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Mi hol található?
Az információ keresését érdemes az útmutató alábbi fejezeteiben kezdenie:

A Saját biztonsága érdekében
A fényképezőgép első használata előtt olvassa el figyelmesen a „Saját biztonsága érdekében” c. részben 
található biztonsági utasításokat (0 xii).

Súgó
Használja a fényképezőgép súgóját, ha segítségre van szüksége a menüelemekkel és egyéb témákkal 
kapcsolatban. Részleteket ld. a 13. oldalon.

i Tartalomjegyzék ➜ 0 vi–xi

Keresés funkció vagy menünév alapján.

i Kérdések és válaszok tárgymutató ➜ 0 ii–v

Tudja, mit szeretne, de nem ismeri a funkció nevét? Keresse meg a „Kérdések és 
válaszok” tárgymutatóban.

i Tárgymutató ➜ 0 232–234

Keresés kulcsszó alapján.

i Hibaüzenetek ➜ 0 221–223

Ha figyelmeztetés jelenik meg a keresőben vagy a monitoron, itt megtalálja a 
megoldást.

i Hibaelhárítás ➜ 0 217–220

A fényképezőgép különösen viselkedik? Itt megtalálja a megoldást.
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x Képek komponálása a monitoron (Élő nézet) 0 41

y Videó rögzítése és megtekintése 0 49

z További tudnivalók a fényképezésről (Összes mód) 0 53

t P, S, A és M mód 0 79

I További tudnivalók a lejátszásról 0 115
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A kívánt információkat ebben a „Kérdések és válaszok” tárgymutatóban találhatja meg.

Kérdések és válaszok tárgymutató

❚❚ Fényképezőgép kijelzései
Kérdés Kulcskifejezés 0

Hogyan kell értelmezni ezeket az ikonokat?
Az információk megjelenítése 8, 167

A kereső 6

Hány fényképet készíthetek még ezzel a kártyával?
A még készíthető képek 

száma
29

Mennyi töltés maradt még az akkumulátorban?
Akkumulátor töltöttségi 

szintje
28

Hogyan akadályozhatom meg, hogy a kijelző kikapcsoljon?
Auto off timers (Időzítő 

automatikus kikapcsolása)
157

Hogyan jeleníthetem meg a menüket egy másik nyelven is? Language (Nyelv) 169

Hogyan állíthatok a monitor fényerején?
LCD brightness 

(LCD monitor fényereje)
166

Megjeleníthető-e a kompozíciós rács a keresőben? Rács megjelenítése 158

Hogyan jeleníthetek meg további információkat egy fényképről? Fényképadatok 117–121
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❚❚ Fényképek készítése
Kérdés Kulcskifejezés 0

Hogyan lehet gyorsan és egyszerűen pillanatfelvételeket készíteni? Automatikus módok 28–32

Hogyan lehet a beállításokat gyorsan a különböző jelenetekhez 
igazítani? Jelenetmódok 33–38

Lehet a fényképeket a monitoron komponálni?
Élő nézet

41–47

Meg lehet dönteni a monitort az egyszerűbb komponálás érdekében? 45

Készíthetek videókat? Videók készítése 50–51

Hogyan készíthetek fényképeket nagyméretű nyomtatáshoz?

Képminőség és képméret 62–64Hogyan rögzíthetek több képet a memóriakártyára?

Hogyan készíthetek képeket kis file méretben e-mailhez?

Kiválasztható a fényképezőgép élességállítása? Focus mode 
(Élességállítás mód) 54–55

Kiválaszthatom a fókuszpontot? Fókuszpont 58

Módosíthatok a kompozíción élességállítás nélkül? 3D követés 57

Hogyan fókuszálhatok olyan tárgyakra, amelyek nincsenek a 
fókuszmezőben? Élességrögzítés 58

Beállíthatom a vakut automatikusan működésre, ha szükséges? Automatikus vaku 71–72

Hogyan kerülhetem el a „vörösszem-hatást”? Vörösszemhatás-csökkentés 71–72

Hogyan akadályozhatom meg a vaku villanását?
Automatikus (vaku 
kikapcsolva) mód 30

Flash off (Vaku kikapcsolva) 70–72

Hogyan kapcsolhatom le a fényt a fényképezőgép elején? AF segédfény 155

Hogyan készíthetek fényképsorozatot gyors egymásutánban? Release mode 
(Kioldási mód) 65–66

Csökkenthetem a fényképezőgép zaját csendes környezetben?

Hogyan készíthetek fényképeket az önkioldóval? Self-timer (Önkioldó)
67–69

Hogyan használhatom a külön beszerezhető távvezérlőt? Távvezérlés

Mi az expozíció? Expozíció 80

Hogyan merevíthetem ki a mozgást? S mód (idő-előválasztásos 
automata) 82

Hogyan érzékeltethetek mozgást mozgó alakok elmosódottá tételével?

Lehetséges a háttér elmosódottá tétele a tárgy kiemeléséhez? A mód (rekesz-előválasztásos 
automata) 83

Világosíthatom vagy sötétíthetem a fényképeket? Expozíciókompenzáció 90

Hogyan készíthetek „fénycsíkot” mozgó tárgyak mögött? Hosszú időtartamú expozíciók 86–87

Hogyan őrizhetem meg az árnyékos és a nagyon fényes képterületek 
részleteit?

Active D-Lighting 
(Aktív D-Lighting) 94–95

Készíthetek fényképeket előre beállított időközönként? Interval timer shooting 
(Időzített felvételkészítés) 76–77

Hogyan állíthatom be a kereső élességét? Viewfinder focus 
(A kereső élesség beállítása) 25

Hogyan akadályozhatom meg, hogy a fényképezőgép hangjelzést adjon? Beep (Hangjelzés) 158
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❚❚ Fényképek megtekintése, retusálása és nyomtatása
Kérdés Kulcskifejezés 0

Hogyan nézhetem meg a fényképeimet a fényképezőgépen? Visszajátszás 39, 116

Hogyan törölhetem a fölösleges fényképeket? Képek törlése 40,
126–128

Nagyíthatom a fényképeket visszajátszás alatt? Visszajátszás zoom 124

Megvédhetem a fényképeket véletlen törlés ellen? Védelem 125

Megtekinthetem a fényképeket automatikus diavetítés során? Slide show (Diavetítés) 129

Megtekinthetem a fényképeket nagyfelbontású (High Definition, HD) 
vagy szabványos TV-ken? Megtekintés televízión 132–133

Hogyan másolhatom a fényképeket számítógépre? Számítógép 134–135

Hogyan nyomtathatok fényképeket? Nyomtatás 136–144

Rányomtathatom a felvétel időpontját a fényképekre? Time stamp (Időbélyegző) 138, 141

Hogyan rendelhetek professzionális nyomatokat? Print set (DPOF) 
(Kijelölés DPOF nyomtatásra) 143

Készíthetek retusált másolatokat a fényképekről? Retusálás 174–189

Hogyan távolíthatom el a „vörösszemhatást”? Red-eye correction 
(Vörösszemhatás-korrekció) 176

Készíthetek egy képet két kép egymásra helyezésével? Image overlay (Képátfedés) 182–183

Hogyan készíthetek JPEG másolatokat RAW (NEF) fényképekről? NEF (RAW) processing (NEF 
(RAW) kidolgozás) 184

Lehet fényképet másolni, hogy egy festmény alapjául szolgáljon? Color outline (Vonalrajz) 186

Készíthetek animált videoklipet a fényképeimből? Stop-motion movie 
(Animált videoklip) 187–188
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❚❚ Menük és beállítások
Kérdés Kulcskifejezés 0

Hogyan használhatom a menüket? A menük használata 13–15

Hogyan kaphatok segítséget egy adott menühöz vagy üzenethez?
Súgó 13

Hibaüzenetek 221

Hogyan állítsam be a beállításokat?

Az információk megjelenítése 8, 9

A vezérlőtárcsa 10–12

Menus (Menük) 145–192

Hogyan állíthatom vissza az alapértelmezett beállításokat? Kétgombos visszaállítás 78

Hogyan állíthatom be a fényképezőgép óráját? Time zone and date 
(Időzóna és dátum) 20, 169

Hogyan akadályozhatom meg a fájlsorszám visszaállítását új 
memóriakártya behelyezésekor? File number sequence 

(Fájlok sorszámozása) 159
Hogyan állíthatom vissza a fájlok sorszámozását 1-re?

Hogyan férhetek gyorsan hozzá a leggyakrabban alkalmazott 
beállításokhoz? My Menu (Saját menü) 191

Hogyan férhetek gyorsan hozzá a legutóbbi beállításokhoz? Recent settings 
(Legutóbbi beállítások) 190

❚❚ Egyéb
Kérdés Kulcskifejezés 0

Mire szolgál a keresősapka? A DK-5 keresősapka 67, 77

Milyen memóriakártyát használhatok? Jóváhagyott memóriakártyák 203

Milyen objektíveket használhatok? Kompatibilis objektívek 194

Milyen külön megvásárolható vakut (Speedlights) használhatok? Külön megvásárolható vakuk 198

Milyen szoftver kapható a fényképezőgépemhez?
Tartozékok 202

Milyen egyéb tartozékai vannak a fényképezőgépemnek?

Hogyan tisztíthatom meg a fényképezőgépet? Tisztítás 205

Kihez fordulhatok, ha szervizelésre vagy javításra van szükség? Szervizelés 205
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Saját biztonsága érdekében
Saját és mások sérülésének, illetve a Nikon készülék károsodásának elkerülése érdekében a termék 
használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági útmutatót. A biztonsági útmutatót olyan 
helyen tartsa, ahol a fényképezőgép összes felhasználója elolvashatja.

A fejezetben felsorolt óvintézkedések be nem tartásából származó következményeket az alábbi ikonnal 
jelöltük:

❚❚ FIGYELMEZTETÉSEK

A A nap semmiképp ne szerepeljen a képeken
Ellenfényben lévő témák fényképezésekor a 
nap semmiképp ne szerepeljen a képeken. A 
képek szélén vagy ahhoz közel lévő 
koncentrált napfény kiégést okozhat.

A Ne nézzen a keresőn keresztül a napba
Ha a keresőn át közvetlenül a napba vagy más 
erős fényforrásba néz, maradandó 
szemkárosodást szenvedhet.

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

A 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 a fali aljzatból, és vegye ki az 
akkumulátort, vigyázva, nehogy megégesse 
magát. Ilyen esetben a további használat 
sérülést okozhat. Az akkumulátor eltávolítása 
után egy Nikon szervizben ellenőriztesse a 
készüléket.

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

A Tartsa távol a gyermekektől
Ezen óvintézkedés be nem tartása sérülést 
okozhat.

A Ne szerelje szét
A termék belső részeinek érintése sérülést 
okozhat. Meghibásodás esetén a terméket 
csak szakképzett szerelővel javíttassa. Ha a 
termék véletlen leejtés vagy egyéb ok miatt 
megsérül, vegye ki az akkumulátort, húzza ki a 
hálózati tápegység csatlakozóját, majd 
ellenőriztesse a fényképezőgépet egy Nikon 
szervizben.

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

A Vaku használata során körültekintéssel járjon el
• Ha a fényképezőgép vakuját a bőrhöz vagy 

más tárgyhoz közel használja, az égési 
sérülést okozhat.

• Ha a vakut a fotóalany szeméhez közel 
használja, a fotóalany ideiglenes 
látáskárosodást szenvedhet. Különös 
figyelemmel járjon el kisgyermekek 
fényképezésekor; ilyenkor a vaku nem lehet 
egy méternél közelebb a fotóalanyhoz. a 
fotóalanyhoz.

A 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 a bőrére kerüljön.

A Ez az ikon figyelmeztetést jelez. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a Nikon termék 
használata előtt el kell olvasni az összes figyelmeztetést.
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A Fokozott elővigyázatossággal kezelje az elemet
Nem megfelelő használat esetén az 
akkumulátor szivároghat vagy felrobbanhat. 
Az elem használatakor kövesse az alábbi 
előírásokat:
• Csak olyan akkumulátort használjon, 

amelynek használatát jóváhagyták ehhez a 
fényképezőgéphez.

• Az elemet ne zárja rövidre, és ne szedje szét.
• Az elem cseréje előtt győződjön meg arról, 

hogy a készülék ki van kapcsolva. Ha hálózati 
tápegységet használ, húzza ki azt.

• Ne próbálja meg az elemet a tetejével lefelé 
vagy hátrafelé fordítva behelyezni.

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

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

• Az elemek szállítása közben helyezze fel az 
érintkező fedelet. Az elemet ne szállítsa, és 
ne tárolja fémtárgyak, például nyaklánc vagy 
hajcsatok mellett.

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

• Amikor nem használja az elemet, helyezze fel 
az érintkező fedelet, és tárolja az elemet 
hűvös helyen.

• Az elem felmelegedhet közvetlenül a 
használatot követően, vagy ha hosszabb 
ideig üzemeltette a fényképezőgépet 
akkumulátorról. Az elem eltávolítása előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és hagyja az 
elemet kihűlni.

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

A Fokozott elővigyázatossággal kezelje a gyorstöltőt
• Tartsa szárazon. Ezen óvintézkedés be nem 

tartása tüzet vagy áramütést okozhat.
• A csatlakozó fém részeire, illetve az azok köré 

lerakódott port száraz törlőruhával távolítsa 
el. Ha e nélkül használja tovább, tűz 
keletkezhet.

• Viharos időben ne érintse meg a tápkábelt, 
és ne menjen a töltő közelébe. Ezen 
óvintézkedés be nem tartása áramütést 
okozhat.

• Ne rongálja, ne módosítsa, és erővel ne 
hajlítsa meg a tápkábelt. Ne helyezzen rá 
nehéz tárgyakat, és ügyeljen arra, hogy ne 
érhesse tűz vagy láng. Amennyiben a 
tápkábel szigetelése megrongálódik, és a 
vezetékek kilátszanak, ellenőriztesse a 
tápkábelt egy Nikon szervizben. Ezen 
óvintézkedés be nem tartása tüzet vagy 
áramütést okozhat.

• Ne érjen a csatlakozóhoz vagy a töltőhöz 
nedves kézzel. Ezen óvintézkedés be nem 
tartása áramütést okozhat.

• Ne használja egyik feszültségről másikra 
történő átalakításra való úti konverterrel 
vagy adapterrel, illetve egyenáram/
váltóáram áramátalakítókkal. Ezen 
óvórendszabály betartásának elmulasztása 
károsíthatja a terméket, illetve 
túlmelegedést vagy tüzet okozhat.

A Használjon 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.

A A CD-ROM-ok
A szoftvereket és kézikönyveket tartalmazó 
CD-ROM-okat nem szabad lejátszani audio 
CD-lejátszón. A CD-ROM-ok audio 
CD-lejátszón való lejátszása halláskárosodást 
okozhat, illetve a berendezés károsodásához 
vezethet.
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Megjegyzések
• A Nikon előzetes írásbeli 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 megváltoztassa.

• 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 márkaképviseleten (a 
címeket lásd külön).
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Figyelmeztetés Európában lévő vevőknek
Ez az ikon azt jelzi, hogy a terméket 
elkülönítve kell begyűjteni.

Az alábbi információ kizárólag az 
európai vásárlókra vonatkozik:
• Ezt a terméket külön, erre a célra 

kijelölt helyen gyűjtik be. Ne dobja ki háztartási 
hulladékként.

• Amennyiben bővebb információt szeretne 
kapni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, 
vagy a hulladékkezelésért felelős helyi 
szervekkel.

Ez a jel az akkumulátoron azt jelzi, hogy 
az akkumulátort külön kell begyűjteni.

Az alábbi információ kizárólag az 
európai vásárlókra vonatkozik:
• Minden akkumulátort – akár meg 

van jelölve ezzel a jellel, akár nem – megfelelő 
begyűjtési ponton való külön begyűjtésre 
jelölték ki. Ne dobja ki háztartási hulladékként.

• Amennyiben bővebb információt szeretne 
kapni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, 
vagy a hulladékkezelésért felelős helyi 
szervekkel.

Az adattároló eszközök kidobása vagy továbbadása
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a memóriakártyán és más adattároló eszközökön tárolt képek törlése, 
illetve a memóriakártya és más adattároló eszközök formázása nem törli véglegesen az eredeti 
képadatokat. Kereskedelmi forgalomban kapható szoftverekkel, bizonyos esetekben, visszaállíthatók a 
törölt fájlok a kidobott vagy továbbadott tárolóeszközökről, ami lehetőséget teremt a személyes 
képadatok rosszindulatú felhasználására. A felhasználó felelősége az ilyen adatok biztonságának 
megőrzése.

Mielőtt kidobna vagy továbbadna valakinek egy adattároló eszközt, törölje a rajta levő adatokat egy 
kereskedelmi forgalomban kapható törlőszoftverrel, vagy formázza az eszközt; azután töltse fel azt újra 
személyes információt nem tartalmazó (például az üres égboltot ábrázoló) képekkel. Győződjön meg arról 
is, hogy helyettesíti azokat képeket is, melyekkel előre beállította a manuális fehéregyensúlyt (0 99). 
Tegyen óvintézkedéseket a lehetséges sérülések elkerülése végett, ha fizikailag semmisíti meg az 
adattároló készülékeket.

Csak a Nikon elektronikus tartozékait használja
A Nikon fényképezőgépeket a legmagasabb elvárásoknak megfelelően tervezték és bonyolult elektromos 
áramkör kapcsolási sémával rendelkeznek. Csak a Nikon márkajelzéssel és a Nikon tanúsítványával 
rendelkező, kifejezetten ehhez a Nikon digitális fényképezőgéphez készült elektronikus tartozékok 
(beleértve az akkumulátortöltőket, az akkumulátort, a hálózati tápegységeket és a vakutartozékokat) 
felelnek meg bizonyítottan a készülékben található elektromos áramkörök működési és biztonsági 
követelményeinek.

A nem Nikon elektromos kiegészítők használata károsíthatja a fényképezőgépet és Nikon 
garanciája érvényét veszítheti. A jobb oldalon látható hologramos Nikon emblémával nem 
rendelkező, külső gyártótól származó lítium-ion akkumulátorok használata befolyásolhatja 
a fényképezőgép normális működését, illetve az akkumulátorok túlmelegedését, 
kigyulladását, burkolatának sérülését vagy szivárgását okozhatja.

A Nikon márkájú tartozékokkal kapcsolatban a helyi hivatalos Nikon viszonteladóktól kaphat bővebb 
tájékoztatást.
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A másolás vagy sokszorosítás tiltására vonatkozó figyelmeztetés
Felhívjuk a figyelmet, hogy az is törvénybe ütközhet, ha valakinek szkennerrel, digitális fényképezőgéppel 
vagy egyéb eszközzel másolt vagy sokszorosított anyag van a birtokában.

• A törvény a következő dolgok másolását vagy 
sokszorosítását tiltja
Tilos a papírpénzek, fémpénzek, értékpapírok, 
államkötvények másolása vagy sokszorosítása, 
még akkor is, ha ezekre a másolatokra vagy 
példányokra rányomtatták a „Minta” szót.

Bármely külföldi országban forgalomban lévő 
papírpénz, fémpénz vagy értékpapír másolása 
vagy sokszorosítása tilos.

A kormány előzetes engedélye nélkül tilos a 
kormány által kibocsátott, még fel nem használt 
bélyegek vagy képeslapok másolása vagy 
sokszorosítása.

Tilos a kormány által kibocsátott bélyegek és a 
törvényben megjelölt bizonylatok másolása vagy 
sokszorosítása.

• 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 sokszorosítása is, kivéve, ha egy minimális 
számú másolat szükséges a vállalat üzleti 
működéséhez. Ne másolja és ne sokszorosítsa 
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 sokszorosítására 
különféle hazai és nemzetközi szerzői jogi 
törvények vonatkoznak. Ne használja a 
fényképezőgépet a szerzői jogi törvényeket sértő 
illegális másolatok készítésére.

A Fontos fényképek készítése előtt
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.

A Tanulás egy életen át
A Nikon „Tanulás egy életen át” filozófiájának része a felhasználók számára nyújtott folyamatos 
terméktámogatás és képzés, amelyről az alábbi weboldalakon talál rendszeresen frissített információt:
• Az Amerikai Egyesült Államokban élő felhasználóknak: http://www.nikonusa.com/
• Az Európa és Afrika területén élő felhasználóknak: http://www.europe-nikon.com/support/
• Az Ázsia, Óceánia és a Közel-Kelet területén élő felhasználóknak: 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 információért forduljon a lakóhelye szerinti Nikon képviselethez. A márkakereskedések címe az 
alábbi weboldalon található: http://imaging.nikon.com/
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Áttekintés
Köszönjük, hogy Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépet választott. A fényképezőgép 
lehető legjobb kihasználása érdekében mindenképpen olvassa el figyelmesen az összes 
utasítást, és tartsa a kézikönyvet elérhető helyen, hogy a termék többi használója is 
elolvashassa.

❚❚ Szimbólumok és jelölések
Az információ megkeresését az alábbi szimbólumok és jelölések segítik:

D
Ez az ikon olyan tudnivalókra hívja fel a figyelmét, amelyeket érdemes használat előtt 
elolvasnia, hogy elkerülje a fényképezőgép károsodását.

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

0 Ez az ikon az útmutató más oldalain található referenciákat jelöl.

D Csak a Nikon tartozékait használja
Csak a Nikon márkajelzéssel rendelkező, és kifejezetten ehhez a Nikon digitális fényképezőgéphez 
készült tartozékok felelnek meg bizonyítottan a készülék működési és biztonsági követelményeinek. 
Nem Nikon gyártmányú tartozékok használata esetén a fényképezőgép károsodhat, és érvénytelenné 
válhat a készülékhez kapott Nikon garancia.

D A fényképezőgép és tartozékainak javítása
A fényképezőgép precíziós eszköz, amely rendszeres karbantartást igényel. A Nikon azt javasolja, hogy 
a fényképezőgépet az eredeti viszonteladó vagy egy hivatalos Nikon szerviz vizsgálja át egy vagy 
kétévente, három-ötévente pedig a fényképezőgép kapjon megfelelő karbantartást (ezek a 
szolgáltatások díj ellenében vehetők igénybe). Gyakori átvizsgálás és karbantartás különösen 
professzionális felhasználás esetén javasolt. A gyakran használt tartozékokat, például objektíveket vagy 
vakukat is vizsgáltassa át vagy javíttassa meg a fényképezőgéppel együtt.

A A fényképezőgép beállításai
Az útmutató magyarázatai feltételezik, hogy az alapbeállításokat használja.
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Ismerkedés a fényképezőgéppel
Szánjon pár percet a fényképezőgép kezelőszerveivel és kijelzőivel való ismerkedésre. Hasznos 
lehet ennek a résznek a bejelölése, hogy referenciaként szolgáljon az útmutató további 
böngészése során.

A gépváz
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1 Módválasztó tárcsa..................5
2 Képsík jelzése (E) ................. 61
3 R (információ) gomb.............8

Kétgombos visszaállítás 
gomb...................................... 78

4 E (expozíció kompenzáció) 
gomb...................................... 90

N (rekesz) gomb ................... 84
Vakukompenzáció gomb

.................................................. 93
5 Exponáló gomb ..................... 32
6 Főkapcsoló .............................. 28
7 AF segédfény .......................... 55

Önkioldó jelzőfénye ............. 68
Vörösszemhatás-csökkentő 

lámpa ..................................... 72

8 Infravörös vevő.......................68
9 Vázsapka

10 CPU csatlakozók
11 Beépített vaku.........................70
12 M (vakumód) gomb...............70

Y (vakukompenzáció) 
gomb ......................................93

13 Fényképezőgépszíj-bújtató
14 Mikrofon....................................51
15 Csatlakozó fedele
16 E (önkioldó) gomb ...............69

Fn (Funkció) gomb.............. 163
17 Csatlakoztatási pont jelzése

..................................................18

18 Objektív kioldógombja .......19
19 Tükör ................................ 42, 208
20 Objektív rögzítése .................61
21 Vakupapucs fedele ............ 198
22 Vakupapucs (külön 

megvásárolható vakuhoz)
............................................... 198

23 Tartozék csatlakozó ........... 203
24 USB csatlakozó 

Csatlakoztatás a 
számítógéphez ................ 135
Csatlakoztatás a 
nyomtatóhoz.................... 136

A/V csatlakozó ..................... 132
25 HDMI mini tűs csatlakozó... 133
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A gépváz (Folyt.)
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1 Kereső ablaka ..........................25
2 DK-24 gumi keresősapka
3 Monitor

Megtekintési beállítások...  8
Élő nézet ................................41
Képek megtekintése .........39
Teljes képes visszajátszás
............................................... 116

4 O (törlés) gomb
Képek törlése .......................40
Képek törlése a 
visszajátszás során .......... 126

5 K (visszajátszás) gomb
........................................ 39, 116

6 G (menü) gomb ...... 13, 145

7 W (kiskép/visszajátszási 
kicsinyítés) gomb............ 122

Q (súgó) gomb........................13
8 X (visszajátszás zoom) gomb

............................................... 124
9 P (információszerkesztő) 

gomb........................................ 9
Kétgombos visszaállítás 

gomb......................................78
10 Állványmenet
11 Dioptriaszabályzó..................25
12 A (AE-L/AF-L) gomb ...59, 164

L (védelem) gomb ......... 125
13 Vezérlőtárcsa...........................10

14 a (élő nézet) gomb
Fényképkészítés................. 41
 Videófilmek készítése ..... 49

15 Memóriakártya-nyílás fedele
.................................................. 22

16 Választógomb ........................ 14
17 J (OK) gomb ......................... 14
18 Kártyaművelet jelzőfénye

........................................... 22, 32
19 Hangszóró
20 Tápcsatlakozó fedele a külön 

beszerezhető 
tápcsatlakozóhoz ............204

21 Akkumulátortartó fedelének 
zárja ........................................ 17

22 Akkumulátortartó fedele.... 17
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A módválasztó tárcsa
A fényképezőgépen az alábbi fényképezési módokból lehet választani:

❚❚ P, S, A és M mód
Ezeknek a módoknak a választása teljes kontrollt ad a fényképezőgép-beállítások felett.
P—Programmed auto (Programozott automata) (0 81): 
A fényképezőgép választja meg a záridőt és a 
rekeszértéket, a többi beállítást pedig a 
felhasználó szabályozza.

A—Aperture-priority auto (Rekesz-előválasztásos 
automata) (0 83): Úgy állítja be a rekeszértéket, 
hogy a háttérrészletek lágyabbak lesznek, vagy 
nagyobb lesz a mélységélesség, így a fő téma és a 
háttér egyaránt fókuszba kerül.

S—Shutter-priority auto (Idő-előválasztásos automata) 
(0 82): Rövid záridőt választ a mozgás 
lemerevítéséhez, hosszú záridőt választ a mozgó 
témák elmosódottá tételéhez.

M—Manual (Manuális) (0 84): A záridő és a 
rekeszérték az Ön kreatív szándéka szerint 
állítható.

❚❚ Automatikus módok
Válassza ezeket a módokat az egyszerű, „célozz és 
lőj” fényképezéshez.
i Auto (0 28): A fényképezőgép automatikusan hozza a 
beállításokat az optimális eredmény eléréséhez, a 
„célozz és lőj” fényképezés egyszerűségével. A digitális 
fényképezőgéppel most ismerkedők számára ajánlott.

j Auto (flash off (vaku kikapcsolva)) (0 28): Az előző 
módhoz hasonló, kivéve, hogy a vaku gyenge 
fényviszonyok mellett sem villan.

❚❚ Motívumprogram módok
Valamelyik motívumprogram mód kiválasztása automatikusan optimálissá teszi a 
beállításokat, hogy megfeleljenek a kiválasztott jelenetnek.
k Portrait (Portré) (0 34): Portré készítése lágy 
élességű háttérrel.

l Landscape (Tájkép) (0 34): Megőrzi a részleteket a 
tájképről készített felvételeken.

p Child (Gyermek) (0 34): Gyermekekről készít 
portrét. A ruházat és a háttér részleteit élénké 
teszi, míg a bőrárnyalat lágy és természetes 
marad.

m Sports (Sport) (0 34): Kimerevíti a mozgást a 
dinamikus sportfelvételeken.

n Close up (Közelkép) (0 35): Élénk közelképek 
készítése virágokról, rovarokról és más kis 
tárgyakról.

o Night portrait (Éjszakai portré) (0 35): Portrék 
készítése homályos megvilágítású háttérben.

h (egyéb motívumprogram; 0 33): Az egyéb 
motívumprogramokat a vezérlőtárcsa 
segítségével választhatja ki.
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A kereső

1 5

2
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6 7

1715
18

2019

1110 138

16

9 1412

1 Kompozíciós rács (akkor 
jelenik meg, ha a d2 egyéni 
beállításhoz az On (Be) 
lehetőség lett kiválasztva)
............................................... 158

2 Referenciakör középre 
súlyozott fénymérésnél ...88

3 Nincs memóriakártya a 
gépben kijelzése.............. 221

4 Akkumulátorjelző ..................28
5 Fókuszpontok .........................58
6 Élességjelző ......................31, 61
7 Automatikus expozíció (AE) 

rögzítés jelzője ....................89
8 Záridő..................................82, 84
9 Rekeszérték (f-szám)......83, 84

10 Akkumulátorjelző ..................28
11 Sorozatjelző .......................... 103

12 A még készíthető képek 
száma .....................................29

A még készíthető képek 
száma, mielőtt az átmeneti 
tároló megtelik ...................66

Fehéregyensúly rögzítésének 
jelzője .....................................99

Expozíciókompenzáció 
értéke .....................................90

Vakukompenzáció értéke...92
Rögzítési mód jelző ........... 134
ISO érzékenység ....................74

13 „K” (akkor jelenik meg, ha 
több mint 1000 
expozícióhoz elegendő 
memória maradt)............... 29

14 Vaku készenléti jelzőfénye ... 32
15 Rugalmas program jelző .... 81
16 Expozíció jelzője.................... 85

Expozíciókompenzációs 
kijelző..................................... 90

17 Vakukompenzáció jelzője
.................................................. 92

18 Expozíciókompenzáció 
jelzője..................................... 90

19 Automatikus ISO 
érzékenység ......................149

20 Figyelmeztető jelzés ..........221

D Nincs elem behelyezve
Ha az akkumulátor teljesen lemerült vagy nem helyeztek be a gépbe elemet, a keresőben látható 
kijelzés elhalványodik. Ez a jelenség normális, és nem utal hibás működésre. Ha egy teljesen feltöltött 
akkumulátort tesz a gépbe, a kereső kijelzője újra megfelelően fog működni.

D A kereső kijelzései
Ennek a kereső-kijelző típusnak a jellemzőiből adódóan előfordulhat, hogy finom vonalak sugároznak 
kifelé a kiválasztott fókuszpontból. Ez a jelenség normális, és nem utal hibás működésre.

D A kereső
A kereső reakcióideje és fényereje a hőmérséklet függvényében változhat.
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A monitor
A monitor kifelé 180°-ban kinyílik és 180°-ban balra vagy 90°-ban jobbra forgatható, a lenti 
ábrán látható módon, így téve lehetővé a monitor beállítását a magas és az alacsony 
szögekből történő fényképezéshez vagy a felhasználóval való szembe forgatást, önarcképek 
készítése céljából (0 45).

❚❚ Fényképezési pozíció
Más helyzetekben a monitort a gépvázra lehet rakni, ha 
kinyitja és 180°-ban balra forgatja, mielőtt visszahajtaná a 
gépvázra. Ez a helyzet javasolt a legtöbb fényképezéshez 
és visszajátszáshoz. 

❚❚ Adattárolás pozíció
Hajtsa vissza a monitort a gépvázra a jobboldali ábra 
szerint, hogy megvédje, amikor a fényképezőgép 
használaton kívül van.

D A monitor használata
Gyengéden forgassa el a monitort a határokon belül a fenti ábra szerint. Ne erőltesse. Ezen 
óvintézkedések figyelmen kívül hagyása károsíthatja a monitor és a gépváz közötti kapcsolatot.

Állítsa be a monitort, mielőtt az állványra rögzíti a fényképezőgépet.

90°

180°

180°
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Az információk megjelenítése
A felvételre vonatkozó információk, mint pl. a záridő, a rekeszérték és a 
még készíthető képek száma az R gomb megnyomásával 
megjelennek a monitoron.

Fényképezőgép normál tájolásban.
Fényképezőgép 90°-al elforgatva, hogy álló 

(portré) tájolásban fényképezhessen

R gomb

PSet
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1

3

10

6
2

22 20 21

13

12 14

1 Fényképezés mód 
i auto/j automata (vaku 
kikapcsolva)............................. 28
Motívumprogram módok
..................................................... 33

P, S, A, és M módok ................. 80
2 Rekeszérték (f-szám) ......... 83, 84
3 Záridő ..................................... 82, 84
4 Záridő kijelzés ...............................9
5 Rekesz kijelzés...............................9
6 Expozíció/fehéregyensúly-

sorozat jelző ..........................103
7 Expozíció jelzője........................ 85

Expozíciókompenzáció jelzője
..................................................... 90

Expozíciósorozat folyamatjelző
...................................................105

8 Automatikus AF mező kijelző
..................................................... 57

3D követés jelző ........................ 57
Fókuszpont ................................. 58

9 Súgó kijelzés .............................221
10 ADL sorozatjelző .......................105

11 Flash mode (Vakumód)........... 71
12 Exposure compensation 

(Expozíciókompenzáció) .... 90
13 ADL expozíciósorozat ...........103
14 Flash compensation 

(Vakukompenzáció) ............. 92
15 Képszabályozás .......................106
16 A még készíthető képek száma

..................................................... 29
Rögzítési mód jelző................134

17 „K” (akkor jelenik meg, ha több 
mint 1000 expozícióhoz 
elegendő memória maradt)
..................................................... 29

18 Sorozatkészítés lépésköze...104
19 Active D-Lighting 

(Aktív D-Lighting)................... 94
20 Metering (Fénymérés)............. 88
21 AF-area mode (AF mező mód)

..................................................... 56
22 Focus mode (Élességállítás 

mód) .......................................... 54

23 Release mode (Kioldási mód)
......................................................65

24 ISO sensitivity (ISO 
érzékenység)............................74

25 White balance 
(Fehéregyensúly) ...................96

26 Image size (Képméret) .............64
27 Image quality (Képminőség)

......................................................62
28 Akkumulátorjelző ......................28
29 Hangjelzés jelzője................... 158
30 Automatikus ISO-érzékenység 

jelző.......................................... 149
31 Manuális vaku jelzője ............ 162

Vakukompenzáció jelzője a 
külön megvásárolható 
vakuhoz ................................. 200

32 Date imprint (Dátumozás) 
jelzője ...................................... 160

33 GPS kapcsolat jelzője ............ 114
34 Eye-Fi kapcsolat jelzője ........ 173
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❚❚ Beállítások megváltozatása az Információk megjelenítése menüben
Az információ megjelenítése menüben felsorolt 
menüpontok beállításainak megváltoztatásához 
nyomja meg a P gombot. A menüelemek kijelöléséhez 
használja a választógombot, és nyomja meg az J 
gombot, hogy a menüben a kiválasztott elem 
beállításait megjelenítse. Néhány menüpontot a 
vezérlőtárcsa és a fényképezőgép gombjainak 
segítségével is beállíthat (0 10).

A A záridő és a rekeszérték megjelenítése
Ezek a megjelenítések vizuális jelzői a záridőnek és a rekeszértéknek.

Gyors záridő, nagy rekeszérték
(kis f-szám).

Lassú záridő, kis rekeszérték
(nagy f-szám).

Míg a módválasztó tárcsát forgatja, a kijelzést felváltja a módválasztó tárcsa képe.

A A monitor kikapcsolása
A kijelzőn látható információ törléséhez ismét nyomja le az R gombot. A monitor automatikusan 
kikapcsol, ha az exponáló gombot lenyomja, vagy semmilyen műveletet nem hajt végre 8 mp.-ig 
(alapérték). Az információ kijelzése az R gomb megnyomásával állítható vissza.

A Lásd még
Ha meg akarja választani, mennyi ideig maradjon bekapcsolva a monitor, a c2 Egyéni beállításban (Auto 
off timers (Automatikus kikapcsolás időzítése), 0 157) talál erre vonatkozó információt. Ha meg 
akarja választani az információ kijelzés megjelenését, az Info display format (Információ 
megjelenítési formátuma), (0 166) című részben talál erre vonatkozó információt. Ha meg akarja 
választani, hogy az exponáló gomb lenyomásakor legyen-e információ kijelzés, az Auto information 
display (Információk automatikus megjelenítése) (0 168) című részben talál erre vonatkozó 
információt. Ha meg akarja választani, hogy a kurzor az információs kijelzőn „körbegörögjön”, az Info 
wrap-around (Információ körbegörgetése) (0 168) című részben talál információt.

P gomb
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A vezérlőtárcsa
A vezérlőtárcsát más szabályozó egységekkel együtt számos beállítási mód szabályozására 
lehet használni, amikor a fényképezési adatok láthatóak a monitoron.

Motívumprogram kiválasztása 
(h mód, 0 34).

h mód Vezérlőtárcsa Információs kijelző

Rekeszérték és záridő 
kombinációjának kiválasztása 
(P mód; 0 81).

P mód Vezérlőtárcsa Információs kijelző

Záridő kiválasztása (S vagy M mód, 
0 82, 84).

S vagy M mód Vezérlőtárcsa Információs kijelző

A kívánt rekeszérték kiválasztása 
(A mód, 0 83).

A mód Vezérlőtárcsa Információs kijelző

Vezérlőtárcsa

M gomb: vaku mód és vakukompenzáció

Fn (Funkció) (E) gomb: release 
mode (kioldási mód), kép 
minőség és méret, ISO sensitivity 
( ISO érzékenység), 
white balance (fehéregyensúly), 
Active D-Lighting (Aktív 
D-Lighting) vagy sorozatkészítés

Módválasztó tárcsa

E gomb: rekeszérték, 
expozíció-
kompenzáció és 
vakukompenzáció
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A kívánt 
rekeszérték 
kiválasztása 
(M mód, 0 84).

+

M mód E gomb Vezérlőtárcsa Információs kijelző

A P, S, vagy A 
expozíciókompe
nzáció mód 
beállítása 
(0 90).

+

P, S vagy A mód E gomb Vezérlőtárcsa Információs kijelző

A kívánt vakumód kiválasztása 
(0 71).

+

M gomb Vezérlőtárcsa Információs kijelző

A vakukompenzáció beállítása (P, S, A vagy M mód, 0 92).

+ +

P, S, A, vagy M M gomb E gomb Vezérlőtárcsa Információs kijelző
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A főkapcsoló
Forgassa el a főkapcsolót, ahogy a fényképezőgép 
bekapcsolásánál láthatja.

Forgassa el a főkapcsolót, ahogy a fényképezőgép 
kikapcsolásánál láthatja.

Az Fn (Funkció) (E) gomb szerepét megválaszthatja az 
Egyéni beállítások f1 segítségével (Assign E/Fn button (E 
funkciógomb kiosztása), 0 163), a következő beállítások 
szabályozhatóságával az Fn (Funkció) (E) gomb 
lenyomásával és a vezérlőtárcsa elforgatásával:

+

Fn (Funkció) (E) 
gomb

Vezérlőtárcsa

Release mode (Kioldási 
mód) (0 65)

Image quality and size 
(Képminőség és képméret) 
(0 62)

ISO sensitivity (ISO 
érzékenység) (0 74)

White balance 
(Fehéregyensúly) (0 96)

Active D-Lighting 
(Aktív D-Lighting) (0 94)

Bracketing 
(Sorozatkészítés) (0 103)

Főkapcsoló

Főkapcsoló
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A fényképezőgép menüi
A fényképezési, visszajátszási és beállítási lehetőségek 
nagy többsége a fényképezőgép menüiben érhető el. 
A menük megtekintéséhez nyomja meg a G 
gombot.

Címkék
Az alábbi menük közül választhat:
• D: Playback (Visszajátszás) (0 146) • B: Setup (Beállítás) (0 165)
• C: Shooting (Fényképezés) (0 148) • N: Retouch (Retusálás) (0 174)
• A: Custom Settings (Egyéni beállítások) (0 153) • m: Recent settings (Legutóbbi beállítások) vagy My Menu 

(Saját menü) (alapbeállítás Recent settings (Legutóbbi 
beállítások); 0 190)

d
Ha a monitor bal alsó sarkában a d ikon látható, akkor a Q 
gomb megnyomásával megjelenítheti a súgót. A gomb 
nyomva tartása közben megjelenik a kiválasztott menü, ill. 
menüelem leírása. A képernyőn látható súgószöveg 
görgetéséhez nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot.

G gomb

A csúszka a pozíciót jelzi az aktuális menüben.

Az aktuális beállításokat ikonok jelzik.

Menüopciók
Az aktuális menü elemei.

Q gomb
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A fényképezőgép menüinek használata
A választógombbal és az J gombbal lehet mozogni a fényképezőgép menüi között.

A menükben való mozgáshoz kövesse az alábbi lépéseket.

1 Jelenítse meg a menüket.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot.

2 Jelölje ki az aktuális menü ikonját.
Az aktuális menü ikonjának kijelöléséhez nyomja meg 
a 4 gombot.

3 Válasszon menüt.
A kívánt menü kiválasztásához nyomja meg a 1 vagy 
a 3 gombot.

A kijelölt elem kiválasztása 
vagy az almenü megnyitása

A kurzor felfelé mozgatása

A kurzor lefelé mozgatása

J gomb: kijelölt elem kiválasztása

Megszakítás és visszatérés az
előző menübe

G gomb
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4 Helyezze a kurzort a kiválasztott menübe.
A kurzor behelyezéséhez nyomja meg a 2 gombot.

5 Jelölje ki a kívánt menüelemet.
A 1 vagy a 3 gombbal jelölje ki a kívánt menüelemet.

6 Jelenítse meg a beállításokat.
A kiválasztott elemhez tartozó beállítások 
megjelenítéséhez nyomja meg a 2 gombot.

7 Jelölje ki a kívánt beállítást.
A 1 vagy a 3 gombbal jelölje ki a kívánt beállítást.

8 Válassza ki a kijelölt elemet.
Az J gomb megnyomásával választhatja ki a kijelölt 
elemet. Ha kiválasztás nélkül szeretne kilépni, nyomja 
meg a G gombot.

Figyeljen az alábbiakra:
• A szürkén megjelenő menüelemek pillanatnyilag nem használhatók.
• A 2 gomb megnyomása általában ugyanazt eredményezi, mint az J gomb megnyomása, 

ugyanakkor egyes esetekben a választás jóváhagyása csak az J gomb megnyomásával 
lehetséges.

• A menükből való kilépéshez és fényképezés módba való visszatéréshez nyomja le félig az 
exponáló gombot (0 32).
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Az első lépések

Az akkumulátor feltöltése
A fényképezőgép a mellékelt EN-EL9a Li-ion akkumulátorral működtethető. A fényképezési 
idő maximális kihasználásához használat előtt töltse fel az akkumulátort a mellékelt MH-23 
gyorstöltővel. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése kb. 1 óra 40 percet vesz 
igénybe.

1 Csatlakoztassa a töltőt.
Csatlakoztassa a hálózati tápegység csatlakozóját az 
akkumulátortöltőhöz, majd csatlakoztassa a tápkábelt 
a fali aljzatba.

2 Vegye le az érintkezőfedelet.
Vegye le az akkumulátor érintkezőfedelét.

3 Helyezze be az akkumulátort.
A töltőn látható illusztrációnak megfelelően helyezze 
be az akkumulátort. Az akkumulátor töltése közben a 
töltő CHARGE (Töltés) jelzőfénye villog.

4 A töltés befejezése után vegye ki az 
akkumulátort a töltőből.
A töltés akkor fejeződik be, amikor a CHARGE (Töltés) 
jelzőfény villogása abbamarad. Vegye ki az 
akkumulátort, és húzza ki a töltő dugaszát a 
csatlakozóaljzatból.

EL-EL9a
7.2V 1080mAh

7.8Wh

Érintkezőfedél

Akkumulátor
töltés

Töltés 
befejeződött

EL-EL9a
7.2V 1080mAh

7.8Wh

EL-EL9a
7.2V 1080mAh

7.8Wh
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Az akkumulátor behelyezése

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét.
Nyissa ki (q) és nyissa fel (w) az akkufedelet.

3 Helyezze be az akkumulátort.
Helyezze be az akkumulátort a jobb oldali ábrán 
látható módon.

4 Csukja be az akkumulátortartó fedelét.

A Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása
Az akkumulátor behelyezése vagy kivétele előtt mindig 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.

D Az akkumulátor és a töltő
Olvassa el és tartsa be a jelen kézikönyv xii–xiii és 210–211 oldalain lévő figyelmeztetéseket. Ne használja az 
akkumulátort 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékletű környezetben. Beltéren töltse az akkumulátort 
5–35 °C közötti hőmérsékletű környezetben, a legjobb eredmény érdekében 20 °C feletti 
hőmérsékleten töltse az akkumulátort. Az akkumulátor kapacitása átmenetileg csökkenhet, ha az 
akkumulátort alacsony hőmérsékleten töltötte fel, vagy pedig a töltési hőmérsékletnél hidegebb 
környezetben használja a fényképezőgépet.

Az akkumulátor a használat során felmelegedhet. Töltés előtt várja meg, amíg az akkumulátor lehűl.

A töltőben csak a vele kompatibilis akkumulátorokat szabad tölteni. Mindig húzza ki a tápkábelt a fali 
aljzatból, amikor nem használja a töltőt.

Főkapcsoló

w

q
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Objektív csatlakoztatása
Ügyeljen arra, hogy amikor eltávolítja az objektívet, ne kerüljön por a 
fényképezőgépbe. A jelen kézikönyvben az AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR 
objektív csak illusztráció céljából szerepel.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Vegye le az objektív hátsó sapkáját 
és a fényképezőgép vázsapkáját.

3 Helyezze fel az objektívet.
Igazítsa az objektívet a váz 
bajonettzárához úgy, hogy a vázon és az 
objektívcsatlakoztatáson lévő jelzések 
egy vonalba essenek (q). Vigyázva, hogy 
ne nyomja le az objektív kioldógombját, 
forgassa el az objektívet az óramutató 
járásával ellentétes irányban, amíg az a 
helyére kattan (w).

Ha van az objektíven A-M vagy M/A-M 
kapcsoló, válassza az A (automatikus 
élességállítás) vagy az M/A (automatikus 
élességállítás manuális prioritással) 
lehetőséget.

D Automatikus élességállítás
Az automatikus élességállítást csak olyan AF-S és AF-I objektívek támogatják, melyek automatikus élességállítási 
motorral rendelkeznek. Az automatikus élességállítás nem lehetséges másmilyen AF objektívekkel.

Gyújtótávolság skála

Gyújtótávolság jelzőpontja

A-M mód kapcsoló (ld. lent)

VR (rázkódáscsökkentő) kapcsoló (0 19)

Csatlakoztatási pont jelzése

Hátsó objektívsapka

Objektívsapka

Élességállító gyűrű (0 60, 229)

CPU csatlakozók (0 194)

Zoomgyűrű
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❚❚ Az objektív levétele
Ügyeljen arra, hogy az objektív cseréje vagy levétele közben a 
fényképezőgép ki legyen kapcsolva. Az objektív levételéhez nyomja 
meg és tartsa lenyomva az objektív kioldógombját (q), és forgassa el 
az objektívet az óra járásával megegyező irányban (w). Az objektív 
levétele után helyezze vissza az objektívsapkákat és a fényképezőgép 
vázsapkáját.

❚❚ Rázkódáscsökkentés (VR)
Az AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR objektívek támogatják a rázkódáscsökkentést 
(VR), így enyhébb lesz a fényképezőgép rázkódásából adódó elmosódottság, még pásztázás, 
panorámafelvétel készítése közben is; a záridő körülbelül 3 Fé-vel csökken 55 mm-es 
fókusztávolságnál (Nikon mérések szerint; a hatások a felhasználótól és a felvételkészítés 
feltételeitől függően változnak).

A rázkódáscsökkentés használatához csúsztassa a VR-kapcsolót ON (Be) 
állásba. A rázkódáscsökkentés beindítása az exponáló gomb félig 
lenyomásával történik; a keresőben lévő képen csökken a 
fényképezőgép rázkódásának hatása, egyszerűbben komponálható 
meg a kép témája és egyszerűbb az élesség beállítása is, automatikus 
és manuális módban egyaránt. A fényképezőgéppel való pásztázáskor 
a rázkódáscsökkentés csak azokra a mozgásokra korlátozódik, melyek 
nem részei a pásztázásnak (ha a fényképezőgépet például vízszintesen 
mozgatja pásztázás közben, a rázkódáscsökkentés csak a függőleges 
rázkódást érinti), így a fényképezőgép könnyebben mozgatható simán, 
széles ívben.

A rázkódáscsökkentés kikapcsolásához csúsztassa a VR-kapcsolót OFF (Ki) állásba. Kapcsolja ki a 
rázkódáscsökkentést, ha a fényképezőgép stabilan egy háromlábú állványra van erősítve, de 
hagyja bekapcsolva, ha nincs rögzítve az állványfej vagy ha egylábú az állvány.

D Rekeszállító gyűrűvel ellátott CPU objektívek
A rekeszállító gyűrűvel ellátott CPU objektívek esetében (0 194) a rekeszt a minimális beállításnál 
(legmagasabb f-számnál) zárja le.

