 
objektív kioldógombját, és forgassa el az objektívet az óra 
járásával megegyező irányban.
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 A memóriakártya hiánya
Ha egy feltöltött EN-EL4 akkumulátorra vagy hálózati 
tápegységre csatlakozó fényképezőgépbe nem helyez 
memóriakártyát, akkor a kijelzőn és a keresőben az 
expozíciószámláló helyén az  jelzés látható.

5. lépés — A memóriakártya behelyezése
A D2X a hagyományos fi lm helyett CompactFlash™-memóriakártyát és MicroDrive-
kártyát használ a fényképek tárolásához. A gyártó által jóváhagyott memóriakártyák 
listájáról a Műszaki tájékoztató című fejezetben olvashat: A gyártó által jóváhagyott 
memóriakártyák (  248).

5.1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet
A memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.

5.2 Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét
Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelének 
nyitógombját védő ajtót (�), majd nyomja le 
a kioldógombot (�) a memóriakártya-foglalat 
kinyitásához (�).

1

2

3

5.3 Helyezze be a memóriakártyát
Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy a hátsó 
címkéje a monitor felé nézzen (�). Amikor 
a memóriakártyát teljesen behelyezte, a zöld 
jelzőfény világítani kezd, és a kiadógomb felugrik 
(�). Csukja le a memóriakártya-foglalat fedelét.

 A memóriakártya behelyezése
A kártyát úgy helyezze be, hogy az érintkezők 
előre nézzenek. A behelyezés előtt fordítsa a 
kártyát a megfelelő irányba, mert különben 
károsíthatja a fényképezőgépet vagy a 
kártyát. Ellenőrizze, hogy a kártyát a helyes 
irányba fordította-e.

1

2

5

A behelyezés 
iránya

Hátsó 
címke

Érintkezők
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5.4 Formázza a memóriakártyát
A memóriakártyákat az első használat előtt meg kell formázni.

 A memóriakártya formázása
A memóriakártya formázása az összes kártyán tárolt adatot 
véglegesen törli. Győződjön meg arról, hogy minden fényképet 
vagy bármely más adatot a számítógépre másolt, mielőtt formázza a 
memóriakártyát (  231–234).

A kártya formázásához kapcsolja be a fényképezőgépet és tartsa 
egyidejűleg lenyomva a  (  és  ) gombokat körülbelül 2 
másodpercig. A zársebesség kijelzőjén egy  jelenik meg és a 
képkockaszámláló villog. A gombokat másodszor is egyidejűleg 
lenyomva tartva a memóriakártya formázásra kerül. A formázás nélküli 
kilépéshez bármilyen más gombot nyomjon meg.

A formázás művelete alatt a  betűk jelennek meg a 
képkockaszámláló kijelzőjén. Amikor a formázás befejeződött, 
a képkockaszámláló kijelzője az aktuális beállítások szerint még 
rögzíthető képek számát mutatja.

 A formázás alatt
A formázás alatt ne vegye ki a kártyát vagy az akkumulátort, 
illetve ne húzza ki a fényképezőgépből a (külön beszerezhető) 
hálózati csatlakozót.

 Formázás (  210)
A memóriakártyát a Setup (Beállítás) menü Format (Formázás) lehetőségének kiválasztásával 
is lehet formázni.

5
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 Memóriakártyák
• A memóriakártyák a használat során felmelegedhetnek. Tartsa be az előírásokat, amikor a 

memóriakártyát kiveszi a fényképezőgépből.
• A memóriakártyát az első használat előtt formázza.
• A memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet. A 

memóriakártya formázása alatt, továbbá az adatok rögzítése, törlése vagy a számítógépre 
történő adatátvitel során ne vegye ki a fényképezőgépből a memóriakártyát, ne kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, illetve ne húzza ki azt az áramforrásból. A fentiek fi gyelmen kívül 
hagyása adatvesztést és a fényképezőgép vagy a kártya sérülését okozhatják.

• Ne érjen a kártya érintkezőihez a kezével vagy fémből készült tárggyal.
• Ne gyakoroljon nyomást a kártyára. A fentiek fi gyelmen kívül hagyása a kártya sérülését 

okozhatja.
• Ne ejtse le, ne hajlítsa meg, és ne tegye ki erős fi zikai behatásnak a kártyát.
• Ne tartsa a kártyát magas páratartalmú vagy vizes helyen és ne tegye ki közvetlen 

napsütésnek.

 A memóriakártya eltávolítása
Amikor a fényképezőgép kikapcsolt állapotban van, a 
memóriakártyát adatvesztés veszélye nélkül kiveheti. Mielőtt 
kiveszi a memóriakártyát, várja meg, hogy a kártyafoglalat 
fedele mellett lévő, kártyaműveletet jelző zöld LED 
kialudjon, és csak azután kapcsolja ki a fényképezőgépet. 
NE próbálja kivenni a kártyát, amíg a kártyaműveletet 
jelző LED világít. A fentiek fi gyelmen kívül hagyása 
adatvesztést, illetve a fényképezőgép és a kártya sérülését 
okozhatják. Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelének 
nyitógombját védő ajtót, majd nyomja meg a kioldógombot 
a memóriakártya-foglalat kinyitásához. Ezután nyomja meg 
a kiadógombot, ami a kártyát részben kitolja a gépből 
(�). A kártyát ezután kézzel ki tudja venni a foglalatból 
(�). A kiadógomb lenyomása közben ne tartsa vissza 
a memóriakártyát. A fentiek fi gyelmen kívül hagyása a 
memóriakártya sérülését okozhatja.

1

2

Kártyaműveletet 
jelző LED

5
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Ebben a fejezetben az első felvételek elkészítését és 
visszajátszását mutatjuk be lépésről lépésre.

Egyszerű fényképezés
Ebben a részben bemutatjuk, hogy az automatikus 
élességállítás és a programozott automatikus 
fénymérés segítségével hogyan készíthet egyszerű, 
„célozz és kattints” típusú felvételeket, amelyek a 
legtöbb helyzetben optimális eredményt adnak.

Egyszerű visszajátszás
Ebben a részben az elkészített felvételek monitoron 
történő visszajátszását mutatjuk be.

Használati 
útmutató
Egyszerű fényképezés és visszajátszás
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Egyszerű fényképezés
Az első felvételek elkészítése

A fényképek készítése hat egyszerű lépésből áll:

1. lépés A fényképezőgép előkészítése .............................................................  27–28
Az alapbeállítások visszaállításáról bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Kétgombos alaphelyzetbe állítás..........................  133
• A menük bemutatása: A Shooting (Fényképezés) menü – Reset Shooting Menu 

(Fényképezés menü alaphelyzetbe állítása).............................................  169
• A menük bemutatása: Custom Settings (Egyéni beállítások) – Menu Reset 

(Menü alaphelyzetbe állítása)...................................................................  180–181

2. lépés A fényképezőgép beállításainak módosítása ......................................  29–30
Az egyes beállításokról bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Felvétel mód kiválasztása......................................  43–44
• Fényképek készítése: Képminőség és képméret......................................  45–51
• Fényképek készítése: Érzékenység (ISO-egyenérték) ..............................  52–53
• Fényképek készítése: Fehéregyensúly ......................................................  54–66
• Fényképek készítése: Képmódosítás.........................................................  67–71
• Fényképek készítése: Élességállítás ..........................................................  72– 83
• Fényképek készítése: Expozíció ................................................................  84–105

3. lépés A kép komponálása ...............................................................................  31
A rekeszérték hatásainak előzetes ellenőrzéséről bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Expozíció ................................................................  85
A kereső külön beszerezhető tartozékairól bővebben lásd:

• Műszaki tájékoztató: Külön megvásárolható tartozékok.......................  244

4. lépés Az élesség beállítása..............................................................................  32
Az élességállítási beállításokról bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Élességállítás ..........................................................  72– 83

5. lépés Az expozíció ellenőrzése.......................................................................  33
A kompozíció megváltoztatása az expozíció beállítása után, lásd:

• Fényképek készítése: Expozíció ................................................................  95
A vakus fényképezésről bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Vakus fényképezés.................................................  106–116

6. lépés A felvétel elkészítése.............................................................................  34
Az időzített (time-lapse) fényképezésről bővebben lásd:

• Fényképek készítése: Időzített felvételkészítés .......................................  122–126
Az exponálás késleltetéséről lásd:

• Fényképek készítése: Önkioldó mód........................................................  127
A képátfedésről és a többszörös expozícióról bővebben lásd:

• Fényképek készítése: A képátfedés és a többszörös expozíció ..............  117–121
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1. lépés — A fényképezőgép előkészítése
Fényképezés előtt az alább leírtak szerint készítse elő a fényképezőgépet.

1.1 Kapcsolja be a fényképezőgépet
A felső kijelző bekapcsol, és a kereső kijelzője 
világítani kezd.

1.2 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét
A keresőben vagy a felső kijelzőn ellenőrizze az 
akkumulátor töltöttségi szintjét.

1

* Ha a fényképezőgép a külön beszerezhető hálózati tápegységről működik, akkor az 
ikonok nem láthatók.

Ikon*

Kijelző Állapot Megjegyzések

—
Az exponálógomb 

nem működik.

Ha 6 másodpercig nem végez semmilyen 
műveletet, akkor a felső kijelzőn a rekesz 
és a zársebesség kijelzése, a keresőben 
pedig valamennyi kijelzés kikapcsol 
(automatikus mérés kikapcsolása). A 
kijelzés újbóli aktiválásához nyomja le 
félig az exponálógombot.

—
Az akkumulátor 
részben lemerült

—
—

 
(villog)

 
(villog)

Az akkumulátor 
lemerült Az exponálógomb nem működik.

Az akkumulátor 
töltöttségi szintje alacsony

Készítsen elő teljesen feltöltött 
pótakkumulátort.

 Az akkumulátor kijelzője
Ha a felső kijelzőn látható akkumulátor ikon részei villognak, akkor a töltöttségi szint megállapítása 
folyamatban van. A töltöttségi szint kijelzése körülbelül három másodpercen belül megjelenik.

 A  ikon
A kijelzőn villogó  ikon azt mutatja, hogy az akkumulátor hibás vagy nem a D2X 
fényképezőgépbe való típusú (a kereső  ikonja szintén villoghat). Ellenőriztesse a 
fényképezőgépet egy Nikon szervizben.

Kereső
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1.3 Ellenőrizze a még készíthető képek számát
A felső kijelző expozíciószámlálója mutatja a 
jelenlegi beállítások mellett még készíthető képek 
számát. Ha ez a szám eléri a nullát, akkor a  
ikon villogni kezd a felső kijelzőben, a keresőben 
pedig megjelenik egy villogó  ikon. Ilyen 
esetben mindaddig nem készíthet újabb felvételt, 
amíg a memóriakártyát ki nem cseréli vagy nem 
töröl néhány meglévő felvételt. Előfordulhat, 
hogy kisebb felbontás vagy képméret beállításával 
további felvételeket tud készíteni.

1

 A monitorvédő
A fényképezőgéphez mellékelt, átlátszó műanyagból készült 
BM-3 monitorvédő megvédi a monitort a szennyeződéstől, 
valamint használaton kívül és szállításkor az esetleges 
sérülésektől. A monitorvédő eltávolításához tartsa szilárdan 
a fényképezőgépet, fogja meg a monitorvédő széleit, és 
húzza ki az alsó részét az ábrán látható módon (�). A 
monitorvédőt kioldása után enyhén húzza kifelé, majd 
vegye le az ábrán látható módon (�).

A monitorvédő visszahelyezéséhez a tetején lévő két 
kis kiszögellést illessze a monitor feletti megfelelő 
bemélyedésekbe (�), majd nyomja befelé a monitorvédő 
alját, amíg az a helyére kattan (�).

C
S

CL

A/VOUT

DC IN

S

A/VOUT

DC IN

A/VOUT

DC IN

 A fényképezőgép kikapcsolása kijelzés
Ha a kikapcsolt fényképezőgépben van akkumulátor és 
memóriakártya, akkor az elkészített és a még készíthető 
képek száma továbbra is látható marad (néhány 
memóriakártya csak bekapcsolt fényképezőgép esetén 
mutatja ezeket az adatokat).
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2. lépés — A fényképezőgép beállításainak módosítása
A következőkben bemutatjuk, hogyan készíthet felvételeket az alábbi táblázatban 
leírt alapbeállítások esetén, G vagy D típusú objektívvel. Az alapbeállítások 
megváltoztatásáról lásd: Fényképek készítése (  37).

2

Beállítás Alapérték Leírás

Image quality 
(Képminőség)

Image size 
(Képméret)

Érzékenység

Fehéregyensúly

Exposure mode 
(Expozíciós 

mód)

Fókuszterület
Középső 

fókuszterület
74

A fényképezőgép a középső fókuszterületen 
elhelyezkedő témára állítja az élességet.

(Programozott 
automata)

85–
93

A beépített expozíciós program a legtöbb helyzetben 
automatikusan módosítja a zársebességet és a 
rekeszt az optimális expozíció érdekében.

A 
(Auto)

54–
66

A fehéregyensúly a legtöbb típusú megvilágítás 
esetén automatikusan a természetes színekhez 
igazodik.

100
52–
53

Az érzékenység (a fi lmérzékenység digitális 
megfelelője) nagyjából ISO 100 értéknek felel meg.

L 
(nagy)

48–
49A képméret 4288 × 2848 képpont. 

NORM 
(Normál JPEG)

45–
48

2.1 Állítsa be az Egyfelvételes módot (  43)
Tartsa lenyomva a módválasztó tárcsa 
kioldógombját (�), és forgassa a tárcsát (�) S 
(Egyfelvételes) állásba. Ebben a beállításban a 
fényképezőgép az exponálógomb lenyomásakor 
egy felvételt készít.

Hátsó 
kijelző

White balance 
(Fehéregyensúly)

Image size 
(Képméret)Exposure mode 

(Expozíciós mód)

Image quality 
(Képminőség)

Érzékenység
Felső kijelző

Fókuszterület

Ez a tömörítési szint egyensúlyt teremt a 
képminőség és fájlméret között, így ideális a 
felvételek számára.
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2.2 Válassza az Egy AF-terület módot (  76)
Forgassa el az AF-terület módválasztót, 
amíg a  (Egy AF-terület) jelre állítva a 
helyére kattan. Ebben a beállításban 11 
fókuszterület közül választhat. Ha félig nyomja 
le az exponálógombot, akkor az élességet a 
kiválasztott fókuszterületen elhelyezkedő téma 
távolságára rögzíti.

2.3 Válassza az Egyszeri szervo automatikus élességállítást (  72)
Forgassa el az élességállítás módválasztót, amíg 
az S (Egyszeri szervo automatikus élességállítás) 
állásban a helyére kattan. Ebben a beállításban 
a gép az exponálógomb félig történő 
lenyomása esetén automatikusan a kiválasztott 
fókuszterületen elhelyezkedő témára állítja az 
élességet. Felvétel csak akkor készíthető, ha a 
fényképezőgép már beállította az élességet.

2.4 Válassza a mátrix fénymérést (  84)
Nyomja meg a fénymérési módválasztó 
rögzítőgombját, és forgassa a módválasztót a 

 (mátrix fénymérés) állásba.  Mátrix fénymérés 
esetén a készülék az expozíciót a képfelület 
összes mérési pontján mért adatok alapján 
számítja ki, így a teljes képen a legjobb eredményt 
éri el.  Ha G- vagy D típusú objektívet használ, 
akkor az expozícióvezérlés során a készülék II. 
típusú 3D mátrix fénymérést alkalmaz, ami a 
maximális fényességen és kontraszton kívül a 
téma távolságát is fi gyelembe veszi. 

A mátrix fénymérés kiválasztásakor a kereső fénymérési kijelzőjében megjelenik 
a  ikon.

2
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3. lépés — Kép komponálása
A fényképezőgép bizonytalan kézben tartása vagy rázkódása a képek bemozdulását 
okozhatja. Ennek elkerülésére tartsa a gépet szilárdan, két kézzel, könyökeit pedig 
kissé szorítsa testéhez. Jobb kezével fogja meg a markolatot, bal kezével pedig 
támassza alá a gépvázat vagy az objektívet.

A fényképezéshez ajánlott testhelyzet a következő: helyezze egyik lábát fél lépésnyire 
a másik elé, felsőtestét pedig tartsa szilárdan.

 A kereső élesre állítása
A látás egyénenkénti különbségeinek kiegyenlítésére a 
keresőben dioptriabeállítási lehetőség is található. A kereső 
élességének módosításához húzza ki a dioptriaszabályzó 
gombot (�), és forgassa el úgy, hogy a kereső képe 
és a fókuszterület-jelzők élesek legyenek (�). Amikor 
dioptriabeállítás közben a keresőbe néz, vigyázzon, hogy 
ujjával vagy körmével meg ne sértse a szemét.

A dioptria –3 m–1 és +1 m–1 közötti értékre állítható be. A külön beszerezhető korrekciós 
lencsék (  244) –6 m–1 és +3 m–1 közötti beállítást tesznek lehetővé.

 Dioptriakorrekciós keresőlencsék felszerelése
A korrekciós lencse felszerelése előtt vegye le a DK-17 
keresőlencsét úgy, hogy a kereső zárjának becsukásával 
kiengedi a kereső reteszét (�), majd az ábrán látható 
módon lecsavarja a lencsét (�).

1
2

A függőleges fényképezéshez 
való exponálógomb (  4) a 
portré (függőleges) beállítású 
képeknél használható.

3
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4. lépés — Az élesség beállítása
Egyszeri szervo AF módban az exponálógomb félig történő lenyomása esetén a 
fényképezőgép a kiválasztott fókuszterületen elhelyezkedő témára állítja az élességet. 
Miután a fókuszterület-jelzőt a témára állította, nyomja le félig az exponálógombot, és 
a keresőben ellenőrizze az élességet.

Nem középre komponált téma esetén használjon élességrögzítést (  80–81), vagy 
a választógomb segítségével válassza ki a megfelelő fókuszterületet (  74). Olyan 
helyzetekről, amikor a fényképezőgép nem képes automatikusan élességet állítani, 
lásd: „Az automatikus élességállítás használata” (  82).

Kereső kijelzője Leírás

● A téma éles.

A fényképezőgép a téma és a gép közé állítja be az élességet.

A fényképezőgép a téma mögé állítja be az élességet.

 
(villog) Az automatikus élességállítás nem használható.

4
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5. lépés — Az expozíció ellenőrzése
P (programozott automatikus) expozíciós módban 
az exponálógomb félig történő lenyomásakor a 
fényképezőgép automatikusan beállítja a zársebességet 
és a rekeszt. A felvétel elkészítése előtt a keresőben 
ellenőrizze a zársebesség- és a rekeszkijelzőt. Ha az 
adott beállítások mellett a kép alul- vagy túlexponált 
lenne, akkor az alábbi kijelzések valamelyike jelenik meg 
a zársebesség- vagy rekeszkijelzőben.

 A zársebesség és a fényképezőgép rázkódása
A fényképezőgép rázkódása által okozott bemozdulás elkerülése érdekében a zársebességnek 
mindig nagyobbnak kell lennie, mint amekkora az objektív gyújtótávolságának reciproka 
másodpercben kifejezve (például 50 mm gyújtótávolságú objektív esetén a zársebesség 1/60 
másodpercnél nagyobb legyen). Kisebb zársebességnél használjon állványt. A bemozdulás 
elkerülésére növelje az érzékenységet (  52–53), vagy olyan objektívet használjon, amelyen 
van rázkódáscsökkentési funkció. 1/60 másodperces vagy kisebb zársebesség esetén a külön 
beszerezhető vaku (  106) is segíthet a bemozdulás elkerülésében.

Kijelzés Leírás

A kép túlexponált lesz. Használja a külön beszerezhető ND (Semleges szürke) 
szűrőt.

A kép alulexponált lesz. Növelje az érzékenységet (  52–53) vagy használjon 
vakut (külön beszerezhető) (  106).

5
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A felvétel memóriakártyára írása közben a kártyanyílás 
melletti jelzőfény világít. Amíg a jelzőfény világít, 
ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne vegye ki a 
memóriakártyát és ne szüntesse meg a tápellátást. 
Ha ilyenkor kiveszi a memóriakártyát vagy megszünteti 
az áramellátást, adatvesztés következhet be.

6. lépés — A felvétel elkészítése
A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen az 
exponálógombot.

 Ne fényképezzen erős fényforrást
Ne készítsen felvételt úgy, hogy a fényképezőgépet a Napra vagy más erős fényforrásra 
irányítja. Az erős fény károsíthatja a képérzékelőt, amely a gépben a fi lmet helyettesíti, a 
képeken pedig fehér elmosódást eredményezhet.

 Rotate Tall (Elforgatás álló helyzetbe) (  165)
A visszajátszás menüben ez a beállítás a következőt szabályozza: Azokat az álló képeket, 
amelyek készítésekor a beállítás menü Auto image rotation (Automatikus képelforgatás) 
beállítása On (Be) értékre volt állítva, visszajátszáskor automatikusan álló helyzetbe forgatva 
jeleníti meg a rendszer.

 Image Review (Kép megtekintése) (  164)
Az elkészített képek a felvétel alatt vagy után bármikor megtekinthetők a  gomb 
megnyomásával. Ha a visszajátszás menü Image review (Kép megtekintése) lehetőségénél 
az On (Be) érték van kiválasztva, akkor az elkészült képek közvetlenül a felvétel után 
automatikusan megjelennek a monitoron.

6
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Egyszerű visszajátszás
Fényképek megtekintése

Fényképek visszajátszásához nyomja meg a  gombot. A monitoron a legutóbb 
készült fénykép jelenik meg.

További fényképek megtekintése
A választógomb le nyilával a készítés sorrendjében lapozhatja végig a fényképeket. A 
választógomb fel nyilával fordított sorrendben nézheti meg a képeket. A fényképek 
gyors végiglapozásához nyomja meg és tartsa lenyomva a választógomb fel vagy le 
nyilát.

A memóriakártyán levő utolsó fénykép megjelenítése után a választógomb le nyilának 
megnyomásával újra a legelső fényképre léphet. A memóriakártyán levő első fénykép 
megjelenítése után a választógomb fel nyilának megnyomásával a legutolsó fényképre 
léphet.

Fölösleges képek törlése
A monitoron látható fénykép törléséhez 
nyomja meg a  gombot. Megjelenik egy 
megerősítést kérő párbeszédpanel. A  
gomb újbóli megnyomásával törölheti a 
fényképet és visszatérhet a visszajátszáshoz. 
Ha a fénykép törlése nélkül kíván kilépni, 
nyomja meg a választógomb jobbra vagy 
balra nyilát.

További felvételek készítése
A visszajátszás befejezéséhez és a felvétel módba való visszatéréshez nyomja meg a  
gombot, vagy nyomja le félig az exponálógombot.

 Törlés (  154)
Több kép törléséhez használja a visszajátszás menü Delete (Törlés) lehetőségét.
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A „Használati útmutató: Egyszerű fényképezés” 
című részben bemutattuk az általános fényképezés 
műveleteinek alapvető sorrendjét. Ebben a fejezetben 
arról lesz szó, hogy mikor és hogyan érdemes 
módosítani a fényképezőgép beállításait a különféle 
felvételi helyzeteknek megfelelően.

Fényképek 
készítése

Részletek
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 Vakus fényképezés.........................................................................  106–116

 Képminőség és képméret................................................................  45–51

 Képmódosítás................................................................................  67–71

Az alábbi táblázat a felvételkészítés során alkalmazott beállítások alapvető módosítási 
sorrendjét mutatja. Mielőtt folytatná, „A fényképezőgép menüinek használata” (  
39) című fejezetből ismerje meg a menük kezelését.

 Expozíció: fénymérés......................................................................  84

 Képátfedés/többszörös expozíció ....................................................  117–121

Expozíció: expozíciókompenzálás ....................................................  97

 Expozíció: sorozatkészítés ..............................................................  98–105

Expozíció: expozíciós mód...............................................................  85–93

 Élességállítás .................................................................................  72–83

 Gyorsító képvágá...........................................................................  41–42

 Felvétel mód kiválasztása ...............................................................  43–44

 Érzékenység (ISO-egyenérték).........................................................  52–53

 Fehéregyensúly .............................................................................  54–66

 Időzített felvételkészítés ................................................................  122–126

 Önkioldó mód ...............................................................................  127

Szükségem lesz vakura?

Hogyan használja majd fel a képet?

A kép esetében mennyire fontos a háttérvilágítás?

Több képet akarok egy képkockára fényképezni?

A téma nagyon fényes, nagyon sötét vagy nagy kontrasztú?

Mi a fontosabb, a zársebesség vagy a rekesz?

Mi a téma, és hogyan fogom megkomponálni a képet?

Milyenek a fényviszonyok?

Hogyan kívánom szabályozni a zárkioldó egységet?

Egy fényképet készít, vagy sorozatot?
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A következő négy rész a fényképezőgép menüiből 
elérhető beállításokat tárgyalja. A menük 
megtekintéséhez kapcsolja be a fényképezőgépet, és 
nyomja meg a  gombot.

Menü kiválasztása
A fényképezőgépnek öt főmenüje van: a Playback 
(Visszajátszás), a Shooting (Fényképezés), a Custom 
Settings (Egyéni beállítások), a Setup (Beállítás) és a 
Recent Settings (Legutóbbi beállítások) menü. A menu (Menü) gomb megnyomásakor 
a fényképezőgép a legutóbb használt menüt jeleníti meg. Másik menü kiválasztása:

A kiválasztott menüben a kurzorral lépjen a 
megfelelő menüpontra.3

Ha a menüelem ki van jelölve, nyomja 
meg a  gombot.

1

Válassza ki a menüt.

2

A fényképezőgép menüinek használata
Alapvető műveletek

 Recent Settings (Legutóbbi beállítások)
A Recent Settings (Legutóbbi beállítások) ( ) menü a shooting 
(fényképezés) és a Custom Settings (Egyéni beállítások) 
menüben legutóbb kiválasztott nyolc menüelemet tartalmazza. 
Ezen elemek közül a következő oldalon leírtak szerint 
választhat. A Recent Settings (Legutóbbi beállítások) menü a 
gyakran használt menüelemek kiválasztására alkalmas.

 Súgó
Az egyes menüelemekről a  gomb megnyomásával 
kaphat információt. A gomb megnyomásakor megjelenik az 
éppen kiválasztott menüelem leírása. A választógomb le és 
fel nyilával görgetheti a leírás szövegét.
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• Ha választás nélkül akar visszatérni az előző menübe, akkor nyomja meg a 
választógomb balra nyilát.

• Néhány lehetőséget almenükben állíthat be. Ha almenüben kell a beállítást 
kiválasztania, ismételje meg a 3. és 4. lépést.

• A fényképek memóriakártyára írása közben egyes menüpontok nem 
használhatók.

• Az  gomb vagy a választógomb közepének megnyomása ugyanazt a 
műveletet hajtja végre, mint a választógomb jobbra nyilának megnyomása. 
Néhány esetben a kiválasztás csak az  gomb vagy a választógomb 
közepének megnyomásával végezhető el.

Kilépés a menüből
A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot (ha valamelyik menüpont ki 
van jelölve, akkor nyomja meg a  gombot kétszer). Úgy is kiléphet a menüből, 
hogy a  gomb megnyomásával kilép a visszajátszás módból, vagy kikapcsolja a 
fényképezőgépet. Ha félig lenyomja az exponálógombot, akkor a készülék kilép a 
menüből és élességet állít a következő felvételhez.

Jelölje ki a kívánt menüpontot. Jelenítse meg a beállításokat.

21

Hagyja jóvá a választást.

4

Válassza ki a kívánt beállítást.

3

Választás a menüben
Beállítás megváltoztatása egy kiválasztott menüben:
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Gyorsító képvágás mód használata esetén csak azok a 
témák kerülnek a képre, amelyek a keresőben a gyorsító 
képvágás területén belül helyezkednek el (lásd a jobb 
oldalon). Akár 8 kép/mp sebességgel fotózhat, és a 
szokásosnál több képet készíthet, mindaddig, amíg a 
memóriapuffer meg nem telik (  43).

A gyorsító képvágás mód a FUNC. (Funkció) gomb 
segítségével vagy a shooting (fényképezés) menü 
Hi-Speed Crop (Gyorsító képvágás) menüpontjával 
kapcsolható be és ki.

High-Speed Crop (Gyorsító képvágás)
Nagy sebességű képkészítés

Gyorsító képvágás

Beállítás Leírás

Off
(alapértelmezett)

On

High-speed Crop (Gyorsító képvágás) mód 
bekapcsolva. A Gyorsító képvágás kijelzés 
megjelenik a felső kijelzőn, és villogni kezd a 
keresőben. Amikor a fókuszmező-kijelzés be 
van kapcsolva, a gyorsító képvágás területét 
meghatározó sarkok láthatók a keresőben.

High-speed Crop (Gyorsító képvágás) mód kikapcsolva. A felvételeken 
a keresőben megjelenő teljes kép látható lesz.

A Hi-Speed Crop (Gyorsító képvágás) menü

1 Jelölje ki a Hi-Speed Crop (Gyorsító képvágás) 
menüpontot (  166), és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

2 Válassza ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü.

 Fókuszmezők
Gyorsító képvágás módban a gyorsító képvágás területén kívüli két fókuszmező nem áll 
rendelkezésre (  74).

 Image Size (Képméret)
A high-speed crop (gyorsító képvágás) mód kiválasztása csökkenti a képméretet (  48).
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2 Nyomja meg a FUNC. gombot, és forgassa el a 
főtárcsát. A High-speed crop (Gyorsító képvágás) 
mód beállításakor a high-speed crop (gyorsító 
képvágás) kijelzés megjelenik a felső kijelzőn és 
villogni kezd a keresőben.

A FUNC. (Funkció) gomb

1 A Custom Setting (Egyéni beállítások) f4 eleménél 
válassza a Hi-speed crop (Gyorsító képvágás) 
lehetőséget [FUNC. button (Funkció gomb);  
205].

 „Busy” (Használatban) jelzés
Ha a fényképek memóriakártyára írása közben ki- vagy 
bekapcsolja a high-speed crop (gyorsító képvágás) funkciót, 
a  jelzés villogni kezd a felső kijelzőn, és addig nem 
készíthet újabb felvételt, amíg a kártyára mentés be nem 
fejeződik, vagy vissza nem állítja a high-speed crop (gyorsító 
képvágás) funkció eredeti beállítását.

 A fényképezőgép kikapcsolása kijelzés
Ha a fényképezőgép kikapcsolásakor a high-speed crop 
(gyorsító képvágás) be van kapcsolva, akkor a mód kijelzése 
megjelenik a felső kijelzőn.
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* Átlagos sebesség folyamatos 
szervo AF módban, manuális 
vagy idő-előválasztásos 
automatikus expozíció, legalább 
1/50 mp zársebesség és elegendő 
memóriapuffer esetén. A 
pufferben tárolható képek száma 
az image quality (képminőség) 
és a Hi-speed crop (Gyorsító 
képvágás) beállítástól függ (lásd 
a jobb oldalon; az diagramok 
ISO 100 érzékenységhez tartozó 
értékeket ábrázolnak).

Felvétel mód kiválasztása
Single Frame (Egyfelvételes), Continuous (Folyamatos) vagy Mirror Up (Tükörfelcsapás)

A Shooting (Fényképezés) mód határozza meg, hogy a fényképezőgép milyen módon 
készíti a felvételeket: egyesével, folyamatos sorozatban, időközönkénti késleltetéssel 
vagy a bemozdulást csökkentő tükörfelcsapással.

A fényképezőgép az exponálógomb minden egyes lenyomásakor 
egy képet készít. A fénykép rögzítésekor világít a kártyanyílás melletti 
jelzőfény; a következő felvétel azonnal elkészíthető, ha van elég hely a 
memóriapufferben.

S
Egyfelvételes

LeírásMód

Önarckép készítéséhez vagy a bemozdulás csökkentéséhez használja az 
önkioldót (  127).Önkioldó
Nyomja meg az exponálógombot a tükör felcsapásához, majd még egyszer 
a kép elkészítéséhez (ha nem nyomja meg újra az exponálógombot, a 
fényképezőgép 30 másodperc után automatikusan elkészíti a felvételt). Az 
exponálógomb lenyomása után a tükör leereszkedik. E mód kiválasztásával 
elkerülheti a gép rázkódását olyan felvételeknél, ahol a legkisebb elmozdulás 
is homályos képet okozhat. Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a tükörfelcsapás 
mód használatakor az automatikus élességállítás, a fénymérés és a 
kompozíció nem ellenőrizhető a keresőben.

M-UP

Tükörfelcsapás

Az exponálógomb lenyomva tartása közben a fényképezőgép 
másodpercenként 1–4 képet (gyorsító képvágás módban 1–7 képet; 

 41) készít.* A másodpercenkénti felvételek számát a Custom Setting 
(Egyéni beállítások) d1 menüpontjában [Shooting Speed (Felvételkészítés 
sebessége);  194] állíthatja be.

CL

Folyamatos, 
kis 

sebességű

Az exponálógomb lenyomva tartása közben a fényképezőgép legfeljebb 5 
kép/mp (gyorsító képvágás módban 8 kép/mp;  41) sebességgel készít 
felvételeket).*

CH

Folyamatos, 
nagy sebességű

Minőség

Gyorsító képvágás

Off 
(Kikapcsolva)

On 
(Bekapcsolva)

Tömörítetlen NEF+JPEG

Tömörített NEF+JPEG

Tömörítetlen NEF

Tömörített NEF

TIFF (RGB)

JPEG 22 35

16 28

17 29

17 29

16 28

16 28
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Felvétel mód választásához nyomja meg a módválasztó 
tárcsa kioldógombját, és forgassa a tárcsát a kívánt 
állásba.

 A memóriapuffer
A fényképezőgép memóriapuffere ideiglenes tárolási lehetőséget nyújt, hogy a fényképek 
memóriakártyára írása közben is folytatni lehessen a fényképezést. Ha a puffer megtelik, 
akkor a zárkioldó egység mindaddig nem működtethető, amíg elegendő adat kerül a 
memóriakártyára, és a pufferben újra felszabadul egy felvételnyi hely. Folyamatos módban 
folyamatosan fényképezhet, amíg az exponálógombot lenyomva tartja, de amikor a puffer 
megtelik, a sebesség lecsökken.

A fénykép memóriakártyára írása közben a kártyafoglalat melletti jelzőfény világít. A 
pufferben lévő felvételek számától függően a kártyára írás néhány másodperctől néhány 
percig tarthat. Amíg a jelzőfény világít, ne vegye ki a memóriakártyát, és ne szüntesse meg 
a fényképezőgép áramellátását. Ha a fényképezőgép kikapcsolásakor még vannak adatok 
a pufferben, akkor a készülék mindaddig nem kapcsol ki, amíg minden képet át nem ír 
a kártyára. Ha a képek kártyára írása nélkül akarja kikapcsolni a fényképezőgépet, akkor 
kikapcsolás közben nyomja meg és legalább egy másodpercig tartsa lenyomva a  gombot. 
Ha az akkumulátor lemerülésekor adatok maradtak a pufferben, akkor a zárkioldó egység 
nem működtethető, és a felvételek a memóriakártyára íródnak. 

A puffer teljes tartalmának memóriakártyára írásához (1 GB SanDisk SDCFH (Ultra II) 
memóriakártya esetén) az alábbi idő szükséges (ISO 100-nak megfelelő értékek esetén):

Minőség
Gyorsító képvágás 

kikapcsolva
Gyorsító képvágás 

bekapcsolva
Tömörítetlen NEF (RAW)+JPEG Basic (Alapszíntű) 40 mp (16 képkocka) 50 mp (28 képkocka)

Tömörítetlen NEF (RAW) 40 mp (17 képkocka) 50 mp (29 képkocka)
TIFF RGB (Alapszíntű) 530 mp (16 képkocka) 750 mp (28 képkocka)
JPEG Fine (Alapszíntű) 20 mp (22 képkocka) 20 mp (35 képkocka)

 A memóriapuffer mérete
Egy adott beállításnál az exponálógomb lenyomásakor 
a memóriapufferben tárolható felvételek számát az 
expozíciószámláló mutatja a keresőben és a felső kijelzőn.

 d2 — Maximum Shots (Felvételek maximális száma) (  194)
Az egy sorozatban készíthető felvételek maximális száma 1 és 35 között változhat.
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Képminőség és képméret
A memória hatékony kihasználása

A képminőség és képméret együttesen határozza meg, hogy egy adott felvétel 
mekkora helyet foglal el a memóriakártyán.

Képminőség
A D2X a következő képminőség-beállításokat támogatja (képminőség és fájlméret 
szerint csökkenő sorrendben):

Beállítás Leírás

NEF (Raw) +
JPEG Fine

Két felvétel készül, egy NEF (RAW) kép és egy Fine (Kiváló) minőségű 
JPEG kép.

NEF (Raw) +
JPEG Basic

Két felvétel készül, egy NEF (RAW) kép és egy BASIC (Alapszintű) 
minőségű JPEG kép.

NEF (Raw) +
JPEG Normal

Két felvétel készül, egy NEF (RAW) kép és egy NORMAL (Normál) 
minőségű JPEG kép. 

NEF (Raw)
A képérzékelő 12 bites adatait a fényképezőgép közvetlenül a 
memóriakártyára írja Nikon Electronic Format (Nikon elektronikus 
formátum) (NEF) formában.

TIFF (RGB)
Tömörítetlen TIFF-RGB képek készítése csatornánként 8 bites színmélységben 
(24 bites szín). A felvételek rögzítéséhez szükséges idő megnő.

JPEG Normal Körülbelül 1:8 tömörítési arányú JPEG képek készítése.

JPEG Fine Körülbelül 1:4 tömörítési arányú JPEG képek készítése.

JPEG Basic Körülbelül 1:16 tömörítési arányú JPEG képek készítése.

 NEF (Raw)/NEF+JPEG
A NEF (RAW) képek csak a PictureProject vagy a Nikon Capture 4 (4.2-es vagy újabb verzió) 
szoftverekkel tekinthetők meg (  246). A NEF (Raw) + JPEG Fine (Kiváló), NEF (Raw) 
+ JPEG Normal (Normál) vagy NEF (Raw) + JPEG Basic (Alapszintű) beállítással készített 
képek visszajátszásakor a fényképezőgép csak a JPEG képet mutatja. Az ilyen fényképek 
törlésekor a NEF és JPEG képek egyaránt törlődnek.

NEF (RAW) képek esetében a fehéregyensúly-sorozat funkció nem használható. A NEF (RAW) 
képminőség-beállítás kiválasztása törli a fehéregyensúly-sorozat beállítást. A NEF (RAW) 
képek fehéregyensúlya a Nikon Capture 4 szoftverben módosítható.

 TIFF (RGB)
Egy TIFF (RGB) kép rögzítéséhez körülbelül 30 másodperc szükséges (1 GB SanDisk SDCFH 
(Ultra II) memóriakártya; a rögzítési idő a memóriakártya típusától függően változik).
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A képminőséget a shooting (fényképezés) menü Image quality (Képminőség) 
menüpontjában, vagy a QUAL (Minőség) gomb megnyomásával és a főtárcsa 
elforgatásával állíthatja be. A tömörítés beállítására két lehetőség áll rendelkezésre: 
Raw compression (Raw tömörítés) a NEF (RAW) képek számára (  48), valamint 
JPEG compression (JPEG tömörítés) a JPEG képek számára (  47). 

Az Image Quality (Képminőség) menü

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) jelölje 
ki az Image Quality (Képminőség) menüpontot, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü.

A QUAL (Minőség) gomb
Nyomja meg a QUAL (Minőség) gombot, és forgassa 
el a főtárcsát (kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a Raw 
compression (Raw tömörítés) és a JPEG compression 
(JPEG tömörítés) csak a shooting (fényképezés) menüben 
állítható be). A kiválasztott képminőség megjelenik a 
hátsó kijelzőn és a kereső szélén:

Hátsó kijelző

Kereső

Beállítás Hátsó kijelző Kereső

NEF (Raw) RAW

NEF (Raw) + JPEG Fine RAW+FINE

NEF (Raw) + JPEG Basic
RAW+

BASIC

NEF (Raw) + JPEG Normal RAW+
NORM

TIFF (RGB) TIFF

JPEG Normal NORM

JPEG Fine FINE

JPEG Basic BASIC
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A JPEG Compression (JPEG tömörítés) menü
A JPEG compression (JPEG tömörítés) menü a következő beállításokat kínálja JPEG 
képekhez:

Beállítás Leírás

Size priority 
(alapértelmezett)

Optimal quality 
(Optimális minőség)

Optimális képminőség. A fájlméret a kép tartalmától függően 
változik.

A képeket nagyjából egységes méretre tömöríti. A minőség a kép 
tartalmától függően változik.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü. A kiválasztott beállítás akkor 
lép érvénybe, amikor a képminőséget NEF (Raw) 
+ JPEG Fine (Kiváló), NEF (Raw) + JPEG Normal 
(Normál), NEF (Raw) + JPEG Basic (Alapszintű), 
JPEG Fine (Kiváló), JPEG Normal (Normál), vagy 
JPEG Basic (Alapszintű) állásba állítja.

E beállítások hatása legjobban nagy képméret (  48), nagy érzékenység (  52), 
összetett kompozíció, RAW+BASIC vagy BASIC képminőség, illetve erős képélesítés 
(  67) alkalmazása esetén érzékelhető. Egy beállítás kiválasztása:

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) 
jelölje ki a JPEG compression (JPEG tömörítés) 
menüpontot, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

 Fájlnevek
A fényképek képfájlként tárolódnak a következő elnevezési formátum szerint: „DSC_
nnnn.xxx”, ahol nnnn a fényképezőgép által automatikusan kiosztott, 0001 és 9999 
közötti négyjegyű szám, míg xxx a következő hárombetűs kiterjesztések valamelyike: „NEF” 
a NEF képek, „TIF” a TIFF-RGB, „JPG” a JPEG képek, és „NDF” a porszemcse-eltávolítás 
referenciaképe (  217–218) esetén. A „NEF+JPEG” beállításban készített NEF és JPEG képek 
azonos fájlnevet és különböző kiterjesztést kapnak. A Color space (Színpaletta) beállításban 
(AdobeRGB) készített képek (  69) neve aláhúzással kezdődik (pl. „_DSC0001.JPG”). A 
fájlnév „DSC” szakasza a shooting (fényképezés) menü (  171) File Naming (Fájlnév) 
beállításánál megváltoztatható.
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A Raw Compression (Raw tömörítés) menü
NEF (RAW) képek esetén az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

Beállítás Leírás

Comp. NEF (Raw) 
(Tömörített NEF(Raw))

A NEF képek tömörítettek, ami körülbelül 40–50%-os méretcsökkenést 
eredményez szinte változatlan képminőség mellett.

NEF (Raw) 
(alapértelmezett) A NEF képek tömörítetlenek.

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) 
jelölje ki a Raw compression (Raw tömörítés) 
menüpontot, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü. A kiválasztott beállítás akkor 
lép érvénybe, amikor a képminőséget NEF (Raw) 
+ JPEG Fine (Kiváló), NEF (Raw) + JPEG Normal 
(Normál), NEF (Raw) + JPEG Basic (Alapszintű) 
vagy NEF (Raw) állásba állítja.

Képméret
A képméret mértékegysége a képpont. A kisméretű képek fájljai kisebb méretűek, 
ezért továbbküldhetők e-mailben vagy internetes oldalakon publikálhatók. Ennek 
megfelelően, minél nagyobb egy kép, annál nagyobb méretben nyomtatható ki 
anélkül, hogy észrevehetően „szemcsés” lenne. A képméretet a memóriakártyán 
rendelkezésre álló hely és az adott feladat alapján válassza ki (fi gyelembe véve azt, 
hogy a képméret a Hi-speed crop (Gyorsító képvágás) beállítástól is függ;  41).

Large 54,5 × 36,24.288 × 2.848 40,8 × 27,13.216 × 2.136

Medium 40,8 × 27,13.216 × 2.136 30,5 × 20,32.400 × 1.600

Small 27,2 × 18,12.144 × 1.424 20,3 × 13,51.600 × 1.064

Méret (képpont) Nyomtatott méret (cm) * Méret (képpont) Nyomtatott méret (cm) *

Gyorsító képvágás kikapcsolva Gyorsító képvágás bekapcsolva

Beállítás

* Megközelítő képméret 200 dpi felbontású nyomtatás esetén.
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2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát (vegye fi gyelembe, hogy 
a feltüntetett méretek az éppen érvényes Hi-speed 
crop (Gyorsító képvágás) beállítástól függően 
változnak). Megjelenik a shooting (fényképezés) 
menü.

A képminőséget a shooting (fényképezés) menü Image size (Képméret) 
menüpontjában, vagy a QUAL (Minőség) gomb megnyomásával és a főtárcsa 
elforgatásával állíthatja be. Vegye fi gyelembe, hogy a kiválasztott beállítás nem 
befolyásolja a NEF (RAW) képek méretét. Ha a NEF képfájlt a PictureProject 
programmal vagy a Nikon Capture 4 4.2-es vagy későbbi verziójával nyitja meg, a kép 
mérete 4288 × 2848 képpont (kikapcsolt gyorsító képvágás esetén) illetve 3216 × 2136 
képpont (bekapcsolt gyorsító képvágás esetén).

Az Image Size (Képméret) menü

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) jelölje 
ki az Image size (Képméret) menüpontot, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

A QUAL (Minőség) gomb
A képméretet a QUAL (Minőség) gomb megnyomásával 
és a segédtárcsa elforgatásával is beállíthatja. A 
kiválasztott képméret megjelenik a hátsó kijelzőn és a 
kereső szélén:

Hátsó kijelző Kereső
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 A memóriakártya kapacitása és a képminőség/képméret
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 1 GB-os kártya különféle képminőség- és képméret-
beállítások esetén hány képet tud tárolni.

Képminőség
Kép-

méret

Gyorsító képvágás kikapcsolva Gyorsító képvágás bekapcsolva

Fájlméret 1 Képek 
száma1

Puffer-
kapacitás 2 Fájlméret 1 Képek 

száma1

Puffer-
kapacitás 2

NEF + JPEG
Fine (Kiváló) 3, 4, 5

L 6 25,1 MB 36 16 14,2 MB 64 28
M 6 22,6 MB 41 16 12,8 MB 72 28
S 6 20,7 MB 45 16 11,8 MB 79 28

NEF + JPEG
Normal (Normál)3, 4, 5

L 6 22,2 MB 41 16 12,6 MB 73 28
M 6 20,9 MB 44 16 11,9 MB 78 28
S 6 20,0 MB 47 16 11,4 MB 82 28

NEF + JPEG
Basic (Alapszintű)3, 4, 5

L 6 20,7 MB 45 16 11,8 MB 79 28
M 6 20,1 MB 47 16 11,4 MB 82 28
S 6 19,6 MB 48 16 11,2 MB 84 28

NEF (Raw) 4 — 19,2 MB 49 17 10,9MB 86 29

TIFF (RGB)
L 36,5 MB 26 16 20,5 MB 46 28
M 21,2 MB 46 16 11,9 MB 83 28
S 10,3 MB 104 16 5,8MB 183 28

JPEG Fine (Kiváló)5

L 5,9 MB 138 22 3,3 MB 244 35
M 3,3 MB 244 22 1,9 MB 433 35
S 1,5 MB 538 22 0,84 MB 919 35

JPEG Normal 
(Normál) 5

L 2,9 MB 274 22 1,7 MB 473 35
M 1,7 MB 473 22 0,95 MB 822 35
S 0,76 MB 1000 22 0,44 MB 1700 35

JPEG Basic 

(Alapszintű)5

L 1,5 MB 538 22 0,85 MB 919 35
M 0,85 MB 919 22 0,49 MB 1500 35
S 0,39 MB 1900 22 0,23 MB 3100 35

1 Az adatok csak hozzávetőleges értékek. A JPEG fájlok mérete a kép tartalmától függően 
változik.

2 Az átmeneti memóriában tárolható képek száma. Ez az érték csökken, ha a Long Exp. NR (képzaj 
csökkentése hosszú záridőnél) funkciót bekapcsolta, ha az érzékenységi beállítás HI-1 vagy HI-2, 
vagy ha a High ISO NR (képzaj csökkentése nagy érzékenységnél) funkciót bekapcsolta és a b1 
Felhasználói Beállítás (ISO auto) be van kapcsolva vagy az érzékenység ISO 400 vagy magasabb.

3 Teljes érték NEF és JPEG képek esetén.
4 Feltéve, hogy a Raw compression (Raw tömörítés) értéke NEF (Raw). A Comp. NEF 

(Raw) (Tömörített NEF (Raw)) választása esetén körülbelül 40–50 százalékkal csökken 
a NEF (RAW) képek fájlmérete. Habár a hátralévő képkockák száma nem változik, a 
rögzíthető képek száma nő.

5 Feltéve, hogy a JPEG compression (JPEG tömörítés) beállítása Size priority. Az Optimal 
quality (Optimális minőség) beállítás esetén a JPEG képek fájlmérete akár nyolcvan százalékkal 
is megnövekszik, míg a képek száma, valamint a pufferkapacitás ennek megfelelően csökken.

6 Csak a JPEG képekre vonatkozik. A NEF (RAW) formátumú képek fájlmérete nem módosítható.
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 A még készíthető képek száma
A kijelző képszámlálóján és a keresőben a még készíthető képek becsült száma jelenik meg. 
A memóriakártyán tárolható tömörített NEF és JPEG képek száma a képek témájától és 
kompozíciójától függ. Általában minél részletgazdagabb a kép, annál nagyobb a fájlméret, 
és annál kevesebb kép tárolható egy adott méretű kártyán.

 Nagy kapacitású memóriakártyák
Ha a memóriakártyán az aktuális beállítások szerint legalább 
1000 további kép tárolható, akkor a még készíthető képek 
száma ezres nagyságrendben, a legközelebbi százas értékre 
lefelé kerekítve jelenik meg (pl. ha körülbelül 1260 további 
kép számára van hely, akkor a képszámlálón megjelenő 
érték 1.2K lesz).

 d2 — Maximum Shots (Felvételek maximális száma) (  194)
Az egy sorozatban készíthető felvételek maximális száma 1 és 35 között változhat.



52

Fén
ykép

ek készítése—
Érzéken

ység
 (ISO

-eg
yen

érték)

Az „Érzékenység” a fi lmérzékenység digitális megfelelője. Minél nagyobb az 
érzékenység, annál kevesebb fény elég az expozícióhoz, ami nagyobb zársebesség 
vagy kisebb rekesz használatát teszi lehetővé.

Az érzékenység nagyjából ISO 100 és ISO 800-nak megfelelő értékhatárok között állítható 
be 1/3 Fé lépésenként. A nagy érzékenységet követelő helyzetekben használható a HI-1 
és a HI-2 (körülbelül 1 Fé és 2 Fé beállítással egyenértékű ISO 800 felett) beállítás is. Az 
érzékenységet a shooting (fényképezés) menü ISO (Érzékenység) menüpontjában, vagy 
az ISO (Érzékenység) gomb megnyomásával és a főtárcsa elforgatásával állíthatja be.

Az ISO (Érzékenység) menü

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben az ISO 
(Érzékenység) lehetőséget (  166), és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát.

Érzékenység (ISO-egyenérték)
Gyorsabb reagálás a fényre

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü.

Az ISO (Érzékenység) gomb
Az érzékenységet az ISO (Érzékenység) gomb 
megnyomásával és a főtárcsa elforgatásával is 
beállíthatja. A kiválasztott érzékenység megjelenik a 
kijelzőkön és a kereső szélén:

Felső kijelző KeresőHátsó kijelző

* A kereső kijelzőjén  
és  jelenik meg.

* *
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 HI-1 / HI-2 (Nagy érzékenység)
Minél nagyobb az érzékenység, annál valószínűbb, hogy az elkészült kép „zajt”, azaz 
véletlenszerűen elhelyezkedő, fényes képpontokat tartalmaz. A HI-1 vagy HI-2 (Nagy 
érzékenység) beállításnál készített képek valószínűleg zajosak lesznek.

 High ISO NR (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) (  173)
Ezzel a beállítással csökkenthető a zaj mértéke ISO 400 vagy nagyobb érzékenység mellett 
(ezáltal csökken a memóriapuffer kapacitása). Megjegyzés: Bár HI-1 és HI-2 érzékenység 
esetén a zajcsökkentés mindig be van kapcsolva, a High ISO NR (Zajcsökkentés nagy 
érzékenységnél) funkció bekapcsolásával még nagyobb mértékű zajcsökkentés érhető el.

 b1—ISO Auto (ISO automatikus szabályozása) (  188)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítás) b1 (ISO auto) (ISO automatikus szabályozása) 
menüpontban az On (Bekapcsolva) lehetőség van kiválasztva, akkor az optimális expozíció 
érdekében a fényképezőgép automatikusan módosítja a felhasználó által beállított 
érzékenységet. Ha az ISO auto (ISO automatikus szabályozása) beállítás be van kapcsolva, 
akkor a HI-1 vagy HI-2 (Nagy érzékenység) beállítás nem választható ki, illetve a HI-1 vagy 
HI-2 (Nagy érzékenység) beállítás esetén az ISO auto (ISO automatikus szabályozása) 
beállítás nem kapcsolható be.

 b2—ISO Step Value (Érzékenység lépésköze) (  189)
A Custom Setting (Egyéni beállítások) b2 menüpontjában kiválasztott lehetőségnek 
megfelelően az érzékenység ½ vagy 1 Fé lépésenként módosítható.

A lépésköz megváltoztatásakor az érzékenység beállított értéke lehetőség szerint megmarad. 
Ha a beállított érzékenységérték az új lépésköz-beállítással nem ad megfelelő értéket, akkor 
a fényképezőgép automatikusan felfelé kerekíti az érzékenységet a legközelebbi beállítható 
értékre.

 d5—Cntrl Panel/Finder>Rear Control Panel (Kijelző/kereső>hátsó kijelző) (  196)
Ha a Cntrl panel/Finder>Rear control panel (Kijelző/kereső kijelzés>hátsó kijelző) 
(Custom Setting d5) (Egyéni beállítások d5) menüpontban a Exposures remaining (Még 
készíthető képek száma) lehetőség van beállítva, akkor az érzékenység csak a hátsó kijelzőn 
jelenik meg az ISO (Érzékenység) gomb megnyomásakor. Az ISO (Érzékenység) lehetőség 
ki van választva, akkor az érzékenység értékét – a hangosjegyzet-készítés és -visszajátszás 
kivételével – mindig kiírja a gép.

ISO Step Value (Érzékenység 
lépésköze) beállítása: 1/2 step 
(1/2 lépés)

ISO Step Value (Érzékenység 
lépésköze) beállítása: 1 step 
(1 lépés)
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Fehéregyensúly
Élethű színek

A tárgyakról visszaverődő fény színe a fényforrás színétől is függ. Az emberi agy 
képes alkalmazkodni az ilyen színváltozásokhoz, ezért a fehér tárgyakat akkor is 
fehérnek látjuk, ha azok árnyékban, közvetlen napfényben vagy izzóval megvilágított 
helyen találhatók. Az analóg fényképezőgépekben használt fi lmmel ellentétben a 
digitális fényképezőgépek is képesek ilyen módon „alkalmazkodni”, úgy, hogy a 
képeket a fényforrás színétől függően különböző módon dolgozzák fel. Ezt hívjuk 
„fehéregyensúlynak”. A természetes színhatás biztosításához a fényképezés előtt 
válassza ki a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúlyt. Az alábbi beállítások állnak 
rendelkezésre:

A legtöbb fényforráshoz az automatikus fehéregyensúlyt ajánljuk. Ha az automatikus 
fehéregyensúly nem a kívánt eredményt adja, akkor válasszon egy lehetőséget a fenti 
listából, vagy használjon előre beállított fehéregyensúly-értéket. 

Hozzávetőleges 
színhőmérséklet

A fényképezőgép automatikusan állítja a 
fehéregyensúlyt az 1005 képpontos RGB érzékelő, 
a képérzékelő és a környezeti fény érzékelője által 
mért színhőmérséklet alapján. A legjobb eredmény 
érdekében használjon G vagy D típusú objektívet. 
SB-800 vagy SB-600 vaku esetén a fehéregyensúly 
a vakuvillanáskor érvényes viszonyokat tükrözi.

Izzólámpás megvilágítás mellett használható.3000 KIncandescent

Fénycsöves megvilágítás mellett használható.

Közvetlen napfénnyel megvilágított téma esetén 
használható.

Használjon Nikon vakut.

Nappali fényben, borús idő esetén használható.

Nappali fényben, árnyékban elhelyezkedő téma 
esetén használható.

Válassza ki a listából a színhőmérsékletet (  58).

A fehéregyensúly beállításához használjon fotóalanyt, 
fényforrást vagy egy kész fényképet (  59).

—
White balance 
preset

2500–10000 K
Choose color 
temp.

8000 KShade

6000 KCloudy

5400 KFlash

5200 K
Direct 
sunlight

4200 KFluorescent

3500–8000 KAuto

LeírásBeállítás
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A fehéregyensúlyt a shooting (fényképezés) menü White balance (Fehéregyensúly) 
menüpontjában, vagy a WB (Fehéregyensúly) gomb megnyomásával és a főtárcsa 
elforgatásával állíthatja be.

A White Balance (Fehéregyensúly) menü

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) jelölje 
ki a White balance (Fehéregyensúly) menüpontot, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A Choose color 
temp. (Színhőmérséklet választása) kiválasztásakor 
a színhőmérséklet menü (  58), a White balance 
preset (Felhasználói) kiválasztásakor a felhasználói 
fehéregyensúly beállítás menü (  59), más 
lehetőségek kiválasztásakor a fi nomhangoló 
párbeszédpanel (  56) jelenik meg.