D Rázkódáscsökkentés
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet és ne vegye le az objektívet a rázkódáscsökkentés működése 
közben. Ha a rázkódáscsökkentés működése közben az objektívhez menő tápforrást megszünteti, az 
objektív zöröghet rázkódás közben. Ez nem jelent meghibásodást és korrigálható, ha újra felhelyezi az 
objektívet és bekapcsolja a fényképezőgépet.
A rázkódáscsökkentés funkció nem működik a beépített vaku töltése közben. Amikor működik a 
rázkódáscsökkentés, a keresőben a kép még az exponáló gomb kioldása után is elmosódott lehet. Ez 
nem jelent meghibásodást.
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Alapbeállítás
A fényképezőgép első bekapcsolásakor egy nyelvkiválasztási párbeszédpanel jelenik meg a 
kijelzőn. Válassza ki a nyelvet, majd állítsa be az időt és a dátumot. Addig nem tud fényképeket 
készíteni, míg nem állítja be az időt és a dátumot.

1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
Egy nyelvkiválasztási párbeszédpanel jelenik meg.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet.
A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt 
nyelvet, majd nyomja meg az J gombot.

3 Időzóna kiválasztása.
Megjelenik az időzóna kiválasztására szolgáló 
párbeszédpanel. Nyomja meg a 4 vagy a 2 gombot a 
helyi időzóna kijelöléséhez (a UTC mezők órában 
mutatják a kiválasztott időzóna és az Egyezményes 
Világidő vagy UTC közötti különbséget), és nyomja 
meg az J gombot.

4 Válasszon egy dátumformátumot.
A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával választhatja ki az 
év, a hónap és a nap megjelenítésének sorrendjét. 
Nyomja meg az J gombot a következő lépésre való 
továbblépéshez.

5 A nyári időszámítás be- és kikapcsolása.
Megjelennek a nyári időszámítás beállítási 
lehetőségei. A nyári időszámítás alapértelmezésben ki 
van kapcsolva, ha a helyi időzónában érvényes a nyári 
időszámítás, nyomja meg a 1 gombot az On (Be) 
kijelöléséhez, majd nyomja meg az J gombot.

Főkapcsoló
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6 Állítsa be a dátumot és az időt.
Megjelenik a jobb oldalon látható párbeszédpanel. A 
4 vagy a 2 gombbal jelölje ki a módosítani kívánt 
elemet, a 1 vagy a 3 gombbal pedig állítsa be a 
megfelelő értéket. Az J gomb megnyomásával állítsa 
be az órát és lépjen vissza a fényképezés módba.

A A beállítás menü
A nyelv és a dátum/idő beállítások bármikor megváltoztathatók a Language (Nyelv) (0 169) és a Time 
zone and date (Időzóna és dátum) (0 169) menüpontok használatával, amelyek a beállítás menüben 
találhatók.

A Az óra akkumulátora
A fényképezőgép órája egy független, tölthető energiaforrásról üzemel, amely szükség esetén akkor 
töltődik, mikor a főakkumulátort behelyezik vagy a fényképezőgépet egy külön beszerezhető EP-5 
tápcsatlakozóról és EH-5a hálózati tápegységről üzemeltetik (0 204). Három napi töltés az óra 
körülbelül egy hónapi működéséhez elegendő. Ha egy figyelmeztető üzenet látható a fényképezőgép 
bekapcsolásakor, hogy az idő nincs beállítva, az óra akkumulátora lemerült és az óra újra lett indítva. 
Állítsa be az órán a helyes időt és dátumot.

A A fényképezőgép órája
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.
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A memóriakártya behelyezése
A fényképezőgép (külön megvásárolható) Secure Digital (SD) memóriakártyákon tárolja a 
képeket.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Nyissa ki a memóriakártya-foglalat fedelét.
Csúsztassa ki a kártyafoglalat fedelét (q) és nyissa ki a 
kártyanyílást (w).

3 Helyezze be a memóriakártyát.
Tartsa a memóriakártyát a jobb oldali ábrán látható 
módon, csúsztassa be, míg a helyére kattan. A 
memóriakártya-művelet jelzőfénye egy pár 
másodpercre kigyullad. Csukja be a kártyafoglalat 
fedelét.

Ha ez az első alkalom, hogy a memóriakártyát a fényképezőgéppel használja, miután 
más eszközzel használta és formázta, akkor a 23. oldalon leírtaknak megfelelően 
formázza meg a kártyát.

❚❚ Memóriakártyák eltávolítása
Miután meggyőződött róla, hogy a kártyaművelet 
jelzőfénye már nem ég, kapcsolja ki a fényképezőgépet, 
nyissa ki a memóriakártya-nyílás fedelét, és nyomja be a 
kártyát, hogy kiugrassza (q). Ezután a kártya kézzel kivehető 
(w).

A Memóriakártyák behelyezése és eltávolítása
A memóriakártyák behelyezése vagy kivétele előtt mindig 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.

D Memóriakártyák behelyezése
Ha tetejével felfelé vagy hátrafelé helyezi be a 
memóriakártyákat a gépbe, károsodhat a fényképezőgép 
vagy sérülhet a kártya. Ellenőrizze, hogy a kártyát 
megfelelő módon helyezi-e be.

Főkapcsoló

4.0 
GB

Elülső oldal

Kártyaművelet jelzőfénye
4.0 

GB
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A memóriakártya formázása
A memóriakártyákat formázni kell, miután más készülékben használták és formázták őket. Az 
alábbiak szerint formázza meg a memóriakártyát.

1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

2 Jelenítse meg a formázási beállításokat.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Jelölje ki a Format memory card 
(Memóriakártya formázása) elemet a beállítás 
menüben, és nyomja meg a 2 gombot. A 
menühasználatra vonatkozó további 
információkért lásd a 13. oldalt.

3 Jelölje ki a Yes (Igen) elemet.
Ha a memóriakártya formázása nélkül szeretne 
kilépni, akkor jelölje ki a No (Nem) lehetőséget, és 
nyomja meg az J gombot.

4 Nyomja meg az J gombot.
A kártya formázása közben a jobb oldalon üzenet 
jelenik meg. Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne 
szüntesse meg a fényképezőgép tápellátását, míg 
be nem fejeződött a formázás.

D A memóriakártyák formázása
A memóriakártya formázása a kártyán tárolt összes adatot véglegesen törli. Mielőtt folytatja, 
mindenképpen másolja át a megtartani kívánt képeket és adatokat számítógépre (0 134).

Főkapcsoló

G gomb
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D Memóriakártyák
• A memóriakártyák a használat során felmelegedhetnek. Óvatosan járjon el, amikor kiveszi a 

memóriakártyát a fényképezőgépből.
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet mielőtt behelyezné vagy eltávolítaná a memóriakártyákat. A 

memóriakártya formázása, továbbá az adatok rögzítése, törlése vagy számítógépre történő átvitele 
során ne vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve 
ne húzza ki azt az áramforrásból. A fentiek figyelmen kívül hagyása adatvesztéshez vagy a 
fényképezőgép, illetve a memóriakártya károsodásához vezethet.

• Ne érjen a kártya érintkezőihez a kezével vagy fémből készült tárggyal.
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és ne tegye ki erős fizikai behatásnak a kártyát.
• Ne gyakoroljon nyomást a kártyára. A fentiek figyelmen kívül hagyása a kártya károsodását 

okozhatja.
• Ne tegye ki víz, hő, nagy páratartalom vagy közvetlen napsugárzás hatásának.

A Az írásvédő kapcsoló
A memóriakártyákon írásvédő kapcsoló van, mely megakadályozza a 
véletlen adatvesztést. Ha ez a kapcsoló „lezárt” állásban van, nem 
készíthetők és nem törölhetők fényképek, és a memóriakártya nem 
formázható. A memóriakártya felszabadításához csúsztassa a 
kapcsolót az „írás” állásba.

Írásvédő kapcsoló

4.0 GB
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A kereső élességének beállítása
A látás egyénenkénti különbségeinek kiegyenlítésére a keresőben dioptriabeállítási lehetőség 
található. Ellenőrizze, hogy a keresőben lévő kijelzés éles-e, mielőtt a keresőben képeket 
komponál.

1 Vegye le az objektívsapkát, majd kapcsolja be 
a fényképezőgépet.

2 Állítsa élesre a keresőt.
Csúsztassa a dioptriabeállítás szabályzóját fel és le, 
míg a kereső kijelzése és a fókuszpont éles fókuszban 
áll. Ha a szabályzó állítása közben a keresőbe néz, 
ügyeljen arra, hogy ne nyúljon véletlenül a szemébe.

A A kereső élességének beállítása
Ha nem tudja a fentieknek megfelelően a keresőt fókuszba állítani, válassza ki a single-servo autofocus 
(egyszeres szervo autófókuszt) (AF-S; 0 54), egypontos AF (c; 0 57), és a középső fókuszpontot 
(0 58), majd miközben a magas kontrasztú témát a fókuszpontba helyezi, félig nyomja le az exponáló 
gombot, hogy fókuszáljon a fényképezőgép. A fényképezőgéppel a fókuszban használja a 
dioptriaszabályozót, hogy a témát tisztán fókuszba hozhassa a keresőben. Ha szükséges, a kereső 
fókusza tovább állítható külön beszerezhető korrekciós objektívekkel (0 202).

Főkapcsoló

Fókuszpont
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„Célozz és lőj” fényképezés 
(i és j módok)
Ez a rész ismerteti, hogyan készíthetők képek i (auto) módban, vagyis 
automatikus „célozz és lőj” módban, amikor a beállítások többségét a 
fényképezőgép a fényképezési feltételekre reagálva szabályozza, és amikor a 
vaku automatikusan villan, ha a kép témája gyengén van megvilágítva. Ha 
kikapcsolt vakuval akar fényképeket készíteni, miközben hagyja, hogy a 
fényképezőgép szabályozza a többi beállítást, forgassa a módválasztó tárcsát 
j állásba az auto (vaku kikapcsolva) mód kiválasztásához.

1. lépés: A fényképezőgép bekapcsolása

1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
Vegye le az objektívsapkát, majd kapcsolja be a 
fényképezőgépet. Egy rövid szünet után, míg a 
fényképezőgép képérzékelője megtisztul, az 
információs kijelző jelenik meg a monitoron.

2 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét az 
információs kijelzőn vagy a keresőben (ha a monitor ki 
van kapcsolva, nyomja meg az R gombot az 
információs kijelző megjelenítéséhez); ha a monitor 
nem kapcsolódik be, az akkumulátor lemerült és 
töltést igényel).)

Információs kijelző Kereső Leírás
L — Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
K — Az akkumulátor részben lemerült.

H d
Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Álljon készen egy 
teljesen feltöltött tartalék akkumulátor vagy készüljön fel az 
akkumulátor töltéséhez.

H
(villog)

d
(villog)

Az akkumulátor lemerült. Az exponáló gomb tiltva van. Töltse fel 
az akkumulátort, vagy helyezzen be egy másikat.

Főkapcsoló
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3 Ellenőrizze a még készíthető képek számát.
Az információs kijelző és a kereső jelzi, hogy hány kép 
tárolható még a memóriakártyán. Ellenőrizze a még 
készíthető képek számát.

Amennyiben nincsen elég memória további képek 
tárolásához az aktuális beállításoknál, figyelmeztetés 
jelenik meg. További képek nem készíthetők, míg ki 
nem cseréli a memóriakártyát (0 22) vagy nem töröl 
képeket (0 40, 126).

Ha a memóriakártyán az aktuális beállítások szerint 
legalább 1 000 további kép tárolható, akkor a még 
készíthető képek száma ezres nagyságrendben a 
legközelebbi százas értékre lefelé kerekítve jelenik 
meg (ha például körülbelül 1.260 további kép számára 
van hely, akkor a képszámlálón megjelenő érték 1,2 K 
lesz).

A Fénymérés automatikus kikapcsolása
Alapbeállításként a kereső, valamint az információs kijelző kikapcsol, ha körülbelül nyolc másodpercig 
semmilyen műveletet nem végeznek a géppel (fénymérés automatikus kikapcsolása), így kevesebbet 
fogyaszt az akkumulátor. Félig nyomja le az exponáló gombot, hogy újraaktiválja a kijelzőt (0 32).

A fénymérők automatikus kikapcsolásának időtartama a c2 Egyéni beállítás menüben állítható be (Auto 
off timers (Automatikus kikapcsolás időzítése) 0 157).

A A képérzékelő tisztítása
Alapbeállításként a fényképezőgép ki- és bekapcsoláskor megrezegteti a képérzékelőt borító 
aluláteresztő szűrőt, hogy eltávolítsa a port.

8 mp

Fénymérők bekapcsolva Fénymérők kikapcsolva Fénymérők bekapcsolva



30

s

2. lépés: Az i vagy j mód kiválasztása
Abban az esetben, ha fényképezéskor tilos a vaku 
használata, kisbabák fényképezésénél, vagy ha gyenge 
fényviszonyok mellett kívánja megörökíteni a természetes 
fényt, forgassa a módválasztó tárcsát j állásba. Egyéb 
esetben forgassa a módtárcsát i állásba.

3. lépés: A fénykép megkomponálása

1 Készüljön elő a fényképezéshez.
Amikor a keresőben komponál képet, a jobb kezével 
fogja meg a markolatot, bal kezével pedig fogja át a 
vázat vagy az objektívet. Mindkét könyökét szorítsa 
kissé a testéhez, és helyezze egyik lábát fél lépésnyire 
a másik elé, hogy felső testét stabilan tartsa.

Álló tájolású képek készítésénél a jobb oldalon látható 
módon tartsa a fényképezőgépet.

A j módban a záridő hosszú, ha gyenge a 
megvilágítás, állvány használata javasolt.

2 Komponálja meg a képet.
Komponálja meg a fényképet a keresőben úgy, hogy a 
fő téma a tizenegy fókuszpontból legalább egyben 
benne legyen.

j mód i mód

Módválasztó tárcsa

Fókuszpont
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1 Nyomja le félig az exponáló gombot.
Az élességállításhoz nyomja le félig az exponáló 
gombot. A fényképezőgép automatikusan kiválasztja 
a fókuszpontot. Ha a téma gyengén van megvilágítva, 
a vaku felnyílhat és az AF segédfény kigyulladhat.

2 Ellenőrizze a jelzőket a keresőben.
Az élességállítási művelet befejezésekor a kiválasztott 
fókuszpontok rövid ideig megjelennek, megszólal egy 
hangjelzés, és az élességjelző (I) megjelenik a 
keresőben.

Az exponáló gomb félig történő lenyomásakor az 
átmeneti tárolóban (“t”) tárolható felvételek száma 
(0 66) megjelenik a keresőben.

A Zoom objektív használata
A zoomgyűrű segítésével közel hozhatja a témát, hogy nagyobb 
területet töltsön be a keretből, vagy távolíthatja, hogy növelje a 
végleges fényképen látható területet (válasszon nagyobb 
gyújtótávolságot az objektív gyújtótávolság-skáláján a 
nagyításhoz, és rövidebb gyújtótávolságot a kicsinyítéshez).

Élességjelző Leírás
I A téma éles.

I (villog)
A fényképezőgép nem tudja automatikusan 
beállítani az élességet. Ld. 55 oldal.

Nagyítás

Kicsinyítés

Zoomgyűrű

Élességjelzés
Puffer 

kapacitása
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5. lépés: Felvételkészítés
A felvétel elkészítéséhez egy finom mozdulattal nyomja le 
teljesen az exponáló gombot. A kártyafoglalat melletti 
jelzőfény világítani fog és a fénykép néhány másodpercre 
megjelenik a monitoron (a fényképkészítéshez való 
visszatéréshez, mielőtt a fénykép eltűnik a kijelzőről, félig 
nyomja le az exponáló gombot). Ne ugrassa ki a 
memóriakártyát, és ne vegye ki vagy ne kapcsolja le az 
energiaforrást, míg ki nem alszik a kártyaművelet jelzőfénye és 
el nem készül a felvétel.

A Az exponáló gomb
A fényképezőgép exponáló gombja kétfokozatú. A fényképezőgép az exponáló gomb félig történő 
lenyomásakor állít élességet. A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

A A beépített vaku
Ha a helyes expozícióhoz több fény szükséges i módban, a beépített vaku 
automatikusan felnyílik, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. Felemelt 
vakuval csak akkor készíthető felvétel, ha a vakukészenlét-jelzés (M) látható. 
Ha nem jelenik meg a vakukészenlét-jelzés, a vaku éppen tölt, kis időre vegye 
le az ujját az exponáló gombról és próbálkozzék újra.

Ha nem használja a vakut, állítsa zárt helyzetbe: nyomja le finoman, míg a 
retesz a helyére kattan. Így kevesebb energiát használ el az akkumulátor.

A A vaku használata
A vakuhasználatra vonatkozó további információk a 70. oldalon találhatók.

Kártyaművelet 
jelzőfénye
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Kreatív fénykép 
(Motívumprogram módok)
A fényképezőgép számos különböző motívumprogrammal rendelkezik. 
Valamelyik motívumprogram mód kiválasztása automatikusan optimalizálja 
a beállításokat, hogy megfeleljenek a kiválasztott jelenthez, így a kreatív 
fényképkészítéshez mindössze ki kell választania a módot, a kép kompozíciót 
és a 28–32 oldalakon leírtaknak megfelelően kell fényképeznie.

❚❚ A módválasztó tárcsa
A módválasztó tárcsával a következő motívumprogramokat 
választhatja:

❚❚ h Mód
Ha a módválasztó tárcsát a h módba forgatja, a következő motívumprogramokat 
választhatja ki a vezérlőtárcsa elforgatásával, míg a kívánt motívumprogram jelenik meg az 
információs kijelzőn (0 8):

Portrait 
(Portré)

Land-
scape 

(Tájkép)
Child 

(Gyermek)
Sports 

(Sportok)
Close up 

(Közelkép)

Night 
portrait 

(Éjszakai 
portré)

Egyéb 
motívum-

programok

k l p m n o h

Módválasztó tárcsa Vezérlőtárcsa Információs kijelző

Night landscape 
(Éjszakai tájkép)

Party/indoor 
(Parti/beltér)

Beach/snow 
(Vízpart/hó)

Sunset 
(Napnyugta)

Dusk/dawn 
(Szürkület/

hajnal)
Pet portrait 

(Háziállat portré)
Candlelight 

(Gyertyafény)

r s t u v w x

Blossom (Virág)
Autumn colors 

(Őszi színek) Food (Étel)
Silhouette 
(Sziluett)

High key 
(Fényes) Low key (Sötét)

y z 0 1 2 3

Ah Mód
A módválasztó tárcsa elforgatásával kiválasztott h mód a 
fényképezés menü (0 148) Scene mode (Motívumprogram 
mód) beállításával is kiválasztható.

Módválasztó tárcsa
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❚❚ Motívumprogram módok
k Portrait (Portré)

Válassza ezt a módot lágy, természetes 
bőrtónusú portrékhoz. Ha a téma messze van 
a háttértől vagy telefotó objektívvel készül a 
felvétel, a háttér részletei lágyabbak lesznek, 
a kompozíció mélyebbnek fog tűnni.

l Landscape (Tájkép)

Válassza ezt a módot élénk tájképek 
készítéséhez nappali fényben. A beépített 
vaku és az AF segédfény kikapcsol, állvány 
használata ajánlott, ezzel megakadályozható 
a gyenge fényviszonyok miatti 
elmosódottság.

p Child (Gyermek)

Válassza ezt a módot gyermekek 
fényképezéséhez. A ruházat és a háttér 
részleteit élénké teszi, míg a bőrárnyalat lágy 
és természetes marad.

m Sports (Sportok)

Gyorsabb záridővel kimerevíthető a 
mozdulat a dinamikus sportjelenet-
felvételeknél, ahol tisztán látszik a főalak. A 
beépített vaku és az AF segédfény kikapcsol.
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n Close Up (Közelkép)

Virágokról, rovarokról vagy más kis tárgyakról 
közelképek készítéséhez (a nagyon közeli 
hatótávolságoknál az élességállításhoz 
makró objektív használható). Az 
elmosódottság megakadályozása céljából 
állvány használata ajánlott.

oNight Portrait (Éjszakai portré)

Ezzel a móddal természetes egyensúly 
teremthető a főalak és a háttér között, 
gyenge megvilágításban készített portréknál. 
Az elmosódottság megakadályozása céljából 
állvány használata ajánlott.

rNight Landscape (Éjszakai tájkép)

Csökkenti a zajt és a természetellenes 
színeket, amikor éjszakai tájképeket 
fényképez, beleértve az utcai világítást és a 
neon jeleket. A beépített vaku és az AF 
segédfény kikapcsol, az elmosódottság 
megakadályozása céljából állvány használata 
ajánlott.

s Party/Indoor (Parti/beltér)

Lefotózza a beltéri háttérvilágítás hatásait. 
Válassza ezt a módot partik és egyéb beltéri 
jeleneteknél.
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t Beach/Snow (Vízpart/hó)

Lefotózza a vízen, havon vagy homokon 
elterülő napfényt. A beépített vaku és az AF-
segédfény kikapcsol.

u Sunset (Napnyugta)

Megőrzi a naplemente és napfelkelte mély 
színárnyalatait. A beépített vaku és az AF 
segédfény kikapcsol, állvány használata 
ajánlott, ezzel megakadályozható a gyenge 
fényviszonyok miatti elmosódottság.

v Dusk/Dawn (Szürkület/hajnal)

Megőrzi a hajnal előtti vagy az alkonyati 
gyenge természetes fényeket. A beépített 
vaku és az AF segédfény kikapcsol, állvány 
használata ajánlott, ezzel megakadályozható 
a gyenge fényviszonyok miatti 
elmosódottság.

w Pet Portrait (Háziállat portré)

Mozgékony háziállatok portréihoz 
használható. Az AF segédfény kikapcsol.
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x Candlelight (Gyertyafény)

Válassza gyertyafénynél készített képekhez. A 
beépített vaku kikapcsol, állvány használata 
ajánlott, ezzel megakadályozható a gyenge 
fényviszonyok miatti elmosódottság.

y Blossom (Virág)

Válassza virágos mezők, virágzó 
gyümölcsösök és más kiterjedt, virágzó 
tájakhoz. A beépített vaku kikapcsol, állvány 
használata ajánlott, ezzel megakadályozható 
a gyenge fényviszonyok miatti 
elmosódottság.

z Autumn Colors (Őszi színek)

Lefotózza a ragyogó vörös és sárga színeit az 
őszi leveleknek. A beépített vaku kikapcsol, 
állvány használata ajánlott, ezzel 
megakadályozható a gyenge fényviszonyok 
miatti elmosódottság.

0 Food (Étel)

Válassza ételekről készülő élénk 
felvételekhez. Állvány használata ajánlott, 
ezzel megakadályozható a gyenge 
fényviszonyok miatti elmosódottság, vaku is 
használható (0 70).
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1 Silhouette (Sziluett)

Erősen megvilágított háttér előtt kiemeli a 
tárgyak sziluettjét. A beépített vaku 
kikapcsol, állvány használata ajánlott, ezzel 
megakadályozható a gyenge fényviszonyok 
miatti elmosódottság.

2 High Key (Fényes)

Válassza fényes képek készítéséhez, amelyek 
fénnyel teltnek tűnnek, mialatt világos 
jeleneteket fényképez. A beépített vaku 
kikapcsol.

3 Low Key (Sötét)

Válassza sötét, komor felvételek készítéséhez, 
mely előhozza a világos részeket, mialatt 
sötét jeleneteket fényképez. A beépített vaku 
kikapcsol, állvány használata ajánlott, ezzel 
megakadályozható a gyenge fényviszonyok 
miatti elmosódottság.
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Egyszerű visszajátszás
Alapértelmezett beállításoknál a fényképek az elkészítésük után automatikusan megjelennek 
és körülbelül 4 másodpercig látszanak. Ha nem jelenik meg fénykép a monitoron, a legutóbb 
készített képet a K gomb megnyomásával lehet megtekinteni.

1 Nyomja meg a K gombot.
A monitoron megjelenik a legutóbb készített kép.

2 További képek megtekintése.
További képek megjelenítéséhez nyomja meg a 
4 vagy a 2 gombot vagy forgassa el a 
vezérlőtárcsát.

Nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot az aktuális 
fénykép adatainak megtekintéséhez (0 117).

A visszajátszás befejezéséhez és a felvétel módba 
való visszatéréshez nyomja le félig az exponáló 
gombot.

K gomb

   100D5000      DSC_0001.  JPG

  1/ 250     F11          200        35mm   

NIKON  D5000

15/04/2009  10: 02:27 4288x2848
                   NORORMALAL

1/ 12

AUTO     0,     0                                     
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Felesleges képek törlése
A monitoron látható kép törléséhez nyomja meg a O gombot. Vegye figyelembe, hogy a törölt 
fényképeket nem lehet visszaállítani.

1 Jelenítse meg a fényképet.
Jelenítse meg a törölni kívánt fényképet az előző 
oldalon leírtak szerint.

2 Törölje a fényképet.
Nyomja meg a O gombot. Megjelenik egy 
megerősítő párbeszédpanel; a O gomb újbóli 
megnyomásával törölheti a fényképet, és 
visszatérhet a visszajátszáshoz (ha a képek törlése 
nélkül akar kilépni, nyomja le a K gombot).

A Törlés
A kiválasztott képek törléséhez (0 127), egy választott időpontban készített összes kép (0 128), vagy az 
aktuális visszajátszási mappa összes képe törléséhez (0 146), használja a Delete (Törlés) pontot a 
visszajátszási menüben.

O gomb
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Képek komponálása a monitoron 
(Élő nézet)

Ez a fejezet leírja, hogyan komponáljon képeket a monitoron élő nézet használatával.

Képek komponálása a monitoron.............................................................................................. 42
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Képek komponálása a monitoron
Élő nézetben történő fényképezéshez kövesse az alábbi lépéseket.

1 Nyomja meg az a gombot.
A tükör felemelkedik, és az objektíven át látható kép 
megjelenik a fényképezőgép monitorán. A keresőben 
ekkor már nem látható a kép.

Elem Leírás 0

q
Shooting mode 
(Fényképezés mód)

A módválasztó tárcsával aktuálisan kiválasztott mód.
30, 33, 

80
w „Nincs videó” ikon Azt jelzi, hogy nem rögzíthetők videofelvételek. 50

e
Time remaining 
(Fennmaradó idő)

Az élő nézet automatikus befejezéséig fennmaradt idő. Akkor 
jelenik meg, ha a fényképkészítés 30 másodperc vagy ennél 
rövidebb idő alatt fejeződik be.

46

r

Live view autofocus 
(Élő nézet automatikus 
élességállítás)

Az aktuális automatikus élességállítás mód. 43

t Focus point (Fókuszpont)
Az aktuális fókuszpont. Az automatikus élességállítás módban 
kiválasztott opciótól függően változhat a kijelzés (0 43).

43

y
Audio recording indicator 
(Hangfelvétel jelzője)

Azt jelzi, hangot is vesz-e fel a gép a videóval együtt. 51

u

Time remaining 
(Fennmaradt idő) 
(movie mode (videó mód))

A felvételhez még fennmaradt idő videó módban. 50

a gomb
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2 Válasszon automatikus élességbeállítási módot.
Nyomja le a P gombot és használja a választógombot, 
hogy kijelölje az aktuális automatikus élességállítás 
módját a monitoron. Nyomja le az J gombot, hogy 
megjelenítse a következő beállításokat (az alapbeállítás 
különbözhet a fényképezés módjától függően; 0 78). 
Jelöljön ki egy beállítást, és nyomja meg az J gombot.

3 Válassza ki a fókuszpontot.

Face priority (Arcprioritásos automatikus élességállítás): Egy 
kettős sárga szegély jelenik meg, amikor a 
fényképezőgép egy, a fényképezőgéppel szemben 
lévő portréalanyt ismer fel (több, de legfeljebb öt arc 
felismerése esetén a fényképezőgép a legközelebb 
esőre állítja be az élességet).

Wide area and normal area (Széles és normál AF mező): A 
választógombbal mozdíthatja el a fókuszpontot a 
keretben bárhová.

Subject tracking (Témakövetés): Komponálja a témát a 
monitor közepére, és az élesség beállításához nyomja 
le a 1 gombot. Ha a fényképezőgép beélesített, a 
fókuszpont sárgára vált, majd elkezdi követni a képen 
keresztülmozgó kiválasztott témát. 

Mód Leírás

8
Face priority 
(Arc-prioritás)

A fényképezőgép automatikusan felismeri a fényképezőgéppel szemben lévő 
portréalanyokat és rájuk fókuszál. Portrékhoz használja.

9
Wide area 
(Széles AF mező) 

Kézben tartott géppel készített tájképekhez és egyéb, nem portré témákhoz 
használja. Használja a választógombot a fókuszpont kiválasztásához.

!
Normal area 
(Normál AF mező)

A keretben lévő kiválasztott pontra hajszálpontosan beállíthatja az élességet. 
Állvány használata javasolt.

"
Subject tracking 
(Témakövetés)

Egy kiválasztott témát követ, ahogy az keresztülmegy a képen.

A Live View Autofocus (Élő nézet automatikus élességállítás)
Az automatikus élességállítás élő nézetben választható az a3 
egyéni beállítások használatával is (Live view autofocus (Élő 
nézet automatikus élességállítás), 0 155).

P gomb

Fókuszpont

Fókuszpont

Fókuszpont
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4 Állítson élességet.
Az élességállításhoz nyomja le félig az exponáló gombot.

Face priority (Arc-prioritás): A fényképezőgép a dupla sárga keretben 
lévő arcra állítja az élességet és az expozíciót, mialatt az exponáló 
gombot félig lenyomva tartja, ha a fényképezőgép már nem 
ismeri fel az alanyt (mert például az illető másfelé néz), a keretek 
eltűnnek a kijelzőről.

Wide area and normal area (Széles és normál AF mező): A fényképezőgép 
a kiválasztott fókuszpontban lévő témárara élesít, miközben félig 
lenyomva tartja az exponáló gombot.

Subject tracking (Témakövetés): A fényképezőgép az aktuális témára 
fókuszál. A fókuszálás befejezéséhez nyomja le a 1 gombot.

A fókuszpont zölden villog és a monitor a fényképezőgép élességállítása során 
kivilágosodhat vagy elsötétülhet. Ha a fényképezőgép be tudja állítani az élességet, a 
fókuszpont zölden jelenik meg, ha a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet, a 
fókuszpont pirosan villog. Megjegyzés: akkor is készíthetők képek, ha a fókuszpont 
pirosan villog. Felvételkészítés előtt ellenőrizze az élességet a monitoron.

5 Készítse el a képet.
A felvétel elkészítéséhez nyomja le teljesen az exponáló gombot. 
A monitor kikapcsol. Ha befejeződött a felvételkészítés, a fénykép 
4 másodpercig lesz látható a monitoron, vagy amíg az exponáló 
gomb félig van lenyomva. Ezután a fényképezőgép visszaáll élő 
nézet módba.

6 Kilépés az élő nézet módból.
Az élő nézet módból való kilépéshez nyomja meg az a gombot.

D Subject Tracking (Témakövetés)
A fényképezőgépnek némi időre van szüksége, hogy elkezdje az 
élességállítást. A fényképezőgép lehet, hogy nem képes a kicsi, gyorsan 
mozgó vagy a háttérhez hasonló színű téma követésére, vagy ha mind a 
téma, mind a háttér nagyon világos vagy nagyon sötét, illetve, ha a téma és 
a háttér világossága és színe nagymértékben változik, vagy a témának 
szemmel láthatóan változik a mérete.
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A Live View Display Options (Élő nézet megjelenítési beállítások)
Nyomja le a R gombot, hogy végignézhesse a megjelenítési beállításokat, a lent látható módon. A 
választható opciók az Egyéni beállítások d7 részében kiválasztott beállítástól függenek (Live view 
display options (Élő nézet megjelenítési beállítások); 0 161).

Show indicators 
(Kijelzők 

megjelenítése)

Hide indicators 
(Kijelzők elrejtése)

Framing grid 
(Képalkotó rács)

Show shooting info 
(Felvételi információk 

megjelenítése)

A A monitor tájolása
A monitort önarcképek vagy alacsony illetve, magas szögből történő fényképek készítéséhez is be lehet 
állítani.

Alacsony szögből készített 
képek

Magas szögből készített képek Önarcképek

Képkészítés a fényképezőgéppel 
közel a földhöz.

Képkészítés a fényképezőgépet a 
feje fölött tartva.

A monitoron láthatja a végleges 
kép tükörképét.

A Exposure Compensation (Expozíciókompenzáció)
A P, S és A módokban az expozíciót ±5 Fé-vel lehet igazítani 1/3 Fé lépésközben (0 90). Figyeljen arra, 
hogy a +3 Fé értéknél magasabb vagy –3 Fé értéknél alacsonyabb beállítás hatásait nem lehet előre 
megjeleníteni a monitoron.

A HDMI
Ha a fényképezőgép HDMI videokészülékhez csatlakozik, a 
fényképezőgép monitora kikapcsol, és az objektív által vetített képet a 
videokészülék jeleníti meg, a jobb oldali ábrán látható módon.
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D Fényképezés Élő nézet módban
Annak megakadályozására, hogy a keresőn át bejutó fény befolyásolja az expozíciót, a fényképezés 
előtt távolítsa el a gumi szemkagylót és takarja le a keresőt a fényképezőgéphez mellékelt DK-5 
keresősapkával.

Bár a végső képen ez nem jelenik meg, a monitoron a kép csíkos és torzított lehet fénycsöves, 
higanygőzlámpás vagy nátriumlámpás megvilágítás esetén, vagy olyankor, ha a fényképezőgéppel 
vízszintes pásztázást végez, vagy ha a tárgy nagy sebességgel halad át a képkockán. Az erőteljes 
fényforrások utóképet hagyhatnak a monitoron, ha a fényképezőgéppel pásztázást végez. Fényes 
foltok is megjelenhetnek. Ha élő nézet módban készít felvételt, ügyeljen arra, hogy ne fordítsa a 
fényképezőgépet a nap vagy más erőteljes fényforrás felé. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása a 
fényképezőgép belső áramkörének károsodását eredményezheti.

A monitor becsukásakor vagy az objektív eltávolításakor az élő nézet automatikusan befejeződik.

Az élő nézet mód legfeljebb egy órán keresztül használható. Azonban vegye 
figyelembe, hogy ha hosszabb ideig használja a fényképezőgépet élő nézet 
módban, a gép belső áramköreinek hőmérséklete emelkedhet, így a kép 
zajos lehet és szokatlan színű (a fényképezőgép is észrevehetően 
felmelegedhet, de ez nem jelent meghibásodást). A fényképezőgép áramkörei védelmének érdekében 
a túlmelegedés előtt az élő nézet automatikusan befejeződik. A monitoron visszaszámláló jelenik meg 
30 másodperccel a fényképezés befejezése előtt. Magas környezeti hőmérséklet esetén a 
visszaszámláló már az élő nézet mód bekapcsolásánál megjelenhet.

Élő nézet során a fényképezőgép megjeleníti a záridőt és az élő nézet kezdetekor fennálló 
rekeszinformációkat. Az expozíciót akkor méri újra, ha az exponáló gombot teljesen lenyomja.

Állvány használatakor az elmosódottság csökkentése céljából válassza az On (Be) beállítást a d5 Egyéni 
beállításhoz (Exposure delay mode (Expozíciókésleltetési mód)).

D Automatikus élességállítás alkalmazása élő nézetben
Élő nézetben lassúbb az automatikus élességállítás. Lehet, hogy a fényképezőgép nem tud élességet 
állítani az alábbi helyzetekben:
• A téma a kép hosszanti élével párhuzamos vonalakat tartalmaz
• A téma kontrasztja gyenge
• A fókuszpontban lévő téma élesen eltérő fényerejű területeket tartalmaz, vagy pedig a témát 

reflektor (spotlámpa), illetve a fényességét változtató fényforrás (például neonreklám) világítja meg
• Kereszt (csillag) szűrőt vagy más különleges szűrőt használ
• A téma nem tölti ki a fókuszpontot
• A témát szabályosan ismétlődő geometrikus mintázat jellemzi (pl. egy felhőkarcoló szabályos 

ablakai)
• A téma mozgásban van
Vegye figyelembe, hogy esetenként a fókuszpont akkor is zöld színben jelenhet meg, ha a 
fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.
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A Kézi fókuszálás
A kézi fókuszálás módban (0 60) az élességállításhoz 
forgassa el az objektív élességállító gyűrűjét, míg a téma 
fókuszba nem kerül.

A monitoron látható kép maximum 6,7 × nagyításához a 
precíz fókusz érdekében, nyomja meg a X gombot. Ha az 
objektíven át látható nézetet felnagyítja, egy navigációs 
ablak jelenik meg egy szürke keretben a kijelző jobb alsó 
sarkában. A képnek a monitoron nem látható részein a 
választógombbal gördülhet végig (csak akkor lehetséges, 
ha a Live view autofocus (Élő nézet automatikus 
élességállítás)) menüben a Wide area (Széles AF mező) 
vagy Normal area (Normál AF mező) beállítás lett 
kiválasztva), vagy nyomja meg a W gombot a kép 
kicsinyítéséhez.

X gomb Navigációs ablak
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Videó rögzítése és megtekintése

Ez a fejezet leírja, hogyan lehet élő nézetben videót rögzíteni.

Videó rögzítése .............................................................................................................................. 50

Videók megtekintése.................................................................................................................... 52
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Videó rögzítése
Videókat 24 kép/mp-el lehet rögzíteni élő nézet módban.

1 Nyomja meg az a gombot.
A tükör felemelkedik, és az objektíven át látható kép a 
fényképezőgép monitorán jelenik meg a kereső 
helyett.

2 Állítson élességet.
Míg nem állította be az élességet a fényképezőgép, addig nem tud elkezdeni 
fényképezni. Videók rögzítésekor az automatikus élességállítás a felvétel 
elkezdése után nem elérhető, használjon kézi fókuszálást a felvétel alatti 
élességállításhoz (0 60).

3 Indítsa el a felvételt.
Nyomja le az J gombot a felvétel megkezdéséhez 
(alapbeállításként a videót és a hangot is rögzíti, 
felvétel közben ne takarja el a fényképezőgép elején 
lévő mikrofont). A felvételjelző és a rendelkezésre álló 
idő megjelenik a monitoron. Az expozíciót rögzítheti 
az AE-L/AF-L gomb megnyomásával (0 89), vagy (P, S és 
A módban) ±3 Fé módosíthatja 1/3 Fé léptékben 
expozíciókompenzáció használatával (0 90).

4 Fejezze be a felvételt.
A felvétel befejezéséhez újból nyomja meg az 
J gombot (ha be akarja fejezni a felvételt, és készíteni 
akar a módválasztó tárcsával aktuálisan kiválasztott 
módban egy állóképet, nyomja le teljesen az exponáló gombot). A felvétel 
automatikusan befejeződik, amikor a videó eléri a maximális hosszát vagy betelik a 
memóriakártya.

D Az 0 ikon
Az 0 ikon (0 42) azt jelzi, hogy nem rögzíthetők 
videofelvételek.

A A és M módok
Állítsa be a rekeszt mielőtt A vagy M módban rögzítene.

A Maximális nagyság
A video fájlok maximális nagysága 2 GB lehet. Az 1280 × 720 képkocka méretű videók maximális 
hossza 5 perc, a többi videóé 20 perc lehet. Vegye figyelembe, hogy a memóriakártya írási 
sebességétől függően a felvétel véget érhet az előbb említett időtartam lejárta előtt.

a gomb

Felvételjelző

Fennmaradó idő
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❚❚ Movie settings (Video beállítások)
A képméret és a videó hangbeállítása:

1 Válassza Movie settings (Video 
beállítások) elemet.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Jelölje ki a Movie settings (Video 
beállítások) elemet a fényképezés menüben, és 
nyomja meg a2 gombot.

2 Válassza ki a képméretet és a hangfelvétel 
beállításait.
A képméret kiválasztásához jelölje ki a Quality 
(Minőség) elemet és nyomja meg a 2 gombot. 
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd a 
kiválasztáshoz nyomja meg az J gombot:

A hangfelvétel be vagy kikapcsolásához jelölje ki a Sound (Hang) elemet és nyomja le 2 
a gombot. Az egy hangcsatornás kimeneti hangok videós rögzítéséhez jelölje ki a On 
(Be) elemet és nyomja le az J gombot. Válassza ki az Off (Ki) elemet néma videók 
rögzítéséhez.

Beállítás Képméret (képpontban) Maximális hosszúság
3 1280×720 (16:9) 1280 × 720  5 min. (5 perc)
4 640×424 (3:2) 640 × 424

20 min. (20 perc)
5 320×216 (3:2) 320 × 216

D Videó rögzítése
A monitoron és a végleges videón a kép csíkos és torzított lehet fénycsöves, higanygőzlámpás vagy 
nátriumlámpás megvilágítás esetén, vagy olyankor, ha a fényképezőgéppel vízszintes pásztázást végez, 
vagy ha a tárgy nagy sebességgel halad át a képkockán. Az erőteljes fényforrások utóképet hagyhatnak 
a monitoron, ha a fényképezőgéppel pásztázást végez. Egyenetlen képszélek, fals színek, moárék, és 
fényes foltok is megjelenhetnek. Videó készítésekor ügyeljen arra, hogy ne fordítsa a fényképezőgépet 
a nap vagy más erőteljes fényforrás felé. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása a fényképezőgép 
belső áramkörének károsodását eredményezheti.

Az objektív eltávolításakor a felvétel automatikusan befejeződik. Ha nincs a fényképezőgép a TV-hez 
csatlakoztatva, a felvétel a monitor lecsukásakor is leáll.

Ha hosszabb ideig használja a fényképezőgépet élő nézet vagy videofelvétel 
módban, a gép belső áramköreinek hőmérséklete emelkedhet, így a kép 
zajos lehet és szokatlan színű (a fényképezőgép is észrevehetően 
felmelegedhet, de ez nem jelent meghibásodást). A fényképezőgép 
áramkörei védelmének érdekében a túlmelegedés előtt az élő nézet automatikusan befejeződik. A 
monitoron visszaszámláló jelenik meg 30 másodperccel a fényképezés befejezése előtt. Magas 
környezeti hőmérséklet esetén a visszaszámláló már az élő nézet mód bekapcsolásánál megjelenhet.

Mátrix fénymérés használatos, tekintet nélkül a kiválasztott fénymérési módra.

A fényképezőgép a VR objektív hangját is rögzítheti, ha a rázkódáscsökkentés bekapcsolt állapotban 
van.

G gomb
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Videók megtekintése
A videókat egy 1 ikon jelzi teljes képes visszajátszáskor (0 116). Az alábbi műveletek 
végezhetők el videofilm megjelenítése közben:

1 ikon Rögzítés időpontja

Hangjelző

Cél Gomb Leírás
Indítás/

szüneteltetés/
visszatérés

J
A felvétel indításához, szüneteltetéséhez vagy a visszajátszáshoz való 
visszatéréshez nyomja meg az J gombot.

Előre/
visszatekerés

A visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez nyomja meg a 4 vagy 
a 2 gombot. A visszajátszás szüneteltetése közben nyomja meg a 4 
vagy a 2 gombot, ha egy képkockával vissza- vagy előre akar lépni.

Hangerő 
szabályozás

X/ W
A hangerő növeléséhez nyomja meg a X gombot, a hangerő 
csökkentéséhez nyomja meg a W gombot.

Kilépés 
fényképezés 

módba
A monitor kikapcsol. Azonnal készíthető fénykép.

Menük 
megjelenítése

G További információért lásd a 145. oldalt.

Visszatérés a 
teljes képes 

visszajátszáshoz
 /K

A teljes képes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a 1 
vagy K gombot.
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További tudnivalók a 
fényképezésről (Összes mód)

Ez és a következő két fejezet, az Ismertető alapján, a felvételkészítési és visszajátszási 
lehetőségekről ad bővebb tájékoztatást.

Fókusz.............................................................................................................................................. 54

Focus Mode (Élességállítási mód) .......................................................................................................... 54
AF-Area Mode (AF mező mód) ................................................................................................................ 56
A fókuszpont kiválasztása ......................................................................................................................... 58
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Fókusz
A fókusz automatikusan vagy manuálisan állítható be (ld. alább: „Focus Mode (Élességállítási 
mód)”). A felhasználó továbbá megválaszthatja a fókuszpontot az automatikus vagy a kézi 
fókuszáláshoz (0 60), vagy használhatja az élességrögzítőt, ha újra akarja komponálni a képet 
fókuszálás után (0 58).

Focus Mode (Élességállítási mód)
Válasszon az automata és a kézi élességállítási módok közül.

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 Jelenítse meg az élességállítási mód 
beállításait.
Jelölje ki az aktuális élességállítási módot az 
információs kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Válasszon egy élességállítási módot.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot. Vegye figyelembe, hogy az AF-S és 
AF-C beállítások csak P, S, A és M módban érhetőek el.

R gomb Információs kijelző P gomb

Beállítás Leírás

AF-A
Auto-servo AF 
(Automatikus szervo 
AF)

A fényképezőgép automatikusan az egyszeri szervo autófókuszt 
választja ki mozdulatlan témáknál, és a folyamatos szervo 
autófókuszt mozgó témáknál.

AF-S
Single-servo AF 
(Egyszeri szervo AF)

Mozdulatlan témákhoz. Az exponáló gomb félig történő 
lenyomásakor az élességértéket rögzíti a gép.

AF-C
Continuous-servo AF 
(Folyamatos szervo AF)

Mozgó témákhoz. A fényképezőgép mindaddig folyamatosan 
állítja az élességet, amíg az exponáló gomb félig le van nyomva.

MF
Manual focus 
(Kézi fókuszálás) Állítsa be az élességet manuálisan (0 60).
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D Folyamatos szervo autófókusz
AF-C módban, vagy ha a folyamatos szervo autófókuszt választotta az AF-A módban, a fényképezőgép 
elsőbbséget ad a zárválasznak, és exponálhat még mielőtt az élességjelző megjelenne.

A Az automatikus élességállítás használata
Az alább felsorolt körülmények között az automatikus élességállítás nem működik megfelelően. 
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép zárja nem old ki, ha a fényképezőgép az adott körülmények között 
nem tud élességet állítani, illetve megtörténhet, hogy az élességjelző (I) megjelenik, a fényképezőgép 
pedig hangjelzést ad, és engedélyezi az exponálást akkor is, amikor a téma nem éles. Az ilyen esetekben 
állítsa be az élességet manuálisan (0 60), vagy használja az élességérték rögzítését (0 58), melyekkel 
egy ugyanolyan távolságra lévő másik témára fókuszálhat, majd komponálja újra a képet.

A téma és a háttér között 
nagyon kicsi a kontraszt, 
szinte egybeolvadnak.

Példa: A téma és a háttér 
azonos színű. 

A fókuszpont erősen eltérő 
fényerejű területeket 
tartalmaz.

Példa: A téma félig 
árnyékban van. 

A fókuszpontban több 
különböző távolságban levő 
tárgy található.

Példa: Ketrecben levő téma. 

A háttérben lévő tárgyak 
nagyobbnak látszanak, mint 
a téma.

Példa: a képen a fotótéma 
mögött egy épület látható.

A téma túlnyomórészt 
szabályos geometrikus 
mintázatból áll.

Példa: Egy felhőkarcoló 
ablaksorai.

A téma sok apró részletet 
tartalmaz.

Példa: Virágmező, vagy olyan 
témák, amelyek kisméretűek 
vagy szinte mindenhol 
ugyanolyan a fényességük. 

D Az AF segédfény
Gyengén megvilágított témánál az exponáló gomb félig történő 
lenyomásával az AF segédfény automatikusan kigyullad és segíti az 
automatikus élességállítási műveletet. Az AF segédfény nem világít 
folyamatos szervo automata vagy manuális élességállítás alatt, olyan 
fényképezési módokban, amelyekben az AF segédfény nem alkalmazható, 
illetve ha az Off (Ki) beállítást választotta az a2 Egyéni beállítások menüben 
(Built-in AF-assist illuminator (Beépített AF segédfény); 0 155). A 
segédfény hatótávolsága körülbelül 0,5–3,0 m, segédfény használatakor 
18–200 mm fókusztávolságú objektívet használjon, és vegye le az 
objektívről a fényellenzőt.

A A hangjelzést adó hangszóró
d1 Egyéni beállítás (Beep (Hangjelzés); 0 158) használható a hangjelzést adó hangszóró be- vagy 
kikapcsolásához.

AF-segédfény



56

z

AF-Area Mode (AF mező mód)
Válassza ki, hogyan történjen automata élességbeállításnál a fókuszpont kiválasztása.

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 AF mező mód opcióinak megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális AF mező módot az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb
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3 Válasszon egy AF mező módot.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

Beállítás Leírás

c
Single point 
(Egypontos)

A felhasználó a választógombbal választja a fókuszpontot (0 58); a 
fényképezőgép csak a kiválasztott fókuszpontban levő témára állítja be az 
élességet. Mozdulatlan témákhoz alkalmazza.

d

Dynamic area 
(Dinamikus 
AF mező)

Az AF-A és AF-C focus modes (élességállítási módok) esetében, a felhasználó 
manuálisan (0 58) választhatja ki a fókuszpontot, a fényképezőgép azonban 
a környező fókuszpontokról szerzett információk alapján fogja beállítani az 
élességet, ha a fényképezendő téma hirtelen elmozdul a kiválasztott pontból. 
Kiszámíthatatlanul mozgó témáknál használja ezt a beállítást. AF-S focus mode 
(élességállítási mód) esetében, a felhasználó manuálisan (0 58) választja ki a 
fókuszpontot, a fényképezőgép csak a kiválasztott fókuszpontban levő 
témára állítja be az élességet.

e

Auto-area 
(Automatikus 
AF mező)

A fényképezőgép automatikusan érzékeli a témát és kiválasztja a 
fókuszpontot.

f

 3D-tracking 
(11 points) 
(3D követés) 
(11 pontos)

Az AF-A és AF-C módok esetén a felhasználó a választógombbal választhatja ki a 
fókuszpontot (0 58). Ha a téma az élességállítás után elmozdul, a 
fényképezőgép a 3D-követéssel választ új fókuszpontot, és az eredeti témára 
beállított élességértéket rögzíti, miközben félig van lenyomva az exponáló 
gomb. Ha a téma a keresőn kívülre kerül, emelje fel az ujját az exponáló 
gombról, és komponálja meg a képet a keresőben úgy, hogy a fő téma a 
kiválasztott fókuszpontban legyen. Az AF-S focus mode (élességállítási mód) esetén 
a felhasználó manuálisan választja ki a fókuszpotot (0 58), a fényképezőgép 
csak a kiválasztott fókuszpontban levő témára állítja be az élességet.