A WB (Fehéregyensúly) gomb
Az érzékenységet a WB (Fehéregyensúly) gomb 
megnyomásával és a főtárcsa elforgatásával is 
beállíthatja. A kiválasztott fehéregyensúly megjelenik a 
hátsó kijelzőn és a kereső szélén:

 Stúdiómegvilágítás
Stúdiómegvilágítás esetén az automatikus fehéregyensúly nem mindig a kívánt eredményt 
adja. Válasszon színhőmérsékletet, alkalmazzon felhasználói fehéregyensúly-beállítást, vagy 
állítsa a fehéregyensúlyt Flash (Vaku) állásba és végezzen fi nomhangolást.

 e5—Auto BKT Set (Automatikus sorozat beállítása) (  200)
Ha a Custom settings (Egyéni beállítások) e5 (Auto BKT set) (Automatikus sorozat 
beállítása) menüpontjában a WB bracketing (Fehéregyensúly-sorozat) lehetőséget választja, 
akkor a fényképezőgép az exponálógomb minden egyes lenyomásakor több felvételt 
készít. Az egyes képek az éppen beállított fehéregyensúly-értéknél nagyobb vagy kisebb, 
automatikusan módosított fehéregyensúly-értékkel készülnek.

Hátsó kijelző Kereső
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2 A választógomb fel és le nyilával válassza ki a 
kívánt értéket, majd nyomja meg a jobbra nyilat. 
Megjelenik a shooting (fényképezés) menü.

A fehéregyensúly fi nomhangolása
A  (Choose color temp.) (Színhőmérséklet választása) és a PRE (Felhasználói) 
beállítástól eltérő beállítás esetén a fehéregyensúly fi nomhangolásával ellensúlyozhatja 
a fényforrás színváltozását, továbbá szándékosan „meleg” vagy „hideg” tónust 
adhat a képnek. A magasabb fehéregyensúly-érték beállításával kékes árnyalatot 
adhat a képeknek, vagy ellensúlyozhatja a sárga és vörös árnyalatú fényforrásokat, 
az érték csökkentésével pedig sárga és vörös árnyalatot adhat a képeknek, vagy 
ellensúlyozhatja a kékes árnyalatú fényforrást. Az érték +3 és –3 közötti tartományban, 
1 lépésközönként módosítható. A Fluorescent (Fénycső) mód kivételével minden 
lépésköz körülbelül 10 mirednek felel meg.

A fehéregyensúly fi nomhangolását a shooting (fényképezés) menü White balance 
(Fehéregyensúly) menüpontjában, vagy a WB (Fehéregyensúly) gomb megnyomásával 
és a főtárcsa elforgatásával végezheti el.

A White Balance (Fehéregyensúly) menü

1 A white balance (fehéregyensúly) menüben (  54) 
válasszon a Choose color temp. (Színhőmérséklet 
választása) és a White balance preset 
(Felhasználói) beállítástól eltérő beállítást, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát.

 Színhőmérséklet
Valamely fényforrás érzékelt színe az érzékelőtől és egyéb körülményektől függ. A 
színhőmérséklet a fényforrás színének objektív mértéke, és azt a hőmérsékletet fejezi ki, 
amelyre felhevítve egy adott tárgy adott hullámhosszú fényt sugározna. A hozzávetőleg 
5000–5500 K színhőmérsékletű fényforrások fehérnek tűnnek, míg az alacsonyabb 
színhőmérsékletűek, például az izzólámpák, kissé sárgának vagy vörösnek látszanak. A 
magasabb színhőmérsékletű fényforrások kékes árnyalatúnak látszanak.
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 Finomhangolás és színhőmérséklet
Az A-tól (automatikus) eltérő beállítások esetére vonatkozó hozzávetőleges színhőmérséklet-
értékeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze (az értékek eltérhetnek a színmérők által 
mért értéktől):

Izzó-lámpa Fénycső*

Közvetlen 
napfény Vaku

Felhős, nappali 
fény

Árnyék, 
nappali fény

+3 2700 K 2700 K 4800 K 4800 K 5400 K 6700 K
+2 2800 K 3000 K 4900 K 5000 K 5600 K 7100 K
+1 2900 K 3700 K 5000 K 5200 K 5800 K 7500 K
±0 3000 K 4200 K 5200 K 5400 K 6000 K 8000 K
–1 3100 K 5000 K 5300 K 5600 K 6200 K 8400 K
–2 3200 K 6500 K 5400 K 5800 K 6400 K 8800 K
–3 3300 K 7200 K 5600 K 6000 K 6600 K 9200 K

* A Fluorescent (Fénycső) beállítás széles tartománya tükrözi a nagyon eltérő fénycsövek 
(az alacsony hőmérsékletű stadionlámpáktól a magas hőmérsékletű higanygőzlámpákig) 
közötti nagymértékű színhőmérséklet-különbségeket.

 „Mired”
Adott nagyságú színhőmérséklet-változás alacsony színhőmérséklet esetén nagyobb 
színkülönbséget eredményez, mint magas színhőmérsékleten. Például 1000 K változás 
jóval nagyobb színváltozást okoz 3000 K esetén, mint 6000 K esetén. A mired, amely úgy 
számítható ki, hogy a színhőmérséklet reciprokát megszorozzuk 106-nal, a színhőmérséklet 
olyan mérőszáma, amely fi gyelembe veszi ezt a változást, és ezért ez a színhőmérséklet-
kompenzációs szűrőknél használatos mértékegység. Pl.:
• 4000 K–3000 K (1000 K eltérés)=83 mired
• 7000 K–6000 K (1000 K eltérés)=24 mired

A WB (Fehéregyensúly) gomb
Nyomja meg a WB (Fehéregyensúly) gombot, és forgassa 
el a főtárcsát addig, amíg a kívánt érték megjelenik a 
hátsó kijelzőn. ±0-tól eltérő beállítás esetén a  ikon 
megjelenik a hátsó kijelzőn és a kereső szélén.

Hátsó kijelző Kereső
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Színhőmérséklet kiválasztása
A  (Choose color temp.) (Színhőmérséklet választása) beállításnál 31 előre 
meghatározott érték közül választhatja ki a kívánt színhőmérsékletet. Ezek 2500 K-
tól 10000 K-ig terjednek, nagyjából 10 mired lépésközökkel (vegye fi gyelembe, hogy 
a kívánt eredmény vaku használata vagy fénycső-világítás esetén nem elérhető). A 
színhőmérsékletet a white balance (fehéregyensúly) menüben állíthatja be, vagy a WB 
(fehéregyensúly) gombbal és a segédtárcsával választhatja ki.

A White Balance (Fehéregyensúly) menü

1 A White Balance (Fehéregyensúly) menüben (  54) 
jelölje ki a Choose color temp. (Színhőmérséklet 
választása) lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Megjelenik a shooting 
(fényképezés) menü.

A WB (Fehéregyensúly) gomb
 (Choose color temp.) (Színhőmérséklet választása) 

beállításnál a színhőmérsékletet a WB (fehéregyensúly) 
gomb megnyomásával és a segédtárcsa elforgatásával 
választhatja ki. A kiválasztott színhőmérséklet 
megjelenik a hátsó kijelzőn.

…

 Készítsen próbafelvételeket
Készítsen próbafelvételeket annak eldöntésére, hogy a kiválasztott érték megfelelő-e az 
adott fényforráshoz.
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A memóriakártyán 
tárolt képekről 
átmásolt értékeket 
tárolják (  65).

A Nikon Capture 4 4.2-es vagy újabb verziójában (külön 
beszerezhető;  66) létrehozott értékeket tárolják.

d-1 – d-4
A d-0 beállításról átmásolt értékeket 
tárolják (  66).

A fehéregyensúly felhasználói beállítása
A fehéregyensúly felhasználói beállítása segítségével egyedi fehéregyensúly-
beállításokat menthet és hívhat elő, amikor vegyes fényviszonyok között vagy erőteljes 
színt adó fényforrásoknál fényképez. A fehéregyensúly felhasználói beállításának négy 
módja van:

Új értékek rögzítése a fényképezőgéppel
(1) Állítsa a fényképezőgépet semleges szürke vagy fehér témára, és a 

fehéregyensúly-érték (  60) méréséhez nyomja meg az exponálógombot.
(2) Mérje meg a fehéregyensúlyt környezetifény-érzékelővel (  60).

Értékek másolása meglévő fényképekről
(3) Másolja át a fehéregyensúlyt a memóriakártyán lévő másik felvételről (  65).
(4) Másolja át a fehéregyensúlyt a Nikon Capture 4 4.2-es vagy újabb 

verziójából (  66).

A fényképezőgép a d-0–d-4 beállításokban legfeljebb öt felhasználói fehéregyensúly-
beállítást tud tárolni. Az (1) és (2) módon rögzített értékek a d-0 beállításra kerülnek. Ha 
nem akarja ezt az értéket a következő fehéregyensúly-mérés alkalmával felülírni, akkor 
hosszabb távú tárolásra átmásolhatja a d-1–d-4 beállítások valamelyikére (  66). A (3) 
és (4) módon rögzített fehéregyensúly-értékeket szintén a d-1–d-4 beállítások tárolják. 
Mindegyik felhasználói beállításhoz csatolhat szöveges magyarázó leírást (  64).

 White balance presets (Felhasználói fehéregyensúly-beállítások)
A felhasználói fehéregyensúly-beállítások módosítása a fényképezési menüben szereplő 
valamennyi beállításkészletre érvényes (  167). Ha a felhasználó egy másik fényképezési 
beállításkészletben létrehozott felhasználói fehéregyensúly-beállítást kíván módosítani, 
akkor megerősítést kérő párbeszédpanel jelenik meg (a d-0 beállítás esetén nem jelenik meg 
fi gyelmeztetés).

d-0
A legutóbbi 
fehéregyensúly-
mérés értékét 
tárolja (  60).
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Fehéregyensúly-érték mérése
A fehéregyensúly egy semleges szürke tárgyon vagy a fényforrás színén mérhető. A 
mért új értéket automatikusan a d-0 felhasználói beállításban tárolja a gép.

Leírás

A semleges szürke vagy fehér tárgyat helyezze olyan megvilágítás alá, 
amelyet a végleges fényképen is használni kíván, majd a fényképezőgép 1005 
képpontos RGB érzékelőjével, valamint a fő képérzékelővel is mérje meg a 
fehéregyensúlyt. Ezt vakus fényképezésnél alkalmazza, vagy olyankor, amikor 
a fényképezőgép és a téma megvilágítása különböző. Stúdiókörülmények 
között egy 18%-os szürketábla segítségével semleges szürkévé teheti a 
mérendő referenciatárgyat.

Referencia

semleges 
szürke 
tárgy

A fényforrás színét a fényképezőgép pentaprizmájának érzékelője méri meg, 
és a fehéregyensúlyt referenciatárgy nélkül beállítja úgy, hogy az természetes 
színeket eredményezzen. Akkor használja, ha a fényképezőgép és a téma 
fényforrása azonos.

fényforrás

1 Nyomja le a WB (Fehéregyensúly) gombot és 
forgassa el a főtárcsát, hogy a  jelenjen meg a 
felső kijelzőn és a kereső szélén.

Hátsó kijelző

Kereső

Ha az új felhasználói fehéregyensúly-beállítást azonnal használni szeretné, 
válassza ki a d-0 beállítást úgy, hogy megnyomja a WB (Fehéregyensúly) gombot, 
és elforgatja a segédtárcsát, amíg a d-0 megjelenik a hátsó kijelzőn (  63). Ezt 
az esetet kivéve nincs szükség arra, hogy új fehéregyensúly-érték mérésekor 
kiválassza a d-0 beállítást.
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2 Rövid időre engedje fel a WB (Fehéregyensúly) 
gombot, majd nyomja meg újra, amíg a  ikon 
villogni kezd a hátsó kijelzőn és a kereső szélén. 
Ezzel egyidejűleg a felső kijelzőn és a kereső 
képszámlálóján megjelenik a villogó  jelzés.

3 Fehéregyensúly mérése semleges szürke vagy fehér tárggyal
Állítsa a fényképezőgépet a referenciatárgyra úgy, 
hogy az betöltse a keresőt, majd nyomja le teljesen 
az exponálógombot. A fényképezőgép megméri 
a fehéregyensúlyt, és a kapott értéket a d-0 
felhasználói beállításban tárolja. Felvétel ilyenkor 
nem készül, a fehéregyensúly akkor is pontosan 
mérhető, ha nem állított élességet.

 A fényforrás színének mérése
Ellenőrizze, hogy a fényforrás megvilágítja-e a 
környezeti fény érzékelőjét, majd nyomja meg 
a FUNC (Funkció) gombot. A fényképezőgép 
kiszámítja a fehéregyensúlyt, és a kapott értéket a 
d-0 felhasználói beállításban tárolja.

Ha a fehéregyensúly mérése nélkül szeretne kilépni, 
nyomja meg a WB (Fehéregyensúly) gombot.

Felső kijelző

Hátsó kijelző

Kereső

 Expozíciós mód
Felhasználói fehéregyensúly-mérés valamennyi expozíciós módban végezhető. Ha 
referenciatárgyon végzi a mérést, ne térjen el a fényképezőgép által javasolt expozíciós 
értéktől.
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4 Ha a fényképezőgép sikeresen megmérte a fehéregyensúlyt, akkor a  
kijelzés körülbelül három másodpercig villog a kijelzőkön, a  pedig a 
keresőben.

Felső kijelző

Hátsó kijelző Kereső

Ha a fény túl kevés vagy túl sok, vagy a környezetifény-érzékelővel valamilyen 
mesterséges fényforrást akar mérni, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép 
nem képes a fehéregyensúly mérésére. Ilyenkor a  körülbelül három 
másodpercig villog a kijelzőkön és a keresőben. Térjen vissza a 3. lépéshez, 
és kezdje újra a mérést. Ha a fényképezőgép környezetifény-érzékelője nem 
képes fehéregyensúlyt mérni, akkor próbálja meg a semleges szürke vagy fehér 
referenciatárgyas mérési módot.

Az új fehéregyensúly-érték a d-0 felhasználói 
beállításban tárolódik, automatikusan felülírva 
a beállítás előző értékét (megerősítést kérő 
párbeszédpanel nem jelenik meg). Ha a fehéregyensúlyt 
egy referenciatárgy segítségével állította be, akkor egy 
kis kép jelenik meg a felhasználói fehéregyensúly-
beállítások listájában. A környezetifény-érzékelővel 
mért felhasználói fehéregyensúly-beállításokat  
ikon jelzi.

Ha az új értéket kívánja beállítani fehéregyensúlynak, válassza ki a d-0 felhasználói 
beállítást (ha a d-0 kiválasztása előtt nem történt fehéregyensúly-mérés, akkor 
a fehéregyensúly értéke az 5200 K színhőmérsékletnek megfelelő lesz, ami 
a Direct sunlight (közvetlen napfény) színhőmérsékletével egyezik meg.) Az 
új fehéregyensúly-érték a következő mérésig a d-0 felhasználói beállításban 
tárolódik. Ha a d-0 beállítás tartalmát a következő mérés előtt másik beállításba 
másolja, akkor így legfeljebb 5 fehéregyensúly-értéket tárolhat (  66).

Felső kijelző

Hátsó kijelző Kereső
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Felhasználói fehéregyensúly-beállítás kiválasztása
Felhasználói fehéregyensúly-beállítás kiválasztása:

1 A white balance (fehéregyensúly) menüben (  
54) jelölje ki a White balance Preset (Felhasználói 
fehéregyensúly-beállítás) menüpontot, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. Megjelenik 
a jobb oldalon látható menü. (A shooting 
(fényképezés) menübe való visszalépéshez nyomja 
meg a  gombot.)

2 A felhasználói beállítások az ikon vagy kis kép, a név 
(d-0 – d-4) és a kísérőszöveg alapján azonosíthatók. 
A választógomb fel, le, balra vagy jobbra nyilával 
jelölje ki a kívánt felhasználói beállítást. Ha a kijelölt 
felhasználói beállítás kiválasztása után nem követi 
végig a 3–5. lépést, hanem vissza kíván lépni a 
shooting (fényképezés) menübe, akkor nyomja meg 
a  gombot.

3 A jobb oldalon látható menü megjelenítéséhez 
nyomja meg a választógomb közepét. A többi 
felhasználói beállítás megtekintéséhez jelölje ki az 
aktuális beállítás nevét (d-0–d-4), és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

 Felhasználói fehéregyensúly-beállítás kiválasztása: A WB (Fehéregyensúly) gomb
 (White balance preset) (Felhasználói fehéregyensúly-

beállítás) beállításnál a felhasználói beállításokat a WB 
(Fehéregyensúly) gomb megnyomásával és a segédtárcsa 
elforgatásával is kiválaszthatja. Az éppen érvényes 
felhasználói beállítás a WB (Fehéregyensúly) gomb 
megnyomásakor megjelenik a hátsó kijelzőn.
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5 A választógomb jobbra nyilának megnyomásával a 
fehéregyensúly-értéket a kiválasztott felhasználói 
beállításra állítja, majd visszalép a shooting 
(fényképezés) menübe.

Kísérőszöveg beírása
A felhasználói fehéregyensúly-beállítás legfeljebb 36 
karakteres kísérőszövegének beírásához a kis képek 
listájában jelölje ki a beállítást, majd nyomja meg a 
választógomb közepét az előző oldal 1–3. lépésében 
leírtak szerint. Megjelenik a jobb oldalon látható menü.

3 A  gomb megnyomásával visszatérhet a kis képek 
listájához.

2 Nyomja meg a választógomb jobbra nyilát a 
szövegszerkesztő párbeszédpanel megjelenítéséhez. 
A 213. oldalon leírtak szerint módosítsa a 
kísérőszöveget.

4 Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát a Set 
(Beállítás) parancs kijelöléséhez.

1 Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát az 
Edit comment (Kísérőszöveg szerkesztése) parancs 
kijelöléséhez.
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Fehéregyensúly-beállítás másolása kész felvételről (csak d-1–d-4)
Ha egy memóriakártyán tárolt felvételről a 
fehéregyensúly-beállítást át szeretné másolni egy 
kiválasztott felhasználói beállításra (csak d-1–d-4), 
akkor jelölje ki kisképes megjelenítésben a beállítást, és 
nyomja meg a választógomb közepét a 63. oldalon leírt 
1–3. lépés szerint. Ekkor a jobb oldalon látható menü 
jelenik meg.

1 Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát 
a Select image (Kép választása) parancs 
kijelöléséhez.

2 Nyomja meg a választógomb jobbra nyilát a 
memóriakártyán tárolt felvétel megjelenítéséhez. 
Csak a D2X fényképezőgéppel készített felvételek 
jeleníthetők meg; más képek nem választhatók ki.

3 Nyomja meg a választógomb fel, le, balra vagy 
jobbra nyilát a kívánt kép kijelöléséhez. A kijelölt 
kép teljes képkockás megjelenítéséhez nyomja meg 
a  gombot. A  gomb lenyomásával visszatérhet 
a kisképes megjelenítéshez.

4 Nyomja meg a választógomb középét a 
memóriakártyán tárolt felvétel fehéregyensúly-
beállításának egy kiválasztott felhasználói 
beállításra való átmásolásához, majd térjen vissza 
a kisképes megjelenítéshez. Ha a kijelölt felvételhez 
kísérőszöveg tartozik, az a kiválasztott felhasználói 
beállítás kísérőszövegének helyére másolható.
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Fehéregyensúly-beállítás másolása a d-0 beállításról a d-1–d-4 
felhasználói beállításokra
Ha egy már megmért fehéregyensúly-beállítást át 
szeretne másolni bármely másik kiválasztott felhasználói 
beállításra (d-1–d-4), akkor jelölje ki kisképes 
megjelenítésben a célbeállítást, és nyomja meg a 
választógomb közepét a 63. oldal 1–3. lépésében leírtak 
szerint. Ekkor a jobb oldalon látható menü jelenik meg.

1 Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát a 
Copy d-0 (d-0 másolása) parancs kijelöléséhez.

 Nikon Capture 4
A (külön megvásárolható) Nikon Capture 4 4.2-es vagy újabb verziója használható a D2X 
fényképezőgéppel készült RAW képek fehéregyensúlyának számítógépes módosítására. A 
módosított érték közvetlenül egy felhasználói beállításra másolható, amíg a fényképezőgép 
a számítógéphez van csatlakoztatva, vagy a kép a fényképezőgép memóriakártyájára 
menthető, a fehéregyensúly értéke pedig a preset (felhasználói beállítás) menü Select 
image (Kép választása) beállításával másolható. A Nikon Capture 4 programmal készült 
kísérőszöveg szintén a kiválasztott felhasználói beállítás kísérőszövegének helyére másolható. 
A részletes információt lásd a Nikon Capture 4 használati útmutatójában.

2 Nyomja meg a választógomb középét a d-0 
fehéregyensúly-beállításnak egy kiválasztott 
felhasználói beállításra való átmásolásához, majd 
térjen vissza a kisképes megjelenítéshez. Ha a d-0 
beállításhoz kísérőszöveg tartozik, az a kiválasztott 
felhasználói beállítás kísérőszövegének helyére 
másolható.
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Képmódosítás

A Shooting (Fényképezés) menü beállításai

Ebben a részben olyan beállításokat mutatunk be, amelyek csak a shooting 
(fényképezés) menüben (  166). módosíthatók.

A szélek kihangsúlyozása: Image sharpening (Képélesítés)
A képkészítés során a fényképezőgép automatikusan növeli a világos és a sötét 
területek közötti különbséget, így a kép élesebbé válik. Az Image sharpening 
(Képélesítés) menü szabályozza az alkalmazott élesítés mértékét.

A fényképezőgép a témához és más beállításaihoz igazodva 
automatikusan állít élességet. Az élesítés mértéke képről képre 
változik, még hasonló típusú felvételek esetén is. Ha több képet 
szeretne készíteni ugyanazzal az élesítéssel, akkor válasszon 
különböző beállítást. A legjobb eredmény érdekében G vagy D 
típusú objektívet használjon.

Auto 
(Automatikus) 
(alapértelmezett)

A fényképezőgép minden képet egy megadott érték alapján élesít.Normal

LeírásBeállítás

A gép a képeket a megadott értéknél kisebb mértékben élesíti.Low

A gép a képeket a megadott értéknél valamivel kisebb mértékben 
élesíti.Medium low

A gép a képeket a megadott értéknél valamivel nagyobb mértékben 
élesíti.Medium high

A gép a képeket a megadott értéknél nagyobb mértékben élesíti.High

A gép nem élesíti képeket.None

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben az Image 
sharpening (Képélesítés) lehetőséget (  166), és 
nyomja meg a jobbra nyilat a választógombon.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. Ekkor a shooting 
(fényképezés) menü jelenik meg.
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A kontraszt beállítása: Tone compensation (Tónuskompenzáció)
A képek memóriakártyára mentésekor a fényképezőgép a kontraszt növelése 
érdekében módosítja az egyes képek árnyalatainak eloszlását. A tónuskompenzáció 
olyan tónusgörbe alkalmazásával történik, amely meghatározza az eredeti kép és 
a módosított kép árnyalati eloszlása közötti kapcsolatot. A Tone compensation 
(Tónuskompenzáció) menüben adható meg az alkalmazandó görbe típusa.

A fényképezőgép a megfelelő görbe kiválasztásával automatikusan 
optimalizálja a kontrasztot. Az tónusgörbe képről képre változik, még 
ugyanolyan beállítások esetén is. Ha több képet szeretne készíteni 
ugyanazzal a tónusgörbével, akkor válasszon különböző beállítást. A 
legjobb eredmény érdekében G vagy D típusú objektívet használjon.

Auto 
(Automatikus) 
(alapértelmezett)

A fényképezőgép minden képnél ugyanazt a szabványos tónusgörbét 
használja. A legtöbb sötét vagy világos felvételhez megfelelő 
tónusgörbe.

Normal

„Lágyabb” képet eredményező tónusgörbe. Megakadályozza, hogy a 
portréfelvételek világosabb részei erős napfény hatására „beégjenek”.

Ezt a tónusgörbét válassza, ha egy ködös tájat vagy egyéb kis kontrasztú 
témát részletgazdagabban kíván megörökíteni.

A (külön megvásárolható) Nikon Capture 4 4.2-es vagy későbbi verziója 
használható a fényképezőgépre menthető felhasználói tónusgörbe 
megadására. Válassza a Custom (egyéni) lehetőséget a felhasználó által 
meghatározott görbe kiválasztásához. Ha korábban még nem hozott 
létre felhasználói tónusgörbét, akkor ez a lehetőség a Normal (Normál) 
beállításnak felel meg.

Custom

More
contrast

Less
contrast

LeírásBeállítás

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) jelölje 
ki a Tone compensation (Tónuskompenzáció) 
menüpontot, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Ekkor megjelenik a 
shooting (fényképezés) menü.



69

Takin
g

 Ph
o

to
g

rap
h

s—
Im

ag
e A

d
ju

stm
en

t
Fén

ykép
ek készítése—

K
ép

m
ó

d
o

sítás

 Színpaletta
Az sRGB színpalettát ajánljuk a következő esetekben: ha fényképeit módosítás nélkül szeretné 
kinyomtatni, vagy olyan alkalmazásokban kívánja megtekinteni, amelyek nem támogatják a 
színkezelést; ha a képeket az ExifPrint lehetőséggel (egy számos nyomtató által használt, 
közvetlen nyomtatási lehetőség), illetve automatánál vagy üzleti szolgáltatónál szeretné 
kinyomtatni. Adobe RGB fényképek szintén nyomtathatók ezekkel a lehetőségekkel, de a 
színek nem lesznek olyan élénkek.

Az Adobe RGB színpaletta használatával készült JPEG képek az Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s 
verziójával kompatibilisek; az Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s verzióját támogató alkalmazások 
és nyomtatók automatikusan a helyes színpalettát választják. Ha az alkalmazás vagy eszköz 
nem támogatja Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s verzióját, akkor kézi módszerrel kell kiválasztania 
a megfelelő színpalettát. Az Adobe RGB színpalettával készült TIFF képekbe ágyazott 
ICC színprofi l a színkezelést támogató alkalmazások esetén segít a helyes színpaletta 
automatikus kiválasztásában. További útmutatást az alkalmazáshoz vagy eszközhöz 
mellékelt dokumentációban találhat.

A színek megfeleltetése a munkafolyamatnak: Color space 
(Színpaletta)
A színpaletta határozza meg a színreprodukciónál használható színek skáláját. 
Válasszon színpalettát aszerint, hogy a fényképezőgépből kikerült képek milyen 
módon kerülnek feldolgozásra.

Ezt a színpalettát válassza, ha fényképeit minden további módosítás 
nélkül szeretné felhasználni vagy kinyomtatni. A Color Mode II (II. 
színtér mód) nem használható (  70).

Ennek a színpalettának szélesebb színskálája van, mint az sRGB 
skálának, így alkalmasabb sokrétű utófeldolgozást igénylő képek 
készítéséhez.

AdobeRGBAdobe

sRGB
(alapértelmezett)

sRGB

LeírásBeállítás

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben a 
Color space (Színpaletta) lehetőséget (  166), és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. Ekkor a shooting 
(fényképezés) menü jelenik meg.
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Color mode (Színtér mód) lehetőséget (  166), és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. Ekkor a shooting 
(fényképezés) menü jelenik meg.

A színek témához igazítása: Color mode (Színtér mód)
Ahogy a fi lmes fényképezőgépeknél különböző típusú fi lmet érdemes használni a 
különféle fotótémákhoz, a D2X fényképezőgépnél is különböző színtér módok állnak 
rendelkezésre, egymástól kissé eltérő színpalettákkal.

Válassza ezt portrékészítéshez.

Ezt válassza sokrétű utófeldolgozást igénylő képek készítéséhez. Ez 
a lehetőség csak akkor használható, ha a Color space (Színpaletta) 
menüben az AdobeRGB lehetőséget választja.

Leírás

Természet- és tájképfotózáshoz ezt válassza.III

Beállítás

II

I
(alapértelmezett)

 Mode II (II mód)
Ha a Color space (színpaletta) menüpontban az sRGB lehetőséget választja, amikor a Color 
mode (Színtér mód) menüpontban a Mode II (II. mód) lehetőség van beállítva, akkor az 
sRGB a legutóbbi kiválasztásakor érvényben lévő színtér módra áll vissza.

 Nikon-szoftverek
A Nikon Capture 4 4.2-es vagy újabb verziója (külön beszerezhető) és a PictureProject 
automatikusan a helyes színpalettát választja a D2X fényképezőgéppel készült fényképek 
megnyitásakor.
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A szín beállítása: Hue adjustment (Színárnyalat-szabályozás)
A színárnyalat a –9° és +9° közötti tartományban 3°lépésközönként állítható. Ha a 
vöröst választja kezdőszínnek, akkor a színárnyalat 0° fölé növelésével (alapértelmezett 
beállítás) sárga árnyalat jelenne meg, a 0° beállítású vörös színt erőteljes narancsként 
jelenítve meg. A színárnyalat 0° alá csökkentése kék árnyalatot eredményez, a 0° 
beállítású vörös színt erőteljes lilaként jelenítve meg.

1 A shooting (fényképezés) menüben (  166) jelölje 
ki az Hue adjustment (Színárnyalat-szabályozás) 
menüpontot, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

 Színárnyalat
A digitális fényképezésnél használt RGB színmodell különböző mértékű piros, zöld és 
kék fényből állítja elő a színeket. Két különböző színű fény keverékéből számos különféle 
szín állítható elő. Például piros színű fény kevés zöld fénnyel való keverése narancsszínt 
eredményez. Piros és zöld fény egyenlő arányú keverésekor sárga fény keletkezik, míg 
kevesebb piros használatával sárgászöld színt kapunk. Különböző mennyiségű piros és 
kék színű fény keverékéből a vöröseslilától kezdve a lilán át a tengerészkékig sokféle színt 
kaphatunk, míg a piros és zöld színű fény keverékéből előállítható színek a smaragdzöldtől a 
türkizkékig terjedhetnek. (Egy harmadik színű fény hozzáadásával világosabb színárnyalatokat 
kapunk; ha mindhárom színt egyenlő arányban keverjük, a fehértől a szürkéig terjedő színek 
skáláját kapjuk.) A színárnyalatok folyamatosan egymás után, körben elrendezve alkotják az 
úgynevezett színkört.

2 Jelölje ki a kívánt lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. Ekkor a shooting 
(fényképezés) menü jelenik meg.



72

Fén
ykép

ek készítése—
Élesség

állítás

Élességállítás
A fényképezőgép élességállítási beállításainak meghatározása

Ez a szakasz a fényképezőgép élességállítását befolyásoló beállításokat mutatja be: 
élességállítási mód, fókuszterület kiválasztása és AF-terület mód.

Élességállítási mód
Az élességállítási módot a fényképezőgép első 
részén található élességállítási módválasztóval lehet 
kiválasztani. Két automatikus élességállítási (AF) mód 
létezik, amelyekben a fényképezőgép az exponálógomb 
félig történő lenyomásakor automatikusan állítja be 
az élességet, illetve egy olyan manuális élességállítási 
mód, amelyben az élességet az objektíven elhelyezett 
élességállító gyűrűvel kell beállítani.

A fényképezőgép akkor állít élességet, amikor Ön félig lenyomja az 
exponálógombot. Az élesség rögzítésére akkor kerül sor, amikor a 
keresőben megjelenik az élességjelző (●), és addig marad rögzítve, 
amíg az exponálógomb félig le van nyomva (élességrögzítés). A zár csak 
akkor oldható ki, ha megjelent az élességjelző (élességprioritás). Ha az 
exponálógomb félig történő lenyomásakor a kép témája mozgott, a 
fényképezőgép addig követi a témát, amíg nem sikerül beállítania az 
élességet, és a zár csak ekkor oldható ki. (prediktív élességkövetés;  
73). Ha a téma a zár kioldása előtt megáll, az élességjelző megjelenik a 
keresőben, és a fényképezőgép erre a távolságra rögzíti az élességet.

S
Egyszeri 

Szervo AF

LeírásBeállítás

A fényképezőgép folyamatosan állítja élességet, miközben Ön félig 
lenyomja az exponálógombot. Ha a téma mozog, a fényképezőgép 
ennek megfelelően állítja az élességet (prediktív élességkövetés;  73). A 
fényképek készítését nem befolyásolja, hogy a fényképezőgép rögzítette-e 
az élességet (exponálási prioritás).

C
Folyamatos 
Szervo AF

A fényképezőgép nem állítja automatikusan az élességet, ezért kézzel, 
az objektív élességállító gyűrűjével kell azt beállítani. Az f/5,6 vagy annál 
kisebb maximális rekesznyílás esetén a keresőben látható élességjelzővel 
ellenőrizendő az élesség (elektronikus távolságmérés), de akkor is 
készíthetők fényképek, ha a fényképezőgép nem rögzítette az élességet.

M
Manuális

Az Egyszeri Szervo AF választása éles képet eredményez. Össze-vissza mozgó 
témák esetében a Folyamatos Szervo AF beállítást érdemesebb választani. A kézi 
élességállítást akkor javasolt használni, ha a fényképezőgép automatikusan nem képes 
beállítani az élességet.
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 Prediktív élességkövetés
Ha a fényképezőgép automatikus élességállítási rendszere azt érzékeli, hogy a kép 
témája az exponálógomb félig történő lenyomásakor mozog, automatikusan elindítja a 
prediktív élességkövetést. Ha a téma a fényképezőgép felé mozog, vagy távolodik attól, a 
fényképezőgép az élességkövetéssel megpróbálja előre meghatározni, hogy hol lesz a téma, 
amikor az exponálógombot lenyomják. Egyszeri szervo automatikus élességállítás esetén 
a fényképezőgép akkor indítja el a prediktív élességkövetést, ha a téma éppen mozgott, 
amikor az exponálógombot félig lenyomták. Az élesség rögzítésére akkor kerül sor, amikor 
a téma megáll. Folyamatos szervo automatikus élességállítás esetén a fényképezőgép akkor 
indítja el a prediktív élességkövetést, ha a téma éppen mozgott, amikor az exponálógombot 
félig lenyomták. Az élesség nem rögzítődik, amikor a téma megáll.
A prediktív élességkövetés manuális élességállítási módban nem áll rendelkezésre.

 a1 — AF-C Mode Priority (AF-C prioritás) (  182)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü „a1 – AF-C mode priority” (AF-C prioritás) 
beállításánál a Focus (Élesség) van megadva, akkor folyamatos szervo AF módban csak 
akkor készíthetők fényképek, ha a fényképezőgép beállította az élességet. Sorozatfelvételek 
készítéséhez jobb élességállítást biztosít az FPS rate+ AF (FPS-sebesség + AF) beállítás.

 a2 — AF-S Mode Priority (AF-S prioritás) (  182)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü „a2 – AF-S mode priority” (AF-S prioritás) 
beállításánál a Release (Exponálás) van megadva, akkor egyszeri szervo AF módban akkor is 
készíthetők fényképek, ha a fényképezőgép nem állította be az élességet.

 a5 — AF Activation (AF-aktiválás) (  185)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü „a5 – AF activation” (AF-aktiválás) beállításánál 
az AF-ON only (Csak AF Be) van megadva, a fényképezőgép kizárólag az AF-ON (AF Be) 
gombok lenyomásakor állít élességet, az exponálógomb félig történő lenyomása esetén nem.

 a8 — Vertical AF-ON (Függőleges AF Be) (  187)
A Custom Setting (Egyéni beállítások) „a8 – Vertical AF-ON” (Függőleges AF Be) beállításával 
szabályozható, hogy a függőleges fényképezésre szolgáló AF-ON (AF Be) gomb elindítsa-e az 
automatikus élességállítást, vagy kijelölje a fókuszterületet, illetve mindkét funkciót végezze-e el.

 c2 — AE-L/AF-L (  192)
Ha kívánja, az AE-L/AF-L gomb ugyanazokra a funkciókra használható, mint az AF-ON (AE-
Be) gomb.

 Az AF-ON (AF Be) gombok
A fényképezőgép élességállítása szempontjából az AF-ON (AF Be) gombok valamelyikének 
lenyomása ugyanazt a hatást eredményezi, mintha félig lenyomná az exponálógombot (a 
függőleges fényképezésre szolgáló AF-ON gomb csak akkor használható, ha a függőleges 
fényképezés exponálógombja kioldott állapotú).
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Fókuszterület kiválasztása
A D2X tizenegy fókuszterületet kínál, amelyek együttesen a képkocka nagy 
területét képesek lefedni. A fókuszterület kiválasztható manuálisan, így a fényképek 
kompozícióján belül szinte bárhova elhelyezhető a kép témája, vagy automatikusan, 
hogy a fényképezőgéphez legközelebb álló téma legyen a legélesebb, függetlenül 
attól, hogy a kocka mely területén helyezkedik el (a legközelebbi téma elsőbbsége; 

 77). A csoportos dinamikus AF élességállítási módszerrel a képkocka kiválasztott 
területén belül levő legközelebbi témára lehet élességet állítani (  77).

A fókuszterület kiválasztásához forgassa el a 
fókuszterület választását engedélyező kapcsolót. A 
kívánt fókuszterületet ezután a választógombbal 
adhatja meg. A kiválasztott fókuszterület megjelenik a 
felső kijelzőn és egy rövid időre a keresőben is felvillan.

A középső fókuszmező (vagy fókuszmező-csoport) 
bármikor kiválasztható a választógomb közepének 
megnyomásával.

A fókuszterület választását engedélyező kapcsoló bármikor elforgatható zárt 
állásba, hogy a választógomb megnyomásával véletlenül se módosítsa a kiválasztott 
fókuszterületet.

 High-Speed Crop (Gyorsító képvágás)
Gyorsító képvágás módban a gyorsító képvágás területén 
kívüli két fókuszmező nem áll rendelkezésre (  41).

A gyorsító képvágás 
módban nem használható 

fókuszmezők
 Fókuszterület kiválasztása

Visszajátszás, illetve a menük megjelenítése közben nem módosítható a fókuszterület.
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 Fókuszterület kiválasztása álló tájolású (portré) fényképekhez
Ha ki van oldva a függőleges fényképezés exponálógombja, 
a fókuszterület a függőleges fényképezéshez tartozó AF-ON 
(AF Be) gombbal és a függőleges fényképezéshez tartozó 
segédtárcsa elforgatásával is kiválasztható. A kiválasztott 
fókuszterület megjelenik a felső kijelzőn és egy rövid időre a 
keresőben is felvillan.

Forgassa el a segédtárcsát az óramutató járásával 
megegyező irányba, hogy a jobb oldalon látható sorrendben 
végiglapozza a fókuszterületeket, illetve ellentétes irányban, 
ha fordított sorrendben kívánja végiglapozni azokat. 
Gyorsító képvágás módban az 5. és 10. fókuszmező nem 
áll rendelkezésre.

10

98 11

17 2

4

5

6 3

 a6 — Focus Area Illum (Fókuszterület megvilágítása) (  186)
A Custom Setting (Egyéni beállítások) menü „a6 – Focus area Illum” (Fókuszterület 
megvilágítása) beállítása határozza meg, hogy kiválasztás után a keresőben megvilágítva 
jelenik-e meg a fókuszterület, illetve hogy manuális élességállítási módban vagy 
sorozatfelvétel módban megjelennek-e a fókuszterületek.

 a7 — Focus Area (Fókuszterület) (  187)
Ezzel a beállítással adható meg a fókuszterület kiválasztásának „görgetése”.

 a8 — Vertical AF-ON (Függőleges AF Be) (  187)
A Custom Setting (Egyéni beállítások) „a8 – Vertical AF-ON” (Függőleges AF Be) 
beállításával szabályozható, hogy a függőleges fényképezéshez tartozó AF-ON (AF Be) gomb 
elindítsa-e az automatikus élességállítást, vagy kijelölje a fókuszterületet, illetve mindkét 
funkciót elvégezze-e.

 f1 — Center Button>Shooting Mode (Középső gomb>Felvétel mód) (  202)
A Center button>Shooting mode (Középső gomb>Felvétel mód) (Custom Setting 
f1) (Egyéni beállítások f1) beállításától függően a választógomb középső gombjának 
lenyomására nem történik semmi, vagy meg lesz világítva a kiválasztott fókuszterület.
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Automatikus élességállítás
Ha az élességállítási módválasztó beállítása S (egyszeri szervo automatikus élességállítás) 
vagy C (folyamatos szervo automatikus élességállítás), az exponálógombot félig lenyomva 
a fényképezőgép automatikusan állítja az élességet. Ebben a részben a kizárólag egyszeri 
és folyamatos szervo AF módban elérhető élességállítási lehetőségek leírása található.

AF-terület mód
Az AF-terület mód a fókuszterület kiválasztásának módját 
határozza meg automatikus élességállítási módban. Az 
AF-terület mód kiválasztásához forgassa el az AF-terület 
mód kiválasztására szolgáló tárcsát. A kiválasztott módot 
egy ikon jelzi a felső kijelzőn (lásd a következő oldalon).

 Manuális élességállítás
Manuális élességállítás használata esetén a fényképezőgép automatikusan a Single-area AF 
(Egy AF-terület) beállítást választja.

 A felső kijelző
Single-area AF (Egymezős AF), Dynamic-area AF (Dinamikus AF) és Group dynamic-AF 
(Csoportos dinamikus AF) módban a felső kijelzőn megjelenik a kiválasztott fókuszmező 
vagy fókuszmező-csoport. Az „Ikon” oszlopban látható illusztrációk a középső fókuszmező 
vagy fókuszmező-csoport kiválasztása esetén látható formában mutatják a kijelzőt. A felső 
kijelzőn nem látható az a fókuszmező, amelyet a fényképezőgép választott ki a dinamikus AF 
vagy a dinamikus AF-mező a legközelebbi téma elsőbbségével beállításhoz.

 a1 — AF-C Mode Priority (AF-C prioritás) (  182)
C élességállítási (folyamatos szervo automatikus élességállítás) módban akkor is készíthetők 
felvételek, ha a fényképezőgép nem rögzítette az élességet (expozíció prioritás). Ha biztos 
szeretne lenni afelől, hogy a fényképezőgép rögzítette az élességet a kép készítésekor, 
válassza a Custom Setting (Egyéni beállítások) a1 – AF-C mode priority (AF-C prioritás) 
beállításánál a Focus (Élességállítás) lehetőséget. Sorozatfelvételek készítéséhez jobb 
élességállítást biztosít az FPS rate+ AF (FPS-sebesség + AF) beállítás.

 a1 — AF-S Mode Priority (AF-S prioritás) (  182)
S élességállítási (egyszeri szervo automatikus élességállítás) módban csak akkor készíthetők felvételek, 
ha a fényképezőgép rögzítette az élességet (élességprioritás). Ha az élesség rögzítésétől függetlenül 
engedélyezni kívánja a fényképek készítését, válassza a Custom Setting (Egyéni beállítások) a2 – AF-
S mode priority (AF-S prioritás) beállításánál a Release (Expozíció) lehetőséget.

 a3 — Group Dynamic AF (Csoportos dinamikus AF) (  183)
Ez a beállítás határozza meg, hogy Csoportos dinamikus AF módban hogyan csoportosulnak 
a fókuszterületek, illetve hogy a fényképezőgép követi-e a kiválasztott csoport középső 
fókuszterületén levő témát.

 a4 — Lock-On (Rögzítés letiltása) (  185)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a fényképezőgép azonnal igazítja-e az élességet a téma 
követéséhez, amikor a téma távolsága hirtelen megváltozik.
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LeírásMód

A felhasználó manuálisan választja ki a fókuszterületet, de a fényképezőgép 
több fókuszterületről származó adat alapján állítja be az élességet. Ha 
a téma akár csak rövid időre is elhagyja a kiválasztott fókuszterületet, a 
fényképezőgép a többi fókuszterületről származó adatok alapján állítja be 
az élességet (a keresőben kiválasztott fókuszterület nem változik). Használja 
kiszámíthatatlanul mozgó témák, illetve olyan helyzetek fényképezésekor, 
amikor nehézséget jelent a témát a fókuszterületen belül tartani.
• Gyorsító képvágás használata esetén (  41) nem választhatók 

ki a gyorsító képvágás módon kívül eső fókuszmezők, és a 
fényképezőgép ezek alapján nem képes beállítani az élességet.

Dinamikus 
AF-terület

A felhasználó manuálisan választja ki a fókuszmezőt, a fényképezőgép 
csak a kiválasztott fókuszmezőre állítja be az élességet. Aránylag statikus 
kompozíciókhoz ajánlott, ahol a téma a kiválasztott fókuszmezőn belül 
marad. Gyorsító képvágási használata esetén nem választhatók ki a 
gyorsító képvágás területén kívül eső fókuszmezők (  41).

Egy 
AF-

terület

Ikon

A felhasználó választja ki a fókuszterület-
csoportot (lásd jobbra). A fényképezőgép 
a kiválasztott csoport közepére állítja az 
élességet. Ha a téma akár csak rövid időre 
is elhagyja a kiválasztott fókuszterületet, 
a fényképezőgép az adott csoport 
többi fókuszterületéről származó 
adatok alapján állítja be az élességet. 
Használja kiszámíthatatlanul mozgó 
téma fényképezéséhez, amikor a téma 
kompozíción belüli pozíciója azért ismert.
• Gyorsító képvágás használata esetén (  41), 

a bal és jobb oldali fókuszmező-csoportok 
nem tartalmazzák a gyorsító képvágás módon 
kívül eső fókuszmezőket.

Csoportos 
dinamikus 

AF Alsó

Felső

KözépsőBal Jobb

A fényképezőgép automatikusan a fényképezőgéphez legközelebb 
levő tárgyat tartalmazó fókuszterületet választja ki. Kiszámíthatatlanul 
mozgó téma fotózása esetén így elkerülhetők az életlen fényképek. 
A fókuszterület nem választható ki manuálisan, és a fókuszterületek 
nem jelennek meg sem a keresőben, sem a felső kijelzőn. Teleobjektív 
használata esetén vagy túl sötét téma esetén előfordulhat, hogy 
fényképezőgép nem képes kiválasztani a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszterületet. Ilyenkor ajánlatos az Egy AF-terület használata.
• Gyorsító képvágás használata esetén (  41) a 

fényképezőgép nem választja ki a gyorsító képvágás 
mód területén kívül eső fókuszmezőket.

Dinamikus 
AF-terület a 
legközelebbi 

téma 
elsőbbségével

Bal Jobb
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Fókuszterület kiválasztásaAF-terület mód Kijelző

 Az automatikus élességállítási beállítások összefoglalása

Élességállítási mód

ManuálisEgy AF-terület

AF-S

Automatikus

Manuális (a fényképezőgép 
a kiválasztott csoport 

középső fókuszterületére 
állítja be az élességet)

Manuális
Dinamikus AF-

terület

Automatikus

Manuális (a fényképezőgép 
a kiválasztott csoport 

középső fókuszterületére 
állítja be az élességet)

Manuális

ManuálisEgy AF-terület

AF-C

Dinamikus AF-
terület

Csoportos 
dinamikus AF

Dinamikus 
AF-terület a 

legközelebbi téma 
elsőbbségével

Csoportos 
dinamikus AF

Dinamikus 
AF-terület a 

legközelebbi téma 
elsőbbségével
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A fényképezőgép a kiválasztott fókuszterületben levő 
témára állítja be az élességet. Az élességállítás mindaddig 
nem változik, amíg Ön az exponálógombot félig 
lenyomva tartja.

Álló téma fényképezésekor, 
amikor van idő a fénykép 
megkomponálásra.

A fényképezőgép folyamatosan állítja az élességet a 
kiválasztott fókuszterületen belül levő témára, amíg Ön 
az exponálógombot félig lenyomva tartja.

A fényképezőgép a kiválasztott fókuszterületben levő 
témára állítja be az élességet. Ha a téma az élességállítás 
előtt elmozdul, a fényképezőgép a többi fókuszterületről 
származó adatok alapján állítja be az élességet. Az 
élességállítás mindaddig nem változik, amíg Ön az 
exponálógombot félig lenyomva tartja.

Mint fentebb, azzal a különbséggel, hogy a fényképezőgép 
a kiválasztott csoport közepén levő témára állítja be az 
élességet. Ha a téma az élességállítás előtt elmozdul, a 
fényképezőgép az adott csoport többi fókuszterületéről 
származó adatok alapján állítja be az élességet.

Mint fentebb, azzal a különbséggel, hogy a 
fényképezőgép a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszterületet választja ki. Ha a téma az élességállítás 
előtt elmozdul, a fényképezőgép a többi fókuszterületről 
származó adatok alapján állítja be az élességet.

Ha biztos benne, hogy a téma lesz 
a fényképezőgéphez legközelebb 
eső téma, de azt nem tudja, hogy 
a végleges kompozíción belül hol 
fog elhelyezkedni.

Ha a téma kompozíción belüli 
helye nagyjából ismert, de a 
pontos helye nem határozható 
meg előre.

Álló téma fényképezésekor, 
amikor van idő a fénykép 
megkomponálásra.

A fényképezőgép a kiválasztott fókuszterületben levő 
témára állítja be az élességet. Amíg az exponálógombot 
félig lenyomva tartja, a fényképezőgép követi a témát, ha 
az egyik fókuszterületből a másikba mozdul.

Mint fentebb, azzal a különbséggel, hogy a 
fényképezőgép a kiválasztott csoport közepén levő 
témára állítja be az élességet.

Mint fentebb, azzal a különbséggel, hogy a 
fényképezőgép a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszterületet választja ki.

Kiszámíthatatlanul mozgó téma 
fényképezéséhez használja, ha 
biztos abban, hogy a téma lesz a 
fényképezőgéphez legközelebb.

Akkor használja, ha a mozgó 
téma kompozíción belüli helye 
nagyjából ismert, de a pontos 
helye nem határozható meg 
előre.

Kiszámíthatatlanul mozgó téma 
fényképezéséhez ajánlott.

Olyan mozgó téma 
fényképezéséhez ajánlott, 
amely folyamatosan egy adott 
fókuszterületen belül marad.

Hogyan működik Mikor érdemes használni
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Élességrögzítés
Az élességrögzítéssel élességállítást követően módosítható a kompozíció, így olyan 
képek is készíthetők, amelyek végleges kompozíciójában a téma nem a fókuszterületen 
belül helyezkedik el. A funkció akkor is alkalmazható, amikor az automatikus 
élességállítási rendszer nem képes beállítani az élességet (  82).

Egyszeri szervo AF módban a fényképezőgép automatikusan rögzíti a beállított 
élességet, amit a keresőben megjelenő élességjelző (●) is jelez. Folyamatos szervo AF 
módban a beállított élességet kézzel kell rögzíteni az AE-L/AF-L gomb segítségével. 
Fénykép újrakomponálása az élességrögzítés segítségével:

1 Helyezze el a témát a kiválasztott fókuszterületen belülre, és nyomja le félig az 
exponálógombot az élességállításhoz.

2 Ellenőrizze, hogy a keresőben megjelenik-e az élességjelző (●).

Egyszeri Szervo AF
Az élesség rögzítése automatikusan megtörténik, 
amikor az élességjelző megjelenik, és egészen 
addig rögzítve marad, amíg ujját le nem veszi az 
exponálógombról. A beállított élesség az AE-L/AF-L 
gomb lenyomásával is rögzíthető (lásd alább).

Folyamatos Szervo AF
Nyomja le az AE-L/AF-L gombot az élesség és az 
expozíció rögzítéséhez. Az élesség rögzítve marad 
mindaddig, amíg az AE/AF-L gombot lenyomva 
tartja, még abban az esetben is, ha később 
felengedi az exponálógombot.
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3 Komponálja meg újra a fényképet, és készítse el a felvételt.

Egyszeri szervo AF módban az élesség két felvétel közben is rögzítve marad, ha az 
exponálógombot félig lenyomva tartja, így egymás után több fénykép is készíthető 
azonos élességbeállítás mellett. Az élesség akkor is rögzítve marad a képek készítése 
között, ha az AE-L/AF-L gombot lenyomva tartja.

Az élességrögzítés használata során ne módosítsa a fényképezőgép és a téma 
közötti távolságot. Ha a téma elmozdul állítsa be újra az élességet az új távolságnak 
megfelelően.

 c2 — AE-L/AF-L (  192)
Ez a beállítás határozza meg, hogy az AE-L/AF-L gomb rögzíti-e az élességet és az expozíciót 
(alapértelmezett beállítás), vagy csak az élességet, illetve csak az expozíciót rögzíti-e.
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Az automatikus élességállítás használata
Az alább felsorolt körülmények között az automatikus élességállítás nem működik 
megfelelően. Ha automatikus élességállítással nem éri el a kívánt eredményt, 
használjon manuális élességállítást (  83) vagy rögzítse az élességet (  80) egy 
ugyanolyan távolságban lévő másik témán, majd komponálja újra a felvételt.

 AF-segédfények
Ha a téma sötét, akkor AF-segédfénnyel rendelkező vakut használhat az automatikus 
élességállítás segítésére.
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Manuális élességállítás
A manuális élességállítás az automatikus élességállítást 
nem támogató objektívekkel (nem AF Nikkor 
objektívekkel), illetve akkor használható, ha az 
automatikus élességállítás nem hozza meg a kívánt 
eredményt (  82). Manuális élességállításhoz állítsa 
az élességállítási módválasztót M állásba, és állítsa be 
az objektívet az élességállító gyűrűvel, amíg a kereső 
mattüvegén látható kép élessé nem válik. Fényképek 
bármikor készíthetők, függetlenül attól, hogy a kép 
éles-e vagy sem.

Az elektronikus távolságmérő
Az f/5,6 vagy annál kisebb maximális rekesznyílás esetén 
a keresőben látható élességjelzővel ellenőrizhető, hogy 
a kiválasztott fókuszterületen belüli téma éles-e. Miután 
a témát az aktív fókuszterületbe helyezte, nyomja le 
félig az exponálógombot, és forgassa el az objektív 
élességállító gyűrűjét, amíg a keresőben meg nem 
jelenik az élességjelző (●).

 A-M választás/automatikus élességállítás manuális prioritással
A-M választást is lehetővé tevő objektív használata esetén manuális élességállításhoz 
válassza az M beállítást. Ha az objektív támogatja az automatikus élességállítás manuális 
prioritással (M/A) módot, az élesség M vagy M/A módban egyaránt beállítható manuálisan. 
Részletes leírásért lásd az objektív dokumentációját.

 Képérzékelő síkjának elhelyezése
A téma és a fényképezőgép közötti távolság 
meghatározásához a fényképezőgép vázán látható 
képérzékelő síkjától mérje azt. Az objektív bajonettzárának 
pereme és a képérzékelő síkja közötti távolság 46,5 mm.
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Fénymérés
A fénymérés módja meghatározza, hogy a fényképezőgép hogyan állítja be a 
megfelelő expozíciót:

Expozíció
A fényképezőgép fénymérési beállításainak meghatározása

 b6 — Center Weight (Középre súlyozott) (  191)
Ez a beállítás határozza meg annak a területnek a méretét, amelyet a fényképezőgép 
középre súlyozott fényméréskor a legnagyobb mértékben vesz fi gyelembe.

A fényképezőgép körülbelül 3 mm átmérőjű körben végez fénymérést (kb. a képkocka 
2%-a). A kör az aktuális fókuszterületre koncentrálódik (csoportos dinamikus AF 
esetén az aktuális csoport középső fókuszterületére;  76), így a kép közepén kívül 
eső témák esetén is végezhető fénymérés (nem CPU objektív használata esetén, 
vagy dinamikus terület AF a legközelebbi téma elsőbbségével funkció használatakor 
a fényképezőgép a középső fókuszterületen végzi a fénymérést). Használatával 
biztosítható, hogy a témán mért expozícióérték még akkor is megfelelő legyen, ha a 
háttér sokkal világosabb vagy sötétebb, mint a téma. *

Szpot

A fényképezőgép az egész képkockában végzi a fénymérést, de a kocka közepén levő, 
a keresőben körként is látható 8 mm átmérőjű részt veszi leginkább fi gyelembe. A 
portréfelvételek klasszikus fénymérési módja, 1 ×-nél nagyobb expozíciós tényezővel 
(szűrőtényezővel) rendelkező szűrők használata esetén ajánlott (  245). *

Középre 
súlyozott

LeírásMód

Az 1005 képpontos RGB-érzékelő a képkocka összes területéről származó, különféle 
adatok alapján állítja be a fénymérés módját. G vagy D típusú objektívek esetén a 
fényképezőgép 3D színes mátrix II fényméréssel ér el természetes eredményt, még 
akkor is, ha a kockán világos (fehér vagy sárga), illetve sötét (fekete vagy sötétzöld) 
színek dominálnak. Mivel más típusú CPU-objektívek esetén nem áll rendelkezésre 
háromdimenziós tartományadat, helyette a fényképezőgép színes mátrix II fénymérést 
alkalmaz. A Színes mátrix fénymérés nem CPU objektív esetén akkor érhető el, ha az 
objektív gyújtótávolságát és legnagyobb rekesznyílását a Shooting (Fényképezés) 
menü Non-CPU lens data (Nem CPU-objektív adatai) eleménél megadta (  
128; a fényképezőgép középre súlyozott fénymérést használ, ha nincs megadva 
a gyújtótávolság vagy a rekeszérték). A mátrix fénymérés nem biztosítja a kívánt 
eredményeket automatikus fénymérés rögzítése (  95) vagy expozíciókompenzáció 
(  97) használata esetén, de a legtöbb egyéb helyzetben ajánlatos ezt használni.

3D színes 
mátrix II/
Színes 

mátrix II/
Színes 
mátrix

* Nem CPU objektívek használata esetén még pontosabb fénymérést biztosít, ha a Non-CPU lens 
data (Nem CPU objektív adatai) menüben megadja az objektív gyújtótávolságát és a legnagyobb 
rekesznyílást (  128).

A felvétel elkészítése előtt nyomja meg a fénymérési 
módválasztó rögzítőgombját, és forgassa el a fénymérési 
módválasztót, ezáltal kiválasztva a kompozíciónak és a 
fényviszonyoknak leginkább megfelelő módszert, majd 
ellenőrizze a beállításokat a keresőben.
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Expozíciós mód
Az expozíciós mód határozza meg, hogy a fényképezőgép hogyan állítja be a 
zársebességet és a rekeszértéket az expozíció beállításakor. Négy mód áll rendelkezésre: 
programozott automatikus mód (P), idő-előválasztásos automata mód (S), rekesz-
előválasztásos automata mód (A) vagy manuális mód (M).