A AF-area Mode (AF mező mód)
Az AF-mező módot az Egyéni beállítások menüben is ki lehet választani 
(0 155). Az AF mező mód fényképezési módokban történő kiválasztása, 
kivéve a P, S, A vagy M módokat, visszaáll alaphelyzetbe, ha egy másik 
fényképezési módot választ ki.

A 3D-tracking (11 points) (3D-követés (11 pont))
Ebben a beállításban a gép az exponáló gomb félig történő lenyomása esetén automatikusan menti a 
fókuszpontot körülvevő terület színeit. Következésképpen, a 3D követés nem biztos, hogy a kívánt 
eredményeket hozza a háttérrel megegyező színű témáknál.
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A fókuszpont kiválasztása
Kézi fókuszálás módban vagy, ha a kézi fókuszálást kombinálja az AF mező móddal, kivéve az 
e Auto-area (Automatikus AF mező) esetében, tizenegy fókuszpont közül választhat, 
lehetővé téve olyan fényképek létrehozását, ahol a fő téma a kereten belül szinte bárhol 
elhelyezkedhet.

1 Válasszon egy AF mező módot, kivéve az 
e Auto area (Automatikus AF mező) (0 56) 
beállítást.

2 Válassza ki a fókuszpontot.
Használja a választógombot a fókuszpont 
kiválasztásához a keresőben vagy az információs 
kijelzőn. Az J gomb megnyomásával választhatja ki a 
középső fókuszmezőt.

Élességrögzítés
Az élességrögzítéssel az AF-A, AF-S és AF-C módokban történő (0 54) élességállítást követően 
módosítható a kompozíció, így olyan képek is készíthetők, amelyek végleges kompozíciójában 
a téma nem valamelyik fókuszponton belül helyezkedik el. Ha a fényképezőgép nem tud 
fókuszálni az automata élességállítás használatával (0 55), akkor egy ugyanolyan távolságra 
lévő másik témára fókuszáljon, majd élességrögzítéssel komponálja újra a képet. Az 
élességrögzítés hatékonyan működik, kivéve, ha az e Auto-area (Automata AF-mező) 
beállítást választja AF-mező módban (0 56).

1 Állítson élességet.
Helyezze a témát a kiválasztott fókuszpontba, és 
nyomja le félig az exponáló gombot az élességállítás 
indításához. Ellenőrizze, hogy a keresőben 
megjelenik-e az élességjelző (I).

Fókuszpont
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2 Rögzítse az élességet.

AF-A és AF-C élességállítás módok: Az exponáló gombot 
félig lenyomva tartva (q), nyomja meg az AE-L/AF-L 
gombot (w), ezzel rögzítheti az élesség- és az 
expozícióértéket (egy AE-L ikon jelenik majd meg a 
keresőben). Az élességérték mindaddig rögzítve 
marad, míg az AE-L/AF-L gombot lenyomva tartja, még 
akkor is, ha később felemeli az ujját az exponáló 
gombról.

AF-S élességállítás mód: Az élességjelző megjelenésekor a fényképezőgép automatikusan 
rögzíti az élességet, amely mindaddig rögzítve marad, amíg félig lenyomva tartja az 
exponáló gombot. Az élességérték az AE-L/AF-L gomb lenyomásával is rögzíthető (ld. 
fent).

3 Komponálja újra a fényképet a kívánt módon, 
és készítse el a felvételt.
Az egyes felvételek között az élességérték rögzítve 
marad, ha félig lenyomva tartja az exponáló gombot 
(AF-S) vagy lenyomja az AE-L/AF-L gombot, így egymás 
után több kép is készíthető azonos élességbeállítással.

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

A Az AE-L/AF-L gomb
Egyéni beállítások f2 (Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L gomb kiosztása) menüben (0 164) 
szabályozható az AE-L/AF-L gomb funkciója.

Exponáló gomb

AE-L/AF-L gomb
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Kézi fókuszálás
Kézi fókuszálást használhat, ha nem használja az AF-S vagy AF-I objektíveket vagy, ha az 
automata élességállítás nem a kívánt eredményt hozza létre (0 55).

1 Állítsa be az objektív élességállítási mód 
kapcsolóját.
Ha az objektív rendelkezik A-M vagy M/A-M kapcsolóval, 
csúsztassa a kapcsolót M állásba.

2 Állítson élességet.
A kézi fókuszáláshoz addig igazítson az objektív 
élességállító gyűrűjén, míg a kijelző tiszta matt mezőjén 
megjelenő kép élessé válik. Fényképek bármikor 
készíthetők, függetlenül attól, hogy a kép éles-e vagy sem.

A AF-S objektívek
A jelen kézikönyvben az AF-S objektívek (beleértve az AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR objektív 
csak illusztráció céljából szerepel, 0 229) a kézi fókuszálást beállíthatja egyszerűen, ha az élességállítási 
módot M állásba kapcsolja.

A M/A
Ha az objektív támogatja az M/A beállítást (automata élességállítás kézi irányítással, MF prioritás), a kézi 
fókuszálást úgy is beállíthatja,ha a fényképezőgép élességállítási módjában beállítja az MF (kézi 
fókuszálás 0 54). Manuálisan is be lehet állítani az élességet, az objektívvel kiválasztott módtól 
függetlenül.

A-M kapcsoló
M/A-M 

kapcsoló
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❚❚ Az elektronikus távolságmérő
Az f/5.6 vagy annál kisebb maximális rekeszű objektív esetén a 
keresőben látható élességjelzővel ellenőrizhető, hogy a 
kiválasztott fókuszpontban levő téma éles-e (a 11 fókuszpont 
közül bármelyik választható). Miután a témát a kiválasztott 
fókuszpontba helyezte, nyomja le félig az exponáló gombot, és 
forgassa el az objektív élességállító gyűrűjét, amíg a keresőben 
meg nem jelenik az élességjelző (I). Megjegyzés: A 55. oldalon 
felsorolt témák esetén az élességjelző esetleg akkor is 
megjelenhet, ha a téma valójában nem éles, ezért a felvétel 
elkészítése előtt mindig ellenőrizze a téma élességét a keresőben.

A A képsíkpozíció
A téma és a fényképezőgép közötti távolságot a képsíknak a gépvázon 
látható jelzésétől kell mérni. Az objektív bajonettzárának pereme és a 
képsík közötti távolság 46,5 mm.

A Az expozíció jelzője
Ha szeretné, az expozíció jelzőt használhatja arra, hogy kézi fókuszálásnál eldöntse, hogy a fókuszpont 
a téma előtt vagy mögött helyezkedik-e el (0 156).

Képsík jelzése

 46,5 mm
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Képminőség és képméret
A képminőség és a képméret együttesen határozzák meg, mennyi helyet foglal el egy-egy kép 
a memóriakártyán. A nagyobb, jobb minőségű képek nagyobb méretekben nyomtathatók ki, 
viszont több memóriát is igényelnek, ezért az ilyen képekből kevesebb tárolható a 
memóriakártyán (0 215).

Image Quality (Képminőség)
Válassza ki a fájl formátumot és a tömörítési arányt (képminőséget).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le az P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 Képminőség beállításainak megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális képminőséget az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Válasszon fájltípust.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

Beállítás Fájltípus Leírás

NEF (RAW) NEF
A képérzékelőből nagyjából 12 bit adat elmentése közvetlenül a 
memóriakártyára történik. Ezekből választhatók ki a 
számítógépen feldolgozandó képek.

JPEG fine (JPEG finom)

JPEG

Körülbelül 1:4 tömörítési arányú JPEG képek készítése (finom 
képminőség).

JPEG normal (JPEG normál)
Körülbelül 1:8 tömörítési arányú JPEG képek készítése (normál 
képminőség).

JPEG basic (JPEG alap)
Körülbelül 1:16 tömörítési arányú JPEG képek készítése (alap 
képminőség).
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NEF (RAW) + JPEG fine
(NEF (RAW)+ JPEG finom)

NEF/
JPEG

Két kép készül: egy NEF (RAW) kép és egy finom minőségű JPEG 
kép.

NEF (RAW) + JPEG normal
(NEF (RAW)+ JPEG normál)

Két kép készül: egy NEF (RAW) kép és egy normál minőségű JPEG 
kép.

NEF (RAW) + JPEG basic
(NEF (RAW)+ JPEG alap)

Két kép készül: egy NEF (RAW) kép és egy alap minőségű JPEG 
kép.

A NEF (RAW) képek
Vegye figyelembe, hogy a megadott képméret-beállítás nem befolyásolja a NEF (RAW) képek méretét. 
Fehéregyensúly-sorozat (0 103) és dátumozás nem készíthető (0 160), ha a képminőség beállítása NEF 
(RAW) vagy NEF (RAW) + JPEG.

NEF (RAW) képek megnézhetők a fényképezőgépen vagy szoftver használatával, mint pl. a Capture NX 2 
(külön megvásárolható, 0 202) vagy a ViewNX (elérhető a tartozék Software Suite CD-n). A NEF (RAW) 
képekből JPEG másolatok készíthetők a retusálás menü (0 184) NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
feldolgozás) (NEF +(RAW) kidolgozás) menüpontjával.

A NEF (RAW)/NEF+JPEG
Ha a fényképezőgépen nézi meg a NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG finom), NEF (RAW) + 
JPEG normal (NEF (RAW) + JPEG normál), vagy a NEF (RAW) + JPEG basic (NEF (RAW) + JPEG alap) 
formátumban készült képeket, csak a JPEG képek jelennek meg. Az ilyen beállításokkal készített 
fényképek törlésekor a NEF és a JPEG képek egyaránt törlődnek.

A Fájlnevek
A fényképeket a gép képfájlokként tárolja, a nevek „DSC_nnnn.xxx” formában vannak, ahol az nnnn egy, 
a fényképezőgép által automatikusan kijelölt, növekvő számsorrendű négyjegyű szám 0001 és 9999 
között, és az xxx a következő három betűs kiterjesztés valamelyike: „NEF”, ez NEF képeket jelent, „JPG” 
ez JPEG képeket, vagy „AVI” ez videót jelent. A „NEF+JPEG” beállításnál rögzített NEF és a JPEG fájloknak 
a fájlnevei azonosak, azonban a kiterjesztésük különböző. A retusálás menüben elérhető kis kép 
opcióval készült kis példányok fájlnevei „SSC_”-vel kezdődnek és „.JPG” kiterjesztéssel végződnek (pl.: 
„SSC_0001.JPG”), A Stop motion movies (nem időzített némafilmek) fájlnevei „ASC_”-vel kezdődnek (pl.: 
„ASC_0001.AVI”), a retusálási menü más beállításait használva rögzített képek fájlneve „CSC”-vel 
kezdődik (pl.: „CSC_0001.JPG”). A Shooting menu (Fényképezés menü) Color space (Színpaletta) 
Adobe RGB beállítással (0 150) rögzített képek neve aláhúzás jellel kezdődik (pl.: „_DSC0001.JPG”).

A A fényképezés menü
A képminőség a fényképezési menü (0 148) segítségével is állítható az 
Image quality (Képminőség) (Képminőség) menüpont használatával.

A Fn (Funkció) gomb
A képminőség és –méret szabályozható az Fn (E) gomb lenyomásával és a vezérlőtárcsa elforgatásával 
is (0 163).

Beállítás Fájltípus Leírás
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Image Size (Képméret)
A képméret mértékegysége a pixel (képpont).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron nyomja le az R gombot. 
Nyomja le az P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 Képméret beállításainak megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális képméretet az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Képméret kiválasztása.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

Image size (Képméret) Méret (képpont)
Hozzávetőleges méret 200 dpi felbontással történő nyomtatás 

esetén 
Large (Nagy) 4.288 × 2.848 54,5 × 36,2 cm

Medium (Közepes) 3.216 × 2.136 40,8 × 27,1 cm
Small (Kicsi) 2.144 × 1.424 27,2 cm × 18,1 cm

A A fényképezés menü
A képméret a fényképezés menüben (0 148) az Image size (Képméret) 
(Képméret) menüpont segítségével is állítható.

A Fn (Funkció) gomb
A képminőség és –méret is szabályozható az Fn (E) gomb lenyomásával és a vezérlőtárcsa 
elforgatásával (0 163).
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Release Mode (Kioldási mód)
A kioldási mód határozza meg, hogy a fényképezőgép hogyan készít fényképeket: egyszerre 
egyet, folyamatosan egymás után, időzített expozíció-késleltetéssel vagy távvezérléssel, vagy 
csökkentett fényképezési zajjal.

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le az P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 Kioldási mód beállításainak megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális kioldási módot az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Válasszon kioldási módot.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

Mód Leírás

8 Single frame (Egyképes)
A fényképezőgép az exponáló gomb minden egyes lenyomásakor egy 
képet készít.

I
Continuous 
(Sorozatfelvétel)

A fényképezőgép másodpercenként körülbelül 4 képkockát készít, 
miközben lenyomva kell tartani az exponáló gombot.

E Self-timer (Önkioldó)
Önarckép készítéséhez, vagy a fényképezőgép rázkódása által okozott 
elmosódás csökkentéséhez használható (0 67).

"
Delayed remote 
(Késleltetett 
távvezérlés)

Külön megvásárolható ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő szükséges 
hozzá. A zár két másodpercet követően kiold (0 67).

#
Quick-response remote 
(Gyorsreagálású 
távvezérlés)

Külön megvásárolható ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő szükséges 
hozzá. A zár azonnal kiold (0 67).

v
Quiet shutter-release 
(Halk exponálás)

Úgy, mint 8 (egyképes) esetén, kivéve, hogy a fényképezőgép nem 
csinál zajt, amíg az ujját nem vette le az exponáló gombról a 
fényképezés után, és hogy a fényképezőgép nem ad hangjelzést 
fókuszálás közben; így minimálisra téve a zajt csendes környezetben.
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A  Az átmeneti tároló
A fényképezőgép átmeneti tárolója ideiglenes tárolási lehetőséget nyújt, hogy a fényképek 
memóriakártyára írása közben is folytatni lehessen a fényképezést. Egymás után legfeljebb 100 felvétel 
készíthető, vegye azonban figyelembe, hogy ha az átmeneti tároló megtelt, a felvételkészítés sebessége 
lecsökken.

Míg fényképeket rögzít a memóriakártyára, a kártyaművelet jelzőfénye világítani fog a kártyafoglalat 
mellett. A tárolóban lévő képek számától függően a felvétel néhány másodperctől néhány percig is 
eltarthat. Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne távolítsa el vagy csatlakoztassa le az áramforrásról, míg a 
kártyaművelet jelzőfénye ki nem alszik. Ha kikapcsolja a fényképezőgépet mialatt adat maradt a 
tárolóban, az akkumulátor nem kapcsol ki, míg a tárolóban lévő összes kép rögzítve nem lesz. Ha 
lemerül az akkumulátor, mialatt képek maradtak a tárolóban, az exponálás lehetetlenné válik, és a képek 
átkerülnek a memóriakártyára.

A Continuous Release Mode (Folyamatos kioldási mód)
A folyamatos kioldási mód (I) -ot nem lehet a beépített vakuval együtt használni, forgassa a 
módválasztó tárcsát a j (0 30) állásba, vagy kapcsolja ki a vakut (0 70–71).

A Az átmeneti tároló mérete
Az aktuális beállításnál az átmeneti tárolóban tárolható felvételek számát az 
exponáló gomb megnyomásakor a képszámláló mutatja a keresőben. Az 
illusztráción a kijelzés azt mutatja, hogy a tárolóban még körülbelül 21 kép számára van hely.

A Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás)
A fényképezőgép első felvételnél rögzített tájolás lesz érvényes a sorozat többi felvételére is, még akkor 
is, ha felvétel közben elfordítják a fényképezőgépet. Lásd „Auto Image Rotation” (Automatikus 
képelforgatás) (0 170).

A Lásd még
Az Fn (E) gomb használatára, valamint a kioldási mód vezérlőtárcsával történő kiválasztására vonatkozó 
további információkért lásd 163. oldalt. Az egy sorozatban készíthető képek számára vonatkozó 
tájékoztatást lásd a 215. oldalon.
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Önkioldó és Távvezérlő módok
Az önkioldó és a külön beszerezhető ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő (0 203) segítségével 
csökkentheti a fényképezőgép rázkódását, illetve önarcképeket készíthet.

1 Erősítse fel a fényképezőgépet egy állványra.
Erősítse fel a fényképezőgépet egy állványra vagy helyezze egy stabil, sík felületre.

2 Válassza ki a kioldási módot (0 65).
Válassza ki az önkioldó (E), a késleltetett 
távvezérlés ("), vagy a gyorsreagálású 
kioldási módot (#).

3 Komponálja meg a képet.

A A távvezérlő használata
Ha az automatikus élességállítást a késleltetett távvezérlés vagy a gyorsreagálású kioldási mód 
befolyásolja, a fényképezőgépet élesre állíthatja az exponáló gomb félig lenyomásával (a zár 
nem oldódik ki, ha az exponáló gombot teljesen lenyomja).

A Takarja le a keresőt.
A kép megkomponálása után vegye le a gumi 
szemkagylót (q), és helyezze be a géppel 
együtt szállított DK-5 keresősapkát az ábrán 
látható módon (w). Ezzel 
megakadályozhatja, hogy a keresőn keresztül 
bejutó fény befolyásolja az expozíciót. 
Határozottan tartsa a fényképezőgépet 
amikor eltávolítja a szemkagylót.

DK-5 keresősapka

q w
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4 Készítse el a felvételt.
Önkioldó mód: Nyomja le félig az exponáló 
gombot az élességállításhoz, majd nyomja 
le teljesen az önkioldó beindítása céljából. 
Az önkioldó jelzőfény villogni kezd, és 
megszólal egy hangjelzés. A fénykép 
elkészítése előtti utolsó két másodpercben 
az önkioldó jelzőfénye abbahagyja a 
villogást, a hangjelzés pedig felgyorsul. Az 
exponáló gomb az időzítő beindulása után 
körülbelül tíz másodperccel old ki.

Az időzítő nem indul be, ha a 
fényképezőgép nem tud élességet állítani, vagy egyéb olyan helyzetekben, amikor az 
exponáló gomb nem tud kioldani.

Késleltetett távvezérlés és gyorsreagálású mód: 5 
m-es távolságból vagy közelebbről, 
irányítsa az ML-L3 távvezérlőn lévő jeladót 
a fényképezőgépen lévő infravörös 
érzékelőre, majd nyomja meg az exponáló 
gombot az ML-L3 távvezérlőn. Késleltetett 
módban az önkioldó jelzőfénye körülbelül 
két másodpercig ég a zárgomb kioldása 
előtt. Gyorsreagálás távvezérléses 
módban az önkioldó lámpája a zárgomb 
kioldása után villog. A gép nem készít 
képeket, ha a fényképezőgép nem tud 
élességet állítani, vagy egyéb olyan 
helyzetekben, amikor az exponáló gomb 
nem tud kioldani.

Ha körülbelül egy percig nem hajt végre semmilyen műveletet, miután a késleltetett 
távvezérlést vagy a gyorsreagálású távvezérlés módot választotta, a fényképezőgép 
automatikusan visszatér egyképes, sorozat vagy halk exponálási módba, törölve a 
távvezérlési módot.

A fényképezőgép kikapcsolásával érvénytelenné válik az önkioldó és a távvezérlésű kioldás 
mód, és visszaáll az egyképes, a folyamatos vagy a halk exponálás mód.
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D Tennivalók a távvezérlő használata előtt
Használat előtt távolítsa el az átlátszó, műanyag akkumulátorszigetelő lapot a távvezérlőről.

D A beépített vaku használata
Mielőtt vakuval fényképet készít P, S, A, M vagy 0 módban, a vaku felnyitásához nyomja meg a M gombot, 
majd várjon, míg a M jelző megjelenik a keresőben (0 70). A fényképezés félbeszakad, ha a vaku az 
önkioldó vagy késleltetett távvezérlő beindulása után nyílik ki.
Automata vagy motívumprogram módban a vaku magától kinyit és töltődni kezd, ha a késleltetett vagy 
a gyorsreagálási távvezérlés módot választotta, amikor a vaku feltöltődött, automatikusan kinyílik és 
villan, ha az exponáló gombot vagy az ML-L3-t lenyomja. A fényképezőgép csak akkor reagál az ML-L3 
távvezérlő kioldógombjára, ha a vaku fel van töltve. Vakuhasználattal csak egy kép készül, függetlenül a 
c3 Egyéni beállításokban (Self-timer (Önkioldó), 0 157) kiválasztott képek számától.

A vörösszemhatás-csökkentést támogató vakumódban, a vörösszemhatás-csökkentő lámpa felvillan 
egy másodpercre, mielőtt a zár kiold. Késleltetett távirányítási módban az önkioldó lámpa két 
másodpercig ég, ezután kigyullad a vörösszemhatás-csökkentést jelző lámpa, ami egy másodpercig ég 
a zárgomb kioldása előtt, a vörösszemhatás csökkentése céljából.

A  Az E gomb
Az önkioldót az E gomb lenyomásával is kiválaszthatja 
(0 163).

A Lásd még
Az önkioldó hosszának megváltoztatásával és a felvételek számának kiválasztásával kapcsolatos 
információkat ld. a c3 egyéni beállításnál (Self-timer (Önkioldó), 0 157). További információk arról, 
hogy hogyan választhatja meg, mennyi ideig maradjon a fényképezőgép készenléti módban a 
távvezérlési mód érvénytelenítése előtt, a c4 egyéni beállításban (Remote on duration (Távvezérlő 
jelére várakozás), 0 157) találhatók. További információk arról, hogyan szabályozható a hangjelzés az 
önkioldó és a távvezérlő használatakor, a d1 egyéni beállításban (Beep (Hangjelzés), 0 158) találhatók.

E gomb
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A beépített vaku használata
A fényképezőgép számos vakumódot támogat gyengén megvilágított vagy háttérvilágításos 
témák fényképezéséhez.

❚❚ A beépített vaku használata: i, k, p, n, o, s, és w mód

1 Válassza ki a kívánt vakumódot (0 71).

2 Készítsen felvételeket.
A vaku szükség esetén felnyílik, ha félig lenyomják az 
exponáló gombot, és villan a felvétel készítésekor.

❚❚ A beépített vaku használata: P, S, A, M és 0 mód

1 Nyissa fel a vakut.
A vaku felnyitásához nyomja meg a M gombot.

2 Válassza ki a kívánt vakumódot (0 71).
Ez a lépés kihagyható, ha 0 módban fényképez.

3 Készítsen felvételeket.
A vaku minden kép készítésekor villan.

❚❚ A beépített vaku lehajtása
Csökkentheti az akkumulátor energiafogyasztását, ha 
használaton kívül a vakut óvatosan lehajtja, amíg a helyére 
nem kattan. 

M gomb
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Flash Mode (Vakumód)
A vakumód kiválasztásához:

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le az P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 A vaku mód beállításainak megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális vakumódot az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Válassza ki a kívánt vakumódot.
Jelölje ki a vakumódot és nyomja meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

i, k, p, n, s, w

 No Auto (Automatikus)

NY
o

Auto+red-eye reduction 
(Automata+vörösszemhat
ás-csökkentés)

j Off (Ki)

o

NYr
Auto+slow sync+red-eye reduction 
(Automata+hosszú záridős 
szinkron+vörösszemhatás-csökkentés)

Nr Automata+hosszú záridős szinkron

j Off (Ki)

0

N Fill flash (Derítés)

P, A

N Fill falsh (Derítés)

NY Red-eye reduction (Vörösszemhatás-csökkentés)

NYp
Slow sync+red-eye reduction (Hosszú záridős szinkron 
+ vörösszemhatás-csökkentés)

Np Slow sync (Hosszú záridős szinkron)

Nq * Rear curtain+slow sync (Hátsó redőny+hosszú záridős 
szinkron)

S, M
N Fill flash (Derítés)

NY Red-eye reduction (Vörösszemhatás-
csökkentés)

Nq
Rear-curtain sync (Szinkron a hátsó 
redőnyre)

* Amikor végzett a beállításokkal, p jelenik meg az információs kijelzőn.
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A Vakumódok
Az előző oldalon felsorolt vakumódokat kombinálhatja egy vagy többel a következő beállítások közül, 
ahogy a vakumód ikonon láthatja:
• AUTO (automatikus vakuzás): Gyenge fényviszonyok vagy hátulról megvilágított témák esetén a vaku az 

exponáló gomb félig történő lenyomásakor azonnal felnyílik és szükség esetén villan.
• Y (red-eye reduction(vörösszemhatás-csökkentés)): Portrékhoz használható. A vörösszemhatás-csökkentő 

lámpa a vaku villanása előtt kigyullad, csökkentve a vörösszemhatást.
• j (ki): A vaku nem villan gyenge fényviszonyok vagy háttérmegvilágításos téma esetén sem.
• SLOW (hosszú záridős szinkron): A záridő automatikusan meghosszabbodik, így megörökíthető a 

természetes háttérvilágítás az éjszaka vagy gyenge fényben készített felvételeken. A háttérvilágítást 
is megörökítő portréknál használható.

• REAR (szinkron a hátsó redőnyre): A vaku villan, mielőtt a zár becsukódna, egy fényösvényt hozva létre 
mozgó fényforrások mögött (jobbra lent). Ha nem jelenik meg ez az ikon, a vaku a zár nyitása után 
villan (szinkron az első redőnyre, a létrejövő hatás mozgó fényforrással lent balra látható).

Szinkron az első redőnyre Szinkron a hátsó redőnyre

A Válasszon vakumódot
A vakumódot a M gomb 
lenyomásával vagy a vezérlőtárcsa 
elforgatásával is kiválaszthatja (P, S, 
A és M módban, nyissa fel a vakut, 
mielőtt a M gombbal kiválasztja a 
vakumódot).

+

M gomb Vezérlőtárcsa Információs kijelző

A A beépített vaku
A beépített vakuval használható objektívekre vonatkozó információért lásd 196. oldalt. A beárnyékolás 
elkerülése érdekében távolítsa el az objektív fényellenzőt. A vaku minimális hatótávolsága 60 cm és a 
makro zoomobjektívek makró tartományában nem használható.

Ha egymás után több felvételt készített a vaku használatával, akkor a zárkioldás egy időre kikapcsolhat 
a vaku védelme érdekében. A vaku rövid szünet után újra használható.

A A beépített vakuval rendelkezésre álló záridők
A következő záridők érhetők el a beépített vakuval, ha nem használ rázkódáscsökkentést (VR).

Mód Záridő Mód Záridő
i, k, p, s, w, P, A 1/200–1/60 s S 1/200–30 s

n, 0 1/200–1/125 s M
1/200–30 mp, hosszú 

expozíció
o 1/200–1 mp
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A Rekesz, érzékenység és a vaku hatótávolsága
A vaku hatótávolsága az érzékenységtől (ISO egyenérték) és a rekeszértéktől függően változik.

Rekeszérték a következő ISO egyenértékek esetén Hatótávolság
200 400 800 1600 3200 m
1,4 2 2,8 4 5,6 1,0–12
2 2,8 4 5,6 8 0,7–8,5

2,8 4 5,6 8 11 0,6–6,1
4 5,6 8 11 16 0,6–4,2

5,6 8 11 16 22 0,6–3,0
8 11 16 22 32 0,6–2,1

11 16 22 32 — 0,6–1,5
16 22 32 — — 0,6–1,1
22 32 — — — 0,6–0,8
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ISO Sensitivity (ISO érzékenység)
Az „ISO érzékenység” a filmérzékenység digitális megfelelője. Minél nagyobb az ISO 
érzékenység, annál kevesebb fény elég az expozícióhoz, ami rövidebb záridő vagy kisebb 
rekeszérték használatát teszi lehetővé.

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron nyomja le az R gombot. 
Nyomja le az P gombot, hogy a kurzort az információs kijelzőre helyezze.

2 Jelenítse meg az ISO érzékenység beállításait.
Jelölje ki az aktuális ISO érzékenységet az információs 
kijelzőn és nyomja le az J gombot.

3 Válassza ki az ISO érzékenységet.
Jelöljön ki egy beállítást és nyomja meg az J gombot. 
Az ISO érzékenység értékeket nagyjából ISO 200-zal és 
ISO 3200-zal egyenértékű értékek közé kell beállítani 
1/3 Fé-nek megfelelő lépésközökkel. Különleges 
helyzetekben az ISO érzékenység ISO 200 alá 
csökkenthető körülbelül 0.3 Fé-vel (alacsony 0.3 ISO 160-nak felel meg), 0.7 Fé-vel 
(alacsony 0.7, ISO 125-nek felel meg), vagy 1.0 Fé-vel (alacsony 1, ISO 100-nak felel meg), 
vagy ISO 3200 fölé emelhető körülbelül 0.3 Fé-vel (magas 0.3, ISO 4000-nek felel meg), 
0.7 Fé-vel (maga 0.7, ISO 5000-nek felel meg), vagy 1,0 Fé-vel (magas 1, ISO 6400-nak 
felel meg). Az automatikus és a motívumprogram módok is kínálnak AUTO (automatikus) 
beállítást (ez az alapbeállítás), amely lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép 
automatikusan állítsa be az ISO érzékenységet a fényviszonyokhoz igazodva.

R gomb Információs kijelző P gomb



75

z

A AUTO (Automatikus)
Ha a módválasztó tárcsa a P, S, A vagy M állásban van, miután egy másik módban az AUTO (Automatikus) 
beállítást választotta ISO érzékenységnek, a P, S, A vagy M módban utoljára kiválasztott ISO érzékenység 
érték fog visszaállni.

A Hi 0.3 (Magas 0.3)–Hi 1 (Magas 1) 
Az ilyen beállításokkal készített képeken nagyobb eséllyel jelenik meg zaj és színtorzulás.

A Lo 0.3 (Alacsony 0.3)–Lo 1 (Alacsony1)
Nagy fény esetén használjon nagyobb rekeszértéket. A kontraszt az átlagosnál kicsit nagyobb; a legtöbb 
esetben ISO 200, vagy ennél nagyobb ISO érzékenység ajánlott.

A A fényképezés menü
Az ISO érzékenység a fényképezési menüben (0 149) is állítható az ISO 
sensitivity settings (ISO érzékenység beállítása) menüpont használatával.

A Lásd még
Az automatikus ISO érzékenység- szabályozásról P, S, A vagy M módokban ld. 149. oldalt. A fényképezés 
menü High ISO NR (Magas ISO zajcsökkentés) (Zajcsökkentés nagy ISO érzékenységnél) beállításának 
használatáról ld. 151. oldalt. Információért az ISO érzékenység keresőben való megjelenítéséhez, lásd 
158. oldalt. Információért az ISO érzékenység kiválasztásához az Fn (Funkció) (E) gomb és a vezérlőtárcsa 
segítségével, lásd 163. oldalt.
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Időzített felvételkészítés
A fényképezőgép automatikusan képes előre beállított időközönként felvételeket készíteni.

1 Válassza az Interval timer shooting 
(Időzített felvételkészítés) menüpontot.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Jelölje ki a fényképezési menü címkét 
(C) és nyomja le a 2 gombot a fényképezési 
menü megjelenítéséhez, aztán jelölje ki az 
Interval timer shooting (Időzített 
felvételkészítés) menüpontot és nyomja le a 2 gombot.

2 Válassza ki a kezdőkioldót.
Az alábbi kezdőkioldók közül választhat:
• Az azonnali fényképezés elkezdéséhez jelölje ki a Now 

(Most) menüpontot és nyomja le a 2 gombot. A 
beállítások befejezése után 3 mp-el kezdődik a 
felvételkészítés (folytassa a 4 lépésnél).

• Az indítási idő kiválasztásához, jelölje ki a Start time (Kezdési idő) opciót és nyomja le a 2 
gombot (lásd 3. lépés).

3 Adja meg az indítási időt.
A 4 vagy 2gomb megnyomásával jelölje ki az órát 
vagy a perceket, a 1 vagy 3gomb megnyomásával 
változtathat rajta. Az indítási idő nem jelenik meg, ha a 
Now (Most) menüpontot választotta a Choose start 
time (Indítási idő választása) menüben. A 
folytatáshoz nyomja le a 2 gombot.

4 Válassza ki az időközt.
A 4 vagy 2 gomb megnyomásával jelölje ki az órát, 
perceket vagy másodperceket, az 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával változtathat rajta. Válasszon a 
becsült zársebességnél hosszabb időközt. A 
folytatáshoz nyomja le a 2 gombot.

5 Válassza ki az időközök számát.
A 4 vagy 2gomb megnyomásával jelölje ki az 
időközök számát; a 1 vagy 3 gomb megnyomásával 
változtathat rajta. A folytatáshoz nyomja le a 2 
gombot.

G gomb
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6 Kezdje el a fényképezést.
A Start (Indítás) > On (Be) kijelölése után nyomja 
meg az J gombot (a fényképezés menübe történő 
visszatéréshez az időzített felvételkészítés 
megkezdése nélkül, jelölje ki a Start (Indítás) > Off 
(Be) beállítást és nyomja meg az J gombot). Az első 
felvétel a beállított időpontban készül, vagy kb. 3 másodperc után, ha a 2. lépésben a 
Choose start time (Kezdési idő választása) menüben a Now (Most) lehetőséget 
választotta. Az exponálás a beállított időközönként folytatódik mindaddig, amíg 
valamennyi kép elkészül. Ügyeljen arra, hogy fényképről fényképre változhat a záridő és 
a kép memóriakártyára rögzítésének ideje, ezért az időköz a rögzített kép és az új kép 
rögzítésének megkezdése között változhat.

D Fényképezés előtt
Az időzített felvételkészítés megkezdése előtt készítsen egy tesztfelvételt az aktuális beállításokkal és 
nézze meg az eredményt a monitoron. Annak érdekében, hogy a fényképezőgép a kívánt időpontban 
kezdje meg a felvételt, ellenőrizze, hogy a fényképezőgép órája megfelelően van-e beállítva 0 20. A 
beállítások nem lehet megváltoztatni az időzített felvételkészítés működése közben. 

Állvány használata javasolt. Erősítse fel a fényképezőgépet egy állványra mielőtt elkezdene 
fényképezni.

Ügyeljen arra, hogy az EN-EL9a akkumulátor teljesen fel legyen töltve, vagy használja a külön 
megvásárolható EH-5a hálózati tápegységet vagy EP-5 tápcsatlakozót, így biztosítva, hogy a 
fényképezés ne szakadjon félbe.

D Sorozatkészítés
Sorozatkészítés nem használható az időzített felvételkészítés üzemmódban.

A Takarja le a keresőt
Az időzített felvételkészítés megkezdése előtt 
távolítsa el a gumi szemkagylót (q) és tegye fel a 
fényképezőgéphez mellékelt DK-5 keresősapkát az 
ábra alapján (w). Ezzel megakadályozhatja, hogy a 
keresőn keresztül bejutó fény befolyásolja az 
expozíciót. Fogja erősen a fényképezőgépet, amikor 
eltávolítja a keresősapkát.

A Release Mode (Kioldási mód)
A fényképezőgép mindegyik időközben automatikusan készít egy felvételt, a kiválasztott módtól 
függetlenül,az önkioldó és a távvezérlés nem használható. A fényképezőgép által kibocsájtott zaj 
lecsökken halk exponálási módban.

A Időzített felvételkészítés megszakítása
Az időzített felvételkészítés megszakításához kapcsolja ki a fényképezőgépet, és forgassa a 
módválasztó tárcsát egy másik állásba. A fényképezőgép tárolási pozícióba történő helyezése nem 
szakítja meg az időzített felvételkészítést.

DK-5 keresősapka

q w
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Kétgombos visszaállítás
A fényképezőgép alábbiakban felsorolt beállításait az R és P 
gomb több mint két másodpercre történő együttes 
lenyomásával állíthatja vissza az alapértelmezett értékre (ezeket 
a gombokat zöld pont jelzi). A beállítások visszaállításakor az 
információs kijelző rövid időre kikapcsolódik.

R gomb P gomb

Beállítás Alapbeállítás
Image quality (Képminőség) 
(0 62)

JPEG normal 
(JPEG normál)

Image size (Képméret) (0 64) Large (Nagy)
White balance 
(Fehéregyensúly) (0 96)

Auto 
(Automatikus)

Finomhangolás (0 98) 0
 (ISO érzékenység) (0 74)

Automatikus és 
motívumprogram módok

AUTO 
(Automatikus)

P, S, A, M 200
Release mode (Kioldási mód) 
(0 65)

Single frame 
(Egyképes)

Focus mode (Élességállítás 
mód) (0 54)

AF-A

Live view autofocus (Élő nézet automatikus 
élességállítás) (0 43)

i, k, p, o
Face-priority (Arc-

prioritás)
j, l, m, r, s, t, u, v, w, x, 
y, z, 1, 2, 3, P, S, A, M

Wide area (Széles 
AF mező)

n, 0
Normal area 

(Normál AF mező)
AF-area mode (AF-mező mód) (0 56)
l, n, r, t, u, v, x, y, z, 0, 
1, 2, 3

Single point 
(Egypontos)

m, w
Dynamic area 

(Dinamikus 
AF mező)

i, j, k, p, o, s, P, S, A, M
Auto-area 

(Automatikus 
AF mező)

Beállítás Alapbeállítás
Fókuszpont (0 58) 1 Középső
Metering (Fénymérés) (0 88) Matrix (Mátrix)
AE-L/AF-L gomb gomb tartása 
(0 89)

Ki

Active D-Lighting 
(Aktív D-Lighting) (0 94)

Auto 
(Automatikus)

Sorozatkészítés (0 103) Ki
Képszabályozás módosítások 
(0 106) 2 Nincs

Flash compensation 
(Vakukompenzáció) (0 92)

Ki

Exposure compensation 
(Expozíciókompenzáció)
(0 90)

Ki

Flash mode (Vakumód) (0 71)

i, k, p, n, w
Auto 

(Automatikus)

s

Automata+vörös-
szemhatás-
csökkentés

o

Automatikus 
hosszú záridős 

szinkron
0, P, S, A, M Derítés

Rugalmas program (0 81) Ki
1 A fókuszpont nem jelenik meg, ha az Auto-area 

(Automatikus AF mező) opciót választja az AF-
area mode (AF mező mód) beállításnál.

2 Csak az aktuális kép szabályozása.

D Élő nézet
A kétgombos alaphelyzetbe állítás nem érhető el élő nézetben.



79

t

t

P, S, A és M mód

A P, S, A és M módokkal számos beállítás szabályozható, többek között a záridő és a rekeszérték, 
a fénymérés, a vakukompenzáció és a fehéregyensúly.

Záridő és rekeszérték rögzítése.................................................................................................. 80

P mód (Programmed Auto) (Programozott automata mód)........................................................ 81
S mód (Shutter-Priority Auto) (Idő-előválasztásos automata mód)........................................... 82
A mód (Aperture-Priority Auto) (Rekesz-előválasztásos automata mód)................................ 83
M mód (Manual) (Manuális mód) ........................................................................................................... 84

Hosszú expozíciók (Csak M mód) ........................................................................................................ 86

Expozíció ......................................................................................................................................... 88

Metering (Fénymérés) ................................................................................................................................ 88
Autoexposure Lock (Automatikus expozíció rögzítése) ................................................................ 89
Exposure Compensation (Expozíciókompenzáció) ......................................................................... 90
Flash Compensation (Vakukompenzáció)........................................................................................... 92
Active D-Lighting (Aktív D-Lighting)..................................................................................................... 94

White Balance (Fehéregyensúly)................................................................................................ 96

A fehéregyensúly finomhangolása........................................................................................................ 98
Preset Manual (Felhasználói beállítások)............................................................................................. 99

Sorozatkészítés.............................................................................................................................. 103

Képszabályozási beállítások ....................................................................................................... 106

Képszabályozási beállítás kiválasztása ................................................................................................. 106
Meglévő képszabályozási beállítások módosítása........................................................................... 108
Egyéni képszabályozási beállítások létrehozása............................................................................... 111
Egyéni képszabályozási beállítások megosztása .............................................................................. 113

A GP-1 GPS egység........................................................................................................................ 114
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Záridő és rekeszérték rögzítése
P, S, A és M módokkal a záridő és a rekeszérték különféle mértékben 
szabályozható:

Mód Leírás

P

Programmed auto 
(Programozott 
automata) 
(0 81)

A fényképezőgép állítja be a záridőt és a rekeszértéket az optimális 
expozícióhoz. Gyors felvételekhez ajánlott, illetve olyan helyzetekben, 
amikor csak kevés idő áll rendelkezésre a fényképezőgép beállításainak 
megadásához.

S

Shutter-priority auto 
(Idő-előválasztásos 
automata) 
(0 82)

A felhasználó adja meg a záridőt, és a fényképezőgép választja ki a 
legmegfelelőbb rekeszértéket. Mozgás kimerevítéséhez vagy 
elmosódottá tételéhez ajánlott.

A

Aperture-priority auto 
(Rekesz-előválasztásos 
automata) 
(0 83)

A felhasználó adja meg a rekeszértéket, és a fényképezőgép ehhez 
igazodva választja ki a legmegfelelőbb záridőt. Akkor használja, ha a 
hátteret elmosódottá, vagy az előteret és a hátteret egyaránt élessé akarja 
tenni.

M
Manual (Manuális) 
(0 84)

A záridőt és a rekeszértéket egyaránt a felhasználó határozza meg. Hosszú 
időtartamú expozíciókhoz használja a „bulb” vagy a „time” záridő-
beállítást.

D Rekeszállító gyűrűk
 Rekeszállító gyűrűvel ellátott CPU objektívek használatakor (0 194) rögzítse a rekeszállító gyűrűt a 
minimális rekeszértéken (legmagasabb f-szám). A G típusú objektíveken nincs rekeszállító gyűrű.

A Záridő és rekeszérték
Azonos expozíció érhető el a záridő és a rekeszérték különféle kombinációival. Rövid záridővel és 
nagyobb rekeszértékkel kimerevíthetők mozgó alakok és lágyíthatók a háttérrészletek, a hosszabb 
záridőkkel és kisebb rekeszértékekkel pedig elmosódottá tehetők a mozgó témák és 
hangsúlyozottabbá a háttérrészletek.

Rövid záridő
(1/1.600 mp)

Hosszú záridő
(1 mp)

Kis rekesz (f/22) Nagy rekesz (f/5.6)
(Figyelem: minél nagyobb az f-szám, annál kisebb a 

rekeszérték.)

Záridő Rekesz
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P mód (Programmed Auto) 
(Programozott automata mód)
Ebben a módban a fényképezőgép automatikusan állítja a záridőt és a rekeszértéket a legtöbb 
helyzetben az optimális expozícióhoz. Ez a mód ajánlott gyors felvételekhez, illetve bármely 
olyan helyzetben, amikor azt szeretné, hogy a fényképezőgép határozza meg a záridőt és a 
rekeszértéket. Fényképek készítése programozott automata módban:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát P állásba.

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

A Rugalmas program
A P módban a záridő és a rekeszérték különféle 
kombinációi választhatók ki a fő vezérlőtárcsa 
elforgatásával („rugalmas program”). Forgassa a tárcsát 
jobbra, így nagy rekeszértékek (kis f-számok) érhetők el, 
melyekkel elmosódottá tehetők a háttérrészletek, vagy 
rövid záridők állíthatók be, amelyek kimerevítik a mozgást. 
Forgassa a tárcsát balra, így kis rekeszértékek (nagy f-
számok) érhetők el, amelyekkel növelhető a 
mélységélesség, vagy hosszú záridők állíthatók be, 
amelyek elmosódottá teszik a mozgást. Minden kombináció azonos expozíciót eredményez. A rugalmas 
program működése alatt a U (R) kijelző látható a keresőn és az információs kijelzőn. A záridő és a 
rekeszérték alapbeállításainak helyreállításához forgassa a főtárcsát, míg eltűnik a jelző, válasszon egy 
másik módot, vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.

A Expozíciós program
A beépített expozíciós programmal kapcsolatban:216. oldal.

Módválasztó tárcsa

Vezérlőtárcsa
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S mód (Shutter-Priority Auto) 
(Idő-előválasztásos automata mód)
Idő-előválasztásos automata módban a felhasználó választja ki a záridőt, és a fényképezőgép 
ez alapján határozza meg az optimális expozícióhoz szükséges rekeszértéket. Használjon 
hosszú záridőt, ha mozgó alakok elmosódottá tételével mozgást akar érzékeltetni, és rövid 
záridőt, ha ki akarja merevíteni a mozgást.

Fényképek készítése idő-előválasztásos automata módban:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát S állásba.

2 Válassza ki a kívánt záridőt.
A rekeszidő megjelenik a keresőn, illetve 
információs kijelzőn. A vezérlőtárcsa forgatásával 
válassza ki a kívánt záridőt 30 mp és 1/4 000 mp 
közötti értékben.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt.

Rövid záridő (1/1 600 mp) Hosszú záridő (1 mp)

Módválasztó tárcsa

Vezérlőtárcsa
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A mód (Aperture-Priority Auto) 
(Rekesz-előválasztásos automata mód)
Rekesz-előválasztásos automata módban megválaszthatja a szükséges rekeszértéket, 
miközben a fényképezőgép automatikusan kiválasztja az optimális expozíciót biztosító 
záridőt. A nagy rekeszértékek (kis f-számok) csökkentik a mélységélességet, a fő téma mögötti 
és előtti tárgyak elmosódottá válnak. A kis rekeszértékek (nagy f-számok) növelik a 
mélységélességet, kiemelik a háttér- és előtérrészleteket. A kis mélységélesség általában 
portréknál használatos, a háttér elmosódottá tételéhez, a nagy mélységélesség pedig 
tájképeknél, hogy az előtér és a háttér is éles legyen. 

Fényképek készítése rekesz-előválasztásos automata módban:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát A állásba.

2 Válassza ki a kívánt rekeszértéket.
A rekeszérték megjelenik a keresőn, illetve 
információs kijelzőn. Forgassa a vezérlőtárcsát az 
objektívek minimális és maximális értékek közötti 
rekeszértékének kiválasztásához.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt.

Kis rekesz (f/22) Nagy rekesz (f/5.6)

Módválasztó tárcsa

Vezérlőtárcsa
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M mód (Manual) (Manuális mód)
Manuális expozíciós módban a záridőt és a rekeszértéket is a felhasználó állítja be. Fényképek 
készítése manuális expozíciós módban:

1 Forgassa a módválasztó 
tárcsát M állásba. 

2 Válassza ki a kívánt záridőt és rekeszértéket.
Az expozíció kijelző ellenőrzéséhez (0 85) állítsa be a záridőt és a rekeszértéket. A 
záridőt a vezérlőtárcsa forgatásával választhatja ki: A záridők 30 mp és 1/4 000 mp közé 
állíthatók be, vagy a „bulb” beállítás választásával a zár meghatározatlan ideig nyitva 
tartható hosszabb expozícióhoz (0 86). Az expozíciókompenzációt az N (E) gomb 
megnyomásával és a vezérlőtárcsa elforgatásával lehet beállítani: A rekesz az objektív 
által megengedett legkisebb és legnagyobb értékek között állítható be. A záridő és 
rekeszérték megjelenik a keresőn, illetve az információs kijelzőn.

3 Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet, és készítse el a felvételt.

Záridő Rekesz

Vezérlőtárcsa N (E) gomb Vezérlőtárcsa

Módválasztó tárcsa
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A Expozíció jelző
CPU objektív csatlakoztatásakor, valamint ha nem „bulb” vagy „time” záridő került kiválasztásra, az 
expozíciójelző a keresőben, illetve az információs kijelzőn megmutatja, hogy az aktuális beállításoknál 
nem lesz-e alul- vagy túlexponált a kép. A b1 egyéni beállításnál kiválasztott beállítástól függően (EV 
steps for exposure cntrl. (Fényérték fokozatok az expozícióvezérléshez); 0 156), az alul- vagy 
túlexponálás mértéke 1/3 Fé vagy 1/2 Fé fokozatonként látszik. A fénymérési rendszer korlátainak 
túllépésekor az expozíció kijelző villog.

A b1 egyéni beállítás 1/3 step (1/3 lépésre) van állítva
Optimális expozíció Alulexponált 1/3 Fé értékkel Túlexponált több mint 2 Fé értékkel

A Reverse Indicators (Fordított kijelzők)
Ha a  (V) (ez az alapérték) választja az f5 egyéni beállításhoz Reverse indicators 
(Fordított kijelzők), 0 164), a keresőben és az információs kijelzőn az expozíciókijelző pozitív 
értékeket mutat a bal oldalon és negatívakat a jobb oldalon. Válassza a  (W) lehetőséget, 
ha a negatív értékeket akarja a bal, a pozitív értékeket pedig a jobb oldalon megjeleníteni.
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❚❚ Hosszú expozíciók (Csak M mód)
A „bulb” és „time” záridők használhatók mozgó 
fényeket, a csillagokat, éjszakai jelenet vagy tűzijátékot 
megörökítő, hosszú expozíciós fényképekhez. A 
fényképezőgép rázkódásából adódó elmosódottság 
megelőzésére használjon állványt és külön 
megvásárolható távvezérlőt vagy vezetékes távkioldót 
(0 203). 

1 Készüljön elő a fényképezéshez.
Helyezze a fényképezőgépet állványra, vagy stabil, sík felületre. Használjon teljesen 
feltöltött EN-EL9a akkumulátort, vagy külön megvásárolható EH-5a hálózati 
tápegységet, vagy EP-5 tápcsatlakozót, hogy ne fogyjon el az energia az expozíció 
beállítása előtt. Ne feledje, hogy hosszú expozíció esetén képzaj jelenhet meg a 
felvételen, felvételkészítés előtt válassza az On (Be) lehetőséget a Long exp. (Hosszú 
expozíció) NR (Hosszú expozíció NR) beállításhoz a fényképezés menüben (0 148). Ha 
külön megvásárolható vezetékes távkioldót használ, csatlakoztassa a 
fényképezőgéphez.

2 Forgassa a módválasztó tárcsát M állásba. 

3 Válassza ki a kívánt záridőt.
Forgassa a vezérlőtárcsát, amíg „Bulb” (A) 
jelenik meg a keresőben, illetve az információs 
kijelzőn. A „Time“ (&) záridőhöz válasszon 
késleltetett vagy gyorsreagálású távvezérlési 
módot, miután kiválasztotta a záridőt (0 65).

Záridő Leírás
Bulb 

(Hosszú 
expozíció)

A zár nyitva marad, míg lenyomva tartják az exponáló gombot. A bemozdulásból adódó 
elmosódottság megelőzésére állvány és külön megvásárolható MC-DC2 vezetékes 
távkioldó használata ajánlott.

Time (Idő)
Külön megvásárolható ML-L3 távvezérlő szükséges hozzá (0 203). A zár az exponáló 
gomb vagy a távvezérlő lenyomásakor kinyílik és harminc percig nyitva marad, vagy amíg 
másodszor meg nem nyomják az exponáló gombot.

Expozíció hossza: 35 mp
Rekesz: f/25

Módválasztó tárcsa

Vezérlőtárcsa
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4 Nyissa ki a zárat.
Bulb: Élességállítás után nyomja le teljesen az exponáló gombot a fényképezőgépen 
vagy a vezetékes távkioldón. Tartsa lenyomva az exponáló gombot, míg befejeződik az 
expozíció. Ha vezetékes távkioldót használ, további információkért forduljon annak 
felhasználói leírásához.

Time (Idő): Nyomja le teljesen az exponáló gombot a távvezérlőn. A zár azonnal kinyit 
(gyorsreagálású távvezérlés) vagy két másodperccel az exponáló gomb megnyomása 
után (késleltetett távvezérlés), és mindaddig nyitva marad, míg másodszor lenyomják a 
gombot.

5 Csukja be a zárat.
Bulb: Vegye le az ujját az exponáló gombról.

Time (Idő): Nyomja le teljesen az exponáló gombot a távvezérlőn. A felvétel 
automatikusan befejeződik harminc perc elteltével.

A Self-timer Mode (Önkioldó mód)
Önkioldó módban a „Bulb” záridő körülbelül 1/10 mp-nek felel meg.
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Expozíció

Metering (Fénymérés)
Válassza ki a fényképezőgép expozíciós beállításait P, S, A és M módokban (a további módokban 
a fényképezőgép automatikusan választja ki a fénymérési módot).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja meg a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 Jelenítse meg a fénymérési beállításokat.
Jelölje ki az aktuális fénymérési módot az információs 
kijelzőn és nyomja meg az J gombot.

3 Fénymérési mód kiválasztása. 
Jelölje ki a következő opciók egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

Módszer Leírás

L
Matrix 
(Mátrix)

A legtöbb esetben természetes hatással jár. A fényképezőgép 420 képpontos RGB 
érzékelőt használ a kép területének nagy részén történő fénymérésre és beállítja 
az expozíciót a tónuseloszlás, a szín és a kompozíció alapján, valamint a G vagy D 
típusú objektívek (0 194) esetében kiterjed a tartományadatokra (3D színes 
mátrixmérés II; egyéb CPU objektívek használatakor a fényképezőgép színes 
mátrixmérés II-t használ, amellyel nem érhetők el a 3D tartományadatok).

M

Center-
weighted 
(Középre 
súlyozott)

A fényképezőgép a teljes képterületet méri, de a középső területre helyezi a fő 
hangsúlyt. Klasszikus mérés portrékhoz; akkor ajánlott, ha szűrőket használ 
egyszeresnél nagyobb expozíciós tényezővel (szűrőtényező).

N
Spot 
(Szpot)

A kamera méri az aktuális fókuszpontot; a nem középen elhelyezkedő témák 
mérésére szolgál (ha az Auto-area (Automatikus mező) van kiválasztva az AF-
mező módban az 56. oldalon leírtak szerint, a fényképezőgép beméri a középső 
fókuszt). Használatával biztosítható, hogy a témán mért expozícióérték még akkor 
is megfelelő legyen, ha a háttér sokkal világosabb vagy sötétebb, mint a téma.
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Autoexposure Lock (Automatikus expozíció rögzítése)
Az automatikus expozíció rögzítés segítségével újrakomponálhatja a fényképeket a fénymérés 
után.

1 Válassza a középre súlyozott (M) vagy szpot (N) 
fénymérési módot (0 88).
A mátrixmérés (L) nem biztosítja a kívánt eredményt.

2 Rögzítse az expozíciót.
Állítsa a témát a kiválasztott fókuszpontba, és nyomja le félig az 
exponáló gombot. Nyomja le félig az exponáló gombot, 
miközben a témát a fókuszpontba helyezi, majd nyomja le a AE-L/
AF-L gombot az élesség és az expozíció rögzítéséhez.

Rögzített expozíció esetén a keresőben az AE-L jelzés látható.

3 Komponálja újra a képet.
Az AE-L/AF-L gombot lenyomva tartva komponálja újra, majd készítse el a felvételt.

A A záridő és a rekesz állítása
Rögzített expozíció esetén az alábbi beállítások változtathatók az expozícióhoz mért érték 
megváltoztatása nélkül:

Mód Beállítás
Programmed auto 

(Programozott automata)
Záridő és rekesz (rugalmas program; 0 81)

Shutter-priority auto 
(Idő-előválasztásos automata)

Záridő

Aperture-priority auto 
(Rekesz-előválasztásos automata)

Rekesz

Rögzített expozíció esetén nem lehet kiválasztani a fénymérés módot.

A Lásd még
Ha az On (Be) lehetőséget választja a c1 egyéni beállításhoz (Shutter-release button AE-L (AE-L 
exponáló gomb), 0 156), az expozícióérték az exponáló gomb félig történő lenyomásával rögzíthető. 
Az AE-L/AF-L gomb funkciójának megváltoztatásával kapcsolatban, lásd f2 egyéni beállítások (Assign 
AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L gomb kiosztása), 0 164).

Exponáló gomb

AE-L/AF-L gomb
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Exposure Compensation (Expozíciókompenzáció)
Az expozíciókompenzáció segítségével módosítható a fényképezőgép által javasolt expozíció 
értéke, tehát a képek világossága. Középre súlyozott vagy szpot méréssel használva a 
leghatékonyabb (0 88).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron nyomja le az R gombot. 
Nyomja meg a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 Az Expozíciókompenzáció beállításainak 
megjelenítése.
Jelölje ki az expozíciókompenzáció elemet az 
információs kijelzőn, és nyomja meg az J gombot.

3 Válasszon ki egy értéket.
Válasszon egy értéket és nyomja le az J gombot. Az 
expozíciókompenzáció –5 Fé (alulexponálás) és +5 Fé 
(túlexponálás) értékek között állítható be 1/3  Fé 
lépésenként. Általában pozitív értékekkel 
világosabbá, negatív értékekkel sötétebbé tehető a 
téma.

A normál expozíció visszaállításához adja meg a ±0 expozíciókompenzáció-értéket. 
A fényképezőgép kikapcsolása nem állítja alaphelyzetbe az expozíciókompenzációt.

R gomb Információs kijelző P gomb

–1 Fé Nincs expozíció kompenzáció +1 Fé
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A Az E gomb
Az expozíciókompenzációt az E gomb 
megnyomásával és a vezérlőtárcsa 
elforgatásával is be lehet beállítani. A 
kiválasztott beállítás megjelenik a keresőn 
és az információs kijelzőn.

E gomb Vezérlőtárcsa

–0,3 Fé +2 Fé

A M mód
M módban az expozíciókompenzáció csak az expozíció kijelzőt érinti; a záridő és rekeszérték nem 
változik.

A Vakuhasználat
Vaku használata esetén az expozíciókompenzáció érinti mind a háttér expozíciót és vakuszintet.

A Lásd még
A vakukompenzáció beállításakor elérhető lépésköz-nagyságok kiválasztására vonatkozó információt 
ld. b1 egyéni beállításnál (EV steps for exposure cntrl. (Fényérték fokozatok az 
expozícióvezérléshez), 0 156). Arra vonatkozóan, hogy egy képsorozat esetében az expozíció 
automatikus változtatásával miként lehet sorozatban használni egy adott expozíciókompenzáció 
értéket, lásd „Sorozatkészítés” (0 103).
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Flash Compensation (Vakukompenzáció)
A vakukompenzáció a fényképezőgép által ajánlott vakuteljesítmény-szint 
megváltoztatásához használatos, a fő téma világosságának megváltoztatása a háttérhez 
képest. A vaku teljesítményének növelésével a főtéma világosabbá tehető, csökkentésével 
pedig elkerülhetők a nemkívánatos világos részek vagy tükröződések.

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 A Vakukompenzáció beállításainak 
megjelenítése.
Jelölje ki a vakukompenzáció elemet az információs 
kijelzőn, és nyomja meg az J gombot.

3 Válasszon ki egy értéket.
Válasszon egy értéket és nyomja le az J gombot. A 
vakukompenzáció –3 Fé (sötétebb) és +1 Fé 
(világosabb) közötti értékekre állítható be 1/3 Fé 
lépésközönként. Általában pozitív értékekkel 
világosabbá, negatív értékekkel sötétebbé tehető a 
téma.

A szokásos vakuteljesítmény visszaállításához állítsa a vakukompenzáció értékét ±0,0-ra. A 
vakukompenzáció érték nem áll vissza a fényképezőgép kikapcsolása után.

R gomb Információs kijelző P gomb
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A A Y (M) és E gombok
A vakukompenzációt a Y (M) és E gombok 
lenyomásával és a vezérlőtárcsa 
elforgatásával is be lehet beállítani. A 
kiválasztott beállítás megjelenik a keresőn 
és az információs kijelzőn.

Y (M) gomb E gomb Vezérlőtárcsa

–0,3 Fé +1 Fé

A Külön megvásárolható vakuk
A vakukompenzáció a külön megvásárolható SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 vagy SB-R200 
vakuegységekkel is elérhető.

A Expozíciósorozat készítés léptéke
A vakukompenzáció beállításakor elérhető lépésköz-nagyságok kiválasztására vonatkozó információt ld. 
b1 egyéni beállításnál (EV steps for exposure cntrl. (Fényérték fokozatok az expozícióvezérléshez), 
0 156).
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Active D-Lighting (Aktív D-Lighting)
Az aktív D-Lighting funkció használatakor megmaradnak a csúcsfényes és árnyékos 
képterületek részletei, így természetes kontrasztú fényképek készíthetők. Nagy kontrasztú 
fotótémák esetén érdemes alkalmazni, például akkor, ha fényesen megvilágított kültéri 
jelenetet fényképez egy ajtón vagy ablakon keresztül, vagy ha napos idő esetén árnyékban 
levő témákról készít képeket. Mátrixméréssel használva a leghatékonyabb (L; 0 88).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 Aktív D-Lighting beállításainak megjelenítése.
Jelölje ki az Aktív D-Lighting elemet az információs 
kijelzőn, és nyomja meg az J gombot.

3 Válasszon ki egy beállítást.
Jelölje ki az G Auto (Automatikus), H Extra high 
(Extra erős), P High (Erős), Q Normal (Normál), 
R Low (Gyenge), vagy X Off (Ki) elemet és nyomja 
le az J gombot.

Aktív D-Lighting: X Off (Ki) Aktív D-Lighting: G Auto

R gomb Információs kijelző P gomb
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D Aktív D-Lighting
Az Aktív D-Lighting beállítással, magas ISO érzékenység értéken készített képeken zaj (szemcsék, 
ferdeség, pöttyök) jelenhet meg. Ha a középre-súlyozott vagy szpotmérés van kiválasztva, a X Off (Ki) 
beállítástól eltérő beállítások megegyeznek a Q Normal (Normál) értékekkel. Az M expozíciós 
módban az G Auto (Automatikus) Aktív D-Lighting beállítás a Q Normal (Normál)-nak felel meg.

D Az „Active D-Lighting (Aktív D-Lighting)” és a „D-Lighting” közötti különbség
A fényképezés menü Active D-Lighting (Aktív D-Lighting) funkciója fényképezés előtt beállítja az 
expozíciót a dinamikus tartomány optimalizálása érdekében, míg a retusálás menüben (0 174) 
kiválasztható D-Lighting beállítás a képek rögzítését követően optimalizálja a dinamikus tartományt.

A A fényképezés menü
Az Aktív D-Lighting a fényképezés menü (0 148) Active D-Lighting (Aktív 
D-Lighting) elemének segítségével is módosítható.

A Lásd még
Információért az Aktív D-Lighting kiválasztásához az Fn (E) gomb és a 
vezérlőtárcsa segítségével, lásd az 163. oldalt. Az Aktív D-Lighting két képen 
(az egyiket az Aktív D-Lighting beállítást kikapcsolva, a másikat az aktuális 
Aktív D-Lighting beállítással) történő automatikus módosítására vonatkozó 
információkat lásd az 103. oldalt.
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White Balance (Fehéregyensúly)
A fehéregyensúllyal biztosítható, hogy a színeket ne befolyásolja a fényforrás színe. A legtöbb 
fényforráshoz az automatikus fehéregyensúlyt célszerű használni; P, S, A és M módokban, 
szükség esetén más értékek is választhatók a fényforrás típusától függően:

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 A fehéregyensúly beállítások megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális fehéregyensúly beállításokat az 
információs kijelzőn, és nyomja meg az J gombot.

3 Válasszon ki egy fehéregyensúly-beállítást.
Jelölje ki a következő opciók egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb

v Auto (Automatikus) H
Direct sunlight (Közvetlen 
napfény)

M Shade (Árnyék)

J Incandescent (Izzólámpa) N Flash (Vaku) L Preset manual (Felhasználói 
beállítások) (0 99)

I Fluorescent (Fénycső) (0 97) G Cloudy (Felhős)
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A Shooting Menu (A fényképezés menü)
A fehéregyensúly a fényképezés menü (0 148) White balance 
(Fehéregyensúly) elemével választható ki, és itt végezhető el a 
fehéregyensúly finomhangolása (0 98) vagy a felhasználói fehéregyensúly 
(0 99) érték mérése is. 

A White balance (Fehéregyensúly) menü I Fluorescent (Fénycső) 
eleme használható a jobb oldalon megjelenített, az égő típusai szerinti 
fényforrás kiválasztására.

A Color Temperature (Színhőmérséklet)
A fényforrások érzékelt színe az érzékelőtől és egyéb körülményektől függően változik. A 
színhőmérséklet a fényforrások színének objektív mértékegysége, és arra a hőmérsékletre utal, amelyre 
felhevítve egy adott tárgy azonos hullámhosszú fényt sugároz. 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 
árnyalatúak. A fényképezőgép fehéregyensúly-beállításai az alábbi színhőmérséklet értékekhez vannak 
igazítva:
• I (sodium-vapor lamps) (nátriumgőzlámpák): 

2700 K
• J (incandescent)(Izzólámpa)/

I (warm-white fluorescent) (meleg fehér 
fényű, fluoreszkáló): 3000 K

• I (white fluorescent)(Fehér fényű, 
fluoreszkáló): 3700 K

• I (cool-white fluorescent)(Hideg fehér fényű, 
fluoreszkáló): 4200 K

• I (day white fluorescent)(Nappali fehér fényű, 
fluoreszkáló): 5000 K

• H (direct sunlight)(Közvetlen napfény): 5200 K
• N (flash)(Vaku): 5400 K
• G (cloudy)(Felhős): 6000 K
• I (daylight fluorescent)(Nappali fényű, 

fluoreszkáló): 6500 K
• I (high temp. mercury-vapor)(Magas 

hőmérsékletű higanygőzlámpa): 7200 K
• M (shade)(Árnyék): 8000 K

A Az Fn (Funkció) gomb
Információért az Fn (E) gomb és a fehéregyensúly vezérlőtárcsával történő használatához lásd 0 163.
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A fehéregyensúly finomhangolása
A fehéregyensúly finomhangolásával ellensúlyozhatja a fényforrás színváltozását, vagy 
szándékosan színárnyalatot adhat a képnek. A fehéregyensúly finomhangolását a shooting 
(fényképezés) menü White balance (Fehéregyensúly) beállításával végezheti el.

1 A fehéregyensúly beállítások 
megjelenítése.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Válassza ki a White balance 
(Fehéregyensúly) elemet a fényképezés 
menüben és nyomja meg a2 gombot a 
fehéregyensúly-beállítások megjelenítéséhez.

2 Válasszon ki egy fehéregyensúly-beállítást.
Válaszon egy lehetőséget a Preset manual 
(Felhasználói beállítások) menüponton kívül és 
nyomja meg a 2 gombot (amennyiben a 
Fluorescent (Fénycső) beállítást választotta, 
jelöljön ki egy megvilágítási helyzetet, és nyomja 
meg a 2 gombot). Megjelennek a jobb oldalon 
látható finomhangolási beállítások. A 
finomhangolás nem érhető el a Preset manual 
(Felhasználói beállítások) fehéregyensúly beállításával.

3 Végezze el a fehéregyensúly 
finomhangolását.
A választógomb segítségével végezze el a 
fehéregyensúly finomhangolását.

4 Nyomja meg az J gombot.

A Fehéregyensúly finomhangolása
A finomhangolásra szolgáló tengelyeken beállítható színhőmérséklet-értékek relatív, nem pedig 
abszolút értékek. Ha „meleg” beállítást, például J (incandescent) (izzólámpa), választott ki, és a 
kurzort a B (kék) irányba mozgatja, valamivel „hidegebb” tónusú fényképeket készíthet, melyek 
ténylegesen nem változnak kékes árnyalatúvá.

G gomb

Koordináták
Beállítás

A zöld arányának növelése

A kék
arányának

növelése

A borostyán 
arányának 
növelése

A bíbor arányának növelése
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Preset Manual (Felhasználói beállítások)
A felhasználói beállítás segítségével egyedi fehéregyensúly-beállításokat rögzíthet és hívhat 
elő, amikor vegyes fényviszonyok között vagy erőteljes színt adó fényforrásoknál fényképez. 
A fehéregyensúly felhasználói beállításának két módja van:

❚❚ Előre beállított fehéregyensúly-érték mérése

1 Világítson meg egy referenciatárgyat.
A semleges szürke vagy fehér tárgyat helyezze olyan megvilágítás alá, amelyet a 
végleges fényképen is használni kíván.

2 Jelenítse meg a fehéregyensúly 
beállításait.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Válassza ki a White balance 
(Fehéregyensúly) elemet a fényképezés 
menüben és nyomja meg a2 gombot a 
fehéregyensúly-beállítások megjelenítéséhez.

3 Válassza ki a Preset manual (Felhasználói 
beállítások) elemet.

Jelölje ki a Preset manual (Felhasználói 
beállítások) elemet és nyomja meg a 2 gombot.

4 Válassza ki a Measure (Mérés) elemet.
Jelölje ki a Measure (Mérés) elemet, és nyomja 
meg a 2 gombot. Megjelenik a jobb oldalon 
látható menü. Jelölje ki a Yes (Igen) elemet, és 
nyomja meg az J gombot.

Megjelenik a jobb oldalon látható üzenet, mielőtt 
a fényképezőgép belépne a felhasználó által 
beállított mérés módba.

Módszer Leírás

Measure (Mérés)
Egy semleges színű, szürke vagy fehér tárgyat helyezzen olyan megvilágításba, amelyet 
a végleges fényképen is használni kíván; a fehéregyensúlyt a fényképezőgép méri (lásd 
alább).

Use photo 
(Fénykép alapján)

A fényképezőgép a fehéregyensúly értékét a memóriakártyán tárolt fényképről másolja 
(0 102).

G gomb
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Amikor a fényképezőgép felkészült a 
fehéregyensúly mérésére, a keresőn és az 
információs kijelzőn villog a D (L) jelzés.

5 Mérje meg a fehéregyensúlyt.
Mielőtt a kijelzők villogása abbamarad, állítsa be a 
fényképezőgépet a referenciatárgyra úgy, hogy 
az betöltse a keresőt, majd nyomja le teljesen az 
exponáló gombot. Ilyenkor nem készül felvétel, és a fehéregyensúly akkor is pontosan 
mérhető, ha nem állított élességet.

6 Ellenőrizze az eredményt.
Ha a fényképezőgép be tudta mérni a 
fehéregyensúlyt, a jobb oldalon látható üzenet 
megjelenik a keresőn és az információs kijelzőn 
kb. 8 mp-ig villog a a jelzés, mielőtt a 
fényképezőgép visszatér a fényképezés módba. A 
fényképezés módba való azonnal visszatéréshez 
nyomja le félig az exponáló gombot.

Ha a fény túl kevés vagy túl sok, előfordulhat, 
hogy a fényképezőgép nem képes a 
fehéregyensúly mérésére. Az információs kijelzőn 
megjelenik egy üzenet, a keresőn pedig a villogó 
b a jelzés látható. Nyomja le félig az exponáló 
gombot a 4. lépéshez való visszatéréshez, és 
mérje meg újból a fehéregyensúlyt.
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D Fehéregyensúly felhasználó általi mérése
Ha a gépen nem végeznek semmilyen műveletet, amíg a kijelzők villognak, a közvetlen mérés mód 
befejeződik, amikor a fénymérő kikapcsol. A fénymérő automatikus kikapcsolásának késleltetése az 
Egyéni beállítások c2 menüben változtatható meg (Auto off timers (Automatikus kikapcsolás 
időzítése); 0 157). Az alapbeállítás nyolc másodperc.

D A fehéregyensúly felhasználói beállítása
A fényképezőgép egyszerre csak egy felhasználói fehéregyensúly-értéket tud tárolni; amikor új mérés 
történik, annak eredménye felülírja a már létező értéket. Az M fényképezési mód használatakor 
ellenőrizze az expozíciójelzőt annak érdekében, hogy ne legyen sem alul-, sem felülexponált (0 85).

A Fehéregyensúly-érték felhasználó általi mérésének egyéb módjai
A fehéregyensúly felhasználói beállításának az információs kijelzőn történő kiválasztása (0 96) után 
tartsa lenyomva az J gombot néhány másodpercig a felhasználói mérés módba való belépéshez (lásd 
fent). Ha a fehéregyensúly az Fn (E) gombhoz lett társítva (0 163) és a Fn (E) gomb megnyomásával és 
a vezérlőtárcsa elforgatásával kiválasztotta a fehéregyensúly felhasználói beállítást, a fényképezőgép 
akkor is belép a felhasználói mérés módba, ha az Fn (E) gombot lenyomja néhány másodpercig.

A Stúdió beállítások
Stúdiókörülmények között használjon szürketáblát referenciatárgyként a fehéregyensúly méréséhez.
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❚❚ Fehéregyensúly-beállítás másolása másik fényképről
Az alábbi lépések követésével másolhatja át a memóriakártyán tárolt fénykép fehéregyensúly-
értékét.

1 Válassza ki a Preset manual (Felhasználói 
beállítások) menüpontot.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Válassza ki a White balance 
(Fehéregyensúly) elemet a fényképezés menüben 
és nyomja meg a2 gombot a fehéregyensúly-
beállítások megjelenítéséhez. Jelölje ki a Preset 
manual (Felhasználói beállítások) elemet és nyomja meg a 2 gombot.

2 Válassza a Use photo (Fénykép alapján) 
elemet.

Válassza a Use photo (Fénykép alapján) elemet és 
nyomja meg a 2 gombot.

3 Válassza a Select image (Kép kiválasztása) 
lehetőséget.
Válassza a Select image (Kép kiválasztása) elemet 
és nyomja meg a 2 gombot (a hátralévő lépések 
kihagyásához és az utoljára kiválasztott kép 
fehéregyensúly-beállításainak használatához 
válassza a This image (Ez a kép) lehetőséget).

4 Válasszon ki egy mappát.
Jelölje ki a forrásképet tartalmazó mappát és nyomja 
meg a 2 gombot.

5 Jelölje ki a forrásképet.
A kijelölt fénykép teljes képes megjelenítéséhez 
nyomja meg és tartsa lenyomva a X gombot.

6 Másolja át a fehéregyensúly-értéket.
Nyomja meg az J gombot, hogy beállítsa a kijelölt 
képhez a fehéregyensúly értéket a kiválasztott 
beállításba.

G gomb
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Sorozatkészítés
A sorozatkészítéskor automatikusan változnak valamennyit az expozíció, az aktív D-Lighting és 
fehéregyensúly értékek minden egyes felvételkészítésnél. Olyan helyzetekben használja, 
amikor nehéz beállítani az expozíció, az aktív D-Lighting vagy a fehéregyensúly értékeket és 
nincs idő az eredmény ellenőrzésére és a beállítások változtatására minden egyes kép 
készítésénél, vagy az ugyanazon téma különböző beállításokkal történő vizsgálatára.

1 Válassza a sorozatkészítés lehetőséget.
Nyomja meg a G gombot a menük 
megjelenítéséhez, jelölje ki a Custom Setting e2 
(Egyéni beállítások e2) elemet (Auto bracketing 
set (Automatikus sorozatkészítés beállítása)), 
és nyomja meg a 2 gombot.

Jelölje ki a következő opciók egyikét, majd 
nyomja meg az J gombot.

Beállítás Leírás

k
AE bracketing 
(AE sorozatkészítés)

Változtassa az expozíciót három fényképen keresztül.

m
WB bracketing 
(Fehéregyen-súly sorozat)

Valahányszor lenyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép készít 
három képet, három különböző fehéregyensúly beállítással. Nem 
használható a NEF (RAW) formátum tartalmazó képminőség 
beállításoknál.

!
 ADL bracketing 
(ADL expozíció-sorozat)

Készítsen egy képet az Aktív D-Lighting kikapcsolásával, majd egy 
másikat az aktuális beállításokkal Aktív D-Lighting használatával.

A Expozíciósorozat
A fényképezőgép különféle záridő és rekesz (P mód), rekesz (S mód), illetve záridő (A és M mód) 
megadásával módosítja az expozíciót. Ha az On (Be) lehetőséget választja az ISO sensitivity auto control 
(ISO érzékenység automatikus szabályozása) (0 149) beállításként a P, S és A módokban, a 
fényképezőgép automatikusan változtatja az ISO érzékenységet az optimális expozícióhoz, ha túllépi a 
fényképezőgép expozíciórendszerének határértékeit. M módban a záridő csak akkor változik meg, 
miután a fényképezőgép állított az ISO érzékenységen.

G gomb
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2 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

3 Jelenítse meg a sorozatkészítés 
beállításait.
Jelölje ki a kívánt sorozatkészítési mód jelét és 
nyomja meg az J gombot.

4 Válassza ki a sorozatkészítés lépésközét.
AE bracketing (AE sorozatkészítés): Jelölje ki a 
sorozatkészítés lépésközét és nyomja meg az J 
gombot. Válasszon egy értéket 0,3 Fé (AE 0.3) és 
2,0 Fé (AE 2.0) között.

WB bracketing (Fehéregyensúly sorozat): Jelölje ki a 
sorozatkészítés lépésközét és nyomja meg az J gombot. Válasszon az 1 (WB 1), 2 (WB 2) 
és 3 (WB 3) lépésköz közül.

ADL bracketing (ADL expozíciósorozat): Jelölje ki az ADL elemet, és nyomja meg az J gombot. 

R gomb Információs kijelző P gomb

A Az Fn (E) gomb
A sorozatkészítés lépésközének választása hozzárendelhető az Fn (E) gombhoz (0 163).
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5 Komponálja meg a képet, állítsa be az 
élességet, és készítse el a felvételt.

AE bracketing (AE sorozatkészítés): A fényképezőgép 
minden felvételnél változtatja az Aktív D-Lighting beállítást. Az első felvétel az 
expozíciókompenzáció aktuálisan kiválasztott értékével történik. A sorozatkészítés 
lépésköze a második felvételnél az aktuális értékekből levonásra kerül, a harmadik 
felvételnél pedig hozzáadódik. A módosított értékek az expozíció és a vakukompenzáció 
maximum- és minimumértékeinél magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek és 
meglátszanak a záridő-, és rekeszértékeken is. A sorozatkészítés a harmadik felvétel 
elkészítése után automatikusan leáll.

WB bracketing (Fehéregyensúly sorozat): Minden exponáláskor három kép készül, egy az 
aktuális fehéregyensúly beállítással, egy megnövelt bíbor-értékkel, egy pedig 
megnövelt kék-értékkel.

Ha a memóriakártyán nincs elegendő hely 
mindhárom kép rögzítésére, az expozíció 
számláló kijelzője villogni kezd a keresőn. A 
fényképezés új memóriakártya behelyezése után 
kezdhető meg.

ADL bracketing (ADL expozíciósorozat): A sorozatkészítés bekapcsolásával az első felvétel 
kikapcsolt Aktív D-Lighting módban, míg a második bekapcsolt állapotban történik 
(0 94; Ha az Aktív D-Lighting ki van kapcsolva, a második felvétel Auto (Automata)) 
Aktív D-Lighting beállítással készül. A sorozatkészítés a második felvétel elkészítése után 
automatikusan leáll.

A folyamatos kioldási módban a fényképezés valamennyi sorozatkészítési ciklus után leáll. 
Amennyiben a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozat összes felvétele elkészülne, a 
sorozatkészítés a fényképezőgép bekapcsolása után a sorozat következő felvételével 
folytatódik. A sorozatkészítés valamennyi kép elkészülte előtt történő megszakítására forgassa 
a választótárcsát P, S, A, vagy M értékektől eltérő állásba.

1. felvétel: változatlan 2. felvétel: csökkentett expozíció 3. felvétel: megnövelt expozíció

A Az expozíciósorozat folyamatjelző
Az AE sorozatkészítés alatt az információs kijelzőn a sorozatkészítés 
jelzője követi nyomon a folyamatot.
• v: A fényképezőgép készen áll az első felvételre.
• w: A fényképezőgép készen áll a második felvételre.
• x: A fényképezőgép készen áll a harmadik felvételre.
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Képszabályozási beállítások
A Nikon egyedülálló Képszabályozás rendszere lehetővé teszi, hogy kompatibilis készülékek és 
szoftverek között megossza a képfeldolgozási beállításokat, beleértve a képélesítés, kontraszt, 
fényerő, színtelítettség és színárnyalat beállításokat is.

Képszabályozási beállítás kiválasztása
A fényképezőgépen hat, előre megadott képszabályozási beállítás közül lehet választani. A P, 
S, A és M módban kiválaszthatja ki a fotótémának vagy a fényképezési helyzetnek megfelelő 
képszabályozási beállítást (más módokban a fényképezőgép automatikusan választja ki a 
képszabályozási beállítást).

1 Helyezze a kurzort az információs kijelzőre.
Ha a fényképezési információ nem jelenik meg a monitoron, nyomja le az R gombot. 
Nyomja le a P gombot a kurzor információs kijelzőre történő helyezéséhez.

2 Felhasználói képszabályozási beállítások 
megjelenítése.
Jelölje ki az aktuális képszabályozási beállítást az 
információs kijelzőn és nyomja le az J gombot.

R gomb Információs kijelző P gomb



107

t

3 Válasszon egy képszabályozási beállítást.
Jelölje ki a következő beállítások egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot.

Beállítás Leírás

Q Standard (Általános)
Szabványos képfeldolgozás az egyenletes minőség biztosításához. 
Használata a legtöbb helyzetben ajánlott.

R Neutral (Semleges)
Minimális szintű képfeldolgozás a természetes hatás elérése érdekében. 
Olyan fényképekhez választható, amelyek sokrétű utófeldolgozást vagy 
retusálást igényelnek.

S Vivid (Élénk)
A színek javításával élénk, fotóprint-hatás érhető el a képeken. Olyan 
fényképek esetén használható, amelyeken az elsődleges színek 
hangsúlyosak.

T
Monochrome 
(Monokróm)

Fekete-fehér fényképek készítéséhez.

e Portrait (Portré) Dolgozza fel a portrékat a természetes bőrtónus elérése érdekében.
f Landscape (Tájkép) Vibráló tájképek és városképek készítéséhez.

A A fényképezés menü
A képszabályozási beállítások a fényképezés menüben is kiválaszthatók és 
módosíthatók (0 148). Set Picture Control (Képszabályozás beállítása) az 
alábbiak szerint használhatja a már meglévő képszabályozások módosítására 
(0 108). Válassza a Manage Picture Control (Képszabályozás kezelése) 
elemet egyéni képszabályozás létrehozására (0 111), vagy másolja át az 
egyéni képszabályozás beállításait egy memóriakártyára a kompatibilis 
eszközökkel és szoftverekkel történő megosztás céljából (0 113).
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Meglévő képszabályozási beállítások módosítása
A meglévő felhasználói vagy egyéni képszabályozási beállítások a 
fényképezési helyzetnek, illetve a fotós kreatív elképzelésének 
megfelelően módosíthatók. A Quick adjust (Gyors módosítás) 
funkció használatával válasszon egy kiegyenlített beállítás-
kombinációt, vagy manuálisan módosítsa az egyes beállításokat.

1 A képszabályozás menü megjelenítése.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. A fényképezés menüben jelölje ki a Set 
Picture Control (Képszabályozás beállítása) 
elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

2 Válasszon ki egy képszabályozási 
beállítást.
Jelölje ki a megfelelő képszabályozási beállítást, 
és nyomja meg az 2 gombot.

3 Módosítsa a beállításokat.
A 1 vagy 3 gomb használatával jelölje ki a 
módosítandó beállítást, majd a 4 vagy 2 gomb 
megnyomásával válassza ki a megfelelő értéket 
(0 109). Ismételje meg ezt a lépést az összes 
beállítás módosításához, vagy a Quick adjust 
(Gyors módosítás) pontban válasszon ki egy 
előre megadott beállítás kombinációt. Az alapértelmezett beállítások a O gomb 
megnyomásával állíthatók vissza.

4 Nyomja meg az J gombot.

A Az eredeti képszabályozási beállítások módosítása
A fényképezőgép a csillaggal („*”) jelöli azokat a képszabályozási 
beállításokat, amelyek az alapértékektől eltérő beállításokat tartalmaznak.

G gomb
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❚❚ Képszabályozási beállítások
Beállítás Leírás

Quick adjust 
(Gyors módosítás)

A kiválasztott képszabályozási beállítás hatásának csökkentéséhez vagy 
fokozásához a –2 és +2 közötti értékek közül választhat (ügyeljen arra, hogy ez az 
érték felülírja az összes manuálisan végrehajtott módosítást). Ha például a Vivid 
(Élénk) beállításhoz pozitív értékeket választ, a rögzített képek élénkebbek 
lesznek. Nem elérhető a Neutral (Semleges), Monochrome (Monokróm), vagy 
az egyéni képszabályozási beállítás esetén.

M
anuális m

ódosítások
(összes képszabályozási beállítás)

Sharpening 
(Képélesítés)

Ezzel a funkcióval a körvonalak élessége szabályozható. Az A érték kiválasztása 
esetén a fényképezőgép automatikusan beállítja a képélesítést a fotózni kívánt 
témának megfelelően, illetve választhat a 0 (nincs élesítés) és a 9 közötti értékek 
közül (minél nagyobb értéket választ, annál nagyobb mértékű lesz a képélesítés).

Contrast 
(Kontraszt)

Az A érték kiválasztása esetén a fényképezőgép automatikusan beállítja a 
kontrasztot a fotózni kívánt témának megfelelően, vagy választhat a –3 és +3 
közötti értékek közül (az alacsonyabb értékek megakadályozzák, hogy a 
portréfelvételek világosabb részei erős napfény hatására „kiégjenek”, a magasabb 
értékek pedig megőrzik a ködös táj vagy egyéb alacsony kontrasztú téma 
részleteit). Nem elérhető, ha az Aktív D-Lighting (0 94) be van kapcsolva; állítsa 
be, ha az Aktív D-Lighting-et az érték megváltoztatása után aktiválja.

Brightness 
(Fényerő)

Ha csökkenteni kívánja a fényerőt, válassza a –1, ha pedig növelni, válassza a +1 
értéket. Ez az érték nincs hatással az expozícióra. Nem elérhető, ha az Aktív 
D-Lighting (0 94) be van kapcsolva; állítsa be, ha az Aktív D-Lighting-et az érték 
megváltoztatása után aktiválja.

M
anuális m

ódosítások
(csak nem

 m
onokróm

 beállítások esetén)

Saturation 
(Színtelítettség)

A színek élénkségének szabályozása. Az A érték kiválasztásával a fényképezőgép 
automatikusan beállítja a színtelítettséget a fotózni kívánt témának megfelelően, 
vagy választhat a –3 és +3 közötti értékek közül (az alacsonyabb értékek 
csökkentik a fénykép színtelítettségét, a magasabb értékek pedig fokozzák azt).

Hue 
(Színárnyalat)

A negatív értékek (legalább –3) használatakor a vörös lilábbra, a kék zöldebbre, a 
zöld pedig sárgábbra változik, a pozitív értékek (legfeljebb +3) kiválasztásakor 
pedig a vörös narancssárgább, a zöld kékebb, a kék lilább árnyalatú lesz.

M
anuális m

ódosítások
(csak m

onokróm
 beállítások esetén)

Filter effects 
(Szűrőeffektusok)

A szűrőeffektusok hatását szimulálja monokróm fényképeken. A következő 
lehetőségek közül választhat: OFF (KI) (ez az alapbeállítás), sárga, narancssárga, 
vörös és zöld (0 110).

Toning (Tónus)

Válassza ki a monokróm képeken használt színárnyalatot a B&W (fekete-fehér), 
Sepia (Szépia), Cyanotype (Cianotípia) (kék színű monokróm), Red (Vörös), 
Yellow (Sárga), Green (Zöld), Blue Green (Kékes zöld), Blue (Kék), Purple Blue 
(Lilás kék), Red Purple (Lilás bíbor) közül (0 110).

D „A” (Auto)
Az automatikus kontraszt és telítettség eredménye az expozíciótól és a téma képen belüli 
elhelyezkedésétől függ.
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A A képszabályozási rács
Ha a 3. lépésben megnyomja a X gombot, megjelenik egy képszabályozási 
rács, mely megmutatja a kiválasztott képszabályozási beállítás kontrasztját és 
színtelítettségét a többi képszabályozási beállításhoz viszonyítva (a 
Monochrome (Monokróm) opció választásakor csak a kontraszt jelenik meg 
a kijelzőn). A Képszabályozás menübe való visszalépéshez engedje fel a X 
gombot. 

Azoknak a képszabályozási beállításoknak az ikonjai, amelyek automatikus 
kontrasztot és telítettséget használnak, zöld színben jelennek meg a 
képszabályozási rácson, és a vonalak a rács tengelyeivel párhuzamosan 
futnak.

A Előző beállítások
A Képszabályozás beállítási menüjében az értékkijelzés alatti vonal az adott 
beállítás előző értékét mutatja. Ezt az értéket referenciaként használhatja a 
beállítások módosításakor.

A Filter Effects (Monochrome Only) (Szűrőeffektusok (csak monokróm beállítás esetén))
Az ebben a menüben található beállítások a szűrőeffektusok hatását szimulálják fekete-fehér 
fényképeken. A következő szűrőeffektusok használhatók:

Beállítás Leírás
Y Sárga A kontraszt fokozása. Tájképek esetén az ég fényességének csökkentésére 

használható. A narancs szűrő kontrasztosabb eredményt ad, mint a sárga, a vörös 
pedig kontrasztosabbat, mint a narancs.

O Narancssárga
R Piros
G Zöld Bőrárnyalatok lágyítása. Portrék esetén használható.

Vegye figyelembe, hogy a Filter effects (Szűrőeffektusok) funkcióval erősebb hatás érhető el, mint a 
fizikai üvegszűrők használatával.

A Toning (Monochrome Only) (Tónus (csak monokróm beállítás esetén))
Ha a Toning (Tónus) beállítás kiválasztásakor megnyomja a 3 gombot, 
megjelennek a színtelítettségi beállítások. A színtelítettség módosításához 
nyomja meg a 4 vagy 2 gombot. A színtelítettség nem szabályozható, ha a 
B&W (Fekete-fehér) beállítás van kiválasztva.
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Egyéni képszabályozási beállítások létrehozása
A fényképezőgépen található előre megadott képszabályozási beállítások módosíthatók, és 
egyéni képszabályozási beállításokként menthetők.

1 Válassza a Manage Picture Control 
(Képszabályozás kezelése) elemet.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. A fényképezés menüben jelölje ki a 
Manage Picture Control (Képszabályozás 
kezelése) elemet, és nyomja meg a 2gombot.

2 Válassza ki a Save/edit (Mentés/
szerkesztés) elemet.
Jelölje ki a Save/edit (Mentés/szerkesztés) 
elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

3 Válasszon ki egy képszabályozási 
beállítást.
Jelöljön ki egy meglévő képszabályozási 
beállítást, és nyomja meg a 2 gombot; ha tovább 
szeretne lépni az 5. lépésre, és további 
módosítások nélkül szeretné menteni a kijelölt 
képszabályozási beállítás másolatát, akkor nyomja meg az J gombot.

4 Végezze el a kiválasztott képszabályozási 
beállítás szerkesztését.
További információ: 109. oldal. Ha vissza szeretné 
vonni a módosításokat, és elölről kívánja kezdeni 
a műveletet, nyomja meg a O gombot. Ha 
elvégezte a beállításokat, nyomja meg az J 
gombot.

5 Válasszon ki egy célbeállítást.
Jelöljön ki egy célbeállítást az egyéni 
Képszabályozáshoz (C-1 és C-9 között), és nyomja 
meg a 2 gombot.

G gomb
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6 Nevezze el a képszabályozási beállítást.
Megjelenik a jobb oldalon látható szövegbeviteli 
párbeszédpanel. Új képszabályozási beállítások 
esetén a készülék alapértelmezés szerint 
automatikusan hozzárendel egy kétjegyű számot 
a meglévő képszabályozási beállítás nevéhez. A 
név módosításával, maximum 19 karakterből álló, 
új nevet hozhat létre az 152. oldalon leírtak 
szerint.

Az új beállítás megjelenik a képszabályozási 
beállítások listájában.

A Manage Picture Control (Képszabályozás kezelése) > Rename (Átnevezés)
Az egyéni képszabályozási beállításokat bármikor átnevezheti 
a Manage Picture Control (Képszabályozás kezelése) 
menü Rename (Átnevezés) beállításának használatával.

A Manage Picture Control (Képszabályozás kezelése) > Delete (Törlés)
Az egyéni képszabályozási beállításokat, amennyiben már 
nincs szükség rájuk, bármikor törölheti a Manage Picture 
Control (Képszabályozás kezelése) menü Delete (Törlés) 
beállításának használatával.

A Egyéni képszabályozási beállítások
Az egyéni képszabályozási beállítások szerkesztésének 
kijelzése ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint az 
alapjául szolgáló, eredeti képszabályozás. Az eredeti 
szabályozást egy ikon mutatja a kijelzés jobb felső sarkában.

Billentyűzet-
mező

Név mező

Eredeti képszabályozási
beállítást jelző ikon
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Egyéni képszabályozási beállítások megosztása
A ViewNX-hez vagy a külön választható szoftverekhez, például a Capture NX 2–höz, 
rendelkezésre álló Picture Control Utility segédprogrammal létrehozott egyedi képvezérlőket 
át lehet másolni memóriakártyára, és be lehet tölteni a fényképezőgépbe, illetve a 
fényképezőgéppel létrehozott egyedi képvezérlőket át lehet másolni a memóriakártyára, és 
kompatibilis fényképezőgépekkel és szoftverekkel használni, majd ha már nincs szükség rájuk, 
törölni lehet.

Az egyéni képvezérlők memóriakártyára történő 
másolásához és visszatöltéséhez, vagy a képvezérlők 
törléséhez jelölje ki a Manage Picture Control 
(Képszabályozás kezelése) menü Load/Save (Feltöltés/
Mentés) elemét és nyomja meg a 2 gombot. Az alábbi 
menüpontok jelennek meg:
• Copy to camera (Másolás a fényképezőgépre): Másolja át az 

egyéni képvezérlőket a memóriakártyáról az egyéni 
képszabályozáshoz C-1 és C-9 között a fényképezőgépre 
és nevezze el őket igény szerint.

• Delete from card (Törlés a kártyáról): Törölje az egyéni 
képszabályozási beállításokat a memóriakártyáról. 
Mielőtt a képvezérlők törlődnének, a jobb oldalon 
megjelenik egy megerősítő üzenetpanel; a kiválasztott 
képszabályozási beállítás törléséhez jelölje ki a Yes (Igen) 
lehetőséget, és nyomja meg az J gombot.

• Copy to card (Másolás a kártyára): Másolja az egyéni 
képvezérlőt (C-1 és C-9 között) a fényképezőgépről a 
memóriakártyára egy kiválasztott helyre (1 és 99 között).

A Egyéni képszabályozási beállítások mentése
Egyszerre legfeljebb 99 egyéni képszabályozási beállítás tárolható a memóriakártyán. A memóriakártya 
kizárólag a felhasználó által létrehozott egyéni képszabályozási beállítások tárolására használható. A 
fényképezőgéppel szállított képszabályozások (Standard (Szabványos), Neutral (Semleges), Vivid 
(Élénk), Monochrome (Monokróm), Portrait (Portré) és Landscape (Tájkép)) nem nevezhetők át és 
nem törölhetők.
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A GP-1 GPS egység
A GP-1 GPS (külön megvásárolható) egység 
a fényképezőgép tartozék csatlakozójára 
csatlakoztatható, a GP-1 egységgel 
szállított kábellel, így a fényképezőgép 
aktuális helyzetére vonatkozó információk 
a fényképek készítésekor rögzíthetők 
lesznek. Kapcsolja ki a fényképezőgépet a 
GP-1 csatlakoztatása előtt; további 
információk a GP-1 útmutatóban 
találhatók.

Amikor a fényképezőgép összekapcsolódik a GP-1 egységgel, a 
h ikon jelenik meg az információs kijelzőn. A h ikon 
jelenlétével készített képek fényképadatai egy, a GPS adatokat 
tartalmazó oldallal bővülnek (0 121). A GPS adatok csak akkor 
rögzülnek, ha a h ikon látható a kijelzőn. Győződjön meg róla, 
hogy az ikon látható az információs kijelzőn, mielőtt elkészíti a 
képet (a villogó ikon azt jelzi, hogy a GP-1 egység jel után kutat. 
Az ikon villogása közben készített fényképek nem tartalmaznak GPS adatokat). Ha a GP-1 egységből 
két másodpercig nem érkezik semmilyen adat, az h ikon eltűnik a kijelzőről, és a fényképezőgép 
leállítja a GPS adatok rögzítését.

❚❚ A beállítás menü GPS egységre vonatkozó beállításai
A beállítás menüben található GPS beállítás a következő parancsokat tartalmazza.
• Auto meter off (Fénymérő automatikus kikapcsolása): Megadhatja, hogy a fénymérők a GP-1 

csatlakoztatásakor automatikusan kikapcsoljanak-e. 

• Position (Pozíció): Ez a beállítás csak akkor választható, ha a 
fényképezőgéphez egy GP-1 készülék van csatlakoztatva, ami 
segítségével megjelenítheti a GP-1 készülék által az aktuális 
szélességi és hosszúsági fokra, a tengerszint feletti magasságra, az 
egyezményes világidőre (UTC) vonatkozóan gyűjtött adatokat.

Beállítás Leírás

Enable 
(Engedélyezett)

A fénymérők automatikusan kikapcsolnak, ha a c2 egyéni beállításban Auto off 
timers (Időzítő automatikus kikapcsolása) beállításban megadott időn 
keresztül semmilyen művelet nem történik a gépen (0 157). Ez csökkenti az 
akkumulátor energiafelhasználását, viszont megakadályozhatja a GPS adatok 
rögzítését, ha Ön az exponáló gombot megállás nélkül teljesen lenyomja.

Disable (Letiltás)
A fénymérők nem kapcsolódnak ki, amíg a GP-1 egység csatlakoztatva van; és a 
készülék folyamatosan rögzíti a GPS adatokat.

A Egyezményes világidő (UTC)
Az egyezményes világidőre vonatkozó adatokat a GPS készülék szolgáltatja, és ezek a fényképezőgép 
órájától független értékek.
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További tudnivalók a lejátszásról

Ez a fejezet leírja, hogyan tekinthetők meg a képek, valamint részletesen ismerteti a 
visszajátszás során elvégezhető műveleteket.