 CPU objektívek
Rekeszállító gyűrűvel rendelkező CPU objektívek használatakor rögzítse a legkisebb 
rekesznyílásra a rekeszállító gyűrűt (legmagasabb f-érték). Minden egyéb beállítás esetén a 
készülék letiltja a zárkioldást, és villogó  jelenik meg a felső kijelző és a kereső rekeszérték 
megjelenítésére szolgáló részében. A G típusú objektívekhez nem tartozik rekeszállító gyűrű.

 Mélységélesség ellenőrzése
A rekeszérték hatásának ellenőrzéséhez nyomja le és tartsa 
lenyomva a mélységélesség ellenőrzése gombot. Az objektív 
a fényképezőgép által kiválasztott (P és S módban), illetve a 
felhasználó által megadott (A és M módban) rekeszértékre 
áll, így a felhasználó ellenőrizheti a mélységélességet a keresőben (külön beszerezhető 
SB-800 vagy SB-600 vaku használata esetén próbavakuzásra is sor kerül).

 b1 — ISO Auto (ISO automatikus szabályozása) (  188)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü b1 – ISO auto (ISO automatikus 
szabályozása) beállításában az „On” (Be) érték van kiválasztva, a fényképezőgép a 100–800 
ISO tartományban beállítja az érzékenységet az optimális expozíció érdekében, ha az 
meghaladja a fényképezőgép fénymérési szintjének korlátait (P, S és A expozíciós módban), 
vagy ha nem érhető el optimális expozíció a felhasználó által megadott zársebesség és 
rekeszérték mellett (M expozíciós mód). Ha a fényképezőgép módosított a felhasználó által 
kiválasztott érzékenységen, az ISO-AUTO (ISO automatikus szabályozása) felirat villog a 
hátsó kijelzőn, a keresőben pedig az ISO-A felirat jelenik meg. A módosított érzékenység 
mellett készült fényképekhez rögzített fényképadatok között piros színnel jelenik meg az 
ISO-érték. Nagyobb érzékenység mellett készült fényképek esetén gyakoribb a zaj.

Az ISO auto (ISO automatikus szabályozása) beállítás értékeként nem választható ki az On 
(Be), ha az érzékenység értéke HI-1 vagy HI-2, illetve a HI-1 vagy HI-2 sem választható ki, 
ha az ISO auto be van kapcsolva. Ha az ISO auto beállítás be van kapcsolva, és vakut is 
használ, a fényképezőgép a felhasználó által kiválasztott értékre rögzíti az ISO értéket. Ha 
M fénymérési mód használata esetén az expozíciósorozat készítése funkciót választotta, és 
az ISO auto beállítás be van kapcsolva, az érzékenység a felhasználó által kiválasztott érték 
körül mozog, a sorozatkészítési programnak megfelelően.

 b7 — Fine-Tune Exposure (Expozíció fi nomhangolása) (  191)
Az optimális expozíció fi nomhangolása bármely fénymérési mód esetén elvégezhető. (Megjegyzés: 
Az expozíció fi nomhangolása esetén nem jelenik meg az expozíciókompenzáció ikon.)

 e4 — Modeling Flash (Próbavakuzás) (  199)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e4 – Modeling fl ash (Próbavakuzás) 
beállításának értéke Off (Ki), a külön beszerezhető SB-800 és SB-600 vaku nem végez 
próbavakuzást a mélységélesség ellenőrzése gomb megnyomásakor.
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P: Programozott automata
Ebben a módban a fényképezőgép automatikusan, egy beépített programnak (lásd 
alább) megfelelően állítja be az optimális expozícióhoz szükséges zársebességet és a 
rekeszértéket. Ez a mód ajánlott gyors felvételekhez, illetve bármely olyan helyzetben, 
amikor azt szeretné, hogy a fényképezőgép határozza meg a zársebességet és a 
rekeszértéket. A fényképezőgép beállításai módosíthatók a rugalmas programmal, 
az expozíciókompenzációval (  97) és az automatikus expozíciósorozat (  98) 
funkciókkal. A programozott automatikus mód csak CPU objektívek használata esetén 
áll rendelkezésre.

Fényképek készítése programozott automatikus módban:

1 Nyomja meg a  gombot és forgassa el a 
főtárcsát, hogy a P jelenjen meg a keresőben és a 
felső kijelzőn.

2 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és nyomja le az exponálógombot.

 Nem CPU objektívek
Nem CPU objektív felszerelése esetén a fényképezőgép automatikusan az A (rekesz-
előválasztásos automata) expozíciós módot választja ki. Programozott automata módban a 
felső kijelzőn villogni kezd az expozíció kijelzése (P), és a keresőben megjelenik az A felirat. 
További tudnivalókat a „Rekesz-előválasztásos automata” című részben talál (  90).

 Expozíció-fi gyelmeztetés
A fénymérési rendszer korlátjainak túllépése esetén az alábbi jelzések valamelyike jelenik 
meg a kijelzőn és a keresőben:

Kijelzés Leírás
A téma túl világos. Használja a külön beszerezhető Neutral Density (ND) szűrőt, vagy 
állítson be alacsonyabb érzékenységet (ISO-egyenérték;  52).
A téma túl sötét. Használjon külön beszerezhető vakut, vagy növelje az érzékenység 
értékét (ISO-egyenérték;  52).
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 Rugalmas program
Programozott automatikus módban a főtárcsa elforgatásával 
különféle zársebesség és rekeszérték kombinációk 
választhatók ki („rugalmas program”). Minden kombináció 
azonos expozíciót eredményez. Rugalmas program 
használata esetén egy csillag („*”) jelenik meg az expozíciós 
mód kijelzése mellett a felső kijelzőn. Az alapértelmezett 
zársebesség és rekeszérték beállításainak visszaállításához forgassa el a főtárcsát addig, amíg 
ez a kijelzés el nem tűnik. Az alapértelmezett beállítások a fényképezőgép kikapcsolásával, 
más expozíciós mód kiválasztásával, kétgombos alaphelyzetbe állítással (  133), valamint a 
Custom Setting (Egyéni beállítások) menüpont b3 – EV step (Fé-lépés;  189) beállításának 
módosításával is visszaállíthatók.

 Expozíciós program
A programozott automatikus fénymérés expozíciós programját az alábbi diagram 
szemlélteti:

A maximális és minimális Fé értékek az érzékenység (ISO-egyenérték) függvényében 
változnak. A fenti diagram ISO 100 érzékenységhez tartozó értékeket ábrázolja. Mátrix 
fénymérés használata esetén a 161/3 Fé értéknél nagyobb értékek 161/3 Fé-re csökkennek.

ISO 100 fi lm, f/1,4 értékű maximális és f/16 értékű minimális 
rekesznyílás esetén (pl. AF 50mm f/1.4D):
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S: Idő-előválasztásos automata
Idő-előválasztásos automata módban a felhasználó választja ki a zársebességet, és 
a fényképezőgép ez alapján határozza meg az optimális expozícióhoz szükséges 
rekeszértéket. 30 mp és 1/8000 mp közötti zársebesség adható meg. Válasszon kisebb 
zársebességet, ha a téma mozgását a kép elmosódottságával szeretné illusztrálni, 
illetve nagy zársebességet, ha a pillanatnyi mozdulatot szeretné megörökíteni. 
Az idő-előválasztásos automata mód csak CPU objektívek használata esetén áll 
rendelkezésre.

Fényképek készítése idő-előválasztásos automata módban:

1 Nyomja le a  gombot és forgassa el a főtárcsát, 
hogy az S jelenjen meg a keresőben és a felső 
kijelzőn.

2 Forgassa el a főtárcsát a kívánt zársebesség 
kiválasztásához.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és nyomja le az exponálógombot.
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 Nem CPU objektívek
Nem CPU objektív felszerelése esetén a fényképezőgép automatikusan az A (rekesz-
előválasztásos automata) expozíciós módot választja ki. Idő-előválasztásos automata módban 
a felső kijelzőn villogni kezd az expozíció kijelzése (S), és a keresőben megjelenik az A felirat. 
További tudnivalókat a „Rekesz-előválasztásos automata” című részben talál (  90).

 Átváltás manuális módból idő-előválasztásos automata módba
Ha manuális expozíciós módban  zársebességet választ, majd a zársebesség módosítása 
nélkül kiválasztja az idő-előválasztásos automata módot, a  jelző villog a zársebesség 
kijelzőjén, és a zár nem oldható ki. Fényképezés előtt válasszon egy másik zársebességet a 
főtárcsa elforgatásával.

 Expozíció-fi gyelmeztetés
Ha a fényképezőgép nem képes a megfelelő expozíciót produkálni a kiválasztott zársebesség 
mellett, a keresőben megjelenő elektronikus analóg expozíciókijelzőn (  93) látszik az alul- 
vagy túlexponálás mértéke, és a kijelzőn és a keresőben az alábbi jelzések valamelyike is 
megjelenik:

Kijelzés Leírás
A téma túl világos. Válasszon nagyobb zársebességet vagy kisebb érzékenységet (ISO-
egyenérték;  52), vagy használja a külön beszerezhető Neutral Density (ND) szűrőt.
A téma túl sötét. Válasszon kisebb zársebességet vagy nagyobb érzékenységet (ISO-
egyenérték;  52), vagy használjon külön beszerezhető vakut.

 Zársebesség-rögzítés
A zársebesség rögzíthető a kívánt értéken (  94).

 Long Exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése) (  173)
1/2 mp-es vagy kisebb zársebesség esetén a zaj csökkentéséhez válassza a fényképezés 
menüben a Long exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése) menüpontnál az On (Be) 
lehetőséget. Megjegyzés: A hőmérséklet emelkedésével nő a zaj- és színtorzítás mértéke.

 b3 — EV Step (Fé-lépésköz) (  189)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a zársebesség és a rekeszérték módosítása az 
alapértelmezett 1/3 Fé-lépésközzel, vagy ½ Fé, illetve 1 Fé-lépésközzel történjen.

 f5 — Command Dials>Change Main/Sub (Tárcsák>Fő/segéd módosítása) (  206)
Ezzel a beállítással felcserélhető a tárcsák funkciója, így a segédtárcsával szabályozható a 
zársebesség és a főtárcsával pedig a rekeszérték.
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A: Rekesz-előválasztásos automata
Rekesz-előválasztásos automata módban a felhasználó választja ki a rekeszértéket, 
és a fényképezőgép ez alapján határozza meg az optimális expozícióhoz szükséges 
zársebességet. Kis rekesznyílás (magas f/-érték) esetén nő a mélységélesség, így mind 
a közeli téma, mind a háttér élesen jelenik meg. Nagy rekesznyílás (alacsony f/-érték) 
esetén a háttér elmosódottá válik, több fény jut a fényképezőgépbe, így nő a vaku 
hatótávolsága és a fényképek kisebb eséllyel lesznek elmosódottak.

Fényképek készítése rekesz-előválasztásos automata módban:

1 Nyomja meg a  gombot és forgassa el a 
főtárcsát, hogy az A jelenjen meg a keresőben és a 
felső kijelzőn.

2 Forgassa el a segédtárcsát a kívánt rekeszérték 
kiválasztásához.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és nyomja le az exponálógombot.
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 Nem CPU objektívek
Ha nem CPU objektív használata esetén megadta az 
objektív legnagyobb rekesznyílásához tartozó értéket a 
Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data (Nem 
CPU objektív adatai) beállításnál (  128), a felső kijelzőn és 
a keresőben megjelenik az aktuális f/-érték, a legközelebbi 
teljes lépésre kerekítve. Más esetben a rekeszérték kijelzője 
csak a lépések számát jeleníti meg ( , a legnagyobb rekesznyílás pedig  formában 
jelenik meg), és az f/-értéket az objektív rekeszállító gyűrűjéről kell leolvasni.

 Expozíció-fi gyelmeztetés
Ha a fényképezőgép nem képes a megfelelő expozíciót produkálni a kiválasztott rekeszérték 
mellett, a keresőben megjelenő elektronikus analóg expozíciókijelzőn (  93) látszik az alul- 
vagy túlexponálás mértéke, és a kijelzőn vagy a keresőben az alábbi jelzések valamelyike is 
megjelenik:

Kijelzés Leírás
A téma túl világos. Válasszon kisebb rekesznyílást (nagyobb f/-értéket) vagy kisebb 
érzékenységet (ISO-egyenérték;  52), vagy használja a külön beszerezhető Neutral 
Density (ND) szűrőt.
A téma túl sötét. Válasszon nagyobb rekesznyílást (kisebb f/-értéket) vagy nagyobb 
érzékenységet (ISO-egyenérték;  52), vagy használjon külön beszerezhető vakut.

 Rekeszérték-rögzítés
A rekeszérték rögzíthető a kívánt értéken (  94).

 b3 — EV Step (Fé-lépésköz) (  189)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a zársebesség és a rekeszérték módosítása az 
alapértelmezett 1/3 Fé-lépésközzel, vagy ½ Fé, illetve 1 Fé-lépésközzel történjen.

 f5 — Command Dials (Tárcsák) (  206)
A Command dials>Change Main/Sub (Tárcsák>Fő/segéd módosítása) és a Command 
dials>Aperture setting (Tárcsák>Rekeszbeállítás) beállítás szabályozza, hogy a rekeszértéket 
a főtárcsával, a segédtárcsával, illetve az objektív rekeszállító gyűrűjével lehet-e megadni. A 
kiválasztott beállítástól függetlenül a tárcsák G típusú objektívekkel mindig használhatók, a 
rekeszállító gyűrűt pedig nem CPU objektívek esetén kell használni.
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M: Manuális
Manuális expozíciós módban a zársebességet és a rekeszértéket is a felhasználó állítja 
be. A zársebesség értéke 30 mp és 1/8000 mp közötti értékű lehet, vagy a zár hosszú 
expozíciókhoz ( ) akár határozatlan ideig is nyitva maradhat. A rekesznyílás az 
objektív által megengedett legkisebb és legnagyobb értékek között állítható be. A 
kereső elektronikus analóg expozíciókijelzőjével az adott feladatnak és a környezeti 
tényezőknek megfelelően állítható be az expozíció.

Fényképek készítése manuális expozíciós módban:

1 Nyomja meg a  gombot és forgassa el a 
főtárcsát, hogy az M jelenjen meg a keresőben és a 
felső kijelzőn.

2 Forgassa el a főtárcsát a zársebesség kiválasztásához, a segédtárcsát pedig 
a rekeszérték megadásához. Ellenőrizze az expozíciót az elektronikus analóg 
expozíciókijelzővel (lásd jobbra), majd állítsa be a zársebességet és a rekeszértéket 
a kívánt expozíciónak megfelelően.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és nyomja le az exponálógombot.

 Hosszú időtartamú expozíciók
A  zársebesség mellett a zár addig marad nyitva, amíg az exponálógombot lenyomva 
tartja. A Nikon teljesen feltöltött EN-EL4 akkumulátor, vagy a külön beszerezhető EH-6 
hálózati tápegység használatát javasolja, hogy a zár nyitva tartása közben ne szakadjon meg 
a fényképezőgép tápellátása. Megjegyzés: Ha a zár bármely beállítás mellett 1 másodpercnél 
tovább marad nyitva, véletlen módon jelentkező, világos pixelek formájában „zaj” kerülhet 
a fényképre.

 AF Micro-Nikkor objektívek
Ha külső fénymérőt használ, az expozíciós arányt csak akkor kell fi gyelembe venni, ha a 
rekeszértéket az objektív rekeszállító gyűrűjével állítja be.
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 Nem CPU objektívek
Ha nem CPU objektív használata esetén megadta az 
objektív legnagyobb rekesznyílásához tartozó értéket 
a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data 
(Nem CPU objektív adatai) lehetőségnél (  128), a felső 
kijelzőn és a keresőben megjelenik az aktuális f/-érték, 
a legközelebbi teljes lépésre kerekítve. Egyéb esetben a 
rekeszérték kijelzője csak a lépések számát jeleníti meg ( , a legnagyobb rekesznyílás pedig 

 formában jelenik meg), és az f/-értéket az objektív rekeszállító gyűrűjéről kell leolvasni.

 Elektronikus analóg expozíciókijelzők
A felső kijelzőn és a keresőben megjelenő elektronikus analóg expozíciókijelző jelzi, ha az 
aktuális beállítások mellett a fénykép alul- vagy túlexponált lenne. A Custom Setting (Egyéni 
beállítások) menü b3 – EV step (Fé-lépésköz) menüpontjában megadott beállításoknak 
megfelelően az alul- vagy túlexponálás mértéke 1/3 Fé, ½ Fé vagy 1 Fé léptékben jelenik 
meg. A fénymérési rendszer korlátjainak túllépése esetében villogni kezd az alábbi jelzők 
valamelyike:

„EV step” (Fé-lépésköz) 
beállítása: „1/3 step” (1/3 lépés))

„EV step” (Fé-lépésköz) 
beállítása: „1/2 step” (1/2 lépés)

„EV step” (Fé-lépésköz) 
beállítása: „1 step” (1 lépés)

Felső kijelző Kereső Felső kijelző Kereső Felső kijelző Kereső
Optimális expozíció

Alulexponált 1/3 Fé értékkel Alulexponált ½ Fé értékkel Alulexponált 1 Fé értékkel

Túlexponált több mint 3 Fé értékkel *

* 1/3 step (1/3 lépés) esetén a keresőben megjelenő  jelzi, hogy a túlexponálás 
mértéke meghaladja a 2 Fé értéket.

 Long Exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése) (  173)
1/2 mp-es vagy kisebb zársebesség esetén a zaj csökkentéséhez válassza a fényképezés 
menüben a Long exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése) menüpontnál az On (Be) 
lehetőséget. Megjegyzés: A hőmérséklet emelkedésével nő a zaj- és színtorzítás mértéke.

 b3 — EV Step (Fé-lépésköz) (  189)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a zársebesség és a rekeszérték módosítása az 
alapértelmezett 1/3 Fé-lépésközzel, vagy ½ Fé, illetve 1 Fé-lépésközzel történjen.

 f5 — Command Dials (Tárcsák) (  206)
A Command dials>Change Main/Sub (Tárcsák>Fő/segéd módosítása) és a Command 
dials>Aperture setting (Tárcsák>Rekeszbeállítás) beállítás szabályozza, hogy a rekeszértéket 
a főtárcsával, a segédtárcsával, illetve az objektív rekeszállító gyűrűjével lehet-e megadni. A 
kiválasztott beállítástól függetlenül a tárcsák G típusú objektívekkel mindig használhatók, a 
rekeszállító gyűrűt pedig nem CPU objektívek esetén kell használni.
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Zársebesség- és rekeszérték-rögzítés
Az  gombbal az idő-előválasztásos automata illetve a manuális expozíciós módban 
kiválasztott értéken rögzíthető a zársebesség, illetve rekesz-előválasztásos automata 
és manuális expozíciós módban kiválasztott értéken rögzíthető a rekeszérték. 
Programozott automatikus módban nem rögzíthetők az értékek.

Zársebesség-rögzítés
Ha a kiválasztott értéken szeretné rögzíteni a zársebességet, nyomja meg az  
gombot és forgassa el a főtárcsát, amíg a keresőben és a felső kijelzőn meg nem jelenik 
a zársebesség-rögzítés ikon.

A zársebesség rögzítésének feloldásához nyomja meg az  gombot és forgassa el a 
főtárcsát, amíg az ikon eltűnik a kijelzőről és a keresőből.

Rekeszérték-rögzítés
Ha a kiválasztott értéken szeretné rögzíteni a rekeszértéket, nyomja le az  gombot 
és forgassa el a segédtárcsát, amíg a keresőben és a felső kijelzőn meg nem jelenik a 
rekeszérték-rögzítés ikon.

A rekeszérték rögzítésének feloldásához nyomja meg az  gombot és forgassa el a 
segédtárcsát, amíg az ikon eltűnik a kijelzőről és a keresőből.
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Automatikus fénymérés rögzítése
Középre súlyozott fénymérés használata esetén a fényképezőgép elsősorban a 
képkocka középső területe alapján határozza meg az expozíciót. Szpot fénymérés 
használatakor is hasonló a helyzet: az expozíciót a kiválasztott fókuszterület 
fényviszonyai határozzák meg. Ha a téma nem a fénymérési területen helyezkedik el a 
fénykép készítésekor, az expozíciót a háttér fényviszonyai határozzák meg, így a téma 
túl- vagy alulexponált lehet. Ennek elkerülésére használhatja az automatikus fénymérés 
rögzítése funkciót:

1 Válassza a középre súlyozott vagy szpot fénymérési 
módot. Középre súlyozott fénymérés esetén válassza 
ki a középső fókuszterületet a választógombbal (  
74).

Az expozíció rögzítése közben a keresőben az AE-L jelzés látható.

2 Helyezze el a témát a kiválasztott fókuszterületen belülre, és nyomja le félig 
az exponálógombot. Miközben félig lenyomva tartja az exponálógombot, és a 
téma a fókuszterületen belül marad, az AE-L/AF-L gombot lenyomva rögzítheti az 
expozíciót (és az élességet, kivéve manuális élességállítási módban). Ellenőrizze, 
hogy a keresőben megjelenik-e az élességjelző (●).
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3 Az AE-L/AF-L gombot lenyomva tartva komponálja meg újra, és készítse el a 
fényképet.

 A fénymérés területe
Szpot fénymérés esetén a fényképezőgép a kiválasztott fókuszterület közepén található 3 
mm-es körben mért értéken rögzíti az expozíciót. Középre súlyozott fénymérés esetén a 
fényképezőgép a kereső közepén található 8 mm-es körben mért adatok alapján rögzíti az 
expozíciót.

 A zársebesség és a rekeszérték állítása
Az expozíció rögzítése közben az alábbi beállítások módosíthatók anélkül, hogy az expozíció 
mért értéke megváltozna:

Expozíciós mód Beállítások
Programozott automata Zársebesség és rekeszérték (rugalmas program;  87)

Idő-előválasztásos automata Zársebesség
Rekesz-előválasztásos automata Rekeszérték

Az új értékek a keresőben és a kijelzőn ellenőrizhetők. Megjegyzés: A fénymérés módja nem 
változtatható meg, amíg az expozíciórögzítés érvényben van (a fénymérés módosításai a 
rögzítés feloldása után jutnak érvényre).

 c1 — AE Lock (AE-rögzítés) (  192)
Ha az AE lock (AE-rögzítés) beállításaként a +Release Button (+Exponálógomb) lehetőséget 
választja ki, a fényképezőgép akkor rögzíti az expozíciót, amikor az exponálógombot félig 
lenyomja.

 c2 — AE-L/AF-L (  192)
A kiválasztott beállítás határozza meg, hogy az AE-L/AF-L gomb rögzíti-e az élességet és 
az expozíciót (alapértelmezett beállítás), vagy csak az élességet, illetve csak az expozíciót 
rögzíti-e. Külön beállítások állnak rendelkezésre az expozíció rögzítésére addig, amíg az AE-
L/AF-L gombot másodszor is lenyomják, vagy amíg az exponálógombot lenyomják, illetve 
amíg a fénymérő kikapcsol.
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Expozíciókompenzáció
Egyes témák kompozíciójából adódóan csak akkor érhető el a kívánt eredmény, 
ha az expozíciókompenzáció segítségével módosítja a fényképezőgép által javasolt 
expozíciós értéket. Alapelvként elmondható, hogy pozitív kompenzáció szükséges 
akkor, ha a fő téma sötétebb, mint a háttér, és negatív értéket kell használni, ha a fő 
téma világosabb annál.

1 A  gombot lenyomva tartava forgassa el a 
főtárcsát, és ellenőrizze az expozíciókompenzációt 
a felső kijelzőn vagy a keresőben (a keresőben a 
pozitív értéket  ikon, a negatív értéket pedig 

 ikon jelzi). Az expozíciókompenzáció értéke 
–5 Fé (alulexponálás) és +5 Fé (túlexponálás) között 
adható meg, 1/3 Fé lépésekben.

Ha az érték nem ±0, akkor az elektronikus analóg 
expozíciókijelzőn villogni kezd a 0, a kijelzőn és a 
keresőben pedig megjelenik az  ikon a  gomb 
felengedése után. Az expozíciókompenzáció aktuális 
értéke az elektronikus analóg expozíciókijelzőn, 
illetve a  gomb megnyomásával ellenőrizhető.

2 Pozícionálja a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt.

A normális expozíció visszaállításához állítsa az expozíciókompenzációt ±0 értékre, vagy 
végezze el a kétgombos alaphelyzetbe állítási műveletet (  133). A fényképezőgép 
kikapcsolása nem állítja alaphelyzetbe az expozíciókompenzációt.

 b4 — Exposure Comp. EV (Expozíciókompenzáció Fé-lépésköze) (  189)
Ezzel a beállítással állíthatja át az expozíciókompenzáció lépésközét ½ vagy 1 Fé értékre.

 b5 — Exposure Comp. (Expozíciókompenzáció) (  190)
Az expozíciókompenzáció értéke szükség esetén a  gomb lenyomása nélkül is 
megadható.

–0,3 Fé

+2,0 Fé

±0 Fé (  gomb lenyomása 
esetén)
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Sorozatkészítés
A D2X háromféle sorozatkészítési lehetőséget kínál: expozíciósorozat, vakus sorozatkészítés 
és fehéregyensúly-sorozat Expozíciósorozat használata esetén a fényképezőgép minden 
felvételnél más expozíciókompenzációt használ, míg vakus sorozatkészítésnél a vaku 
teljesítményét változtatja (csak i-TTL és automatikus rekeszállításos vakuvezérlési módban; 

 107, 109). Az exponálógomb minden lenyomására egy-egy fénykép készül, így a teljes 
sorozatfelvételhez több felvételt (legfeljebb kilencet) kell készíteni. Az expozíciósorozat és 
a vakus sorozatkészítés lehetőségeket általában olyan helyzetekben érdemes használni, 
amikor az expozíció beállítása bonyolult, és az egyes felvételek után nincs idő az 
eredmények ellenőrzésére és a beállítások igazítására.

Fehéregyensúly-sorozat esetén a fényképezőgép az exponálógomb minden 
lenyomására több felvételt készít, melyek mindegyikéhez más fehéregyensúly-
beállítást használ (  103). Ilyenkor a sorozatkészítéshez mindössze egyszer kell az 
exponálógombot lenyomni. A fehéregyensúly-sorozatot vegyes fényviszonyok esetén, 
vagy különféle fehéregyensúly-beállítások kipróbálásához érdemes használni. A 
fehéregyensúly-sorozat funkció nem áll rendelkezésre, ha a fehéregyensúly-beállítás  
(Choose color temp. – Színhőmérséklet választása) vagy  (Előre beállított), illetve 
ha a képminőség beállítása NEF (Raw), NEF+JPEG Fine (Kiváló), NEF+JPEG Normal 
(Normál) vagy NEF+JPEG Basic (Alapszintű).

Expozíciósorozat és vakus sorozat

1 Válassza ki a sorozatkészítés típusát a Custom 
Setting (Egyéni beállítások) menü e5 – Auto 
BKT set (Automatikus sorozatkészítés beállítása) 
menüpontjában (  200). Válassza az AE & 
fl ash (AE/Vaku) beállítást, ha az expozíciót és 
a vaku teljesítményét is változtatni szeretné 
(alapértelmezett beállítás), az AE only (Csak AE) 
értéket, ha csak az expozíciót, illetve a Flash only (Csak vaku) lehetőséget, ha 
csak a vaku teljesítményét szeretné változtatni.

2 A  gomb nyomva tartása közben forgassa el a főtárcsát, és válassza ki, hány 
felvételből álló sorozatot szeretne (  100–102). Ha nullától eltérő értéket választ, 
a felső kijelzőn megjelenik a BKT (Sorozatkészítés) ikon és a sorozatkészítés-jelző, 
valamint a keresőben is megjelenik a BKT ikon.
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3 A  gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát az 
expozíciósorozat-készítés léptékének kiválasztásához (  100–102).

4 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt. A 
fényképezőgép a kiválasztott sorozatkészítési programnak megfelelően képenként 
változtatni fogja az expozíciót és/vagy a vaku teljesítményét. Az expozícióra 
vonatkozó változtatások hozzáadódnak az expozíciókompenzációval (  97) 
megadott változtatásokhoz, így 5 Fé értéknél nagyobb expozíciókompenzáció is 
megvalósítható.

Sorozatkészítés közben a felső kijelzőn megjelenik a sorozatkészítési folyamat 
kijelzője. A kijelzőről minden felvétel után eltűnik egy-egy szegmens.

A sorozatkészítés funkció megszakításához a  gomb nyomva tartása közben 
forgassa el a főtárcsát, amíg a sorozatban levő felvételek száma nulla lesz, és a 

 is eltűnik a fényképezőgép felső kijelzőjéről. A sorozatkészítés következő 
aktiválásakor a legutóbbi program beállításai jutnak érvényre. A sorozatkészítés 
funkció a kétgombos alaphelyzetbe állítással (  133) is visszavonható, bár ebben 
az esetben a legutóbbi sorozatkészítési program nem áll majd rendelkezésre 
a következő aktiváláskor. A Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e5 
menüpontjában a WB bracketing (Fehéregyensúly-sorozat) beállítás választása 
felülírja az aktuális sorozatkészítési programot.

 Felvétel mód
Egyfelvételes és önkioldó módban az exponálógomb minden egyes megnyomásakor 
egy felvétel készül. Folyamatos kis sebességű és folyamatos nagy sebességű módban a 
felvételkészítésnek akkor van vége, amikor a fényképezőgép elkészítette a sorozatfelvétel 
programban megadott mennyiségű képet. A felvételkészítés az exponálógomb ismételt 
megnyomására indul újra.

 e8 — Auto BKT Selection (Automatikus sorozatkészítés kiválasztási módszere) (  202)
Igény szerint a főtárcsával is be-, illetve kikapcsolható a sorozatkészítés, a segédtárcsával pedig 
kiválasztható a felvételek száma, valamint az expozíciósorozat-készítés növekményértéke.
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A rendelkezésre álló sorozatfelvétel programokat a Custom Setting (Egyéni beállítások) 
menü b3 – EV step (Fé-lépésköz) menüpontjának beállítása határozza meg (  189).

1/3 Step (1/3 lépés) kiválasztása esetén az EV Step (Fé-lépésköz) beállításaként:

Felvételek 
száma

Kijelző
Expozíciósorozat-
készítés léptéke

  3 +1/3 EV +0,3, 0, +0,7

  3 +2/3 EV +0,7, 0, +1,3

Expozíciósorozat (Fé értékek)

  3 +1 EV +1,0, 0, +2,0

  3 –1/3 EV –0,3, –0,7, 0

  3 –2/3 EV –0,7, –1,3, 0

  3 –1 EV –1,0, –2,0, 0

  2 +1/3 EV 0, +0,3

  2 +2/3 EV 0, +0,7

  2 +1 EV 0, +1,0

  2 –1/3 EV 0, –0,3

  2 –2/3 EV 0, –0,7

  2 –1 EV 0, –1,0

  3 ±1/3 EV 0, –0,3, +0,3

  3 ±2/3 EV 0, –0,7, +0,7

  3 ±1 EV 0, –1,0, +1,0

  5 ±1/3 EV 0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7

  5 ±2/3 EV 0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3

  5 ±1 EV 0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0

  9 ±1 EV 0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0

  9 ±2/3 EV 0, –2,7, –2,0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3, +2,0, +2,7

  9 ±1/3 EV 0, –1,3, –1,0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7, +1,0, +1,3

  7 ±1 EV 0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0

  7 ±2/3 EV 0, –2,0, –1,3, –0,7, +0,7, +1,3, +2,0

  7 ±1/3 EV 0, –1,0, –0,7, –0,3, +0,3, +0,7, +1,0
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  3 +½ EV +0,5, 0, +1,0

  3 –½ EV –0,5, –1,0, 0

  2 +½ EV 0, +0,5

  2 –½ EV 0, –0,5

  3 ±½ EV 0, –0,5, +0,5

  5 ±½ EV 0, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0

  9 ±½ EV 0, –2,0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5, +2,0

  7 ±½ EV 0, –1,5, –1,0, –0,5, +0,5, +1,0, +1,5

Felvételek 
száma

Kijelző
Expozíciósorozat-
készítés léptéke

Expozíciósorozat (Fé értékek)

1/2 Step (1/2 lépés) kiválasztása esetén az EV Step (Fé-lépésköz) beállításaként:

  3 +1 EV +1,0, 0, +2,0

  3 –1 EV –1,0, –2,0, 0

  2 +1 EV 0, +1,0

  2 –1 EV 0, –1,0

  3 ±1 EV 0, –1,0, +1,0

  9 ±1 EV 0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0

  7 ±1 EV 0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0

  5 ±1 EV 0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0
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 Expozíciósorozat és vakus sorozat folytatása 
Ha a memóriakártya betelne, mielőtt a sorozat összes felvétele elkészülne, a felvételkészítés 
folytatható a sorozatban következő felvétellel, miután a memóriakártyát kicserélte, vagy 
fényképek törlésével helyet szabadított fel azon a hátralevő felvételeknek. Amennyiben a 
fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozat összes felvétele elkészülne, a sorozatkészítés 
a fényképezőgép bekapcsolása után a sorozat következő felvételével folytatódik.

 Expozíciósorozat
A fényképezőgép különféle zársebesség és a rekeszérték (programozott automata), illetve rekeszérték 
(idő-előválasztásos automata), vagy zársebesség (rekesz-előválasztásos automata, manuális expozíció 
mód) megadásával módosítja az expozíciót. Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü b1 
– ISO auto (ISO automatikus szabályozása) menüpontjában az On (Be) lehetőséget választotta, 
és nem szerelt fel vakut, a fényképezőgép automatikusan változtatni fogja az érzékenységet az 
optimális expozíció érdekében, ha az meghaladja a fényképezőgép fénymérési szintjeinek korlátjait 
(programozott automata, idő-előválasztásos automata vagy rekesz-előválasztásos automata 
módban). Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e5 – Auto BKT set (Automatikus 
sorozatkészítés beállítása) menüpontban az AE only (Csak AE) vagy az AE & Flash (AE/Vaku) 
beállítást választotta, de nem csatlakoztatott vakut, és a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü 
b1 – ISO auto (ISO automatikus szabályozása) menüpontjának értéke On (Be), a fényképezőgép a 
zársebesség vagy a rekeszérték megváltoztatása nélkül módosítja az érzékenységet, függetlenül a 
Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e6 eleménél megadott beállítástól (lásd alább).

 e6 — Manual Mode Bkting (Sorozatkészítés manuális módban) (  201)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a fényképezőgép manuális módban hogyan készít 
expozíciósorozatot és vakus sorozatot. A sorozatkészítés során a vaku teljesítménye mellett 
a zársebesség, és/vagy rekeszérték változtatható, illetve önmagában csak a vakuteljesítmény 
módosításával is készíthető sorozat.

 e7 — Auto BKT Order (Automatikus sorozatkészítés sorrendje) (  201)
Ezzel a beállítással módosítható a sorozatkészítés sorrendje.

1 Step (1 lépés) kiválasztása esetén az EV Step (Fé-lépésköz) beállításaként:

Felvételek 
száma

Kijelző
Expozíciósorozat-
készítés léptéke

Expozíciósorozat (Fé értékek)

  3 +1 EV +1,0, 0, +2,0

  3 –1 EV –1,0, –2,0, 0

  2 +1 EV 0, +1,0

  2 –1 EV 0, –1,0

  3 ±1 EV 0, –1,0, +1,0

  9 ±1 EV 0, –4,0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0, +4,0

  7 ±1 EV 0, –3,0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0, +3,0

  5 ±1 EV 0, –2,0, –1,0, +1,0, +2,0
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Fehéregyensúly-sorozat

1 Válassza a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü 
e5 – Auto BKT set (Automatikus sorozatkészítés 
beállítása) menüpontjánál a WB bracketing 
(Fehéregyensúly-sorozat) lehetőséget (  200).

2 A  gomb lenyomva tartása közben forgassa el a főtárcsát, és válassza ki, 
hány felvételből álló sorozatot szeretne (  105). Ha nullától eltérő értéket választ, 
a felső kijelzőn megjelenik a  ikon és a sorozatkészítés jelzője. A hátsó 
kijelzőn a , a keresőben pedig a  ikon jelenik meg.

Ha a sorozatkészítési programban megadott 
felvételek száma meghaladja a még készíthető képek 
számát, akkor a felső kijelzőn villogni kezd a  ikon 
és a képkockaszám, valamint a még készíthető 
képek számának kijelzője. A keresőben villogó  
jelzés látható, és a készülék letiltja a zárkioldást. A 
fényképezés csak új memóriakártya behelyezése 
után folytatható.

3 A  gomb nyomva tartása közben forgassa 
el a segédtárcsát a fehéregyensúly beállításának 
kiválasztásához (  105). Minden lépték körülbelül 
10 mirednek felel meg.
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4 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt. A 
fényképezőgép minden felvételt a sorozatkészítési programban megadott 
példányszámban dolgoz fel, és az egyes képek más fehéregyensúly-beállítással 
készülnek. A fehéregyensúly módosításai hozzáadódnak a fehéregyensúly 
fi nomhangolásával megadott fehéregyensúly-beállítási értékhez (  56).

A sorozatkészítés funkció megszakításához a  gomb nyomva tartása közben 
forgassa el a főtárcsát, amíg a sorozatban levő felvételek száma nulla lesz, és a 
fehéregyensúly-sorozat jelzői is eltűnnek a fényképezőgép kijelzőiről és a keresőből. 
A sorozatkészítés következő aktiválásakor a legutóbbi program beállításai jutnak 
érvényre. A sorozatkészítés funkció a kétgombos alaphelyzetbe állítással (  133) is 
visszavonható, bár ebben az esetben a legutóbbi sorozatkészítési program nem áll 
majd rendelkezésre a következő aktiváláskor.

 Fehéregyensúly-sorozat
A fehéregyensúly-sorozat funkció nem áll rendelkezésre, ha a fehéregyensúly-beállítás  
(Choose color temp.) (Színhőmérséklet választása) vagy  (Előre beállított), illetve ha a 
képminőség beállítása NEF (Raw). NEF (Raw), NEF+JPEG Fine (Kiváló), NEF+JPEG Normal 
(Normál) vagy NEF+JPEG Basic (Alapszintű) beállítás kiválasztásával is visszavonható a 
fehéregyensúly-sorozat.

 Felvétel mód
Egyfelvételes és önkioldó módban a fényképezőgép az exponálógomb minden lenyomásakor 
a fehéregyensúly programban megadott példányszámnak megfelelő képet készít. 
Folyamatos kis sebességű és folyamatos nagy sebességű módban csak egy felvétel készül 
az exponálógomb minden egyes lenyomásakor. A fényképezőgép minden egyes felvételt a 
sorozatkészítési programban megadott példányszámban dolgoz fel.

 A fényképezőgép kikapcsolása
Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, miközben a memóriakártya jelzőfény világít, 
akkor a fényképezőgép ténylegesen csak akkor kapcsol ki, ha már a sorozat összes 
felvételét rögzítette. Ha a fennmaradó fényképek rögzítése nélkül kívánja kikapcsolni a 
fényképezőgépet, a fényképezőgép kikapcsolása közben tartsa lenyomva a  gombot 
(miután a fényképezőgépet kikapcsolta, tartsa legalább egy másodpercig lenyomva a  
gombot). 

 e8 — Auto BKT Selection (Automatikus sorozatkészítés kiválasztási módszere)
  (  202)
Igény szerint a főtárcsával is be-, illetve kikapcsolható a sorozatkészítés, a segédtárcsával 
pedig kiválasztható a felvételek száma, valamint a fehéregyensúlysorozat-készítés értéke.
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Az alábbiakban a felvételek száma, a fehéregyensúly (WB) léptéke, valamint a sorozatkészítési 
sorrend látható, a lehetséges fehéregyensúly-sorozatoknak megfelelő bontásban.

Felvételek 
száma

Kijelző
Fehéregyensúly 

léptéke

  3 +2 +2, 0, +4

  3 +1 +1, 0, +2

  3 +3 +3, 0, +6

Sorozatkészítési sorrend

  3 –1 –1, –2, 0

  3 –3 –3, –6, 0

  3 –2 –2, –4, 0

  2 +1 0, +1

  2 +2 0, +2

  2 –1 0, –1

  2 +3 0, +3

  2 –2 0, –2

  2 –3 0, –3

  3 ±2 0, –2, +2

  3 ±1 0, –1, +1

  3 ±3 0, –3, +3

  5 ±1 0, –2, –1, +1, +2

  5 ±3 0, –6, –3, +3, +6

  5 ±2 0, –4, –2, +2, +4

  7 ±1 0, –3, –2, –1, +1, +2, +3

  7 ±2 0, –6, –4, –2, +2, +4, +6

  9 ±1 0, –4, –3, –2, –1, +1, +2, +3, +4

  7 ±3 0, –9, –6, –3, +3, +6, +9

  9 ±2 0, –8, –6, –4, –2, +2, +4, +6, +8

  9 ±3 0, –12, –9, –6, –3, +3, +6, +9, +12

 e7 — Auto BKT Order (Automatikus sorozatkészítés sorrendje) (  201)
Ezzel a beállítással módosítható a sorozatkészítés sorrendje.
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A D2X fényképezőgéppel a vakus fényképezés is lehetséges, amennyiben a gép 
vakupapucsához külön beszerezhető vakut csatlakoztat. Vakut nem csak akkor 
használhat, ha a természetes megvilágítás nem elegendő, hanem abban az esetben 
is, ha el szeretné tüntetni az árnyékokat, vagy meg szeretné világítani az ellenfényben 
lévő tárgyakat, sőt akkor is, ha a portréalany szemét csillogóbbá szeretné tenni.

Ha a D2X fényképezőgépet SB-800 vagy SB-600 vakuval együtt használja (külön 
beszerezhető,  245), a Nikon Kreatív megvilágítási rendszer (CLS) által nyújtott 
valamennyi lehetőség rendelkezésére áll, beleértve a korszerű, vezeték nélküli 
megvilágítást, az i-TTL vakuvezérlést (  107), a Vakuteljesítmény-rögzítést (  114), 
valamint a Vaku-színhőmérséklet információ továbbítását (  54) és az Automatikus FP 
nagy zársebességű vakuszinkront. További részletek a vaku használati útmutatójában 
olvashatók.

Vakus fényképezés
A külön megvásárolható vakuk használata

 Modellfény
A fényképezőgép mélységélesség-ellenőrzés gombjának lenyomásakor az SB-800 és az SB-
600 vaku próbavakuzást végez. A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás technika használata 
esetén ezzel a funkcióval ellenőrizheti a többvakus rendszerrel elérhető teljes megvilágítás 
hatását. A modellfény funkció a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e4 (Modeling 
fl ash;  199) (Próbavakuzás) beállításával kapcsolható ki.
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TTL vakuvezérlés
A TTL vakuvezérlés csak a külön beszerezhető SB sorozatú (800, 600, 80DX, 28DX és 
50DX) vakukkal használható.

SB-800, SB-600: i-TTL vakuvezérlés
Ha az SB-800 vagy az SB-600 vakut TTL módra állítja, a fényképezőgép automatikusan 
kiválaszt egyet a következő vakuvezérlési típusok közül:

i-TTL kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez: A vaku egy 
sorozatnyi, alig észrevehető elővillantást alkalmaz (felmérő elővillantások) közvetlenül a 
fő villantás előtt. A kép teljes területén található tárgyakról visszaverődő elővillantásokat 
az ötszegmensű TTL vakuvezérlő érzékelő vagy az 1005 pixeles RGB-érzékelő 
érzékeli, és a Mátrix fénymérési módból származó adatokkal együtt elemzi, hogy a 
vakuteljesítményt megfelelően szabályozhassa a főtéma és a környező háttérvilágítás 
természetes egyensúlyának kialakításához. G vagy D típusú objektív használata esetén 
a vakuteljesítmény kiszámításánál a távolságadatokat is fi gyelembe veszi a rendszer. 
Nem CPU objektívek esetén a számítás pontossága növelhető az objektív adatainak 
megadásával (gyújtótávolság és legnagyobb rekesznyílás;  128–131). Szpot fénymérés 
esetén ez a funkció nem használható.

Általános i-TTL vakuzás digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez: A fényképezőgép a vaku 
teljesítményét úgy állítja be, hogy a téma megfelelő megvilágítást nyerjen. A háttér 
fényerejét nem veszi fi gyelembe. Olyan képek készítéséhez ajánlott, amelyekben a főtéma 
a háttér részleteinek rovására kap hangsúlyt, vagy amikor Ön expozíciókompenzációt 
alkalmaz. Szpot fénymérés kiválasztásakor automatikusan a digitális tükörrefl exes 
technológiához használható Általános i-TTL vakuzás mód válik aktívvá.
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SB-80DX, SB-28DX, SB-50DX: D-TTL vakuvezérlés
A csatlakoztatott objektívtől függ, hogy az SB-80DX, az SB-28DX és az SB-50DX 
vakuhoz milyen vakuvezérlés-típus használható.

Leírás

3D többérzékelős kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez: A vaku egy sorozatnyi, alig észrevehető elővillantást 
alkalmaz (felmérő elővillantások) közvetlenül a fő villantás előtt. A kép 
teljes területén található tárgyakról visszaverődő elővillantásokat az 
ötszegmensű TTL vakuvezérlő érzékelő érzékeli és elemzi az objektívből 
származó tartományadatokkal együtt, hogy a vakuteljesítményt megfelelően 
szabályozhassa a főtéma és a környező háttérvilágítás természetes 
egyensúlyának kialakításához. Szpot fénymérés esetén ez a funkció nem 
használható.

Többérzékelős kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez: Működése megegyezik a fent leírtakkal kivéve, hogy 
a tartományadatokat a fényképezőgép nem elemzi a vakuteljesítmény 
szabályozásához. Nem CPU objektívek esetén a számítás pontossága 
növelhető az objektív adatainak megadásával (gyújtótávolság és legnagyobb 
rekesznyílás;  128–131). Szpot fénymérés esetén ez a funkció nem 
használható.

Általános TTL vakuzás digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez: A 
fényképezőgép a vaku teljesítményét úgy állítja be, hogy a téma megfelelő 
megvilágítást nyerjen. A háttér fényerejét nem veszi fi gyelembe. Olyan képek 
készítéséhez ajánlott, amelyekben a főtéma a háttér részleteinek rovására kap 
hangsúlyt, vagy amikor Ön expozíciókompenzációt alkalmaz. Szpot fénymérés 
kiválasztásakor automatikusan a digitális tükörrefl exes technológiához 
használható Általános TTL vakuzás mód válik aktívvá.

Összes 
típus

Más 
típusú 

objektívek

G vagy 
D típusú 

objektívek

Objektív
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Kompatibilis vakuk
A következő vakuk támogatják a TTL vakuvezérlési funkciót:

 1 Csak olyan funkcióknál, mint például a távoli vaku.
 2 A digitális tükörrefl exes technológia Általános i-TTL 

vakuzás módja szpot fényméréssel, illetve vakuval 
együtt kiválasztva használható. Ha nem CPU objektívet 
használ i-TTL kiegyenlített derítővakuzási módban lévő 
digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez, még nagyobb 
pontosságot érhet el, ha megadja az objektív adatait a 
Non-CPU lens data (Nem CPU objektív adatai) menüben.

 3 A digitális tükörrefl exes technológia Általános TTL 
vakuzás módja szpot fénymérés mellett használható. Más 
típusú fénymérés használatakor a vakuvezérlés módja az 
objektív típusától függ:
• G vagy D Nikkor típus (az IX Nikkor objektív 

kivételével): 3D többérzékelős kiegyenlített 
derítővakuzás digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez

• Egyéb Nikkor (kivéve az F3AF típushoz való AF Nikkor 
objektíveket): Többérzékelős kiegyenlített derítővakuzás 
digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez (ha nem CPU 
objektívet használ, a nagyobb pontosság érdekében 
adja meg az objektív adatait a Non-CPU lens data 
(Nem CPU objektív adatai) menüben)

Vakumód/funkció

Nem TTL automatikus

D-TTL 3

Automatikus rekesz 4

Manuális

i-TTL 2

TTL

A

AA

M

Ismétlődő vaku

Szinkron a hátsó redőnyreREAR

Vörösszemhatás-csökkentés

GN Távolság-prioritásos manuális

FP nagy zársebességű 
vakuszinkron

Vaku-színhőmérséklet információ 
továbbítása

Automatikus FP nagy zársebességű 
vakuszinkron 11

Vakuteljesítmény-rögzítés

AF-segédfény több fókuszterületre 
történő automatikus élességállításhoz 12

Vaku

SB-800

—

SB-6001

—

—

✔

✔

✔

—

✔

✔

✔

—

✔

—

—

—

SB-600

✔

—

—

—

✔

—

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

—

—

—

—

—

✔

—

—

✔

—

—

✔

—

SB-50DX

—

SB-80DX
SB-28DX

—

—

—

—

—

✔

✔

✔

✔ 9

✔

—

✔ 8

✔

✔ 6

✔

—

✔

✔

✔

✔ 10

✔

✔

✔

—

✔

—

✔ 7

✔

SB-800

✔

—

✔ 5

✔

✔

—

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ 5

Fejlett vezeték 
nélküli megvilágítás

 4 Nem CPU objektívvel csak akkor használható, ha az 
objektív adatait megadja a Non-CPU lens data (Nem 
CPU objektív adatai) menüben.

 5 A vakumód kiválasztható a vaku kezelőszerveivel.
 6 Válassza az e3 egyéni beállításnál az On (Be) lehetőséget 

(AA fl ash mode (AA vakumód);  199).
 7 Csak akkor használható, ha nem CPU objektívet használ 

és az objektív adatait nem adja meg a Non-CPU lens 
data (Nem CPU objektív adatai) menüben.

 8 Válassza a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü e3 
menüpontjában az Off (Ki) lehetőséget (AA fl ash mode 
(AA vakumód);  199).

 9 Állítsa a vakut M módba, és válassza ki kézzel az FP nagy 
zársebességű vakuszinkront.

10 Csak akkor használható, ha az SB-800 vaku fővakuként 
funkcionál.

11 Válassza a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü 
e1 menüpontjában az 1/250 (Auto FP) (1/250 
(Automatikus FP)) lehetőséget (Flash sync speed 
(Vakuszinkron sebessége);  198).

12 Csak AF CPU objektívek esetén áll rendelkezésre.
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Nem TTL automatikus és manuális módban a következő vakuk használhatók. Ha 
ezeket a vakukat TTL módba állítja, a fényképezőgép exponálógombja elreteszelődik, 
és nem lehet fényképeket készíteni.

Vakumód SB-272 SB-24

SB-30
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

SB-28
SB-261 SB-25

SB-114

SB-144

Vaku

SB-23
SB-293

SB-21B3

SB-29S3

Nem TTL automatikus

Manuális
M

Ismétlődő vakuzás

Szinkron a hátsó redőnyre

Vörösszemhatás-csökkentés

REAR

✔ ✔

—

✔

✔

—

—

✔

✔5

✔

✔

✔

✔

✔5

✔

✔

✔

✔

—

—

✔

—

✔

—

—

✔

—

—

✔

✔

FP nagy zársebességű 
vakuszinkron

✔

—

—

✔

—

A ✔ ✔✔ ✔ ✔✔—

 1 Az SB-26 vakut vezeték nélküli vakus fényképezéshez távoli vaku üzemmódba állíthatja. Ha a vezeték nélküli 
vakuvezérlő választógombja D értékre van beállítva, a rendszer a zársebességet 1/200 mp-nél hosszabb értékre 
állítja.

 2 Amennyiben SB-27 vakut csatlakoztat a D2X fényképezőgéphez, a rendszer a vakumódot automatikusan TTL 
értékre állítja és letiltja a zárkioldást. Állítsa az SB-27 vakut A (nem TTL automatikus vakuzás) módba.

 3 Automatikus élességállítás csak AF-Micro objektívek (60 mm, 105 mm, 200 mm vagy 70–180 mm) használata 
esetén lehetséges.

 4 Ha SB-11 vagy SB-14 vakut használ A vagy M módban, csatlakoztassa az SU-2 vezérlőt az SC-13 szinkronizációs 
kábel segítségével. Habár az SC-11 és az SC-15 szinkronizációs kábel használható a fényképezőgéppel, a 
vakukészenlét-jelző nem jelenik meg a keresőben, és a rendszer nem állítja be automatikusan a zársebességet.

 5 Állítsa a vakut M módba, és válassza ki kézzel az FP nagy zársebességű vakuszinkront.

 Csak a Nikon vakutartozékait használja
Csak Nikon vakukat használjon. Ha a vakupapucsot negatív feszültség vagy 250 V feletti 
feszültség éri, az nemcsak a normál működést akadályozhatja meg, hanem károsíthatja a 
fényképezőgép vagy a vaku szinkronizációs áramkörét is. Amennyiben olyan Nikon vakut 
szeretne használni, amely nem szerepel az itt közölt listákon, kérjen bővebb felvilágosítást 
egy Nikon szervizben.

 ISO Auto (ISO automatikus szabályozása)
Ha vakut használ és a b1 (ISO auto) (ISO automatikus szabályozása) egyéni beállítás be van 
kapcsolva, az érzékenységet (ISO-egyenérték) a felhasználó által kiválasztott értéken rögzíti 
a készülék.
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 Megjegyzések a külön megvásárolható vakuk használatával kapcsolatban
Részletes tudnivalókért tanulmányozza a vaku használati útmutatóját. Ha a vaku támogatja az 
i-TTL vagy a D-TTL vakuvezérlési funkciót, a fényképezőgép-típusokat tartalmazó táblázatban 
olvassa el a digitális tükörrefl exes fényképezőgépekre vagy a Kreatív megvilágítási rendszert 
(CLS) támogató fényképezőgépekre vonatkozó bejegyzést.

Ha nem Automatikus FP nagy zársebességű vakuszinkron módot használ, a zár egy külső 
vakuval szinkronizálja az adatokat ½50 mp vagy annál lassabb sebességen.

Ha i-TTL vagy D-TTL vakuvezérlési módban készít fényképet és a vakukészenlét-jelző kb. 
három másodpercig villog, akkor a vaku teljes teljesítménnyel villantott, és a fénykép 
alulexponált lehet.

Az SB-28DX 1/3 Fé lépésekben jeleníti meg az expozíciót. Ha a fényképezőgépet a b2 
egyéni beállítással ½ Fé lépésekben történő expozícióvezérlésre állítja be, az SB-28DX 
expozíciókijelzője helytelen ISO-értéket fog mutatni. A tényleges expozícióértéket ez a 
beállítás nem érinti.

Az i-TTL és a D-TTL vakuszabályozó rendszer segítségével a vaku teljesítményét 100 és 800 
közötti érzékenységértékekre (ISO-egyenérték) állíthatja be. HI-1 vagy HI-2 érték esetén 
némelyik tartományban vagy rekeszérték esetén nem érhető el a kívánt eredmény.

Ha AF-segédfény funkciót használ SB 80 DX, 28DX, 28, 27, 26 és 24 vakuval, a segédfény 
csak akkor kapcsol be, ha a következő feltételek teljesülnek: egyszeri szervo automatikus 
élességállítási mód van kiválasztva, AF-Nikkor objektívet használ, a téma gyengén van 
megvilágítva és a középső fókuszterület van kiválasztva vagy dinamikus AF-terület 
élességállítást használ legközelebbi tárgy prioritásos módban.

Programozott automatikus módban a maximális rekesznyílás (minimális f-érték) az 
érzékenységtől (ISO-egyenérték) függ az alábbiak szerint:

Maximális rekesznyílás a következő ISO-egyenértékek esetén:
100 125 160 200 250 320 400 500 640 800
4 4.2 4.5 4.8 5 5.3 5.6 6 6.3 6.7

Ha a fi lm érzékenysége egy fokozattal nagyobb (pl. 200-ról 400-ra változik), a rekesz fél f-
értékkel szűkebb. Ha az objektív maximális rekesznyílása a fenti értékeknél kisebb, a rekesz 
maximális értéke adja az objektív maximális rekesznyílását.

Ha SC 17, 28 vagy 29 szinkronizációs kábelt használ a fényképezőgéptől távol elhelyezett 
vakuval történő fényképezésnél, elképzelhető, hogy i-TTL vagy D-TTL módban nem tud 
optimális megvilágítást elérni. Javasoljuk, hogy használja a szpot fénymérési funkciót 
általános i-TTL vagy D-TTL vakuvezérlési mód választásával. Készítsen próbafelvételt, és 
ellenőrizze az eredményeket a monitoron.

i-TTL vagy D-TTL módban használja a vakuhoz mellékelt vakupanelt vagy diffúzort. 
Ne használjon más paneleket, például diffúzor panelt, mert az helytelen expozíciót 
eredményezhet.

A D-TTL vakuvezérlési mód nem használható többvakus fényképezéshez.
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Vakuszinkronizálási módok
A D2X fényképezőgép a következő vakuszinkronizálási módokat támogatja:

LeírásVakuszinkronizálási mód

A legtöbb esetben ezt a módot érdemes választani. Programozott 
automata és rekesz-előválasztásos automata módban a rendszer a 
zársebességet automatikusan 1/60 és ½50 mp érték közé (1/60 – 1/8000 
mp automatikus FP nagy zársebességű vakuszinkronnal) állítja.

Ha a vakuhoz legalább 30 mp nagyságú záridőt állít be, a téma 
és a háttér is lefényképezhető éjszaka vagy gyenge megvilágítás 
mellett. Ez a funkció csak programozott automata és rekesz-
előválasztásos automata expozíciós módban használható. 
Állvány használata javasolt a fényképezőgép rázkódás miatti 
elmozdulásának megakadályozására.

Idő-előválasztásos automata vagy manuális expozíciós módban a 
vaku a zár becsukódása előtti pillanatban villant, és egy fényfolyamot 
hoz létre a mozgó témák mögött. Programozott automata 
és rekesz-előválasztásos automata módban a fényképezőgép 
hosszú idős hátsó redőnyre állított szinkront használ a téma és a 
háttér rögzítéséhez. Állvány használata javasolt a fényképezőgép 
rázkódás miatti elmozdulásának megakadályozására.

A vörösszemhatás-csökkentési funkciót hosszú idős szinkronnal 
kombinálja. Ez a mód csak SB 800, 600, 80DX, 28DX, 28, 27, 26 és 25 
vakuval használható programozott automata és rekesz-előválasztásos 
automata expozíciós módban. Állvány használata javasolt a 
fényképezőgép rázkódás miatti elmozdulásának megakadályozására.

Vörösszemhatás-
csökkentés hosszú 
idős szinkronnal

Ebben az üzemmódban (amely csak az SB 800, 600, 800DX, 
28DX, 28, 27, 26 és 25 vakuval használható) a vörösszem-hatás 
csökkentéséhez a vaku kb. egy másodperccel a fővillantás előtt 
elővillantást végez. A fotóalany pupillája összehúzódik, s ezáltal 
csökkenthető a vaku által időnként okozott vörösszem-hatás.

Vörösszemhatás-
csökkentés

Szinkron a hátsó redőnyre

Hosszú idős szinkron 
a hátsó redőnyre

Hosszú idős szinkron

Első redőnyre 
szinkronizálás

 SB 26, 25 és 24 vaku
Az SB 26, 25 és 24 vaku esetén az első redőnyre és a hátsó redőnyre időzített szinkronizálási 
módot a külön megvásárolható vaku szinkronizálási módválasztójával állíthatja be. A 
fényképezőgép vörösszem-hatás csökkentési beállításai elsőbbséget élveznek az SB-26 és 
SB-25 vakuhoz kiválasztott üzemmód felett.

 Stúdió vakurendszerek
A Szinkron a hátsó redőnyre mód nem használható együtt stúdió vakurendszerrel, mivel nem 
biztosítható a megfelelő szinkronizálás.
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A vakuszinkron-mód kiválasztásához nyomja meg a 
 gombot, majd forgassa el a főtárcsát, amíg a felső 

kijelzőn meg nem jelenik a megfelelő vakuszinkron-
mód:

1 Csak P és A expozíciós módban használható. S és M módban a  (Szinkron az első redőnyre) beállítás 
van kiválasztva a  gomb felengedésekor.

2 P és A expozíciós módban vakuszinkron-módként a  (Hosszú idős szinkron a hátsó redőnyre) beállítás 
van kiválasztva a  gomb felengedésekor.

3 A  ikon villog, ha a vaku nem támogatja a vörösszemhatás-csökkentési funkciót.
4 A Vörösszemhatás-csökkentés hosszú idős szinkronnal üzemmód csak P és A expozíciós módban használható. 

S és M módban a  (Vörösszemhatás-csökkentés) beállítás van kiválasztva a  gomb felengedésekor.

Szinkron az 
első redőnyre

Hosszú idős 
szinkron 1

Szinkron a 
hátsó redőnyre 2

Vörösszemhatás-csökkentés 
hosszú idős szinkronnal 3, 4

Vörösszemhatás-
csökkentés 3

 Zársebesség és rekesz
Vaku használatakor a zársebesség és a rekesz a következők szerint állítható be:

Expozíciós mód Zársebesség Rekesz
Programozott automata A fényképezőgép automatikusan állítja be 1, 2

A fényképezőgép 
automatikusan állítja be

86
Idő-előválasztásos 

automata
½50 mp – 30 mp 2 88

Rekesz-előválasztásos 
automata

A fényképezőgép automatikusan állítja be 1, 2 A felhasználó által 
kiválasztott érték 3

90

Manuális ½50 mp – 30 mp 2 92

1 Slow sync (Hosszú idős szinkron), Slow rear-curtain sync (Hosszú idős szinkron a hátsó redőnyre) és Red-eye 
reduction with slow sync (Vörösszemhatás-csökkentés hosszú idős szinkronnal) vakuszinkron-beállítás esetén 
a fényképezőgép automatikusan állítja be ½50 mp és 1/60 mp vagy ½50 mp és 30 mp közötti tartományban.

2 Ha külön beszerezhető SB-800 vagy SB-600 vaku használatakor a Custom Setting (Egyéni beállítások) 
menü e1 (Flash sync speed) (Vakuszinkron sebessége) pontjában az 1/250 (Auto FP) beállítás van 
kiválasztva, a zársebesség akár 1/8000 mp is lehet.

3 A vaku hatótávolsága a rekeszértéktől függ. A rekesz A és M expozíciós módban történő beállításánál 
tanulmányozza a külön beszerezhető vakuhoz mellékelt vaku-hatótávolságokat tartalmazó táblázatot.

 e1 — Flash Sync Speed (Vakuszinkron sebessége) (  198)
Ezzel a beállítással engedélyezheti az Automatikus FP nagy zársebességű vakuszinkron 
funkciót vagy 1/250 mp-nél kisebb értékre korlátozhatja a legnagyobb szinkronsebességet. 
Ha a zársebességet a szinkronsebesség határértékén szeretné rögzíteni S és M expozíciós 
módban, válassza a legkisebb zársebesség után értéket (30 mp vagy ). A felső kijelző 
vakuszinkron kijelzőjén egy X jelenik meg.

 e2 — Flash Shutter Speed (Vakuzási zársebesség) (  198)
A beállítás segítségével megadhatja a külön beszerezhető vaku programozott automata 
és rekesz-előválasztásos automata expozíciós módban történő használatához választható 
legkisebb zársebességet.
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3 Kapcsolja be a vakut, majd állítsa be a TTL vagy az AA vakumódot (további 
részletek a vaku használati útmutatójában).

4 Állítsa be a témát a kép közepére, és az élesség 
beállításához félig nyomja le az exponálógombot.

Vakuteljesítmény-rögzítés
Ezzel a funkcióval rögzítheti a vakuteljesítményt, így a fotókat a vakuérték 
megváltoztatása nélkül újrakomponálhatja, és akkor is megfelelő vakuteljesítményt 
állíthat be, ha a téma nem a kép középpontjában helyezkedik el. A vakuteljesítményt 
a rendszer automatikusan kiigazítja, ha az érzékenység (ISO-egyenérték), a rekeszérték 
vagy a vaku nagyítófejének helyzete módosul. A vakuteljesítmény-rögzítés csak SB-800 
és SB-600 vaku esetén használható.

A vakuteljesítmény-rögzítés használata:

1 A Custom Setting (Egyéni beállítások) menü f4 
(FUNC. button;  205) (FUNC gomb) pontjában 
válassza ki az FV Lock (Vakuteljesítmény-rögzítés) 
vagy az FV Lock/Lens data (Vakuteljesítmény-
rögzítés/Objektív adatai) lehetőséget.

5 Nyomja meg a fényképezőgép FUNC. gombját. 
A vaku felmérő elővillantást végez a megfelelő 
vakuszint megállapításához. A rendszer rögzíti ezt a 
vakuteljesítmény-értéket, a kijelzőn és a keresőben 
pedig megjelennek a Vakuteljesítmény-rögzítés 
ikonok (  és ).
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7 A Vakuteljesítmény-rögzítés kioldásához nyomja 
meg a fényképezőgép FUNC. gombját, majd 
győződjön meg arról, hogy a Vakuteljesítmény-
rögzítés ikonok (  és ) már nem láthatók 
a kijelzőn és a keresőben.

6 Komponálja újra a képet, és a felvétel elkészítéséhez 
nyomja le teljesen az exponálógombot. 
Kívánsága szerint további képek készíthetők a 
Vakuteljesítmény-rögzítés kioldása nélkül.

 Fénymérés
A vakuteljesítmény-rögzítéshez használható fénymérési területek a következők:

Vaku Vakumód Fénymérési terület

Önálló vakuegység
TTL 5 mm-es kör a keret közepén
AA A vaku fénymérőjével mért terület

Egyéb vakuegységekkel 
használható (Fejlett vezeték 

nélküli megvilágítás)

TTL Teljes kép
AA

A vaku fénymérőjével mért terület
AA (fővaku)
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Vakucsatlakozók és -kijelzők
A D2X vakupapuccsal van felszerelve, amelyen keresztül közvetlenül csatlakoztathatja 
a vakut a fényképezőgéphez, illetve egy szinkronizálási csatlakozóval, amely 
lehetővé teszi, hogy a vakut szinkronizációs kábel segítségével csatlakoztassa. Vaku 
csatlakoztatásakor a keresőben látható vakukészenléti jelző mutatja, hogy a vaku 
teljesen feltöltött és használatra kész állapotban van-e.

A vakupapucs
Az SB sorozatú vakuk, beleértve az SB-800, 600, 80DX, 
28DX, 50DX, 27, 23, 22s és 29s vakukat, közvetlenül 
felszerelhetők a fényképezőgép vakupapucsára 
szinkronizációs kábel használata nélkül. A vakupapucs 
biztonsági retesszel van ellátva, amely biztonsági 
reteszzárral rendelkező vakukhoz (pl. SB 80DX és SB27) 
használható.

A szinkronizálási csatlakozó
A szinkronizációs kábel, szükség esetén, a szinkronizálási 
csatlakozóhoz kapcsolható. Ha a fényképezőgép 
vakupapucsára szerelt SB sorozatú vakuval, például 
800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s vagy 29s, 
hátsó redőnyre szinkronizálást végez, ne csatlakoztasson 
szinkronizációs kábel segítségével egy másik vakut a 
fényképezőgéphez.

A vakukészenléti jelző
Ha SB sorozatú vakut, például 800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 27, 23, 22s vagy 29s, 
csatlakoztat, a vakukészenléti jelző világít, ha a vaku teljesen feltöltött és használatra 
kész állapotban van. Ha a fénykép i-TTL vagy D-TTL módban történő elkészítése 
után a jelző kb. három másodpercig villog, a vaku teljes teljesítménnyel villantott, 
és alulexponálás történhetett. Ellenőrizze a monitoron látható eredményeket. Ha a 
fénykép alulexponált, állítsa be a fényképezőgép és a téma közötti távolságot, a rekesz 
vagy a vaku hatótávolságát, és próbálkozzon újra.
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A következő lehetőségek segítségével a több expozíciót egyetlen képkockán jeleníthet 
meg:
• Image Overlay (Képátfedés): két meglévő RAW-formátumú fénykép alkot egyetlen 

képet, melyeket a fényképezőgép az eredeti képektől elkülönítve ment. Az eredeti 
képeknek ugyanazon a memóriakártyán kell lenniük.

• Multiple exposure (Többszörös expozíció): 2–10 expozíció sorozata egyetlen 
fényképként rögzítve. Az expozíciókat a fényképezőgép nem menti egyenként.

Image Overlay (Képátfedés)
Képátfedések a Shooting (Fényképezés) menü Image Overlay (Képátfedés) 
funkciójával hozhatók létre.

1 A gép az aktuális képminőségi és képméret-beállításoknak megfelelően menti az 
új képet. Képátfedés létrehozása előtt állítsa be a fénykép minőségét és méretét 
(  45).

2 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben az 
Image Overlay (Képátfedés) lehetőséget (  166), 
és nyomja meg jobbra nyilat a választógombon.

Képátfedés/többszörös expozíció
Többszörös expozíció használata egyfelvételes módban

3 Nyomja meg a  gombot a memóriakártyán levő 
RAW képek megtekintéséhez. A megfelelő kép 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb balra 
vagy jobbra nyilát. A  gomb megnyomásával 
nagyítva jelenítheti meg a kijelölt képet. 

4 A kép kijelöléséhez és a megjelenített képhez való 
visszatéréshez nyomja meg az  gombot. A kijelölt 
kép Image 1 néven jelenik meg.

A kijelölt Image 1 (1. kép) kép jelenik meg.



118

Fén
ykép

ek készítése—
K

ép
átfed

és/tö
b

b
szö

rö
s exp

o
zíció

5 A választógomb fel vagy le nyilának megnyomásával 
válassza ki az erősítés értékét 0,1 és 2,0 között. Az 
alapértelmezett érték az 1,0. Ha a 0,5 értéket 
választja, akkor felezi, ha pedig a 2,0 értéket, 
azzal megkétszerezi az erősítést. Az erősítés hatása 
látható a kép előzetes nézetében.

6 A választógomb balra vagy jobbra nyilának megnyomásával jelölje ki az Image 2 
(2. kép) lehetőséget. A 3–5. lépés megismétlésével válassza ki a második képet, és 
állítsa be az erősséget.

7 A balra vagy jobbra nyíl megnyomásával jelölje ki az 
Overlay (Képátfedés) beállítást, majd nyomja meg 
a  gombot a megerősítést kérő párbeszédpanel 
megjelenítéséhez (ha az új képet a megerősítést 
kérő párbeszédpanel megjelenítése nélkül szeretné 
menteni, jelölje ki a Save (Mentés) lehetőséget, 
majd nyomja meg a  gombot). Az új kép 
mentéséhez nyomja meg a  gombot, vagy a  
gombot az előnézeti párbeszédpanelhez történő visszalépéshez.

 Fényképek kiválasztása a képátfedés funkció végrehajtásához
Képátfedéshez csak a D2X fényképezőgéppel készített RAW-formátumú fényképek 
választhatók. A kis képek listáján nem jelennek meg más formátumú képek. A két eredeti 
kép méretének meg kell egyeznie: Ha a Hi-speed Crop (Gyorsító képvágás) beállításban 
az On (Be) érték van kiválasztva, csak a gyorsító képvágással készített RAW-formátumú 
képek jelennek meg, ha pedig az Off (Ki) érték van kiválasztva, akkor pedig csak a gyorsító 
képvágás kikapcsolásával készített RAW-formátumú képek szerepelnek a listán (  41). A 
rejtett képek nem jelennek meg és nem választhatók ki.

 Képátfedés
A gép az aktuális képminőség-, képméret- és fájlnév-beállításoknak megfelelően rögzíti az 
új képet, és a fájlnevet úgy hozza létre, hogy egyet hozzáad az aktuális mappában szereplő 
legnagyobb fájlsorszámhoz. A fehéregyensúly, a képélesítés, a színpaletta, a színtér mód és a 
színárnyalat beállításait lemásolja az Image 1 (1. kép) beállításban kiválasztott fényképről, és 
ugyanígy a rögzítés dátumát, a fénymérés, a zársebesség, a rekesz, az expozíciókompenzáció, 
a gyújtótávolság, a tájolás értékét és a fényképre vonatkozó egyéb adatokat. A hangos 
jegyzeteket a gép nem másolja le, ezeket külön rögzíteni kell az új képhez.
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Multiple exposure (Többszörös expozíció)
Többszörös expozíció létrehozása:

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben 
a Multiple exposure (Többszörös expozíció) 
lehetőséget (  168), és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát.

2 A Number of shots (Felvételek száma) parancs 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd nyomja meg a jobbra nyilat.

3 A fel vagy le nyíl megnyomásával válassza ki, hogy 
hány expozícióval szeretne elkészíteni egyetlen 
fényképet. A Multiple Exposure (Többszörös 
expozíció) menübe való visszalépéshez nyomja meg 
a jobbra nyilat.

4 Az Auto gain (Automatikus erősítés) parancs 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd nyomja meg a jobbra nyilat.

5 A fel vagy le nyíl megnyomásával jelölje ki az alábbi 
lehetőségek egyikét, majd nyomja meg a jobbra nyilat.

Leírás

Az erősítést a ténylegesen rögzített 
expozíciók számának megfelelően 
módosítja (az expozíció erősítésének 
értéke ½ 2 expozíció esetén, 1/3 3 
expozíció esetén, stb.).

On
(alapértelmezett 

beállítás)

Beállítás

Többszörös expozíció rögzítésekor 
a gép nem módosítja az erősítés 
értékét.

Off (Ki)
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6 A Done (Kész) lehetőség kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg 
a jobbra nyilat. A felső kijelzőn megjelenik a  
ikon.

7 Pozícionálja a képet, állítsa be az élességet, és 
készítse el a felvételt. Folyamatos, nagy sebességű 
vagy folyamatos, kis sebességű módban (  43), 
a fényképezőgép egyetlen sorozatban rögzíti az 
összes expozíciót. Egyfelvételes fényképezési módban az exponálógomb minden 
egyes lenyomásakor egy felvétel készül. Folytassa a fényképezést mindaddig, amíg 
a gép az összes expozíciót nem rögzíti. Az alábbi esetekben automatikusan véget 
ér a felvételkészítés:
• Nem történik semmilyen művelet felvételkészítés közben 30 másodpercig, 

illetve 30 másodperccel a monitor kikapcsolódása után visszajátszás vagy 
menüműveletek közben

• A felhasználó kiválasztja a Multiple exposure 
(Többszörös expozíció) menüben a Reset 
(Alapérték) vagy a Cancel (Mégse) beállítást, és 
megnyomja a választógomb jobbra nyilát

• Kikapcsolja a fényképezőgépet
• Az akkumulátor lemerült
• A képek törlésre kerülnek
Ha a fényképezés a megadott számú expozíció elkészítése előtt befejeződik, a 
gép többszörös expozíciót készít az addig a pontig rögzített expozíciókból. Ha az 
Auto gain (Automatikus erősítés) funkció be van kapcsolja, a gép a ténylegesen 
rögzített expozíciók számának megfelelően módosítja az erősítés értékét. Ha a 
felvételkészítést többszörös expozíció készítése nélkül szeretné befejezni, nyomja 
meg a  gombot, miközben kikapcsolja a fényképezőgépet.

A  ikon a fényképezés befejezéséig villog. Ha 
befejeződött a felvételkészítés, a gép kikapcsolja 
a többszörös expozíciós módot, és a  ikon már 
nem jelenik meg. Ha további többszörös expozíciós 
felvételeket szeretne készíteni, ismételje meg az 
1–7. lépést.
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 Memóriakártyák cseréje
Ne vegye ki, illetve ne cserélje ki a memóriakártyát többszörös expozíció rögzítése közben.

 Photo Info (Fényképadatok)
A visszajátszás során megjelenő fényképadatok (többek között a felvétel dátuma és a 
fényképezőgép tájolása) a többszörös expozíció első fényképe mellett látható.

 Hangos jegyzet
A fényképezőgép többszörös expozíció esetén csak az utolsó hangos jegyzetet tárolja.

 Automatikus fénymérés kikapcsolása
Ha 30 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a fényképezés befejeződik, és a gép rögzíti a 
többszörös expozíciót kivéve, ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü c3 (Auto meter-off;  
193) (Automatikus fénymérés kikapcsolása) beállításában a No limit (Nincs korlátozás) értéket választja, 
vagy a fényképezőgép a hálózati tápegységről kapja a tápellátását. Annak megelőzésére, hogy a 
fénymérők a 30 másodperces korlátozás lejárta előtt kikapcsoljanak, a felvételkészítés elindításakor a 
fényképezőgép hozzáadja a 30 másodpercet az automatikus fénymérés kikapcsolásának késleltetési 
idejéhez. A gép a felvételkészítés befejezésekor visszaállítja a meglévő fénymérés-késleltetési időt.

 White Balance (Fehéregyensúly) (  54)
Ha az Auto (Automatikus) beállítást választotta a fehéregyensúly funkcióhoz, a többszörös expozíció mód 
használata közben a fényképezőgép a közvetlen napfénynek megfelelő értéken rögzíti a fehéregyensúly 
értékét. Csak akkor használja az Auto (Automatikus) beállítást, ha a téma közvetlen napfényben áll. 

 Időzített felvételkészítés
Ha az időzített felvételkészítési funkciót még az első expozíció elkészítése előtt kapcsolja be, a 
fényképezőgép a megadott időközönként rögzíti az expozíciókat, amíg el nem éri a Multiple exposure 
(Többszörös expozíció) menüben megadott expozíciószámot (a gép fi gyelmen kívül hagyja az Interval 
timer shooting (Időzített felvételkészítés) menüben beállított felvételszámot). Az expozíciókat egyetlen 
fényképként rögzíti, és befejezi a többszörös expozíció módot, illetve az időzített felvételkészítési 
műveletet. Ne feledje, hogy ha nem választja ki a Custom Setting (Egyéni beállítások) menü c3 (Auto 
meter-off;  193) (Automatikus fénymérés kikapcsolása) beállításában a No limit (Nincs korlátozás) 
értéket, vagy ha a fényképezőgép tápellátását nem hálózati adapter szolgáltatja, a felvételkészítés 
automatikusan befejeződik, ha 30 másodpercig nem végez semmilyen műveletet. Ha az időzítő 
használatával többszörös expozíciót rögzít, válasszon 30 másodpercnél kisebb időközt, a Custom 
Setting (Egyéni beállítások) menü c3 (Auto meter-off;  193) (Automatikus fénymérés kikapcsolása) 
beállításában válassza ki a No limit (Nincs korlátozás) értéket vagy használjon hálózati adaptert. Ha 
megszakítja a többszörös expozíció funkciót, az érvényteleníti az időzített felvételkészítést is.

 Sorozatkészítés és egyéb beállítások
Többszörös expozíció kiválasztásakor a gép nem engedélyezi a sorozatkészítést, és ez a funkció 
csak a felvételkészítés befejezése után használható. Amikor a többszörös expozíciós mód van 
érvényben, a memóriakártyák nem formázhatók, és a következő beállítások sem módosíthatók: 
a fényképezés menü elemei, az Intvl timer shooting (Időzített felvételkészítés) beállítás 
kivételével (az Időzített felvételkészítés csak az első expozíció készítése előtt állítható), High-speed 
Crop (Gyorsító képvágás) és Dust Off ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe).

 Kétgombos alaphelyzetbe állítás (  133)
A kétgombos alaphelyzetbe állítás nem érinti a többszörös expozíció beállításait. A kétgombos 
alaphelyzetbe állítási funkció nem érvényteleníti a többszörös expozíciós módot.
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A D2X fényképezőgép képes arra, hogy előre beállított időközönként automatikusan 
felvételt készítsen.

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menüben az 
Intvl timer shooting (Időzített felvételkészítés) 
lehetőséget (  166), és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Időzített felvételkészítés
Fényképek készítése a felhasználó által beállított időközönként

2 A beállítások kijelöléséhez nyomja meg a balra 
vagy a jobbra nyilat, majd a fel vagy le nyíl 
megnyomásával módosítsa az időzítő beállításait. 
A kiválasztott beállítás kék színnel van kiemelve. Az 
alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

LeírásBeállítás

Az időzített felvételkészítés kezdési idejének megadásához a következők 
közül választhat:
• Now (Most): A felvételkészítés a beállítás kiválasztása után kb. 3 

másodperccel kezdődik el.
• Start time (Kezdési idő): A felvételkészítés a kezdés időpontjában indul

Start

Ha a Start (Indítás) beállításban a Start time (Kezdési idő) lehetőséget 
választotta, adja meg az időzített felvételkészítés kezdési idejét. A választógomb 
balra vagy jobbra nyilának megnyomásával jelölje ki az órát vagy a percet, 
amelyet a fel vagy le nyíl megnyomásával módosíthat. Az érték nem állítható 
be, ha a Start (Indítás) beállításban a Now (Most) értéket választotta.

Start time

Válassza ki az időközök számát és az egyes időközönként készítendő 
felvételek számát. A választógomb balra vagy jobbra nyilának 
megnyomásával jelölje ki az időközök számát vagy a felvételek számát, 
amelyet a fel vagy le nyíl megnyomásával módosíthat. Az összes rögzítésre 
kerülő felvétel száma a jobb oldalon jelenik meg.

Select 
intvl*no. of 

shots

Mutatja az időközök számát és az aktuális időközben még hátralévő 
felvételek számát. Ez a beállítás nem módosítható.

Ha időzítő elindítása nélkül szeretne kilépni, válassza az Off (Ki) 
lehetőséget. Az időzítő elindításához válassza ki az On (Be) lehetőséget, 
majd nyomja meg a  gombot. A felvételkészítés a kiválasztott kezdési 
időben indul el, és az időközök megadott számának eléréséig folytatódik.

Start

Remaining 
(intvl*shots)

Adja meg a felvételek közti időtartamot. A választógomb balra vagy jobbra 
nyilának megnyomásával jelölje ki az órát, a percet vagy a másodpercet, amelyet 
a fel vagy le nyíl megnyomásával módosíthat. Ne feledje, hogy a fényképezőgép 
nem tud a megadott időközönként felvételt készíteni, ha az időköz rövidebb, 
mint a zársebesség ideje vagy a képek rögzítéséhez szükséges idő. 

Interval
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3 Az időzítő menüjének alján jelölje ki a Start (Indítás) lehetőséget, majd a 
választógomb fel vagy le nyilának megnyomásával válassza ki az On (Be) 
lehetőséget, és nyomja meg az  gombot. A felvételek első sorozatát a gép a 
megadott kezdési időpontban fogja elkészíteni. A felvételkészítést addig folytatja 
a megadott időközönként, amíg az összes felvétel el nem készül. Amennyiben az 
aktuális beállításokkal nem végezhető el a fényképezési művelet (például  
zársebességérték van kiválasztva manuális expozíciós módban, vagy a kezdési idő 
az aktuális időhöz képest egy percen belüli időpontot jelöl), fi gyelmeztető üzenet 
jelenik meg, és a rendszer ismét megnyitja az időzítő menüjét.
Javasolt az állvány használata.

 Készítsen próbafelvételt
Az időzített felvételkészítés elindítása előtt készítsen egy próbafelvételt az aktuális 
beállításokkal, és ellenőrizze az eredményeket a monitoron. Ne feledje, hogy a 
fényképezőgép minden egyes felvétel előtt beállítja az élességet. A gép nem készít képeket, 
ha nem tudja beállítani az élességet Egyszeri Szervo AF módban.

 Használjon megbízható energiaforrást
Teljesen feltöltött akkumulátorokat használjon, hogy elkerülje a felvételkészítés 
megszakadását. Ha nem biztos abban, hogy akkumulátor megfelelően fel van-e töltve, töltse 
fel teljesen, vagy csatlakoztassa a külön beszerezhető EH-6 hálózati tápegységet.

 Ellenőrizze az idő beállítását
A kezdési idő megadása előtt válassza ki a beállítási menüben a World Time lehetőséget, és 
ellenőrizze, hogy a fényképezőgép órája a helyes időt és dátumot (  18) mutatja-e.

 Nincs elég memória
Ha a memóriakártya megtelt, az időzítő továbbra is aktív marad, de a gép nem készít több 
képet. Töröljön néhány képet vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezzen be egy másik 
memóriakártyát. A fényképezőgép bekapcsolásakor az időzített felvételkészítési funkció 
szünetel. Az időzített felvételkészítés folytatásával kapcsolatban további tájékoztatást olvashat 
a következő oldalon található „Az időzített felvételkészítés szüneteltetése” című fejezetben.

 Sorozatkészítés
Az időzített felvételkészítés elindítása előtt adja meg a sorozatkészítési beállításokat. 
Ha az expozíciósorozat és/vagy a vakus sorozatkészítés be van kapcsolva, miközben az 
időzített felvételkészítési mód van érvényben, a fényképezőgép minden egyes időközben 
a sorozatkészítési programban megadott számú felvételt készíti el, az időzítő menüjében 
megadott felvételszámtól függetlenül. Ha a fehéregyensúly-sorozat van bekapcsolva 
időzített felvételkészítés közben, a fényképezőgép az időzítő menüjében megadott 
számú képet készíti el, és minden egyes felvételt a sorozatkészítési programban megadott 
példányszámnak megfelelően dolgoz fel.

 A kereső ablaka
A manuálistól eltérő expozíciós módokban zárja be a kereső 
reteszét, mert ezzel megakadályozhatja, hogy a keresőn 
keresztül bejutó fény befolyásolja az expozíciót.
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Fényképezés közben
Időzített felvételkészítés közben a felső kijelzőn villog 
az  ikon. A következő fényképezési időköz 
megkezdése előtt a zársebesség-kijelző mutatja a 
hátralévő időközök számát, a rekeszkijelző pedig az 
aktuális időközben még elkészítendő felvételek számát. 
Egyéb alkalmakkor a hátralévő időközök és az időközökön belül elkészítendő felvételek 
számát megtekintheti, ha félig lenyomja az exponálógombot (a gomb felengedése 
után a zársebesség és a rekesz értéke a fénymérők kikapcsolásáig látható).

Az aktuális időköz időbeállításainak megtekintéséhez 
válassza ki az Intvl timer shooting (Időzített 
felvételkészítés) beállítást az időközök között. Miközben 
az időzített felvételkészítés folyamatban van, az időzítő 
menüje megjeleníti a kezdési időt, az aktuális időt, 
a fényképezési időközt, az időközök és a felvételek 
megadott számát, valamint a még hátralevő időközök és 
felvételek számát. Ezek a beállítások az időzített felvételkészítési funkció végrehajtása 
közben nem módosíthatók.

 Fényképezés közben
Miközben időzített felvételkészítési módban készít képeket, szabadon módosíthatja a 
fényképezési és a menübeállításokat. Vegye fi gyelembe a következőket:
• A kétgombos alaphelyzetbe állítási művelet végrehajtása (  133), illetve a sorozatkészítési 

beállítások módosítása (  98) törli az időzített felvételkészítést.
• Ha a zársebesség értéke  (manuális expozíciós mód) az időzítő elindulása után, a 

további fényképeket a gép 1/3 mp zársebességgel készíti.
• A monitor minden egyes időköz előtt kb. négy másodpercre kikapcsol.
• Ha a fényképezőgép a felvételkészítés után automatikusan hangos jegyzeteket rögzít, a 

hangos jegyzetek két másodperccel a következő fénykép elkészítése előtt fejeződnek be.

 C élességállítási módban készíthető felvételek maximális száma
Ha az időközönként készíthető felvételek száma nagyobb, mint a Custom Setting (Egyéni 
beállítások) menü d2 (Maximum shots) (Felvételek maximális száma) beállításában 
megadott határérték, a gép az egyes időközökben csak a d2 egyéni beállításban megadott 
számú felvételt készíti el.
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 Nem készíthetők fényképek
A gép nem készít fényképeket, ha az önkioldó működik vagy még el kell készíteni az 
előző képet, a memóriapuffer vagy a memóriakártya megtelt, a fényképezőgép nem tudja 
beállítani az élességet egyszeri szervo AF módban (vegye fi gyelembe, hogy a fényképezőgép 
minden egyes felvétel előtt újból beállítja az élességet).

 Többszörös expozíció
Az időzített felvételkészítés segítségével többszörös expozíciót is készíthet (  119).

Időzített felvételkészítés szüneteltetése
Az időzített felvételkészítés szüneteltetése:

1 A választógomb balra vagy jobbra nyilának 
megnyomásával jelölje ki a Start (Indítás) 
lehetőséget az időzítő menüjének alsó részén.

2 Nyomja meg a fel vagy le nyilat a Pause (Szünet) 
lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az  
gombot.

Az időzített felvételkészítés a következő módokon is 
szüneteltethető:
• Az időközök között az  gomb megnyomásával.
• A fényképezőgép kikapcsolásával (ha szükséges, kicserélheti a memóriakártyát, amíg 

a gép kikapcsolt állapotban van). Bekapcsoláskor a fényképezőgép szünetelteti az 
időzített felvételkészítési funkciót.

A felvételkészítés szüneteltetése közben a gép visszaállítja a kezdési időt a Now (Most) 
értékre. Az új kezdési időt az „Időzített felvételkészítés” című fejezet 2. lépésében 
(  122) leírtak szerint választhatja ki. Az időköz, az időközök száma és a készíthető 
felvételek száma nem módosítható. Ha felvételkészítés közben szünetelteti az időzített 
felvételkészítést, a gép törli az aktuális időközben még hátralevő felvételeket.

1 A választógomb balra vagy jobbra nyilának megnyomásával jelölje ki a Start 
(Indítás) lehetőséget az időzítő menüjének alsó részén (lásd fent).

2 Nyomja meg a fel vagy le nyilat a Restart (Újraindítás) lehetőség kiválasztásához, 
majd nyomja meg az  gombot.
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 Felvétel mód
A kiválasztott fényképezési módtól függetlenül a fényképezőgép minden egyes időközben 
elkészíti a megadott számú felvételt. CH (folyamatos, nagy sebességű) módban a gép 
másodpercenként öt képet készít (ha a High-speed crop (Gyorsító képvágás) mód be 
van kapcsolva, a képkészítés sebessége 8 kép/mp). S (egyfelvételes), CL (folyamatos, kis 
sebességű) és M-UP (tükörfelcsapás) módban a fényképezőgép a Custom Setting (Egyéni 
beállítások) menü d1 (Shooting speed;  194) (Felvételkészítés sebessége) beállításában 
megadott sebességgel készíti el a fényképeket. Az  (önkioldó) módban az exponálógomb 
késleltetési ideje minden egyes elkészített képre érvényes. M-UP módban a tükör közvetlenül 
minden felvétel előtt automatikusan felemelkedik.

 A Shooting (Fényképezés) menü beállításkészletei
Az időzítő beállításainak módosítása a fényképezési menüben szereplő valamennyi 
beállításkészletre érvényes (  167). Ha a fényképezési menü beállításait az ebben a 
menüben található Reset shooting menu (Fényképezés menü alaphelyzetbe állítása) 
funkcióval alapértékre állítja (  169), a gép az időzítő beállításait a következők szerint állítja 
alaphelyzetbe:
• Start time (Kezdési idő): Now (Most)
• Interval (Időköz): 00 : 01´ : 00˝
• Number of intervals (Időközök száma): 1
• Number of shots (Felvételek száma): 1
• Start (Indítás): Off (Ki)

Időzített felvételkészítés megszakítása
Az időzített felvételkészítés megszakítása:

1 A választógomb balra vagy jobbra nyilának megnyomásával jelölje ki a Start 
(Indítás) lehetőséget az időzítő menüjének alsó részén (lásd az előző oldalon).

2 Nyomja meg a fel vagy le nyilat a Done (Kész) lehetőség kiválasztásához, majd 
nyomja meg az  gombot.

Az időzített felvételkészítés akkor is megszakítható, ha:
• Végrehajtja a kétgombos alaphelyzetbe állítási műveletet (  133).
• A fényképezési menüben kiválasztja a Reset shooting menu (Fényképezés menü 

alaphelyzetbe állítása) lehetőséget (  169).
• Módosítja a sorozatkészítési beállításokat (  98).
• Az akkumulátor lemerült.

A normál fényképezés az időzített felvételkészítés végrehajtása után folytatható.
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Az önkioldó segítségével csökkentheti a fényképezőgép rázkódását, illetve 
önarcképeket készíthet. Az önkioldó használata:

1 Helyezze a fényképezőgépet lehetőleg állványra, vagy ennek hiányában stabil, sík 
felületre.

2 Nyomja meg a módválasztó tárcsa kioldógombját, 
és a módválasztó tárcsa elfordításával válassza ki az 

 (önkioldó) módot.

Önkioldó mód
Késleltetett exponálás

 
Önkioldó módban a  zársebesség kb. 1/3 másodpercnek felel meg.

 c4 — Self-timer (Önkioldó) (  193)
Az önkioldó késleltetési idejét 2, 5, 10 (alapértelmezett beállítás) vagy 20 másodpercre 
állíthatja be.

Ha a fénykép elkészítése előtt ki szeretné kapcsolni az önkioldót, fordítsa a módválasztó 
tárcsát egy másik állásba.

3 Pozícionálja a képet, és állítsa be az élességet. Ha 
automatikus élességállítás van érvényben, ügyeljen 
arra, hogy az önkioldó bekapcsolásakor ne takarjon 
semmi az objektív előtt. Egyszeri szervo automatikus 
élességállítási módban (  72) a fényképezőgép 
csak akkor készít fényképeket, ha az élességjelző 
(●) megjelenik a keresőben.

 A keresőablak reteszének bezárása
A manuálistól eltérő expozíciós módokban 
élességállítás után zárja be a kereső ablakának 
reteszét. Ezzel megakadályozhatja, hogy a keresőn 
keresztül bejutó fény befolyásolja az exponálást.

4 Az önkioldó elindításához nyomja le teljesen az exponálógombot. Az önkioldó 
jelzőfénye villogni kezd, a fénykép elkészítése előtti utolsó két másodpercben 
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Az objektívadatok (gyújtótávolság és maximális rekesznyílás) megadásával nem CPU 
objektívvel is használhatja a CPU funkciók egy részét. Ha az objektív gyújtótávolsága 
ismert:
• Vaku csatlakoztatásával használható az automatikus motoros nagyítási funkció.
• A gyújtótávolság szerepel a visszajátszott kép adatainak kijelzőjén megjelenő 

listában (csillaggal jelölve).

Ha az objektív maximális rekesznyílása ismert:
• A rekeszérték megjelenik a felső kijelzőn és a keresőben.
• A vakuteljesítményt a rendszer a rekeszérték módosulásának megfelelően állítja 

be.
• A rekeszérték szerepel a visszajátszott kép adatainak kijelzőjén megjelenő listában 

(csillaggal jelölve).

Ha mind a gyújtótávolság, mind pedig a maximális rekesznyílás meg van adva:
• Lehetővé válik a színes mátrix fénymérés használata (vegye fi gyelembe, hogy 

némelyik objektív, például a Refl ex-Nikkor objektívek, esetében lehet, hogy a pontos 
eredmény eléréséhez középre súlyozott vagy szpot fénymérést kell használnia).

• Javul a középre súlyozott és a szpot fénymérés, és a tükörrefl exes fényképezőgépekhez 
használt i-TTL kiegyenlített derítővakuzás, illetve többérzékelős kiegyenlített 
derítővakuzás pontossága.

A gyújtótávolság megadása
A gyújtótávolságot a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data (Nem CPU 
objektív adatai) beállításában, vagy a FUNC. gomb megnyomásával és a főtárcsa 
elforgatásával adhatja meg. Az alábbi beállítások állnak rendelkezésre:
• 6–45 mm: 6, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 35, 43 és 45 mm
• 50–180 mm: 50, 55, 58, 70, 80, 85, 86, 100, 105, 135 és 180 mm
• 200–4000 mm: 200, 300, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 

2400, 2800, 3200 és 4000 mm

A Non-CPU Lens Data (Nem CPU objektív adatai) menü

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU 
lens data (Nem CPU objektív adatai) beállítását (  
166), és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Nem CPU objektívek
Az objektív adatainak megadása

 A listában nem szereplő gyújtótávolság
Ha a megfelelő gyújtótávolság nem található meg a listában, válassza az ahhoz legközelebb 
eső, annál nagyobb értéket.
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2 Jelölje ki a Focal length (Gyújtótávolság) 
lehetőséget, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

3 A 6 - 45, 50 - 180 és 200 - 4000 értékcsoportok közül 
válassza ki azt, amelyikhez az objektív tartozik, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

4 Adja meg a gyújtótávolságot (mm-ben), majd 
nyomja meg a jobbra nyilat.

 Alapértelmezés szerinti legnagyobb rekesznyílás
A gyújtótávolság kiválasztásával a Maximum aperture (Legnagyobb rekesznyílás) beállítás 
az utoljára kiválasztott értékre lesz állítva.

A FUNC. gomb

1 Válassza ki a Custom Setting (Egyéni beállítások) 
menü f4 (FUNC. Button;  205) (FUNC. gomb) 
pontjában az FV Lock/Lens data (Vakuteljesítmény-
rögzítés/Objektív adatai) elemet.

2 Nyomja meg a FUNC. gombot, és forgassa el a 
főtárcsát. A gyújtótávolság értéke megjelenik a felső 
kijelzőn:

…
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A legnagyobb rekesznyílás megadása
A legnagyobb rekesznyílást a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data 
(Nem CPU objektív adatai) beállításában, vagy a FUNC. gomb megnyomásával és a 
segédtárcsa elforgatásával adhatja meg. Az alábbi f-értékek állnak rendelkezésre:
• 1,2; 1,4; 1,8; 2; 2,5; 2,8; 3,3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9,5; 11; 13;15; 16; 19; 

22

A Non-CPU Lens Data (Nem CPU objektív adatai) menü

1 Jelölje ki a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU 
lens data (Nem CPU objektív adatai) beállítását (  
166), és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

2 Jelölje ki a Maximum aperture (Legnagyobb 
rekesznyílás) lehetőséget, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

3 Válassza ki a legnagyobb rekeszértéknek megfelelő 
f-számot, majd nyomja meg a jobbra nyilat.

 SB-800/SB-600
Ha a fényképezőgéphez SB-800 vagy SB-600 vakut csatlakoztat, kapcsolja ki a vakut, mielőtt 
a FUNC. gomb megnyomásával megadja az objektív adatait.

 Zoom objektívek
Nem CPU objektívek esetén nagyításkor vagy kicsinyítéskor az objektívadatok nem 
módosulnak. A nagyítás mértékének megváltoztatása után válasszon új értékeket a 
gyújtótávolság és a maximális rekesznyílás beállításához.
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2 Nyomja meg a FUNC. gombot, és forgassa el a 
segédtárcsát. A legnagyobb rekesznyíláshoz tartozó 
érték megjelenik a felső kijelzőn:

A FUNC. gomb

1 Válassza ki a Custom Setting (Egyéni beállítások) 
menü f4 (FUNC. Button;  205) (FUNC. gomb) 
pontjában az FV Lock/Lens data (Vakuteljesítmény-
rögzítés/Objektív adatai) értéket.

…
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A National Marine Electronics Association NMEA0183 szabványa 2.01-es verziójának 
megfelelő Garmin és Magellan helymeghatározó (GPS) készülékek az MC-35 GPS-
adapterkábel (külön beszerezhető;  247) segítségével kapcsolhatók a fényképezőgép 
10 tűs távkioldó-csatlakozójához. A GPS-egységek segítségével a fényképezőgép 
aktuális helyzetére vonatkozó adatokat rögzíthet az elkészített fényképhez. A funkció 
működését a következő készülékekkel ellenőrizték: 
• Garmin eTrex sorozat
• Magellan SporTrak sorozat
Ezek az egységek a GPS-eszköz gyártója által mellékelt kábel segítségével 
csatlakoztathatók az MC-35 kábelhez. A részletes információt lásd az MC-35 
használati útmutatójában. A fényképezőgép bekapcsolása előtt állítsa a GPS-eszközt 
NMEA-módba.

Ha a fényképezőgép és a GPS-egység között létrejön 
a kommunikáció, a felső kijelzőn megjelenik a  
ikon. A fénymérők addig nem kapcsolnak ki, amíg az 
ikon látható. A  ikon megjelenítése közben készített 
fényképekre vonatkozó adatok egy külön oldalon 
(  138) jelennek meg, amelyen szerepel az aktuális szélességi és hosszúsági fok, a 
tengerszint feletti magasság és a világidőre (UTC) vonatkozó adat. Ha a GPS-egységből 
két másodpercig nem érkezik semmilyen adat, a  ikon eltűnik a kijelzőről, és a 
fényképezőgép leállítja a GPS-adatok rögzítését.

GPS-egység használata
GPS-adatok rögzítése

 Egyezményes világidő (Coordinated Universal Time – UTC)
Az egyezményes világidőre vonatkozó adatokat a GPS-egység szolgáltatja, és ezek a 
fényképezőgép órájától független értékek.

 GPS-adatok
A fényképezőgép csak akkor rögzíti a GPS-egység adatait, 
ha a  ikon megjelenik. Felvételkészítés előtt ellenőrizze, 
hogy a  ikon megjelenik-e a felső kijelzőn. Ha a  ikon 
villog, az azt mutatja, hogy a GPS-berendezés jelet keres. 
A  ikon villogása közben készített fényképeken nem 
szerepelnek GPS-adatok.
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A fényképezőgép alábbiakban felsorolt beállításait 
a WB és az ISO gomb több mint két másodpercre 
történő együttes lenyomásával állíthatja vissza az 
alapértelmezett értékre (ezeket a gombokat zöld pont 
jelzi). A beállítások alapértékre állításakor a kijelzők egy 
rövid időre kikapcsolnak. A gép egyéni beállításait ez a 
művelet nem érinti.

A gép alaphelyzetbe állítja a Shooting (Fényképezés) menü következő beállításait 
is. Csak azokat a beállításokat állítja alaphelyzetbe, amelyek a Shooting menu 
bank (Fényképezés menü beállításkészletei) vonatkozó beállításában az aktuálisan 
kiválasztott beállításkészlethez tartoznak (  167). A többi beállításkészletben szereplő 
beállítások változatlanok maradnak.

 Reset Shooting Menu (Fényképezés menü alaphelyzetbe állítása) (  169)
A Shooting (Fényképezés) menü aktuális beállításkészletéhez tartozó menübeállításokat 
szintén alaphelyzetbe állíthatja, ha a fényképezés menü Reset shooting menu (Fényképezés 
menü alaphelyzetbe állítása) beállításában kiválasztja a Yes (Igen) értéket.

 R — Menu Reset (Menü alaphelyzetbe állítása) (  180)
A Custom Settings (Egyéni beállítások) aktuális beállításkészletének értékeit úgy állíthatja 
alaphelyzetbe, hogy a Custom Setting R (Menu Reset) (Egyéni beállítás menü alaphelyzetbe 
állítása) elemnél a Yes (Igen) lehetőséget választja.

Kétgombos alaphelyzetbe állítás
Az alapértékek visszaállítása

Beállítás

Fókuszterület

Expozíciós mód

Rugalmas program

Expozíciókompenzáció

AE-rögzítés

Leírás

Középső*

Programozott automata

Ki

±0

Ki†

Beállítás

Rekeszérték-rögzítés

Zársebesség-rögzítés

Sorozatkészítés

Vakuszinkronizálási mód

Leírás

Ki

Ki

Ki‡

Szinkron az első redőnyre

* Ha az AF-area mode (AF-terület mód) értéke 
Group dynamic-AF (Csoportos dinamikus 
AF), a gép a középső csoportot választja ki.

† A c2 (AE-L/AF-L) egyéni beállítás változatlan 
marad.

‡ A gép a felvételek számát visszaállítja nullára, 
az expozíciósorozat lépésközértékét pedig 1 
Fé-re (expozíciósorozat/vakus sorozatkészítés) 
vagy 1-re (fehéregyensúly-sorozat).

Beállítás

Image quality

Image size

Leírás

JPEG Normal

Large

Beállítás

White bal.

ISO

Leírás

Auto*

100

* A fényképezőgép a fi nomhangolás értékét 
0-ra állítja.



134



135

Ebben a fejezetben a visszajátszás közben 
végrehajtható műveletekről, többek között a kisképes 
visszajátszásról, a visszajátszott kép nagyításáról, 
valamint a fényképezési adatok megjelenítésének 
módjáról olvashat.

Bővebben a 
visszajátszásról

Visszajátszási lehetőségek
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 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület-
választást engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

 Image Review (Kép megtekintése) (  164)
Ha a visszajátszás menüben az Image review (Kép megtekintése) beállítása On (Be), 
a fényképek automatikusan megjelennek a monitoron, miközben a fényképezőgép a 
memóriakártyára írja őket. Egyszeri felvételkészítési, önkioldó és tükörfelcsapás módban 
a fényképek a készítés pillanatában, egyesével jelennek meg. Sorozatfelvétel módban a 
fényképek visszajátszása az összes kép rögzítése után kezdődik, és először az aktuális 
sorozat első fényképe jelenik meg. Ha visszajátszás közben felvételt készít, a visszajátszás az 
exponálógomb lenyomásakor megszakad, majd az exponálógomb felengedése után ismét 
folytatódik.

 Rotate Tall (Elforgatás álló helyzetbe) (  165)
A visszajátszás menüben ez a beállítás a következőt szabályozza: Azokat a képeket, amelyek 
készítésekor a beállítás menü Auto image rotation (Automatikus képelforgatás) beállítása 
On (Be) értékre volt állítva, visszajátszáskor automatikusan álló helyzetbe forgatva jeleníti 
meg a gép.

 c5 — Monitor Off (Monitor kikapcsolása) (  193)
A monitor energiatakarékosság céljából automatikusan kikapcsol, ha a Custom Setting c5 
(Monitor off) (Monitor kikapcsolása) beállításnál megadott ideig nem végeznek műveleteket 
a gépen. A  gomb lenyomásával visszatérhet visszajátszás módba.

Képek visszajátszása egyesével
Fényképek visszajátszásához nyomja meg a  gombot. A monitoron a legutóbb 
készült fénykép jelenik meg.

A visszajátszás befejezéséhez és a felvétel módba való visszatéréshez nyomja meg a 
 gombot, vagy nyomja le félig az exponálógombot. A fényképezőgép menüinek 

megtekintéséhez (  39) nyomja meg a  gombot.
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Fényképadatok
A fényképadatok a fényképek egyenkénti visszajátszásakor jelennek meg a fényképek 
fölött. A fényképezőgép az egyes fényképekről nyolc adatlapot képes tárolni. A 
fénykép adatlapjait a választógomb jobb vagy bal oldali gombjának lenyomásával 
nézheti végig az alábbi sorrendben: (5. oldal) ↔ (4. oldal) ↔ (3. oldal) ↔ 2. oldal ↔ 1. 
oldal ↔ (6. oldal) ↔ (7. oldal) ↔ (8. oldal) ↔ (5. oldal).

1. oldal
   1 Hangos jegyzet ikon ...... 147
   2 Védett állapot................ 143

   3 Folder number/frame 
number * (Mappa száma/
Képkocka száma)........... 156

2. oldal
   1 Hangos jegyzet ikon ...... 147
   2 Védett állapot................ 143
   3 Focus brackets * 

(Keresőterületek) ............. 74
   4 Frame number/total number of 

frames (Képkocka száma/Összes 
képkocka száma) ............. 156

   5 File name (Fájlnév) ......... 171
   6 Folder name (Mappanév) ...... 156
   7 Image size (Képméret) ..... 48

   8 Image quality (Képminőség)... 45
   9 Date of recording 

(Rögzítés dátuma)............ 18
 10 Time of recording 

(Rögzítés időpontja)......... 18
  11 High-speed crop 

(Gyorsító képvágás) ......... 41
 12 Folder number/frame 

number † (Mappa száma/
Képkocka száma)........... 156

* Ha a Display mode (Megjelenítési mód) (  164) beállításaként a Focus area (Fókuszterület) van megadva, az 
aktív fókuszterület pirosan jelenik meg (egyszeri szervo AF dinamikus AF-terület kijelöléssel, csoportos dinamikus AF 
vagy a legközelebbi téma elsőbbsége módban az a terület van kijelölve, amelyre az élességet először rögzítették).

† Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

3. oldal (Fényképezési adatok 1) *

   1 Hangos jegyzet ikon ...... 147
   2 Védett állapot................ 143
   3 Camera name 

(Fényképezőgép neve)
   4 Metering method 

(Mérési módszer) ............. 84
   5 Shutter speed 

(Zársebesség)................... 85
   6 Aperture (Rekesz) ............ 85

   7 Exposure mode 
(Expozíciós mód).............. 85

   8 Exposure compensation 
(Expozíciókompenzáció)... 97

   9 Focal length 
(Gyújtótávolság) ............ 242

 10 High-speed crop 
(Gyorsító képvágás) ......... 41

  11 Folder number/frame 
number † (Mappa száma/
Képkocka száma)........... 156

* Csak akkor jelenik meg, ha a Display mode (Megjelenítési mód) alatt a Data (Adat) beállítás lett kiválasztva (  164).
† Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

* Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.
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4. oldal (Fényképezési adatok 2) *

6. oldal (Hisztogram) *

5. oldal (GPS-adatok) *

   1 Hangos jegyzet ikon ...... 147
   2 Védett állapot................ 143
   3 Szélességi fok
   4 Hosszúsági fok
   5 Tengerszint feletti magasság

   6 Egyezményes világidő (UTC)
   7 High-speed crop 

(Gyorsító képvágás) ......... 41
   8 Folder number/frame 

number † (Mappa száma/
Képkocka száma)........... 156

* Csak akkor jelenik meg, ha a fénykép készítésekor GPS-eszközt használtak 
(  132).

† Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

   1 Hangos jegyzet ikon ............................................................... 147
   2 Védett állapot......................................................................... 143
   3 A hisztogram a kép árnyalatainak megoszlását mutatja.  A 

vízszintes tengelyen a képpontok fényerejének értékei láthatók, a 
függőleges tengely pedig az egyes fényerőszinteknek megfelelő 
képpontok számát mutatja.

   4 Folder number/frame number † 
(Mappa száma/Képkocka száma) ............................................ 156

* Csak akkor jelenik meg, ha a Display mode (Megjelenítési mód) alatt a 
Histogram (Hisztogram) beállítás lett kiválasztva (  164).

† Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

   1 Hangos jegyzet ikon ...... 147
   2 Védett állapot................ 143
   3 Sensitivity (ISO equivalency) † 

(Érzékenység – ISO-
egyenérték) ..................... 52

   4 White balance 
(Fehéregyensúly).............. 54

   5 White balance adjustment 
(Fehéregyensúly beállítása)... 56

   6 Tone compensation 
(Tónuskompenzáció) ........ 68

   7 Sharpening 
(Képkeménység) .............. 67

   8 Color mode (Színtér mód)... 70
   9 Image comment 

(Megjegyzés a képhez)... 213
 10 High-speed crop 

(Gyorsító képvágás) ......... 41
  11 Folder number/frame 

number ‡ (Mappa száma/
Képkocka száma)........... 156

* Csak akkor jelenik meg, ha a Display mode (Megjelenítési mód) alatt a Data 
(Adat) beállítás lett kiválasztva (  164).

† Piros színnel jelenik meg, ha a fénykép automatikus ISO-beállítással készült.
‡ Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.
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7. oldal (Világos részek) *

8. oldal (RGB-hisztogram) *

   1 Hangos jegyzet ikon ............................................................... 147
   2 Védett állapot......................................................................... 143
   3 A fénykép világos részeit (azokat a területeket, ahol a kép esetleg 

túlexponált) villogó keret jelzi †

   4 Folder number/frame number ‡ (Mappa száma/Képkocka száma) ... 156
   5 Aktuális csatorna
   6 Histogram (RGB channel) (Hisztogram – RGB-csatorna) A 

hisztogramokon a vízszintes tengely a képpontok fényerejét, a 
függőleges tengely pedig a képpontok számát jelzi.

   7 Histogram (red channel) (Hisztogram – piros csatorna)
   8 Histogram (green channel) (Hisztogram – zöld csatorna)
   9 Histogram (blue channel) (Hisztogram – kék csatorna)
* Csak akkor jelenik meg, ha a Display mode (Megjelenítési mód) alatt az RGB Histogram (RGB-hisztogram) beállítás lett 

kiválasztva (  164).
† A világos részek az egyes színcsatornák szerint külön is megjeleníthetők. A  gombot lenyomva 

tartva a választógomb balra vagy jobbra nyilával lapozhat végig a csatornákon az alábbi sorrendben: 
RGB (az összes csatorna) ↔ R (piros) ↔ G (zöld) ↔ B (kék) ↔ világos részek kijelzése kikapcsolva ↔ 
RGB.

‡ Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

   1 Hangos jegyzet ikon ............................................................... 147
   2 Védett állapot......................................................................... 143
   3 A fénykép világos részeit (azokat a területeket, ahol a kép esetleg 

túlexponált) villogó keret jelzi †

   4 Aktuális csatorna
   5 Folder number/frame number ‡ 

(Mappa száma/Képkocka száma) ............................................ 156

* Csak akkor jelenik meg, ha a Display mode (Megjelenítési mód) alatt a Highlights (Világos részek) beállítás lett 
kiválasztva (  164).

† A világos részek az egyes színcsatornák szerint külön is megjeleníthetők. A  gombot 
lenyomva tartva a választógomb balra vagy jobbra nyilával lapozhat végig a csatornákon az 
alábbi sorrendben: RGB (az összes csatorna) ↔ R (piros) ↔ G (zöld) ↔ B (kék) ↔ RGB.

‡ Sárga színnel jelenik meg, ha a fénykép gyorsító képvágás módban készült.

 Histograms (Hisztogramok)
A fényképezőgép hisztogramjai csak útmutatóként szolgálnak és eltérhetnek a képkezelő 
alkalmazásokban található hisztogramoktól.

 f3 — Photo Info/Playback (Fényképadatok/Visszajátszás) (  204)
A választógombon levő nyilak funkciója megfordítható, így igény szerint a balra és a 
jobbra nyíllal másik kép jeleníthető meg, a fel és a le gombbal pedig a fényképadatok 
szabályozhatók.
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Egyszerre több fénykép megtekintése: Kisképes visszajátszás
Ha egyszerre négy vagy kilenc képet szeretne 
megjeleníteni, nyomja meg a  gombot és forgassa 
el a főtárcsát. Kisméretű képek megjelenítése esetén az 
alábbi műveletek közül választhat:

Nyomja meg és/vagy forgassa el

A megjelenített 
képek 

számának 
módosítása

Leírás

A megjelenített képek számának 
módosításához nyomja meg a  gombot és 
forgassa el a főtárcsát az alábbiak szerint: egy 
kép ↔ négy kisméretű kép ↔ kilenc kisméretű 
kép ↔ egy kép.

Képek 
kijelölése

A kisméretű képek kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel, le, balra vagy jobbra nyilát.

Váltás 
teljes képes 

visszajátszásra

Nyomja meg a főtárcsa közepét a teljes képes 
és a kisképes visszajátszás funkció közötti 
váltáshoz.

Képek 
végiglapozása

Nyomja meg a  gombot és forgassa 
el a segédtárcsát, ha egyesével szeretné 
megtekinteni a képeket.

Képek törlése

Megjelenik a 
megerősítést kérő 
párbeszédpanel. Nyomja 
meg újra a  gombot a 
kép törléséhez. Ha a 
kép törlése nélkül kíván 
kilépni, nyomja meg a 
választógomb jobbra vagy balra nyilát.