Teljes képes visszajátszás ............................................................................................................ 116

Fényképadatok.............................................................................................................................................. 117

Kisképes visszajátszás .................................................................................................................. 122

Naptár szerinti visszajátszás ....................................................................................................... 123

Megtekintés közelebbről: Nagyított visszajátszás ................................................................. 124

Fényképek véletlen törlésének megakadályozása................................................................. 125

Képek törlése ................................................................................................................................. 126

Teljes képes, kisképes és naptár szerinti visszajátszás .................................................................... 126
A visszajátszás menü................................................................................................................................... 127

Diavetítések.................................................................................................................................... 129
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Teljes képes visszajátszás
Fényképek visszajátszásához nyomja meg a K gombot. 
A monitoron az utoljára készült fénykép jelenik meg.

Cél Gomb Leírás

További fényképek 
megtekintése

A 2 gombbal a készítés sorrendjében, a 4 gombbal pedig fordított 
sorrendben nézheti meg a képeket.

Fényképadatok 
megtekintése

Nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot az aktuális fénykép adatainak 
megtekintéséhez (0 117).

Kisképek 
megtekintése

W További információ a kisképek megjelenítéséről: 122. oldal.

Aktuális kép 
nagyítása

X További információ a visszajátszás zoomról: 124. oldal.

Képek törlése O
Megjelenik a megerősítő párbeszédpanel. A fénykép törléséhez 
nyomja meg ismét az O gombot.

A védelem 
állapotának 
módosítása

L (A)
A kép védelmének be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a L (A) 
gombot (0 125).

Visszalépés 
fényképezés 

módba
 / K A monitor kikapcsol. Azonnal készíthető fénykép.

Menük 
megjelenítése

G További információ: 145. oldal.

Fénykép retusálása 
vagy videó 

visszajátszása
J

Az aktuális képről retusált másolat készíthető (0 174). Ha az aktuális 
képnél egy 1 ikon jelenik meg, jelezve, hogy az videofelvétel, 
nyomja meg az J gombot a videó visszajátszásának elindításához. 
(0 52).

K gomb
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Fényképadatok
Teljes képes visszajátszáskor megjelennek a fényképadatok a fényképeken. A fénykép 
adatlapjait a 1 vagy 3 gomb megnyomásával nézheti végig az alábbi sorrendben: Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a fényképezési adatok, az RGB hisztogramok és kijelölések csak akkor jelennek 
meg, ha az ezeknek megfelelő beállításokat kiválasztotta a Display mode (Megjelenítési 
mód) menüelemből (0 146). A GPS adatok csak akkor jelennek meg, ha a fénykép készítésekor 
GPS készülék volt a fényképezőgéphez csatlakoztatva.

❚❚ Fájladatok

Fájladatok Áttekintési adatok GPS adatok
Fényképezési adatok 

3

RGB hisztogram Csúcsfények
Fényképezési adatok 

1
Fényképezési adatok 

2

1 Védelmi állapot ..................................................... 125
2 Retusálás jelzés ..................................................... 175
3 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
4 Fájlnév .........................................................................63
5 Image quality (Képminőség)...............................62
6 Image size (Képméret)...........................................64
7 Rögzítés időpontja..................................................20
8 Rögzítés dátuma......................................................20
9 Mappanév ............................................................... 152

1/ 12

100D5000
15/04/2009  10: 02 : 27 4288x2848

NNORORMALALDSC _0001.  JPG    100D5000      DSC_0001.  JPG

  1/ 250     F11          200        35mm   

NIKON  D5000

15/04/2009  10: 02:27 4288x2848
                   NORORMALAL

1/ 12

AUTO     0,     0                                     

LATITUDE.

LONGITUDE

ALTITUDE
TIME(UTC)

:  N
:    35º  36. 371'
:  E
:  139º  43. 696'
:  35m
:  15/04/2009
:  01:15:29

NI KON  D5000 1/12

NOI SE REDUC.
ACT.  D–L I GHT.
RETOUCH

COMMENT

: H I   I SO,  NORM
: AUTO
: 
  
  
  
: SPRI NG HAS   COME. SP
  RI NG  HAS COME. 3636

NI KON  D5000 1/12

N I KON D5000 1/ 12 1/12N I KON  D5000
H igh l i gh t s

1/12NI KON  D5000

MTR, SPD, AP.
EXP.  MODE, I SO
    
FOCAL  LENGTH
LENS
AF   /  VR
FLASH  MODE,

:     ,        1/ 250     ,F11
:     , 200
:0. 0 
: 35mm
: 18–55        / 3. 5–5. 6
: A  /  VR–On
: Built – i n, TTL, +1. 3
:   

NI KON  D5000

WHI TE BALANCE
COLOR  SPACE
PI CTURE   CTRL
  QUICK   ADJUST
  SHARPENING
  CONTRAST
  BRI GHTNESS
  SATURATION 
  HUE

: AUTO,   0,   0
: s RGB
: STANDARD
: 0
: 3
: ACT.   D-LIGHT.
: ACT.   D-LIGHT.
: 0
: 0

1/12

1/12

100D5000
15/04/2009  10: 02 : 27 4288x2848

NNORORMALALDSC _0001.  JPG

1 2 3

9

8 7 6

4
5



118

I

❚❚ RGB hisztogram *

* Csak akkor jelenik meg, ha az RGB histogram (RGB hisztogram) került kiválasztásra Display mode 
(Megjelenítési mód) elemként (0 146).

1 Védelmi állapot......................................................125
2 Retusálás jelzés ......................................................175
3 White balance (Fehéregyensúly)....................... 96

Fehéregyensúly finomhangolása .................. 98
4 Fényképezőgép neve
5 Hisztogram (RGB csatorna). A hisztogramokon 

a vízszintes tengely a képpontok fényerejét, a 
függőleges tengely pedig a képpontok 
számát jelzi.

6 Hisztogram (piros csatorna)
7 Hisztogram (zöld csatorna)
8 Hisztogram (kék csatorna)
9 Képkocka sorszáma/az összes kép száma

A Nagyított visszajátszás
Ha a hisztogram megjelenítésekor ki akarja nagyítani a fényképet, 
nyomja meg a X gombot. A nagyításhoz és kicsinyítéshez 
használja a X és W gombot, a görgetéshez pedig a 
választógombot. A hisztogram frissítésre kerül, és csak a képnek a 
monitoron látható részéről mutat adatokat.

A Hisztogramok
A fényképezőgép hisztogramjai csak útmutatóként szolgálnak, és eltérhetnek a képkezelő 
alkalmazásokban megjelenő hisztogramoktól. Az alábbiakban néhány hisztogrammintát mutatunk be:

Ha a képen levő tárgyak fényessége nagyon eltérő, az árnyalatok 
eloszlása viszonylag egyenletes lesz.

Ha a kép sötét, az árnyalatok eloszlása balra tolódik.

Ha a kép fényes, az árnyalatok eloszlása jobbra tolódik.

Az expozíciókompenzáció növelésével az árnyalatok eloszlása jobbra tolódik, az expozíciókompenzáció 
csökkentésével pedig balra. A hisztogramok segítséget nyújtanak a kép általános expozíció 
beállításának megítéléséhez, ha az erős külső megvilágítás miatt nehezen látható a fénykép a 
monitoron.
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❚❚ Csúcsfények *

* Csak akkor jelenik meg, ha a Highlights (Csúcsfények) került kiválasztásra Display mode 
(Megjelenítési mód) elemként (0 146). A villogó részek kiemelést jeleznek.

❚❚ Fényképezési adatok, 1. 1

1 Csak akkor jelenik meg, ha a Data (Adatok) került kiválasztásra Display mode (Megjelenítési mód) 
beállításként (0 146).

2 Piros színnel jelenik meg, ha a fénykép automatikus ISO érzékenység beállítással készült.
3 Csak akkor jelenik meg, ha VR objektív van a fényképezőgépen.

1 Védelmi állapot ..................................................... 125
2 Retusálás jelzés ..................................................... 175
3 Képcsúcsfények
4 Fényképezőgép neve
5 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
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Highlights
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1 Védelmi állapot......................................................125
2 Retusálás jelzés ......................................................175
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8
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1 2 3 Metering (Fénymérés) ...........................................88
Záridő ...................................................................82, 84
Rekesz...................................................................83, 84

4 Fényképezés mód .....................................28, 33, 80
ISO sensitivity (ISO érzékenység) 2 ....................74

5 Exposure compensation 
(Expozíciókompenzáció) ...................................90

6 Gyújtótávolság ...................................................... 197
7 Objektív adatai
8 Focus mode (Élességállítás mód) ...............54, 60

Objektív VR (rázkódáscsökkentés) 3..................19
9 Flash mode (Vakumód) .........................................71

Flash compensation (Vakukompenzáció) ......92
10 Fényképezőgép neve
11 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
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❚❚ Fényképezési adatok, 2. oldal 1

1 Csak akkor jelenik meg, ha a Data (Adatok) került kiválasztásra Display mode (Megjelenítési mód) 
opcióként (0 146).

2 Csak Standard (Szabványos), Vivid (Élénk), Portrait (Portré), és Landscape (Tájkép) 
képszabályozási beállítások esetén.

3 Neutral (Semleges), Monochrome (Monokróm) és egyéni képszabályozás.
4 Nem jelenik meg monokróm képszabályozási beállítások esetén.
5 Kizárólag monokróm képszabályozási beállítások esetén jelenik meg.

❚❚ Fényképezési adatok, 3. oldal*

* Csak akkor jelenik meg, ha a Data (Adatok) került kiválasztásra Display mode (Megjelenítési mód) 
opcióként (0 146).

1 Védelmi állapot ..................................................... 125
2 Retusálás jelzés...................................................... 175
3 White balance (Fehéregyensúly) .......................96

Színhőmérséklet ...................................................97
Fehéregyensúly finomhangolása...................98
Preset manual (Felhasználói beállítások) ....99

NI KON  D5000
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COLOR  SPACE
PI CTURE   CTRL
  QUICK   ADJUST
  SHARPENING
  CONTRAST
  BRI GHTNESS
  SATURATION 
  HUE
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: s RGB
: STANDARD
: 0
: 3
: 0
: 0
: 0
: 0
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7
8
9
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12 13

1 2 4 Color space (Színpaletta) ...................................150
5 Picture Control (Képszabályozás) ...................106
6 Quick adjust (Gyors módosítás) 2 ....................109

Eredeti képszabályozási beállítás 3 .................112
7 Sharpening (Képélesítés) ...................................109
8 Contrast (Kontraszt) .............................................109
9 Brightness (Fényerő)............................................109

10 Saturation (Színtelítettség) 4 .............................109
Filter effects (Szűrőeffektusok) 5......................109

11 Hue (Színárnyalat) 4 .............................................109
Toning (Tónus) 5 ....................................................109

12 Fényképezőgép neve
13 Képkocka sorszáma/az összes kép száma

1 Védelmi állapot......................................................125
2 Retusálás jelzés ......................................................175
3 High ISO NR (Magas ISO szám).........................151

Long exposure NR (Zajcsökkentés hosszú 
expozíciónál).......................................................151

4 Active D-Lighting (Aktív D-Lighting) ............... 94
5 Retusálási előzmények........................................174
6 Image comment (Képfeliratozás)....................169
7 Fényképezőgép neve
8 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
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❚❚ GPS adatok *

* Csak akkor jelenik meg, ha a fénykép készítésekor GPS készüléket használtak (0 114).

❚❚ Áttekintési adatok

* Piros színnel jelenik meg, ha a fénykép automatikus ISO érzékenység beállítással készült.

1 Védelmi állapot ..................................................... 125
2 Retusálás jelzés ..................................................... 175
3 Latitude (Szélességi fok)
4 Longitude (Hosszúsági fok)
5 Altitude (Tengerszint feletti magasság)
6 Egyezményes világidő (UTC)
7 Fényképezőgép neve
8 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
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1 Képkocka sorszáma/az összes kép száma
2 Védelmi állapot......................................................125
3 Fényképezőgép neve
4 Retusálás jelzés ......................................................175
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Kisképes visszajátszás
Ha egyszerre négy, kilenc vagy 72 kép „kontakt másolatát” szeretné megjeleníteni, nyomja 
meg a W gombot.

Teljes képes 
visszajátszás

Naptár szerinti 
visszajátszásKisképes visszajátszás

Cél Gomb Leírás
Több kép 

megjelenítése
W

A megjelenített képek számának növeléséhez nyomja meg a W 
gombot.

Kevesebb kép 
megjelenítése

X

A megjelenített képek számának csökkentéséhez nyomja meg a X 
gombot. Amikor négy kép jelenik meg, nyomja meg a gombot, hogy 
a kijelölt képet teljes nagyságban láthassa.

Képek kijelölése
A választógombbal vagy a vezérlőtárcsával jelölje ki a teljes képes 
visszajátszásra, a nagyításos (zoom) visszajátszásra (0 124), törlésre 
(0 126), vagy védelemre szánt képeket (0 125).

A kijelölt kép 
megtekintése

J
Nyomja meg az J gombot a kijelölt kép teljes képes 
megjelenítéséhez.

Kijelölt fénykép 
törlése

O További információ: 126. oldal.

Kijelölt kép 
védelmi 

állapotának 
módosítása

L (A) További információ: 125. oldal.

Visszalépés 
fényképezés 

módba
 / K A monitor kikapcsol. Azonnal készíthető fénykép.

Menük 
megjelenítése

G További információ: 145. oldal.
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Naptár szerinti visszajátszás
Ha egy bizonyos napon készült képeket kíván megtekinteni, akkor nyomja meg a W gombot, 
amikor a monitoron 72 kép jelent meg.

A W gomb megnyomásával válthat át a dátumlista és az 
adott napra vonatkozó kisképek listája között. A 
választógombbal jelölje ki a dátumlistában a dátumokat 
vagy jelölje ki a kisképek listájában a képeket.

A műveletek attól függően végezhetők el, hogy a kurzor a dátumlistában vagy a kisképek 
listájában van:

Teljes képes 
visszajátszás

Naptár szerinti 
visszajátszásKisképes visszajátszás

Cél Gomb Leírás

Váltás a dátumlista és a 
kisképek listája között

W

Nyomja meg a W gombot a dátumlistában, ha át akarja tenni 
a kurzort a kisképek listájába. Nyomja meg újra, ha vissza akar 
térni a dátumlistába.

Kilépés a kisképes 
visszajátszásba/A kijelölt 

fénykép nagyítása
X

• Dátumlista: Kilépés a 72-képkockás visszajátszásba.
• Kisképek listája: A kijelölt fénykép nagyításához nyomja meg 

és tartsa lenyomva a X gombot.

Váltás teljes képes 
visszajátszásra

J

• Dátumlista: A kiválasztott napon készült első fénykép 
megtekintése.

• Kisképek listája: A kijelölt kép megtekintése.

Dátumok kijelölése/
Képek kijelölése

• Dátumlista: Dátum kijelölése.
• Kisképek listája: Kép kijelölése.

A kijelölt kép (ek) törlése O
• Dátumlista: A kiválasztott napon készült összes kép törlése.
• Kisképek listája: A kijelölt kép törlése (0 126).

Kijelölt kép védelmi 
állapotának módosítása

L (A) További információ: 125. oldal.

Visszalépés fényképezés 
módba

 / K A monitor kikapcsol. Azonnal készíthető fénykép.

Menük megjelenítése G További információ: 145. oldal.

Kisképek listája

Dátumlista
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Megtekintés közelebbről: 
Nagyított visszajátszás
Nyomja meg a X gombot, ha ki akarja nagyítani a teljes képes visszajátszásban, a kisképként 
éppen kijelölt, vagy a naptár szerinti visszajátszásban megjelenített képet. A kép nagyítása 
közben az alábbi műveletek állnak rendelkezésre:

Cél Gomb Leírás

Nagyítás és 
kicsinyítés

X / W

Nyomja meg a X gombot a kép 
megközelítőleg maximum 27-szeres (nagy 
képek), 20-szoros (közepes képek) vagy 13-
szoros (kis képek) nagyításához. A 
kicsinyítéshez nyomja meg a W gombot. A 
nagyított felvétel azon területeit, amelyek 
nem látszanak a monitoron, a választógomb 
használatával tekintheti meg. A választógomb lenyomásával és 
nyomva tartásával gyorsan a képkocka más területeire görgetheti a 
látható képet. A nagyítási arány módosításakor megjelenik a 
navigációs ablak, amelyben az aktuálisan látható területet sárga 
szegély jelzi.

A kép más 
részeinek 

megtekintése

Arcok 
kiválasztása

P+
A nagyítás során felismert arcokat 
(maximum 10-et) fehér szegélyek jelzik a 
navigációs ablakban. A P gomb 
lenyomásával és a vezérlőtárcsa 
forgatásával végiggördülhet az arcokon a 
nagyítási arány megváltoztatása nélkül.

Más képek 
megtekintése

A vezérlőtárcsa elforgatásával más képeken is megtekintheti az 
aktuális nagyításban látható területet.

Nagyítás 
megszüntetése

J A nagyítás visszavonása és visszatérés a teljes képes visszajátszáshoz.

A védelem 
állapotának 
módosítása

L (A) További információ: 125. oldal.

Visszalépés 
fényképezés 

módba
 / K A monitor kikapcsol. Azonnal készíthető fénykép.

Menük 
megjelenítése

G További információ: 145. oldal.
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Fényképek véletlen törlésének 
megakadályozása
Teljes képes, nagyításos és naptár szerinti visszajátszáskor a L gombbal akadályozható meg 
a képek véletlen törlése. A védett képek nem törölhetők a O gombbal vagy a visszajátszás 
menü Delete (Törlés) menüpontjával. Ne feledje azonban, hogy a memóriakártya 
formázásakor a védett képek is törlődnek (0 23).

Fénykép védelmének beállítása:

1 Válasszon ki egy képet.
Jelenítse meg a képet teljes képes vagy nagyított visszajátszás módban, illetve jelölje ki 
a kisképek listáján.

2 Nyomja meg a L (A) gombot.
A fényképen megjelenik a P ikon. Ha törölni 
kívánja a képet, a fénykép védelmének 
megszüntetéséhez jelenítse meg a fényképet, 
vagy jelölje ki azt a kisképek listáján, majd nyomja 
meg a L (A) gombot.

Teljes képes visszajátszás Kisképes visszajátszás
Naptár szerinti 

visszajátszás

A Az összes kép védelmének eltávolítása
A Playback Folder (Visszajátszás mappa) menüben, az éppen kijelölt mappában vagy mappákban 
levő összes kép védelmének megszüntetéséhez nyomja le egyszerre a L (A) és a O gombot körülbelül 
két másodpercig.

L (A) gomb
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Képek törlése
A teljes képes visszajátszás módban látható vagy a kisképek listáján aktuálisan kijelölt fénykép 
törléséhez nyomja meg a O gombot. Több kiválasztott kép törléséhez, egy választott 
időpontban készített összes kép, vagy az aktuális visszajátszási mappa összes képe törléséhez, 
használja a Delete (Törlés) menüpontot a visszajátszási menüben. A törölt fényképeket nem 
lehet visszaállítani.

Teljes képes, kisképes és naptár szerinti visszajátszás
Az aktuális fénykép törléséhez nyomja meg a O gombot.

1 Válasszon ki egy képet.
Jelenítse meg a képet, vagy jelölje ki azt a kisképek vagy a naptár listán.

2 Nyomja meg a O gombot.
Megjelenik a megerősítő párbeszédpanel.

3 Nyomja meg ismét a O gombot.
A fénykép törléséhez nyomja meg újra a O 
gombot. Ha a kép törlése nélkül szeretne kilépni, 
nyomja meg a K gombot.

A Naptár szerinti visszajátszás
A naptár szerinti visszajátszásban lehetősége van egy adott dátum szerinti összes kép törlésére, ha 
kijelöli az adott dátumot a dátumlistán és megnyomja a O gombot (0 123).

O gomb Teljes képes visszajátszás

Kisképes visszajátszás
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A visszajátszás menü
A Delete (Törlés) menü az alábbi beállításokat tartalmazza: Megjegyzés: a képek számától függően, 
több időre lehet szükség a törléshez.

❚❚ Selected (Kiválasztott): A kiválasztott képek törlése

1 Válassza ki a Delete (Töröl) elemet.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Jelölje ki a Delete (Törlés) elemet a 
visszajátszás menüben, és nyomja meg a2 gombot.

2 Válassza a Selected (Kiválasztott) elemet.
Jelölje ki a Selected (Kiválasztott) elemet, és 
nyomja meg a 2 gombot.

3 Jelöljön ki egy képet.
A választógombbal jelöljön ki egy képet (a kijelölt 
kép teljes képes megjelenítéséhez nyomja le, és 
tartsa lenyomva a X gombot).

4 Válassza ki a kijelölt képet.
A kijelölt kép kiválasztásához nyomja meg a W 
gombot. A kiválasztott képeket a O ikon jelzi. További 
képek kiválasztásához ismételje meg az 3. és a 4. lépést. 
Ha vissza akarja vonni valamelyik kép kiválasztását, 
jelölje ki a képet és nyomja meg W gombot.

5 A művelet befejezéséhez nyomja meg az 
J gombot.
Megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel. Jelölje 
ki a Yes (Igen) elemet, és nyomja meg az J 
gombot.

Beállítás Leírás
Q Selected (Kiválasztott) A kiválasztott képek törlése.
n Select date (Dátum kiválasztása) Egy kiválasztott napon készült összes kép törlése.

R All (Összes)
A visszajátszáshoz használni kívánt mappában levő összes 
fénykép törlése (0 146).

G gomb

W gomb
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❚❚ Select date (Dátum kiválasztása): Egy kiválasztott napon készült összes kép törlése

1 Válassza kis a Select date (Dátum 
kiválasztása) elemet.
Jelölje ki a Select date (Dátum kiválasztása) 
elemet a törlés menüben, és nyomja meg a2 
gombot.

2 Jelöljön ki egy dátumot.
A dátum kijelöléséhez nyomja meg a 1 vagy a 3 
gombot.

A kijelölt napon készült képek megtekintéséhez 
nyomja meg a W gombot. A választógombbal 
gördüljön végig a képeken vagy nyomja meg a X 
gombot az aktuális kép teljes képes 
megtekintéséhez. A dátumlistához a W gomb 
megnyomásával térhet vissza.

3 Válassza a kijelölt dátumot.
A kijelölt napon készült valamennyi kép 
kijelöléséhez nyomja meg a 2 gombot. A 
kiválasztott dátumokat M ikon jelzi. További 
képek kiválasztásához ismételje meg az 2. és a 3. 
lépést. Ha vissza akarja vonni egy dátum 
kiválasztását, jelölje ki a dátumot és nyomja meg a 2 gombot.

4 A művelet befejezéséhez nyomja meg az 
J gombot.
Megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel. 
Jelölje ki a Yes (Igen) elemet, és nyomja meg az 
J gombot.

W gomb
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Diavetítések
A visszajátszás menüben található Slide show (Diavetítés) menüponttal jeleníthető meg az 
aktuális visszajátszás mappában lévő filmek kockánkénti vetítése (0 146).

A diavetítés menü megjelenítéséhez nyomja meg az 
G gombot és válassza a Slide Show (Diavetítés) 
elemet a visszajátszás menüben.

A diavetítés menü a következő parancsokat 
tartalmazza:

A diavetítés elkezdéséhez jelölje ki a diavetítés menüben lévő Start (Indítás) elemet, majd 
nyomja meg az J gombot. A diavetítés közben a következő műveletek hajthatók végre:

A jobb oldalon látható párbeszédpanel megjelenik, 
amikor a diavetítés véget ér. Az újraindításhoz nyomja 
meg a Restart (Újraindít), a visszajátszás menübe 
történő visszatéréshez az Exit (Kilép) elemet.

Beállítás Leírás
Start (Indítás) A diavetítés elindítása.

Frame interval 
(Képidőköz)

A képek megjelenítési idejének megadása.

Cél Gomb Leírás

Ugrás vissza/ugrás előre
A 4 gomb megnyomásával visszatér az előző képhez, a 2 gomb 
megnyomásával pedig továbblép a következő képre.

További fényképadatok 
megtekintése

A megjelenített fényképadatok megváltoztatása (0 117).

A diavetítés szüneteltetése/
folytatása

J A diavetítés szüneteltetése Nyomja meg ismét a folytatáshoz.

Kilépés a visszajátszás 
menübe

G További információ: 146. oldal.

Kilépés visszajátszás módba K A vetítés befejezése és visszatérés a visszajátszás módba.

Kilépés fényképezés módba
A fényképezés módba való visszatéréshez nyomja le félig az 
exponáló gombot.

G gomb
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Csatlakoztatások

Ez a fejezet bemutatja, hogyan másolhatja a fényképeket a számítógépre, továbbá hogyan 
nyomtathatja ki, és hogyan tekintheti meg a képeket a televízió képernyőjén.

Fényképek megtekintése televízión ......................................................................................... 132

Normál felbontású készülékek ................................................................................................................ 132
Nagy felbontású készülékek..................................................................................................................... 133

Csatlakoztatás számítógéphez................................................................................................... 134

Csatlakoztatás előtt ..................................................................................................................................... 134
A fényképezőgép csatlakoztatása.......................................................................................................... 135

Fényképek nyomtatása................................................................................................................ 136

A nyomtató csatlakoztatása ..................................................................................................................... 136
Képek nyomtatása egyenként................................................................................................................. 137
Több kép nyomtatása................................................................................................................................. 139
Indexképek készítése .................................................................................................................................. 142
DPOF nyomtatási sorrend készítése: Kijelölés nyomtatásra......................................................... 143
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Fényképek megtekintése televízión
A fényképezőgéppel szállított EG-CP14 audió videó (A/V) kábellel csatlakoztathatja a 
fényképezőgépet egy tv-készülékhez vagy videó készülékhez felvételek visszajátszása vagy 
rögzítése céljából. A (más szállítóktól külön megvásárolható) C típusú mini-tűs High-Definition 
Multimedia Interface (HDMI) kábellel csatlakoztatható a fényképezőgép nagy felbontású 
videó készülékekhez.

Normál felbontású készülékek
Mielőtt csatlakoztatná a fényképezőgépet egy szabványos televízióhoz, győződjön meg arról, 
hogy a fényképezőgép video szabványa (0 168) megegyezik-e a TV-n használttal.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A A/V kábel csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a 
fényképezőgépet.

2 Csatlakoztassa a fényképezőgéppel szállított A/V kábelt az ábrán látható 
módon.

3 Állítsa a televíziót a videó csatornára.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg az K gombot.
Visszajátszás során a képek a fényképezőgép monitorján és a televízió képernyőjén is 
megjelennek. Megjegyzés: a képek szegélyei lehet, hogy nem látszanak. 

A PAL
A felbontás romlik, ha a képeket PAL szabványú készüléken játssza vissza.

A Visszajátszás televízión
A (külön megvásárolható) EH-5a hálózati tápegység és EP-5 tápcsatlakozó használata ajánlott, ha 
hosszabb ideig szeretne képeket visszajátszani. Ha a fényképezőgépet hálózati tápegységgel használja, 
a monitor kikapcsolásának késleltetési ideje egy órára van beállítva.

Csatlakoztassa a
videó

készülékhez

Csatlakoztatás a
fényképezőgéphez

Audio (fehér)

Video (sárga)
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Nagy felbontású készülékek
A fényképezőgép (más szállítóktól külön megvásárolható) C típusú mini-tűs HDMI kábellel 
csatlakoztatható HDMI készülékekhez.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A HDMI kábel csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a 
fényképezőgépet.

2 Csatlakoztassa a HDMI kábelt az ábrán látható módon.

3 Hangolja be a készüléket az HDMI csatornára.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet, és nyomja meg az K gombot.
A visszajátszás alatt a képek a nagy felbontású televízión vagy monitoron jelennek meg, 
a fényképezőgép monitorja nem kapcsolódik be.

A HDMI (0 168)
Az alapértelmezett Auto (Automatikus) beállítás esetén a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a 
csatlakoztatott nagy felbontású készülék számára megfelelő HDMI formátumot. A HDM formátum a 
beállítás menü HDMI menüpontjával választható ki (0 168).

D Csukja be a csatlakozófedelet.
Amikor nem használja a csatlakozókábeleket, csukja be a csatlakozófedelet. A csatlakozókban levő 
idegen anyag befolyásolhatja az adatátvitelt.

Csatlakoztatás nagy felbontású 
készülékhez (a készüléknek HDMI 

csatlakozójú kábelt válasszon)

Csatlakoztatás a 
fényképezőgéphez
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Csatlakoztatás számítógéphez
Ez a fejezet leírja, hogyan kell a fényképezőgéppel szállított UC-E6 USB kábel segítségével a 
fényképezőgépet egy számítógéphez csatlakoztatni.

Csatlakoztatás előtt
Mielőtt csatlakoztatná a fényképezőgépet, telepítse a géppel szállított Software Suite CD-n 
lévő szoftvert (további információkkal a Gyorsismertető szolgál). Teljesen feltöltött EN-EL9a 
akkumulátort használjon, hogy elkerülje az adatátvitel megszakadását. Ha nem tudja, hogy az 
akkumulátor megfelelően fel van-e töltve, a használat előtt töltse fel azt, vagy használja a 
külön megvásárolható EH-5a hálózati tápegységet vagy EP-5 tápcsatlakozót.

❚❚ Támogatott operációs rendszerek
A fényképezőgép a következő operációs rendszereket működtető számítógépekhez 
csatlakoztatható:
• Windows: Windows Vista 1. szervizcsomag (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/

Enterprise/Ultimate) és Windows XP 3. szervizcsomag (Home Edition/Professional).
• Macintosh: Mac OS X (10.3.9, 10.4.11 vagy 10.5.6-os verzió)
A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb információkat a xvi. oldalon 
felsorolt webhelyeken olvashatja el.

❚❚ Szállított szoftver
A Nikon Transfer fényképek fényképezőgépről számítógépre történő másolására alkalmas, a 
képek a számítógépen ViewNX szoftver segítségével tekinthetők meg (a Nikon Transfer képek 
biztonsági másolásához és a képekhez az átvitel közben információk hozzáadásához, a 
ViewNX pedig fényképek válogatásához, a képek más fájlformátumba történő 
konvertálásához és a NEF/RAW fényképek egyszerű szerkesztéséhez használható).

A Kábelek csatlakoztatása
Ügyeljen arra, hogy az interfészkábelek csatlakoztatása és leválasztása közben a fényképezőgép ki 
legyen kapcsolva. Ne erőltesse a csatlakozást, és ne próbálja ferdén behelyezni a kábelt.

D Átvitel közben
Átvitel közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne húzza ki az USB kábelt.

A Camera Control Pro 2
A külön beszerezhető Camera Control Pro 2 szoftver (0 202) segítségével a számítógépről vezérelheti a 
fényképezőgépet. Amikor a Camera Control Pro 2 szoftver fut, a keresőn és az információs kijelzőn 
megjelenik a rögzítési mód jelző.
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A fényképezőgép csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a mellékelt USB kábel segítségével.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Kapcsolja be a számítógépet.
 Kapcsolja be a számítógépet, és várja meg, amíg elindul.

3 Csatlakoztassa az USB kábelt.
Csatlakoztassa az USB kábelt az ábrán látható módon. Ne erőltesse a csatlakozást, és ne 
próbálja ferdén behelyezni a kábelt.

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

5 Vigye át a fényképeket.
A Nikon Transfer automatikusan indul; a fényképek 
átviteléhez kattintson a Start Transfer (Átvitel) 
gombra (a Nikon Transfer használatáról további 
információt a Nikon Transfer help (Nikon 
Transfer súgó) ad, ami a Nikon Transfer Help 
(Súgó) menüjében található).

6 Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és húzza le az USB kábelt az átvitel 
befejezésével.
Az átvitel befejeztével a Nikon Transfer automatikusan leáll.

D USB hub
A fényképezőgépet közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa, ne használjon USB hub-ot vagy 
billentyűzetet.

Start Transfer (Átvitel) gomb
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Fényképek nyomtatása
A kiválasztott JPEG képek PictBridge nyomtatóval, közvetlen USB kapcsolaton keresztül 
történő kinyomtatásához a következők szerint járjon el.

A nyomtató csatlakoztatása
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a mellékelt USB kábel segítségével.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 Csatlakoztassa az USB kábelt.
Kapcsolja be a nyomtatót, és csatlakoztassa az USB kábelt az ábrán látható módon. Ne 
erőltesse a csatlakozást, és ne próbálja ferdén behelyezni a kábelt.

Készítse el a fényképeket

Válassza ki a fényképeket a nyomtatáshoz a Print set (DPOF) 
(Kijelölés DPOF nyomtatásra) használatával. (0 143)

Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz (ld. alább)

Képek nyomtatása egyenként 
(0 137)

Több kép nyomtatása (0 139)
Indexképek készítése

(0 142)

Húzza ki az USB kábelt

A Nyomtatás közvetlen USB kapcsolaton keresztül
Ügyeljen arra, hogy az EN-EL9a akkumulátor teljesen fel legyen töltve, vagy használja a külön 
megvásárolható EH-5a hálózati tápegységet vagy EP-5 tápcsatlakozót. Ha a fényképeket P, S, A és M 
módokban készíti, és közvetlen USB kapcsolaton keresztül kívánja kinyomtatni, a Color space 
(Színpaletta) legyen sRGB beállításra állítva (0 150).

D USB hub
A fényképezőgépet közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa, ne használjon USB hub-ot.
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3 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
 A monitoron az üdvözlő képernyő után megjelenik a PictBridge visszajátszási képernyője.

Képek nyomtatása egyenként

1 Válasszon ki egy képet.
További képek megtekintéséhez nyomja meg a 4 vagy 
2 gombot, további információk megtekintéséhez pedig 
nyomja meg a 1 vagy 3 gombot (0 117). Az aktuális 
képkocka nagyításához nyomja meg a X gombot 
(0 124; A zoom megszüntetéséhez nyomja meg a K 
gombot). Hat fénykép egyidejű megjelenítéséhez 
nyomja meg a W gombot. A választógombbal jelölhet 
ki fényképeket, illetve a X gomb megnyomásával 
jelenítheti meg a kijelölt képet teljes képes módban.

2 Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat.
A PictBridge nyomtatási beállítások megjelenítéséhez 
nyomja meg az J gombot.

3 Módosítsa a nyomtatási beállításokat.
A 1 vagy 3 gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 2 
gombot.

q w

Beállítás Leírás

Page size 
(Lapméret)

Megjelenik a lapméret menü (az aktuális nyomtató által nem 
támogatott beállítások nem szerepelnek a listán). A 1 vagy 3 
gomb megnyomásával válassza ki a lapméretet (ha az aktuális 
nyomtató alapértelmezett papírméretével szeretne 
nyomtatni, válassza a Printer default (Az aktuális nyomtató 
alapértelmezett beállítása) lehetőséget), majd az J gomb 
megnyomásával hagyja jóvá a választást, és lépjen vissza az 
előző menübe.

No. of copies 
(Példányszám)

Megjelenik a jobb oldalon látható menü. A 1 vagy 3 
gombbal adja meg a kívánt példányszámot (legfeljebb 99), 
majd az J gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást, és 
lépjen vissza az előző menübe
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4 Indítsa el a nyomtatást.
Jelölje ki a Start printing (Nyomtatás indítása) 
lehetőséget, és nyomja meg az J gombot a 
nyomtatás elindításához. Ha az összes példány 
kinyomtatása előtt kívánja abbahagyni a nyomtatást, 
nyomja meg az J gombot.

Border 
(Szegély)

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az aktuális nyomtató 
támogatja a funkciót. Megjelenik a jobb oldalon látható 
menü. A 1 vagy 3 megnyomásával válassza ki a nyomtatási 
stílust a Printer default (Az aktuális nyomtató 
alapértelmezett beállítása), (nyomtatás az aktuális 
nyomtató beállításait használva), Print with border 
(Nyomtatás szegéllyel) (a kép fehér szegéllyel történő 
kinyomtatása), vagy a No border (Szegély nélkül) 
lehetőségek közül, majd nyomja meg az J gombot a 
választás megerősítéséhez és az előző menübe való 
visszatéréshez. Kizárólag az aktuális nyomtató által 
támogatott beállítások jelennek meg.

Time stamp 
(Időbélyegző)

Megjelenik a jobb oldalon látható menü. A 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával válasszon a Printer default (Az aktuális 
nyomtató alapértelmezett beállítása) (nyomtatás az 
aktuális nyomtató beállításait használva), Print time stamp 
(Nyomtatás időbélyegzővel) (a felvétel napja és időpontja 
szerepel a képen), vagy a No time stamp (Időbélyegző 
nélkül) lehetőségek közül, majd nyomja meg az J gombot a 
választás megerősítéséhez és az előző menübe való 
visszatéréshez.

Cropping 
(Kivágás)

Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a nyomtató támogatja a 
cropping (kivágás) funkciót. Megjelenik a jobb oldalon látható 
menü. Ha a kép kivágása nélkül szeretne kilépni, akkor jelölje 
ki a No cropping (Kivágás nélkül) lehetőséget, és nyomja 
meg az J gombot. A kép kivágásához válassza a Crop 
(Kivágás) lehetőséget, és nyomja meg a 2gombot.

Ha a Crop (Kivágás) lehetőséget választja, megjelenik a 
jobbra látható párbeszédpanel. Nyomja meg a X gombot a 
kivágás méretének növeléséhez, illetve a W gombot a 
kivágás méretének csökkentéséhez. Válassza ki a kivágás 
helyét a választógombbal, és nyomja meg az J gombot. Ne 
felejtse el, hogy a nyomtatás minősége romolhat, ha 
kisméretű kivágást nagy méretben nyomtat.

D Date Imprint (Dátumozás)
Ha a Custom Setting (Egyéni beállítások) d6 (Date imprint (Dátumozás), 0 160) beállítással készült, 
dátumadatokat tartalmazó képeket nyomtat a PictBridge menü Print time stamp (Időbélyegző 
nyomtatása) funkciójával, a dátum kétszer jelenik meg. A dátumozás azonban kivágható, ha a képet 
szegély nélkül vágja vagy nyomtatja ki.

Beállítás Leírás
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Több kép nyomtatása

1 Jelenítse meg a PictBridge menüt.
A PictBridge visszajátszási képernyőjén nyomja 
meg a G gombot (további információkat a 
137. oldalon található 3. lépésben olvashat).

2 Válasszon ki egy beállítást.
Jelölje ki a következő lehetőségek egyikét, majd 
nyomja meg a 2 gombot.
• Print select (Nyomtatás kiválasztása): Képeket 

választhat ki nyomtatásra.
• Select date (Dátum kiválasztása): A kiválasztott 

napon készült összes képből kinyomtat egy-egy példányt.
• Print (DPOF) ((DPOF) nyomtatás): A visszajátszás menü Print set (DPOF) (Kijelölés DPOF 

nyomtatásra) beállításában létrehozott nyomtatási listán szereplő képeket 
nyomtathatja ki (0 146). Az aktuális nyomtatási lista a 3. lépésben jelenik meg.

Ha indexképet szeretne készíteni a memóriakártyán található összes JPEG fényképből, 
válassza ki az Index print (Indexképek nyomtatása) lehetőséget. További információ: 
142. oldal.

G gomb
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3 Válasszon ki képeket vagy dátumot.
Ha a Print select (Nyomtatás kiválasztása) vagy a 
Print (DPOF) ((DPOF) nyomtatás) lehetőséget 
választja a 2. lépésben, a választógombbal 
gördüljön végig a memóriakártyában lévő 
képeken. Az aktuális kép teljes képes 
megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva az X gombot. Ha az aktuális képet ki 
szeretné választani nyomtatásra, nyomja meg a 
W gombot, majd nyomja meg a 1 gombot. A 
kijelölt képet a Z ikon jelöli, és a nyomtatási 
példányszámnál az 1 érték jelenik meg. A W 
gombot lenyomva tartva, az 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával válassza ki a példányszámot, 
legfeljebb 99-et. Fénykép kijelölésének 
visszavonásához nyomja meg a 3 gombot, 
amikor a példányszám 1. Addig folytassa a 
műveleteket, amíg az összes nyomtatandó képet 
ki nem jelölte.

Ha a Select date (Dátum kiválasztása) 
lehetőséget választja a 2. lépésben, nyomja meg az 
1 vagy 3gombot egy dátum kijelöléséhez, majd 
nyomja meg a 2 gombot a kijelölt dátum ki-, és 
bekapcsolásához. A kiválasztott napon készült 
képek megtekintéséhez nyomja meg a W 
gombot. A választógombbal gördüljön végig a 
képeken vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az 
X gombot az aktuális kép teljes képes 
megtekintéséhez.

D Fényképek kiválasztása a nyomtatáshoz
NEF (RAW) fényképek (0 62) nem választhatók ki 
nyomtatáshoz. A NEF (RAW) képekből JPEG 
másolatok készíthetők a retusálás menü NEF (RAW) 
processing (NEF (RAW) kidolgozás) menüpontjával 
(0 184).

W + 13: Adja meg a másolatok számát

X gomb: A kép teljes képernyős megtekintése

W gomb: A 
kiválasztott dátumon 
készült képek 
megtekintése

X gomb: A kijelölt 
kép teljes képernyős 
megtekintése
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4 Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat.
A PictBridge nyomtatási beállítások 
megjelenítéséhez nyomja meg az J gombot.

5 Módosítsa a nyomtatási beállításokat.
A 1 vagy 3 gombbal jelölje ki a kívánt lehetőséget, majd a kiválasztáshoz nyomja meg 
a 2 gombot.

6 Indítsa el a nyomtatást.
Jelölje ki a Start printing (Nyomtatás indítása) 
lehetőséget, és nyomja meg az J gombot a 
nyomtatás elindításához. Ha az összes példány 
kinyomtatása előtt kívánja abbahagyni a nyomtatást, 
nyomja meg az J gombot.

Beállítás Leírás

Page size 
(Lapméret)

Megjelenik a lapméret menü (0 137; az aktuális nyomtató által nem támogatott 
beállítások nem szerepelnek a listán). A 1 vagy 3 gomb megnyomásával válassza ki 
a lapméretet (ha az aktuális nyomtató alapértelmezett papírméretével szeretne 
nyomtatni, válassza a Printer default (Az aktuális nyomtató alapértelmezett 
beállítása) lehetőséget), majd az J gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást, 
és lépjen vissza az előző menübe.

Border 
(Szegély)

Megjelenik a keret beállítására szolgáló menü (0 138); az aktuális nyomtató által 
nem támogatott beállítások nem szerepelnek a listán. A 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával válassza ki a nyomtatási stílust a Printer default (Az aktuális 
nyomtató alapértelmezett beállítása) (nyomtatás az aktuális nyomtató beállításait 
használva), Print with border (Nyomtatás szegéllyel) (a kép fehér szegéllyel 
történő kinyomtatása), vagy a No border (Szegély nélkül) opciók közül, majd 
nyomja meg az J gombot a választás megerősítéséhez és az előző menübe való 
visszatéréshez.

Time stamp 
(Időbélyegző)

Megjelenik az időbélyegző beállítására szolgáló menü (0 138); az aktuális nyomtató 
által nem támogatott beállítások nem szerepelnek a listán. A 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával válasszon a Printer default (Az aktuális nyomtató 
alapértelmezett beállítása) (Nyomtatás az aktuális nyomtató beállításait 
használva), Print time stamp (Nyomtatás időbélyegzővel) (a felvétel napja és 
időpontja szerepel a képen), vagy a No time stamp (Időbélyegző nélkül) 
lehetőségek közül, majd nyomja meg az J gombot a választás megerősítéséhez és 
az előző menübe való visszatéréshez.

A Hibák
A 221. oldalon tájékoztatást olvashat arról, hogy mi a teendő, ha nyomtatás közben hiba történik.
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Indexképek készítése
Ha indexképet szeretne készíteni a memóriakártyán található összes JPEG fényképből, válassza 
ki az Index print (Indexképek nyomtatása) lehetőséget a „Több kép nyomtatása” 2. 
lépésében (0 139). Ha a memóriakártyán 256-nál több fénykép található, csak az első 256 
kerül kinyomtatásra.

1 Válassza ki az Index print (Indexképek 
nyomtatása) elemet.
Válassza ki az Index print (Indexképek nyomtatása) 
elemet a PictBridge menüben (0 139) és 
megjelennek a memóriakártyán lévő képek, ld. jobb 
oldali ábra.

2 Jelenítse meg a nyomtatási beállításokat.
A PictBridge nyomtatási beállítások megjelenítéséhez 
nyomja meg az J gombot.

3 Módosítsa a nyomtatási beállításokat.
Válassza ki a lapméretet, valamint a szegély és az időbélyegző beállításait a 141. oldalon 
leírtaknak megfelelően (ha a kiválasztott lapméret túl kicsi, figyelmeztetés jelenik meg).

4 Indítsa el a nyomtatást.
Jelölje ki a Start printing (Nyomtatás indítása) 
lehetőséget, és nyomja meg az J gombot a 
nyomtatás elindításához. Ha az összes példány 
kinyomtatása előtt kívánja abbahagyni a nyomtatást, 
nyomja meg az J gombot.
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DPOF nyomtatási sorrend készítése: 
Kijelölés nyomtatásra
A visszajátszás menüben található Print set (DPOF) (Kijelölés DPOF nyomtatásra) menüpont 
segítségével digitális „nyomtatási sorrendek” készíthetők a DPOF-et támogató, PictBridge-
kompatibilis nyomtatókhoz és készülékekhez. A visszajátszás menü Print set (DPOF) (Kijelölés 
DPOF nyomtatásra) beállításának kiválasztásakor megjelenik az 1. lépésnél látható menü.

1 Válassza ki a Select/set (Kiválasztás/
beállítás) elemet.
Jelölje ki a Select/set (Kiválasztás/beállítás) 
elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

2 Válasszon ki képeket.
A memóriakártyán tárolt képek között a 
választógombbal lapozhat. Az aktuális kép teljes 
képes megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva az X gombot. Ha az aktuális képet ki 
szeretné választani nyomtatásra, nyomja meg a 
W gombot, majd nyomja meg a 1 gombot. A 
kijelölt képet a Z ikon jelöli, és a nyomtatási 
példányszámnál az 1 érték jelenik meg. A W 
gombot lenyomva tartva, a 1 vagy 3 gomb 
megnyomásával válassza ki a példányszámot, 
legfeljebb 99-et. Fénykép kijelölésének 
visszavonásához nyomja meg a 3 gombot, 
amikor a példányszám 1. Addig folytassa a 
műveleteket, amíg az összes nyomtatandó képet 
ki nem jelölte.

3 Jelenítse meg az adatnyomtatási 
beállításokat.
Az adatnyomtatási beállítások megjelenítéséhez 
nyomja meg az J gombot.

A Új nyomtatási sorrend készítése
Valamennyi, korábban kijelölt kép a nyomtatási 
sorból történő törléséhez válassza ki a Deselect all? 
(Összes kiválasztás megszüntetése?) lehetőséget 
és nyomja meg az J gombot.

W + 13: Adja meg a másolatok számát.

X gomb: A kép teljes képernyős megtekintése
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4 Válassza ki az adatnyomtatási 
beállításokat.
Jelölje ki a következő beállításokat, és a 2 
gombbal kapcsolja be vagy ki a beállítást (ha a 
nyomtatási listát az adatok feltüntetése nélkül 
szeretné kinyomtatni, folytassa az 5. lépéssel).
• Data imprint (Adatok rányomtatása): A nyomtatási listában szereplő összes fényképre 

rányomtatja a záridőt és a rekeszértéket.
• Imprint date (Dátum rányomtatása): A nyomtatási listában szereplő összes fényképre 

rányomtatja a rögzítés dátumát.

5 Fejezze be a nyomtatási lista készítését.
Jelölje ki a Done (Kész) lehetőséget, majd a 
nyomtatási lista befejezéséhez nyomja meg az J 
gombot.

D Print Set (DPOF) (Kijelölés DPOF nyomtatásra)
Amikor a fényképezőgép egy PictBridge nyomtatóhoz van csatlakoztatva, az aktuális nyomtatási lista 
kinyomtatásához válassza a PictBridge menüben a Print (DPOF) (DPOF nyomtatás) lehetőséget; az 
aktuális sorrend a „Több kép egyidejű kinyomtatása” lépéseivel módosítható és nyomtatható (0 139). 
A DPOF dátumozási és adatnyomtatási beállításai nem használhatók, ha közvetlen USB kapcsolaton 
keresztül nyomtat. Ha a nyomtatási listába felvett fényképekre szeretné rányomtatni a felvételkészítés 
dátumát, használja a PictBridge Time stamp (Időbélyegző) beállítását.

A Print set (DPOF) (Kijelölés DPOF nyomtatásra) beállítás nem használható, ha nincs elég hely a 
memóriakártyán a nyomtatási lista tárolásához.

Ezzel a beállítással NEF (RAW) képek (0 62) nem választhatók. A NEF (RAW) képekből JPEG másolatok 
készíthetők a retusálás menü NEF (RAW) processing (NEF (RAW) feldolgozás) (NEF +(RAW) 
kidolgozás) menüpontjával (0 184).

Előfordulhat, hogy a nyomtatási lista nyomtatása nem lesz megfelelő, ha számítógéppel vagy más 
eszközzel képeket törölt a nyomtatási lista létrehozása után.
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Menü súgó

Az aktuális menü megjelenítéséhez nyomja meg a G gombot; a 4 gomb megnyomásával 
pedig választhat az alábbi menük közül. Ez a fejezet az alábbi menükben elérhető 
menüpontokat ismerteti.