 ( )
Kijelölt kép 
nagyítása

Nyomja meg a  gombot, ha a kijelölt képet 
nagyítva szeretné megtekinteni (  142).

 f1 — Center Button >Playback Mode (Középső gomb>Visszajátszás mód)(  202)
A választógomb középső gombja nem csak a teljes képes és a kisképes visszajátszási mód 
közötti átváltásra használható, hanem a fényképek nagyított megjelenítése és a hisztogram 
megjelenítése közötti átváltásra is.

Funkció
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Nyomja meg és/vagy forgassa elFunkció Leírás

Menük 
megjelenítése

Nyomja meg a  gombot a fényképezőgép 
menüinek megjelenítéséhez (  39).

Kijelölt 
kép védett 
állapotának 
módosítása

A  ikonnal megjelölt képek nem törölhetők 
sem a  gombbal, sem a visszajátszás menü 
Delete (Törlés) lehetőségével. (Ne feledje, hogy 
a memóriakártya formázása esetén a védett 
képek is törlésre kerülnek!) A kép védelmének 
be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a  
gombot (  143).

Hangos jegyzet 
rögzítése és 
lejátszása

Ha nem rögzített hangos jegyzetet a kijelölt 
képhez, a  lenyomva tartása mellett 
rögzítheti azt (  146). Ha a kijelölt képhez 
már rögzítettek hangos jegyzetet, a  
gomb lenyomásával visszajátszhatja azt. A 
visszajátszás szüneteltetéséhez nyomja meg 
ismét a gombot (  150).

Exponálógomb/ 
Visszalépés 

felvétel módba

A visszajátszás befejezéséhez és a felvétel 
módba való visszatéréshez nyomja meg 
a  gombot, vagy nyomja le félig az 
exponálógombot.

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület-
választást engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

 Image Review (Kép megtekintése) (  164)
Ha a visszajátszás menüben az Image review (Kép megtekintése) beállítása On (Be), 
a fényképek automatikusan megjelennek a monitoron, miközben a fényképezőgép a 
memóriakártyára írja őket. Egyszeri felvételkészítési és önkioldó módban a fényképek 
a készítés pillanatában, egyesével jelennek meg. Sorozatfelvétel módban a fényképek 
visszajátszása az összes kép rögzítése után kezdődik. A kisképes visszajátszás csak 
sorozatfelvétel módban áll rendelkezésre. Ha visszajátszás közben felvételt készít, a 
visszajátszás az exponálógomb lenyomásakor megszakad, majd az exponálógomb 
felengedése után ismét folytatódik.

 c5 — Monitor Off (Monitor kikapcsolása) (  193)
A monitor energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol, ha a Custom Setting c5 
(Monitor off) (Monitor kikapcsolása) beállításnál megadott időn keresztül nem végeznek 
műveleteket a gépen. A  gomb lenyomásával visszatérhet visszajátszás módba.
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Tekintse meg közelebbről: Nagyítás visszajátszás közben
A  gomb megnyomásával nagyítva jelenítheti meg fényképenkénti visszajátszás 
esetén az éppen látható képet, kisképes megjelenítés esetén a kijelölt képet. Ha a kép 
nagyított módban van, az alábbi műveletek állnak rendelkezésre:

To MűveletFunkció Leírás

Megjelenítendő 
terület 

kijelölése

Ha megnyomja a  gombot, a 
képkockán egy keret jelenik meg, 
amely az éppen kinagyított terület 
elhelyezkedését jelzi. A  gombot 
lenyomva tartva a választógombbal 
mozgathatja a keretet, a főtárcsával 
pedig módosíthatja annak méretét. A 
tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva 
kicsinyítheti a keretet, az óramutató járásával megegyező 
irányban elforgatva pedig nagyíthatja, legfeljebb körülbelül 
27×-es (nagy képek), 20×-os (közepes képek) vagy 13×-os (kis 
képek) értékben.  A  gomb felengedésekor a kerettel határolt 
kép teljesen kitölti a monitort.

 ( )
A nagyítás 

megszüntetése/
folytatása

Nyomja meg a  gombot a nagyítás megszüntetéséhez 
és a fényképenkénti vagy kisképes visszajátszáshoz való 
visszatéréshez. A kép nagyításához nyomja meg újra a 
gombot. 

A kép más 
részleteinek 

megtekintése

A monitoron nem látható területek a 
választógomb segítségével tekinthetők 
meg. A választógomb lenyomásával 
gyorsan a képkocka más területeire 
görgetheti a képet.

Más képek 
megtekintése

A főtárcsa elforgatásával más képeken is megtekintheti a keret 
által kijelölt területet azonos nagyításban.
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Fényképek véletlen törlésének megakadályozása
Teljes képernyős, nagyított vagy kisképes visszajátszás módban a  gomb segítségével 
megakadályozhatja a fényképek véletlen törlését. A védett fájlok sem a  gombbal, 
sem a visszajátszás menü Delete (Törlés) beállításával nem törölhetők, és Windows 
operációs rendszert használó számítógépen „csak olvasható” jelzés látható mellettük. 
Ne feledje azonban, hogy a memóriakártya formázásakor a védett képek is 
törlődnek.

Fénykép védelmének beállítása:

1 Jelenítse meg a képet teljes képes visszajátszás módban, vagy jelölje ki a kis képek 
listáján.

2 Nyomja meg a  gombot. A fénykép felső részén megjelenik a  ikon.

Ha törölni kívánja a képet, a fénykép védelmének megszüntetéséhez jelenítse meg a 
fényképet vagy jelölje ki azt a kis képek listáján, majd nyomja meg a  gombot.

 Hangos jegyzetek
A képhez tartozó hangos jegyzet védelmi állapota mindig azonos a fényképével. A hangos 
jegyzet védelmi állapota külön nem módosítható.

 Az összes kép védelmének eltávolítása
A Playback (Visszajátszás) mappában éppen kijelölt mappában vagy mappákban levő összes 
kép védelmének megszüntetéséhez nyomja le egyszerre a  és a  gombot körülbelül két 
másodpercig.
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Képek törlése egyenként
A fényképenkénti vagy nagyított visszajátszáskor éppen látható fénykép, illetve a kis 
képek listáján kijelölt kép törléséhez nyomja meg a  gombot. A törölt fényképeket 
nem lehet helyreállítani.

1 Jelenítse meg a képet, vagy jelölje ki azt a kis képek listáján.

2 Nyomja le a  gombot. Megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédpanel.

3 A fénykép törléséhez nyomja meg újra a  gombot. Ha a fénykép törlése nélkül 
kíván kilépni, nyomja meg a választógomb jobbra vagy balra nyilát.

 Hangos jegyzetek
Ha a kijelölt képhez rögzítettek hangos jegyzetet, a  
gomb lenyomásakor megjelenik a jobb oldalon látható, 
megerősítést kérő párbeszédpanel.
• Image/Sound (Kép/Hang): Ha a fényképet és a hangos 

jegyzetet egyaránt törölni kívánja, válassza ezt a 
lehetőséget és nyomja le a  gombot.

• Sound only (Csak hang): Ha csak a hangos jegyzetet 
szeretné törölni, válassza ezt a lehetőséget és nyomja le a 

 gombot.
Ha a hangos jegyzet vagy a kép törlése nélkül kíván kilépni, nyomja meg a választógombon 
a jobbra vagy a balra nyilat.

 Védett és rejtett képek
A  ikonnal jelölt képek védettek, és nem törölhetők. Fényképenkénti visszajátszás vagy 
kisképes visszajátszás módban nem jelennek meg a rejtett képek, ezért nem is jelölhetők ki 
törlésre.

 Delete (Törlés) (  154)
Több kép törléséhez használja a visszajátszás menü Delete (Törlés) lehetőségét.

 After Delete (Törlés után) (  165)
A visszajátszás menü After delete (Törlés után) beállítása határozza meg, hogy a kép törlése 
után a következő vagy az előző kép jelenjen-e meg.



145

A D2X fényképezőgép beépített mikrofonnal 
rendelkezik, amellyel a fényképekhez hangos jegyzetek 
rögzíthetők. A hangos jegyzetek a fényképezőgép 
beépített hangszórója segítségével játszhatók le.

Hangos jegyzet
Rögzítés és visszajátszás
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Hangos jegyzet rögzítése
A beépített mikrofonnal legfeljebb hatvan másodperces hangos jegyzet rögzíthető a 
fényképhez. Felvétel módban csak az utoljára készített fényképhez rögzíthető hangos 
jegyzet. Visszajátszás módban fényképenkénti megjelenítés esetén az éppen látható 
képhez, kisképes megjelenítés esetén a kijelölt képhez rögzíthető hangos jegyzet. 

1 Készítse elő a fényképezőgépet a hangfelvételhez.

Felvétel mód
Alapértelmezés szerinti beállítás esetén felvétel módban nem rögzíthető hangos 
jegyzet. Az automatikus vagy a manuális hangrögzítés bekapcsolásához válassza ki 
a fényképezőgép beállítás menüjében a megfelelő Voice memo (Hangos jegyzet) 
beállítást (  209). Csak a legutoljára készített fényképhez rögzíthet hangos 
jegyzetet.

Visszajátszás mód
Jelenítse meg azt a fényképet, amelyhez hangos jegyzetet szeretne készíteni 
(fényképenkénti visszajátszás esetén), vagy jelölje ki a megfelelő képet a kis képek 
listáján (kisképes visszajátszás esetén).  Minden képhez csak egy hangos jegyzet 
rögzíthető. A  jellel ellátott képekhez nem rögzíthető további hangos jegyzet. 

2 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot. A hangos jegyzet rögzítése addig tart, 
amíg a gombot lenyomva tartja. (Megjegyzés: Nem készül hangos jegyzet, ha nem 
tartja legalább egy másodpercig lenyomva a  gombot.)

 Automatic Recording (Shooting Mode) (Automatikus rögzítés – Felvétel mód)
Ha a Voice memo (Hangos jegyzet) beállításaként az 
On (auto and manual) (Be – automatikus és kézi) 
lehetőséget választotta, akkor a legutoljára készült 
fényképhez hangos jegyzetet rögzíthet, ha a kép 
elkészítése után ismét lenyomja az exponálógombot. 
A hangfelvétel a  gomb ismételt lenyomásáig, illetve 
a hangfelvétel időtartamának lejártáig tart.

 Dust Off Ref Photos (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe)
Az Image Dust Off (Porszemcse-eltávolítás) funkcióval létrehozott referenciaképekhez nem 
rögzíthető hangos jegyzet (  217).
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 A rögzítés megszakítása
Az alábbi esetekben automatikusan véget ér a rögzítés:
• ha a menük megjelenítéséhez lenyomja a  gombot
• ha lenyomja a  gombot
• ha félig lenyomja az exponálógombot
• ha kikapcsolja a fényképezőgépet
Időzített, ismétlődő felvételkészítés esetén a rögzítés a következő fénykép készítése előtt 
körülbelül két másodperccel automatikusan véget ér.

 Rögzítés közben
Rögzítés közben a hátsó kijelzőpanelen és a 
keresőben folyamatosan villog a  ikon. A 
hátsó kijelzőn számláló jelzi (másodpercben), 
hogy még milyen hosszú hangos jegyzet 
rögzíthető.

Visszajátszás módban rögzítés közben a  
ikon jelenik meg a monitoron.

 Hangos jegyzet: fájlnevek
A fényképezőgép a hangos jegyzeteket WAV fájlként tárolja, „xxxxnnnn.WAV” formában, 
ahol „xxxxnnnn” annak a képnek a fájneve, amelyhez a hangos jegyzetet rögzítették. Így 
például a „DSC_0002.JPG” képhez tartozó hangos jegyzet fájlneve „DSC_0002.WAV” lesz. 
A rögzített hangosjegyzet-fájlok listája számítógép segítségével tekinthető meg.

 Rögzítés után
Ha hangos jegyzetet rögzített a legutóbbi 
fényképhez, a hátsó kijelzőn és a keresőben 
a  ikon látható.

Ha a visszajátszás módban éppen kijelölt 
fényképhez hangos jegyzet tartozik, azt a 
monitoron a  ikon jelzi.

Hátsó kijelző Kereső

Monitor

Hátsó kijelző Kereső

Monitor
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Hangos jegyzet rögzítési beállításai
A beállítási menüben három menüpont vonatkozik a hangos jegyzetek rögzítésére. 
Voice memo (Hangos jegyzet), Voice memo overwrite (Hangos jegyzet felülírása) és 
Voice memo button (Hangos jegyzet gomb).

Voice Memo (Hangos jegyzet)
Ha felvétel módhoz szeretne hangfelvétel-beállítást 
választani, jelölje ki a beállítási menüben a Voice memo 
(Hangos jegyzet) lehetőséget (  209), és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Az alábbi beállítások állnak 
rendelkezésre:

On (auto and manual) Manual only

Beállítás

Off (Ki) 
(alapértelmezett beállítás)

Leírás

Felvétel módban nem rögzíthető hangos jegyzet.

On
(auto and manual)

Manual only
A legutoljára készített felvételhez a  gomb lenyomásával és 
lenyomva tartásával rögzíthető hangos jegyzet (  146).

E beállítás választása esetén megjelenik 
a jobb oldalon látható menü, amelyből 
kiválaszthatja a rögzítés maximális 
időtartamát: 5, 10, 20, 30, 45 vagy 60 mp. 
Ha a visszajátszás menü Image review 
(Kép megtekintése) beállításában nem 
az On (Be) lehetőség lett kiválasztva, a 
rögzítés azonnal elindul, amikor fényképezés után felengedi az 
exponálógombot. A hangfelvétel a  gomb ismételt lenyomásáig, 
illetve a hangfelvétel időtartamának lejártáig tart.

 Voice Memo (Hangos jegyzet)
A Voice memo (Hangos jegyzet) aktuális beállítását ikon jelzi a hátsó kijelzőn.
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Voice Memo Overwrite (Hangos jegyzet felülírása)
Ez a beállítás határozza meg, hogy felvétel módban 
felülírható-e a legutóbbi fényképhez rögzített hangos 
jegyzet.  Jelölje ki a beállítási menüben a Voice memo 
overwrite (Hangos jegyzet felülírása) lehetőséget (  
209), és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.  Az 
alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

Beállítás

Disable (Kikapcsolás) 
(alapértelmezett 

beállítás)

Leírás

Felvétel módban nem írható felül a legutoljára készített képhez 
korábban rögzített hangos jegyzet.

Enable

Felvétel módban felülírható a legutóbbi képhez korábban 
rögzített hangos jegyzet. A fényképezőgépről törli a meglévő 
felvételt, amelynek helyére az új hangos jegyzet kerül. 
Visszajátszás módban nem írhatók felül hangos jegyzetek.

Voice Memo Button (Hangos jegyzet gomb)
Ez a beállítás szabályozza a hangos jegyzetek kézi 
rögzítését. Jelölje ki a beállítás menüben a Voice memo 
button (Hangos jegyzet gomb) lehetőséget (  209), 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Az alábbi 
beállítások állnak rendelkezésre:

To Beállítás

Press and hold 
(Megnyomni és 

lenyomva tartani) 
(alapértelmezett)

Leírás

A hangos jegyzet rögzítése addig tart, amíg a  gombot lenyomva 
tartja. A rögzítés 60 másodperc leteltével automatikusan leáll.

Press to start/stop
A rögzítés a  gomb lenyomásakor indul el, és akkor fejeződik be, 
amikor a  gombot ismét lenyomják. A rögzítés 60 másodperc 
leteltével automatikusan leáll.
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Hangos jegyzetek lejátszása
A hangos jegyzetek a fényképezőgép beépített 
hangszórója segítségével játszhatók le, ha a 
fényképenkénti visszajátszás módban megjeleníti a 
megfelelő képet, vagy a kis képek listáján kijelöli azt. Ha 
a képhez hangos jegyzet is tartozik, azt a  ikon jelzi.

To GombFunkció Leírás

Lejátszás 
indítása/

befejezése

A lejátszás elindításához nyomja le a  gombot. A lejátszás a  
gomb ismételt lenyomásakor, illetve a hangos jegyzet végén leáll.

Hangos 
jegyzet 
törlése

Megjelenik a megerősítést kérő 
párbeszédpanel. Nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát a beállítás 
kijelöléséhez, majd nyomja meg a  
gombot a beállítás érvényesítéséhez.
• Image/Sound (Kép/Hang): A fényképet 

és a hangos jegyzetet egyaránt törli.
• Sound only (Csak hang): Csak a hangos jegyzetet törli.
Ha a kép vagy a hangos jegyzet törlése nélkül kíván kilépni, nyomja 
meg a választógomb jobbra vagy balra nyilát.

 Lejátszás megszakítása
Az alábbi esetekben automatikusan véget ér a lejátszás:
• ha a menük megjelenítéséhez lenyomja a  gombot
• ha a  gomb lenyomásával vagy az exponálógomb félig történő lenyomásával kikapcsolja 

a monitort
• ha kikapcsolja a fényképezőgépet
• más képet jelenít meg (fényképenkénti visszajátszás módban), vagy más kis képet jelöl ki 

(kisképes visszajátszás esetén)
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Hangos jegyzet lejátszási beállításai
A beállítási menü Audio output (Audiokimenet) 
beállítása határozza meg, hogy a fényképezőgép a 
hangos jegyzeteket beépített hangszórója segítségével, 
illetve a fényképezőgéphez az EG-D2 audio-
/videokábellel csatlakozó eszközzel játssza le. Ha a 
hangos jegyzeteket a beépített hangszórón keresztül 
játssza le, az Audio output (Audiokimenet) beállítás a 
hangos jegyzet hangerejét is szabályozza.

Jelölje ki a beállítási menüben az Audio output (Audiokimenet) lehetőséget (  
209), és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Az alábbi beállítások állnak 
rendelkezésre:

ToBeállítás

Via speaker 
(Hangszórón 

keresztül) 
(alapértelmezett)

Leírás

A hangos jegyzeteket a fényképezőgép beépített 
hangszórója segítségével játssza le. E beállítás 
választása esetén megjelenik a jobb oldalon 
látható menü. A hangerő módosításához nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát. A beállítás 
kiválasztásakor a fényképezőgép sípol egyet. A 
választás érvényesítéséhez és a beállítási menübe 
való visszatéréshez nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Via VIDEO 
OUT Audiojel-kimenet A/V-OUT csatlakozóra.

Off
A videók hangfelvételei nem játszhatók le. A  ikon jelzi, ha a monitoron 
megjelenített fényképhez hangos jegyzet is tartozik.
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A fényképezőgép számos beállítását a monitoron 
megjelenő menük segítségével lehet módosítani. A 
fejezet tartalma:

A Playback (Visszajátszás) menü
A visszajátszás menü tartalmazza a memóriakártyákon 
tárolt képek kezeléséhez, valamint a képek automatikus 
„diavetítéssel” való megjelenítéséhez használható 
beállításokat.

A Shooting (Fényképezés) menü
A fényképezés menü speciális fényképezési beállításokat 
tartalmaz, például képélesítést és tónuskompenzációt.

Custom Settings (Egyéni beállítások)
A CSM (Custom Settings – Egyéni beállítások) menü 
szabályozza a fényképezőgép működésének fi nomabb 
részleteit.

A Setup (Beállítás) menü
Ez a menü használható a fényképezőgép alapvető 
beállításainak megadásához, többek között a 
memóriakártyák formázásához, illetve az idő és a 
dátum beállításához.

A menük 
bemutatása

Útmutató a menübeállításokhoz
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A visszajátszás menü a következő beállításokat tartalmazza:

A Playback (Visszajátszás) menü
Képek kezelése

Beállítás

Delete (Törlés) 154–155

Playback folder (Visszajátszás mappa) 156

Slide show (Diavetítés) 157–158

Hide image (Kép elrejtése) 159–160

Print set (Kijelölés nyomtatásra) 161

Display mode (Megjelenítési mód) 164

Image review (Kép megtekintése) 164

After delete (Törlés után) 165

 Nagy kapacitású memóriakártyák
Ha a memóriakártya nagy számú fájlt vagy mappát tartalmaz, és nagyon nagy számú képet 
kell törölni, időnként fél óránál tovább is eltarthat a törlés.

 Védett és rejtett képek
A  ikonnal jelölt képek védettek, és nem törölhetők. A rejtett képek (  159) nem 
jelennek meg a kis képek listáján, és nem jelölhetők ki törlésre.

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület-
választást engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

A visszajátszás menü csak akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépben van 
memóriakártya.

Delete (Törlés)
A törlési menü megjelenítéséhez jelölje ki a Delete 
(Törlés) menüelemet, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. Egy-egy beállítás kijelöléséhez nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kijelölés 
végrehajtásához nyomja meg a gomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Selected A kiválasztott fényképek törlése.

All Az összes fénykép törlése.

Rotate tall (Elforgatás álló helyzetbe) 165
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Jelölje ki a képet. (A kijelölt kép teljes 
méretű megjelenítéséhez nyomja meg a 

 gombot. Nyomja meg újra a kis képek 
listájához való visszatéréshez.)

1

Megjelenik a megerősítést kérő 
párbeszédpanel. Nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, 
majd nyomja meg az  gombot a beállítás 
érvényesítéséhez.
• Yes (Igen): a kiválasztott képek és a 

hozzájuk tartozó hangos jegyzetek törlése
• No (Nem): kilépés képek törlése nélkül

4

További képek kiválasztásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést. A kép 
kiválasztásának megszüntetéséhez jelölje ki a képet, és nyomja meg a választógomb 
közepét. Képek törlése nélküli kilépéshez nyomja meg az  gombot.

3

A kiválasztott fényképek törlése: Selected (Kiválasztott)
A Selected (Kiválasztott) beállítás kis képként jeleníti meg a Playback folder 
(Visszajátszás mappa) menüben (  156) kijelölt mappában vagy mappákban lévő 
fényképeket.

Az összes fénykép törlése: All (Összes)
Az All (Összes) beállítás megjeleníti a jobb oldalon 
látható, megerősítést kérő párbeszédpanelt. A beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a beállítás érvényesítéséhez nyomja meg 
az  gombot.
• Yes (Igen): a Playback folder (Visszajátszás 

mappa) menüben (  156) kijelölt mappában vagy 
mappákban lévő összes kép törlése a hozzájuk 
tartozó hangos jegyzetekkel együtt. A védett és 
rejtett képek nem törlődnek.

• No (Nem): kilépés a képek törlése nélkül.

Válassza ki a kijelölt képet. A kiválasztott 
képet az  ikon jelöli.

2
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Playback Folder (Visszajátszás mappa)
A visszajátszási mappa menü megjelenítéséhez 
jelölje ki a visszajátszási menü (  154) Playback 
folder (Visszajátszás mappa) elemét, majd nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. Egy-egy beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kijelölés végrehajtásához nyomja meg a 
gomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

NCD2X

All

Current Csak az aktuális mappában lévő képek lesznek láthatók visszajátszáskor.

A DCF (Design Rule for Camera File System – fényképezőgép fájlrendszerének 
tervezési szabálya) szabványnak megfelelő fényképezőgépekkel (ilyen az 
összes Nikon fényképezőgép és a legtöbb más típus is) létrehozott összes 
mappa képei lesznek láthatók visszajátszáskor.

A D2X által létrehozott összes mappa képei lesznek láthatók 
visszajátszáskor.

 Mappa kijelölése a tároláshoz
A Shooting (Fényképezés) menü Active folder (Aktív mappa) beállításával lehet új mappákat 
létrehozni, valamint kijelölni azt a mappát, amelyben az ezt követően készített fényképeket a 
fényképezőgép tárolni fogja (  170).

 „Current” (Aktuális mappa)
Ha a fényképezés menü (  170) Active folder>New (Aktív mappa>Új) parancsával több 
mappát is létrehozott, csak az Active folder (Aktív mappa) menüben kiválasztott mappában 
lévő fényképek jelennek meg visszajátszáskor a Playback folder (Visszajátszás mappa) 
Current (Aktuális) beállítása esetén. A más mappákban lévő fényképek megjelenítéséhez 
válassza az NCD2X vagy az All (Összes) beállítást.
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Slide Show (Diavetítés)
Ha a képeket egymás után, automatikus „diavetítés” 
formájában kívánja visszajátszani, válassza ki a 
visszajátszás menüben (  154) a Slide show 
(Diavetítés) beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. Egy-egy beállítás kijelöléséhez nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kijelölés 
végrehajtásához nyomja meg a gomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Start A „diavetítés” megkezdése.

Frame interval Az egyes képek megjelenítési időtartamának beállítása.

Audio playback A hangos jegyzetek lejátszási beállításait tartalmazó menü megjelenítése.

A „diavetítés" indítása: Start (Indítás)
A diavetítés indításához válassza ki a Start (Indítás) parancsot, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A Playback folder (Visszajátszás mappa) menüben (  156) 
kiválasztott mappában vagy mappákban lévő összes fénykép megjelenítődik a készítés 
sorrendjében, az egyes képek között szünettel. A fényképezőgép nem jeleníti meg a rejtett 
fényképeket (  159). A „diavetítés” közben a következő műveleteket lehet végrehajtani:

To GombFunkció Leírás

Exponálógomb
Kilépés 

fényképezési 
módba

Ha diavetítés közben félig lenyomja az exponálógombot, 
kikapcsolódik a monitor, és a fényképezőgép visszaáll felvétel 
módba (a hangos jegyzet lejátszását nem szakítja meg).

Kilépés a 
visszajátszási 

módba

A  gomb megnyomásával befejeződik a diavetítés, és a 
gép visszatér a visszajátszáshoz, miközben az aktuális kép a 
monitoron marad.

Kilépés a 
visszajátszás 

menübe

A  gomb megnyomásával befejeződik a diavetítés, és 
megjelenik a visszajátszás menü.

Szünet A diavetítés szüneteltetéséhez nyomja meg az  gombot (  158).

A fénykép 
adatainak 

megjelenítése

A diavetítés közben megjelenített fényképadatok állításához 
nyomja meg a választógomb balra vagy jobbra nyilát.

Egy képpel 
előre vagy 

visszafelé lépés

A választógomb fel nyilának megnyomásával visszatér az 
előző képhez, a le nyilának megnyomásával továbblép a 
következő képre.
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A jobb oldalon látható menüelemek akkor jelennek 
meg, amikor a diavetítésnek vége, vagy amikor közben 
megnyomják az  gombot. A kívánt parancs kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
• Restart (Újraindítás): A diavetítés újraindítása.
• Frame interval (Képidőköz): Az egyes képek megjelenítési idejének módosítása.
• Audio playback (Hanglejátszás): A hangos jegyzetek lejátszási beállításait 

tartalmazó menü megjelenítése.

A diavetítésből való kilépéshez és a visszajátszás menübe való visszalépéshez nyomja 
meg a választógomb balra nyilát vagy az  gombot.

A megjelenítési idő módosítása: Frame interval (Képidőköz)
Az egyes képek megjelenítési idejének módosításához 
válassza ki a Frame interval (Képidőköz) beállítást a 
Slide show (Diavetítés) vagy a szünet menüben, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kiválasztásához nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd az előző menühöz való visszatéréshez 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Hangos jegyzetek lejátszási beállításai: Audio playback (Hanglejátszás)
Ha a Slide show (Diavetítés) vagy a szünet menüben 
az Audio playback (Hanglejátszás) parancsot választja, 
a jobb oldalon látható menü jelenik meg. A kívánt 
parancs kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

On

Off A diavetítések alatt a készülék nem játssza le a hangfelvételeket.

A diavetítések alatt a hangos jegyzeteket a készülék lejátssza. 
A jobb oldalon látható menü jelenik meg, valamelyik beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
• Frame interval (Képidőköz): A lejátszás a következő 

kép megjelenésekor véget ér akkor is, ha nem 
játszódott le a teljes hangfelvétel.

• Length of voice memo (Hangos jegyzet hossza): Addig nem jelenik meg a 
következő kép, amíg a készülék le nem játszotta a teljes hangfelvételt, még 
akkor sem, ha a képidőköz rövidebb, mint a hangfelvétel ideje.
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Hide Image (Kép elrejtése)
A Hide image (Kép elrejtése) beállítás használatával a kiválasztott képek elrejthetők, 
illetve felfedhetők. A rejtett képek csak a Hide image (Kép elrejtése) menüben 
láthatók, és csak a memóriakártya formázásával törölhetők.

Jelölje ki a visszajátszás menüben a Hide image 
(Kép elrejtése) lehetőséget (  154), és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Válassza ki a kijelölt képet. A kiválasztott 
képet az  ikon jelöli.

Jelölje ki a képet. (A kijelölt kép teljes 
méretű megjelenítéséhez nyomja meg az  
gombot. A kis méretű képek listájához való 
visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.)

1 2

További képek kiválasztásához 
ismételje meg az 1. és a 2. lépést. A kép 
kiválasztásának megszüntetéséhez 
jelölje ki a képet, és nyomja meg a 
választógomb közepét. Ha a képek 
rejtett állapotának megváltoztatása 
nélkül szeretne kilépni, nyomja meg 
az  gombot.

3

Fejezze be a műveletet és térjen vissza a 
visszajátszás menübe.

4

Kiválasztott fényképek elrejtése: Select/Set (Kiválasztás/beállítás)
A Select/set (Kiválasztás/beállítás) parancs kis méretű képként jeleníti meg a Playback 
folder (Visszajátszás mappa) menüben (  156) beállított mappában vagy mappákban 
lévő fényképeket.

Beállítás Leírás

Select / set A kiválasztott fényképek elrejtése vagy felfedése.

Deselect all? Az összes fénykép felfedése.
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Az összes fénykép felfedése: Deselect All (Összes kiválasztás 
megszüntetése)
A Deselect all? (Összes kiválasztás megszüntetése) 
parancs választására a jobb oldalon látható megerősítési 
kérdés jelenik meg. Valamelyik beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
beállítás érvényesítéséhez nyomja meg az  gombot.
• Yes (Igen): A Playback folder (Visszajátszás 

mappa) menüben (  156) kiválasztott mappában 
vagy mappákban lévő összes kép láthatóvá válik. 
A monitoron rövid időre megjelenik a „Hide image 
done” (kép rejtettségi állapotának módosítása 
megtörtént) üzenet, majd megjelenik a visszajátszás 
menü.

• No (Nem): Kilépés a visszajátszás menübe a képek rejtett állapotának módosítása 
nélkül.

 Rejtett képek fájljellemzői
A rejtett képek Windows számítógépen való megjelenítéskor „rejtett” és „csak olvasható” 
állapotúak. „NEF+JPEG” típusú képek esetén ez a jelölés érvényes a NEF (RAW) és a JPEG 
képre egyaránt.

 Védett és rejtett képek
Ha eltávolítja a védelmet egy olyan képről, amely egyszerre rejtett és védett, azzal 
párhuzamosan fel is fedi a képet.
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Print Set (Kijelölés nyomtatásra)
A Print set (Kijelölés nyomtatásra) paranccsal készíthet digitális „nyomtatási 
megrendelést”, amely a kinyomtatandó képeket, a képek példányszámát, valamint 
az egyes képen feltüntetendő adatokat tartalmazza. A készülék ezeket az adatokat 
Digital Print Order Format (DPOF) formátumban tárolja a memóriakártyán. A kártya 
ezután kivehető a készülékből, és használatával bármely DPOF-kompatibilis eszközön 
kinyomtathatók a kiválasztott képek.

Jelölje ki a visszajátszás menüben (  154) a Print 
set (Kijelölés nyomtatásra) lehetőséget, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt parancs 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra gombját.

Beállítás Leírás

Select / set

Deselect all? Az összes kép eltávolítása a nyomtatási rendelésből.

Fényképek kiválasztása a nyomtatáshoz.

 Print Set (Kijelölés nyomtatásra)
A Print set (Kijelölés nyomtatásra) funkció nem áll rendelkezésre, ha a memóriakártyán 
nincs elegendő szabad terület a nyomtatási adatok rögzítéséhez.  Törölje a felesleges 
képeket, és próbálkozzon újra.

 NEF képek
A NEF (Raw) minőségi beállítással (  45) készített képeket nem lehet nyomtatásra 
kiválasztani ezzel a paranccsal.

 Fényképek készítése közvetlen nyomtatáshoz
Ha a fényképeket módosítás nélkül szeretné nyomtatni, akkor a Color space (Színpaletta) 
értékét állítsa sRGB-re (  69) a fényképezés menüben.

 DPOF/PictBridge
A Digital Print Order Format (DPOF) formátum az egész iparágban elismert szabvány, 
amelynek használatával a memóriakártyákon tárolt nyomtatási rendelés alapján ki lehet 
nyomtatni a képeket. Nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a nyomtató, illetve a nyomtatási 
szolgáltatás támogatja-e a DPOF formátum használatát. A Print set (Kijelölés nyomtatásra) 
parancs használatával kiválasztott képek PictBridge nyomtatókon is kinyomtathatók 
közvetlen USB kapcsolat útján (  234). Amikor a fényképezőgéphez a mellékelt UC-E4 
USB kábel használatával PictBridge nyomtatót csatlakoztat, a készülék monitorán egy 
menü jelenik meg: az aktuális nyomtatási rendelés kinyomtatásához válassza a Print DPOF 
(Nyomtatás (DPOF)) parancsot. Vegye fi gyelembe, hogy a dátum és a felvétel adatai nem 
jelennek meg a nyomtatásban. 
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A nyomtatási rendelés módosítása: Select/Set (Kiválasztás/beállítás)
A Select/set (Kiválasztás/beállítás) parancs kis méretű képként jeleníti meg a Playback folder 
(Visszajátszás mappa) menüben (  156) beállított mappában vagy mappákban lévő fényképeket.

2 Nyomja meg a  gombot, és adja meg a 
képek példányszámát a választógomb fel 
vagy le nyilának megnyomásával (legfeljebb 
99 lehet), vagy a kép kiválasztásához és a 
példányszám 1-re való beállításához nyomja 
meg a választógomb közepét. A kiválasztott 
képeket  ikon jelzi.

1 Jelölje ki a képet. (A kijelölt kép teljes 
méretű megjelenítéséhez nyomja meg az  
gombot. A kis méretű képek listájához való 
visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.)

További képek kiválasztásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést. A kép kiválasztásának 
megszüntetéséhez jelölje ki a képet, és nyomja meg a választógomb közepét. Ha a 
nyomtatási megrendelés módosítása nélkül kíván kilépni, nyomja meg az  gombot.

3
4

Fejezze be a nyomtatási rendelést, és jelenítse meg a nyomtatási beállítások menüjét. A 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát.
• Ha a nyomtatási megrendelésbe felvett összes fényképen ki szeretné nyomtatni a 

zársebesség és a rekesz értékét, jelölje ki a Data imprint (Adatrögzítés) beállítást, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Az elem mellett megjelenik a ✔ jel.

• Ha a nyomtatási megrendelésbe felvett összes fényképen ki szeretné nyomtatni a 
felvétel dátumát, jelölje ki az Imprint date (Dátumozás) beállítást, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Az elem mellett megjelenik a ✔ jel.

• A kijelölés megszüntetéséhez jelölje ki a beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát.

A nyomtatás megrendelésére vonatkozó adatok végleges megadásához és a visszajátszás 
menübe való visszalépéshez jelölje ki a Done (Kész) menüpontot, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Ha a nyomtatási megrendelés módosítása nélkül kíván 
kilépni, nyomja meg az  gombot.
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Az összes kép eltávolítása a nyomtatási rendelésből: Deselect 
All (Összes kiválasztás megszüntetése)
A Deselect all? (Összes kiválasztás megszüntetése) 
parancs választásakor a jobb oldalon látható 
megerősítési kérdés jelenik meg. Beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
beállítás érvényesítéséhez nyomja meg az  gombot.
• Yes (Igen): Az összes kép eltávolítása a nyomtatási 

rendelésből.  A monitoron rövid időre megjelenik a 
„Print set done” (Kijelölés nyomtatásra megtörtént) 
üzenet, majd megjelenik a visszajátszás menü.

• No (Nem): Kilépés a visszajátszás menübe a nyomtatási megrendelés módosítása 
nélkül.

 Nyomtatási rendelés készítése után
Nyomtatási rendelés készítése után ne módosítsa a nyomtatási rendelésben lévő képek 
rejtettségi állapotát, illetve ne töröljön képeket számítógép vagy más eszköz használatával. 
Az ilyen műveletek problémát okozhatnak a nyomtatás során.

 Exif 2.21-es verzió
A D2X fényképezőgép kezeli az Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still 
Cameras) szabvány 2.21-es verzióját, amely a fényképekkel tárolt adatok felhasználásával 
lehetővé teszi a színhelyes képmegjelenítést az Exif-szabvánnyal kompatibilis nyomtatókon.
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Display Mode (Megjelenítési mód)
A megjelenített fényképadatok (  137) beállításához 
jelölje ki a visszajátszás menü (  154) Display 
mode (Megjelenítési mód) beállítását, majd nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A kiválasztott elemek mellett egy ✔ jel 
tűnik fel, a kiválasztás megszüntetéséhez jelölje ki az elemet, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A visszajátszás menübe történő visszatéréshez jelölje ki a 
Done (Kész) parancsot, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Data*
A felvétel készítésére vonatkozó adatok láthatók a megjelenített a 
fényképadatok között.

Histogram A hisztogram látható a megjelenített a fényképadatok között.

Highlights* A kijelölési lap látható a megjelenített a fényképadatok között.

Focus area
A fényképezési adatok megjelenítésnél vörös színnel jelenik meg az 
aktív fókuszterület (egyszeri szervo AF dinamikus AF-terület kijelöléssel, 
csoportos dinamikus AF vagy a legközelebbi téma elsőbbsége módban).

* Alapértelmezett beállítás.

Image Review (Kép megtekintése)
Az Image review (Kép megtekintése) beállítás 
határozza meg, hogy a fénykép készítése után 
közvetlenül megjelenjen-e a kép a monitoron. Jelölje 
ki a visszajátszás menüben (  154) az Image 
review (Kép megtekintése) lehetőséget, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt parancs 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off A felvétel készítése után nem jelennek meg automatikusan a fényképek.

On A felvétel készítése után automatikusan megjelennek a fényképek.

RGB histogram* A hisztogram látható a megjelenített a fényképadatok között.
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After Delete (Törlés után)
Annak beállítására, hogy kép törlése után a következő 
vagy az előző kép jelenjen meg, jelölje ki a visszajátszás 
menüben (  154) az After delete (Törlés után) 
lehetőséget, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Show 
next

(alapérték)

Kép törlése után a következő kép jelenik meg, illetve jelölődik ki a kis képek 
listájában. Ha a törölt kép a memóriában lévő utolsó kép volt, az előző kép 
jelenik meg, illetve jelölődik ki.

Show
previous

Kép törlése után az előző kép jelenik meg, illetve jelölődik ki a kis képek 
listájában. Ha a törölt kép a memóriában lévő első kép volt, a következő kép 
jelenik meg, illetve jelölődik ki.

Continue 
as before

Ha a felhasználó a képeken a törlés előtt a készítés idejével megegyező sorrendben 
haladt, a következő kép jelenik meg, illetve lesz kijelölve (ha a törölt kép a 
memóriában lévő utolsó kép volt, az előző kép jelenik meg, illetve lesz kijelölve). 
Ha a felhasználó a képeken a törlés előtt a készítés idejéhez képest fordított 
sorrendben haladt, az előző kép jelenik meg, illetve lesz kijelölve (ha a törölt kép a 
memóriában lévő első kép volt, a következő kép jelenik meg, illetve lesz kijelölve).

Rotate Tall (Elforgatás álló helyzetbe)
Annak beállításához, hogy az álló tájolású (portré) képek a 
monitoron való megjelenítéskor automatikusan el legyenek-e 
forgatva, jelölje ki a visszajátszás menüben (  154) a Rotate 
tall (Elforgatás álló helyzetbe) lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off (alapérték)

On

Az álló (portré) tájolású fényképek nem álló tájolással jelennek meg.

A fényképezéskor az Auto image rotation (Automatikus 
képelforgatás) (  214) On (Be) beállítással készített álló (portré) képek 
visszajátszáskor álló helyzetben jelennek meg (az álló tájolású képek 2/3 
méretben jelennek meg, hogy elférjenek a monitoron).
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A fényképezés menü három lapnyi beállítást tartalmaz:

A Shooting (Fényképezés) menü
Fényképezési beállítások

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület-
választást engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

Beállítás

Shooting menu bank (Fényképezés menü beállításkészletei) 167–168

Reset shooting menu (Fényképezés menü alaphelyzetbe állítása) 169

Active folder (Aktív mappa) 170

Image quality * (Képminőség) 45–46

Image size * (Képméret) 48–49

Raw compression (Raw tömörítés) 48

White balance * (Fehéregyensúly) 54–66

File Naming (Fájlnév) 171

Hi-speed crop (Gyorsító képvágás) 41–42

JPEG compression (JPEG tömörítés) 47

ISO * (Érzékenység) 52–53

Image sharpening (Képélesítés) 67

Tone compensation (Tónuskompenzáció) 68

Color mode (Színtér mód) 70

Hue adjustment (Színárnyalat-szabályozás) 71

Intvl timer shooting (Időzített felvételkészítés) 122–126

Non-CPU lens data (Nem CPU objektív adatai) 128–131

A lapok közötti váltáshoz nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát.

* Kétgombos alaphelyzetbe állítás esetén visszaáll 
alapértékre (  133).

Color space (Színpaletta) 69

Image Overlay (Képátfedés) 117–118

Multiple exposure (Többszörös expozíció) 119–121

Long exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése) 173

High ISO NR (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) 173
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Shooting Menu Bank (Fényképezés menü beállításkészletei)
Az időzítő és a többszörös expozíció beállításainak kivételével a fényképezés menü 
összes beállítása négy beállításkészletben tárolható. Az egyik beállításkészletben 
végzett módosítások nincsenek hatással a többire. Ha gyakran használt beállítások 
egy adott kombinációját szeretné eltárolni, válassza ki a négy készlet egyikét, és adja 
meg a fényképezőgépen a beállításokat. Az új beállítások akkor is megmaradnak a 
fényképezőgépben, amikor a készüléket kikapcsolja, és visszaállnak, amikor legközelebb 
kiválasztja ezt a beállításkészletet. A többi készletben más beállításkombinációkat lehet 
tárolni, így a felhasználó a beállításkészlet menüben a megfelelő készlet kiválasztásával 
egyik pillanatról a másikra tud váltani a kombinációk között.

A négy fényképezési beállításkészlet neve alapértelmezés szerint A, B, C és D. A 
Rename (Átnevezés) parancs használatával „beszédes” nevet adhat a készleteknek.

A beállításkészlet menü megjelenítéséhez jelölje ki a 
fényképezés menü (  166) Shooting menu bank 
(Fényképezés menü beállításkészletei) elemét, majd 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

A*

(alapérték) Az A beállításkészlet kiválasztása.

B* A B beállításkészlet kiválasztása.

C* A C beállításkészlet kiválasztása.

D* A D beállításkészlet kiválasztása.

Rename A kiválasztott beállításkészlet átnevezése.

* Ez a felirat akkor is megjelenik, ha átnevezte a beállításkészletet.

 Érzékenység (ISO-egyenérték)
Ha miután a b1 egyéni beállításhoz (ISO auto;  188) kiválasztotta az On (Be) értéket, egy 
olyan beállításkészletet választ ki, amelyben az érzékenység beállítása HI-1 vagy HI-2, az 
érzékenység (ISO-egyenérték) nem fog automatikusan módosulni.

 Shooting Menu Bank (Fényképezés menü beállításkészletei)
A hátsó kijelző mutatja a fényképezés menü beállításkészletei 
közül éppen beállított készletet.
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A fényképezés menü beállításkészleteinek átnevezése

1 Jelölje ki a Rename (Átnevezés) parancsot, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

2 Megjelenik a fényképezési beállításkészletek listája. 
Jelölje ki a megfelelő beállításkészletet, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát.

3 A következő párbeszédpanel jelenik meg. Adjon meg egy nevet az alábbiak 
szerint.

Billentyűzet terület
A betűk kijelöléséhez 
használja a választógombot, 
a kiválasztáshoz nyomja 
meg a gomb közepét.

Név terület
A név itt jelenik meg. A 
kurzor mozgatásához 
nyomja meg a  gombot, és 
használja a választógombot.

Ha a kurzort a név területen mozgatni kívánja, nyomja meg a  gombot, 
majd használja a választógombot. Ha a kurzor aktuális helyén új betűt kíván 
beírni, a választógomb használatával jelölje ki a kívánt karaktert a billentyűzet 
területen, majd nyomja meg a választógomb közepét. A kurzor aktuális helyén 
lévő karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Ha a beállításkészlet nevének 
megváltoztatása nélkül vissza kíván térni a fényképezés menübe, nyomja meg a 

 gombot.

A beállításkészletek neve legfeljebb 20 karakter lehet. A huszadik utáni 
karaktereket törli a készülék.

4 A név szerkesztése után a beállításkészlet menübe 
való visszatéréshez nyomja meg az  gombot.
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Reset Shooting Menu (Fényképezés menü alaphelyzetbe állítása)
Az aktuális fényképezési beállításkészlet (  167) 
alapértékeinek visszaállításához jelölje ki a fényképezés 
menü (  166) Reset shooting menu (Fényképezés 
menü alaphelyzetbe állítása) elemét, majd nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

No

Yes Az alapbeállítások visszaállítása.

Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül.

Ez a parancs a következő beállításokat érinti:

Beállítás Alapérték

Image quality * JPEG Normal

Image size * Large

Beállítás Alapérték

Raw compression NEF (Raw)

White balance * Auto †

Hue 0File naming DSC

Hi-speed crop Off

JPEG compression Size priority Interval timer shooting ‡

Start time Now

Interval 00:01´:00˝

No. of intervals 1

No. of shots 1

Start Off

Non-CPU lens data

Focal length N/A

Maximum
aperture N/A

Multiple exposure ‡

Number of shots 2

Auto gain On

‡ Az összes beállításkészletre érvényes. Az 
alaphelyzetbe állításkor a fényképezés 
leáll.

* Az alapértelmezett értékek a kétgombos 
alaphelyzetbe állítási művelettel is 
visszaállíthatók (  133).

† Finomhangolás visszaállítása 0-ra.

High ISO NR On (normal)

ISO* 100

Image sharpening Auto

Color space sRGB

Tone compensation Auto

Color mode I

Long exp. NR Off
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Active Folder (Aktív mappa)
A későbbi képek tárolásához használt mappa 
kiválasztásához jelölje ki a fényképezés menü (  166) 
Active folder (Aktív mappa) elemét, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

 Mappák száma
A rögzítéshez és visszajátszáshoz több idő kell, ha a memóriakártya nagyszámú mappát 
tartalmaz.

 Automatikus mappalétrehozás
Ha az aktuális mappa 999 fájlt tartalmaz, vagy ha be van kapcsolva a fájlok sorszámozása 
(  196), és az aktuális mappa tartalmaz egy 9999 számú képet, a fényképezőgép a 
következő kép számára automatikusan új mappát hoz létre az aktuális mappa számához 
egyet hozzáadva. Ha a memóriakártya már tartalmaz egy 999-es számú mappát, a készülék 
letiltja a zárkioldást. Ha be van kapcsolva a fájlok sorszámozása, készülék akkor is letiltja 
a zárkioldást, ha az aktuális mappa száma 999, és tartalmaz egy 9999 számú képet. A 
fényképezés folytatásához hozzon létre egy 999-nél kisebb számú mappát, vagy jelöljön 
ki egy olyan meglévő mappát, amelynek száma 999 alatt van, és 999-nél kevesebb képet 
tartalmaz.

 Mappa létrehozása bekapcsoláskor
Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor megnyomja a  gombot, a legutóbbi mappaszámhoz 
egyet hozzáadva új mappa jön létre, amennyiben még nincsen meglévő, üres mappa. Ne 
felejtse el, hogy nem jön létre mappa, ha a legutóbbi mappa száma 999.

Beállítás Leírás

New

A jobb oldalon látható párbeszédpanel jelenik meg, 
az új mappa számának kiválasztásához használja 
a választógomb fel vagy le nyilát. Az új mappa 
létrehozásához és a fényképezés menübe való 
visszatéréshez nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A továbbiakban készülő fényképek ebben a 
mappában tárolódnak.

Select 
folder

Megjelenik a meglévő mappák listája. Mappa 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, a kiválasztáshoz és a fényképezés menübe 
való visszatéréshez nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A továbbiakban készülő fényképek a 
kiválasztott mappában tárolódnak.
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File Naming (Fájlnév)
A fényképek mentésénél a „DSC_” vagy „_DSC” karaktereket egy négyjegyű fájlszám 
és egy három betűből álló kiterjesztés követi a fájlok nevében (pl. „DSC_0001.JPG”). A 
File Naming (Fájlnév) beállítással a fájlnév „DSC” szakasza módosítható.

Jelölje ki a fényképezés menüben (  166) a File Naming 
(Fájlnév) lehetőséget, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A jobb oldalt látható menü jelenik meg; 
a következő párbeszédpanel megjelenítéséhez nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát.

Ha a kurzort az előtag területen jobbra vagy balra kívánja mozgatni, nyomja meg a 
 gombot, majd használja a választógombot. Ha a kurzor aktuális helyén új betűt 

kíván beírni, a választógomb használatával jelölje ki a kívánt karaktert a billentyűzet 
területen, majd nyomja meg a választógomb közepét. A kurzor aktuális helyén lévő 
karakter törléséhez nyomja meg a  gombot. Ha a fájok elnevezésére vonatkozó 
szabály megváltoztatása nélkül vissza kíván térni a fényképezés menübe, nyomja meg 
a  gombot.

A fájlnévelőtag szerkesztése után a fényképezés menübe való visszatéréshez nyomja 
meg az  gombot. Az új fényképek mentése ettől kezdve az új fájlelnevezési 
szabállyal történik.

Image Quality (Képminőség)
A képminőséghez nyolc beállítás érhető el. Lásd: 
„Fényképek készítése: Képminőség és képméret” (  
45).

Billentyűzet terület
A betűk kijelöléséhez 
használja a választógombot, a 
kiválasztáshoz nyomja meg a 
gomb közepét.

Előtag terület
A fájlnév előtagja itt jelenik 
meg. A kurzor jobbra vagy 
balra mozgatásához nyomja 
meg a  gombot, és használja 
a választógombot.
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Hi-Speed Crop (Gyorsító képvágás)
Az On (Be) beállítást akkor válassza, ha csak a kereső 
gyorsító képvágási részében látható területet kívánja 
fényképezni, így a sorozatfelvétel sebessége akár 
8 kép/mp-re nőhet, és több képet lehet tárolni a 
memóriapufferben. Lásd: „Fényképek készítése: High-
Speed Crop (Gyorsító képvágás)” (  41).

JPEG Compression (JPEG-tömörítés)
Állítsa be, hogy a készülék a JPEG képeket egy adott 
méretre, vagy a jobb képminőség érdekében változó 
méretűre tömörítse. Lásd: „Fényképek készítése: 
Képminőség és képméret” (  47).

Image Size (Képméret)
A képméret beállítása nagy, közepes és kicsi lehet. Lásd: 
„Fényképek készítése: Képminőség és képméret” (  
48).

Raw Compression (Raw tömörítés)
Állítsa be, hogy a NEF (RAW) képek tömörítése a 
RAW+JPEG (Fine) (Kiváló), RAW+JPEG (Normal) 
(Normál), RAW+JPEG (Basic) (Alapszintű) vagy NEF (Raw) 
képminőség-beállítással történjen. Lásd: „Fényképek 
készítése: Képminőség és képméret” (  48).

White Balance (Fehéregyensúly)
A fehéregyensúlyhoz kilencféle beállítás adható meg. 
Lásd: „Fényképek készítése: Fehéregyensúly” (  54).
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Long Exp. NR (Hosszú expozíció zajcsökkentése)
A 1/2 mp vagy nagyobb záridővel készített fényképeket 
a készülék módosíthatja az elszórt, világos képpontok 
formájában jelentkező „zaj” csökkentése érdekében. 
Jelölje ki a Long exp. NR (Hosszú expozíció 
zajcsökkentése) parancsot a fényképezés menüben (  
166), és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off (Ki) 
(alapérték)

On (Be)

1/2 mp vagy nagyobb zársebességnél működésbe 
lép a zajcsökkentés. A felvételek feldolgozásához 
szükséges idő több mint kétszeresére nő, és a 
memóriapufferben tárolható képek száma a 
felére csökken. A feldolgozás alatt a zársebesség/
rekeszérték kijelzőin  jel villog. A következő felvételt akkor lehet 
készíteni, amikor eltűnik a  jelzés. Vegye fi gyelembe, hogy ha 
feldolgozás közben játssza vissza a fényképeket, a monitoron megjelenő kép 
esetleg nem tükrözi a zajcsökkentés hatását.

A zajcsökkentés ki van kapcsolva, a fényképezőgép a szokásos módon 
üzemel.

High ISO NR (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél)
A nagy érzékenységgel készített fényképek módosíthatók 
a „zajcsökkentés" érdekében. Jelölje ki a High ISO 
NR (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) parancsot 
a fényképezés menüben (  166), és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás

On (Normal) 
(Be, normál)
(alapérték)

Off (Ki) A fényképezőgép csak HI-1 és HI-2 érzékenységnél végez zajcsökkentést.

A zajcsökkentés ISO 400–800 beállítás esetén működik, vagy ISO 400 
vagy magasabb érzékenység esetén ha a b1 Felhasználói Beállítás ON 
(Be) értékre lett állítva, megnöveli a feldolgozási időt és csökkenti az 
átmeneti memória kapacitását. HI-1 és HI-2, vagy az ON (High) (Be, 
nagy) beállítások esetén fokozott zajcsökkentés történik.

Leírás

On (High) 
(Be, nagy)
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ISO
Az érzékenység (ISO-egyenérték) az alapértelmezett 
értékről (100) megnövelhető. A HI-1 és HI-2 beállítás 
csak akkor választható, ha a b1 egyéni beállítás (ISO 
auto) ki van kapcsolva. Lásd: „Fényképek készítése: 
Érzékenység (ISO-egyenérték)” (  52).

Image sharpening (Képélesítés)
A képélesítéshez hét beállítás érhető el. Lásd: 
„Fényképek készítése: Képmódosítás” (  67).

Color Space (Színpaletta)
Állítsa be az sRGB vagy az Adobe RGB színpalettát. Lásd: 
„Fényképek készítése: Képmódosítás” (  69).

Color Mode (Színtér mód)
Három színtér mód áll rendelkezésre. Lásd: „Fényképek 
készítése: Képmódosítás” (  70).

Tone Compensation (Tónuskompenzáció)
A kép kontrasztjának szabályozásához öt beállítás 
érhető el. Lásd: „Fényképek készítése: Képmódosítás” 
(  68).
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Hue Adjustment (Színárnyalat-szabályozás)
A színárnyalat körülbelül –9° és +9° között állítható hét, 
körülbelül 3°-os lépésben. Lásd: „Fényképek készítése: 
Képmódosítás” (  71).

Interval Timer Shooting (Időzített felvételkészítés)
Fényképek automatikus készítése előre beállított 
időközönként. Lásd: „Fényképek készítése: Időzített 
felvételkészítés” (  122).

Non-CPU Lens Data (Nem CPU objektív adatai)
A gyújtótávolság és a maximális rekesznyílás megadása 
olyan funkciók használatát teszi lehetővé a nem 
CPU objektívekkel, mint a színes mátrix fénymérés, 
a rekeszérték megjelenítése és a kiegyenlített 
derítővakuzás. Lásd: „Fényképek készítése: Nem CPU 
objektívek” (  128).

Multiple Exposure (Többszörös expozíció)
Egyetlen fénykép készítése két-tíz expozícióval. 
Lásd: „Fényképek készítése: Képátfedés/többszörös 
expozíció” (  117).

Image Overlay (Képátfedés)
Új kép létrehozása két meglévő RAW fénykép egymásba 
komponálásával. A RAW fényképeknek a D2X készülék 
használatával kellett készülniük, és ugyanazon a 
memóriakártyán kell lenniük. Lásd: „Fényképek 
készítése: Képátfedés/többszörös expozíció” (  117).
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Az egyéni beállítások segítségével a fényképezőgép számos beállításának 
fi nomhangolása végezhető el, hogy azok megfeleljenek a felhasználó igényeinek, olyan 
beállításkombinációkat létrehozva, amelyek eltérnek a fényképezőgép vásárlásakor 
érvényes gyári alapértékektől. A C (Bank select – Beállításkészlet kiválasztása) és az R 
(Menu reset – Menü alaphelyzetbe állítása) egyéni beállítás mellett a CSM (Custom 
Settings – Egyéni beállítások) menü beállításai a következő hat csoportra vannak 
felosztva:

Custom Settings (Egyéni beállítások)
A fényképezőgép beállításainak fi nomhangolása

A kívánt csoport kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A kijelölt csoport 
beállításaitól kezdődően megjelenik az a1–f7 egyéni 
beállítások teljes listája. Másik csoportba tartozó 
beállítás kiválasztásához nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, és addig görgessen lefelé, amíg meg 
nem jelenik a kívánt beállítás, illetve a főmenübe való visszatéréshez és másik csoport 
kiválasztásához nyomja meg a választógomb balra nyilát. Az a1 egyéni beállítás (AF-
C mode priority – AF-C prioritás) és az f7 egyéni beállítás (No CF card? – Nincs 
CF kártya?) között közvetlenül átválthat: ha megnyomja a választógomb fel nyilát, 
miközben ki van jelölve az a1 egyéni beállítás, az f7 egyéni beállítás jelenik meg, míg 
a választógomb fel nyilának megnyomása az f7 egyéni beállítás kijelölése mellett az a1 
egyéni beállítást jeleníti meg.

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület-
választás engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

Csoport Egyéni beállítások

Autofocus a1–a8

Metering/Exposure b1–b7

Timers/AE&AF Lock c1–c5

Shooting/Display d1–d6

Bracketing/Flash e1–e8

Controls f1–f7

a

b

c

d

e

f
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A következő egyéni beállítások használhatók:

Beállítások

Bank select Custom setting bank

Menu reset Reset CSM menu

C

R

179

180–181

Timers/AE&AF Lockc

AE-L/AF-L Assignment of AE-L/AF-L buttonc2 192

Monitor off Monitor off delayc5 193

Self-timer Self-timer delayc4 193

AE Lock AE Lock buttonsc1 192

Auto meter-off Auto meter-off delayc3 193

Autofocusa

AF-S mode priority AF-S priority selectiona2 182

Vertical AF-ON Vertical AF-ON button functiona8 187

Focus area Focus area selecta7 187

Focus area Illum Focus area Illuminationa6 186

AF activation AF activationa5 185

AF-C mode priority AF-C priority selectiona1 182

Group dynamic AF Pattern selection in Group Dynamic AFa3 183–184

Lock-On Focus Tracking with Lock-Ona4 185

Metering/Exposureb

ISO step value ISO step valueb2 189

Center weight Center weight areab6 191

Exposure comp. Easy exposure compensationb5 190

Exposure comp. EV EV steps for exposure compensationb4 189

ISO auto ISO auto controlb1 188

EV step EV steps for exposure controlb3 189

Fine tune exposure Fine tune optimal exposureb7 191



178

A
 m

en
ü

k b
em

u
tatása—

C
u

sto
m

 Settin
g

s (Eg
yén

i b
eállításo

k)

Beállítások

Shooting/Displayd

Maximum shots Max No. of shots taken in continuous shootingd2 194–195

Shooting speed CL-Mode shooting speedd1 194

Exp. delay mode Exposure delay moded3 195

Illumination LCD Illuminationd6 197

Cntrl panel/fi nder Control panel/viewfi nder displayd5 196–197

File No. Seq. File number sequenced4 196

Bracketing/Flashe

Flash shutter speed Slowest speed when using fl ashe2 198

Manual mode bkting Auto bracketing in M exposure modee6 201

Auto BKT set Auto bracketing sete5 200

Modeling fl ash Preview button activates modeling fl ashe4 199

Flash sync speed Flash sync speed settinge1 198

AA fl ash mode AA fl ash modee3 199

Auto BKT selection Auto Bracketing Selection methode8 202

Auto BKT Order Auto bracketing ordere7 201

Controlsf

Multi selector When multi selector is pressed:f2 204

Command dials Customize command dialsf5 206–207

FUNC. button Assign FUNC. Buttonf4 205

Center button Multi selector center buttonf1 202–203

PhotoInfo/Playback Role of multi selector in Full-Frame Playbackf3 204

No CF card? Disable shutter if no CF cardf7 208

Buttons and dials Setting method for buttons and dialsf6 208
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C egyéni beállítás: Custom Setting Bank (Egyéni beállításkészletek)
Az egyéni beállítások négy beállításkészletben vannak tárolva. Az egyik 
beállításkészletben végzett módosítások nincsenek hatással a többire. Ha gyakran 
használt beállítások egy adott kombinációját szeretné eltárolni, válassza ki a négy 
készlet egyikét, és adja meg a fényképezőgépen a beállításokat. Az új beállítások 
akkor is megmaradnak a fényképezőgépben, amikor a készüléket kikapcsolja, és 
visszaállnak, amikor legközelebb kiválasztja ezt a beállításkészletet. A többi készletben 
más beállításkombinációkat lehet tárolni, így a felhasználó a beállításkészlet menüben 
a megfelelő készlet kiválasztásával egyik pillanatról a másikra tud váltani a kombinációk 
között.

A négy egyéni beállításkészlet neve alapértelmezés szerint A, B, C és D. A Rename 
(Átnevezés) parancs használatával ugyanúgy „beszédes” nevet adhat a készleteknek, 
mint azt a „A Shooting (Fényképezés) menü: Shooting Menu Bank (Fényképezés menü 
beállításkészletei)” című rész (  167) ismerteti.

A beállításkészlet menü megjelenítéséhez jelölje ki 
az egyéni beállítások menü (  176) Bank select 
(Beállításkészlet kiválasztása) elemét, majd nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

A*

(alapérték) Az A beállításkészlet kiválasztása.

B* A B beállításkészlet kiválasztása.

C* A C beállításkészlet kiválasztása.

D* A D beállításkészlet kiválasztása.

Rename A kiválasztott beállításkészlet átnevezése.

* Ez a felirat akkor is megjelenik, ha átnevezte a beállításkészletet.

 Érzékenység (ISO-egyenérték)
Ha miután az érzékenységnek HI-1 vagy HI-2 beállítást adott meg, egy olyan beállításkészletet 
választ ki, amelyben a b1 egyéni beállításhoz (ISO auto;  188) az On (Be) érték van 
kiválasztva, az érzékenység (ISO-egyenérték) nem fog automatikusan módosulni.
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 Kétgombos alaphelyzetbe állítás
Az egyéni beállítások nem állnak alapértékre a kétgombos alaphelyzetbe állítás 
végrehajtásakor (  133).

 Egyéni beállításkészlet
Ha az aktuális beállításkészlet az alapértékektől eltérő 
beállításokat tartalmaz, a hátsó kijelzőpanelen a CUSTOM 
(EGYÉNI) felirat jelenik meg a beállításkészlet betűjelével 
együtt. A módosított beállítások mellett az egyéni 
beállítások menü második szintjén egy csillag látszik.

R egyéni beállítás: Reset CSM menu (A Custom Settings 
(Egyéni beállítások) menü visszaállítása)
Az aktuális egyéni beállításkészlet (  179) alapértékeinek 
visszaállításához jelölje ki az egyéni beállítás menü (  
176) Menu reset (Menü alaphelyzetbe állítása) elemét, 
majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

No

Yes Az alapbeállítások visszaállítása.

Kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül.
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Az alábbiakban az alapértelmezett értékek felsorolása látható.

Beállítás

AF-S mode prioritya2 Focus

Vertical AF-ONa8 AF-ON+Focus area

Focus areaa7 No wrap

AF activationa5 Shutter/AF-ON

AF-C mode prioritya1 FPS rate

Group dynamic AFa3
Pattern 1 /

Center area

ISO step valueb2 1/3 step

Center weightb6 φ 8 mm

Exposure comp.b5 Off

Exposure comp. EVb4 1/3 step

ISO autob1 Off

EV stepb3 1/3 step

AE-L/AF-Lc2 AE/AF Lock

Monitor offc5 20 s

Self-timerc4 10 s

AE Lockc1 AE-L/AF-L button

Auto meter-offc3 6 s

Focus area illum
Manual focus mode On
Continuous mode On

When selected 0.2 s

a6

Alapérték

Shooting speedd1 3 fps

Maximum shotsd2 35

Beállítás Alapérték

Cntrl panel/fi nder
Rear control panel ISO
Viewfi nder display Frame count

d5

Illuminationd6 Lamp on switch

Flash shutter speede2 1/60

Manual mode bktinge6 Flash/speed

Auto BKT sete5 AE & fl ash

Modeling fl ashe4 On

Flash sync speede1 1/250

AA fl ash modee3 On

Auto BKT selectione8 Manual value select

Auto BKT ordere7 MTR>Under>Over

Center button
Shooting mode Center AF area
Playback mode Thumbnail on/off

f1

Multi selectorf2 Do nothing

FUNC. buttonf4 FV Lock

Command dials
Rotate direction Normal

Change Main/Sub Off
Aperture setting Sub-command dial

Menus and Playback Off

f5

Buttons and dialsf6 Default

No CF card?f7 On

PhotoInfo/Playbackf3 Info  /PB▲▼

Lock-Ona4 On

Fine tune exposureb7 0 *

File No. Seq.d4 Off

* Az összes fénymérési módra érvényes.

Exp. delay moded3 Off
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a1 egyéni beállítás: AF-C Priority Selection (AF-C prioritás kiválasztása)
Ez a beállítás szabályozza, hogy folyamatos szervo AF 
módban a fényképezőgép készíthet-e képet bármikor, 
amikor megnyomják az exponálógombot, (release 
priority – expozíció prioritás), vagy csak akkor, amikor 
a fényképezőgép rögzítette az élességet (focus priority 
– élességprioritás). Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  177) második szintjén az a1 AF-C mode 
priority (AF-C prioritás) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

a2 egyéni beállítás: AF-S Priority Selection (AF-S prioritás kiválasztása)
Ez a beállítás szabályozza, hogy egyszeri Szervo-AF 
módban a fényképezőgép csak akkor készíthet-e 
képet, amikor a fényképezőgép beállította az élességet 
(focus priority – élességprioritás), vagy bármikor, amikor 
megnyomják az exponálógombot, (release priority 
– expozíció prioritás). Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  177) második szintjén az a2 AF-S mode 
priority (AF-S prioritás) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Focus
(alapérték) Csak akkor lehet fényképet készíteni, amikor megjelenik az élességjelző (●).

Release Az exponálógomb megnyomásakor bármikor lehet fényképet készíteni.

Beállítás Leírás

FPS rate
(alapérték) Az exponálógomb megnyomásakor bármikor lehet fényképet készíteni.

FPS rate 
+ AF

Akkor is készíthető fénykép, amikor a fényképezőgép nem állította be az 
élességet. Folyamatos módban a felvételkészítés sebessége sötétség vagy 
rossz kontraszt esetén lelassul a jobb képélesség érdekében.

Focus Csak akkor lehet fényképet készíteni, amikor megjelenik az élességjelző (●).
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a3 egyéni beállítás: Pattern Selection in Group Dynamic AF 
(Elrendezésválasztás csoportos dinamikus AF módban)
Ez a beállítás határozza meg, hogy csoportos 
dinamikus AF módban (  77) hogyan csoportosulnak 
a fókuszterületek, illetve hogy a fényképezőgép 
elsőbbséget ad-e a kiválasztott csoport középső 
fókuszterületében levő tárgynak. Jelölje ki az egyéni 
beállítások menü (  177) második szintjén az a3 
Group dynamic AF (Csoportos dinamikus AF) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Pattern 1 /
Closest subject

Pattern 1 /
Center area
(alapérték)

Pattern 2 /
Closest subject

Pattern 2 /
Center area

Megegyezik a Pattern 1/Center area (1. elrendezés/középső 
fókuszterület) beállítással, de a fókuszterületek a 2. elrendezés (  
184) szerint vannak csoportosítva.

Megegyezik a Pattern 1/Closest subject (1. elrendezés/legközelebbi 
téma) beállítással, de a fókuszterületek a 2. elrendezés (  184) szerint 
vannak csoportosítva.

A fókuszterületek az 1. elrendezés (  184) szerint vannak csoportosítva. 
A fényképezőgép a kiválasztott csoport középső fókuszterületén levő 
tárgyra állítja be az élességet. Mivel a fényképezőgépnek nem kell 
kiválasztania a fókuszterületet, kevesebb ideig tart az élességállítás. Ha 
a tárgy elmozdul a középső fókuszterületről, a fényképezőgép az adott 
csoport többi fókuszterületéről származó adatok alapján állítja be az 
élességet. A kiválasztott csoport középső fókuszterülete a felső kijelzőn 
kiemelve jelenik meg.

A fókuszterületek az 1. elrendezés (  184) szerint vannak 
csoportosítva. A fényképezőgép automatikusan az aktuális 
fókuszterület-csoportban a fényképezőgéphez legközelebb levő 
tárgyat tartalmazó fókuszterületet választja ki. Ha a tárgy elmozdul a 
kiválasztott fókuszterületről, a fényképezőgép az adott csoport többi 
fókuszterületéről származó adatok alapján állítja be az élességet.
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* A középső fókuszterület-csoport kijelöléséhez nyomja meg egyszer a választógomb 
közepét, ezzel aktiválja a középső fókuszterület-csoportot, majd a választógomb 
közepének megnyomásával válthat a „1. középső” és a „2. középső” csoportok között. 
A „2. középső” csak akkor használható, amikor a Center button (Középső gomb) 
beállításának a Center AF area (Középső fókuszterület) (alapérték) van beállítva a (Custom 
Setting f1)>Shooting mode (f1 egyéni beállítás>Felvétel mód) beállításnál.

† Gyorsító képvágás módban a gyorsító képvágás területén kívüli fókuszmezők nem jelennek 
meg.

Pattern 2 *

Középső Jobb †Bal †

Felső

Alsó

2. középső Jobb †Bal † 1. középső

Felső

Alsó

Jobb †Bal † Középső

Felső

Alsó

2. középső Jobb †Bal † 1. középső

Felső

Alsó

Closest 
subject

Pattern 1

Center 
area

A fókuszterületek csoportosítása a következő (az illusztrációk a felső kijelzőn megjelenő 
ábrát mutatják):
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a4 egyéni beállítás: Focus Tracking with Lock-On 
(Fókuszkövetés és -rögzítés)
Ez a beállítás szabályozza, hogy az automatikus 
élességállítás hogyan alkalmazkodik a tárgy 
távolságának hirtelen, nagy mértékű változásaihoz. 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén az a4 Lock-On (Rögzítés letiltása) beállítást, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

On
(alapérték)

Off
A fényképezőgép azonnal állítja az élességet, amikor a tárgytól való 
távolság hirtelen változik. Egymástól különböző távolságra lévő tárgyak 
gyors egymás utáni fényképezése esetén érdemes használni.

A fényképezőgép vár az élesség állításával, amíg a tárgyhoz való 
távolság hirtelen változik. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a 
fényképezőgép újra elvégezze az élességállítást, amikor a képen 
keresztülhaladó tárgy rövid időre eltakarja a tárgyat.

a5 egyéni beállítás: AF Activation (AF-aktiválás)
Ez a beállítás szabályozza, hogy az exponálógomb és 
az AF-ON (AF-Be) gomb egyaránt használható legyen-
e az automatikus élességállítás elindítására, vagy csak 
az AF-ON (AF-Be) gombok egyikének megnyomására 
induljon. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) 
második szintjén az a5 AF activation (AF-aktiválás) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Shutter/AF-ON
(alapérték)

AF-ON only
Az automatikus élességállítás csak az AF-ON (AF-Be) gombok 
használatával hajtható végre.

Az automatikus élességállítás az AF-ON (AF-Be) gombok használatával 
vagy az exponálógomb félig történő lenyomásával hajtható végre.
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a6 egyéni beállítás: Focus area illumination 
(Fókuszmező megvilágítása)
Ennek a menünek a beállításai szabályozzák, hogy mikor 
és mennyi időre legyenek megvilágítva a fókuszterületek a 
keresőben. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) 
második szintjén az a6 Focus area illum (Fókuszterület 
megvilágítása) beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Manual
focus mode

Azt szabályozza, hogy manuális élességállítási 
módban megjelenjen-e az aktív fókuszterület. 
Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát 
a beállítás kijelöléséhez, majd a jobbra nyilát a 
beállítás érvényesítéséhez.
• On (Be) (alapérték): Az aktív fókuszterület megjelenik, 

ha Ön félig lenyomja az exponálógombot.
• Off (Ki): A manuális élességállítási módban nem jelennek meg a 

fókuszterületek.

Continuous 
mode

Azt szabályozza, hogy CH (folyamatos, nagy 
sebességű) vagy CL (folyamatos, kis sebességű) 
módban megjelenjen-e az aktív fókuszterület. 
Nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát 
a beállítás kijelöléséhez, majd a jobbra nyilát a 
beállítás érvényesítéséhez.
• On (Be) (alapérték): Folyamatos módban 

megjelenik az aktív fókuszterület.
• Off (Ki): Folyamatos módban nem jelenik meg az aktív fókuszterület.

When 
selected

Meghatározza, hogy kiválasztáskor meddig 
jelenjen meg az aktív fókuszterület. Nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát a beállítás 
kijelöléséhez, majd a jobbra nyilát a beállítás 
érvényesítéséhez.
• 0.2s (alapérték): Az aktív fókuszterület 0,2 mp-ig 

jelenik meg.
• 1s: Az aktív fókuszterület 1 mp-ig jelenik meg.
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a8 egyéni beállítás: Vertical AF-ON Button Function 
(Függőleges AF-Be gomb működése)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a függőleges 
fényképezésnél milyen funkciót kap az AF-ON (AF-Be) 
gomb. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) 
második szintjén az a8 Vertical AF-ON (Függőleges AF-Be) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Focus 
area

A fókuszterületet a függőleges AF-ON (AF-Be) gomb megnyomásával és a segédtárcsa 
elforgatásával lehet kiválasztani. A gomb más funkciókra nem használható.

AE/AF-L
A függőleges AF-ON (AF-Be) gomb megnyomása rögzíti az élességet és az 
expozíciót.

AE/AF-L+
Focus area

Mint az AF-ON+Focus area beállításnál, azzal a különbséggel, hogy a 
függőleges AF-ON (AF-Be) gomb rögzíti az élességet és az expozíciót.

AF-ON
A függőleges AF-ON (AF-Be) gomb megnyomása elindítja az automatikus 
élességállítást.

AF-ON+
Focus area
(alapérték)

A függőleges AF-ON (AF-Be) gomb megnyomása elindítja az automatikus 
élességállítást. A fókuszterületet a függőleges AF-ON (AF-Be) gomb 
megnyomásával és a segédtárcsa elforgatásával lehet kiválasztani.

a7 egyéni beállítás: Focus Area Select (Fókuszmező kiválasztása)
Alapértelmezés szerint a fókuszterület megjelenítését a 
négy szélső fókuszterület határolja, tehát ha például a 
választógomb fel nyilát akkor nyomja meg, amikor a felső 
fókuszterület van kiválasztva, annak nem lesz hatása. A 
fókuszterületek kiválasztását át lehet állítani „görgetéses” 
működésre. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  
177) második szintjén az a7 Focus area (Fókuszterület) beállítást, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

No wrap
(alapérték)

Wrap A fókuszterület körbegördül fentről le, lentről fel, jobbról balra, és balról jobbra.

A görgetés ki van kapcsolva.
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b1 egyéni beállítás: ISO Auto Control (ISO automatikus szabályozása)
Ha ehhez a beállításhoz az On (Be) érték van megadva, a fényképezőgép automatikusan 
állítja az érzékenységet (ISO-egyenértéket) az optimális expozíció érdekében. Ez a 
beállítás HI-1 vagy HI-2 érzékenység mellett nem érhető el.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén a b1 ISO auto (ISO automatikus szabályozása) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

 Beállításkészlet kiválasztása
Ha miután a b1 egyéni beállításhoz kiválasztotta az On (Be) értéket, egy olyan 
beállításkészletet választ ki a fényképezés menüben, amelyben az ISO beállítása HI-1 vagy 
HI-2, az érzékenység (ISO-egyenérték) nem fog automatikusan állítódni. Az érzékenység 
akkor sem állítódik automatikusan, ha az ISO HI-1 vagy HI-2 beállítása után egy olyan egyéni 
beállításkészletet választ ki, amelynél a b1 egyéni beállítás értéke On (Be).

 High ISO NR (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) (  173)
A képzajosodás főként ISO 400 vagy magasabb érzékenységgel készült fotókon jelentkezik. 
Az ISO 400 vagy magasabb érzékenységi beállítással készült felvételek zajcsökkentéséhez 
kapcsolja be a High ISO NR (képzaj csökkentése nagy érzékenységnél) opciót a felvételi 
menüben.

Beállítás Leírás

Off
(alapérték)

On

Ha a felhasználó által beállított érzékenységgel nem lehet optimális expozíciót 
elérni, az érzékenységet ennek ellensúlyozására módosítja a készülék, 
minimálisan az ISO 100 értéknek megfelelő, maximálisan az ISO 800 értéknek 
megfelelő beállításra. Ha ez a beállítás érvényben van, az érzékenységet nem 
lehet HI-1 vagy HI-2 értékre állítani. Vaku használata esetén a fényképezőgép 
a felhasználó által kiválasztott értéken rögzíti az érzékenységet.

Az érzékenység a felhasználó által beállított, rögzített értéken marad attól 
függetlenül, hogy az aktuális expozíciós beállításokkal optimális expozíciót 
lehet-e elérni.

On (Be) beállítás választása esetén a hátsó kijelző az 
ISO-AUTO értéket mutatja, az ISO-A érték pedig 
a kereső szélén látható. E két jelzés villogni kezd, 
ha az érzékenységet módosítják a felhasználó által 
megadott értékről.
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b2 egyéni beállítás: ISO Step Value (Érzékenység lépésköze)
Ez a beállítás határozza meg, hogy az érzékenység (ISO-
egyenérték) állítása 1/3 Fé (1/3 step, az alapértelmezett 
beállítás), ½ Fé (1/2 step) vagy 1 Fé (1 step) értéknek 
megfelelő lépésekben történjen. Jelölje ki az egyéni 
beállítások menü (  177) második szintjén a b2 ISO 
step value (Érzékenység lépésköze) beállítást, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

b3 egyéni beállítás: EV Steps for Exposure Control 
(Fé-lépésköz az expozíciószabályozáshoz)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a zársebesség, a 
rekesz és a sorozatkészítés állítása 1/3 Fé (1/3 step, 
az alapértelmezett beállítás), ½ Fé (1/2 step) vagy 1 
Fé (1 step) értéknek megfelelő lépésekben történjen. 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén a b3 EV step (Fé-lépésköz) beállítást, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

b4 egyéni beállítás: EV Steps for Exposure Compensation 
(Fé-lépésköz az expozíciókompenzációhoz)
Ez a beállítás határozza meg, hogy az 
expozíciókompenzáció állítása 1/3 Fé (1/3 step, az 
alapértelmezett beállítás), ½ Fé (1/2 step) vagy 1 Fé (1 
step) értéknek megfelelő lépésekben történjen. Jelölje 
ki a b4 Exposure comp. EV (Expozíciókompenzáció Fé) 
beállítást az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
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Beállítás Leírás

Off
(alapérték)

On

Az expozíciókompenzáció beállításához elegendő a tárcsa elforgatása. A 
használt tárcsa attól függ, milyen érték van megadva az f5 egyéni beállítás 
Change Main/Sub (Fő-/segédtárcsa módosítása) eleménél.

f5 Command dials>Change Main/Sub (Tárcsák>Fő-/segédtárcsa módosítása)
Off (Kikapcsolva) On (Bekapcsolva)

Expozíciós 
m

ód
P Segédtárcsa Segédtárcsa
S Segédtárcsa Főtárcsa
A Főtárcsa Segédtárcsa
M N.a.

Az expozíciókompenzációt csak a  gomb megnyomásával és a főtárcsa 
elforgatásával lehet beállítani.

b5 egyéni beállítás: Easy Exposure Compensation 
(Egyszerű expozíciókompenzáció)
Ez a beállítás szabályozza, hogy az expozíciókompenzáció (  97) beállításához 
szükséges-e a  gomb. Ha a On (Be) beállítás van kiválasztva, az expozíciókijelző 
közepén akkor is villogni fog a 0 jelzés, amikor az expozíciókompenzáció beállítása 
±0.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén a b5 Exposure comp. (Expozíciókompenzáció) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
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b6 egyéni beállítás: Center Weight Area 
(Középre súlyozás mérőmezője)
Az expozíció számításakor a középre súlyozott fénymérés 
a kép közepén lévő körnek ad a legnagyobb súlyt. Ennek 
a körnek az átmérőjét (φ) 6, 8, 10 és 13 mm-es értékre 
lehet beállítani (az alapérték 8 mm). Megjegyzés: az 
átmérő nem CPU objektívek használata esetén 8 mm-
re van rögzítve, függetlenül attól, hogy milyen beállítást 
választott a fényképezés menü Non-CPU lens data 
(Nem CPU objektív adatai) beállításánál). Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) 
második szintjén a b6 Center weight (Középre súlyozás) beállítást, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 

b7 egyéni beállítás: Fine Tune Optimal Exposure 
(Optimális expozíció fi nomhangolása)
Ezzel a beállítással fi nomhangolhatja a fényképezőgép 
által kiválasztott optimális expozíció értékét. Az expozíció 
az egyes mérési módszerekhez külön-külön módosítható 
+1 Fé és –1 Fé között 1/6 Fé lépésekkel. Jelölje ki az 
egyéni beállítások menü (  177) második szintjén a 
b7 Fine tune exposure (Expozíció fi nomhangolása) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. Üzenet jelenik meg, amely fi gyelmeztet arra, 
hogy az expozíció módosítása esetén nem jelenik meg 
az  ikon. Nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát a Yes (Igen) kijelöléséhez, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát (a No (Nem) lehetőséget 
választva az expozíció módosítása nélkül kilép). A mérési 
módszer kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd az expozíciós értékek listájának 
megjelenítéséhez nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

 Az expozíció fi nomhangolása
Az expozíció külön fi nomhangolása mindegyik egyéni beállításkészlethez külön elvégezhető. 
Megjegyzés: Nem jelenik meg az expozíciókompenzáció ikon ( ), ezért az expozíció 
módosításának mértékét csak a fi nomhangolási menü megjelenítésével lehet megállapítani 
A legtöbb helyzetben ajánlatos expozíciókompenzációt (  97) használni.
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c2 egyéni beállítás: Assignment of AE-L/AF-L Button 
(Az AE-L/AF-L gomb kiosztása)
Ez a beállítás szabályozza az AE-L/AF-L gomb működését. 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) második 
szintjén a c2 AE-L/AF-L beállítást, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

AF Lock
Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az élesség rögzítődik. Az expozíció 
nem lesz rögzítve.

AE Lock 
hold

Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az expozíció rögzítődik, és a gomb 
ismételt megnyomásáig vagy a fénymérő kikapcsolásáig rögzítve marad.

AE Lock 
hold/reset

AE Lock only
Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az expozíció rögzítődik. Az 
élességállítás nem lesz rögzítve.

Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az expozíció rögzítődik, és a gomb 
ismételt megnyomásáig, a zár kioldásáig vagy a fénymérő kikapcsolásáig 
rögzítve marad.

AE/AF Lock
(alapérték)

Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az élesség és az expozíció egyaránt 
rögzítődik.

AF-On Az AE-L/AF-L gomb ugyanazt a funkciót látja el, mint az AF-ON gomb.

c1 egyéni beállítás: AE-Lock Buttons (AE-rögzítés gombok)
Ez a beállítás határozza meg, hogy mi szabályozza az 
expozíciórögzítést. Jelölje ki az egyéni beállítások menü 
(  177) második szintjén a c1 AE Lock (AE-rögzítés) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 

Beállítás Leírás

AE-L/AF-L Button
(alapérték)

+Release Button
Az expozíció az AE-L/AF-L gomb megnyomásával vagy az 
exponálógombot félig lenyomva rögzíthető.

Az expozíció csak az AE-L/AF-L gomb lenyomásakor rögzíthető.
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c3 egyéni beállítás: Auto Meter-off Delay 
(Automatikus fénymérés kikapcsolásának késleltetése)
Ez a beállítás szabályozza, hogy meddig mérje a 
fényképezőgép a fényt, amikor nem történik semmilyen 
művelet: 4 mp, 6 mp (alapérték), 8 mp vagy 16 mp, 
illetve a fényképezőgép kikapcsolásáig (No limit 
– Nincs korlátozás). Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  177) második szintjén a c3 Auto meter-off 
(Automatikus fénymérés kikapcsolása) beállítást, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. Az akkumulátorok működési időtartamának növeléséhez célszerű 
rövidebb fénymérő-kikapcsolási késleltetést használni.

c4 egyéni beállítás: Self-Timer Delay (Az önkioldó késleltetése)
Ez a beállítás szabályozza az exponálás késleltetését 
önkioldó módban. Az exponálás késleltetésének értéke 
körülbelül 2 mp, 5 mp, 10 mp (alapérték) vagy 20 mp 
lehet. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  177) 
második szintjén a c4 Self-timer (Önkioldó) beállítást, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

c5 egyéni beállítás: Monitor off Delay (Monitor kikapcsolásának késleltetése)
Ez a beállítás szabályozza, hogy a monitor meddig maradjon 
bekapcsolva, amikor nem történik semmilyen művelet: 10 
mp, 20 mp (alapérték), 1 perc, 5 perc vagy 10 perc. Jelölje ki 
az egyéni beállítások menü (  177) második szintjén a c5 
Monitor off (Monitor kikapcsolása) beállítást, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Az akkumulátorok 
működési időtartamának növeléséhez célszerű rövidebb monitorkikapcsolási késleltetést 
használni.

 Az EH-6 hálózati tápegység
Amikor a fényképezőgép a külön beszerezhető EH-6 hálózati tápegységről kapja az 
áramot, a fénymérő nem kapcsol ki, és a monitor is csak tíz perc után kapcsolódik ki, a c3 
(Auto meter-off – Fénymérés automatikus kikapcsolása) és a c5 (Monitor off – Monitor 
kikapcsolása) egyéni beállításoktól függetlenül.
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* Feltéve, hogy a JPEG compression (JPEG tömörítés) beállítása Size priority. Az Optimal 
quality (Optimális minőség) beállítás esetén a JPEG képek fájlmérete akár nyolcvan 
százalékkal megnövekszik, és ennek megfelelően változik az egy sorozatban készíthető 
felvételek száma is.

Képminőség Gyorsító képvágás: Ki Gyorsító képvágás: Be

Tömörítetlen NEF (RAW)+JPEG * 16 28

Tömörítetlen NEF (RAW) 17 29

Tömörített NEF (RAW) 17 29

TIFF (RGB) 16 28

JPEG * 22 35

Tömörített NEF (RAW)+JPEG * 16 28

d1 egyéni beállítás: CL-Mode shooting speed 
(Felvételkészítés sebessége CL módban)
Ez a beállítás határozza meg, hogy CL (folyamatos, kis sebességű) módban milyen 
sebességgel lehet készíteni a fényképeket (időzített felvételkészítés esetén szintén 
ez a beállítás határozza meg a sorozatfelvétel sebességét egyszeri felvételkészítés 
és tükörfelcsapás módban). A felvételkészítés sebessége 1 és 7 kép/mp közötti 
értékekre állítható be, az alapérték 3 kép/mp. A maximális sebesség a megadott 
beállítástól függetlenül 4 kép/mp, ha a Hi-speed Crop (Gyorsító képvágás) beállítása 
Off (Kikapcsolva) (  41). Kisebb zársebesség mellett csökkenhet a sorozatfelvétel 
sebessége.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második 
szintjén a d1 Shooting speed (Felvételkészítés 
sebessége) beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

d2 egyéni beállítás: Max No. of shots taken in continuous shooting 
(Sorozatfelvétel esetén készíthető felvételek maximális száma)
A folyamatos (C) módban egy sorozatban készíthető felvételek száma 1 és 35 között 
tetszőleges értékre állítható. Az egyetlen sorozatban készített felvételek maximális 
száma a beállított értéktől függetlenül nem haladhatja meg a következő értékeket:
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d3 egyéni beállítás: Exposure Delay Mode 
(Expozíciókésleltetési mód)
Az exponálás körülbelül 0,4 másodperccel késleltethető 
az exponálógomb megnyomása után, így csökken a 
fényképezőgép rázkódása olyan helyzetekben, amikor 
a készülék elmozdulása elmosódott fényképeket 
eredményezne (például mikroszkópos fényképezésnél). 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második 
szintjén a d3 Exp. delay mode (Expozíciókésleltetési 
mód) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off
(alapérték)

On A zár az exponálógomb lenyomása után körülbelül 0,4 másodperccel old ki.

A zár kiold az exponálógomb lenyomásakor.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második 
szintjén a d2 Maximum shots (Felvételek maximális 
száma) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. A felvételek számának beállításához nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
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d4 egyéni beállítás: File Number Sequence (Fájlok sorszámozása)
Amikor fényképet készít, a fényképezőgép az új fájlt az 
előzőleg használt számhoz egyet hozzáadva nevezi el. 
Ez a beállítás szabályozza, hogy új mappa létrehozása, 
a memóriakártya formázása, vagy új memóriakártya 
készülékbe helyezése esetén folytatódjon-e a fájlok 
számozása. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) 
második szintjén a d6 File No. Seq. (Fájlok sorszámozása) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

On

Off
(alapérték)

Reset

Mint az On (Bekapcsolva) beállításnál, csak a következő fénykép az aktuális 
mappában lévő legnagyobb számú fájl számához egyet adva lesz elnevezve. 
Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz fényképet, a fájlszámozás 0001-től 
indul újra.

Új mappa létrehozásakor, a memóriakártya formázásakor vagy ha a 
készülékbe új memóriakártyát helyeznek, a fájlok számozása ismét 0001-től 
kezdődik.

Új mappa létrehozásakor, a memóriakártya formázásakor vagy ha a 
készülékbe új memóriakártyát helyeznek, a fájlok számozása az utolsó 
használt számtól, illetve az aktuális mappában található legmagasabb számú 
fájltól folytatódik attól függően, hogy a két érték közül melyik magasabb. 
Ha fényképet készít, amikor az aktuális mappa egy 9999-es számú képet 
tartalmaz, akkor automatikusan egy új mappa jön létre, és a fájlszámozás 
0001-től indul újra.

d5 egyéni beállítás: Control Panel/Viewfi nder Display 
(Kijelző/kereső)
Ennek a menünek a beállításai szabályozzák, hogy 
a keresőben és a hátsó kijelzőn milyen információk 
jelenjenek meg. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  
178) második szintjén a d5 Cntrl panel/fi nder (Kijelző/
kereső) beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.
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Beállítás Leírás

Rear
control 
panel

Beállítja, hogy a hátsó kijelző az érzékenységet (ISO-
egyenértéket) vagy a még készíthető képek számát 
jelenítse-e meg. Nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, majd a jobbra 
nyilát a beállítás érvényesítéséhez.
• ISO (alapérték): A hátsó kijelző az érzékenységet 

mutatja.
• Exposures remaining (Még készíthető képek száma): A hátsó kijelző a 

még készíthető képek számát mutatja. Az érzékenység csak az ISO gomb 
megnyomására jelenik meg.

Viewfi nder 
display

Beállítja, hogy a kereső a képkockaszámlálót 
vagy a még készíthető képek számát mutassa-e 
(a memóriapufferben tárolható képek száma a 
beállítástól függetlenül megjelenik az exponálógomb 
megnyomásakor). Nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, majd a jobb 
gombját a beállítás érvényesítéséhez.
• Frame count (Képkocka száma) (alapérték): A keresőben a 

képkockaszámláló jelenik meg.
• Exposures remaining (Még készíthető képek száma): A kereső a még 

készíthető képek számát mutatja.

d6 egyéni beállítás: LCD Illumination (LCD megvilágítás)
Ez a beállítás szabályozza a kijelző háttérvilágítását (az 
LCD megvilágítását). Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  178) második szintjén a d6 Illumination 
(Megvilágítás) beállítást, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Any button

Lamp on switch
(alapérték)

A kijelzők csak akkor lesznek megvilágítva, ha a főkapcsoló  állásba 
van forgatva.

A kijelzők mindig meg vannak világítva, amikor a fénymérő aktív (ne 
felejtse el, hogy ez nagyobb terhelést jelent az akkumulátorra).
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e1 egyéni beállítás: Flash Sync Speed Setting 
(Vakuszinkron sebessége beállítás)
Ez a beállítás szabályozza a vakuszinkronizálási 
sebességet. A beállítási tartomány ½50 mp (az alapérték 
1/250) és 1/60 mp (1/60) között van. SB-800 vagy 
SB-600 vaku használatánál az automatikus FP nagy 
zársebességű vakuszinkron mód bekapcsolásához 
válassza az 1/250 (Auto FP) beállítást (ha a beállítás 
ki van választva, és nem SB-800 vagy SB-600 vaku van 
csatlakoztatva, a vakuszinkronizálási sebesség ½50 mp lesz). Ha a fényképezőgép 
P vagy A expozíciós módban ½50 mp zársebességet mutat, az automatikus nagy 
zársebességű vakuszinkron akkor lép működésbe, ha a tényleges zársebesség nagyobb 
az ½50 mp értéknél.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén az e1 Flash sync speed 
(Vakuszinkron sebessége) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

e2 egyéni beállítás: Slowest Speed When Using Flash 
(A legkisebb sebesség vakuhasználat esetén)
Ez a beállítás határozza meg, hogy mi lehet a 
legalacsonyabb zársebesség, ha vakut használ 
programozott automatikus vagy rekesz-előválasztásos 
automata módban (idő-előválasztásos automata vagy 
manuális módban a zársebességet akár 30 mp értékre 
is be lehet állítani ettől a beállítástól függetlenül). A 
beállítási tartomány 1/60 mp (az alapérték 1/60) és 30 
mp (30") között van.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén az e2 Flash shutter 
speed (Vakuzási zársebesség) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

 A zársebesség rögzítése a vakuszinkron sebességének határán
Ha a zársebességet idő-előválasztásos automata vagy manuális expozíciós módban 
a vakuszinkron sebességének a határán kívánja rögzíteni, válassza a leglassabb utáni 
zársebességet (30 mp vagy ). A felső kijelzőn a vakuszinkron jelzőjénél ilyenkor egy 
X jel látható.
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e3 egyéni beállítás: AA Flash Mode (AA vakumód)
Ez a beállítás szabályozza, hogy a vaku teljesítményét 
automatikusan állítsa-e hozzá a készülék a rekeszhez, 
amikor SB-80DX vagy SB-28DX vakuval külső 
fénymérőt használ (az SB-800 esetén a vakun beállított 
üzemmód működik, tekintet nélkül az e3 egyéni 
beállítás értékére). Jelölje ki az egyéni beállítások menü 
(  178) második szintjén az e3 AA fl ash mode (AA 
vakumód) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

On
(alapérték)

Off
A rekeszérték beállítása manuálisan történik a vaku kezelőszerveivel (nem TTL 
automatikus mód).

A vaku teljesítménye automatikusan igazodik a rekeszhez, amikor SB-80DX 
vagy SB-28DX vakuval külső fénymérőt használ (automatikus rekesz).*

* Nem CPU objektívek esetén az automatikus rekeszállítás használatához meg kell adni az 
objektív maximális rekesznyílásához tartozó értéket a fényképezés menü Non-CPU lens 
data (Nem CPU objektív adatai) beállításával.

e4 egyéni beállítás: Preview Button Activates Modeling Flash 
(Próbavakuzás a mélységélesség-ellenőrző gombbal)
Ez a beállítás határozza meg, hogy az SB-800 
és az SB-600 vaku végezzen-e próbavakuzást a 
mélységélesség-ellenőrző gomb lenyomásakor. Jelölje ki 
az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén 
az e4 Modeling fl ash (Próbavakuzás) beállítást, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

On
(alapérték)

Off Nem történik próbavakuzás a mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor.

Mélységélesség-ellenőrzéskor próbavakuzás történik (  85).



200

A
 m

en
ü

k b
em

u
tatása—

C
u

sto
m

 Settin
g

s (Eg
yén

i b
eállításo

k)

e5 egyéni beállítás: Auto Bracketing Set 
(Automatikus sorozatkészítés beállítása)
Ez a beállítás határozza meg, hogy az automatikus 
sorozatkészítés milyen beállításokra vonatkozzon. Jelölje 
ki az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén 
az e5 Auto BKT set (Automatikus sorozatkészítés 
beállítása) lehetőséget, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

AE only
A fényképezőgép csak az expozíció állításával végzi a sorozatfelvétel-
készítést.

AE & fl ash
(alapérték)

A fényképezőgép az expozíció és a vakuteljesítmény állításával végzi a 
sorozatfelvétel-készítést.

WB bracketing
A fényképezőgép a fehéregyensúly állításával végzi a sorozatfelvétel-
készítést.

Flash only
A fényképezőgép csak a vakuteljesítmény állításával végzi a 
sorozatfelvétel-készítést.

 Fehéregyensúly-sorozat
A fehéregyensúly-sorozat nem használható NEF (RAW) vagy NEF+JPEG képminőség-
beállítások mellett.
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e6 egyéni beállítás: Auto Bracketing in M Exposure Mode 
(Automatikus sorozatkészítés M expozíciós módban)
Ez a beállítás határozza meg, hogy milyen beállítások 
változzanak, amikor az AE & fl ash (AE/Vaku) vagy AE only 
(Csak AE) érték van kiválasztva az e5 egyéni beállításnál 
manuális expozíciós módban. Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  178) második szintjén az e6 Manual mode bkting 
(Sorozatkészítés manuális módban) beállítást, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Flash/speed/
aperture

Flash/speed
(alapérték)

A fényképezőgép csak a zársebességet (az e5 egyéni beállítás értéke AE only – Csak AE) vagy a 
zársebességet és a vakuteljesítményt (az e5 egyéni beállítás értéke AE & fl ash – AE/Vaku) is állítja.

A fényképezőgép a zársebességet és a rekeszt (az e5 egyéni beállítás értéke 
AE only – Csak AE) vagy a zársebességet, a rekeszt és a vakuteljesítményt (az 
e5 egyéni beállítás értéke AE & fl ash – AE/Vaku) is állítja.

Flash 
only

Flash/
aperture

A fényképezőgép csak a rekeszt (az e5 egyéni beállítás értéke AE only – Csak AE) vagy a 
rekeszt és a vakuteljesítményt (az e5 egyéni beállítás értéke AE & fl ash – AE/Vaku) is állítja.

A fényképezőgép csak a vakuteljesítményt (az e5 egyéni beállítás értéke AE 
& fl ash – AE/Vaku) állítja.

• Ha nincsen vaku csatlakoztatva, amikor a b1 egyéni beállítás (ISO auto) be van kapcsolva, 
a fényképezőgép a megadott beállítástól függetlenül csak az érzékenységet állítja.

• A vakus sorozatkészítés csak i-TTL D-TTL vagy AA vakuvezérléssel végezhető.

e7 egyéni beállítás: Auto Bracketing Order 
(Automatikus sorozatkészítés sorrendje)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a gép milyen 
sorrendben hajtsa végre a sorozatkészítési műveletet. 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második 
szintjén az e7 Auto BKT Order (Automatikus 
sorozatkészítés sorrendje) lehetőséget, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Under>MTR>Over

MTR>Under>Over
(alapérték)

A sorozatkészítés végrehajtása a „Sorozatkészítés” (  98) fejezetben 
leírtak szerint történik.

A sorozatkészítést a legkisebbtől a legnagyobb értékig haladva végzi el a fényképezőgép.
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e8 egyéni beállítás: Auto Bracketing Selection Method 
(Automatikus sorozatkészítés kiválasztási módszere)
Ez a funkció szabályozza, hogyan választja ki a 
fényképezőgép a sorozatkészítési programot. Jelölje ki 
az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén az 
e8 Auto BKT selection (Automatikus sorozatkészítés 
kiválasztási módszere) lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Preset 
value select

Manual 
value select
(alapérték)

A  gomb megnyomásával és a főtárcsa elforgatásával állíthatja be a 
felvételek számát, a melléktárcsával pedig a sorozatkészítés lépésközét.

A  gomb megnyomásával és a főtárcsa forgatásával kapcsolhatja ki 
vagy be a sorozatkészítést. A  gomb megnyomásával és a melléktárcsa 
forgatásával állíthatja be a felvételek számát és a sorozatkészítés lépésközét.

f1 egyéni beállítás: Multi Selector Center Button 
(Választógomb közepének funkciója)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a választógomb 
közepének megnyomásával milyen műveleteket lehet 
végezni. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) 
második szintjén az f1 Center button (Középső gomb) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Shooting Mode (Felvétel mód)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a választógomb 
közepének megnyomásával milyen műveleteket lehet 
végezni a fényképezőgép felvétel üzemmódjában.

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választását engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.
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A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Center AF 
area

(alapérték)

A választógomb közepének megnyomásával a középső fókuszterületet 
vagy fókuszterület-csoportot (csoportos dinamikus AF) választhatja ki. Ha 
az a3 egyéni beállításhoz (Group dynamic AF – csoportos dinamikus AF) 
a Pattern 2 (2. elrendezés) érték van megadva, a választógomb közepének 
megnyomásával lehet váltani a fókuszterület-csoportok között.

Illuminate 
AF area

A választógomb közepének megnyomása kivilágítja az aktív fókuszterületet 
vagy fókuszterület-csoportot (csoportos dinamikus AF) a keresőben.*

Not used
Ha a gép felvétel módban van, a választógomb közepének megnyomása 
semmilyen hatást nem vált ki.*

* A választógomb közepének megnyomásával nem lehet váltani a fókuszterület-csoportok 
között, amikor az a3 egyéni beállításhoz (Group dynamic AF – csoportos dinamikus AF) a 
Pattern 2 (2. elrendezés) érték van megadva.

Playback Mode (Visszajátszás mód)
Ez a beállítás határozza meg, hogy a választógomb 
közepének megnyomásával milyen műveleteket 
lehet végezni visszajátszás üzemmódban. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Thumbnail 
on/off

(alapérték)

A fényképenkénti és a kisképes megjelenítés között válthat a választógomb 
közepének megnyomásával.

Histogram 
on/off

A hisztogram megjelenítését kapcsolhatja ki és be a választógomb 
közepének megnyomásával.

Zoom 
on/off

Ráközelíthet a képre a választógomb közepének 
megnyomásával, az ismételt megnyomással 
visszatérhet a teljes képes vagy kisképes 
visszajátszáshoz. Ha ez a beállítás van kiválasztva, 
jobb oldalon megjelenik a nagyítási beállítások 
menüje. Válasszon a Low magnifi cation (Kis 
nagyítás), Medium magnifi cation (Közepes 
nagyítás) és High magnifi cation (Nagy nagyítás) lehetőség közül.
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f2 egyéni beállítás: When Multi Selector Is Pressed 
(A választógomb megnyomásakor)
Ha szükséges, a választógomb segítségével 
aktiválhatja a fénymérőket vagy elindíthatja az 
automatikus élességállítást. Jelölje ki az egyéni 
beállítások menü (  178) második szintjén az f2 
Multi selector (Választógomb) beállítást, és nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Reset mtr-off delay

Do nothing
(alapérték)

Initiate autofocus
AF-S vagy AF-C módban a választógomb megnyomásával aktiválhatja a 
fénymérőt. A választógomb megnyomására a fényképezőgép élességet állít.

A választógomb nem kapcsolja be a fénymérőt vagy az 
automatikus élességállítást.

A választógomb megnyomásával aktiválhatja a fénymérőt.

f3 egyéni beállítás: Role of Multi Selector in Full-Frame Playback
(A választógomb funkciója teljes képes visszajátszásnál)
Alapbeállítás szerint lejátszás közben a választógomb 
fel vagy le nyilának megnyomására megjelenik 
a memóriakártyán található többi kép, míg a 
választógomb bal vagy jobb nyilának megnyomása 
megváltoztatja a megjelenített fényképadatokat. Az f3 
egyéni beállítás ezeket a funkciókat tudja megcserélni. 
Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második 
szintjén az f3 PhotoInfo/Playback (Fényképadatok/Visszajátszás) beállítást, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Info▲▼/PB  
A megjelenített fényképadatok változnak a választógomb fel vagy le 
nyilával, további képek jeleníthetők meg a bal vagy jobb nyíllal.

Info  /PB▲▼
(alapérték)

További képek jeleníthetők meg a választógomb fel vagy le nyilával, a 
megjelenített fényképadatok változnak a bal vagy jobb nyíllal.
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f4 egyéni beállítás: Assign FUNC. Button 
(A FUNC. gomb működésének beállítása)
Ez a beállítás szabályozza, hogy a FUNC. gomb 
megnyomására milyen funkció hajtódjon végre. Jelölje 
ki az f4 FUNC. Button (FUNC. gomb) lehetőséget az 
egyéni beállítások menü (  178) második szintjén, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

FV Lock/
Lens data

Lásd fent, kivéve, hogy amikor ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva az 
SB-800 vagy az SB-600 vaku, a FUNC. gomb és a tárcsák a nem CPU objektívek 
(  128) fókusztávolságának és rekeszének beállítására használható. 

FV Lock
(alapérték)

Ha SB-800 vagy SB-600 vakut használ, a gép rögzíti a vakuértéket a FUNC. 
gomb megnyomásakor. A vakuteljesítmény-rögzítés kikapcsolásához nyomja 
meg újra a gombot.

1 step spd/
aperture

Ha a tárcsák forgatása közben megnyomja a FUNC. gombot, a zársebesség (S és M expozíciós 
módban) és a rekesz (A és M expozíciós módban) állítása 1 Fé lépésközzel történik.

Flash off A vaku nem villan a FUNC. lenyomva tartása alatt készített fényképeken.

Same as
AE-L/AF-L A FUNC. gomb AE-L/AF-L gombként üzemel.

Bracketing 
burst

A FUNC. gomb lenyomva tartásakor az expozíciósorozat és a vakus sorozatkészítés összes 
képe külön-külön készül, az exponálógomb minden egyes megnyomására. Folyamatos 
nagy sebességű és folyamatos kis sebességű módban a fényképezőgép addig ismétli a 
sorozatkészítést, ameddig le van nyomva az exponálógomb. Ha fehéregyensúly-sorozat van 
kiválasztva, a fényképezőgép a fényképeket legfeljebb 8 kép/mp sebességgel (egyfelvételes 
vagy folyamatos, nagy sebességű módban), illetve 1–7 kép/mp sebességgel (folyamatos, kis 
sebességű módban) készíti, és mindegyik felvételnél fehéregyensúly-sorozatot készít.

Center-
weighted A FUNC. gomb lenyomásakor bekapcsol a középre súlyozott fénymérés.

Matrix
metering A FUNC. gomb lenyomásakor bekapcsol a mátrix fénymérés.

Spot
metering A FUNC. gomb lenyomásakor bekapcsol a szpot fénymérés.

Hi-speed 
crop

A FUNC. gomb és a főtárcsa használatával lehet ki- és bekapcsolni a gyorsító 
képvágás üzemmódot (  41). Többszörös expozíció esetén az első felvétel 
elkészítése után nem lehet módosítani a gyorsító képvágás üzemmódot.
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f5 egyéni beállítás: Customize Command Dials (Tárcsák testreszabása)
A funkció segítségével vezérelheti a fő- és a segédtárcsa 
működését. Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  
178) második szintjén az f5 Command dials (Tárcsák) 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy 
le nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Rotate 
direction

Meghatározza a tárcsák forgatási irányát a 
rugalmas program, a zársebesség, az egyszerű 
expozíciókompenzáció, az expozíciós mód, az 
expozíciókompenzációs érték, a sorozatkészítési 
lépésköz és a vakuszinkron mód állításakor. Nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, 
majd a jobb nyilát a beállítás érvényesítéséhez.
• Normal (Normál) (alapérték): Normál tárcsaelforgatási irány.
• Reverse (Fordított): A tárcsaelforgatási irány fordított.

Change 
Main /
Sub

A zársebesség és a rekesz állításánál a fő- és a 
segédtárcsa funkciói fel vannak cserélve. Nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, 
majd a jobb nyilát a beállítás érvényesítéséhez.
• Off (Ki) (alapérték): A főtárcsa vezérli a zársebességet, 

a segédtárcsa pedig a rekeszbeállítást.
• On (Bekapcsolva): A főtárcsa vezérli a rekeszbeállítást, 

a segédtárcsa pedig a zársebességet.

Aperture 
setting

Meghatározza, hogy a rekeszállítás az objektív rekeszállító 
gyűrűjével vagy a tárcsákkal történik-e. A megadott 
beállítástól függetlenül a nem CPU objektíveknél a 
rekeszállításra a rekeszállító gyűrűt kell használni, a 
rekeszállító gyűrűvel fel nem szerelt G típusú objektíveknél 
pedig a tárcsákat. Nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát a beállítás kijelöléséhez, majd a jobbra nyilát a beállítás érvényesítéséhez.
• Sub-command dial (Segédtárcsa) (alapérték): A rekeszértéket csak a 

segédtárcsával lehet állítani (vagy a főtárcsával, ha a Change Main/Sub 
– Fő-segéd módosítása – beállítás értéke On).

• Aperture ring (Rekeszállító gyűrű): A rekeszértéket csak a rekeszállító gyűrűvel 
lehet állítani. A fényképezőgépen a rekeszérték kijelzője 1 Fé lépésközökkel 
mutatja a rekeszértéket. Ez a beállítás automatikusan kiválasztódik, amikor 
nem CPU objektív van a fényképezőgéphez csatlakoztatva.
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Beállítás Leírás

Menus 
and 

Playback

A tárcsák működését szabályozza visszajátszás, illetve 
a menük megjelenítése közben. Nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát a beállítás kijelöléséhez, 
majd a jobb nyilát a beállítás érvényesítéséhez.
• Off (Ki) (alapérték): A választógomb használatával 

lehet kiválasztani a megjelenített képet, kijelölni a 
kis képeket, és mozogni a menükben.

• On (Be): A főtárcsa ugyanazt a funkciót látja el, mint a választógomb jobbra 
vagy balra nyilának megnyomása. A segédtárcsa ugyanazt a funkciót látja 
el, mint a választógomb fel vagy le nyilának megnyomása. Megjegyzés: 
Ez a beállítás nem befolyásolja a tárcsák működését a visszajátszott kép 
nagyításakor.
Képek egyenkénti visszajátszása: a főtárcsával lehet kiválasztani a 
megjelenített képet, a segédtárcsával lehet megjeleníteni a fénykép további 
adatait.
Kisképes visszajátszás: a főtárcsa jobbra és balra, a segédtárcsa fel és le 
mozgatja a kurzort.
Navigálás a menüben: a főtárcsa a kijelölő sort fel és le mozgatja. A 
segédtárcsa jobbra forgatásával az almenüket lehet megjeleníteni, balra 
forgatásával vissza lehet térni az előző menübe. A kiválasztáshoz nyomja 
meg a választógomb jobbra nyilát, nyomja meg a választógomb közepét, 
vagy nyomja meg az  gombot.
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f7 egyéni beállítás: Disable Shutter If No CF Card 
(Exponálás tiltása, ha nincs memóriakártya)
Ezzel a beállítással engedélyezni lehet az exponálást 
olyankor, amikor nincsen memóriakártya a 
fényképezőgépben. Vegye fi gyelembe, hogy amikor a 
fényképeket a Nikon Capture 4 Camera Control program 
használatával számítógépre rögzíti, a fényképek nem 
tárolódnak el a fényképezőgép memóriakártyájára, és 
az exponálógomb ettől a beállítástól függetlenül használható marad.

Jelölje ki az egyéni beállítások menü (  178) második szintjén az f7 No CF card? (Nincs 
CF kártya?) beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off

On
(alapérték)

Az exponálógomb nem használható, ha nincsen a készülékben 
memóriakártya.

Az exponálógomb akkor is használható, ha nincsen a készülékben memóriakártya.

f6 egyéni beállítás: Setting Method for Buttons and Dials 
(Gombok és tárcsák beállítási módszere)
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a rendesen egy gomb 
lenyomva tartásával és az egyik tárcsa elforgatásával 
végzett beállításokat a gomb felengedése után lehessen 
elvégezni a tárcsával. Jelölje ki az egyéni beállítások 
menü (  178) második szintjén az f6 Buttons and 
dials (Gombok és tárcsák) beállítást, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Hold

Default
(alapérték)

A gomb lenyomva tartása közben a tárcsa elforgatásával módosíthatja a 
beállításokat.

A beállításokat akkor is módosíthatja a tárcsa elforgatásával, ha a gombot 
már felengedte. A kilépéshez nyomja meg ismét a gombot, nyomja le félig az 
exponálógombot, vagy nyomja meg a , , , , ISO, QUAL vagy WB 
gombot., vagy (kivéve ha a c3 egyéni beállítás értéke No limit (Nincs korlátozás), 
vagy külön megvásárolható adaptert használ) várjon körülbelül 20 másodpercig.
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A beállítási menü három lapnyi beállítást tartalmaz:

A Setup (Beállítás) menü
A fényképezőgép beállításai

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választását engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.

Beállítás

Format (Formázás) 210

LCD brightness (LCD fényerő) 211

Mirror Lock-up* (Tükörfelcsapás rögzítése) 211

Video mode (Videó mód) 212

World Time (Világidő) 18

Language (Nyelv) 17

Image comment (Kísérőszöveg) 213

Auto image rotation (Automatikus képelforgatás) 214

Voice memo (Hangos jegyzet) 148

Voice memo overwrite (Hangos jegyzet felülírása) 149

Voice memo button (Hangos jegyzet gomb) 149

Audio output (Audiokimenet) 151

USB 216

Dust Off ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe) 217–218

Battery Info (Akkumulátoradatok) 219

Wireless LAN† (Vezeték nélküli hálózat) 219–227

* Csak a külön beszerezhető EH-6 hálózati tápegység 
csatlakoztatása esetén használható.

† Csak a külön beszerezhető WT-2/2A vagy a WT-1/1A 
vezeték nélküli jeltovábbító csatlakoztatása esetén 
használható.

Firmware Version (Firmware verziója) 227
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Format (Formázás)
A memóriakártyákat az első használat előtt meg kell 
formázni. A memóriakártyák megformázása hatékony 
módszert jelent a kártyán lévő összes kép törlésére 
is. Memóriakártya formázásához jelölje ki a Format 
(Formázás) lehetőséget a beállítási menüben (  209), 
majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
következő lehetőségek valamelyikének kijelöléséhez 
nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg az  gombot:

Beállítás Leírás

No

Yes

A memóriakártya megformázása. A formázás alatt 
a jobb oldalon látható üzenet jelenik meg. Amíg a 
formázás nem készült el, és nem jelent meg a 
beállítási menü, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, 
ne vegye ki az akkumulátorokat vagy a 
memóriakártyát, illetve ne húzza ki a hálózati 
tápegységet (külön beszerezhető).

Kilépés a memóriakártya megformázása nélkül.

 A formázás alatt
Ne vegye ki a memóriakártyát vagy az akkumulátort, illetve ne húzza ki a 
fényképezőgépből a (külön beszerezhető) hálózati tápegység kábelét, amíg a 
formázás folyamatban van.

 A formázás előtt
A memóriakártya formázása a védett és törölt képekkel, illetve a kártyán esetleg 
lévő más adatokkal együtt végleg törli a kártyán lévő összes adatot. Formázás előtt 
feltétlenül másolja át a megtartani kívánt képeket egy számítógépre.