D A visszajátszás menü: Képek kezelése....................................................................................... 146

C A fényképezés menü: Fényképezési beállítások ........................................................................ 148

A Egyéni beállítások: A fényképezőgép beállításainak finomhangolása .......................................... 153

B A beállítás menü: A fényképezőgép beállításai ............................................................................ 165

N A retusálás menü: Retusált másolatok készítése ......................................................................... 174

m Recent Settings (Legutóbbi beállítások)/O My Menu (Saját menü) ............................... 190
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D A visszajátszás menü: Képek kezelése
A visszajátszás menü megjelenítéséhez nyomja meg a G gombot és válassza a D 
(visszajátszás menü) címkét.

A visszajátszás menü a következő parancsokat tartalmazza:

Válassza ki a visszajátszáshoz használni kívánt mappát:

A visszajátszáskor a fényképadatok között elérhető információ 
kiválasztása (0 117) A kívánt beállítás kijelöléséhez nyomja meg a 1 
vagy 3 gombot, majd a kijelölt fényképadat-beállítás kiválasztásához 
nyomja meg a 2 gombot. A kiválasztott elemek mellett egy M pipa 
jelenik meg; a kiválasztás megszüntetéséhez jelölje ki az elemet és 
nyomja meg a 2 gombot. A visszajátszás menübe történő 
visszatéréshez jelölje ki a Done (Kész) elemet, és nyomja meg az J gombot. 

G gomb

Beállítás Alapbeállítás 0

Delete (Törlés) — 127
Playback folder 
(Visszajátszás mappa)

Current (Aktuális) 146

Display mode 
(Megjelenítési mód) — 146

Image review 
(Kép előnézet)

On (Be) 147

Rotate tall (Elforgatás 
álló helyzetbe) Off (Ki) 147

Slide show (Diavetítés) — 129
Print set (DPOF) 
(Kijelölés DPOF 
nyomtatásra)

— 143

Beállítás Alapbeállítás 0

Playback Folder (Visszajátszás mappa) G gomb ➜ D visszajátszás menü

Beállítás Leírás

Current 
(Aktuális)

A lejátszás során kizárólag a fényképezés menü Active folder (Aktív mappa) beállításához 
aktuálisan kiválasztott mappában lévő fotók jelennek meg. A gép automatikusan ezt a 
beállítást választja fényképkészítéskor. Ha a gépbe memóriakártyát helyeznek, és ezt az 
elemet még fényképkészítés előtt választják ki, a lejátszás során egy üzenet jelenik meg, mely 
szerint a mappa nem tartalmaz képeket. A visszajátszás elindításához válassza az All (Összes) 
lehetőséget.

All 
(Összes)

Az összes mappa képei láthatók lesznek a visszajátszáskor.

Display Mode (Megjelenítési mód) G gomb ➜ D visszajátszás menü
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Kiválaszthatja, hogy a képek automatikusan megjelenjenek-e a 
monitoron azonnal a fénykép elkészítése után. Ha az Off (Ki) beállítás 
van kiválasztva, a képek csak akkor jelennek meg, ha megnyomja a K 
gombot.

Válassza ki, hogy a monitoron való megjelenítéshez szeretné-e elforgatni az „álló” (portré) 
tájolású fényképeket. Felhívjuk a figyelmét, hogy attól, hogy a fényképezőgép a fénykép 
készítése közben a megfelelő irányban állt, a képek a nézegetés közben nem fordulnak 
automatikusan ebbe az irányba (0 147).

Image Review (Kép megtekintése) G gomb ➜ D visszajátszás menü

Rotate Tall (Elforgatás álló helyzetbe) G gomb ➜ D visszajátszás menü

Beállítás Leírás

On (Be)

Az „álló” tájolású (portré) képek a monitoron való megjelenítéskor automatikusan 
befordulnak. Ha az Auto image rotation (Automatikus képelforgatás) menüelemhez 
(0 170) Off (Ki) érték volt beállítva a kép készítésekor, a kép „fekvő” (tájkép) tájolással fog 
megjelenni.

Off (Ki) Az „álló” (portré) tájolású fényképek „fekvő” (tájkép) tájolással jelennek meg.
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C A fényképezés menü: 
Fényképezési beállítások
a fényképezés menü megjelenítéséhez nyomja meg a G gombot és válassza a C 
(fényképezés menü) címkét.

A fényképezés menü a következő beállításokat tartalmazza:

G gomb

Beállítás Alapbeállítás 0

Scene mode 
(Motívumprogram 
mód)

Night landscape 
(Éjszakai tájkép)

33

Set Picture Control 
(Képszabályozás 
beállítása)

Standard 
(Általános)

106

Manage Picture Control 
(Képszabályozás 
kezelése)

— 111

 Image quality 
(Képminőség)

JPEG normal 
(JPEG normál)

62

 Image size (Képméret) Large (Nagy) 64
White balance 
(Fehéregyensúly)

Auto 
(Automatikus)

96

ISO sensitivity settings 
(ISO érzékenység 
beállítása)

Változik; Lásd 78. 
oldal

74

 Active D-Lighting 
(Aktív D-Lighting)

Auto 
(Automatikus)

94

Auto distortion control 
(Automatikus 
torzításvezérlés)

Off (Ki) 150

Color space 
(Színpaletta)

sRGB 150

Long exp. NR 
(Hosszú exp. NR)

Off (Ki) 151

High ISO NR (Magas ISO 
zajcsökkentés)

Normal (Normál) 151

Active folder 
(Aktív mappa)

— 152

Movie settings 
(Videóbeállítások)

640 × 424 (3 : 2); 
sound (hang) on 

(be)
51

Interval timer shooting 
(Időzített 
felvételkészítés)

— 76

Beállítás Alapbeállítás 0
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Módosítsa az ISO érzékenységet (0 74).

❚❚ ISO sensitivity auto control (ISO érzékenység automatikus 
szabályozása)

Ha az Off (Ki) kerül kiválasztásra az ISO sensitivity auto control (ISO 
érzékenység automatikus szabályozása) lehetőségként a P, S, A és M 
módokban, az ISO érzékenység a felhasználó által kiválasztott értéken 
rögzítve marad (0 74). Az On (Be) lehetőség választásakor a 
fényképezőgép automatikusan módosítja az ISO érzékenységet, ha az 
aktuális beállításokkal nem érhető el optimális expozíció (a 
vakuteljesítmény beállítása is megtörténik). Az ISO érzékenység maximális értéke a Maximum 
sensitivity (Maximális érzékenység) menüponttal válaszható ki az ISO sensitivity auto 
control (ISO érzékenység automatikus szabályozása) menüben (a zaj kiküszöbölése 
érdekében válasszon alacsonyabb értékeket; az automatikus ISO érzékenység minimumértéke 
automatikusan ISO 200-ra van beállítva). P és A expozíciós módban az érzékenységállítás csak 
akkor történik meg, ha a Minimum shutter speed (Minimális záridő) beállításban megadott 
záridő használata alulexponálást eredményezne. Kisebb záridőérték csak akkor használatos, 
ha nem érhető el optimális expozíció a Maximum sensitivity (Maximális érzékenység) 
beállításként kiválasztott ISO érzékenységértékkel. Ha a felhasználó által választott ISO 
érzékenységérték nagyobb, mint a Maximum sensitivity (Maximális érzékenység) beállított 
értéke, akkor a Maximum sensitivity (Maximális érzékenység) értéke fog érvényesülni.

Amikor az On (Be) beállítás van kiválasztva, a keresőben az ISO-AUTO, az 
információs kijelzőn pedig az ISO-A jelzés látható. Ezek a jelzők villognak, 
ha valaki megváltoztatja a felhasználó által beállított 
érzékenységértéket.

ISO Sensitivity Settings 
(ISO érzékenység beállítása)

G gomb ➜ C fényképezés menü

A ISO érzékenység automatikus szabályozása
A nagyobb érzékenység mellett valószínűbb a zaj megjelenése. A zaj csökkentéséhez használja a 
fényképezés menü High ISO NR (Zajcsökkentés nagy ISO érzékenységnél) beállítását (0 151). 
Megjegyzés: elkerülendő, hogy a fényképezőgép hosszú záridőt alkalmazzon, az ISO érzékenység 
automatikusan is növelhető, ha az ISO érzékenység automatikus szabályozása a hosszú záridős szinkron 
vaku móddal együtt van használatban (beépített vaku és az SB-900, SB-800, SB-600, és SB-400 
vakuegységek használata esetén).
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Válassza az On (Be) beállítást széles látószögű objektívek használatakor 
a hordótorzítás, hosszú objektívek használatakor a párnatorzítás 
csökkentéséhez (megjegyzés: a keresőben látható terület szélei 
hiányozhatnak majd a fénykép végső formájáról, így növekedhet a 
rögzítés megkezdése előtti fénykép feldolgozási idő). Ez a lehetőség 
csak a G és D típusú objektívekkel érhető el (a PC, halszem és bizonyos 
más fajta objektívek kizárva).

A színpaletta határozza meg, hogy a színvisszaadás során milyen 
színskála áll rendelkezésre. Válassza az sRGB színpalettát, ha fényképeit 
minden további módosítás nélkül szeretné kinyomtatni. A szélesebb 
színpalettával rendelkező Adobe RGB (Adobe RGB-t) akkor ajánljuk, 
ha képeit tovább szeretné komponálni vagy retusálni a 
fényképezőgépről levéve.

Auto Distortion Control 
(Automatikus torzításvezérlés)

G gomb ➜ C fényképezés menü

A Retusálás: Distortion Control (Torzításvezérlés)
Meglévő fényképek csökentett hordó-, illetve párnatorzítással történő másolásához lásd 185. oldalt.

Color Space (Színpaletta) G gomb ➜ C fényképezés menü

A Color Space (Színpaletta)
A színpaletták a színek és a digitális képfájlban a színeket reprezentáló numerikus értékek közötti 
kapcsolatot határozzák meg. Az sRGB színpaletta széles körben használatos, míg az Adobe RGB 
színpalettát jellemzően a kiadványszerkesztés, illetve a nyomtatási szolgáltatások területén használják. 
Az sRGB színpalettát a következő esetekben ajánljuk: olyan fényképek készítésekor, amelyek 
módosítások nélkül lesznek kinyomtatva, olyan alkalmazásokkal lesznek megtekintve, amelyek nem 
támogatják a színkezelést, vagy a nyomtatásuk az azonnali nyomtatási opcióval rendelkező, ExifPrint-et 
használó otthoni vagy bármilyen más kereskedelmi szolgáltatónál alkalmazott nyomtatóval történik. 
Adobe RGB fényképek szintén nyomtathatók ezekkel a lehetőségekkel, de a színek nem lesznek olyan 
élénkek.

Az Adobe RGB színpaletta használatával készült JPEG képek a DCF-es verziójával kompatibilisek; a DCF-
es verzióját támogató alkalmazások és nyomtatók automatikusan a helyes színpalettát választják. Ha az 
alkalmazás vagy eszköz nem támogatja a DCF-es verziót, akkor manuálisan kell kiválasztania a 
megfelelő színpalettát. További útmutatást az alkalmazáshoz vagy eszközhöz mellékelt 
dokumentációban találhat.

A Nikon szoftverek
A (fényképezőgéppel szállított) ViewNX és a (külön megvásárolható) Capture NX 2 szoftverek 
automatikusan választják a helyes színpalettát az ezzel a fényképezőgéppel készített fényképek 
megnyitásakor.
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Ha az On (Be) beállítás van kiválasztva, akkor a 8 mp-nél hosszabb 
záridővel készített fényképek feldolgozásakor a fényképezőgép 
zajcsökkentést végez. A feldolgozáshoz szükséges idő nagyjából 
azonos az aktuális záridővel; a feldolgozás alatt az „l m” villogni 
fog a keresőn és nem készíthetők képek. Folyamatos kioldási módban a 
képkészítés sebessége lelassul, és az átmeneti tároló kapacitása 
lecsökken. A zajcsökkentés nem történik meg, ha a feldolgozás 
befejezése előtt kikapcsolja a fényképezőgépet.

A nagy ISO érzékenységgel készített felvételek utólag kezelhetők a „zaj” csökkentése 
érdekében. 

Long Exp. NR 
(Hosszú expozíció zajcsökkentés)

G gomb ➜ C fényképezés menü

High ISO NR 
(Magas ISO zajcsökkentés)

G gomb ➜ C fényképezés menü

Beállítás Leírás
S High (Magas) ISO 800 vagy magasabb érzékenység fölött a gép zajcsökkentést végez. A képek 

feldolgozása közben csökken az átmeneti tároló kapacitása. Válassza ki, milyen 
mértékben csökkenjen a zaj: High (Magas), Normal (Normál), vagy Low 
(Alacsony).

T
Normal 
(Normál) 

U Low (Alacsony)

Off (Ki)
Zajcsökkentés csak HI 0,3 vagy magasabb ISO érték felett történik. A 
zajcsökkentés szintje alacsonyabb, mint amelyet akkor ér el, ha a Low (Alacsony) 
lehetőséget választja a High ISO NR (Magas ISO zajcsökkentés) beállításhoz.
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Hozzon létre, nevezzen át vagy töröljön mappákat, vagy válassza ki azt a mappát, amelyikben 
tárolni fogja az ezután készített fényképeket.
• Select folder (Mappa kiválasztása): Válassza ki, melyik mappában fogja tárolni az ezután készített 

képeket. 

• New (Új): Hozzon létre egy új mappát és nevezze el az alábbiakban leírtak szerint.
• Rename (Átnevezés): Válasszon egy mappát a listából és nevezze át az alábbiakban leírtak 

szerint.
• Delete (Törlés): Törölje a memóriakártyán lévő összes üres mappát.

❚❚ Mappák elnevezése és átnevezése
A mappanév legfeljebb öt karakter hosszúságú lehet. A 
kurzor név mezőbe történő helyezéséhez forgassa el a 
vezérlőtárcsát. Ha a kurzor aktuális helyén új betűt kíván 
beírni, a választógombbal jelölje ki a kívánt karaktert a 
billentyűzet mezőben, majd nyomja meg a X gombot. A 
kurzor aktuális helyén levő karakter törléséhez nyomja meg 
az O gombot. A változtatások elmentéséhez és a fényképezés menübe való visszalépéshez 
nyomja meg az J gombot, illetve ha új mappa létrehozása vagy a mappanév megváltoztatása 
nélkül kíván kilépni, nyomja meg a G gombot.

Active Folder (Aktív mappa) G gomb ➜ C fényképezés menü

D Mappanevek
A memóriakártyán a mappanevek előtt egy háromjegyű mappaszám áll, melyet automatikusan oszt ki 
a fényképezőgép (például 100D5000). Mindegyik mappa legfeljebb 999 képet tartalmazhat. A 
felvételkészítés során a képeket a gép a legmagasabb sorszámú mappában tárolja, a kiválasztott névvel. 
Ha a felvétel készítésekor az aktuális mappa betelt vagy tartalmazza a 9999. számot viselő képet, a 
fényképezőgép egy új mappát hoz létre, az aktuális mappa számához egyet hozzáadva (például 
101D5000). A fényképezőgép az azonos nevű, de különböző mappaszámú mappákat azonos 
mappaként kezeli. Például, ha a NIKON mappát választja Active folder (Aktív mappa)-ként, az összes 
NIKON elnevezésű (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, stb.) mappa látható lesz, amikor a Current 
(Aktuális) elemet választják Playback folder (Visszajátszási mappa)-ként (0 146). Az átnevezéssel az 
összes azonos nevű mappa megváltozik, de a mappaszámok változatlanok maradnak.

Aktuális mappa

Egyéb mappák (abc-sorrendben)
D5000 (alapértelmezett mappa)

Billentyűzet-
mező

Név mező
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A Egyéni beállítások: 
A fényképezőgép beállításainak finomhangolása
A Custom Settings (Egyéni beállítások) menü megjelenítéséhez nyomja meg a G gombot és 
válassza az A (Egyéni beállítások menü) fület.

G gomb

Az egyéni beállítások segítségével a fényképezőgép beállításai 
a felhasználó igényeihez igazíthatók.

Egyéni beállítások csoportjai

Főmenü

A: Reset custom settings 
(Egyéni beállítások 
visszaállítása) (0 154)
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A következő egyéni beállítások használhatók:

Válassza a Yes (Igen) opciót az Egyéni beállítások alapértékekre való 
visszaállítására. Kétgombos visszaállítás végrehajtásakor az egyéni 
beállítások nem állnak alapértékre.

Egyéni beállítás Alapbeállítás 0
A Reset custom settings (Egyéni beállítások visszaállítása) 154

a Autofocus (Automatikus élességállítás)
a1  AF-area mode (AF mező mód) Fényképezési módtól függően változik; lásd 78. oldalt 155
a2 Built-in AF-assist illuminator (Beépített AF segédfény) On (Be) 155

a3
Live view autofocus (Élő nézet automatikus 
élességállítás)

Fényképezési módtól függően változik; lásd 78. oldalt 155

a4 Rangefinder (Elektronikus távolságmérés) Off (Ki) 156
b Exposure (Expozíció)

b1
EV steps for exposure cntrl. (Fényérték fokozatok az 
expozícióvezérléshez)

1/3 step (1/3 lépés) 156

c Timers/AE lock (Időzítők/AE rögzítés)
c1 Shutter-release button AE-L (AE-L exponáló gomb) Off (Ki) 156
c2 Auto off timers (Automatikus kikapcsolás időzítése) Normal (Normál) 157
c3 Self-timer (Önkioldó) 10 s (10 mp); felvételek száma: 1 157
c4 Remote on duration (Távvezérlés időtartama) 1 min. (1 perc) 157

d  Shooting/display (Fényképezés/megjelenítés)
d1 Beep (Hangjelzés) High (Magas) 158

d2
Viewfinder grid display (Rács megjelenítése a 
keresőben)

Off (Ki) 158

d3 ISO display (ISO kijelzés) Off (Ki) 158
d4 File number sequence (Fájlok sorszámozása) Off (Ki) 159
d5 Exposure delay mode (Expozíciókésleltetési mód) Off (Ki) 159
d6 Date imprint (Dátumozás) Off (Ki) 160

d7
Live view display options (Élő nézet beállításainak 
megjelenítése)

— 161

e Bracketing/Flash (Sorozatkészítés/Vaku)
e1 Flash cntrl for built-in flash (Beépített vaku vezérlése) TTL 162

e2
Auto bracketing set (Automatikus sorozatkészítés 
beállítása)

AE bracketing (AE sorozatkészítés) 162

f Controls (Vezérlők)
f1 Assign E/Fn button (E funkciógomb kiosztása) Self-timer (Önkioldó) 163
f2 Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L gomb kiosztása) AE/AF lock (AE/AF rögzítés) 164
f3 Reverse dial rotation (Ellenkező irányú tárcsaforgatás) No (Nem) 164
f4 No memory card? (Nincs memóriakártya?) Release locked (Kioldás lezárva) 164
f5 Reverse indicators (Fordított jelzők) 164

A: Reset Custom Settings (Egyéni 
beállítások visszaállítása)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü
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Ez a beállítás határozza meg az automatikus élességállításhoz való 
fókuszpont kiválasztásának módját. (0 56).

On (Be) beállítás esetén, gyengén megvilágított témáknál, az AF 
segédfény (0 55) bekapcsol az élességállítás segítésére egyszeri szervo 
automatikus élességállítás esetén (AF-S automatikus élességállítási 
módhoz kiválasztva, vagy egyszeri szervo automatikus élességállítás az 
AF-A módhoz kiválasztva), ha az Auto-area (Automatikus AF mező) 
lett kiválasztva az AF mező módban, vagy ha Single point 
(Egypontos), Dynamic area (Dinamikus AF-mező), vagy 
3D-tracking (11 points) (3D-követés (11 pont)) került kiválasztásra és 
a középső fókuszpont van kiválasztva. Off (Ki) beállítás esetén az AF 
segédfény nem kapcsol be az élességállítási művelet segítésére. Gyenge fényben előfordulhat, 
hogy a fényképezőgép nem tudja beállítani az élességet.

Ez a beállítás határozza meg az automatikus élességállításhoz való 
fókuszpont kiválasztásának módját. (0 43).

a: Autofocus (Automatikus élességállítás)

a1: AF-area Mode (AF mező mód) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

a2: Built-in AF-assist Illuminator 
(Beépített AF segédfény)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

A Lásd még
Az 197. oldalon megtalálja az AF segédfénnyel használható objektívekre vonatkozó korlátozásokat. Az 
212. oldalon tájékozódhat azokról a fényképezési módokról, amelyekkel használható az AF-segédfény.

a3: Live View Autofocus (Élő nézet 
automatikus élességállítás)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

AF-segédfény
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Használja az On (Be) beállítást, hogy az expozíciójelző megvizsgálja, hogy a fényképezőgép 
megfelelően fókuszál-e a manuális fókusz módban (0 54; megjegyzés: ez a funkció nem érhető el 
az M fényképezés módban, az expozíciójelző itt azt jelzi, hogy megfelelő-e a téma expozícióértéke).

Ez a beállítás határozza meg, hogy a záridő, rekeszérték, expozíció 
kompenzáció, vakukompenzáció és sorozatkészítés módosítása 
megfelel-e az 1/3 Fé (1/3 step (1/3)) vagy 1/2 Fé (1/2 step (1/2)) 
lépésközöknek.

Az Off (Ki) alapbeállítás esetén az expozíció csak az AE-L/AF-L gomb 
megnyomása esetén rögzül. Ha az On (Be) lehetőséget választja, a 
fényképezőgép akkor is rögzíti az expozíciót, amikor az exponáló 
gombot félig lenyomja.

a4: Rangefinder (Elektronikus távolságmérés) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

A Az elektronikus távolságmérő használata
Az elektronikus távolságmérő maximum f/5.6-os vagy ennél nagyobb rekeszértékű objektívvel 
használható és nem működik élő módban. Előfordulhat, hogy a kívánt eredmény nem érhető el, ha a 
fényképezőgép nem tudja beállítani a fókuszt az automatikus élességállítással (0 55).

b: Exposure (Expozíció)

b1: EV Steps for Exposure Cntrl. (Fényérték 
fokozatok az expozícióvezérléshez)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

c: Timers/AE lock (Időzítők/AE rögzítés)

c1: Shutter-Release Button AE-L 
(AE-L exponáló gomb)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Kijelzés Leírás

A fényképezőgép fókuszál

A fókuszpont kissé a téma 
előtt van.

A fókuszpont jóval a téma 
előtt van.

A fókuszpont kissé a téma 
mögött van.

A fókuszpont jóval a téma 
mögött van.

A fényképezőgép nem 
tudja beállítani a 
megfelelő fókuszt.

Kijelzés Leírás
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Ez a beállítás határozza meg, hogy a monitor mennyi ideig marad bekapcsolva, ha nem végez semmilyen 
műveletet a menükijelzés és a visszajátszás során (Playback/menus (Visszajátszás/Menük)), mennyi 
ideig láthatóak az éppen elkészített képek a monitoron (Image review (Kép megjelenítése)), valamint, 
hogy mennyi ideig marad bekapcsolva a fénymérő, a kereső és az információs kijelző, ha nem végez 
semmilyen műveletet (Auto meter-off (Fénymérés automatikus kikapcsolása)). Válasszon rövidebb 
automatikus kikapcsolás késleltetés értéket az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.

Válassza ki az exponálás késleltetésének értékét és az egyszerre készítendő felvételek számát, 
amikor az exponáló gomb megnyomásra kerül az önkioldó-késleltetés módban.

Válassza meg, mennyi ideig várjon a fényképezőgép a távvezérlő jelre, 
mielőtt visszavonja a késleltetett vagy a gyorsreagálású távvezérlési 
módokat és visszaáll az egyképes, sorozatos vagy halk exponálású 
módok egyikébe (0 65). Az akkumulátor élettartamának növelése 
érdekében válasszon rövidebb időket.

c2: Auto off Timers (Automatikus 
kikapcsolás időzítése)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás (Az időadatok csak hozzávetőleges értékek.)

C Short 
(Rövid)
D Normal 
(Normál)
E Long 
(Hosszú)

Az automata kikapcsolás időzítése az alábbi értékekre van állítva:
Visszajátszás/

Menük
Image review 

(Kép megtekintése)
Auto meter-off delay (Fénymérés 

automatikus kikapcsolásának késleltetése)
Short (Rövid)  8 s (8 mp)  4 s (4 mp) 4 s (4 mp)

Normal (Normál) 12 s (12 mp)  4 s (4 mp) 8 s (8 mp)
Long (Hosszú) 20 s (20 mp) 20 s (20 mp) 1 min. (1 perc)

F Custom 
(Általános)

Végezze el külön a beállításokat a Playback/menus (Visszajátszás/Menük), Image review 
(Kép megtekintése) és az Auto meter-off (Fénymérés automatikus kikapcsolásának 
időzítése) értékekhez. Ha elvégezte a beállításokat, jelölje ki a Done (Kész) lehetőséget és 
nyomja meg az J gombot.

A Fénymérés automatikus kikapcsolása
Ha a fényképezőgép tápellátását a külön megvásárolható EH-5a hálózati tápegység, vagy EP-5 
tápcsatlakozó szolgáltatja, a fénymérők nem kapcsolnak ki automatikusan. A monitor és a kereső nem 
kapcsolódik ki automatikusan, ha a fényképezőgépet USB kábelen keresztül nyomtatóhoz csatlakoztatta.

c3: Self-Timer (Önkioldó) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás
Self-timer delay 

(Önkioldó késleltetése) Válassza ki az exponálás késleltetésének értékét.

Number of shots 
(Felvételek száma)

Nyomja meg a 1 vagy 3 gombot annak beállítására, 
hogy az exponáló gomb lenyomásakor egyszerre 
hány fénykép készüljön az önkioldó-módban (ha 
nem az 1 beállítást választja, a fényképek 3 mp-es 
időközönként készülnek).

c4: Remote on Duration 
(Távvezérlés időtartama)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü
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A High (Magas) (magasabb hang) vagy Low (Mély) (mély hang) 
beállítás választásakor a kijelölésnek megfelelő hangjelzés szólal meg, 
amikor a fényképezőgép egyszeri szervo (AF-S módban állít élességet, 
vagy amikor mozdulatlan tárgyakat fényképez AF-A automatikus 
élességállítási módban), miközben a kioldó időzítő visszaszámlál az 
önkioldó és a késleltetett távvezérlési módokban (0 65, 67), vagy 
amikor gyors reagálás távvezérlési módban készít fényképet (0 67). A 
hangjelzés az Off (Ki) beállítás választásakor nem szólal meg; 
megjegyzés: a v (halk exponálás) módban a Beep (Hangjelzés) nem 
használható és nincs hangjelzés, amikor a fényképezőgép élességet állít.

Az aktuális beállítás megjelenik az információs kijelzőn: 3 jelzi, ha be 
van kapcsolva a hangjelzés, 2, ha nincs bekapcsolva.

Válassza az On (Be) lehetőséget, ha a képek komponálása közben 
szeretné megjelentetni a képalkotást segítő rácsot.

Válassza az On (Be) lehetőséget az aktuális ISO érzékenységre 
vonatkozó beállítás megjelenítésére a kereső képszámláló kijelzőjén.

d: Shooting/Display (Fényképezés/Megjelenítés)

d1: Beep (Hangjelzés) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

d2: Viewfinder Grid Display 
(Rács megjelenítése a keresőben)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

d3: ISO display (ISO kijelzés) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü
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Amikor fényképet készít, a fényképezőgép az új fájlt az előzőleg használt számhoz egyet 
hozzáadva nevezi el. Ez a beállítás szabályozza, hogy a fájl sorszámozása az utolsó felhasznált 
számtól folytatódjék-e új mappa létrehozásánál, a memóriakártya formázásánál, vagy ha új 
memóriakártyát helyeznek a fényképezőgépbe.

Az alapértelmezett Off (Ki) beállítás esetén az exponáló gomb megnyomásakor a zár kiold. Ha 
olyan helyzetben fényképez, amikor a fényképezőgép legapróbb elmozdulása is a kép 
elmosódásához vezethet, az On (Be) lehetőség kiválasztásával körülbelül 1 másodperccel 
késleltetheti a zár kioldását az exponáló gomb megnyomása és a tükör felcsapása után.

d4: File Number Sequence 
(Fájlok sorszámozása)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás

On (Be)

Új mappa létrehozásakor, a memóriakártya formázásakor, vagy ha a készülékbe új 
memóriakártyát helyeznek, a fájlok számozása az utolsó használt számtól vagy az 
aktuális mappában található legmagasabb számú fájltól folytatódik attól függően, 
hogy a két érték közül melyik magasabb. Ha a fénykép rögzítésekor az aktuális 
mappa tartalmaz egy 9999-es számú képet, akkor automatikusan új mappa jön 
létre, és a fájlszámozás 0001-től újraindul.

Off (Ki)

Új mappa létrehozásakor, a memóriakártya formázásakor, vagy ha a készülékbe új 
memóriakártyát helyeznek, a fájlok számozása ismét 0001-től kezdődik. Vegye 
figyelembe, hogy ha a fénykép készítésekor az aktuális mappa 999 fényképet 
tartalmaz, akkor automatikusan új mappa jön létre.

K
Reset 
(Visszaállítás)

Ugyanaz, mint az On (Be) beállításnál, a következő fénykép fájlszáma azonban az 
aktuális mappában levő legnagyobb számú fájl számánál eggyel nagyobb lesz. Ha 
a mappa üres, a fájlszámozás 0001-től indul újra.

D File Number Sequence (Fájlok sorszámozása)
Ha az aktuális mappa sorszáma 999, és 999 fényképet tartalmaz vagy egy 9999-es számú képet, a 
készülék letiltja a zárkioldást, és újabb kép nem készíthető. Ilyen esetben válassza a Reset 
(Visszaállítás) lehetőséget a d4 egyéni beállításban és vagy formázza az aktuális memóriakártyát, vagy 
helyezzen másik kártyát a fényképezőgépbe.

d5: Exposure Delay Mode 
(Expozíciókésleltetési mód)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü
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A kép készítésekor adja meg, hogy a dátuminformáció megjelenjen-e a képeken.

Az Off (Ki) beállítástól eltérő esetekben a d ikon jelzi a kiválasztott beállítást az információs 
kijelzőn.

d6: Date Imprint (Dátumozás) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás

Off (Ki) Az idő és a dátum nem jelenik meg a képeken.

a Date (Dátum)
Ha ezt a beállítást használja, a dátum vagy az idő és a 
dátum megjelenik a fényképeken.

b
Date and time 
(Dátum és idő)

c
Date counter 
(Dátumszámláló)

Az új képek időbélyegzővel lesznek ellátva, ami megmutatja, hogy hány nap 
telt el a kép készítése és a kiválasztott dátum között (0 161).

A Date Imprint (Dátumozás)
A dátum a Time zone and date (Időzóna és dátum) menüben beállított formátumban jelenik meg 
(0 169). A NEF (RAW) formátumban készített képeken nem látható a dátum információ és a már 
elkészült képekhez sem adható hozzá, vagy távolítható el azokról. Ha olyan képekre akarja nyomtatni a 
készítés dátumát, amelyek a dátumozás beállítás kikapcsolásával készültek, válassza a Time stamp 
(Időbélyegző) elemet a PictBridge menüben (0 138, 141), vagy jelölje ki a Print set (DPOF) (Kijelölés 
DPOF nyomtatásra) menü Imprint date (Dátumozás) elemét, hogy az aktuális DPOF nyomtatási sor 
valamennyi képén megjelenjen a felvétel készítésének dátuma (0 144).

1515 . 0404 . 2009200915 . 04 . 2009

1515 . 0404 . 2009 102009 10 : 020215 . 04 . 2009 10 : 02
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❚❚ Date Counter (Dátumszámláló)

Az 1., 2. és 3. foglalatban három, egymástól független dátum tárolható. 
Amikor először használja a dátumszámlálót, a fényképezőgép kéri, 
hogy adjon meg egy dátumot az 1. foglalatban; jelölje ki a kívánt képet 
a választógombbal és nyomja meg az J gombot. Egy dátum 
megváltoztatásához vagy további dátum hozzáadásához jelölje ki a 
foglalatot, nyomja meg a 2 gombot és írja be a dátumot. Az elmentett 
dátum használatához jelölje ki a foglalatot és nyomja meg az J gombot.

A dátumszámláló formátumának kiválasztásához jelölje ki a Display 
options (Kijelző beállítások) elemet, és nyomja meg a 2 gombot a 
menü jobb oldalon történő megjelenítéséhez. Jelöljön ki egy beállítást 
és nyomja meg az J gombot. Válassza a Done (Kész) elemet a 
dátumszámláló menüben, és ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg 
az J gombot.

Válassza ki az élő nézet módban megjeleníthető jelzőket (0 45). A 1 
vagy a 3 gombbal jelöljön ki egy lehetőséget, majd a kiválasztáshoz 
nyomja meg a 2 gombot. A kiválasztott elemek mellett egy M jelenik 
meg; a kiválasztás megszüntetéséhez jelölje ki az elemet, majd nyomja 
meg a 2 gombot. Az Egyéni beállítások menübe való visszatéréshez 
válassza a Done (Kész) lehetőséget és nyomja meg az J gombot 
(ügyeljen rá, hogy legalább egy beállítás legyen bekapcsolva).

Az ezzel a beállítással készített képek nyomtatásakor megjelenik egy a 
jövőbeni dátumig hátralevő napok száma vagy az előző dátum óta 
eltelt napok száma. Használhatja egy gyermek növekedésének 
nyomon követéséhez, vagy egy születésnapig vagy esküvőig hátralevő 
napok visszaszámlálásához.

Jövőbeni dátum (hátralévő napok) Elmúlt dátum (két nap eltelt)

d7: Live View Display Options (Élő 
nézet beállításainak megjelenítése)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

0202 / 2020 . 0404 . 2009200902 / 20 . 04 . 2009 0202 / 2424 . 0404 . 2009200902 / 24 . 04 . 2009
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Válassza ki a beépített vaku vezérlési módját a P, S, A és M módokban.

Válassza az expozíció, Aktív D-Lighting vagy fehéregyensúly beállítást vagy beállításokat az 
automatikus sorozatkészítés közben (csak a P, S, A és M módokban. Lásd 103. oldal).

e: Bracketing/Flash (Sorozatkészítés/Vaku)

e1: Flash Cntrl for Built-in Flash 
(Beépített vaku vezérlése)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás
1 TTL A vakuteljesítményt a készülék automatikusan a környezeti tényezőkhöz igazítja.

2
Manual 
(Manuális)

Válasszon egy vakuszintet a Full (Teljes) és az 1/32 (1/32 része a teljes energiának) 
között. Teljes teljesítmény mellett a beépített vaku kulcsszáma 18 (m, ISO 200, 20 °C).

A Manual (Manuális)
A Keresőn és az információs kijelzőn a Y ikon villog, ha a Manual 
(Manuális) lehetőség van kiválasztva és a vaku kinyílt.

A Az SB-400
A külön beszerezhető, bekapcsolt állapotban levő SB-400 vaku csatlakoztatása 
esetén az e1 egyéni beállítás Optional flash (Külön megvásárolható vaku)-ra 
változik, az SB-400 vaku vakuvezérlési módja TTL és Manual (Manuális) 
lehetőségek közül választható. 

A Vakuvezérlés
A következő vakuvezérlés típusokat támogatja a rendszer, ha CPU objektívet használ a beépített 
vakuval vagy egy külön megvásárolható SB-900, SB-800, SB-600 vagy SB-400 vakuegységgel 
kombinálva (0 70, 198).
• i-TTL kiegyenlített derítés digitális tükörreflexes fényképezőgéphez: A vakuteljesítmény úgy van beállítva, hogy 

természetes egyensúly legyen a fő téma és a háttér között. 
• Szabványos i-TTL derítés digitális tükörreflexes fényképezőgéphez: A vakuteljesítmény a fő témához van 

igazítva; a háttér fényerejét nem veszi figyelembe. Olyan képek készítéséhez ajánlott, amelyekben a 
főtéma a háttér részleteinek rovására kap hangsúlyt, vagy amikor Ön expozíciókompenzációt 
alkalmaz.

Szabványos i-TTL vakuvezérlés használatos a szpotméréssel, vagy ha a külön megvásárolható vakuegységhez 
választja ki. Minden más esetben az i-TTL kiegyenlített derítés tükörreflexes fényképezőgéphez beállítás 
használatos.

e2: Auto Bracketing Set (Automatikus 
sorozatkészítés beállítása)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü
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Válassza meg, milyen szerepet játsszon az Fn (E) gomb.

f: Controls (Vezérlők)

f1: Assign E/Fn button 
(E funkciógomb kiosztása)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás

E
Self-timer 
(Önkioldó)

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot az önkioldó mód ki-, 
bekapcsolásához (0 69).

I
Release mode 
(Kioldási mód) *

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát a kioldási 
módba (0 65).

v

Image quality/size 
(Képminőség/
képméret) *

Nyomja meg az Fn (Funkció)(E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát a 
képminőség/képméret kiválasztásához (0 62).

w
ISO sensitivity 
(ISO érzékenység) *

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát az ISO 
érzékenység kiválasztásához (0 74).

m
White balance 
(Fehéregyensúly) *

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát a 
fehéregyensúly kiválasztásához (csak a P, S, A és M módokban; 0 96).

!
Active D-Lighting 
(Aktív D-Lighting) *

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát az Aktív 
D-Lighting lehetőség kiválasztásához (csak a P, S, A és M módokban; 0 94).

& +NEF (RAW)

Ha a képminőség beállítása JPEG fine (finom), JPEG normal (normál), 
vagy JPEG basic (alapvető), a „RAW” jelzés jelenik meg az információs 
kijelzőn, és egy NEF (RAW) másolat készül majd, amint egy újabb képet 
készít az Fn (Funkció) (E) gomb megnyomását követően. Az 
expozíciószámláló kijelzője mutatja, hogy még hány NEF (RAW) kép 
rögzíthető. Ha NEF (RAW) másolat rögzítése nélkül kíván kilépni, nyomja 
meg az Fn (Funkció) (E) gombot újra a fényképezőgép kikapcsolásához.

t

Auto bracketing 
(Automatikus 
sorozatkészítés) *

Nyomja meg az Fn (Funkció) (E) gombot és forgassa a vezérlőtárcsát a 
sorozatkészítés lépésköze (exponálás és fehéregyensúly sorozat) 
kiválasztásához vagy kapcsolja ki vagy be az ADL expozíciósorozat funkciót 
(csak a (P, S, A és 1M) módokban; 0 104).

* Az Egyéni beállítások f1 aktuálisan kiválasztott elemét egy fekete alapon fehér ikon jelzi (a Release 
mode (Kioldó mód)-ot az Fn ikon jelöli).

Fn (E) gomb
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Válassza meg az AE-L/AF-L gomb funkcióját.

.

Válassza a Yes (Igen) beállítást a vezérlőtárcsa forgatási irányának 
megfordításához.

Ha a Release locked (Kioldás lezárva) van kiválasztva, az exponáló gomb csak akkor működtethető, ha 
memóriakártyát helyeznek a fényképezőgépbe. Az Enable release (Kioldás engedélyezve) beállítás 
választásával kioldható az exponáló gomb, ha nincs behelyezve memóriakártya, bár képek nem 
készülhetnek (azonban demó módban megjelennek a monitoron). Vegye figyelembe, hogy amikor a 
fényképeket a külön megvásárolható Camera Control Pro 2 program használatával számítógépre rögzíti, 
a készülék a fényképeket nem menti a fényképezőgép memóriakártyájára, és az exponáló gomb ennek a 
beállításnak az értékétől függetlenül használható lesz.

A  (V) alapbeállításnál az expozíciójelző a keresőben és a 
fényképezési információkat tartalmazó kijelzőben úgy jelenik meg, hogy a 
pozitív értékek a bal, a negatív értékek a jobb oldalon szerepelnek. Válassza 
a  (W) lehetőséget, ha a negatív értékeket akarja a bal, a 
pozitív értékeket pedig a jobb oldalon megjeleníteni.

f2: Assign AE-L/AF-L Button 
(AE-L/AF-L gomb kiosztása)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

Beállítás Leírás
B AE/AF lock (AE/AF rögzítés) Élesség- és expozíciórögzítés, az AE-L/AF-L megnyomása közben.
C AE lock only (Csak AE rögzítés) Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az expozíció értéke rögzül
F AF lock only (Csak AF rögzítés) Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az élesség értéke rögzül

E
AE lock (hold) (AE rögzítés 
(Tartás))

Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor az expozíció értéke rögzül, és változatlan 
marad, amíg újra megnyomja a gombot vagy kikapcsol a fénymérő.

A AF-ON (AF Be) Az AE-L/AF-L gomb megnyomása indítja el az automatikus élességállítást. 
Élességállításhoz az exponáló gomb nem használható.

f3: Reverse Dial Rotation 
(Ellenkező irányú tárcsaforgatás)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

f4: No Memory Card? 
(Nincs memóriakártya?)

G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

f5: Reverse Indicators (Fordított jelzők) G gomb ➜ A Egyéni beállítások menü

AE-L/AF-L gomb
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B A beállítás menü: A fényképezőgép beállításai
A beállítás menü kijelzéséhez nyomja meg a G és válassza a B (beállítás menü) fület.

A beállítás menü a következő beállításokat tartalmazza:

1 Lemerült akkumulátor esetén ez a funkció nem használható.
2 Csak kompatibilis Eye-Fi memóriakártya behelyezésével érhető el (0 173).

G gomb

Beállítás Alapbeállítás 0

Format Memory Card 
(Memóriakártya 
formázása)

— 23

LCD brightness (LCD 
monitor fényereje)

0; Auto dim 
(Automatikus 

sötétedés):
on (Be)

166

Info display format 
(Információ 
megjelenítési 
formátuma)

Graphic (Grafika); 
Háttérszín: fekete

166

Auto information 
display (Információk 
automatikus 
megjelenítése)

On (Be) 168

Info wrap-around 
(Infó görgetése) Off (Ki) 168

Clean image sensor 
(Képérzékelő 
tisztítása)

— 206

Lock mirror up for 
cleaning (Tükör 
rögzítése felső állásban 
tisztításhoz) 1

— 208

Video mode 
(Videó mód)

— 168

HDMI Auto 
(Automatikus)

168

Time zone and date 
(Időzóna és dátum)

— 169

Language (Nyelv) — 169
Image comment 
(Képfeliratozás)

— 169

Auto image rotation 
(Automatikus 
képelforgatás)

On (Be) 170

Image Dust off Ref 
Photo (Porszemcse-
eltávolítás 
referenciaképe)

— 171

GPS

Auto meter off 
(Fénymérő 

automatikus 
kikapcsolása): 

enable 
(Engedélyezett)

114

Eye-Fi Upload 
(Eye-Fi feltöltés) 2

Enable 
(Engedélyezett)

173

Firmware version 
(Firmware verzió)

— 173

Beállítás Alapbeállítás 0
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Az LCD monitor fényereje menü az alábbi beállításokat tartalmazza:
• LCD brightness (LCD monitor fényereje): Megjelenik a jobb oldalon látható 

menü. A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával válassza ki a monitor 
fényerejét. A fényerő csökkentéséhez a kisebb értéket, a fényerő 
növeléséhez pedig a nagyobb értéket válassza. 

•  Auto dim (Automatikus sötétedés): Ha az On (Be) van kiválasztva, a 
fényképezési információ kijelzése alatt a monitor automatikusan 
elsötétül.

Az információ megjelenítéséhez válasszon az alábbi két formátum közül (0 8). Választhat 
külön formátumot egyrészt automatikus és motívumprogram módokhoz és P, S, A, másrészt 
pedig M módot.

1 Válassza ki a módot, amelyben a kijelölt 
információ-kijelzést használni fogja.
Jelölje ki az Auto/scene modes (Auto/
Motívumprogram módok)-at, vagy a P, S, A és M 
módokat, és nyomja meg a 2-t.

2 Válassza ki a Classic (Klasszikus), vagy a 
Graphic (Grafikus) elemet.
Jelölje ki a Classic (Klasszikus), vagy a Graphic 
(Grafikus) elemet, és nyomja meg a 2-t.

3 Válasszon ki háttérszínt.
Válasszon ki háttérszínt, és nyomja meg az J-t. 
Válasszon kéket, feketét, vagy narancssárgát (Classic 
(Klasszikus)), vagy zöldet, feketét vagy barnát (Graphic 
(Grafikus)).

LCD Brightness (LCD monitor fényereje) G gomb ➜ B beállítás menü

Info Display Format (Információ 
megjelenítési formátuma)

G gomb ➜ B beállítás menü

Classic (Klasszikus) (0 167) Graphic (Grafika) (0 8)
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A „Classic” (Klasszikus) kijelzőt alább láthatja. 

Fényképezőgép normál tájolásban

Fényképezőgép 90°-al 
elforgatva, hogy álló (portré) 
tájolásban fényképezhessen

PSet

Programmed auto

Programmed auto

PSet

14
15

13
12
11
10
9
8
7

16

7
8

1

2

1

23 4 5 6

16
15
14
13

1110 9 12

63
4 5

29 27 2628

17
18

19 20 2122 23 24

25

1 Fényképezési mód 
i auto/
j auto (vaku kikapcsolva)
..................................................... 28
Motívumprogram módok
..................................................... 33

P, S, A és M módok................... 80
2 Súgó ikon...................................221
3 Flash mode (Vakumód)........... 71
4 Exposure compensation 

(Expozíciókompenzáció)
..................................................... 90

5 Flash compensation 
(Vakukompenzáció).............. 92

6 Képszabályozás........................106
7 Sorozatkészítés lépésköze ...104
8 Active D-Lighting 

(Aktív D-Lighting).................. 94
9 Metering (Fénymérés)............. 88

10 AF-area mode (AF mező mód)
..................................................... 56

11 Focus mode (Élességállítás 
mód)........................................... 54

12 Release mode (Kioldási mód)
..................................................... 65

13 ISO sensitivity (ISO 
érzékenység)........................... 74

14 White balance 
(Fehéregyensúly)................... 96

15 Image size (Képméret) ............ 64
16 Image quality (Képminőség)

..................................................... 62
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Ez a beállítás külön alkalmazható auto és motívumprogram módokhoz, és P, S, A, másrészt 
pedig M módra. Ha az On (Be) lehetőséget választja, az információkijelzés az exponáló gomb 
félig történő megnyomásakor jelenik meg. Ha a kép megtekintése (0 147) ki van kapcsolva, 
azonnal fényképezés után megjelenik. Válassza az ON (Be) beállítást, ha úgy találja, 
fényképezés közben gyakran rászorul az információkijelzésre. Ha az Off (Ki) van kiválasztva, az 
információkijelzés csak az R gomb megnyomásával jeleníthető meg.

Ha az On (Be) van kiválasztva, a kurzor az információkijelzés egyik 
széléről a másikra „gördül”.

Amikor a fényképezőgépet televízióhoz vagy videó készülékhez csatlakoztatja a video 
csatlakozón keresztül, ellenőrizze, hogy a fényképezőgépen beállított videó mód megfelel a 
készülék által használt szabványnak (NTSC vagy PAL).

A fényképezőgép HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Nagy 
felbontású multimédia csatlakozó) csatlakozóval rendelkezik, így a 
képek C típusú kábel segítségével nagy felbontású televíziókon vagy 
monitorokon is visszajátszhatók (a kábel kereskedelmi forgalomban 
külön megvásárolható). Mielőtt a fényképezőgépet nagy felbontású 
készülékhez csatlakoztatja, válasszon egy HDMI formátumot. Ha az 
Auto van kiválasztva, a fényképezőgép automatikusan kiválasztja a megfelelő formátumot. 

Auto Information Display 
(Információk automatikus 
megjelenítése)

G gomb ➜ B beállítás menü

Info Wrap-around (Infó görgetése) G gomb ➜ B beállítás menü

Video Mode (Videó mód) G gomb ➜ B beállítás menü

HDMI G gomb ➜ B beállítás menü
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Az időzóna-beállítás megváltoztatása, a fényképezőgép órájának beállítása, a dátum 
megjelenítési formátumának kiválasztása, valamint a nyári időszámítás be- és kikapcsolása. 

A fényképezőgép menüiben és üzeneteiben megjelenő szöveg nyelvének megadása. Az 
alábbi beállítások állnak rendelkezésre:

A fényképekhez készítéskor feliratot adhat hozzá. A feliratot a ViewNX (mellékelve) program 
vagy a külön beszerezheő Capture NX 2 program használatával jelenítheti meg (0 202). 
A felirat a fényképezési adatok kijelzésének harmadik oldalán is megjelenik (0 120).
• Done (Kész): A változtatások mentése és visszatérés a beállítás menübe. 
• Input comment (Képfelirat beírása): Írja be a képfeliratot a 152. oldalon leírtak szerint. A szöveg 

hossza legfeljebb 36 karakter lehet.
• Attach comment (Képfelirat hozzáadása): E beállítás kiválasztásával az 

összes soron következő fényképhez szöveget adhat hozzá. Az 
Attach comment (Képfelirat hozzáadása) beállítás be- és 
kikapcsolásához jelölje ki a beállítást, és nyomja meg a 2 gombot.

Time Zone and Date (Időzóna és 
dátum)

G gomb ➜ B beállítás menü

Beállítás Leírás

Time zone (Időzóna)
Időzóna kiválasztása. A fényképezőgép órája automatikusan beállítja az új 
időzónának megfelelő időt.

Date and time 
(Dátum és idő)

A fényképezőgép órájának beállítása (0 20).

Date format 
(Dátumformátum)

Az év, a hónap és a nap megjelenítési sorrendjének kiválasztása.

Daylight saving time 
(Nyári időszámítás)

A nyári időszámítás be- és kikapcsolása. A fényképezőgép órája automatikusan 
egy órával előre- vagy visszaugrik. Az alapbeállítás Off (Ki).

Language (Nyelv) G gomb ➜ B beállítás menü

Beállítás Leírás
Dán
Német
Angol
Spanyol
Finn
Francia

Olasz
Holland
Norvég
Lengyel
Portugál
Orosz

Beállítás Leírás
Svéd
Hagyományo
s kínai
Egyszerűsí-
tett kínai
Japán

Koreai

Beállítás Leírás

Image Comment (Képfelirat) G gomb ➜ B beállítás menü



170

g

Az alapértelmezett On (Be) beállítással készített fényképek tartalmazzák a fényképezőgép 
tájolására vonatkozó információt, így automatikusan elforgathatók a visszajátszás során, 
illetve a ViewNX és a Capture NX 2 (külön beszerezheő) programmal való megtekintéskor 
(0 202). A gép a következő tájolásokat tudja rögzíteni: 

A fényképezőgép nem rögzíti a tájolást, ha az Off (Ki) beállítás van kiválasztva. Ezt a beállítást 
panoráma-felvételek készítésekor, vagy akkor érdemes választani, ha felfelé vagy lefelé néző 
objektívvel készít képeket. 

Auto Image Rotation 
(Automatikus képelforgatás)

G gomb ➜ B beállítás menü

Fekvő (tájkép) tájolás A fényképezőgép 90°-kal az óra 
járásával megegyező irányban van 

elforgatva

A fényképezőgép 90°-kal az óra 
járásával ellentétes irányban van 

elforgatva

D Auto Image Rotation (Automatikus képelforgatás)
folyamatos kioldási módokban (0 65) az első felvétel tájolása lesz érvényes az ugyanabban a 
sorozatban készített összes képre, még akkor is, ha közben változott a fényképezőgép tájolása a 
fényképezés során.

A Rotate Tall (Elforgatás álló helyzetbe)
Ha visszajátszás során az „álló” (portré) tájolású képet automatikusan elforgatva akarja megjeleníteni, 
akkor válassza az On (Be) értéket a Rotate tall (Elforgatás álló helyzetbe) a visszajátszás menüben 
(0 147).
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Ezzel a funkcióval referenciaadatokat lehet előállítani a porszemcse-eltávolítási beállításhoz a 
Capture NX 2 (külön megvásárolható) szoftverben; részletes tudnivalókat a Capture NX 2 
használati útmutatójában talál).

Az Image dust off ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe) beállítás csak akkor 
érhető el, ha a fényképezőgépre CPU objektívet helyeztek fel. Legalább 50 mm 
gyújtótávolságú objektív használata ajánlott. Zoom objektív esetén használja a legnagyobb 
zoomot.

1 Adja meg az indítási beállítást.
Jelölje ki a következő opciók egyikét, majd nyomja 
meg az J gombot. Ha a porszemcse-eltávolítás 
referenciaadatainak előállítása nélkül szeretne kilépni, 
nyomja meg a G gombot.

• Start (Indít): Megjelenik a jobb oldalon látható 
üzenet, a keresőben pedig láthatóvá válik a „rEF” 
felirat. 

• Clean sensor and then start (Képérzékelő tisztítása és indítás): 
Ezzel a beállítással indítás előtt megtisztíthatja a 
képérzékelőt. Megjelenik a jobb oldalon látható 
üzenet, a keresőben és a kijelzőn pedig a tisztítás 
befejezése után láthatóvá válik a „rEF” felirat.

2 A keresőben állítsa a képet egy homogén fehér tárgyra.
Az objektívet tartsa körülbelül tíz centiméter távolságra egy jól megvilágított, egyszínű 
fehér tárgytól, állítsa be úgy a témát, hogy az kitöltse a keresőt, majd nyomja le félig az 
exponáló gombot.

Automatikus élességállítás módban az élesség automatikusan végtelenre állítódik, 
manuális élességállítás esetén állítsa manuálisan végtelenre az élességet.

Image Dust off Ref Photo 
(Porszemcse-eltávolítás 
referenciaképe)

G gomb ➜ B beállítás menü

D A képérzékelő tisztítása
A képérzékelő tisztítását megelőzően rögzített porszemcse-eltávolítási referencia adatok nem 
használhatók a képérzékelő tisztítása után felvett fényképekkel. Csak akkor válassza a Clean 
sensor and then start (Képérzékelő tisztítása és indítás) beállítást, ha a porszemcse-
eltávolítási referencia adatokat nem használja már meglévő képekkel együtt.
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3 A porszemcse-eltávolítás referenciaadatainak megszerzése.
A porszemcse-eltávolítási referenciaadatok megszerzéséhez nyomja le teljesen az 
exponáló gombot. Az exponáló gomb megnyomásakor a monitor kikapcsolódik. Vegye 
figyelembe, hogy a fényképezőgép zajcsökkentést hajt végre, ha gyengén van 
megvilágítva a téma, ezzel nő a felvételrögzítési idő.

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 az 1. 
lépéstől kezdve.

D  Porszemcse-eltávolítási referenciaadatok
Ugyanezek a referenciaadatok felhasználhatók más objektívvel 
vagy eltérő rekeszértékkel készített fényképekhez is. A 
referenciaképek nem jeleníthetők meg számítógépes képkezelő 
szoftverek használatával. A referenciaképek fényképezőgépen 
való megjelenítésekor rácsos minta jelenik meg. 
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Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha egy (más szállítótól megvásárolható) Eye-Fi 
memóriakártyát helyez be a fényképezőgépbe. Válassza az Enable (Engedélyez)-t, hogy 
képeket tölthessen fel egy előre kiválasztott célra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha nem 
elegendő a jelerősség, nem tölthetők fel képek.

Tájékozódjon minden, a vezeték nélküli eszközökről szóló helyi törvényről, és válassza a 
Disable (Tiltás) beállítást, ahol a vezeték nélküli készülékek tiltottak.

Amikor egy Eye-Fi kártyát helyez be, annak állapota ikonként 
megjelenik az információs kijelzőn. 
• 6: Eye-Fi Upload (Eye-Fi feltöltés) letiltva.
• 7: Eye-Fi feltöltés engedélyezve, de nincs feltölthető kép.
• 8 (statikus): Eye-Fi Upload (Eye-Fi feltöltés) engedélyezve. Várakozás 

a feltöltés megkezdésére.
• 8 (mozgó) Eye-Fi Upload (Eye-Fi feltöltés) engedélyezve. Adatok 

feltöltése
• !: Disable (Letilt) van kiválasztva az Eye-Fi upload (Eye-Fi feltöltés)-re, de a 

fényképezőgép nem tudja kikapcsolni a kártyát; lásd az „Eye-Fi kártyák”-at alább. 

A fényképezőgép aktuális firmware verziójának megtekintése.

Eye-Fi Upload (Eye-Fi feltöltés) G gomb ➜ B beállítás menü

D Eye-Fi kártyák
Az Eye-Fi kártyák vezeték nélküli jeleket bocsáthatnak ki, amikor a Disable (Letiltás) van kiválasztva. Ha 
a kijelzőn figyelmeztetés látható (0 222), kapcsolja ki a fényképezőgépet, és távolítsa el a kártyát. 

A fényképezőgép használható az Eye-Fi kártyák ki- és bekapcsolására, de nem támogat további Eye-Fi 
funkciókat. Bármilyen támogatási kérdéssel forduljon a gyártóhoz.

A Támogatott Eye-Fi kártyák
2009 márciusában a következő 2 GB-s Eye-Fi kártyák használhatók: Eye-Fi Card, Eye-Fi Home, Eye-Fi 
Share és Eye-Fi Explore. Az Eye-Fi kártyák csak abban az országban használhatók, ahol megvásárolta. 
Győződjön meg róla, hogy az Eye-Fi kártyát frissítették-e az utolsó verziónak megfelelően.

Firmware Version (Firmware verzió) G gomb ➜ B beállítás menü
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N A retusálás menü: 
Retusált másolatok készítése
A retusálás menu megjelenítéséhez nyomja meg a G gombot, és válassza az N (retusálás menü) fület.

Használja a retusálás menüt, a memóriakártyán lévő fényképek másolatainak vágásához vagy 
retusálásához, ez azonban csak akkor lehetséges, ha a fényképeket tartalmazó memóriakártyát a 
fényképezőgépbe helyezi. A videókat nem lehet retusálni.

G gomb

Beállítás 0 Beállítás 0

i D-Lighting 1 176 &
Quick retouch 
(Gyors retusálás) 1 185

j
Red-eye correction 
(Vörösszemhatás-korrekció) 1 176 ' Straighten (Kiegyenesítés) 185

k Trim (Kivágás) 177 (
Distortion control 
(Torzításkontroll) 185

l Monochrome (Monokróm) 1 178 ) Fisheye (Halszemoptika) 185
m Filter effects (Szűrőeffektusok) 1 178 q Color outline (Vonalrajz) 186

n Color balance (Színegyensúly) 1 179 r
Perspective control 
(Perspektíva korrekció) 186

0 Small picture (Kis kép) 180 2
Stop-motion movie 
(Animált videoklip) 2 187

o Image overlay (Képátfedés) 2 182
p

Side-by-side comparison 
(Összehasonlítás) 3 189

%
NEF (RAW) processing 
(NEF (RAW) feldolgozás) 184

1 Nem elérhető a Set Picture Control (Képszabályozás beállítása) menühöz választott Monochrome 
(Monokróm) beállítással készített fényképekhez vagy a Set Picture Control (Képszabályozás beállítása) 
menühöz választott Monochrome (Monokróm) beállítással a NEF (RAW) képekből készített JPEG-másolatokhoz (a 
csillagszűrő-hatások monokróm képekhez is alkalmazhatók).

2 Csak a G gomb lenyomásával és az N fül kiválasztásával választható.
3 Csak akkor érhető el, ha teljes képes visszajátszás alatt az J gombot lenyomja, mikor a retusált vagy az eredeti kép 

látható.

A Másolatok retusálása
A legtöbb esetben legfeljebb tíz hatást alkalmazhat egymásutánban egy képhez, habár a Image 
overlay (Képátfedés) kivételével mindegyik elemet csak egyszer használhatja (ügyeljen arra, hogy a 
többszörös szerkesztés a részletek elvesztéséhez vezethet). Kiszürkítve jelennek meg azok az elemek, 
amelyeket az aktuális képhez nem használhat.

A Image Quality (Képminőség)
A Trim (Kivágás), Small picture (Kis kép), Image overlay (Képátfedés), NEF (RAW) processing (NEF 
(RAW) feldolgozás) és Stop-motion movie (Animált videoklip) beállításokkal készített másolatok 
kivételével, a JPEG-képekből készített másolatok mérete és minősége megegyezik az eredetivel, míg a 
NEF (RAW) képekből készített másolatokat nagy méretű, fine (finom) képminőségű JPEG-képekként 
menti el a rendszer. Az időbélyegzőt a d6 egyéni beállítással adhatja hozzá (Date imprint (Dátumozás); 
0 160) ez azonban eltűnhet vagy olvashatatlanná válhat a használt retusáló opciótól függően.
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Retusált másolatok készítése
Retusált másolat készítéséhez:

1 Fénykép teljes képes megjelenítése (0 116).

2 A retusálás menü megjelenítéséhez nyomja 
meg az J gombot.

3 Jelenítse meg a retusálási lehetőségeket.
Jelölje ki a kívánt elemet a retusálás menüben, és 
nyomja meg az J gombot.

4 Válassza ki a megfelelő retusálási 
lehetőségeket.
További információkért lásd a kiválasztott menüelemről szóló bekezdést. Ha retusált 
másolat készítése nélkül szeretne visszatérni a teljes képes visszajátszáshoz, nyomja 
meg a K gombot.

5 Készítsen egy retusált másolatot.
Nyomja meg az J gombot a retusált másolat 
elkészítéséhez. A retusált másolatokat az N ikon jelöli.

A Retusálás
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem tud megjeleníteni 
vagy retusálni más készülékekkel készített képekről 
másolatokat.

A Monitor off Delay (Monitor kikapcsolásának 
késleltetése)

A monitor automatikusan kikapcsol, ha nem végeznek 
műveletet a fényképezőgépen a c2 egyéni beállításhoz 
kiválasztott időtartam leteltéig (Auto off timers (Automatikus 
kikapcsolás időzítése)). Az alapbeállítás 12 mp.

A Retusált másolatok készítése a Retusálás menüből
A retusálni kívánt fotók a retusálás menüből is kiválaszthatók.

Jelöljön ki egy elemet és nyomja 
meg a 2 gombot.

Jelöljön ki egy képet és nyomja 
meg az J gombot.

Készítsen retusált másolatot a 
kiválasztott képből.
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A D-Lighting kivilágosítja az árnyékokat, ezért ideális sötét vagy háttérvilágítással rögzített 
fényképek esetén.

Nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot a korrekció mértékének 
beállításához. A hatás a monitoron ellenőrizhető. Nyomja meg az J 
gombot a másolat elkészítéséhez.

Ez a beállítás a vaku által okozott „vörösszemhatás” kijavítására szolgál, 
és csak vakus felvételekre alkalmazható. A vörösszemhatás-korrekcióra 
kiválasztott kép a jobb oldalon bemutatott módon ellenőrizhető. 
Ellenőrizze a vörösszemhatás-korrekció eredményét, és az alábbi 
táblázatban leírtak alapján készítse el a fénykép másolatát. Ne feledje, 
hogy a vörösszemhatás-korrekció néha nem a várt eredményt hozza, és 
igen ritka esetben a kép olyan részeire is hatással lehet, amelyeken nem látható vörösszem-
hatás. A folytatás előtt alaposan ellenőrizze a képet.

D-Lighting G gomb ➜ N retusálás menü

Előtte Utána

Red-Eye Correction 
(Vörösszemhatás-korrekció)

G gomb ➜ N retusálás menü

Cél Gomb Leírás

Nagyítás X A X gomb megnyomásával nagyíthatja, a W gomb 
megnyomásával kicsinyítheti a képet. A nagyított 
felvétel azon területeit, amelyek nem látszanak a 
monitoron, a választógomb használatával tekintheti 
meg. A választógomb lenyomásával és nyomva 
tartásával gyorsan a képkocka más területeire 
görgetheti a látható képet. A zoom gombok vagy a 
választógomb lenyomásakor navigációs ablak jelenik meg; amelyben az 
aktuálisan látható területet sárga szegély jelzi. A nagyítás megszüntetéséhez 
nyomja meg az J gombot.

Kicsinyítés W

A kép más 
részeinek 

megtekintése

Kicsinyítés 
megszüntetése J

Másolat 
létrehozása

J

Ha a fényképezőgép a kiválasztott fényképen vörösszem-hatást érzékel, 
készít egy olyan másolatot, amelyen a hatás ki van javítva. Ha a 
fényképezőgép nem érzékel vörösszem-hatást, nem készít másolatot.
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Kivágott másolat készítése a kiválasztott képről. A kiválasztott fénykép 
megjelenítésekor a kiválasztott kivágás sárga színnel van jelölve; 
készítse el a másolatot a következő táblázatban leírtak szerint.

Trim (Kivágás) G gomb ➜ N retusálás menü

Cél Gomb Leírás
A kivágás méretének 

növelése
X A X gomb megnyomásával növelheti a kivágás méretét.

A kivágás méretének 
csökkentése

W A W gomb megnyomásával csökkentheti a kivágás méretét.

A kivágás méretarányának 
megváltoztatása

A főtárcsa elforgatásával válthat a következő méretarányok között: 
3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1, és 16 : 9.

Kivágás mozgatása A választógombbal mozgathatja a kivágást a kép másik részére.

Másolat létrehozása J Az aktuális kivágás mentése új fájlként.

D Trim (Kivágás): Képminőség és képméret
A NEF (RAW) vagy a NEF (RAW) + JPEG képekből készített másolatok JPEG fine (finom) képminőségűek 
(0 62); a JPEG képekből készített fényképek képminősége megegyezik az eredetivel. A másolat mérete 
a kivágás méretétől és a méretaránytól függ.

Méretarány Lehetséges méretek
3 : 2 3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424
4 : 3 3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480
5 : 4 3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720, 608 × 480
1 : 1 2 560 × 2 560, 1 920 × 1 920, 1 440 × 1 440, 960 × 960, 720 × 720, 480 × 480

16 : 9 3 424 × 1 920, 2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720, 960 × 536, 640 × 360
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Másolja a képeket Black-and-white (Fekete-fehér)-
ben, Sepia (Szépiá)-ban, vagy Cyanotype 
(Cianotípiá)-ban (kék-fehér monokróm).

A Sepia (Szépia) vagy a Cyanotype (Cianotípia) 
kiválasztásával kijelezhető a kiválasztott kép; ilyenkor a 
1 gomb megnyomásával növelheti a színtelítettséget, 
a 3 gomb megnyomásával pedig csökkentheti azt. 
Nyomja meg az J gombot a monokróm másolat 
elkészítéséhez.

Az alábbi szűrőhatások közül választhat. Miután az alábbiakban leírtak szerint beállította a 
színszűrő-hatásokat, nyomja meg az J gombot a fénykép másolatának elkészítéséhez.

Monochrome (Monokróm) G gomb ➜ N retusálás menü

Filter Effects (Szűrőhatások) G gomb ➜ N retusálás menü

Beállítás Leírás

Skylight 
(Égboltfény)

Égboltfény-szűrőhatás, amelynek eredményeként a kép 
kevésbé lesz kékes árnyalatú. Az eredmény a jobb oldalon 
látható módon, a monitoron is megjelenik.

Warm filter 
(Meleg színszűrő)

Meleg tónusú szűrőhatás, amely „meleg”, vöröses 
árnyalatot ad a képnek. A hatás a monitoron ellenőrizhető.

Red intensifier 
(Vöröserősítő) Erősíti a vörös (Red intensifier (Vöröserősítő)), a zöld 

(Green intensifier (Zölderősítő)) vagy a kék (Blue 
intensifier (Kékerősítő)) színű részeket. A választógomb 
felfele nyomásával növelheti, lefele nyomásával 
csökkentheti a hatást.

Green intensifier 
(Zölderősítő)

Blue intensifier 
(Kékerősítő)

Cross screen 
(Csillagszűrő)

A fényforrásoknak csillagszóró szerű hatást ad.
• Number of points (Pontok száma): Választhat: négy, hat vagy 

nyolc.
• Filter amount (Szűrés mennyisége): Megválaszthatja az 

érintett fényforrások fényerejét.
• Filter angle (Szűrési szög): Megválaszthatja a pontok szögeit.
• Length of points (Pontok hosszúsága): Megválaszthatja a 

pontok hosszúságát.
• Confirm (Megerősítés): Jelenítse meg a szűrő hatásait, 

ahogyan jobbra látható. A teljes képes megjelenítéshez 
nyomja meg a X gombot.

• Save (Mentés): Készítsen egy retusált másolatot.

Színtelítettség 
növelése

Színtelítettség 
csökkentése
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A választógombbal az alábbiakban leírt módon készítheti el a kép 
módosított színegyensúlyú másolatát. A hatás a monitoron 
megtekinthető, a vörös, zöld és kék hisztogramok (0 118) pedig 
mutatják a tónusok eloszlását a másolaton.

Cross screen 
(Lágy)

Lágy szűrőhatást ad hozzá. Használja a választógombot az 
1 (magas), 2 (normál) vagy 3 (alacsony) közötti választáshoz.

Color Balance (Színegyensúly) G gomb ➜ N retusálás menü

A Nagyítás
A monitoron megjelent kép nagyításához nyomja meg a X gombot. A 
hisztogram frissítésre kerül, hogy csak a monitoron megjelent képrészlet 
adatait mutassa meg. Amíg a képet nagyítja, nyomja meg a L (A) gombot, 
hogy oda-vissza kapcsoljon a színegyensúly és a nagyítás között. Ha a zoomot 
választja, közelíthet és távolíthat a X és W gombbal, és a választógombbal 
görgetheti a képet.

Beállítás Leírás

A magenta arányának növelése

A zöld arányának növelése

A kék arányának növelése A borostyán arányának 
növelése

Retusált másolat készítése
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Készítsen kis másolatot a kiválasztott képből. A következő méretekben lehetséges:

A kisképes beállítás használható a teljes képes visszajátszásnál, ld. 175 oldal. A képkiválasztás 
módja azonban, a Small picture (Kis kép) elem retusálás menüből történő kiválasztását 
követően, eltér a jelen fejezet elején leírtaktól: itt nem egy kép kiválasztása után kell megadni 
a képméretet, hanem a felhasználó először a képméretet választja meg, ez után választ ki egy 
vagy több képet a megadott méretben történő másolás céljára, ahogyan az az alábbiakban 
szerepel.

A Small picture (Kis kép) beállítás kiválasztását a retusálás menüből az 1. lépés szemlélteti. 
Kövesse az alábbi lépéseket a kis képek készítéséhez.

1 Válassza a Choose size (Méret 
kiválasztása) menüpontot.
Jelölje ki a Choose size (Méret kiválasztása) 
menüelemet, majd nyomja meg a 2 gombot.

2 Válassza ki a kívánt méretet.
Jelölje ki a kívánt méretet, majd nyomja meg az 
J gombot a választás megerősítéséhez és az 
előző menübe való visszatéréshez.

3 Válassza a Select image (Kép kiválasztása) 
lehetőséget.
Jelölje ki a Select image (Kép kiválasztása) 
menüpontot, majd nyomja meg a 2 gombot.

4 Válasszon ki képeket.
Jelöljön ki képeket a választógomb segítségével, 
majd nyomja meg a W gombot a választás 
megerősítéséhez vagy elutasításához. A 
kiválasztott képeket ikon jelzi.

Small Picture (Kis kép) G gomb ➜ N retusálás menü

Beállítás Leírás
0 640×480 Televíziós visszajátszáshoz.
1 320×240 Weboldalakon való megjelenítéshez.
2 160×120 E-mailhez.

W gomb
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5 A művelet befejezéséhez nyomja meg az 
J gombot.
Nyomja meg az J gombot. Megjelenik egy 
megerősítő párbeszédpanel; jelölje ki a Yes 
(Igen) lehetőséget, és nyomja meg az J gombot 
a képek kiválasztott méretben történő 
másolásához és a visszajátszáshoz való 
visszatéréshez. Ha másolatok készítése nélkül kíván kilépni, jelölje ki a No (Nem) 
lehetőséget, és nyomja meg az J gombot, vagy a G gombot a retusálás menübe való 
visszatéréshez.

A Kis képek megtekintése
A kis képeket egy szürke szegély jelöli. A visszajátszási zoom nem elérhető a kis képek megjelenítésekor. 
Vegye figyelembe, hogy a kis képek képaránya nem egyezik meg az eredetiével, a másolat élei a 
hosszabb oldalon le lesznek vágva.
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A képátfedéssel két meglévő NEF (RAW) fényképből egyetlen kép hozható létre, ezt a két 
eredetitől külön el lehet menteni; a fényképezőgép képérzékelőjében lévő RAW formátumú 
adatok használatával az eredmények észrevehetően jobbak, mint a képfeldolgozó 
alkalmazással készített átfedés. A gép az aktuális képminőség- és képméret-beállításoknak 
megfelelően menti az új képet, a képátfedés elkészítése előtt állítsa be a képminőséget és 
képméretet (0 62, 64; az összes beállítás használható). NEF (RAW) másolat készítéséhez 
válassza a NEF (RAW) képminőség-beállítást.

1 Válassza ki az Image overlay (Képátfedés) 
elemet. 
Jelölje ki az Image overlay (Képátfedés) elemet a 
retusálás menüben, és nyomja meg a 2 gombot. 
Megjelenik a jobb oldalon látható párbeszédpanel, 
amelyen az Image 1 (1. kép) lehetőség ki van jelölve.

2 Jelenítse meg a NEF (RAW) képeket.
Nyomja meg az J gombot, hogy megjelenítse a 
képkiválasztási párbeszédet, amelyben csak ezzel a 
fényképezőgéppel készített NEF (RAW) képek 
szerepelnek.

3 Jelöljön ki egy fényképet.
A választógombbal jelölje ki az átfedés első képét. A 
kijelölt fénykép teljes képes megjelenítéséhez nyomja 
meg és tartsa lenyomva az X gombot.

4 Válassza ki a kijelölt fényképet.
A kijelölt kép kiválasztásához, és az előzetes nézethez 
való visszatéréshez nyomja meg az J gombot. A 
kiválasztott kép Image 1 (1. kép) jelzéssel jelenik meg.

5 Válassza ki a második fényképet.
A 2 gomb megnyomásával jelölje ki az Image 2 
(2. kép) lehetőséget. A második fénykép 
kiválasztásához ismételje meg a 2–4. lépést.

Image Overlay (Képátfedés) G gomb ➜ N retusálás menü
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6 Állítsa be az erősítés mértékét.
Jelölje ki az Image 1 (1. kép) vagy Image 2 (2. kép) 
lehetőséget és optimalizálja az expozíciót az 
átfedéshez, a 1 vagy a 3 gomb megnyomásával, 
hogy beállíthassa a kiválasztott kép erősítését 
(láthatóságának mértékét) 0,1 és 2,0 között. Ismételje 
meg a második képpel. Az alapértelmezett érték az 
1,0; ha a 0,5 értéket választja, akkor felezi, ha pedig a 
2,0 értéket, azzal megkétszerezi a kép erősítését. Az 
erősítés hatása a Preview (Ellenőrzés) oszlopban látható.

7 Jelölje ki a Preview (Ellenőrzés) oszlopot.
A 4 vagy a 2 gomb megnyomásával jelölje ki a 
Preview (Ellenőrzés) oszlopot.

8 Tekintse meg az átfedés előnézetét.
A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával jelölje ki az 
Overlay (Képátfedés) lehetőséget, és nyomja meg az 
J gombot (ha az átfedést az előnézet megtekintése 
nélkül szeretné menteni, jelölje ki a Save (Mentés) 
parancsot, és nyomja meg az J gombot). A 6. 
lépéshez való visszatéréshez, és új fényképek kiválasztásához vagy az erősítés 
módosításához nyomja meg a W gombot.

9 Mentse az átfedést.
Az átfedés mentéséhez nyomja meg az J gombot, 
miközben az előnézet látható. Átfedés készítése után 
az eredményül kapott kép teljes képes módban 
megjelenik a monitoron.

+

D Image Overlay (Képátfedés)
Az átfedés ugyanazokat a képinformációkat (beleértve a felvétel időpontját, a fénymérést, a záridőt, a 
rekeszértéket, a fényképezési módot, az expozíciókompenzációt, a gyújtótávolságot és a képtájolást) és 
fehéregyensúly- és képszabályozási értékeket tartalmazza, mint az Image 1 (1. kép)-nek kiválasztott 
fénykép.
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Készítsen JPEG másolatokat NEF (RAW) képekről.

1 Válassza a NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
feldolgozás) elemet. 
Jelölje ki a NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
feldolgozás) elemet a retusálás menüben, és nyomja 
meg a 2 gombot: megjelenik egy képkiválasztási 
párbeszéd, amelyben a csak ezzel a fényképezőgéppel 
készített NEF (RAW) képek szerepelnek.

2 Válasszon ki egy fényképet.
A választógombbal jelöljön ki egy fényképet (a kijelölt 
fénykép teljes képes megtekintéséhez nyomja meg és 
tartsa lenyomva az X gombot). Nyomja meg az J 
gombot a kijelölt fénykép kiválasztásához és a 
következő lépésre való továbblépéshez.

3 Adja meg a NEF (RAW) feldolgozás beállításait.
Válassza ki a JPEG-példány képminőségét (0 62), képméretét (0 64), fehéregyensúlyát 
(0 96), az expozíciókompenzációt (0 90) és a Képszabályozást (0 106). A színpaletta 
(0 150) és a magas ISO zajcsökkentés (0 151) az épp használatos fényképezési mód 
értékeinek megfelelően vannak beállítva. Vegye figyelembe, hogy a képátfedéssel 
készített képek esetében a fehéregyensúly nem érhető el, és az expozíciókompenzáció 
nagysága különbözik a fényképezési módban használttól.

4 Másolja le a képet.
Jelölje ki az EXE lehetőséget, és a kiválasztott 
fényképről egy JPEG másolat létrehozásához nyomja 
meg az J gombot. Az így létrejövő kép teljes képes 
megjelenítéssel látható a monitoron. Ha a kép 
lemásolása nélkül kíván kilépni, nyomja meg a G 
gombot.

NEF (RAW) Processing (NEF (RAW) 
feldolgozás)

G gomb ➜ N retusálás menü

Image quality (Képminőség)
Image size (Képméret)
White balance (Fehéregyensúly)
Exposure compensation (Expozíciókompenzáció)
Képszabályozás
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Készítsen fokozott színtelítettségű és kontrasztú másolatokat. 
A D-Lighting igény szerint alkalmazható a sötét vagy a hátulról 
megvilágított témákhoz.

Az erősítés mértékének kiválasztásához nyomja meg a 1 vagy a 3 
gombot. A hatás a monitoron ellenőrizhető. Nyomja meg az J gombot 
a másolat elkészítéséhez.

Készítsen egy kiegyenesített másolatot a kiválasztott képről. Nyomja 
meg a 2 gombot: a kép az óramutató járásával megegyező irányba 
akár öt fokkal elforgatható körülbelül 0,25 fokos lépésközökkel. Nyomja 
meg a 4 gombot: a kép az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatható el (felhívjuk a figyelmét, hogy a kép szélei le lesznek vágva, 
hogy négyzet alakú legyen a másolat). A kép lemásolásához nyomja 
meg az J gombot, vagy ha másolat készítése nélkül kíván átlépni a 
visszajátszás módba, nyomja meg a K gombot.

Készítsen kisebb periferikus torzítású példányokat. Válassza az Auto 
(Automatikus) beállítást, így a fényképezőgép automatikusan 
korrigálja a torzítást, majd végezzen finom módosításokat a 
választógomb segítségével, vagy válassza a Manual (Manuális) 
beállítást, így manuálisan csökkentheti a torzítást (ügyeljen arra, hogy 
az Auto (Automatikus) beállítás nem használható azokhoz a 
fényképekhez, amelyeket automatikus torzításvezérlés segítségével 
készített, ld. 150. oldal). A 2 gomb megnyomásával a hordótorzítás, a 
4 gomb megnyomásával a tűpárnatorzítás csökkenthető (felhívjuk a figyelmét, hogy minél 
nagyobb mértékű a torzításvezérlés, annál több lesz kivágva a kép széleiből). A kép 
lemásolásához nyomja meg az J gombot, vagy ha másolat készítése nélkül kíván átlépni a 
visszajátszás módba, nyomja meg a K gombot.

Az ezzel készített másolatok olyanok, mintha halszemoptikával 
készültek volna. A hatás fokozásához nyomja meg a 2 gombot (ezzel 
növekszik a kép széleiből kivágandó mennyiség is), a csökkentéshez 
pedig nyomja meg a 4 gombot. A kép lemásolásához nyomja meg az 
J gombot, vagy ha másolat készítése nélkül kíván átlépni a 
visszajátszás módba, nyomja meg a K gombot.

Quick Retouch (Gyors retusálás) G gomb➜ N retusálás menü

Straighten (Kiegyenesítés) G gomb➜ N retusálás menü

Distortion Control (Torzításvezérlés) G gomb ➜ N retusálás menü

D Auto (Automatikus)
Az Auto (Automatikus) beállítás csak a G és D típusú objektívekkel készített képeknél használható (a 
PC, halszemoptika és bizonyos más fajta objektívek kizárva). Más objektívekkel nem garantált a 
megfelelő eredmény.

Fisheye (Halszemoptika) G gomb ➜ N retusálás menü
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Készítsen vázlatmásolatot egy fényképről, hogy egy festmény alapjául 
szolgáljon. A hatás a monitoron ellenőrizhető. Nyomja meg az J 
gombot a másolat elkészítéséhez.

Készítsen olyan másolatokat, melyek csökkentik a magas objektum 
aljából készített perspektíva hatásait Használja a választógombot a 
perspektíva beállításához (vegye figyelembe, hogy a nagyobb számú 
perspektívavezérlés több él kivágását eredményezi). A kép 
lemásolásához nyomja meg az J gombot, vagy ha másolat készítése 
nélkül kíván átlépni a visszajátszás módba, nyomja meg a K gombot. 

Color Outline (Vonalrajz) G gomb ➜ N retusálás menü

Előtte Utána

Perspective Control 
(Perspektíva korrekció)

G gomb➜ N retusálás menü

Előtte Utána
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Az Stop-motion movie (Animált videoklip) választása a retusálás menüből az 1. lépésben 
látható. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a fényképezőgéppel készített fotókból animált 
videoklipet hozhasson létre.

1 Válassza meg a képkockaméretet. 
Jelölje ki a Frame size (Képkockaméret)-et és 
nyomja meg a 2t. Jelölje ki a megfelelő 
képkockaméret beállítást, és nyomja meg az J 
gombot.

2 Válassza meg a képtovábbítás sebességét.
Jelölje ki a Frame size (Képkockaméret) és nyomja 
meg a 2-t, hogy kijelezze a képtovábbítás sebesség 
beállításának menüjét. Jelölje ki a megfelelő 
képtovábbítási sebesség beállítást, és nyomja meg az 
J gombot.

3 Válassza a Create movie (Videó létrehozása) 
elemet.
Jelölje ki a Create movie (Videó létrehozása) elemet, 
és nyomja meg az J gombot.

4 Válassza ki az első képkockát. 
Az első képkocka kiválasztásához nyomja meg a 4-t és 
a 2-t (tartsa a választógombot lenyomva, hogy 
gyorsan végiggörgethessen a fotókon), és nyomja 
meg az J-t a kiválasztáshoz.

5 Válassza ki az utolsó képkockát.
Az utolsó képkoca kiválasztásához használja a 
választógombot, amint azt a 4-es lépés leírja. A 
videóban szereplő képeket L jelzi. Ha az első 
képkocka az utolsó után van, a képkockák fordított 
sorrendben jelennek meg a videón. A videó 100 fotót 
tartalmazhat.

Stop-Motion Movie (Animált videóklip) G gomb ➜ N retusálás menü
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6 Válassza ki a Save (Mentés) elemet.
Megjelenik a jobb oldalon látható menü. Ha nincs 
szükség további szerkesztésre, jelölje ki a Save 
(Mentés) pontot, és nyomja meg az J-t, hogy a 7. 
lépéshez térjen.

A videó szerkesztéséhez jelölje ki az Edit 
(Szerkesztés) elemet, és nyomja meg az J gombot. 
Az alábbi menüpontok jelennek meg: 
•Starting image (Kezdőkép): Válasszon új kezdő képkockát. 
•Middle image (Középső kép): Képkockákat távolít el a 

videó közepéről. A 4 vagy a 2 gomb használatával 
jelöljön ki egy fotót, a 1 vagy a 3 gomb 
megnyomásával távolítsa el a L ikont. Azok a képek, melyekről levette a L jelzést, el 
lesznek távolítva a videóból, amikor megnyomja az J-t.

•End image (Zárókép): Válasszon új záróképkockát. 
•Cancel (Mégse): Kilépés további változtatások nélkül. 

7 Mentse a videót. 
Megjelenik a jobb oldalon látható menü. Jelölje ki a 
Save (Mentés) lehetőséget, majd a klip elmentéséhez 
nyomja meg az J gombot. A videó előnézetéhez 
válassza a Preview (Előnézet) elemet. A videót meg 
lehet állítani, vissza lehet tekerni, vagy gyorsítani lehet 
az előnézet alatt. Új képtovábbítási sebességhez 
válassza a Frame Rate (Képtovábbítási sebesség) elemet. A videó 6. lépésben leírt 
szerkesztéséhez válassza az Edit (Szerkeszt) menüpontot. 

D Animált videoklipek
Az animált videoklipek nem tartalmazhatnak megvágott vagy kicsi másolatokat, vagy más eszközökkel 
előállított képeket.

A Animált Videoklipek megtekintése
Az animált videoklipeket egy 1 ikon jelzi teljes képes visszajátszáskor. Animált videoklip 
megtekintéséhez tegye teljes képes visszajátszásra, és nyomja meg az J-t.

A videoklipeket a fényképezőgép a 63. oldalon leírtak szerint nevezi el.
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A retusált másolatok összehasonlítása az eredeti képekkel. Ez a menüpont csak benyomott J 
gomb mellett érhető el, a retusálás menü kijelzése mellett, amikor egy másolatot vagy eredetit 
teljes képernyőn néz.

❚❚ Összehasonlítás végrehajtása

1 Válasszon ki egy képet. 
Válasszon ki egy retusált másolatot (N ikonnal 
jelölve), vagy egy teljes képernyős visszajátszásnál 
retusált fotót, és nyomja meg az J-t.

2 Válassza ki a Side-by-side comparison 
(Összehasonlítás) elemet. 
Jelölje ki a Side-by-side comparison 
(Összehasonlítás) elemet a retusálás menüben, és 
nyomja meg az J gombot.

3 Hasonlítsa össze a másolatot az eredetivel.
A forráskép a bal oldalon, a retusált másolat a jobb 
oldalon látható, a kijelző felső részén pedig a másolat 
létrehozásához használt funkciók vannak felsorolva. 
Nyomja meg a 4-t, vagy a 2-t a forráskép és a retusált 
másolat közötti váltáshoz. A kijelölt fénykép teljes 
képes megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa 
lenyomva a X gombot. Ha a másolat két képből 
készült az Image overlay (Átfedés) beállítással, 
nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot a másik forráskép 
megtekintéséhez. Ha több példány is van az aktuális 
forrásképből, nyomja meg a 1 vagy a 3 gombot a többi példány megtekintéséhez. Ha 
ki akar lépni visszajátszás módba, nyomja meg a K gombot, vagy ha vissza akar térni a 
visszajátszáshoz a kijelölt kép megjelenítésével, nyomja meg az J gombot. 

Side-by-Side Comparison 
(Összehasonlítás)

D Side-by-Side Comparison (Összehasonlítás)
A forráskép nem jelenik meg, ha a másolat egy olyan fényképről készült, amit időközben kitöröltek, vagy 
védett (0 125). 

A másolat 
létrehozásához használt 

funkciók

Forráskép Retusált 
másolat
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m Recent Settings (Legutóbbi beállítások)/
OMy Menu (Saját menü)
A fényképezőgép két egyéni menü közti választási lehetőséget kínál: ezek a recent settings 
menu (Legutóbbi beállítások menü), amely a legutoljára használt húsz beállításból áll, a menü 
tetejéhez hozzáadva, az alkalmazásuk sorrendjében, és a My Menu (Saját menü), a visszajátszás, 
fényképezés, egyéni beállítások, beállítás és retusálás menük menüpontjainak testre szabott 
listáját tartalmazza. Az egyedi menü megjelenítéséhez nyomja a G-t, és válassza az egyedi 
menü fület (m vagy O, attól függően, hogy a Recent Settings (Legutóbbi beállítások) vagy a 
My Menu (Saját menü) van beállítva a Choose Tab (Címke választása) -nál). 

❚❚ Choose Tab (Címke kiválasztása): Egy egyéni menü kiválasztása
A legutóbbi beállítások menü és a Saját menü egyaránt tartalmaz egy Choose tab (Címke 
kiválasztása) beállítást, amellyel kiválasztható a megjelenítendő menü. Ha oda-vissza kíván 
kapcsolgatni a legutóbbi beállítások menü és a saját menü között, kövesse az alábbi lépéseket.

1 Válassza ki a Choose tab (Címke kiválasztása) 
elemet. 
Az m RECENT SETTINGS (Legutóbbi beállítások) 
menüben vagy a O MY MENU (Saját menü) menüben 
jelölje ki a Choose tab (Címke kiválasztása) 
lehetőséget, és nyomja meg a 2 gombot.

2 Válassza ki a kívánt menüt. 
Jelölje ki a Recent settings (Legutóbbi beállítások) 
vagy a My Menu (Saját menü) lehetőséget, és 
nyomja meg az J gombot. A kiválasztott menü 
megjelenik.

m Recent Settings (Legutóbbi beállítások): 
A legutóbbi beállítások megtekintése
A legutóbbi beállítások menü az utoljára használt húsz 
beállítást sorolja fel. A 1 vagy a 3 gombbal jelölje ki a kívánt 
lehetőséget, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a 2 
gombot. 

G gomb
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O My Menu (Saját menü): Egyedi menü létrehozása
A My Menu (Saját menü) segítségével a visszajátszás, fényképezés, egyéni beállítások beállítás 
és retusálás menük legfeljebb 20 eleméből egy testreszabott lista készíthető és szerkeszthető. 
A beállítások a következőkben bemutatott módon adhatók hozzá, törölhetők és rendezhetők.

❚❚ Beállítások hozzáadása a saját menühöz

1 Válassza az Add items (Elemek hozzáadása) 
lehetőséget. 
A saját menüben jelölje ki az Add items (Elemek 
hozzáadása) lehetőséget, és nyomja meg a 2 
gombot.

2 Válasszon menüt.
Jelölje ki annak a menünek a nevét, amely a hozzáadni 
kívánt beállítást tartalmazza, és nyomja meg a 2 
gombot.

3 Válasszon ki egy elemet. 
Jelölje ki a kívánt menüelemet, és nyomja meg az J 
gombot. A saját menüben aktuálisan meglévő 
elemeket egy pipa jelöli; a V ikonnal jelölt elemek 
nem választhatók ki

4 Helyezze el az új elemet a saját menüben. 
A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával mozgassa az új 
elemet felfelé vagy lefelé a saját menüben. Az J 
gomb megnyomásával adhatja az új elemet a 
menühöz.

További beállítások hozzáadásához ismételje meg az 
1–4. lépést.

❚❚ Beállítások törlése a saját menüből

1 Válassza ki a Remove items (Elemek eltávolítása) lehetőséget.
A saját menüben jelölje ki a Remove items (Elemek eltávolítása) lehetőséget, és 
nyomja meg a 2 gombot.

2 Válassza ki a kívánt elemeket.
Jelölje ki a kívánt elemeket, és nyomja meg a 2 
gombot a kiválasztásukhoz vagy kiválasztás 
megszüntetéséhez. A kiválasztott beállításokat pipa 
jelzi.



192

w

3 Válassza ki a Done (Kész) elemet. 
Jelölje ki a Done (Kész) elemet, és nyomja meg az J 
gombot.

4 Törölje a kiválasztott elemeket. 
Megjelenik a megerősítő párbeszédablak. Az J gomb 
megnyomásával törölheti a kiválasztott elemeket.

❚❚ A saját menüben szereplő beállítások átrendezése

1 Válassza ki a Rank items (Elemek rendezése) lehetőséget.
A saját menüben jelölje ki a Rank items (Elemek rendezése) lehetőséget, és nyomja 
meg a 2 gombot.

2 Válasszon ki egy elemet. 
Jelölje ki a mozgatni kívánt elemet, és nyomja meg az 
J gombot.

3 Mozgassa az elemet kívánt helyre. 
A 1 vagy a 3 gomb megnyomásával mozgassa az 
elemet felfelé vagy lefelé a saját menüben, majd 
nyomja meg az J gombot. További elemek 
áthelyezéséhez ismételje meg a 2–3. lépést.

A Elemek törlése a saját menüből
A saját menüben aktuálisan kijelölt elem törléséhez nyomja meg a O gombot. Megjelenik egy 
megerősítő párbeszédpanel. A kijelölt elem saját menüből való eltávolításához nyomja meg újra a O 
gombot.
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Műszaki tájékoztató

A kompatibilis kellékekről, a fényképezőgép tisztításáról és tárolásáról szóló információkért, 
valamint hogy mit kell tennie, ha hibaüzenet jelenik meg vagy problémája adódik a 
fényképezőgép használatával, olvassa el ezt a fejezetet. 
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Kompatibilis objektívek

Kompatibilis CPU objektívek
Az automatikus élességállítás csak AF-S és AF-I CPU objektívekkel érhetők el. Az automatikus 
élességállítás nem lehetséges másmilyen AF objektívekkel. IX-NIKKOR objektívek nem 
használhatók. A kompatibilis CPU objektívekkel elérhető tulajdonságok listája a következő:

Fényképezőgép-beállítás Élességállítás Mód Fénymérés

Objektív/tartozék AF

MF (elektronikus 
távolságmérővel)

MF

Automatikus és 
motívumprogram 

módok; P, S, A M

L
M

N3D Szín

AF-S / AF-I NIKKOR 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

Más G vagy D típusú AF NIKKOR 1 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

PC-E NIKKOR sorozat — ✔ 3 ✔ ✔ 3 ✔ 3 ✔ 3 — ✔ 2, 3

PC Micro 85mm f/2.8D 4 — ✔ 3 ✔ — ✔ ✔ — ✔ 2, 3

AF-S / AF-I telekonverter 5 ✔ 6 ✔ 6 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 2

Egyéb AF NIKKOR (az F3AF objektívjeinek 
kivételével)

— ✔ 7 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 2

AI-P NIKKOR — ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 2

1 Használjon AF-S vagy AF-I objektíveket, hogy a legtöbbet hozza ki fényképezőgépéből. A rázkódáscsökkentés VR 
objektívekkel használható.

2 A szpot fénymérés a kijelölt fókuszponton mér (0 88).
3 Nem használható eltolással vagy döntéssel.
4 A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő rendszere lehet, hogy nem működik az elvárás szerint az objektív eltolása 

és/vagy megdöntése esetén, vagy ha nem a maximális rekeszértéket használja.
5 AF-S vagy AF-I objektívek szükségesek (ld. alább).
6 f/5.6 vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszérték esetén.
7 Ha AF 80–200mm f/2.8, AF 35–70mm f/2.8, AF 28–85mm f/3.5–4.5 (Új) vagy AF 28–85mm f/3.5–4.5 objektíveket a 

minimális fókusztávolságon teljes zoommal használnak, megjelenhet a „fókuszon kívüli” jelzés, ha a matt üvegen a 
kijelzőben lévő kép nincsen fókuszban. Az élességet kézzel kell beállítani a keresőben látható kép alapján.

8 f/5.6 vagy annál kisebb maximális rekesz esetén.

A AF-S és AF-I objektívek felismerése
Az AF-S objektívek neve AF-S-sel kezdődik, az AF-I objektíveké AF-I-vel.

A CPU, valamint G és D típusú objektívek felismerése
A CPU objektíveket a CPU (mikroprocesszor) érintkezőiről ismerheti fel, a G és D típusú objektíveket 
pedig egy betű jelzi az objektív szárán. A G típusú objektíveken nincs rekeszállító gyűrű.

CPU csatlakozók Rekeszállító gyűrű

CPU objektív G típusú objektív D típusú objektív

A Objektív rekesze (f-érték)
Az objektív nevében szereplő f-érték az objektív legnagyobb rekeszértéke.
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Kompatibilis nem CPU objektívek
A nem CPU objektívek csak akkor használhatók, ha a fényképezőgép M módban van. Más mód 
választásakor az exponáló gomb működése letiltva. A rekeszértéket manuálisan kell 
módosítani az objektív rekeszállító gyűrűjével, és a fényképezőgép automatikus élességállító 
rendszere, fénymérője, és más, CPU objektívet igénylő funkciók nem használhatók. Egyes nem 
CPU objektívek nem használhatók. Lásd alább: „Nem kompatibilis tartozékok és nem CPU 
objektívek”.

Fényképezőgép-beállítás Élességállítás Mód Fénymérés

Objektív/tartozék AF

MF (elektronikus 
távolságmérővel)

MF

Automatikus és 
motívumprogram 

módok; P, S, A M L, M, N
AI-, AI-módosított NIKKOR vagy Nikon E sorozatú lencsék — ✔ 1 ✔ — ✔ 2 —
Mdical-NIKKOR 120mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 2, 3 —
Reflex NIKKOR — — ✔ — ✔ 2 —
PC NIKKOR — ✔ 4 ✔ — ✔ 2 —
AI típusú telekonverter — ✔ 5 ✔ — ✔ 2 —
PB-6 kihuzat 6 — ✔ 1 ✔ — ✔ 2 —
Automatikus közgyűrűk (PK sorozat: 11A, 12 vagy 13; 
PN-11)

— ✔ 1 ✔ — ✔ 2 —

1 f/5.6 vagy annál kisebb maximális rekesz esetén.
2 Elektronikus analóg expozíciókijelző nem használható.
3 A vakuszinkronizálási sebességnél egy vagy több lépéssel lassabb zársebességnél használható.
4 Nem használható eltolással vagy döntéssel.
5 f/5.6 vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszérték esetén.
6 Függőleges irányban csatlakoztassa (a felhelyezés után vízszintes irányban is használható).