 FAT 32
A D2X támogatja a FAT 32 fájlrendszer használatát, így 2 GB-nál nagyobb kapacitású kártyák 
is használhatók. A fényképezőgép a FAT 16 fájlrendszert használja a már korábban FAT 16 
rendszer használatával formázott kártyák újraformázásakor.

 Kétgombos formázás
A memóriakártyák a  (  és ) gombok használatával is formázhatók (  23).
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LCD Brightness (LCD fényerő)
A monitor fényerejének állításához jelölje ki a beállítási 
menüben (  209) az LCD brightness (LCD fényerő) 
lehetőséget, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. Megjelenik a jobb oldalon látható menü. A 
fényerő növeléséhez nyomja meg a választógomb fel 
nyilát, a fényerő csökkentéséhez a le nyilat. A kijelző 
jobb oldalán látható szám mutatja a fényerő aktuális 
értékét, ahol +2 a legnagyobb, –2 a legkisebb fényerő. A művelet végrehajtásához és a 
beállítási menübe való visszatéréshez nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Mirror Lock-up (Tükörfelcsapás rögzítése)
Ezzel a beállítással lehet felső állásában zárolni a tükröt, 
így lehetővé válik a képérzékelőt védő aluláteresztő 
szűrő vizsgálata vagy tisztítása. Lásd: „Műszaki 
tájékoztató: A fényképezőgép kezelése és tárolása” 
(  252). Külön beszerezhető EH-6 AC hálózati 
tápegység csatlakoztatása esetén a Mirror Lock-
up (Tükörfelcsapás rögzítése) a beállítási menüben 
érhető el (  209). A beállítás kijelölésével, illetve a választógomb jobbra nyilának 
megnyomásával megjelenik a fenti menü. Ha ismét megnyomja a választógomb jobbra 
nyilát, egy sor kötőjel („– – – – – –”) jelenik meg a felső kijelzőn. A tükör felemeléséhez 
nyomja le az exponálógombot. A tükör a felső állásban rögzül, és a kötőjelekből álló 
jelzés villogni fog. A tükör a fényképezőgép kikapcsolásakor ereszkedik le.
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Video Mode (Videó mód)
Mielőtt videolejátszó eszközhöz, például televízióhoz 
vagy videokészülékhez csatlakoztatja (  230) a 
fényképezőgépet, válassza ki a készülék által használt 
videoszabványnak megfelelő beállítást. Jelölje ki 
a beállítási menüben a Video mode (Videó mód) 
lehetőséget (  209), és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

NTSC

PAL
A fényképezőgép PAL szabványú eszközhöz csatlakoztatásakor használandó. 
Vegye fi gyelembe, hogy a kimeneten a képpontok száma szelektív módon 
csökkentve van, így alacsonyabb a felbontás.

A fényképezőgép NTSC szabványú eszközhöz csatlakoztatásakor használandó.

World Time (Világidő)
A World Time (Világidő) paranccsal állítható be az 
aktuális dátum és idő a fényképezőgépen. Lásd: „Az 
első lépések: 3. lépés – Alapbeállítás (  17).

Language (Nyelv)
Válasszon nyelvet a fényképezőgép menüjéhez és 
az üzenetekhez a következőkből:  (kínai), 
Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), 
Français (francia),  (koreai), Italiano (olasz),  
(japán), Nederlands (holland) és Svenska (svéd). Lásd: 
„Az első lépések: 3. lépés – Alapbeállítás” (  18).

 Videó mód
A videoszabvány alapértéke a vásárlás helyétől függ.
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Ha a kurzort a megjegyzés területen mozgatni kívánja, nyomja meg a  gombot, 
majd használja a választógombot. Ha a kurzor aktuális helyén új betűt kíván beírni, a 
választógomb használatával jelölje ki a kívánt karaktert a billentyűzet területen, majd 
nyomja meg a választógomb közepét. A kurzor aktuális helyén lévő karakter törléséhez 
nyomja meg a  gombot. Ha a szöveg megváltoztatása nélkül vissza kíván térni a 
beállítási menübe, nyomja meg a  gombot.

A kísérőszöveg hossza legfeljebb huszonhat karakter lehet. A huszonhatodik utáni 
karaktereket törli a készülék.

A kísérőszöveg szerkesztése után a kísérőszöveg menübe való visszatéréshez nyomja 
meg az  gombot.

Attach comment (Kísérőszöveg hozzáfűzése): E beállítás kiválasztásakor (✔) az összes 
fényképhez kísérőszöveget fűz. A pipa jelzés be- vagy kikapcsolásához jelölje ki a 
beállítást, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Image Comment (Kísérőszöveg)
Ezzel a funkcióval a fényképekhez készítéskor 
rövid megjegyzéseket lehet fűzni. A megjegyzések 
megtekinthetők, ha a képeket a PictureProject vagy a 
Nikon Capture 4 program 4.2 vagy újabb verziójának 
használatával jeleníti meg. A megjegyzés első tizenkét 
betűje a fényképezési adatok (  138) negyedik lapján 
is látható.

Jelölje ki a beállítási menüben (  209) az Image comment (Kísérőszöveg) lehetőséget, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Done (Kész): Menti a változtatásokat és visszatér a beállítási menübe.

Input comment (Kísérőszöveg beírása): A következő párbeszédpanel jelenik meg. Írja be 
a kísérőszöveget az alábbiaknak megfelelően.

Billentyűzet terület
A betűk kijelöléséhez 
használja a választógombot, a 
kiválasztáshoz nyomja meg a 
gomb közepét.

Megjegyzés terület
A szöveg itt jelenik meg. A 
kurzor mozgatásához nyomja 
meg a  gombot, és használja 
a választógombot.
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A fényképezőgép nem rögzíti a tájolást. A PictureProject és a Nikon Capture 
4 program (4.2-es vagy újabb verziója) az összes fényképet fekvő tájolással 
jeleníti meg. Ezt a beállítást akkor érdemes választani, ha felfelé vagy lefelé 
néző objektívvel készít képeket.

A fényképezőgép rögzíti, hogy a kép fekvő (tájkép) tájolással, álló (portré) 
tájolással, a fényképezőgépet az óra járásával egyező vagy ellenkező irányban 
90°-kal elforgatva készült.* Ha a visszajátszás (  165) alatt a Rotate tall 
(Elforgatás álló helyzetbe) beállítás értéke On (Be), az álló tájolású fényképek a 
fényképezőgép monitorán álló tájolással fognak megjelenni.On

(alapérték)

LeírásBeállítás

* CH (folyamatos, nagy sebességű) és CL (folyamatos, kis sebességű) módban (  43) az 
első felvételhez rögzített tájolás lesz érvényes a sorozat összes képére akkor is, ha a 
felvételkészítés közben megváltozik a fényképezőgép tájolása.

Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás)
A D2X egy beépített érzékelővel van felszerelve, amely fi gyeli a fényképezőgép 
tájolását. Az érzékelőtől származó adat készítéskor felvehető a fényképhez, így az 
álló (portré) tájolású fényképeket visszajátszáskor, illetve a PictureProject vagy a 
Nikon Capture 4 program 4.2-es vagy újabb verziójában (külön beszerezhető) való 
megjelenítéskor automatikusan el lehet forgatni.

Jelölje ki a beállítási menüben (  209) az Auto image 
rotation (Automatikus képelforgatás) lehetőséget, és 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A kívánt 
beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb 
fel vagy le nyilát, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

90°-kal az óra 
járásával ellenkező 
irányban elforgatva

90°-kal az óra 
járásával egyező 

irányban elforgatva

Fekvő (tájkép) tájolás
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Audio Output (Audiokimenet)
Ez a menü tartalmazza a hangos jegyzetek kimeneti 
beállításait. Lásd: „Hangos jegyzet” (  151).

Voice Memo (Hangos jegyzet)
A Voice memo (Hangos jegyzet) menü fényképezési 
módban teszi lehetővé hangos jegyzetek rögzítését. 
Lásd: „Hangos jegyzetek” (  148).

Voice Memo Overwrite (Hangos jegyzet felülírása)
A Voice memo overwrite (Hangos jegyzet felülírása) 
beállítása határozza meg, hogy az utolsó fényképhez 
felvett hangos jegyzetet felül lehet-e írni, amikor a 
fényképezőgép felvétel módban van. Lásd: „Hangos 
jegyzet” (  149).

Voice Memo Button (Hangos jegyzet gomb)
Ez a beállítás szabályozza a  gomb működését. Lásd: 
„Hangos jegyzet” (  149).
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USB
Mielőtt a fényképezőgépet USB-porton (  231) 
keresztül számítógéphez csatlakoztatná, válassza ki a 
számítógép operációs rendszerének megfelelő USB-
beállítást, és hogy a fényképezőgépet a Nikon Capture 
4 program 4.2-es vagy újabb változatával (külön 
beszerezhető) fogja vezérelni, illetve fényképeket kíván 
átmásolni a számítógépre a PictureProject segítségével.

Az USB-porthoz alapértelmezett beállításként a fényképezőgép a Mass Storage 
(Háttértár) lehetőséget használja. Az USB-beállítás módosításához jelölje ki a beállítási 
menüben (  209) az USB lehetőséget, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Válassza a PTP vagy 
a Mass Storage 

(Háttértár) beállítást.Mac OS X

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Válassza a Mass 
Storage (Háttértár) 

beállítást.

Nikon Capture 4 
Camera Control

Válassza a PTP 
beállítást.

Mac OS 9 Nem támogatott

Operációs rendszer PictureProject átvitel
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Dust Off Ref Photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe)
Ezzel a funkcióval referenciaadatokat lehet előállítani a Nikon Capture 4 program 4.2 
vagy későbbi verziójának (külön beszerezhető) Image Dust Off (Porszemcse-eltávolítás) 
funkciójához (részletes tudnivalókat a Nikon Capture 4 használati útmutatójában talál).

1 A Dust Off ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe) funkció csak akkor 
használható, ha a fényképezőgépre CPU objektív van csatlakoztatva. Legalább 
50 mm gyújtótávolságú objektív használatát ajánljuk. Zoom objektív használata 
esetén használja a legnagyobb nagyítást.

2 Jelölje ki a beállítási menüben (  209) a Dust Off 
ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe) 
lehetőséget, és nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát. Megjelenik a jobb oldalon látható menü.

3 Nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A fényképezőgép beállításai automatikusan 
állítódnak. Megjelenik a jobb oldalon látható 
üzenet, a keresőben és a kijelzőkön pedig láthatóvá 
válik a  felirat. 

Felső kijelző Hátsó kijelző

Kereső

A művelet megszakításához és a beállítási menübe való visszalépéshez nyomja 
meg a  gombot vagy a választógomb balra nyilát. A műveletet a fényképezőgép 
vagy a monitor kikapcsolása is megszakítja.

 Image Dust Off (Porszemcse-eltávolítás)
A Nikon Capture 4 program 4.2-es és újabb verzióiban (külön beszerezhető) Image Dust 
Off (Porszemcse-eltávolítás) funkció a NEF (RAW) fényképekről a fényképezőgép képalkotó 
rendszerében lévő por hatását távolítja el, a feldolgozás során a képeket a porszemcse-
eltávolítási referenciaképből kinyert adatokkal összevetve. A funkció TIFF (RGB) és JPEG 
képekkel nem használható. Ugyanezek a referenciaadatok felhasználhatók más objektívvel 
vagy eltérő rekeszértékkel készített NEF (RAW) fényképekhez is.
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 Porszemcse-eltávolítási referenciaadatok
A porszemcse-eltávolítási referenciaadatok a 
memóriakártyára JPEG Fine (Kiváló) képminőséggel és a 
Large (Nagy) beállítás képméretével mentődnek. Ha az így 
készült képet visszajátssza a fényképezőgépen, egy rácsos 
minta jelenik meg, és nem lehet hozzá hangos jegyzeteket 
felvenni. A Dust Off ref photo (Porszemcse-eltávolítás 
referenciaképe) funkcióval készített fájlokat számítógépes 
képfeldolgozó szoftverekkel lehet megjeleníteni.

4 Az objektívet tartsa tíz centiméter távolságra egy 
világos, egyszínű fehér tárgytól, állítsa be úgy a 
témát, hogy a keresőben ne látsszon más, majd 
nyomja le félig az exponálógombot. Automatikus 
élességállítási módban a fókusz automatikusan 
végtelenre állítódik, manuális élességállítás esetén 
az exponálógomb megnyomása előtt állítsa 
manuálisan végtelenre a fókuszt. Ha a rekeszérték beállításához a rekeszállító 
gyűrűt használja, válassza a legkisebb rekesznyílást (a legnagyobb f-számot).

5 A porszemcse-eltávolítási referenciaadatok 
elkészítéséhez nyomja le teljesen az exponálógombot 
(vegye fi gyelembe, hogy gyengén megvilágított 
téma esetén a zajcsökkentés automatikusan 
bekapcsolódik, így több idő kell az adatok 
rögzítéséhez). Az exponálógomb megnyomásakor 
a monitor kikapcsolódik.

Ha a referenciatéma túl világos vagy túl sötét, a 
fényképezőgép nem tudja létrehozni a porszemcse-
eltávolítási referenciaadatokat, ekkor a jobb 
oldalon látható üzenet jelenik meg. Válasszon más 
referenciatémát, és ismételje meg a műveletet a 3. 
lépéstől kezdve.
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Battery Info (Akkumulátoradatok)
A fényképezőgépben lévő EN-EL4 újratölthető lítiumion 
akkumulátorra vonatkozó információk megjelenítéséhez 
jelölje ki a beállítási menü (  209) Battery info 
(Akkumulátoradatok) parancsát, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Battery meter

Calibration

Charging life

Picture meter

Az akkumulátor utolsó feltöltése óta az exponálások száma a jelenlegi 
akkumulátorral. Vegye fi gyelembe, hogy időnként a fényképezőgép 
fénykép készítése nélkül is exponál, például az előre beállított 
fehéregyensúly értékének mérésekor.

Az akkumulátor korát egy öt szakaszból álló kijelző mutatja. A 0 (New) 
(Új) érték azt mutatja, hogy az akkumulátor teljesítményét még nem 
befolyásolja az elhasználódás; a 4 (Replace) (Csere) érték jelzi, hogy az 

akkumulátor elérte az újratölthető élettartam végét, ki kell cserélni.

• Required (Szükséges): az ismételt használat és újratöltés miatt az 
akkumulátort kalibrálni szükséges a töltés pontos mérhetősége 
érdekében; az újratöltés előtt kalibrálja újra az akkumulátort (részletes 
tudnivalókat az MH-21 gyorstöltő útmutatója tartalmaz).

• Not required (Nem szükséges): nincs szükség kalibrálásra.

Az aktuális töltési szint százalékban kifejezve (  27).

Wireless LAN (Vezeték nélküli hálózat)
Ez a beállítás csak a külön beszerezhető WT-2/2A vagy 
a WT-1/1A vezeték nélküli jeltovábbító csatlakoztatása 
esetén érhető el. A vezeték nélküli hálózat beállításainak 
módosításához jelölje ki a beállítási menüben (  209) 
a Wireless LAN (Vezeték nélküli hálózat) lehetőséget, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. 
A választható beállítások eltérőek attól függően, hogy 
a WT-2/2A vagy a WT-1/1A egység van csatlakoztatva. 
Részletes tudnivalókat a vezeték nélküli jeltovábbító 
kézikönyve tartalmaz.

DUMMY

WT-2 / 2A

WT-1 / 1A
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Vezeték nélküli hálózat beállításai a WT-2/2A jeltovábbítóhoz
A WT-2/2A beállításai eltérőek attól függően, hogy a jeltovábbítóval ftp-kiszolgálóra 
továbbít adatokat, vagy a Nikon Capture 4 Camera Control programot (külön 
beszerezhető; a Nikon Capture 4 program 4.2-es vagy újabb verziója szükséges) 
futtató számítógéphez kapcsolódik vele.

Beállítás

Settings 
(Beállítások)

Auto send 
(Autom. küldés)

Delete after send? 
(Küldés után törlés?)

Wireless LAN system 
(Vezeték nélküli LAN rendszer)

Mode (Mód)

Szükséges

Szükséges

Szükséges

Nem érhető el

Elérhető

Elérhető

Elérhető Nem érhető el

Elérhető Nem érhető el

Nem érhető el

Nem érhető el

Szükséges

Nem érhető el

Szükséges

Szükséges

Válassza az FTP 
beállítást.

Válassza az On 
(Be) beállítást.

Válassza az On (Be) 
beállítást.

Válassza a PTP/IP 
beállítást.

Send fi le as 
(Küldendő fájlok)

Send folder 
(Mappa küldése)

Deselect all? 
(Összes kiv. megszüntetése?)

Pairing options 
(Párosítási lehetőségek)

Network 
settings 
(Hálózati 

beállítások)

Wireless 
(Vezeték nélküli)

FTP

TCP / IP

FTP
Camera Control
(Fényképezőgép 

vezérlése)

Elérhető Nem érhető el

 A WT-2/2A és a WT-1/1A beállításai
A vezeték nélküli hálózat beállításait külön kell módosítani a WT-2/2A és a WT-1/1A 
egységekhez még akkor is, ha mindkét eszközhöz azonos beállítások érhetők el.

 USB
Vezeték nélküli jeltovábbító használatánál a fényképezőgép beállítási menüjében az USB 
funkciónál a PTP beállítást adja meg (  216).
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Wireless LAN system (Vezeték nélküli LAN rendszer)
A WT-2/2A jeltovábbító be- vagy kikapcsolása. Beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Beállítás Leírás

FTP
(alapérték) Ftp-kiszolgálóhoz kapcsolódáskor használatos.

PTP/IP

A fényképezőgép távvezérlésénél kell 
használni. A Nikon Capture 4 program 4.2-
es vagy újabb verziója (külön beszerezhető) 
szükséges hozzá.

Off
(alapérték)

On
A WT-2/2A be van kapcsolva, a vezeték 
nélküli kapcsolat használható.

A WT-2/2A ki van kapcsolva, a vezeték 
nélküli kapcsolat nem használható.

Mode (Mód)
Az FTP vagy a PTP/IP beállítás kijelöléséhez nyomja meg 
a választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Settings (Beállítások)
A beállítási menü az alább felsorolt lehetőségeket 
tartalmazza. Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás

Network settings 222

Pairing options 222

Auto send 223

Delete after send? 223

Beállítás

Deselect all? 224

Send folder 224

Send fi le as 224
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Network settings (Hálózati beállítások): Beállítások 
vezeték nélküli hálózathoz való kapcsolódáshoz. 
Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

Beállítás Leírás

Load settings fi le? 
(Beállításfájl betöltése?)

A Wireless (Vezeték nélküli), TCP/IP és FTP beállítások 
betöltése a fényképezőgép memóriakártyájáról.

Wireless
SSID, egyenrangú hálózati, titkosítási és kompatibilitási 
beállítások vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz.

TCP/IP
TCP/IP beállítások módosítása vagy megtekintése az IP-cím, 
DNS-kiszolgáló és átjáró beállításával.

FTP
Az FTP-kiszolgálóhoz történő kapcsolódáshoz szükséges jelszó 
és a felhasználónév megadása.

Choose settings 
(Beállítások kiválasztása)

A Wireless (Vezeték nélküli), TCP/IP és FTP beállítások négy 
beállításkészletben (A, B, C és D) tárolhatók. A különböző 
hálózatok beállításait külön beállításkészletben érdemes 
tárolni, és közöttük ezzel a menüvel lehet váltani. A 168. 
oldalon leírtaknak megfelelően a beállításkészleteknek 
„beszédes” nevet is lehet adni.

Pairing options (Párosítási lehetőségek): A fényképezőgépet 
össze kell párosítani a Nikon Capture 4 Camera Control 
programot futtató számítógépekkel (a Nikon Capture 
4 program 4.2-es vagy újabb verziója szükséges, amely 
külön beszerezhető). Ha a számítógép össze van párosítva 
a fényképezőgéppel, automatikusan kapcsolódik hozzá a 
Camera Control program indításakor, így a fényképezőgép 
a számítógépről vezérelhető. A fényképezőgép legfeljebb tíz kapcsolatpárt tud tárolni 
(vegye fi gyelembe, hogy mindegyik számítógép egyszerre egy fényképezőgépet tud 
vezérelni, és hogy egy fényképezőgépet egyszerre csak egy számítógép vezérelhet). 
Mielőtt a fényképezőgépet összepárosítja a számítógéppel, adja meg megfelelően a 
vezeték nélküli hálózat beállításait.
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Beállítás Leírás

Edit connection
list 

(Kapcsolatlista 
szerkesztése)

A fényképezőgéppel párosított számítógépek listájának szerkesztése. 
A listáról törölhetők a számítógépek, illetve a párosítás a Disable 
(Kikapcsolás) kiválasztásával felfüggeszthető (újbóli csatlakoztatás 
előtt ne feledje bekapcsolni a párosítást).

Camera 
(Fényképezőgép)

Adjon nevet a fényképezőgépnek. A számítógép e név alatt 
regisztrálja a fényképezőgépet a párosítás megkezdésekor.

Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát.

Auto send (Autom. küldés): Beállíthatja, hogy a 
fényképek rögzítéskor továbbítódjanak-e a kiszolgálóra. 
Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel 
vagy le nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

Beállítás Leírás

Beállítás Leírás

No
(alapérték)

Yes

Off
(alapérték)

On A fényképek felvétel után automatikusan továbbítódnak a kiszolgálóra.

A fényképek felvételkészítés után nem továbbítódnak automatikusan. 
Lejátszási módban ki lehet kijelölni a fényképeket továbbításra.

A fényképek továbbítás után törlődnek. A d4 egyéni beállítás (File No. Seq.) 
(Fájlok sorszámozása) beállításától függetlenül új mappa létrehozása vagy új 
memóriakártya készülékbe helyezése esetén folytatódik a fájlok számozása.

A fényképek nem törlődnek továbbítás után.

Delete after send (Küldés után törlés): Beállíthatja, 
hogy küldés után törlődjenek-e a fényképek. Beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.
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Send fi le as (Küldendő fájlok): A NEF (Raw) + JPEG Fine 
(Kiváló), NEF (Raw) + JPEG Normal (Normál) vagy NEF 
(Raw) + JPEG Basic (Alapszintű) beállításokkal készített 
képek küldésénél be lehet állítani, hogy a NEF és a JPEG 
fájlok is továbbítódjanak, vagy csak a JPEG fájlok. Beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

NEF (Raw) + JPEG
(alapérték)

JPEG only Csak a JPEG fájlokat küldi el.

A NEF és a JPEG fájlokat egyaránt elküldi a fényképezőgép.

Deselect all (Összes kiv. megszüntetése?): Törölheti a 
memóriakártyán megadott összes „küldés”, „küldés 
közben” és „elküldve” jelölés törlését. Beállítás 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
nyilát, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

No (Nem)

Yes (Igen)
Eltávolítja az összes képhez megadott „küldés”, „küldés közben” és 
„elküldve” jelölést.

Kilép a „küldés”, „küldés közben” és „elküldve” jelölések törlése nélkül.

Send folder (Mappa küldése): Teljes mappákat is ki 
lehet jelölne a kiszolgálóra való elküldésre. Mappa 
kijelöléséhez nyomja meg a választógomb fel vagy le 
gombját, majd a kiválasztott mappa és a benne lévő 
összes fájl elküldésének megkezdéséhez nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.
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Vezeték nélküli hálózat beállításai a WT-1/1A jeltovábbítóhoz
A WT-1/1A csatlakoztatásakor az alábbi beállítások használhatók.

Transceiver (Adó-vevő)
Kikapcsolhatja vagy bekapcsolhatja a WT-1/1A 
adó-vevőt. Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Off
(alapérték)

On
Az adó-vevő be van kapcsolva. A fényképezőgép 
tud kommunikálni a kiszolgálóval.

Az adó-vevő ki van kapcsolva. A fényképezőgép 
nem tud kommunikálni a kiszolgálóval.

Status (Állapot)
Mutatja a WT-1/1A és a kiszolgáló közötti kapcsolat 
aktuális állapotát. A vezeték nélküli hálózat menüjébe 
való visszatéréshez nyomja meg a választógomb jobbra 
nyilát.

Auto Send (Autom. küldés)
Beállíthatja, hogy a fényképek felvételkor 
továbbítódjanak-e a kiszolgálóra. Lásd: „Automatikus 
küldés” (  223).

Beállítás Leírás

Status A kiszolgálói kapcsolat állapota.

Link quality
A kapcsolat minőségének ötszintű 
kijelzése.

Signal level A térerő ötszintű kijelzése.

Now sending Az éppen küldött fájl neve.

Remaining A még küldésre váró kockák száma.

Time left
A még várakozó adatok küldéséhez 
szükséges, becsült idő.
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Send folder (Mappa küldése)
Teljes mappákat is ki lehet jelölne a kiszolgálóra való 
elküldésre. Lásd: „Mappa küldése” (  224).

Deselect All (Összes kiválasztás megszüntetése)
Törölheti a memóriakártyán megadott összes „küldés”, 
„küldés közben” és „elküldve” jelölés törlését. Lásd: 
„Deselect all (Összes kiv. megszüntetése)” (  224).

Send File As (Küldendő fájlok)
A NEF (Raw) + JPEG Fine (Kiváló), NEF (Raw) + 
JPEG Normal (Normál) vagy NEF (Raw) + JPEG 
Basic (Alapszintű) beállításokkal készített képek 
küldésénél be lehet állítani, hogy a NEF és a JPEG 
fájlok is továbbítódjanak, vagy csak a JPEG fájlok. Lásd: 
„Küldendő fájlok” (  224).

Delete After Send? (Küldés után törlés?)
Beállíthatja, hogy küldés után törlődjenek-e a fényképek. 
Lásd: „Küldés után törlés” (  223).

 A WT-2/2A és a WT-1/1A beállításai
A vezeték nélküli hálózat beállításait külön kell módosítani a WT-2/2A és a WT-1/1A 
egységekhez még akkor is, ha mindkét eszközhöz azonos beállítások érhetők el.

 USB
Vezeték nélküli jeltovábbító használatánál a fényképezőgép beállítási menüjében az USB 
funkciónál a PTP beállítást adja meg (  216).
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Network Settings (Hálózati beállítások)
Beállítások módosítása a kiszolgálóhoz való 
kapcsolódáshoz. Beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Load
settings fi le?

Wireless

TCP/IP

FTP
Az FTP-kiszolgálóhoz történő 
kapcsolódáshoz szükséges jelszó és a 
felhasználónév megadása.

TCP/IP beállítások megadása az IP-cím, 
DNS-kiszolgáló és átjáró beállításával.

Beállítások módosítása vezeték nélküli 
hálózathoz való kapcsolódáshoz.

A Wireless (Vezeték nélküli), TCP/
IP és FTP beállítások betöltése a 
fényképezőgép memóriakártyájáról.

Firmware Version (Firmware verziója)
A fényképezőgép aktuális fi rmware verziójának 
megjelenítéséhez jelölje ki a beállítási menüben (  209) 
a Firmware Version (Firmware verziója) lehetőséget, 
és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
beállítási menübe történő visszatéréshez nyomja meg a 
választógomb balra nyilát.
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A fényképeket és a fényképezőgép menüit 
megjelenítheti egy televízió-képernyőn vagy rögzítheti 
egy videokazettára. A mellékelt szoftver telepítése után a 
fényképezőgépet csatlakoztathatja egy számítógéphez, 
és a fényképeket felmásolhatja a merevlemezre későbbi 
szerkesztéshez, megjelenítéshez, nyomtatáshoz vagy 
hosszú távú tároláshoz. Ha a fényképezőgépet egy 
PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja, 
akkor a fényképeket közvetlenül a fényképezőgépről 
is kinyomtathatja.

Visszajátszás televízión
Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogyan 
csatlakoztathatja a fényképezőgépet egy televízióhoz 
vagy videokészülékhez.

Csatlakoztatás számítógéphez
A fejezet leírja, hogyan csatlakoztassa a 
fényképezőgépet egy számítógéphez.

Csatlakoztatás PictBridge nyomtatóhoz
Ebben a fejezetben megismerheti a fényképezőgép 
és egy PictBridge-kompatibilis nyomtató 
összekapcsolásának módját.

Csatlakoztatás
Kapcsolódás külső eszközökhöz
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Visszajátszás televízión
A fényképezőgép csatlakoztatása egy videoeszközhöz

 Hálózati tápegység használata
EH-6 hálózati tápegység (külön beszerezhető) használata ajánlott, ha hosszabb ideig 
szeretne képeket visszajátszani. A EH-6 csatlakoztatása után a fényképezőgép-monitor 
kikapcsolásának késleltetési ideje 10 percre változik, a fénymérők pedig nem kapcsolnak ki 
automatikusan.

 Video Mode (Videó mód) (  212)
Ellenőrizze, hogy a videoszabvány megfelel a videokészülék által használt szabványnak. A 
felbontás lecsökken, ha PAL készüléken jeleníti meg a képeket.

 Audio Output (Audiokimenet) (  151)
A Via VIDEO OUT (Videokimenet) segítségével állíthatja be a hangos jegyzetek 
visszajátszását és rögzítését a videoeszközön.

A fényképezőgéphez tartozó EG-D2 audio-/videokábellel (A/V) csatlakoztathatja D2X 
készülékét egy televízióhoz vagy videokészülékhez visszajátszás vagy felvétel céljából.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

 Az EG-D2
Az EG-D2 kábel csatlakoztatása vagy eltávolítása 
előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Nyissa ki az A/V-kimenet és a DC-bemenet 
csatlakozók védőfedelét.

A/V-kimenet

DC-bemenet

3 Csatlakoztassa az EG-D2 kábelt. Helyezze be a fekete csatlakozót a fényképezőgép 
A/V-kimenet csatlakozójába. Csatlakoztassa a sárga csatlakozót a televízió vagy a 
videokészülék videobemenetéhez, a fehér dugaszt pedig az audiobemenethez.

Csatlakoztassa a 
videoeszközhöz

Csatlakoztassa a 
fényképezőgéphez

C
S

CL

4 Állítsa a televíziót a videocsatornára.

5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. A visszajátszás alatt a képek a televízió-
képernyőn jelennek meg vagy rögzíthetők a videokazettára, a fényképezőgép 
monitorja nem kapcsolódik be. Előfordulhat, hogy a televízió a visszajátszáskor 
nem tudja megjeleníteni a teljes fényképet.

DUMMY
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Csatlakoztatás számítógéphez

Adatátvitel és a fényképezőgép vezérlése

A tartozék UC-E4 USB-kábellel csatlakoztathatja a fényképezőgépet egy 
számítógéphez. A fényképezőgép csatlakoztatása után a PictureProject segítségével 
másolhatja a fényképeket a számítógépre, ahol rendezheti, megjelenítheti és 
retusálhatja őket. A fényképezőgépet a Nikon Capture 4 program 4.2-es vagy 
újabb verziójával (külön beszerezhető) is használhatja, amely támogatja a kötegelt 
műveleteket, fejlettebb képfeldolgozási lehetőségekkel rendelkezik, és segítségével a 
fényképezőgép közvetlenül a számítógépről is irányítható.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt
A kézikönyvek elolvasása és a rendszerkövetelmények áttanulmányozása után telepítse 
a szükséges szoftvereket. Teljesen feltöltött akkumulátort használjon, hogy elkerülje 
az adatátvitel megszakadását. Amennyiben nem biztos az akkumulátor töltöttségi 
szintjét illetően, a használat előtt töltse fel az akkumulátort, vagy használja a külön 
beszerezhető EH-6 hálózati tápegységet.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt állítsa be a Setup 
(Beállítás) menü USB elemét (  216) a számítógép 
operációs rendszerének és annak függvényében, hogy 
a fényképezőgépet a Nikon Capture 4 program 4.2-es 
vagy újabb verziójával (külön beszerezhető) fogja-
e vezérelni, illetve fényképeket kíván-e átmásolni a 
számítógépre a PictureProject segítségével: 

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Válassza a PTP vagy 
a Mass Storage 

(Háttértár) beállítástMac OS X

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Válassza a Mass 
Storage (Háttértár) 

beállítást *

Nikon Capture 4
Camera Control

Válassza a PTP 
beállítást

Mac OS 9 Nem támogatott

Operációs rendszer

* NE a PTP beállítást válassza. Ha a fényképezőgép csatlakoztatásakor a PTP beállítás van 
érvényben, akkor megjelenik a Windows hardvervarázslója. A Cancel (Mégse) gombra 
kattintva zárja be a varázslót, majd válassza le a fényképezőgépet a számítógépről. A 
fényképezőgép ismételt csatlakoztatása előtt mindenképpen válassza ki a Mass Storage 
(Háttértár) beállítást.

PictureProject átvitel
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Az USB-kábel csatlakoztatása

1 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, míg elindul.

2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

3 Csatlakoztassa az UC-E4 USB-kábelt az ábrán látható módon. A fényképezőgépet 
közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa, ne használjon USB-hubot vagy 
billentyűzetet.

C
S

CL

A/VOUT

DC IN

IN

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha a Mass Storage 
(Háttértár) értéket választja az USB beállításhoz, 
a hátsó kijelzőn és a keresőben megjelenik a 

 felirat. A felső kijelzőn, a rekeszértéknél is 
megjelenik a , és villogni kezd a PC mód kijelzője 
(PTP választása esetén a fényképezőgép kijelzői 
csak a Nikon Capture 4 Camera Control futása alatt 
változnak meg). A fényképeket a PictureProject 
útmutatójában (a CD-lemezen) leírt módon 
másolhatja át a számítógépre.

A Nikon Capture 4 Camera Control program 
futása alatt a felső kijelzőn a hátralevő képkockák 
helyén megjelenik a  felirat. Az ekkor elkészült 
fényképeket a számítógép merevlemeze őrzi, 
nem a fényképezőgép memóriakártyája. Bővebb 
információért olvassa el a Nikon Capture 4 
felhasználói kézikönyvét.

 Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az átvitel folyamata alatt ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
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Macintosh
Húzza a fényképezőgép kötetét („NIKON D2X”) a 
Kukába.

A fényképezőgép leválasztása
Ha a PTP értéket választja az USB beállításhoz (  216), az átvitel befejeztével 
kikapcsolhatja a fényképezőgépet és kihúzhatja az USB-kábelt. Ha a fényképezőgép 
Setup (Beállítás) menüjében az USB értéke még mindig a gyárilag alapértelmezett 
Mass Storage (Háttértár), akkor a fényképezőgépet mint hardvert először el kell 
távolítania a számítógépről, az alább leírt módon.

Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
Kattintson a “Safely Remove Hardware” ágávítás ikonra 
( ) az ikonsoron, majd válassza ki a Safely remove 
USB Mass Storage Device (USB Mass Storage eszköz 
biztonságos eltávolítása) pontot a megjelenő menüben.

Windows 2000 Professional
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware” eltávolítása 
ikonra ( ) az ikonsoron, majd válassza ki a Stop USB 
Mass Storage Device (USB Mass Storage eszköz 
leállítása) pontot a megjelenő menüben. 

Windows Millennium Edition (Me)
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware” (Hardver 
eltávolítása) ikonra ( ) az ikonsoron, majd válassza 
ki a Stop USB Disk (USB lemez leállítása) pontot a 
megjelenő menüben.

Windows 98 Second Edition (SE) 
A My Computer (Sajátgép) menüben a jobb egérgombbal 
kattintson a fényképezőgéppel kapcsolatban lévő külső 
meghajtó ikonjára, majd válassza ki az Eject (Eltávolítás 
a rendszerből) pontot a megjelenő menüben.



234

C
satlako

ztatás—
C

satlako
ztatás PictB

rid
g

e n
yo

m
tató

h
o

z

Ha a fényképezőgépet egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz kapcsolja a tartozék 
UC-E4 USB-kábellel, akkor a kiválasztott JPEG-formátumú fényképeket közvetlenül 
a fényképezőgépről is kinyomtathatja. A nyomtató csatlakoztatása előtt győződjön 
meg arról, hogy az támogatja a PictBridge szabványt. Ha lehetséges, csatlakoztassa 
a fényképezőgépet EH-6 hálózati tápegységhez (külön beszerezhető) az akkumulátor 
takarékos használata érdekében.

1 Állítsa PTP értékre a Setup (Beállítás) menü USB 
elemét (  216) (az alapértelmezett Mass Storage 
(Háttértár) érték nem alkalmas a nyomtatásra).

 Fényképek készítése közvetlen nyomtatáshoz
Ha a fényképeket módosítás nélkül szeretné kinyomtatni, akkor a Color space (Színpaletta) 
értékét állítsa sRGB-re (  69).

 A nyomtatás hossza
Nagyobb képek esetén a nyomtatás tovább tart.

Csatlakoztatás PictBridge nyomtatóhoz
Fényképek nyomtatása

2 Kapcsolja be a nyomtatót.

3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

4 Csatlakoztassa az UC-E4 USB-kábelt az ábrán látható módon. A fényképezőgépet 
közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztassa, ne használjon USB-hubot.

C
S

CL

A/VOUT

DC IN

C IN
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5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. A kijelzőn az 
üdvözlő képernyő után a PictBridge menü jelenik 
meg.

6 A Setup (Beállítás) kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A jobb oldalon látható menü 
jelenik meg, valamelyik beállítás kijelöléséhez nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát, a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Beállítás Leírás

Done (Kész) Menti a változtatásokat és visszatér a PictBridge menübe.

Page size 
(Oldalméret)

Válassza ki az oldalméretet. A választógomb 
fel vagy le nyilával jelölheti ki a  beállítást 
(az aktuális nyomtató alapértelmezett 
papírméretét), a 3,5" × 5", az 5" × 7", a Hagaki, 
a 100mm × 150mm, a 4" × 6", a 8" × 10", a 
Letter, az A3 vagy az A4 lehetőséget, majd a 
jobbra nyíllal hagyhatja jóvá választását.

Imprint date 
(Dátumozás) Jelölje be, ha minden képen fel kívánja tüntetni a dátumot.

No border 
(Keret nélkül)

Jelölje be, ha fehér keret nélkül szeretné kinyomtatni a képeket 
(néhány nyomtató nem veszi fi gyelembe ezt a beállítást).

7 A nyomtatandó képek kiválasztásához, illetve a memóriakártyán található összes 
JPEG-kép kicsinyített indexképének kinyomtatásához jelölje ki a PictBridge menü Print 
(Nyomtatás) elemét, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát (  236–237). A 
visszajátszás menü Print set (Kijelölés nyomtatásra) beállításával (  161) létrehozott 
nyomtatási megrendelés kinyomtatásához jelölje ki a Print (DPOF) (Nyomtatás 
(DPOF)) parancsot, majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát (  238).

 A választógomb használata
A választógomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor működik, ha a monitor ki van kapcsolva.
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Kiválasztott fényképek nyomtatása
A kiválasztott fényképek kinyomtatásához jelölje ki a PictBridge menü Print 
(Nyomtatás) pontját, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Megjelenik az 1. 
lépésnél feltüntetett menü.

Megjelennek az aktuális mappában 
található fényképek.

Jelölje ki a Print Select (Nyomtatandók 
kijelölése) lehetőséget. †

5 6

† Az aktuális mappában található JPEG képek kicsinyített indexképeinek kinyomtatásához jelölje 
ki az Index print (Indexkép) elemet, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát (indexképek 
készítésekor ne válassza a  lehetőséget a Page size (Oldalméret) beállításnál). Az aktuális 
mappában található fényképek jelennek meg, a JPEG-formátumúakat  jelzi. A nyomtatás 
megkezdéséhez nyomja meg az  gombot. A nyomtatás megszakításához és a PictBridge 
menüből való kilépéshez nyomja meg újra az  gombot.

Megjelenik a mappák listája.Jelölje ki a Choose folder (Mappa 
választása) elemet.

1 2

Térjen vissza a Print (Nyomtatás) menübe.

4

Jelölje ki a mappát. *

3

* Az összes mappában található fényképek megjelenítéséhez az All (Összes) elemet jelölje ki. Csak 
egy mappa választásához a mappa nevét jelölje ki.

 Fényképek kiválasztása a nyomtatáshoz
A Print select (Kijelölt képek nyomtatása) menüben nem jelennek meg NEF (RAW) és TIFF 
(RGB) formátumú képek, ezért ezek nem is választhatók ki.
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7 Lapozza végig a fényképeket. Az aktuális 
fénykép a kijelző alján látható.

További képek kijelöléséhez ismételje meg a 7. és az 8. lépést. A kép kiválasztásának 
megszüntetéséhez jelölje ki a képet, és nyomja meg a választógomb közepét. A 
PictBridge menüből nyomtatás nélkül való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

9

10 Elkezdődik a nyomtatás. Az összes 
fénykép kinyomtatása előtt a nyomtatás 
megszakításához és a PictBridge menübe 
való visszatéréshez nyomja meg újra az 

 gombot. A nyomtatás befejeződésekor 
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és távolítsa 
el az USB-kábelt.

8 Válasszon ki egy fényképet, és állítsa a 
nyomatok számát 1-re. A kijelölt képeket 
az  ikon jelöli. Nyomja meg a  gombot, 
majd a választógomb fel vagy le nyilát a 
fényképről készítendő nyomatok számának 
megadásához (legfeljebb 99). ‡

‡ Ha a nyomtató támogatja a vágást, akkor a fénykép 
vágásához nyomja meg a  gombot. Ekkor megjelenik a 
jobb oldalon látható képernyő. A főtárcsa elforgatásával 
nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képeket, a választógombbal 
pedig más területekre mozoghat (nagy mértékű nagyításnál 
a nyomatok „szemcsések” lehetnek). Amikor a kívánt terület 
látható a kijelzőn, az  gomb megnyomásával visszatérhet a 
kijelölő képernyőhöz. A nyomaton csak a fénykép kijelölt része 
lesz látható.
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Az aktuális nyomtatási megrendelés kinyomtatása
Az aktuális nyomtatási megrendelés kinyomtatásához jelölje ki a PictBridge menü Print 
(DPOF) (DFOF nyomtatás) pontját, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. Ez a 
beállítás csak akkor érhető el, ha a memóriakártyára nyomtatási adatokat mentettek.

2

1

Elkezdődik a nyomtatás. Az összes 
fénykép kinyomtatása előtt a nyomtatás 
megszakításához és a PictBridge menübe 
való visszatéréshez nyomja meg újra az 
gombot. A nyomtatás befejeződésekor 
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és távolítsa 
el az USB-kábelt.

Megjelennek az aktuális mappában található 
fényképek. A nyomtatási megrendelésben 
szereplő fényképeket  és a példányszám 
jelzi, a megrendelést a 162. oldalon leírt 
módon változtathatja meg. A PictBridge 
menüből nyomtatás nélkül való kilépéshez 
nyomja meg a  gombot.

 Data Imprint (Adatnyomtatás) / Imprint Date (Dátumozás)
A Print (DPOF) (DPOF nyomtatás) alaphelyzetbe állítja a Data imprint (Adatnyomtatás) és 
az Imprint date (Dátumozás) beállításokat az aktuális nyomtatási megrendelésre (  162). 
A nyomaton a fénykép dátumának feltüntetéséhez válassza a PictBridge Setup (Beállítás) 
menü Imprint date (Dátumozás) parancsát.

 Hibaüzenetek
Ha megjelenik a jobb oldalon látható párbeszédpanel, 
akkor valamilyen hiba történt. A nyomtató ellenőrzése és a 
problémák előírás szerinti elhárítása után (lásd a nyomtató 
kézikönyvét) a nyomtatás folytatásához a választógombbal 
jelölje ki a Continue (Folytatás) lehetőséget, és nyomja meg 
a választógomb jobbra nyilát. Válassza a Cancel (Mégse) 
lehetőséget, ha a hátralevő képek kinyomtatása nélkül 
szeretne kilépni.

 Print set (Kijelölés nyomtatásra) (  161)
Nyomtatás előtt egy DPOF nyomtatási megrendelés elkészítéséhez használja a Playback 
(Visszajátszás) menü Print set (Kijelölés nyomtatásra) parancsát.
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A fejezet tartalma:

Külön megvásárolható tartozékok
A D2X készülékhez használható objektívek és más 
kiegészítők listája.

A fényképezőgép kezelése és tárolása
Információ a tároláshoz és a karbantartáshoz.

Hibaelhárítás
A fényképezőgép hibaüzeneteinek listája, és a hibák 
elhárításának módja.

Műszaki adatok
A D2X fontosabb műszaki adatai.

Műszaki 
tájékoztató

A fényképezőgép ápolása, 
tartozékai és egyéb tudnivalók
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Külön megvásárolható tartozékok
Objektívek és más kiegészítők

Objektívek a D2X fényképezőgéphez
A D2X kompatibilis számos 35 mm-es fi lmes fényképezőgéphez tartozó AF Nikkor 
objektívvel, köztük teleobjektívekkel, valamint nagy látószögű, nagyító, kicsinyítő, 
defocus image vezérlőtechnológiás (DC) és hagyományos objektívekkel, amelyek 
gyújtótávolsága 14–600 mm között változik (  242). Vegye fi gyelembe, hogy az IX 
Nikkor CPU objektívek nem használhatók a D2X-vel.

A D2X fényképezőgéphez használható objektívek listáját az alábbiakban tekintheti meg.

Fényképezőgép-beállítás
Élességállítási mód

Expozíciós 
mód Fénymérési mód

S
C

M 
(elektronikus 

távolságmérővel)
M

P
S

A
M 3D Színes

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3
G vagy D típusú AF Nikkor 2

AF-S, AF-I Nikkor

PC-Micro Nikkor 85mm f/2.8D 4 — ✔ 5 ✔ — ✔ 6 ✔ — ✔ 3

Objektív/tartozék

AF-S és AF-I telekonverterek 7 ✔ 8 ✔ 8 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

✔ 9 ✔ 9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3
Egyéb Nikkor (kivéve az F3AF 
típushoz való objektívek)

AI-P Nikkor — ✔ 10 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3

CPU
 objektívek

 1

— ✔ 10 ✔ — ✔ 13 — ✔ 14 ✔ 15
AI-, AI-S vagy E sorozatú Nikkor12

AI-módosított Nikkor

Medical Nikkor 120mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 16 — — —

Refl ex Nikkor — — ✔ — ✔ 13 — — ✔ 15

PC-Nikkor — ✔ 5 ✔ — ✔ 17 — — ✔

TC-16A AF telekonverter ✔ 8 ✔ 8 ✔ — ✔ 13 — ✔ 14 ✔ 15

PB-6 kihuzat19 — ✔ 8 ✔ — ✔ 20 — — ✔

Automatikus közgyűrűk (PK sorozat: 
11A, 12 vagy 13, valamint PN-11) — ✔ 8 ✔ — ✔ 13 — — ✔

N
em

 CPU
 objektívek

 11

 1 IX-Nikkor objektívek nem használhatók.
 2 A VR objektívek támogatják a rázkódáscsökkentést.
 3 A szpot fénymérés a kijelölt fókuszterületen mér.
 4 A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő 

rendszerei nem működnek megfelelően az objektív 
eltolásakor és/vagy döntésekor, illetve a maximálistól 
eltérő rekesznyílás használata esetén.

 5 Az elektronikus távolságmérő nem használható 
eltolt vagy megdöntött állapotban.

 6 Csak manuális expozíciós mód.

 7 Kompatibilis az AF-I Nikkor objektívekkel és az 
AF-S objektívekkel, kivéve: DX 12–24mm f/4G ED, 
17–35mm f/2.8D ED, DX 17–55mm f/2.8G ED, 24–
85mm f/3.5–4.5G ED, VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED 
és 28–70mm f/2.8D ED.

 8 f/5,6 vagy annál kisebb maximális tényleges 
rekeszérték esetén.

 9 Ha AF 80–200 mm f/2.8S, AF 35–70mm f/2.8S, új AF 
28–85mm f/3.5–4.5S vagy AF 28–85mm f/3.5–4.5S 
objektívekkel maximális nagyításon a minimális 
fókusztávolságra fókuszál, akkor előfordulhat, hogy 

AI típusú telekonverterek  18 — ✔ 8 ✔ — ✔ 13 — ✔ 14 ✔ 15
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az élességjelző akkor is megjelenik, amikor a kereső 
matt képernyőjére eső kép nem éles. Állítsa be 
kézzel az élességet.

10 f/5,6 vagy annál kisebb maximális rekesznyílás 
esetén.

11 Néhány objektív nem használható (lásd alább).
12 Az Ai 80–200mm f/2.8S ED állvány forgási 

tartományát korlátozza a fényképezőgép háza. 
Szűrőt nem cserélhet, amikor az Ai 200–400mm 
f/4S ED fel van szerelve a fényképezőgépre.

13 Ha megadja a maximális rekesznyíláshoz tartozó értéket 
a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data 
(Nem CPU objektív adatai) beállításban, akkor a rekesz 
értéke megjelenik a keresőben és a felső kijelzőn.

14 Csak akkor használható, ha megadja az objektív 
gyújtótávolságát és a maximális rekesznyíláshoz tartozó 
értéket a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens 
data (Nem CPU objektív adatai) beállításával. Ha nem 
éri el a kívánt eredményt, akkor használjon szpot vagy 
középre súlyozott fénymérési módot.

15 A pontosság növeléséhez adja meg az objektív 
gyújtótávolságát és a maximális rekesznyíláshoz tartozó 
értéket a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens 
data (Nem CPU objektív adatai) beállításával.

16 Manuális expozíciós módokban 1/125 másodpercnél 
kisebb zársebességgel használható. Ha megadja a 
maximális rekesznyíláshoz tartozó értéket a Shooting 
(Fényképezés) menü Non-CPU lens data (Nem CPU 
objektív adatai) beállításban, akkor a rekesz értéke 
megjelenik a keresőben és a felső kijelzőn.

17 Az expozíciót az objektív rekeszértékének előzetes 
beállítása határozza meg. Rekesz-előválasztásos 
automata expozíciós módban a rekeszt állítsa be 
rekeszállító gyűrűvel AE-rögzítés vagy az objektív 
eltolása előtt. Manuális expozíciós módban a rekeszt 
állítsa be rekeszállító gyűrűvel és határozza meg az 
expozíciót az objektív eltolása előtt.

18 Expozíciókompenzáció szükséges AI 28–85 mm f/
3.5–4.5 S, AI 35–105mm f/3.5–4.5 S, AI 35–135 mm f/
3.5–4.5S vagy AF-S 80–200mm f/2.8D esetén. További 
részleteket a telekonverter kézikönyvében olvashat.

19 PK-12 vagy PK-13 automatikus közgyűrű használata 
szükséges. A fényképezőgép helyzetének 
függvényében PB-6D is szükségessé válhat.

20 Használjon előre beállított rekeszértéket. Manuális 
expozíciós módban a rekeszt állítsa be kihuzattal az 
expozíció meghatározása és a fénykép elkészítése előtt.

 • A PF-4 reprodukciós egységhez szükséges a PA-4 
fényképezőgép-tartó.

 Nem kompatibilis tartozékok és nem CPU objektívek
A következő tartozékok és nem CPU objektívek NEM használhatók a D2X-vel:
• Nem AI objektívek
• Csak AU-1 élességállítóval 

használható objektívek 
(400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 
800mm f/8, 1200mm f/11)

• Halszemoptikák (6mm f/5.6, 
8mm f/8, OP 10mm f/5.6)

• 21mm f/4 (régi típus)
• K2 gyűrűk

• ED 180–600mm f/8 
(sorozatszám: 174041–174180)

• ED 360–1200mm f/11 
(sorozatszám: 174031–174127)

• 200–600mm f/9.5 
(sorozatszám: 280001–300490)

• Az F3AF objektívjei (80mm 
f/2.8, 200mm f/3.5, TC-16 
telekonverter)

 Kompatibilis nem CPU objektívek
Ha megadja az objektív adatait a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data (Nem 
CPU objektív adatai) beállításban, akkor a CPU objektívekkel használható funkciók közül 
sokat a nem CPU objektívekkel is használhat. Ha nem adja meg az adatokat, akkor a színes 
mátrix fénymérés nem használható, és a fényképezőgép középre súlyozott fényméréssel mér 
a mátrix mód választása esetén.

Nem CPU objektíveket csak A és M expozíciós módban használhat, ahol a rekeszértéket az 
objektív rekeszállító gyűrűjével kell beállítani. Ha nem adja meg a maximális rekesznyíláshoz 
tartozó értéket a Shooting (Fényképezés) menü Non-CPU lens data (Nem CPU objektív adatai) 
beállításban, akkor a fényképezőgép rekeszérték-kijelzője a maximális rekesznyílástól számított 
lépéseket mutatja, a tényleges rekeszértéket az objektív rekeszállító gyűrűjéről olvashatja le. P 
és S módokban a fényképezőgép rekesz-előválasztásos automata expozíciós módot használ. A 
felső kijelzőn villogni kezd az expozíciós mód kijelzője, a keresőben pedig az A jel látható.

• PC 28mm f/4 (sorozatszám: 
180900 vagy korábbi)

• PC 35mm f/2.8 (sorozatszám: 
851001–906200)

• PC 35mm f/3.5 (régi típus)
• 1000mm f/6.3 Refl ex (régi típus)
• 1000mm f/11 Refl ex 

(sorozatszám: 142361–143000)
• 2000mm f/11 Refl ex 

(sorozatszám: 200111–200310)
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A CPU objektíveket a CPU (mikroprocesszor) érintkezőiről ismerheti fel. A G-típusú 
objektíveket „G”, a D-típusú objektíveket „D” jelzi az objektív szárán.

A G-típusú objektíveken nincs rekeszállító gyűrű. G-típusú objektíveken a többi 
CPU objektívtől eltérően nem szükséges rögzíteni a rekeszállító gyűrűt a minimális 
rekesznyílásnál (a maximális f-értéknél).

Képszög és gyújtótávolság
A D2X képátlójának szöge kisebb, mint a 35 mm-es fényképezőgépekben. Amikor 
átszámoljuk a D2X objektívjeinek gyújtótávolságát 35 mm-es formátumra, a 
gyújtótávolságot 1,5-tel (gyorsító képvágás kikapcsolva), illetve 2-vel kell megszorozni 
(gyorsító képvágás bekapcsolva):

CPU objektívek G-típusú objektívek D-típusú objektívek

 Képszög kiszámítása
A 35 mm-es fényképezőgép által megvilágított terület 
36 × 24 mm. A D2X által megvilágított képterület 
ezzel szemben 23,7 × 15,7 mm (gyorsító képvágás 
kikapcsolva), illetve 17,7 × 11,7 mm (gyorsító 
képvágás bekapcsolva). Emiatt a D2X készülékkel 
készített fényképek képszöge eltér a 35 mm-es 
fényképezőgépekétől, még akkor is, ha az objektív 
gyújtótávolsága és a tárgy távolsága megegyezik.

Képméret 
(D2X; gyorsító képvágás kikapcsolva)

Képméret (35 mm-es formátum)

Objektív  
lencséje

(23,7 mm X 15,7 mm)
Képméret 
(D2X; gyorsító képvágás bekapcsolva)

(17,7 mm X 11,7 mm)

Képátló

(36 mm X 24 mm)

Képszög (35 mm-es formátum)

Képszög 
(D2X; gyorsító képvágás kikapcsolva)

Képszög 
(D2X; gyorsító képvágás bekapcsolva)

Képszög
Hozzávetőleges gyújtótávolság (mm) 35 mm-es 

formátumban (képszöghöz módosítva)

35 mm-es fi lmes fényképezőgép

Gyorsító képvágás: 
kikapcsolva

35 mm-es fi lmes fényképezőgép

202.5 270

40 48 56 70

170

30

20 24 28 35 50 60 8517

36 42 52.5 75 90 127.525.5

360 400 600 800 1000 1200210

100 120 17034

300 450 600 750 900157.5

135 180 200 300 400 500 600105

Gyorsító képvágás: 
bekapcsolva

Gyorsító képvágás: 
bekapcsolva

Gyorsító képvágás: 
kikapcsolva

D2X

D2X
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Egyéb tartozékok
Az útmutató készítésének idején az alábbi tartozékok állnak rendelkezésre a D2X 
készülékhez. További információért forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy Nikon 
képviselethez.

Akkumulátorok, 
töltők és 
hálózati 

tápegységek

♦ EN-EL4 újratölthető Lítiumion akkumulátor: További EN-EL4 akkumulátorok 
a forgalmazónál vagy a Nikon helyi képviseleténél szerezhetők be.

♦ MH-21 gyorstöltő: Az MH-21 az EN-EL4 akkumulátorok gyorstöltésére 
és kalibrálására szolgál. Egy teljesen lemerült EN-EL4 akkumulátort 
körülbelül 100 perc alatt tud feltölteni.

♦ EH-6 hálózati tápegység: Az EH-6 50–60 Hz frekvenciájú és 100–120 
V vagy 200–240 V feszültségű hálózathoz használható. Különböző 
hálózati kábel vásárolható Észak-Amerika, az Egyesült Királyság, Európa, 
Ausztrália és Japán területére.

Vezeték 
nélküli LAN-
csatolók és 
antennák

♦ WT-2/2A és WT-1/1A vezeték nélküli jeltovábbító: Ezek a vezeték nélküli 
jeltovábbítók a fényképezőgép aljához rögzíthetők, és USB-kábellel 
csatlakoznak. A tápellátást a fényképezőgép adja. A WT-2/2A támogatja az 
IEEE 802.11g nagy sebességű vezeték nélküli átvitelt, és a Nikon Capture 
4 4.2-es vagy újabb verziójával (külön beszerezhető) együtt használva 
távolról vezérelheti a fényképezőgépet a Nikon Capture 4 Camera Control 
programmal. Mindkét típus támogatja az IEEE 802.11b szabványt, és 
segítségükkel vezeték nélküli hálózaton keresztül feltöltheti a fényképeket 
egy ftp-kiszolgálóra. Bővebben erről a 219–227. oldalakon olvashat.

♦ WA-E1 bővített hatótávolságú antenna: Kibővíti a WT-2/2A és a WT-1/1A 
érzékelési távolságát akár 150 méterre (kültéren, 1 Mbps sebességen).

 Csak a Nikon eredeti elektromos tartozékait használja
Az Ön által vásárolt Nikon D2X digitális fényképezőgép a legmagasabb követelményeknek 
is megfelel, és bonyolult elektromos áramköröket tartalmaz. Csak a Nikon márkajelzéssel 
rendelkező, és kifejezetten ehhez a Nikon digitális fényképezőgéphez készült elektromos 
tartozékok (beleértve az akkumulátortöltőket, az akkumulátorokat és a hálózati 
tápegységeket) felelnek meg bizonyítottan a készülékben található elektromos áramkörök 
működési és biztonsági követelményeinek.

NEM NIKON GYÁRTMÁNYÚ ELEKTROMOS TARTOZÉKOK HASZNÁLATA ESETÉN 
A FÉNYKÉPEZŐGÉP KÁROSODHAT, ÉS ÉRVÉNYTELENNÉ VÁLHAT A KÉSZÜLÉKHEZ 
KAPOTT NIKON GARANCIA. A Nikon által nem jóváhagyott, más cégek által gyártott 
újratölthető litium-ion akkumulátorok használata zavart okozhat a fényképezőgép 
normális működésében, illetve az akkumulátorok túlmelegedéséhez, kigyulladásához, 
megrepedéséhez vagy szivárgásához vezethet.

A Nikon márkájú tartozékokkal kapcsolatban a hivatalos Nikon viszonteladóktól kaphat 
bővebb tájékoztatást.
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keresőablak 
tartozékai

♦ Mattüvegek: A D2X fényképezőgéphez használható mattüvegek: A B és E 
típusú mattüvegek a D2H készülékhez is használhatók.

V típus
III

A D2X fényképezőgéphez mellékelt V 
típusú „Clear-Matte III” mattüveg (csak 
D2X-hez használható) a gyorsító képvágás 
teljes területét mutatja a gyorsító 
képvágás hatékony használatához.

E típus
III

Az E típusú „Clear-Matte” III mattüvegen 
rács található, amely másolásra és 
építészeti fényképezésre teszi alkalmassá 
a fényképezőgépet. A legjobb eredmény 
érdekében PC-Nikkor objektívet használjon.

B típus
III

A fényképezőgéphez B típusú BriteView 
III mattüveg tartozik.

♦ DG-2 nagyító: A DG-2 felnagyítja a keresőben látható képet. Használható 
közeli fényképezéshez, másoláshoz, teleobjektívhez és más, nagyobb 
pontosságot igénylő feladatokhoz. DK-7 keresőadapter szükséges (külön 
beszerezhető).

♦ DK-14 és DK-17A páramentes keresők: Ezek a keresők megakadályozzák 
a kereső bepárásodását nedves vagy hideg környezetben. A DK-17A 
biztonsági retesszel van felszerelve.

♦ DK-19 szemkagyló: A DK-19 segítségével könnyebben tekintheti meg a 
képet a keresőben, ami csökkenti a szem elfáradását.

♦ Dioptria-beállító keresőlencsék: Saját látásélességéhez igazodva –3, –2, 0, 
+1 és +2 m–1 dioptriájú keresőlencséket helyezhet a fényképezőgépre. A 
DK-17C biztonsági retesszel van felszerelve.

♦ DR-5 derékszögű nagyító keresőtoldalék és DR-4 derékszögű keresőtoldalék: 
A DR-4 és a DR-5 a keresőre derékszögben csatlakozik, így annak képét 
felülről tekintheti meg a fényképezőgép vízszintes helyzetében. A DR-5 
toldalékkal a nagyobb pontosság érdekében kétszeresére is nagyíthatja 
a képet kompozíciós módban (a kompozíciós keret nem látható, amikor 
kinagyítja a képet).

♦ DK-7 keresőadapter: A DK-7 akkor szükséges, ha a D2X készülékhez a DG-
2 nagyítót vagy a DR-3 derékszögű keresőtoldalékot akarja használni.



245

M
ű

szaki tájéko
ztató

—
K

ü
lö

n
 m

eg
vásáro

lh
ató

 tarto
zéko

k

Külön 
megvásárolható 

vakuk

♦ SB-800: Ez a nagy teljesítményű vaku 38-ös kulcsszámmal rendelkezik (m, 35 
mm-es vakufejállás mellett, ISO 100), és támogatja az i-TTL, TTL, automatikus 
rekeszállítás (AA), nem TTL automatikus (A), kézi és az ismétlő villantásos 
üzemmódokat. A fényképezőgépről állítható a vakuszinkronizálási mód, 
beleértve a hosszú idős szinkront és a hátsó redőnyre állított szinkront is. A 
D2X készülékkel használva az SB-800 az 1/250 másodpercnél kisebb szinkronidők 
esetén támogatja az Automatikus FP nagy zársebességű vakuszinkront (kivéve 
ismétlődő vakumód esetén), a vaku-színhőmérséklet információ továbbítását 
az optimális fehéregyensúlyhoz, a vakuteljesítmény módosítása nélküli ismételt 
fényképezést lehetővé tevő vakuteljesítmény-rögzítést, valamint az i-TTL módot, 
automatikus rekeszállítást, manuális és ismétlődő vakuvezérlést támogató Fejlett 
vezeték nélküli megvilágítás szolgáltatást. A beépített AF-segédfény a D2X 
fényképezőgép tizenegy fókuszmezőjének mindegyikével használható. Visszavert 
fénynél végzett vagy közeli fényképezés esetén a vakufej a vízszinteshez képest 
felfelé 90 °-os, lefelé 7 °-os szögben dönthető, illetve balra 180 °-os, jobbra 
90 °-os szögben elfordítható, továbbá lágy megvilágítást lehet elérni a tartozék 
SW-10H diffúzor használatával. Az automatikus motoros nagyítás (24–105 
mm) használatával megbizonyosodhat arról, hogy a megvilágítás megfelel az 
objektív gyújtótávolságának. A beépített nagy látószögű panel 14 mm-es és 
17 mm-es megvilágítási szögekhez használható. A beállítások sötétben végzett 
módosítását háttérvilágítás segíti. Az SB-800 négy ceruzaelemmel (AA) (a 
tartozék SD-800 akkumulátortartó használata esetén öt ceruzaakkumulátorral), 
illetve az SD-6, SD-7 vagy SD-8A energiaforrások valamelyikével működik 
(külön beszerezhetők, bővebben lásd a vaku kézikönyvében). A vaku működése 
minden szempontból fi nomhangolható az egyéni beállítások használatával.

Szűrők • A Nikon szűrői három típusba sorolhatók: felcsavarozható, becsúsztatható 
és hátul illeszthető típusok. Nikon szűrőket használjon, mert más 
gyártók termékei befolyásolhatják az automatikus élességállítás vagy az 
elektronikus távolságmérés működését.

• A D2X fényképezőgép nem használható lineáris polarizációs szűrőkkel. 
Helyettük a C-PL körkörös polarizációs szűrőt használja.

• Az objektív védelméhez az NC és az L37C szűrők ajánlottak.
• R60 szűrő használata esetén az expozíciókompenzációt állítsa +1 értékre.
• A moiré-effektus elkerülése érdekében nem ajánlott szűrőt használnia, ha 

a tárgy túl világos fényben áll vagy ha erős fényforrás van a képen.
• A színes mátrix és a 3D színes mátrix fénymérési mód nem mindig vezet megfelelő 

eredményhez, ha 1-nél nagyobb expozíciós tényezőjű (szűrőtényezőjű) szűrőt 
használ (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4S, ND4, ND8S, 
ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). A középre súlyozott fénymérést érdemes 
használnia. Részletes tájékoztatást a szűrő használati utasításában talál.
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♦ SB-600: Ez a nagy teljesítményű vaku 30-as kulcsszámmal rendelkezik 
(m, 35 mm-es vakufejállás mellett, ISO 100), és támogatja az i-TTL, 
TTL és kézi vakuvezérléses módokat. A fényképezőgépről állítható a 
vakuszinkronizálási mód, beleértve a hosszú idős szinkront és a hátsó 
redőnyre állított szinkront is. A D2X készülékkel használva az SB-600 
az 1/250 másodpercnél kisebb szinkronidők esetén támogatja a vaku-
színhőmérséklet információ továbbítását az optimális fehéregyensúlyhoz 
és a vakuteljesítmény módosítása nélküli ismételt fényképezést lehetővé 
tevő vakuteljesítmény-rögzítést. SB-800 fővaku esetén a Fejlett vezeték 
nélküli megvilágítás segítségével az SB-600 távoli segédvakuként 
működhet i-TTL és kézi vakuvezérléses módban. A beépített AF-segédfény 
a D2X fényképezőgép tizenegy fókuszmezőjének mindegyikével 
használható. Visszavert fénynél végzett vagy közeli fényképezés esetén a 
vakufej a vízszinteshez képest felfelé 90 °-os, balra 180 °-os, jobbra pedig 
90 °-os szögben elfordítható. Az automatikus motoros nagyítás (24–85 
mm) használatával megbizonyosodhat arról, hogy a megvilágítás megfelel 
az objektív gyújtótávolságának. A beépített nagy látószögű panel 14 mm-
es megvilágítási szöghöz használható. A beállítások sötétben végzett 
módosítását háttérvilágítás segíti. Az SB-600 négy AA elemmel működik (a 
részleteket a vaku kézikönyvében találja meg). A vaku működése minden 
szempontból fi nomhangolható az egyéni beállítások használatával.

Ha SB-800 vagy SB-600 vakuval használja a D2X fényképezőgépet, 
tanulmányozza a Kreatív megvilágítási rendszerrel (CLS) kompatibilis 
vagy digitális tükörrefl exes fényképezőgépek listáját a vakuk használati 
útmutatójában.

Számítógépes 
kártyaadapterek

♦ EC-AD1 kártyaadapter: Az EC-AD1 számítógépes kártyaadapter 
segítségével I-es típusú CompactFlash memóriakártyát helyezhet 
PCMCIA-foglalatba.

Szoftver ♦ Nikon Capture 4 (4.2-es vagy újabb verzió): A Nikon Capture 4 4.2-es vagy 
újabb verziójával rögzítheti a fényképeket a számítógépen, valamint 
szerkesztheti és más formátumban elmentheti a RAW-képeket.
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Távvezérlési 
csatlakozótartozékok

A D2X fényképezőgépen egy tíztűs távvezérlő-
csatlakozó található távvezérléshez és 
automatikus fényképezéshez. A csatlakozón 
egy sapka található, amely használaton kívül 
megvédi a csatlakozót. Az alábbi tartozékokat 
használhatja:

Tartozék Leírás Hossz*

MC-21 
hosszabbító kábel

Összekapcsolható az MC-sorozat 20-as, 22-es, 25-ös vagy 
30-as tagjával.

3 m

MC-22 
távkioldó 

kábel

Távkioldó exponálógomb, amely kék, sárga és fekete 
csatlakozókkal csatlakoztatható egy távoli exponálóeszközhöz, 
így a vezérlés fénnyel vagy elektromos jelekkel történhet.

1 m

MC-23 
összekötő 

kábel

Két fényképezőgép csatlakoztatását és egyidejű működtetését 
teszi lehetővé.

40 cm

MC-25 
adapterkábel

Tíz-, illetve kéttűs adapterkábel kéttűs csatlakozóval 
rendelkező eszközök (például MW-2 rádióvezérlő készlet, 
MT-2 időközmérő vagy ML-2 Modulite vezérlőkészlet) 
csatlakoztatására.

20 cm

MC-30 
távkioldó 

kábel

Távkioldó exponálógomb, segítségével csökkenthető a 
fényképezőgép rázkódása vagy nyitva tartható a zár hosszú 
felvétel esetén.

80 cm

ML-3 Modulite 
távkioldó 
készlet

Infravörös távvezérlést tesz lehetővé legfeljebb 8 méterről. —

* Az adatok csak hozzávetőleges értékek.

MC-35 GPS-
adapterkábel

GPS-eszközöket csatlakoztat a D2X-hez a GPS-eszköz gyártója 
által szállított számítógépes kábelen keresztül (  132). —
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A gyártó által jóváhagyott memóriakártyák
A D2X fényképezőgéphez az alábbi, tesztelt és elfogadott memóriakártyák használatát 
javasoljuk:

SanDisk

SDCFB 128 MB, 160 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB, 1 GB
SDCFB (II-es típus) 300 MB
SDCF2B (II-es típus) 256 MB
SDCFH (Ultra) 128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB

SDCFH (Ultra II) 256 MB, 512 MB, 1 GB
SDCFX (Extreme III) 1 GB, 2 GB

Lexar 
Media

 4× USB 128 MB, 256 MB, 512 MB
10× USB 160 MB
12× USB 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB
16× USB 256 MB, 320 MB, 512 MB, 640 MB, 1 GB
24× USB 256 MB

16× WA USB 128 MB, 256 MB, 512 MB
40× WA USB 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

80× WA 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
Microdrive 340 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

Más kártyatípusok megfelelő működésére nincs garancia. A fenti kártyákkal 
kapcsolatos bővebb információ a megfelelő gyártótól szerezhető be.

 Memóriakártyák
• A memóriakártyák a használat során felmelegedhetnek. Tartsa be az előírásokat, amikor a 

memóriakártyát kiveszi a fényképezőgépből.
• A memóriakártyát formázni kell az első használatbavétel előtt, illetve a kártyán más 

eszközzel történt adatírás vagy adattörlés után.
• A memóriakártya behelyezése vagy kivétele előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet. A 

memóriakártya formázása alatt, továbbá az adatok rögzítése, törlése vagy a számítógépre 
történő adatátvitel során ne vegye ki a fényképezőgépből a memóriakártyát, ne kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, illetve ne húzza ki azt az áramforrásból. A fentiek fi gyelmen kívül 
hagyása adatvesztést és a fényképezőgép vagy a kártya károsodását okozhatják.

• Ne érjen a kártya érintkezőihez a kezével vagy fémből készült tárggyal.
• Ne gyakoroljon nyomást a kártyára. A fentiek fi gyelmen kívül hagyása a kártya károsodását 

okozhatja.
• Ne ejtse le, ne hajlítsa meg, és ne tegye ki erős fi zikai behatásnak a kártyát.
• Ne tartsa a kártyát magas páratartalmú vagy vizes helyen, és ne tegye ki közvetlen 

napsütésnek.
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A fényképezőgép kezelése és tárolása

Tárolás és karbantartás

Adattárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, akkor helyezze vissza a 
monitorvédőt, vegye ki az akkumulátorokat, és a csatlakozófedél felhelyezése után 
hűvös, száraz helyen tárolja őket. A rozsdásodás elkerülésére a fényképezőgépet 
száraz, jól szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a fényképezőgépet molyirtó szerek 
(naftalin vagy kámfor) közelében, illetve az alább felsorolt helyeken:
• rosszul szellőző vagy nyirkos környezetben,
• erős elektromágneses mezőt előidéző készülék, például televízió vagy rádió 

közelében,
• –10°C-nál alacsonyabb vagy 50°C-nál magasabb hőmérsékletű helyen (például 

hősugárzó mellett vagy zárt autóban erős napsütésben),
• valamint 60%-nál magasabb páratartalmú helyen.

Erről bővebben a „A fényképezőgép kezelése és tárolása” (  iv–v) címszó alatt olvashat.

Tisztítás

Gépváz

Objektív, 
tükör, 
kereső

Kijelző

A port és a textilfoszlányokat légfúvóval távolítsa el. Ujjlenyomatok és más 
szennyeződések eltávolításakor a felületet könnyedén törölje át egy puha ruhával 
vagy szarvasbőrrel. Ne nyomja be a kijelzőt, mert ezzel kárt okozhat benne.

Ezek az elemek üvegből készülnek és könnyen sérülnek. A port és a 
textilfoszlányokat légfúvóval távolítsa el. Ha aeroszolos tisztítót használ, 
akkor a dobozt függőlegesen tartsa, nehogy folyadék csöppenhessen ki. 
Ujjlenyomatok és más szennyeződések eltávolításához helyezzen kevés 
lencsetisztítót egy puha ruhára, és óvatosan törölje le.

Por, homok vagy egyéb szennyeződés eltávolítására használjon légfúvós porecsetet, 
majd puha, száraz ruhával óvatosan törölgesse át a fényképezőgépet. Strandon vagy 
tengerparton való használat után a kameráról törölgesse le a rárakódott homokot 
vagy sót egy vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával, majd gondosan szárítsa 
meg. A kamera megsérülhet, ha idegen anyag kerül a belsejébe. A Nikon nem vállal 
felelősséget a szennyeződések vagy homok által okozott meghibásodásokért.

Környezeti 
fény 

érzékelője

A por és a textilfoszlányok eltávolításához használjon légfúvót, majd 
óvatosan törölje le puha, száraz törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon 
alkoholt vagy más lencsetisztító folyadékot.

 A monitor
Ha a monitor megsérül, legyen óvatos, nehogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak, és 
vigyázzon, nehogy a folyadékkristály a szemébe vagy a szájába jusson.

 A kijelző
Ritkán előfordulhat, hogy a statikus elektromosság miatt a kezelőpanel kivilágosodik vagy 
elsötétedik. Ez normális jelenség, a kijelző hamarosan visszatér szokásos állapotába.



250

M
ű

szaki tájéko
ztató

—
A

 fén
ykép

ező
g

ép
 kezelése és táro

lása

A mattüveg cseréje
Szállításkor a fényképezőgépben V típusú „Clear-Matte” III mattüveg található, amely 
a gyorsító képvágás mód keretét mutatja. A mellékelt B típusú „BriteView” III vagy a 
külön beszerezhető E típusú „Clear-Matte” III mattüveg használata (  244):

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és vegye le az 
objektívet.

4 A csipesszel a kis fület fogva helyezze be a másik 
mattüveget a tartóba.

2 A mattüveghez kapott csipesszel húzza önmaga felé 
a mattüveg reteszét. A tartó ekkor kinyílik.

3 Vegye ki a mattüveget a csipesszel, vigyázva 
arra, hogy csak a fülénél fogja meg, nehogy 
megkarcolódjon.

5 Nyomja felfelé a tartó elülső élét, amíg a helyére 
nem pattan.

 A mattüveg cseréjekor
Ne érjen hozzá a tükörhöz vagy az élességállító elemekhez.

 Mattüvegek
Csak a D2X vagy D2H fényképezőgéphez készített mattüvegeket használja.

 Kompozíciós rácsok
A V és E típusú mattüvegek kompozíciós rácsa az üveg elhelyezésének pontosságától 
függően kicsit kilóghat a helyéről.
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Az óraelem cseréje
A fényképezőgép óráját egy CR1616 lítiumelem működteti, amelynek élettartama 
körülbelül négy év. Ha a felső kijelzőn a fénymérő bekapcsolt állapotában a  jel 
látható, akkor az elem kezd kifogyni, ezért ki kell cserélnie. Amikor az elem teljesen 
lemerül, a  ikon villogni fog, amikor a fénymérők bekapcsolt állapotban vannak. 
Továbbra is készíthet felvételeket, de rögzítéskor nem megfelelő dátum és időpont lesz 
rajtuk, és az időzített felvételkészítés sem működik megfelelően. Az elemet az alábbiak 
szerint cserélheti ki.

1 Az óraelem tartója a fő akkumulátortartó üregének tetejében található. Kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, és vegye ki az EN-EL4 akkumulátort.

2 Csúsztassa az óraelem fedelét a fő akkumulátortartó 
nyílása felé.

3 Vegye ki az óraelemet.
CR 1616

3V

CR 1616
3V

FIGYELMEZTETÉS
Csak CR1616 típusú lítiumelemet használjon. Más típusú elem robbanást okozhat. A 
használt elemeket megfelelő módon dobja ki.

 Az óraelem cseréjekor
Az óraelemet feltétlenül a megfelelő helyzetben rakja be. Az elem nem megfelelő 
behelyezésekor nemcsak az óra nem fog működni, hanem a fényképezőgép is károsodhat.

CR 1616
3V

4 Helyezzen be egy új CR1616 lítiumelemet úgy, hogy 
közben a pozitív (a „+” jellel és az elem nevével 
jelölt) oldal legyen látható.

5 Csúsztassa vissza kattanásig az óraelem fedelét a fő 
akkumulátortartó hátoldala felé.

6 Helyezze vissza az EN-EL4 akkumulátort.

7 Állítsa be a fényképezőgépen az aktuális dátumot és 
időt. A dátum és az idő beállításáig az ikon villogni 
fog a felső kijelzőn.
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Az aluláteresztő szűrő
A fényképezőgép képét létrehozó képérzékelőn egy aluláteresztő szűrő található a 
moiré-effektus elkerülése érdekében. Bár ez a szűrő megakadályozza, hogy idegen 
testek közvetlenül a képérzékelőhöz érjenek, bizonyos körülmények között a szűrőn 
található por vagy piszok a fényképeken is megjelenhet. Ha azt gyanítja, hogy a 
fényképezőgép belsejében por vagy piszok okoz gondot a fényképezésben, akkor az 
alábbi módon ellenőrizheti, nem kerültek-e idegen anyagok az aluláteresztő szűrőre.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és csatlakoztasson egy EH-6 hálózati tápegységet 
(külön rendelhető). Ha nem fér hozzá egy EH-6 hálózati tápegységhez, akkor vigye 
a fényképezőgépet egy Nikon szervizbe.

2 Vegye le az objektívet, majd kapcsolja be a fényképezőgépet.

3 Nyomja meg a  gombot, és válassza a Setup 
(Beállítás) menü Mirror lock-up (Tükörfelcsapás 
rögzítése) elemét (  209). Megjelenik a jobb 
oldalon látható üzenet.

4 Nyomja meg a választógomb jobbra nyilát. A 
fényképezőgép monitorján a jobb oldalon látható 
üzenet, a felső kijelzőn és a keresőben pedig vonalak 
jelennek meg. Ha a tükör felcsapása nélkül szeretne 
visszatérni a szokásos működéshez, akkor kapcsolja 
ki a fényképezőgépet. A tükörfelcsapás rögzítése 
akkor is megszűnik, ha a monitor automatikusan 
kikapcsolódik.

5 Nyomja le teljesen az exponálógombot. A tükör 
felemelkedik és kinyílik a redőny, így láthatóvá válik 
az aluláteresztő szűrő, a felső kijelzőn pedig villogni 
kezdenek a vonalak. A kereső és a hátsó kijelző 
képe kikapcsolódik.
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6 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy fény essen az 
aluláteresztő szűrőre, és nézze meg, van-e rajta por 
vagy textilfoszlány. Ha a szűrőn idegen anyagot lát, 
akkor a következő fejezetben leírt módon meg kell 
tisztítania.

7 Kapcsolja ki a fényképezőgépet. A tükör visszatér az alsó állásba, és visszacsukódik 
a redőny. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát, és húzza ki a hálózati 
tápegységet.

Az aluláteresztő szűrő tisztítása
Az aluláteresztő szűrő igen fi nom szerkezetű, könnyen megsérülhet. A Nikon azt 
ajánlja, hogy a szűrőt csak Nikon szakember tisztítsa. Ha mégis meg szeretné tisztítani 
a szűrőt, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1 Emelje fel a tükröt az előző oldalon található 1–5. lépések segítségével.

2 A port és a textilfoszlányokat légfúvóval távolítsa 
el a szűrőről. Ne használjon ecsetet, mert a 
sörték megsérthetik a szűrőt. A légfúvóval el nem 
távolítható szennyeződéseket csak Nikon szakember 
tudja eltávolítani. Semmiképpen nem érintse meg 
vagy törölje le a szűrőt.

 A fényképezőgép és tartozékainak javítása
A D2X egy precíziós eszköz, amely rendszeres karbantartást igényel. A Nikon javasolja, 
hogy a fényképezőgépet az eredeti viszonteladó vagy egy Nikon szakember vizsgálja át egy 
vagy két évente, három-öt évente pedig a fényképezőgép kapjon megfelelő karbantartást 
(ezeket a szolgáltatásokat díj ellenében veheti igénybe). Gyakori átvizsgálás és karbantartás 
különösen professzionális felhasználás esetén javasolt. A gyakran használt tartozékokat, 
például objektíveket vagy vakukat is vizsgáltassa át vagy szereltesse meg a fényképezőgéppel 
együtt.

3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet. A tükör visszatér az alsó állásba, és visszacsukódik 
a redőny. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát, és húzza ki a hálózati 
tápegységet.
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Hibaelhárítás
A hibaüzenetek és -kijelzések értelmezése

Ebben a fejezetben a keresőben, a monitoron és a kijelzőn megjelenő jelzéseket és 
hibaüzeneteket találhatja meg, amikor a fényképezőgép valamilyen problémát észlel. 
Vizsgálja meg a táblázatot, mielőtt a forgalmazóhoz vagy a helyi Nikon képviselethez fordul.

Kijelzés

ProblémaKijelző Kereső Megoldás

20
Az objektív rekeszállító gyűrűje 
nem a minimális rekesznyílásnál áll.(villog)

Állítsa a gyűrűt a legkisebb 
rekesznyílásra (legnagyobb f érték).

27
Az akkumulátor töltöttségi 
szintje alacsony.

Készítse elő egy teljesen 
feltöltött tartalék akkumulátort.

27Az akkumulátor lemerült.
(villog) (villog)

Cserélje ki az akkumulátort.

130

Nincs objektív csatlakoztatva, vagy 
nem CPU objektívet csatlakoztatott 
a maximális rekesznyílás megadása 
nélkül. A rekeszérték-kijelző a 
maximális rekesznyílástól számított 
lépéseket mutatja.

A rekeszérték akkor jelenik meg 
a kijelzőn, amikor megadja 
a maximális rekesznyíláshoz 
tartozó értéket.

83
A fényképezőgép nem tudja 
automatikusan beállítani az 
élességet.

 

(villog)
Állítsa be kézzel az élességet.

52

245

88
90

52

106

88
90

A kép túl sötét, a fénykép 
alulexponált lesz.

• Válasszon magasabb 
érzékenységet (ISO-egyenértéket).

• Használjon külön beszerezhető 
vakut.

• Az expozíciós módtól függően:
S Csökkentse a zársebességet.
A Válasszon nagyobb rekeszt 

(kisebb f-értéket).

A kép túl világos, a fénykép 
túlexponált lesz.

• Válasszon alacsonyabb 
érzékenységet (ISO-egyenértéket).

• Használjon külön rendelhető 
ND-szűrőt.

• Az expozíciós módtól függően:
S Növelje a zársebességet.
A Válasszon kisebb rekeszt 

(nagyobb f-értéket).

27
Az akkumulátor nem 
használható.(villog) (villog)

Vegye fel a kapcsolatot egy 
Nikon képviselővel.
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Kijelzés

Kijelző Kereső Megoldás

110
D-TTL vakuvezérlést nem 
támogató vaku esetén TTL-t 
állított be.(villog)

Változtassa meg a vaku 
vakumód-beállítását.

116

Ha a kijelző 3 másodpercig villog 
a vaku villanása után, akkor a 
fénykép esetleg alulexponált 
lett.

(villog)

Ellenőrizze a fényképet a 
monitoron; ha alulexponált, akkor 
változtassa meg a beállításokat, 
és próbálkozzon ismét.

2Hibás működés.
(villog)

Exponáljon. Ha a hiba továbbra is 
fennáll vagy gyakran megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot egy 
Nikon képviselettel.

110–
112

Vörösszemhatás-csökkentést 
nem támogató vaku esetén 
a vakuszinkron módot 
vörösszemhatás-csökkentésre 
állította.

(villog)

Változtassa meg a vakuszinkron 
módot, vagy használjon olyan 
vakut, amely támogatja a 
vörösszemhatás-csökkentést.

Probléma

45

154
22

Nincs elég memória további 
fényképek készítéséhez a jelenlegi 
beállítások mellett, vagy a 
fényképezőgép elérte a fájl- vagy 
mappasorszámozás határértékét.

 

(villog)
(villog)

• Állítson be alacsonyabb 
képminőséget vagy csökkentse 
a képméretet.

• Töröljön fényképeket.
• Helyezzen be új memóriakártyát.

Kijelzés

Megoldás

22
A fényképezőgép nem észlel 
memóriakártyát.

NO CARD 
PRESENT

Kapcsolja ki a készüléket, 
majd ellenőrizze, hogy van-e 
behelyezve memóriakártya.

Kijelző ProblémaMonitor

88, 
92

 (hosszú idő) választva 
idő-előválasztásos automata 
módban.(villog)

Változtassa meg a zársebességet 
vagy válasszon kézi expozíciós 
módot.

23, 
210

A memóriakártya nincs 
megformázva a D2X számára.

CARD 
IS NOT 

FORMATTED
Formázza a memóriakártyát.
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Kijelzés

Kijelző MegoldásProblémaMonitor

22, 
156

Nincsenek képek a 
memóriakártyán, vagy a 
lejátszásra kijelölt mappa vagy 
mappák nem tartalmaz(nak) 
képfájlokat.

FOLDER 
CONTAINS 

NO 
IMAGES

Válasszon képeket tartalmazó 
mappát a Playback folder 
(Visszajátszás mappa) 
menüben, vagy helyezzen be 
egy másik memóriakártyát.

156, 
159

Az aktuális mappa összes 
fényképe rejtett.

ALL 
IMAGES 
HIDDEN

Nem játszható vissza egyetlen 
fénykép sem, amíg egy másik 
mappát nem választ, vagy a 
Hide image (Kép elrejtése) 
beállítás segítségével legalább 
egy fénykép megjelenítését 
nem engedélyezi.

23, 
154, 
210

A fájlt egy számítógéppel 
vagy egy másik típusú 
fényképezőgéppel hozták 
létre vagy módosították, 
esetleg a fájl sérült.

FILE DOES 
NOT

CONTAIN 
IMAGE 
DATA

Törölje a fájlt vagy formázza 
újra a memóriakártyát.

 Megjegyzés az elektronikus vezérlésű fényképezőgépekkel kapcsolatban
Igen ritkán előfordulhat, hogy furcsa karakterek jelennek meg a kijelzőn, és a fényképezőgép 
nem működik tovább. Az esetek többségében ezt a jelenséget erős külső elektrosztatikus 
töltés okozza. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, cserélje ki az akkumulátorokat, majd 
kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha (külön beszerezhető) hálózati tápegységet használ, 
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Amennyiben a 
probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy a Nikon képviselethez. Az 
energiaforrás fent ismertetett kiiktatása miatt elveszhetnek azok az adatok, amelyeket a 
fényképezőgép a probléma előfordulásakor még nem rögzített a memóriakártyán. A már 
rögzített adatokra nincs hatással ez a művelet.

248

2

22, 
154
23, 
210

• A memóriakártya nem 
érhető el.

• Nem sikerült létrehozni új 
mappát.

• A kártya nincs megformázva 
a D2X számára.

THIS CARD 
CANNOT 
BE USED (villog)

• Használjon a Nikon által 
jóváhagyott kártyát.

• Ellenőrizze, hogy az érintkezők 
tiszták-e. Ha a kártya sérült, 
forduljon a forgalmazóhoz vagy 
a helyi Nikon képviselethez.

• Törölje a fájlokat, vagy helyezzen 
be egy új memóriakártyát.

• Formázza a memóriakártyát.
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Típus Egy objektíves tükörrefl exes, cserélhető objektíves digitális 
fényképezőgép

Tényleges pixelszám 12,4 millió

Objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-meghajtással és AF-csatlakozókkal)

Képszög A 35 mm-es formátumban számított érték megegyezik a gyújtótávolság 
1,5-szeresével (a gyorsító képvágás használatakor kétszeresével)

Kereső
Dioptriabeállítás –3 – +1 m–1

Mattüveg V típusú „Clear-Matte” Mark III betéttel kerül forgalomba
Betekintési távolság 19,9 mm (–1,0 m–1)

Lefedettség Körülbelül az objektív képének 100%-a (vízszintesen és 
függőlegesen)

Nagyítás Körülbelül 0,86× (50 mm objektívvel, végtelenre állítva, –1,0 m–1 
dioptriánál)

Optikai, fi x betekintési távolságú pentaprizma

Kompatibilis objektívek*

G vagy D típusú AF Nikkor Minden funkció elérhető

Más AF Nikkor† Minden funkció elérhető, kivéve a 3D színes mátrix fénymérést és 
a 3D többérzékelős kiegyenlítő derítővakuzást

Micro Nikkor 85 mm 
F2.8D

Minden funkció elérhető, kivéve az automatikus élességállítást és 
néhány felvételi módot

AI-P Nikkor Minden funkció elérhető, kivéve a 3D színes mátrix fénymérést, 
a 3D többérzékelős kiegyenlítő derítővakuzást és az automatikus 
élességállítást

Nem CPU A és M expozíciós módban használható; az elektronikus 
távolságmérés f/5,6 vagy kisebb maximális rekesznyílás esetén 
használható; a színes mátrix fénymérés, a 3D többérzékelős 
kiegyenlítő derítővakuzás, valamint a rekeszérték-kijelzés csak 
akkor támogatott, ha a felhasználó megadja az objektív adatait

* IX Nikkor objektívek nem használhatók † az F3AF típushoz való objektívek kivételével

Tükör Gyors visszatérés

Rekesz Rögtön visszaálló típus, mélységélesség-ellenőrzéssel

Fókuszterület 
kiválasztása

Egy mező vagy egy csoport választható a 11 fókuszmezőből 
(gyorsító képvágás használatakor 9 fókuszmezőből)

Műszaki adatok

Képérzékelő 23,7 × 15,7 mm; teljes pixelszám: 12,84 millió

Képméret (pixel) 4288 × 2848 (L), 3216 × 2136 (M), 2144 × 1424 (S)
3216 × 2136 (L), 2400 × 1600 (M), 1600 × 1064 (S)Gyorsító képvágás
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Automatikus 
élességállítás
Fénymérési tartomány 
(ISO 100, 20 °C)

–1 – +19 Fé (0 – +19 Fé a gyorsító képvágás területén kívüli két 
fókuszterületre)

AF-terület mód Egy AF-terület, dinamikus AF, csoportos dinamikus AF vagy 
dinamikus AF a legközelebbi téma elsőbbségével

Fókuszrögzítés A fókusz rögzíthető az AE-L/AF-L gomb megnyomásával (Egyszeri 
Szervo AF-mód), vagy a kioldógomb félig történő lenyomásával

TTL fázisérzékelés, Nikon Multi-CAM2000 automatikus 
élességállítási modul

Expozíció

Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték.

Szpot 3 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2%-a), amely a 
kiválasztott fókuszterületre (nem CPU objektívek esetén a 
középső fókuszterületre) esik.

Középre súlyozott A mérés során 75%-os súlyt kap a kép 6, 8, 10 vagy 13 mm 
átmérőjű középpontja, vagy a mérés a teljes képkocka átlaga 
alapján történik.

Mátrix G- és D-típusú objektívekkel 3D színes mátrix fénymérés; színes 
mátrix fénymérés más CPU és nem CPU objektívekkel, ha a 
felhasználó megadja az objektív adatait

Fénymérés Háromféle TTL-fénymérés

Fénymérés vezérlése

Sorozatkészítés Expozíció és/vagy vakus sorozat (2–9 expozíció, 1/3, 1/2, 2/3, vagy 
1 Fé lépéssel)

Expozíciókompenzáció –5 – +5 Fé, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépéssel

Expozíciós módok Programozott automatikus rugalmas programlehetőséggel, 
idő-előválasztásos automata, rekesz-előválasztásos automata és 
manuális mód

Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI

Tartomány 
(ISO 100-egyenérték, 
F/1,4 objektív, 20 °C)

0 – 20 Fé (3D színes mátrix vagy középre súlyozott fénymérés)
2 – 20 Fé (szpot fénymérés)

Zár
Sebesség 30 – 1/8000 másodperc, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépéssel, valamint B (hosszú 

záridő)

Elektronikusan vezérelt, függőleges lefutású, fókuszsíkban levő zár

Élességállítás Azonnali egyszeri Szervo AF (S); folyamatos Szervo AF (C), 
manuális (M); az élességkövetés automatikusan aktiválódik a 
tárgy helyzetétől függően (S) vagy (C) AF-módban.
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Vaku
Szinkroncsatlakozó

Szinkronmódok

Vakukészenléti jelző

Vakupapucs
Kreatív megvilágítási 
rendszer

SB-800 és 600 esetén támogatja a következőket: Fejlett 
vezeték nélküli megvilágítás (az SB-600 csak távoli vaku 
módban), automatikus nagy zársebességű vakuszinkron, 
vaku-színhőmérséklet információ továbbítása, modellfény és 
vakuteljesítmény-rögzítés

Szabványos ISO vakupapucs, biztonsági retesszel

TTL Ötmezős TTL többérzékelős TTL vakuvezérlés, egykomponensű 
IC-vel és 1005 képpontos AE-érzékelővel kombinálva
• SB-800, 600: i-TTL kiegyenlítő derítővakuzás és szokásos I-TTL 

vakumód digitális tükörrefl exes fényképezőgépekhez
• SB-80DX, 28DX vagy 50DX, G- vagy D-típusú objektívvel: 

3D többérzékelős kiegyenlített derítővakuzás digitális 
tükörrefl exes fényképezőgéphez

• SB-80DX, 28DX vagy 50DX, más típusú objektívvel: 
többérzékelős kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez

• SB-80DX, 28DX vagy 50DX, szpot fényméréssel: szokásos 
TTL vaku digitális tükörrefl exes fényképezőgéphez

Automatikus rekesz SB-800, 80DX vagy 28DX CPU objektívekkel

Nem TTL automatikus Olyan vakuknál, mint az SB-800, 28, 27 és 22s

Távolság-prioritásos manuális SB-800 vakuval

Folyamatosan világít, ha egy SB-sorozatú vaku (például 800, 600, 
80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 vagy 22s) teljesen feltöltött állapotban 
van, illetve 3 másodpercig villog, miután a vaku teljes energián 
elvillant

Szinkron az első redőnyre (normál), hosszú idős szinkron, szinkron 
a hátsó redőnyre, vörösszemhatás-csökkentés, vörösszemhatás-
csökkentés és hosszú idős szinkron

X-érintkező, vakuszinkronnal legfeljebb 1/250 másodpercen

Érzékenység 
(ISO-egyenérték)

100 – 800-ig, 1/3, 1/2, vagy 1 Fé lépésekben, 1600, 3200; az 
automatikus beállítás 800-ig terjed

Fehéregyensúly

Sorozatkészítés 2 – 9 expozíció 1, 2 vagy 3 értékű lépésközzel

Automatikus (TTL fehéregyensúly fő képérzékelővel, 1005 pixeles 
RGB-érzékelővel és környezetifény-érzékelővel), hat kézi mód 
fi noman beállítható színhőmérséklet-értékkel

Vakuvezérlés
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Külső illesztőfelület USB 2.0

Állványmenet ¼ hüvelykes (ISO)

Támogatott nyelvek Angol, francia, holland, japán, kínai (egyszerűsített), koreai, 
német, olasz, spanyol és svéd

Firmware 
(vezérlőszoftver) Felhasználó által frissíthető

Méretek (Sz × M × H) Körülbelül 157,5 × 149,5 × 85,5 mm

Tömeg Körüllbelül 1070 g akkumulátor, memóriakártya, vázsapka és 
monitorvédő nélkül

Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet 0 – 40 °C

Páratartalom 85%-nál kisebb (lecsapódás nélküli)

• Ha más nincs feltüntetve, akkor a fényképezőgép műszaki adatai teljesen feltöltött 
akkumulátorral és 20°C-on értendők.

• A Nikon fenntartja a jogot, hogy a jelen használati útmutatóban bemutatott hardver és 
szoftver műszaki jellemzőit bármikor előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa. A 
Nikon nem vállal semmilyen felelősséget a jelen útmutató bármiféle esetleges hibájából 
eredő károkért.

Energiaellátás • Egy 11,1 V-os EN-EL4 újratölthető lítiumion akkumulátor
• EH-6 hálózati tápegység (külön beszerezhető)

Adattárolás
Hordozó I-es és II-es típusú CompactFlash memóriakártyák, Microdrive 

lemezek

Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System) és DPOF (Digital Print 
Order Format) kompatibilis

Tömörítés • Tömörített 12 bites NEF (RAW): körülbelül 50–60%
• JPEG: JPEG-kompatibilis, választható Size priority vagy 

Optimal quality (Optimális minőség)

Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2–20 másodperces késleltetéssel

Mélységélesség 
ellenőrzése

Az ellenőrző gomb megnyomásával ellenőrizhető a beállított 
rekeszérték hatása a mélységélességre

Monitor 2,5 hüvelykes, 232000 képpontos, alacsony hőmérsékletű 
poliszilikon TFT folyadékkristályos kijelző; fényerőállítási 
lehetőséggel
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 Az akkumulátor kapacitása
Az EN-EL4 akkumulátorral készíthető felvételek száma függ az akkumulátor állapotától, a 
hőmérséklettől és a fényképezőgép használatának módjától.

1. eset
Szobahőmérsékleten (20°C) körülbelül 2600 felvételt készíthet teljesen feltöltött (1900 
mAh) EN-EL4 akkumulátorral és AF-S VR 70–200mm f/2.8G IF ED objektívvel (VR funkció 
kikapcsolva) a következő szabványos Nikon teszt alapján: folyamatos, nagy sebességű 
fényképezési mód; gyorsító képvágás kikapcsolva; folyamatos szervo automatikus 
élességállítás; képmód beállítása JPEG Normal (Normál); Large (Nagy) képméret; 1/250 
másodperces zársebesség; a kioldógomb háromszori, félig történő lenyomása és 
háromszori végtelenről minimumra történő élességállítás; hat felvétel után a monitort 5 
másodpercre bekapcsolva, majd kikapcsolva; az egész művelet a fénymérő kikapcsolása 
után megismételve.

2. eset
Szobahőmérsékleten (20°C) körülbelül 850 felvételt készíthet teljesen feltöltött (1900 
mAh) EN-EL4 akkumulátorral AF-S VR 24–120mm f/3.5–5.6G IF ED objektívvel (VR funkció 
kikapcsolva) a következő szabványos Nikon teszt alapján: egyfelvételes fényképezési mód; 
gyorsító képvágás kikapcsolva; egyszeri szervo automatikus élességállítás; képmód beállítása 
JPEG Normal (Normál); Large (Nagy) képméret; 1/250 másodperces zársebesség; minden 
felvételnél a kioldógomb félig történő lenyomása hat másodpercig és végtelenről minimumra 
történő élességállítás; minden felvétel után a monitort 2 másodpercre bekapcsolva, majd 
kikapcsolva; az egész művelet a fénymérő kikapcsolása után megismételve.

A következők csökkenthetik az akkumulátor használati idejét:
• a monitor használata
• a kioldógomb félig lenyomott helyzetben történő tartása
• sorozatos automatikus élességállítási műveletek
• NEF (RAW) vagy TIFF (RGB) fényképek készítése
• kisebb zársebességek
• a külön rendelhető WT-2/2A vagy WT-1/1A vezeték nélküli jeltovábbítók használata

Az újratölthető Nikon EN-EL4 akkumulátorok kapacitásának legjobb kihasználásához:
• Tartsa szárazon az akkumulátor érintkezőit. A beszennyeződött érintkezők leronthatják az 

akkumulátor teljesítményét.
• Töltés után azonnal kezdje el az akkumulátorok használatát. A használaton kívüli 

akkumulátorok fokozatosan elveszítik töltöttségüket.
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Menük
 PLAYBACK MENU (Visszajátszás 

menü) (154–165)
Delete (Törlés), 154–155
Playback folder 
(Visszajátszás mappa), 156

Slide show (Diavetítés), 
157–158

Hide image (Kép elrejtése), 
159–160

Print set (Kijelölés 
nyomtatásra), 161–163

Display mode (Megjelenítési 
mód), 164

Image review (Kép 
megtekintése), 164

After delete (Törlés után), 165
Rotate tall (Elforgatás álló 
helyzetbe), 165

 SHOOTING MENU 
(Fényképezés menü) (166–175)
Shooting menu bank 
(Fényképezés menü 
beállításkészletei), 167–168

Reset shooting menu 
(Fényképezés menü 
alaphelyzetbe állítása), 169

Active folder (Aktív mappa), 
170

File naming (Fájlnév), 171
Image quality (Képminőség), 
45–46

Image size (Képméret), 48–49
Hi-speed crop (Gyorsító 
képvágás), 41–42

JPEG compression (JPEG 
tömörítés), 47

Raw compression (Raw 
tömörítés), 48

White balance 
(Fehéregyensúly), 54–66

Long exp. NR (Hosszú 
expozíció zajcsökkentése), 173

High ISO NR (Zajcsökkentés 
nagy érzékenységnél), 173

ISO (Érzékenység), 52–53
Image sharpening 
(Képélesítés), 67

Tone compensation 
(Tónuskompenzáció), 68

Color space (Színpaletta), 69
Color mode (Színtér mód), 70
Hue adjustment 
(Színárnyalat-szabályozás), 71

Image Overlay (Képátfedés), 
117–118

Multiple exposure (Többszörös 
expozíció), 119–121

Intvl timer shooting (Időzített 
felvételkészítés), 122–126

Non-CPU lens data (Nem CPU 
objektív adatai), 128–131

 CUSTOM SETTING MENU 
(Egyéni beállítások menü) 
(176–208)

C: Bank select (Beállításkészlet 
kiválasztása), 179

R: Menu reset (Menü 
alaphelyzetbe állítása), 
180–181

a1: AF-C mode priority (AF-
C prioritás), 182

a2: AF-S mode priority (AF-S 
prioritás), 182

a3: Group dynamic AF 
(Csoportos dinamikus AF), 
183–184

a4: Disable Lock-On 
(Fókuszrögzítés), 185

a5: AF activation (AF-
aktiválás), 185

a6: Focus area illum 
(Fókuszmező megvilágítása), 
186

a7: Focus area 
(Fókuszterület), 187

a8: Vertical AF-ON 
(Függőleges AF Be), 187

b1: ISO auto (ISO automatikus 
szabályozása), 188

b2: ISO step value 
(Érzékenység lépésköze), 189

b3: EV step (Fé-lépésköz), 189
b4: Exposure comp. EV 
(Expozíciókompenzáció Fé-
lépésköze), 189

b5: Exposure comp. 
(Expozíciókompenzáció), 190

b6: Center weight (Középre 
súlyozás), 191

b7: Fine-tune exposure 
(Expozíció fi nomhangolása), 
191

c1: AE Lock (AE-rögzítés), 192
c2: AE-L / AF-L (AE-L/AF-L), 192
c3: Auto meter-off 
(Automatikus fénymérés 
kikapcsolása), 193

c4: Self-timer (Önkioldó), 193
c5: Monitor off (Monitor 
kikapcsolása), 193

d1: Shooting speed 
(Felvételkészítés sebessége), 
194

d2: Maximum shots (Felvételek 
maximális száma), 194–195

d3: Exp. delay mode 
(Expozíciókésleltetési mód), 
195

d4: File No. Seq. (Fájlok 
sorszámozása), 196

d5: Cntrl panel / fi nder 
(Kijelző/kereső), 196–197

d6: Illumination 
(Megvilágítás), 197

e1: Flash sync speed 
(Vakuszinkron sebessége), 198

e2: Flash shutter spd 
(Vakuzási zársebesség), 198

e3: AA fl ash mode (AA 
vakumód), 199

e4: Modeling fl ash 
(Próbavakuzás), 199

e5: Auto BKT set (Automatikus 
sorozatkészítés beállítása), 200

e6: Manual mode bkting 
(Sorozatkészítés M módban), 
201

e7: Auto BKT order 
(Automatikus sorozatkészítés 
sorrendje), 201

e8: Auto BKT selection 
(Automatikus sorozatkészítés 
kiválasztása), 202

f1: Center button (Középső 
gomb), 202–203

f2: Multi selector 
(Választógomb), 204

f3: Photo Info / Playback 
(Fényképadatok/
Visszajátszás), 204

f4: FUNC. button (FUNC. 
(Funkció) gomb), 205

f5: Command dials (Tárcsák), 
206–207

f6: Buttons and dials 
(Gombok és tárcsák), 208

f7: No CF card? (Nincs CF 
kártya?), 208

 SET UP MENU (Beállítás menü) 
(209–227)
Format (Formázás), 210
LCD brightness (LCD 
fényerő), 211

Mirror Lock-up (Tükörfelcsapás 
rögzítése), 211

Video mode (Videó mód), 212
World Time (Világidő), 18

Tárgymutató
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Language (Nyelv), 17
Image comment 
(Kísérőszöveg), 213

Auto image rotation 
(Automatikus képelforgatás), 
214

Voice memo (Hangos 
jegyzet), 148

Voice Memo Overwrite 
(Hangos jegyzet felülírása), 149

Voice memo button (Hangos 
jegyzet gomb), 149

Audio output 
(Audiokimenet), 151

USB, 216
Dust Off ref photo 
(Porszemcse-eltávolítás 
referenciaképe), 217–218

Battery Info 
(Akkumulátoradatok), 219

Wireless LAN (Vezeték 

nélküli hálózat), 219–227
Firmware Version (Firmware 
verziója), 227

Szimbólumok
3D színes mátrix fénymérés II 
Lásd: Fénymérés

3D többérzékelős 
kiegyenlített derítővakuzás 
digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez, 108

3D többérzékelős 
kiegyenlített derítővakuzás 
digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez, 108
A

AF-mező mód, 76
Akkumulátor,

behelyezés, 16
élettartam, 261
tárolás, v

Aluláteresztő szűrő, 252–253
Audio-/videokimenet, 151, 230
Automatikus élességállítás, 76

egymezős AF, 76
egyszeri szervo, 72
élességkövetés, 73
folyamatos szervo, 72

Automatikus fénymérés 
kikapcsolása, 193

Automatikus fénymérés 
rögzítése, 95

Automatikus FP nagy zársebességű 
vakuszinkron, 109, 245

Á
Általános TTL vakuzás 
digitális tükörrefl exes 
fényképezőgéphez, 108
B

B (Bulb) Lásd: Hosszú időtartamú 
expozíciók

BASIC (Alapszintű) Lásd: 
Képminőség

Beállítás menü, 209–227
Bemozdulás, csökkentés, 
33, 52–53, 88 Lásd még: 
Expozíciókésleltetési mód; 
Tükörfelcsapás mód 43, 195
C

C Lásd: Automatikus 
élességállítás, folyamatos szervo

CH Lásd: Felvétel mód
CL Lásd: Felvétel mód
CompactFlash Lásd: 
Memóriakártya

CPU objektívek, 20, 240–242
CS

CSM Lásd:  CUSTOM SETTING 
MENU; EGYÉNI BEÁLLÍTÁSOK

Csoportos dinamikus AF Lásd: 
AF-mező mód
D

DCF 2.0-s verzió Lásd: Design 
rule for Camera File System

Design rule for Camera File 
System (DCF), 156

Digital Print Order Format 
(DPOF), 161

Dioptria, 31, 244
DPOF Lásd: Digital Print Order 
Format

D-TTL vakuvezérlés, 108
E

Egyéni beállítások, 176
alapértékek, 180
beállításkészletek, 179

Egyfelvételes Lásd: Felvétel mód
Elektronikus analóg 
expozíciókijelző, 93

Elektronikus távolságmérő, 83
Ellenőrző elővillantás, 107, 
108, 114

Exif 2.21-es verzió, 163
Expozíciók hosszú idővel Lásd: 
Hosszú időtartamú expozíciók

Expozíciókésleltetési mód, 195
Expozíciókompenzáció, 97

Expozíciós mód, 85–93
idő-előválasztásos automata, 
88–89

manuális, 92–93
programozott automatikus, 
86–87

rekesz-előválasztásos 
automata, 90–91

Expozíciósorozat, 98
É

Élességállítás Lásd: automatikus 
élességállítás; élességállítási 
mód; manuális élességállítás

Élességállítási mód, 72–73
Élességrögzítés, 80
Érzékenység, 52–53 Lásd még: 

 SHOOTING MENU, ISO
F

Fájlok sorszámozása, 196
Fehéregyensúly, 54–66

felhasználói, 59–66
fi nomhangolás, 56–57
sorozatkészítés, 103–105
színhőmérséklet, 58

Fejlett vezeték nélküli 
megvilágítás, 109

Felvétel mód, 43–44
Fényerő Lásd: Monitor, fényerő
Fényképadatok, 137–139
Fényképenkénti visszajátszás, 35, 
136–139

Fényképezés menü, 166–175
beállításkészletek, 167–168

Fénymérés, 84
3D színes mátrix, 84
középre súlyozott, 84
színes mátrix, 84
szpot, 84

Fénymérők, 84 Lásd még: 
Automatikus fénymérés 
kikapcsolása

FINE (Kiváló) Lásd: Képminőség
Fókuszterület (fókuszkeretek), 
10, 74–79

Folyamatos felvétel mód, 43, 194
G

GPS, 132
adatok, 138

Gyorsító képvágás, 41–42
keresőben, 10–11
mód, 41–42

H
Háttérvilágítás, kijelző, 3
HI-1/HI-2, 52–53
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Hisztogram, 138, 164
RGB, 139, 164

Hosszú időtartamú expozíciók, 92
I

Idő Lásd:  SET UP MENU, 
World Time

Időzóna Lásd:  SET UP MENU, 
World Time

ISO Lásd: Érzékenység
ISO automatikus szabályozása, 188
i-TTL vakuvezérlés, 107
J

JPEG, 45–47
K

Képátfedés, 117–118
Képek védelme, 143
Képérzékelő síkjának jelzése, 3, 83
Képérzékelő, 252, 257
Képfájlok, 47, 50–51, 196
Képméret, 48–49
Képminőség, 45–48
Kereső, 10, 31

élesség Lásd: dioptria
Keresőbetét, 244, 250

B típusú BriteView III, 244
E típusú clear matte III, 244
V típusú clear matte III, 244

Kétgombos alaphelyzetbe állítás, 
133

Kijelzővilágítás Lásd: 
Háttérvilágítás, kijelző

Kisképes visszajátszás, 140–141
Kontraszt Lásd:  SHOOTING 

MENU, Tone compensation
Környezeti fény érzékelője, 54, 59
Kreatív megvilágítási rendszer, 106
L

L Lásd: Képméret
Legközelebbi téma elsőbbsége 
Lásd: AF-mező mód
M

M Lásd: Expozíciós mód, manuális; 
Manuális élességállítás; Képméret

Manuális élességállítás, 83
Mappák, 156, 170, 196, 236
Mélységélesség ellenőrzése, 85
Memóriakártya, 22–24

formázás, 23, 210
jóváhagyott, 248
kapacitás, 50–51

Memóriapuffer, 43–44, 50
Méret Lásd: Képméret
Microdrive Lásd: Memóriakártya
Monitor, 5, 249

automatikus kikapcsolás, 193
fényesség, 211
védő, 28

M-UP Lásd: Felvétel mód
N

NEF, 41–44
Nikon Capture 4, 45–50, 217
NORMAL (Normál) Lásd: 
Képminőség

Nyári időszámítás, 18
Nyomtatás, fényképek, 234–238 
Lásd még: Digital Print Order 
Format (DPOF)
O, Ó

Objektív, 20–21, 240–242
CPU, 20, 240–242
csatlakoztatás, 20
D típusú, 20, 240, 242
G típusú, 20, 240, 242
kompatibilis, 240–241
nem CPU, 240–241

Óra és naptár, 19
Ö

Önarcképek Lásd: Önkioldó
Önkioldó, 120, 193
P

PictBridge Lásd: Nyomtatás, 
fényképek

Picture Transfer Protocol Lásd: PTP
PictureProject, 45, 231–232
Porszemcse-eltávolítás, 217–218
PRE Lásd: Fehéregyensúly, előre 
beállított

Prediktív élességkövetés, 73
PTP, 216, 231, 234
R

RAW, 45–50, 117, 217. Lásd 
még: Képminőség; NEF

Recent Settings (Legutóbbi 
beállítások), 39

Rekesz, 85–94
beállítás, 90
érték kijelzése, 7, 11
maximális, 84, 91, 93, 107, 
108, 128

minimális, 20, 85
nem CPU objektívek, 128
rögzítés, 94

Rugalmas program, 87 Lásd 
még: Expozíciós mód, 
programozott automatikus
S

S Lásd: Automatikus élességállítás, 
egyszeri szervo; Expozíciós mód, 

rekesz-előválasztásos automata; 
Képméret; Felvétel mód

Sorozatkészítés, 98–105 
Lásd még: Expozíciósorozat; 
Fehéregyensúly, sorozatkészítés

Speedlight, 106–116, 198–199, 
245–246. Lásd még: vaku-
kompatibilis, 109–111

sRGB Lásd:  SHOOTING MENU, 
Color space
SZ

Számítógép, 216–231
Színhőmérséklet Lásd: 
Fehéregyensúly

Színprofi l Lásd:  SHOOTING 
MENU, Color space
T

Televízió, 230
TIFF-RGB Lásd: Képminőség
Többszörös expozíció, 119–121
Törlés, 35, 144, 154–155 Lásd 
még: Memóriakártya, formázás
fényképenkénti visszajátszás, 
35, 136

összes kép, 155
választott képek, 155
visszajátszás menü, 154

Tükörfelcsapás Lásd: Felvétel mód
U

USB, 216, 231, 234 Lásd még: 
Számítógép
V

Vaku, 106–116 Lásd még: 
Villanófény
sorozatkészítés, 98

Vakukészenléti jelző, 116
Vaku-színhőmérséklet információ 
továbbítása, 54

Vakuszinkronizálási mód, 112
Vakuteljesítmény-rögzítés, 114, 205
Vezeték nélküli hálózatok, 220–227
Videoeszköz, 212, 230
Világos részek kijelzése, 139, 164
Visszajátszás menü, 154–165
Visszajátszás, 35, 136
Vörösszemhatás-csökkentés, 
110–113
Z

Zaj, 45, 231–232, 246
csökkentés, 173

kisebb zársebességek, 92
nagyobb érzékenység, 53

Zársebesség, 85–94
szinkronizálás vakuval, 111, 198
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