D Nem kompatibilis tartozékok és nem CPU objektívek
A következő tartozékok és nem CPU objektívek nem használhatók a D5000 fényképezőgéppel:
• TC-16AS AF telekonverter
• Nem AI objektívek
• A 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, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
• 2,1 cm f/4
• K2 közgyűrű
• 180–600mm f/8 ED (sorozatszám: 174041–174180)
• 360–1200mm f/11 ED (sorozatszám: 174031–174127)
• 200–600mm f/9.5 (sorozatszám: 280001–300490)
• AF objektívek F3AF-hoz (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF Telekonverter TC-16)
• PC 28mm f/4 (sorozatszám: 180900 vagy korábbi)
• PC 35mm f/2.8 (sorozatszám: 851001–906200)
• PC 35mm f/3.5 (régi típus)
• Reflex 1000mm f/6.3 (régi típus)
• Reflex 1000mm f/11 (sorozatszám: 142361–143000)
• Reflex 2000mm f/11 (sorozatszám: 200111–200310)
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D A beépített vaku
A beépített vaku 18-300 mm fókusztávolságú objektívekkel használható, bár előfordulhat, hogy az 
objektív által vetett árnyéknak köszönhetően a vaku bizonyos szögeknél vagy fókusztávolságnál nem 
képes teljesen megvilágítani a tárgyat, míg a vörösszemcsökkentő lámpa nézetét akadályozó 
objektívek megzavarhatják a vörösszemcsökkentést. A beárnyékolás elkerülése érdekében távolítsa el 
az objektív fényellenzőt. A vaku minimális hatótávolsága 60 cm, és a makrofotózásra alkalmas 
zoom objektívek makró tartományában nem használható. Előfordulhat, hogy a vaku nem képes teljesen 
megvilágítani a témát, ha az alább felsorolt objektíveket az alább megadott távolságokon belül 
használja:

Objektív Zoom állása Minimum hatótávolság
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED 24 mm 2,5 m

AF-S DX 12–24mm f/4G ED
20 mm 3,0 m
24 mm 1,0 m

AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR 24 mm alatt —

AF-S 17–35mm f/2.8D ED
24 mm 2,0 m
28 mm 1,0 m

AF-S DX 17–55mm f/2.8G ED
28 mm 1,5 m
35 mm 1,0 m

AF 18–35mm f/3.5–4.5D ED 24 mm 1,0 m
AF-S DX 18–70mm f/3.5–4.5G ED 18 mm 1,0 m

AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
18 mm 2,5 m
24 mm 1,0 m

AF-S DX 18–135mm f/3.5–5.6G ED 18 mm 1,0 m
AF-S DX VR 18–200mm f/3.5–5.6G ED 24 mm 1,0 m

AF 20–35mm f/2.8D
24 mm 2,5 m
28 mm 1,0 m

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
35 mm 1,5 m
50 mm 1,0 m

AF-S VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED 24 mm 1,0 m
AF-S 28–70mm f/2.8D ED 35 mm 1,5 m

AF-S VR 200–400mm f/4G ED
250 mm 2,5 m
350 mm 2,0 m

PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED * 24 mm 3,0 m
* Amikor nincs eltolva vagy megdöntve.

Az AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED objektív használata esetén előfordulhat, hogy a vaku nem képes 
minden távolságnál teljesen megvilágítani a témát.

D Sötét élek a keresőben
Néhány objektívnél a kép éleinek sötétedése figyelhető meg. Ez nincs hatással a fotóra.
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D AF segédfény
Az AF segédfény nem használható az alábbi objektívekkel:
• AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
• AF-S VR 70–200mm f/2.8G ED
• AF-S 80–200mm f/2.8D ED

• AF-S VR 200mm f/2G ED
• AF-S VR 200–400mm f/4G ED

1 méternél kisebb tárgytávolság esetén az alábbi objektívek kitakarhatják az AF segédfényt és így 
kedvezőtlen fényviszonyok között akadályozhatják az automatikus élességállítást:
• AF-S 17–35mm f/2.8D ED
• AF-S DX 17–55mm f/2.8G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3.5–5.6G ED VR
• AF-S DX VR 18–200mm f/3.5–5.6G ED

• AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• AF-S VR 24–120mm f/3.5–5.6G ED
• AF-S 28–70mm f/2.8D ED
• AF-S VR Micro 105mm f/2.8G ED

A Képszög kiszámítása
Egy 35mm-es fényképezőgép exponálási területe 36 × 24 mm. A D5000 exponálási területe ezzel 
szemben 23,6 × 15,8 mm, ez annyit jelent, hogy egy 35 mm-es fényképezőgép képszöge körülbelül 1,5-
szöröse a D5000-ének. A D5000-hez való objektívek körülbelüli fókusztávolsága 35mm-es formátumban 
úgy számítható ki, hogy az objektívek fókusztávolságát meg kell szorozni körülbelül 1,5-del. 

Képméret (35 mm-es formátum)

Objektív

(36 × 24 mm)

Képátló

Képméret (D5000)

(23,6 × 15,8 mm)

Képszög (35 mm-es formátum)

Képszög (D5000)
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Külön megvásárolható vakuk (vaku)
A fényképezőgép támogatja a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszert (CLS), és CLS-kompatibilis 
vakuegységekkel használható. Választható vakuegységeket az alábbiakban leírtak szerint 
csatlakoztathat közvetlenül a fényképezőgép vakupapucsához. A vakupapucs biztonsági 
retesszel van ellátva, amely a biztonsági reteszzárral rendelkező vakukhoz (pl. SB-900, SB-800, 
SB-600 és SB-400) használható.

1 Vakupapucs fedelének eltávolítása.

2 A vakuegység felszerelése a vakupapucsra.
További részleteket a vaku kézikönyve tartalmaz. A beépített 
vaku nem villan, ha egy külön megvásárolható vakuegységet 
csatlakoztatnak a fényképezőgéphez.

A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer (CLS)
A Nikon speciális Kreatív Megvilágítási Rendszere (CLS) továbbfejlesztett kommunikációt 
biztosít a fényképezőgép és a kompatibilis vakuk között a még tökéletesebb vakus 
fényképezés érdekében.

A Az AS-15 vakupapucs-tápegység
Ha a (külön megvásárolható) AS-15 vakupapucs-tápegységet a fényképezőgép vakupapucsára erősíti, a 
vakutartozékok egy sync kábellel csatlakoztathatók.

D 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. Mielőtt egy, a jelen fejezetben nem szereplő Nikon vakuegységet 
használna, forduljon egy Nikon szervizhez további információkért.



199

n

❚❚ CLS-kompatibilis vakuk
A fényképezőgép a következő CLS-kompatibilis vakukkal használható:
• Az SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 és SB-R200:

• Az SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő: A SU-800 egy CLS-kompatibilis fényképezőgépre szerelve 
vezérlőként is használható távvezérelt SB-900, SB-800, SB-600 vagy SB-R200 vakukhoz. 
Maga az SU-800 egység nem tartalmaz vakut.

A következő jellemzők a fenti vakuegységekkel használhatóak:

Vaku
SB-900 1 SB-800 SB-600 SB-400 SB-R200 2Jellemző

Kulcsszám 3 ISO 100 34 38 30 21 10
ISO 200 48 53 42 30 14

1 Ha színszűrőt csatlakoztat az SB-900-hez, amikor AUTO vagy N (vaku) került kiválasztásra a fehéregyensúlyhoz, a 
fényképezőgép automatikusan felismeri a szűrőt, és ennek megfelelően módosítja a fehéregyensúlyt.

2 Távvezérléssel működtethető, vagy egy külön megvásárolható SB-900, SB-800 vakuval vagy SU-800 vezeték 
nélküli vakuvezérlővel.

3 m, 20 °C, SB-900, SB-800 és SB-600 35 mm-es zoom fej pozíciónál; SB-900 szabványos megvilágításnál.

Vaku

SB-900
SB-800 SB-600 SB-400

Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás
Vezérlő Segédvaku

Vakumód/funkció
SB-900
SB-800 SU-800 1

SB-900
SB-800 SB-600 SB-R200

i-TTL
i-TTL kiegyenlített derítés digitális 
tükörreflexes fényképezőgéphez 2 ✔ 3 ✔ 3 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AA Automatikus rekesz 2 ✔ 5 — — ✔ 6 ✔ 6 ✔ 6 — —
A Non-TTL auto (Nem TTL automatikus) ✔ 5 — — ✔ 6 — ✔ 6 — —

GN Távolság-prioritás manuális ✔ — — — — — — —
M Manual (Kézi) ✔ ✔ ✔ 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RPT Repeating flash (Ismétlő vakuzás) ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔ —
AF-segédfény több fókuszmezőre történő 
automatikus élességállításhoz 2 ✔ ✔ — ✔ ✔ — — —

Vaku-színhőmérséklet információ továbbítása ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
REAR 

(Hátsó)
Rear-curtain sync (Szinkron a hátsó 
redőnyre)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Y Vörösszemhatás-csökkentés ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
Motoros zoom funkció ✔ ✔ — ✔ — — — —
ISO érzékenység automatikus szabályozása (0 149) ✔ ✔ ✔ — — — — —
1 Csak akkor áll rendelkezésre, ha az SU-800-at más vakuk vezérlésére használja.
2 Csak CPU objektív esetén.
3 Szpot fénymérés esetén vagy a vakuval történő kiválasztás esetén a Szabványos i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes 

fényképezőgéphez mód működik.
4 Szpot fénymérés esetén a Szabványos i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez mód működik.
5 Vakuval kiválasztva.
6 Az Automatikus rekesz (AA) mód lép érvénybe, függetlenül a vakuval kiválasztott módtól.
7 Fényképezőgéppel választható.

A Kulcsszám
A vaku maximális teljesítmény melletti hatótávolságának kiszámításához ossza el a kulcsszámot a 
rekeszértékkel. Például ISO 100 érzékenység mellett az SB-800 kulcsszáma 38 m; (35 mm zoompozíció) 
f/5.6 is 38÷5,6–os vagy kb. 6,8 méteres rekesztartománynál. Az ISO érzékenység minden 
duplázódásakor szorozza meg a kulcsszámot a 2 négyzetgyökével (vagyis kb. 1,4-del).
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❚❚ Egyéb vakuk
Nem TTL automatikus és manuális módban a következő vakuk használhatók.

Vaku SB-80DX, SB-28DX, SB-28, 
SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX 1

SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, 
SB-20, SB-16B, SB-15

SB-23, SB-29 3, 
SB-21B 3, SB-29S 3Vakumód

A
Non-TTL auto (Nem 
TTL automatikus)

✔ — ✔ —

M Manual (Kézi) ✔ ✔ ✔ ✔

G
Repeating flash 
(Ismétlő vakuzás)

✔ — — —

REAR 
(Hátsó)

Rear-curtain sync 
(Szinkron a hátsó 
redőnyre) 4

✔ ✔ ✔ ✔

1 P, S, A és M módban csukja le a beépített vakut és csak a külső vakut használja.
2 A vakumód automatikusan TTL értékre vált, és a gép letiltja a zárkioldást. Állítsa a vakut A (nem TTL automatikus 

vakuzás) módba.
3 Az automatikus élességállítás csak AF-S VR Micro-NIKKOR ED 105mm f/2.8G és AF-S Micro-NIKKOR 60mm f/2.8G ED 

objektívekkel elérhető.
4 Csak akkor használható, ha a fényképezőgép választ vakumódot.

D Megjegyzések a külön megvásárolható vakukhoz
Részletes tájékoztatás a vaku használati útmutatójában található. Amennyiben a vaku támogatja a 
Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer használatát, olvassa el a CLS-kompatibilis digitális tükörreflexes 
fényképezőgépekről szóló részt. A D5000 nem szerepel az SB-80DX, SB-28DX és az SB-50DX 
kézikönyvének „digitális tükörreflexes” kategóriájában.

Ha a fényképező módhoz j-től eltérő választható vakuegységet csatol, a vaku minden fényképezéskor 
villan, még azokban a módokban is, melyekben a beépített vaku nem használható (l, m, r, t, u, v, x, 
y, z, 1, 2 és 3).

Az i-TTL vakuvezérlés az ISO 200 és 3200 érzékenység-tartományban használható. 3200 fölötti 
értékeknél néhány tartomány és rekeszbeállításnál a kívánt eredmények nem biztos, hogy elérhetőek. 
Ha a fénykép elkészítése után körülbelül három másodpercig villog a vaku készenléti jelzőfénye, az azt 
jelenti, hogy a vaku maximális teljesítménnyel működött, és előfordulhat, hogy a kép alulexponált lesz.

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

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

Ha a választható SB-900, SB-800, SB-600, vagy SU-800 vakuegység vezérlőit használja a 
vakukompenzáció beállításához, Y jelenik meg az információs kijelzőn.
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D Megjegyzések a külön megvásárolható vakukhoz (Folytatás)
Az SB-900, az SB-800, az SB-600 és az SB-400 vaku vörösszemhatás-csökkentő funkciót is kínál, míg az 
SB-900, SB-800, SB-600 és az SU-800 AF segédfénnyel rendelkezik, a következő kikötésekkel:
• SB-900: Aktív AF segédfény minden fókuszponthoz elérhető; 17-

135mm-es AF objektívekkel azonban az automatikus 
élességállítás nem elérhető, a fókuszpont szürkén látszik.

• SB-800, SB-600 és SU-800: 24-105 mm-es AF objektívekkel az AF 
segédfény nem elérhető, a fókuszpont szürkén látszik. 

Más vakuk esetén a fényképezőgép AF segédfénye tölti be az AF 
segédfény és a vörösszemhatás-csökkentő funkciót).

17–105 mm 106–135 mm

24–34 mm 35–105 mm
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Egyéb tartozékok
Az útmutató készítésének idején az alábbi tartozékok álltak rendelkezésre a D5000 
készülékhez. 

Tápellátás

• Újratölthető EN-EL9a lítium-ion akkumulátor (0 16–17): További EN-EL9a akkumulátorok a 
forgalmazónál vagy a Nikon helyi képviseleténél szerezhetők be. Az EN-EL9a 
akkumulátor az MH-23 gyorstöltővel tölthető. EN-EL9 vaku is használható.

•  MH-23 Gyorstöltő (0 16): Az MH-23 az EN-EL9a és EN-EL9 akkumulátor töltésére 
használható.

• Tápcsatlakozó EP-5, AC Adapter EH-5a A fényképezőgép hosszabb idejű üzemeltetése esetén 
használhatók a készülék tápellátásához (EH-5 AC is használható). A fényképezőgép 
EH-5a-hoz vagy EH-5-höz való csatlakoztatásához EP-5 szükséges. Részleteket ld. a 
204. oldalon.

Szűrők

• A Nikon szűrői három típusba sorolhatók: becsavarható, becsúsztatható és hátul 
illeszthető típusok. Nikon szűrőket használjon; más gyártók szűrői befolyásolhatják az 
automatikus élességállítás vagy az elektronikus távolságmérés működését.

• A D5000 fényképezőgép nem használható lineáris polarizációs szűrőkkel. Helyettük a 
C-PL körkörös polarizációs szűrőt használja.

• Az objektív védelmére az NC és az L37C szűrő ajánlott.
• A moaré-effektus elkerülése érdekében nem ajánlott szűrőt használnia, ha a tárgy túl 

világos fényben áll vagy ha erős fényforrás van a képen.
• Középre súlyozott fénymérés használata ajánlott 1×-esnél nagyobb expozíciós 

tényezőjű (szűrőtényezőjű) szűrő (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, 
ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12) használata esetén. További részletek a 
szűrő használati utasításában olvashatók.

A kereső 
tartozékai

• DK-20C Dioptriakorrekciós lencsék: Az objektívek –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2, és +3 m–1 
dioptriásak, amikor a fényképezőgép dioptriaszabályzója semleges helyzetben van 
(–1 m-1). Csak akkor használjon dioptriakorrekciós lencséket, ha a kívánt élesség nem 
érhető el a beépített dioptriaszabályzóval (–1,7 - +0,7 m–1). Vásárlás előtt próbálja ki a 
dioptriakorrekciós lencséket, hogy meggyőződhessen róla, tudják-e szolgáltatni a kívánt 
élességet. A gumi szemkagylót nem lehet használni dioptriakorrekciós lencsékkel.

Külön 
megvásárolható 
vakuk (0 198)

• Nikon SB-900, SB-800, SB-600 és SB-400 vaku
• Nikon SB-R200 vezeték nélküli segédvaku
• SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő 

Szoftver

• Capture NX 2: Teljes képszerkesztő csomag.
• Camera Control Pro 2: A fényképezőgép távolról vezérelhető, és a fényképek 

elkészítésükkor közvetlenül a számítógép merevlemezére menthetők. 

Megjegyzés: Használja a Nikon szoftverek legújabb verzióját. A legtöbb Nikon szoftver 
lehetőséget biztosít az automatikus frissítésre, amennyiben a számítógép csatlakozik az 
internetre. A támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb információt a 
xvi oldalon felsorolt webhelyeken olvashatja el.

Vázsapka
A vázsapka pormentesen tartja a tükröt, a keresőt és az aluláteresztő szűrőt, amikor nincs 
felszerelve a készülékre objektív.
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A gyártó által jóváhagyott memóriakártyák
A következő SD memóriakártyákat tesztelték és engedélyezték a D5000-ben történő 
használatra. A megjelölt gyártmányú és kapacitású összes kártya használható, sebességtől 
függetlenül.

Más típusú memóriakártyákat nem teszteltünk. A fenti kártyákkal kapcsolatos bővebb 
információ a megfelelő gyártótól szerezhető be.

Távvezérlők

ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő (0 67): Távvezérléssel oldható ki a zárgomb önarcképek 
készítéséhez, és a fényképezőgép rázkódása miatti elmosódás megakadályozása 
céljából. Az ML-L3 távvezérlő 3 V CR2025 akkumulátorral működik.

Az akkumulátortartó fedelének zárját jobbra tolva (q) tegye a hüvelykujját a résbe, és 
nyissa ki az akkumulátortartót (w). Győződjön meg róla, hogy az akkumulátort helyes 
irányban helyezte be (r).

Tartozék 
csatlakozók

A D5000 MC-DC2 összekötőkábel (0 86) és GP-1 GPS 
egység (0 114) tartozék csatlakozóval van felszerelve, 
amely a 4 jelű csatlakozóhoz kapcsolódik, a 2-essel 
összehangolva, a tartozékcsatlakozó mellett, ahogy azt a 
jobb oldali ábra mutatja (a tartozékcsatlakozóhoz való 
hozzáféréshez nyissa ki a csatlakozó fedelét; Amikor nem 
használja az akkumulátort, zárja le a fedelet). 

SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB †, 8 GB †, 16 GB †

Toshiba 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB †, 8 GB †, 16 GB †, 32 GB †

Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB †, 6 GB †, 8 GB †, 12 GB †, 16 GB †, 32 GB †

Lexar Media
512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB †, 8 GB †

Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB † 8 GB †

Professional: 1 GB, 2 GB *, 4 GB † 8 GB †

* Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más készülékkel használja, ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a 2GB 
kártyákat.

† SDHC-nek megfelel. Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más készülékkel használja, ellenőrizze, hogy a 
készülék támogatja-e az SDHC-t. 
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Tápcsatlakozó és hálózati tápegység csatlakoztatása
Mielőtt választható tápcsatlakozót vagy hálózati tápegységet csatlakoztatna, kapcsolja ki a 
fényképezőgépet.

1 Készüljön elő a fényképezéshez. 
Nyissa ki az akkumulátortartó (q) és a tápcsatlakozó fedelét (w).

2 Helyezze be az EP-5 tápcsatlakozót.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozót megfelelő módon helyezi-e be.

3 Csukja be az akkumulátortartó fedelét.
Irányítsa úgy a tápcsatlakozó kábelét, hogy áthaladjon a 
tápcsatlakozó foglalatán, és zárja le az akkufedelet.

4 Hálózati tápegység csatlakoztatása
Csatlakoztassa a hálózati tápegység kábelét a tápegység aljzatába (e), és az EP-5 
tápcsatlakozót a DC aljzatba (r). Egy P ikon jelenik meg, amikor a fényképezőgép 
hálózati tápegységről vagy csatlakozóról működik.

r

e
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A fényképezőgép kezelése

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 és penészedés elkerülésére a fényképezőgépet száraz, jól szellőző 
helyen tárolja. Ne tárolja a fényképezőgépet molyirtó szerek (naftalin vagy kámfor) közelében, 
illetve az alább felsorolt helyeken:
• rossz szellőzésű vagy 60 %-nál magasabb páratartalomnak kitett helyen
• erős elektromágneses mezőt előidéző készülék, például televízió vagy rádió közelében
• 50 °C-nál magasabb vagy –10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek kitett helyen

Tisztítás

Ne használjon alkoholt, hígítót vagy más illékony vegyszert.

Gépváz

A por és a textilfoszlányok eltávolításához használjon légfúvót, majd óvatosan törölje le a 
vázat puha, száraz törlőruhával. Ha homokos helyen, például tengerparton használja a 
fényképezőgépet, használat után desztillált vízzel megnedvesített törlőruhával távolítsa el 
a homokot és a sólerakódást, majd törölje szárazra a vázat. Fontos: A fényképezőgépbe került 
por vagy egyéb idegen anyag olyan károsodást okozhat, amelyre nem vonatkozik a garancia.

Objektív, tükör 
és kereső

Ezek az üvegből készült alkatrészek könnyen megsérülhetnek. A port és a textilfoszlányokat 
légfúvóval távolítsa el. Ha aeroszolos tisztítót használ, akkor a dobozt függőlegesen tartsa, 
nehogy folyadék csöppenjen ki belőle. Ujjlenyomatok és más szennyeződések 
eltávolításához helyezzen kevés objektívtisztítót egy puha ruhára, és óvatosan törölje le a 
felületeket.

Monitor
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 meg erősen a monitort, mert azzal kárt okozhat benne.

D A fényképezőgép és tartozékainak javítása
A fényképezőgép precíziós eszköz, amely rendszeres karbantartást igényel. A Nikon azt javasolja, hogy 
a fényképezőgépet egy-két évente vizsgáltassa át az eredeti viszonteladóval vagy egy Nikon 
szakemberrel, három-öt évente pedig a fényképezőgép kapjon megfelelő karbantartást (ezek a 
szolgáltatások díj ellenében vehetők igénybe). Gyakori átvizsgálás és karbantartás különösen 
professzionális felhasználás esetén javasolt. A gyakran használt tartozékokat, például objektíveket vagy 
vakukat is vizsgáltassa át vagy javíttassa meg a fényképezőgéppel együtt.
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Az aluláteresztő szűrő
A fényképezőgép képét létrehozó képérzékelőn egy aluláteresztő szűrő található a moáré-
effektus elkerülése érdekében. Ha azt gyanítja, hogy a szűrőn lévő por vagy piszok látható a 
fényképeken is, akkor megtisztíthatja a képérzékelőt a beállítás menü Clean image sensor 
(Képérzékelő tisztítása) parancsával. A szűrő bármikor megtisztítható a Clean now (Tisztítás 
most) beállítás kiválasztásával, illetve a fényképezőgép be- és kikapcsoláskor automatikusan is 
elvégezheti a tisztítást.

❚❚ „Clean Now (Tisztítás most)”

1 Helyezze el a fényképezőgépet az aljával 
lefelé.
A képérzékelő tisztítása akkor a leghatékonyabb, 
ha a fényképezőgép alja van lefelé, ahogy az ábra 
is mutatja.

2 Jelenítse meg a Clean image sensor 
(Képérzékelő tisztítása) menüelemet.
A menük megjelenítéséhez nyomja meg a G 
gombot. Jelölje ki a Clean image sensor 
(Képérzékelő tisztítása) elemet a beállítás 
menüben, és nyomja meg az 2 gombot.

3 Válassza ki a Clean now (Tisztítás most) 
elemet.
Jelölje ki a Clean now (Tisztítás most) elemet, és 
nyomja meg az J gombot.

Tisztítás közben a jobb oldalon látható üzenet 
jelenik meg.

G gomb



207

n

❚❚ „Clean at Startup/Shutdown (Tisztítás bekapcsoláskor/kikapcsoláskor)”

1 Válassza ki a Clean at startup/shutdown 
(Tisztítás bekapcsoláskor/
kikapcsoláskor) elemet.
Jelenítse meg a Clean image sensor 
(Képérzékelő tisztítása) menüt az előző oldal 2. 
lépésében leírt módon. Jelölje ki a Clean at 
startup/shutdown (Tisztítás bekapcsoláskor/kikapcsoláskor) elemet, és nyomja 
meg az 2 gombot.

2 Válasszon ki egy menüpontot.
Jelölje ki a következő opciók egyikét, majd 
nyomja meg az J gombot.

Beállítás Leírás

5
Clean at startup 
(Tisztítás bekapcsoláskor)

A fényképezőgép minden bekapcsolásakor automatikusan 
megtisztítja a képérzékelőt.

6
Clean at shutdown 
(Tisztítás kikapcsoláskor)

A fényképezőgép minden kikapcsolásakor automatikusan 
megtisztítja a képérzékelőt.

7

Clean at startup & 
shutdown 
(Tisztítás bekapcsoláskor 
és kikapcsoláskor)

A fényképezőgép bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is 
automatikusan megtisztítja a képérzékelőt.

8
Cleaning off 
(Tisztítás kikapcsolva)

A képérzékelő automatikus tisztításának kikapcsolása.

D A képérzékelő tisztítása
A fényképezőgép vezérlőinek használata zavarja a képérzékelő tisztítását. A képérzékelő tisztítása nem 
végezhető el bekapcsoláskor, ha a vaku be van kapcsolva.

A tisztítás a képérzékelő rázkódásával történik. Ha a Clean image sensor (Képérzékelő tisztítása) 
menü beállításaival nem távolítható el teljesen a por, tisztítsa meg saját kezűleg a képérzékelőt (0 208), 
vagy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Nikon szervizzel.

Ha egymás után többször végzi el a képérzékelő tisztítását, ez a funkció a fényképezőgép áramköreinek 
védelmében átmenetileg kikapcsolódhat. A tisztítás rövid várakozás után újra végrehajtható.
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❚❚ Kézi tisztítás
Ha nem tűnt el az idegen anyag az aluláteresztő szűrőről a beállítás menü Clean image sensor 
(Képérzékelő tisztítása) menüpontjának alkalmazásával (0 206) a szűrő kézzel is 
megtisztítható az alábbiakban leírt módon. Vegye figyelembe azonban, hogy a szűrő igen 
finom szerkezetű, és könnyen megsérülhet. A Nikon azt ajánlja, hogy a szűrőt csak Nikon 
szervizben tisztíttassa.

1 Töltse fel az akkumulátort vagy csatlakoztasson hálózati tápegységet a 
fényképezőgéphez.
Az aluláteresztő szűrő vizsgálatakor és tisztításakor megbízható áramforrásra van 
szükség. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és helyezzen be egy teljesen feltöltött EN-EL9a 
akkumulátort, vagy csatlakoztasson külön megvásárolható EP-5 hálózati tápegységet 
vagy EH-5a tápcsatlakozót.

2 Vegye le az objektívet.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és vegye le az objektívet.

3 Válassza a Lock mirror up for cleaning 
(Tükör rögzítése felső állásban 
tisztításhoz) elemet.
A menük megjelenítéséhez kapcsolja be a 
fényképezőgépet, és nyomja meg a G gombot. 
A beállítás menüből válassza a Lock mirror up 
for cleaning (Tükör rögzítése felső állásban 
tisztításhoz) menüelemet, majd nyomja meg az 2 gombot (ez a funkció nem 
használható az akkumulátor H vagy alacsonyabb töltöttségi szintjénél).

4 Nyomja meg az J gombot.
Az eredmény a jobb oldalon látható módon, a monitoron is 
megjelenik. Ha az aluláteresztő szűrő vizsgálata nélkül szeretne 
visszatérni a szokásos használathoz, akkor kapcsolja ki a 
fényképezőgépet.

5 Emelje fel a tükröt.
Nyomja le teljesen az exponáló gombot. A tükör felemelkedik és 
kinyílik a redőny, így láthatóvá válik az aluláteresztő szűrő.

6 Vizsgálja meg az aluláteresztő szűrőt.
Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy fény essen az aluláteresztő 
szűrőre, és nézze meg, van-e rajta por vagy textilfoszlány. Ha nem 
lát idegen anyagot, folytassa a 8. lépéssel.

G gomb
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7 Tisztítsa meg a szűrőt.
A port és a textilfoszlányokat légfúvóval távolítsa el a szűrőről. Ne 
használjon légfúvós porecsetet, mert a sörték megsérthetik a 
szűrőt. A légfúvóval el nem távolítható szennyeződéseket csak 
Nikon szervizben tudják eltávolítani. Semmiképpen ne érintse 
meg, és ne törölje le a szűrőt.

8 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A tükör visszatér az alsó állásba, és visszacsukódik a redőny. Helyezze vissza az objektívet 
vagy a vázsapkát.

A Használjon megbízható energiaforrást
A redőnyzár finom szerkezetű és sérülékeny. Ha a fényképezőgép kikapcsol, miközben a tükör fel van 
emelve, a redőnyzár automatikusan visszacsukódik. A redőny károsodásának elkerülése érdekében 
olvassa el figyelmesen az alábbi óvintézkedéseket:
• Amíg a tükör felemelt állapotban van, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, továbbá ne szüntesse meg 

a fényképezőgép tápellátását.
• Ha az akkumulátor lemerül, mialatt a tükör felemelt állapotban van, hangjelzés hallható és az 

önkioldó jelzőfénye villogással figyelmeztet arra, hogy körülbelül 2 percen belül a redőny 
visszacsukódik és a tükör leereszkedik. Ilyen esetben azonnal fejezze be a tisztítást vagy vizsgálódást.

D 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 D5000 fényképezőgép 
azonban cserélhető objektíves típus, és az objektívek eltávolításakor vagy cseréjekor idegen anyag 
juthat a készülékbe. A fényképezőgépbe került idegen anyag az aluláteresztő szűrőhöz tapadhat, és 
bizonyos körülmények között megjelenhet a fényképeken is. 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. Lehetőleg ne cseréljen objektívet 
poros környezetben.

Ha idegen anyag kerülne az aluláteresztő szűrőre, akkor a fentiekben leírtak szerint tisztítsa meg azt, 
vagy a tisztítást Nikon szervizben végeztesse el. A szűrőn levő szennyeződés miatti képhibák a 
Capture NX 2 szoftverrel (külön megvásárolható;0 202) illetve más gyártók által kifejlesztett képkezelő 
alkalmazások képtisztító funkcióival javíthatók ki.
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A fényképezőgép és az akkumulátor 
kezelése és tárolása: Figyelmeztetések
Ne ejtse le: Erős ütődéstől vagy rázkódástól a termék meghibásodhat.

Tartsa száraz környezetben: 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, vagy az 
utcáról be az épületbe. Ilyenkor a páralecsapódás megakadályozása érdekében helyezze a készüléket 
hordtáskába vagy műanyag zacskóba.

Tartsa távol 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 
okozhatnak a monitoron, károsíthatják a memóriakártyán tárolt adatokat és a fényképezőgép belső 
áramköreinek meghibásodását okozhatják.

Ne fordítsa az objektívet hosszú ideig a nap felé: 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.

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 vegye ki az 
akkumulátort. Ha ilyenkor megszünteti a tápellátást, elveszhetnek az adatok, és károsodhat a 
fényképezőgép memóriája vagy elektromos áramköre. A tápellátás véletlen megszűnésének 
megakadályozása érdekében ne vigye más helyre a készüléket, amikor annak hálózati tápegysége fali 
aljzathoz van csatlakoztatva.

Tisztítás: A fényképezőgép vázának tisztításakor a por és a textilfoszlányok óvatos eltávolításához 
használjon légfúvót, majd puha, száraz törlőruhával óvatosan törölje le a vázat. 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.

Az objektív és a tükör nagyon sérülékeny. A port és a textildarabokat óvatosan, légfúvóval kell eltávolítani. 
Ha aeroszolos tisztítót használ, akkor a dobozt függőlegesen tartsa, nehogy folyadék csöppenhessen ki. Az 
objektív lencséjén lévő ujjlenyomatok és más szennyeződések eltávolításához tegyen egy kevés 
lencsetisztítót egy puha ruhára, majd óvatosan törölje le az objektívet.

Az aluláteresztő szűrő tisztításával kapcsolatban lásd: „Az aluláteresztő szűrő” (0 206, 208).

Objektívérintkezők: Tartsa tisztán az objektív érintkezőit.

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 
megkarcolhatja, deformálhatja vagy felszakíthatja a redőnyt.
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Tárolás: A rozsdásodás és penészedés elkerülésére 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 ki kell cserélni azt.

A rozsdásodás és penészedés elkerülésére havonta legalább egyszer vegye ki a fényképezőgépet a 
tárolóhelyéről. Mielőtt ismét visszarakná a fényképezőgépet a helyére, kapcsolja be, és nyomja meg 
néhányszor az exponáló gombot.

Az akkumulátort hűvös, száraz helyen tárolja. Tárolás előtt helyezze fel az akkumulátor érintkezőfedelét.

Megjegyzések a monitorral kapcsolatban: A monitor tartalmazhat néhány olyan képpontot, amely mindig világít, 
vagy soha nem világít. Ez gyakran előfordul a TFT LCD monitoroknál, és nem utal hibás működésre. 
A fényképezőgéppel készített képekre ez nincs hatással.

Előfordulhat, hogy erős fényben a képek rosszul láthatók a monitoron.

Ne nyomja meg erősen a monitort, mert azzal károsíthatja azt vagy hibás működést idézhet elő. 
A monitorra tapadt port és textildarabkákat légfúvóval távolíthatja el. A foltokat puha ruhával vagy 
szarvasbőrrel törölheti le óvatosan. Ha a monitor betörik, legyen óvatos, nehogy az üvegszilánkok sérülést 
okozzanak, és vigyázzon, nehogy a folyadékkristály a szemébe, szájába vagy bőrére kerüljön.

Ha a fényképezőgépet szállítja vagy őrizetlenül hagyja, helyezze vissza tárolási pozícióba.

Akkumulátorok: Az akkumulátorcsatlakozók szennyeződése gátolhatja a fényképezőgép hibátlan 
működését, ezért a csatlakozókat használat előtt tisztítsa meg tiszta, száraz törlőruhával.

Nem megfelelő használat esetén az akkumulátor szivároghat vagy felrobbanhat. Az akkumulátorok 
kezelése során tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

Az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor hosszabb ideig történő használat után felforrósodhat. Ügyeljen erre az akkumulátor 
használata közben.

Csak olyan akkumulátort használjon, amelyek használatát jóváhagyták ehhez a fényképezőgéphez.

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

Miután a fényképezőgépből kiveszi az akkumulátort, mindenképpen helyezze vissza az érintkezőfedelet.

Használat előtt töltse fel az akkumulátort. Amikor fontos eseményeken fényképez, tartson készenlétben 
egy tartalék, teljesen feltöltött EN-EL9a 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 a töltöttségét.

Az akkumulátor teljes feltöltése után ne folytassa a töltést, mert az ronthatja az akkumulátor 
teljesítményét.

Az elhasznált akkumulátorok értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak. Újrahasznosításukhoz 
kövesse a helyi előírásokat.
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Rendelkezésre álló beállítások
A következő táblázat felsorolja az egyes módokban módosítható beállításokat:

❚❚ A módválasztó tárcsával elérhető módok
i j k l p m n o P S A M

Shooting m
enu (Fényképezés m

enü)

Set Picture Control (Képszabályozás beállítása) — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔
Image quality (Képminőség) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Image size (Képméret) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

White balance (Fehéregyensúly) 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔
ISO sensitivity settings (ISO érzékenység 
beállítása) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Active D-Lighting (Aktív D-Lighting) 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔

Auto distortion control (Automatikus 
torzításvezérlés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Color space (Színpaletta) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Long exp. NR (Hosszú exp. NR) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

High ISO NR (Magas ISO zajcsökkentés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Active folder (Aktív mappa) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Movie settings (Videóbeállítások) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Interval timer shooting (Időzített felvételkészítés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Egyéb beállítások

Kioldási mód 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Élességállítási mód 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
AE-L/AF-L gomb nyomva tartása 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Rugalmas program 1 — — — — — — — —  ✔ — — —
Metering (Fénymérés) 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔
Exposure compensation 
(Expozíciókompenzáció) 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔

Sorozatkészítés 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔
Flash mode (Vakumód) 1 ✔ 2 — ✔ 2 — ✔ 2 — ✔ 2 ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔
Flash compensation (Vakukompenzáció) 1 — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔

Egyéni beállítások
3

a1: AF-area mode (AF mező mód) 1 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔
a2: Built-in AF-assist illuminator (Beépített AF 
segédfény) ✔  ✔  ✔ —  ✔ —  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a3: Live view autofocus (Élő nézet automatikus 
élességállítás) 1 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2 ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔

a4: Rangefinder (Elektronikus távolságmérés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

b1: EV steps for exposure cntrl. (Fényérték 
fokozatok az expozícióvezérléshez) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c1: Shutter-release button AE-L (AE-L exponáló 
gomb) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c2: Auto off timers (Automatikus kikapcsolás 
időzítése) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c3: Self-timer (Önkioldó) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

c4: Remote on duration (Távvezérlés időtartama) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d1: Beep (Hangjelzés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d2: Viewfinder grid display (Rács megjelenítése a 
keresőben) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d3: ISO display (ISO kijelzés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d4: File number sequence (Fájlok sorszámozása) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d5: Exposure delay mode (Expozíciókésleltetési 
mód) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d6: Date imprint (Dátumozás) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

d7: Live view display options (Élő nézet 
beállításainak megjelenítése) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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❚❚ h Módok

Egyéni beállítások
3

e1: Flash cntrl for built-in flash (Beépített vaku 
vezérlése) — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔

e2: Auto bracketing set (Automatikus 
sorozatkészítés beállítása) — — — — — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔

f1: Assign E/Fn button (E funkciógomb kiosztása) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f2: Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L gomb 
kiosztása) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f3: Reverse dial rotation (Ellenkező irányú 
tárcsaforgatás) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f4: No memory card? (Nincs memóriakártya?) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

f5: Reverse indicators (Fordított jelzők) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 Visszaállítás a kétgombos visszaállítással (0 78).
2 Visszaállítás, ha a módtárcsa új beállításra lett forgatva.
3 Visszaállítás az A egyéni beállítással (Reset custom settings (Egyéni beállítások visszaállítása)).

r s t u v w x y z 0 1 2 3

Shooting m
enu (Fényképezés m

enü)

Set Picture Control (Képszabályozás beállítása) — — — — — — — — — — — — —
Image quality (Képminőség) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Image size (Képméret) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

White balance (Fehéregyensúly) — — — — — — — — — — — — —
ISO sensitivity settings (ISO érzékenység 
beállítása) 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Active D-Lighting (Aktív D-Lighting) — — — — — — — — — — — — —
Auto distortion control (Automatikus 
torzításvezérlés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Color space (Színpaletta) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Long exp. NR (Hosszú exp. NR) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

High ISO NR (Magas ISO zajcsökkentés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Active folder (Aktív mappa) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Movie settings (Videóbeállítások) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Interval timer shooting (Időzített 
felvételkészítés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Egyéb beállítások

Release mode (Kioldási mód) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔ ✔  ✔
Focus mode (Élességállítási mód) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
AE-L/AF-L gomb nyomva tartása 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Rugalmas program — — — — — — — — — — — — —
Metering (Fénymérés) — — — — — — — — — — — — —
Exposure compensation 
(Expozíciókompenzáció) — — — — — — — — — — — — —

Sorozatkészítés — — — — — — — — — — — — —
Flash mode (Vakumód) 1, 2 —  ✔ — — —  ✔ — — — ✔ — — —
Flash compensation (Vakukompenzáció) — — — — — — — — — — — — —

Egyéni beállítások
3

a1: AF-area mode (AF mező mód) 1, 2  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
a2:  Built-in AF-assist illuminator (Beépített AF 
segédfény)  —  ✔ — — — —  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a3: Live view autofocus (Élő nézet automatikus 
élességállítás) 1, 2  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a4: Rangefinder (Elektronikus távolságmérés)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
b1: EV steps for exposure cntrl. (Fényérték 
fokozatok az expozícióvezérléshez)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

i j k l p m n o P S A M
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Egyéni beállítások
3

c1: Shutter-release button AE-L (AE-L exponáló 
gomb)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c2: Auto off timers (Automatikus kikapcsolás 
időzítése)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c3: Self-timer (Önkioldó)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
c4: Remote on duration (Távvezérlés 
időtartama)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d1: Beep (Hangjelzés)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d2: Viewfinder grid display (Rács megjelenítése 
a keresőben)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d3: ISO display (ISO kijelzés)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d4: File number sequence (Fájlok 
sorszámozása)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d5: Exposure delay mode (Expozíciókésleltetési 
mód)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d6: Date imprint (Dátumozás)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d7: Live view display options (Élő nézet 
beállításainak megjelenítése)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

e1: Flash cntrl for built-in flash (Beépített vaku 
vezérlése) — — — — — — — — — — — — —

e2: Auto bracketing set (Automatikus 
sorozatkészítés beállítása) — — — — — — — — — — — — —

f1: Assign E/Fn button (E funkciógomb 
kiosztása)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f2: Assign AE-L/AF-L button (AE-L/AF-L gomb 
kiosztása)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f3: Reverse dial rotation (Ellenkező irányú 
tárcsaforgatás)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f4: No memory card? (Nincs memóriakártya?)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
f5: Reverse indicators (Fordított jelzők)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

1 Visszaállítás a kétgombos visszaállítással (0 78).
2 Visszaállítás, ha a módtárcsa új beállításra lett forgatva.
3 Visszaállítás az A egyéni beállítással (Reset custom settings (Egyéni beállítások visszaállítása)).

r s t u v w x y z 0 1 2 3
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Memóriakártya kapacitása
Az alábbi táblázat mutatja, körülbelül hány kép tárolható egy 4 GB SanDisk Extreme III 30MB/s 
Edition SDHC kártyán, különböző képminőség és képméret beállítások esetén. 

Image quality 
(Képminőség)

Image size (Képméret) Fájlméret 1 Képek száma 1 Átmeneti tároló 
kapacitása 2

NEF + JPEG fine 
(finom) 3

L 16,7 MB 180 7
M 14,0 MB 210 7
S 12,1 MB 238 7

NEF + JPEG normal 
(normál) 3

L 13,4 MB 215 7
M 12,3 MB 235 7
S 11,3 MB 252 7

NEF + JPEG basic 
(alap) 3

L 12,0 MB 238 7
M 11,5 MB 250 7
S 11,0 MB 259 7

NEF (RAW) — 10,6 MB 268 11

JPEG fine (finom)
L 5,9 MB 549 63
M 3,3 MB 969 100
S 1,5 MB 2100 100

JPEG normal (normál)
L 3,0 MB 1000 100
M 1,7 MB 1800 100
S 0,8 MB 4100 100

JPEG basic (alap)
L 1,5 MB 2100 100
M 0,9 MB 3600 100
S 0,4 MB 7700 100

1 Az adatok csak hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
2 Az átmeneti tárolóban tárolható felvételek maximális száma. Csökken, ha az ISO érzékenységi értéket Hi 0.3 vagy 

magasabbra állítja, a High ISO NR (Zajcsökkentés nagy ISO érzékenységnél) van érvényben, amikor az ISO 
érzékenység 800 vagy magasabb, vagy a zajcsökkentés hosszú expozícióhoz be van kapcsolva, vagy ha az automatikus 
torzuláskontroll (0 150) be van kapcsolva.

3 A képméret csak a JPEG képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem változtatható meg. A képméret teljes a 
NEF (RAW) és JPEG képekhez.
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Expozíciós program
A programozott automata mód expozíciós programját az alábbi diagram szemlélteti:

A maximális és minimális Fé-értékek az ISO érzékenységtől függően változnak. A fenti diagram 
az ISO 200 érzékenységhez tartozó értékeket ábrázolja. Mátrixmérés használatakor a 171/3 Fé-
értéknél nagyobb értékek esetén a beállított Fé-érték 171/3 lesz.

 F (objektív gyújtótávolsága) ≤ 55 mm
 55mm < F ≤ 135 mm
 135 mm < F

Rekesz

Záridő

f1

f1.4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32

f1
.4

 −
 f2
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Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép nem megfelelően működik, tekintse át a gyakori hibák alábbi listáját, 
mielőtt a forgalmazóhoz vagy a helyi Nikon képviselethez fordul.

Kijelzés
Életlen a keresőben látható kép: Módosítson a kereső élességén vagy használjon külön megvásárolható 
dioptriaszabályzó objektíveket (0 25, 202).

Sötét a kereső: Helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort (0 16, 28).

A kijelzők figyelmeztetés nélkül kikapcsolódnak: Válasszon hosszabb késleltetési időt a c2 egyéni beállításban 
(Auto off timers (Automatikus kikapcsolás időzítése), 0 157).

Az információs kijelző nem jelenik meg a monitoron A kioldógomb félig lenyomva. Ha az információs kijelző nem 
jelenik meg, amikor az ujját leveszi az exponáló gombról, ellenőrizze, hogy On (Be) beállítás van-e 
érvényben Auto Information Display (Információk automatikus megjelenítése)-ben (0 168) és, hogy 
az akkumulátor fel van-e töltve.

A fényképezőgép nem reagál a vezérlésre: Lásd „Megjegyzés az elektronikus vezérlésű fényképezőgépekkel 
kapcsolatban,” alább.

A kereső kijelzője sötét és nem reagál: A kijelzők reakcióideje és fényereje a hőmérséklettől függően változik. 

A 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, vegye ki és cserélje ki az akkumulátort, 
vigyázzon, nehogy megégesse magát vele, és kapcsolja be 
újra a fényképezőgépet, vagy ha egy (külön 
megvásárolható) hálózati tápegységről üzemelteti a gépet, 
húzza ki és újra dugja vissza az adaptert és kapcsolja be 
ismét a fényképezőgépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a fényképezőgépet, 
gemkapocs segítségével nyissa ki a memóriakártyatartó-rekesz fedelét, nyomja meg az ott található 
újraindítás gombot (ez a fényképezőgép óráját is újraindítja). Az energiaforrás kiiktatása, vagy az 
újraindítás gomb megnyomása 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. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy a 
Nikon által felhatalmazott képviselethez.

Memóriakártya-
nyílás fedele

Visszaállítás 
gomb
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Fényképezés (összes mód)
A fényképezőgép lassan kapcsolódik be: Töröljön fájlokat vagy mappákat.

Nem lehet exponálni:
• A memóriakártya le van zárva, megtelt, vagy nincs behelyezve (0 22, 24, 29).
• A beépített vaku tölt (0 32).
• A fényképezőgép élessége nincs beállítva (0 31).
• Rekeszállító gyűrűvel ellátott CPU objektívet használ, de nem rögzítette a rekeszállító gyűrűt a legnagyobb f-

értéknél (0 194).
• Nem CPU objektívet csatlakoztatott a gépre, amely viszont nem M módban van (0 195).
• Release locked (Kioldás lezárva) van kiválasztva az Egyéni beállításokban f4 (No memory card? (Nincs 

memóriakártya?), 0 164).

A végleges fénykép nagyobb, mint a keresőben mutatott mező: A kereső vízszintes és függőleges képfedése körülbelül 
95%.

A fényképek életlenek:
• Nincs AF-S vagy AF-I objektív csatlakoztatva. Használja az AF-S vagy AF-I objektíveket, vagy fókuszáljon 

manuálisan.
• A fényképezőgép nem tudja automatikusan beállítani az élességet: használjon manuális élességállítást vagy 

élességrögzítést (0 58, 60).
• A fényképezőgép kézi fókuszálás módban van: Állítsa be az élességet manuálisan (0 60).

A fényképezőgép nem rögzíti az élességet, amikor Ön félig lenyomja az exponáló gombot: Használja az AE-L/AF-L gombot az 
élességrögzítéshez az AF-C automatikus élességállítási mód kiválasztásakor, vagy ha mozgó témát fényképez AF-
A módban.

Nem lehet fókuszpontot választani:
• Az automatikus mezőválasztást választották AF mező módként: válasszon másik módot (0 56).
• Arcprioritás vagy tárgykövetés AF van kiválasztva az élő nézetben (0 43).
• Nyomja le félig az exponáló gombot a monitor kikapcsolásához, vagy kapcsolja be a fénymérőket (0 29).

A témakövetés nem választható automatikus élességállítás módban: A Monokróm képszabályozás van kiválasztva (0 107).

Nem lehet AF mező módot választani: Kézi élességállítás van kiválasztva (0 54).

A kép méretét nem lehet megváltoztatni: Az Image quality (Képminőség) beállítása NEF (RAW) (0 63).

A fényképezőgép lassan menti a fényképeket: Kapcsolja ki a hosszú expozíciós idő esetén alkalmazott zajcsökkentést 
(0 151).

A fényképeken elszórt, világos képpontok („zaj”) jelentkeznek:
• Válasszon alacsonyabb ISO érzékenységet, vagy kapcsolja be a nagy ISO érzékenységnél alkalmazható 

zajcsökkentést (0 151).
• A záridő 8 mp-nél hosszabb: használja a hosszú expozícióhoz tartozó zajcsökkentés funkciót (0 151).

Az AF segédfény kapcsol be:
• A fényképezőgép l, m, r, t, u, v, vagy w módban van: válasszon egy másik módot (0 33).
• Az AF segédfény nem ég folyamatos szervo automatikus élességállításkor. Válassza az AF-S lehetőséget. 

Válasszon központi fókuszpontot egypontos, dinamikus AF mező vagy 3D-követés AF módban (0 58).
• Az a2 egyéni beállításban az Off (Ki) van kiválasztva (Built-in AF assist illuminator (Beépített AF 

segédfény), 0 155).
• A segédfény automatikusan kikapcsolódott. Előfordulhat, hogy hosszabb idejű használat esetén a segédfény 

lámpája felmelegszik. Ilyenkor várjon, amíg a lámpa kihűl.

A távvezérlő zárgombjának megnyomásakor nem készül fénykép:
• Cserélje ki az elemet a távvezérlőben (0 203).
• Válassza a távvezérlés módot (0 65, 67).
• A vaku tölt (0 32).
• Letelt a c4 (Remote on duration (Távvezérlő jelére várakozás)) egyéni beállításhoz kiválasztott idő: 

válassza újra a távvezérlés módot (0 157).
• Erős fény zavarja a távvezérlést.
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Fényképezés (P, S, A, M)

A fotókon foltok jelennek meg: Tisztítsa meg az első és hátsó objektívelemeket. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, végezze el a képérzékelő tisztítását (0 206).

A dátum nincs a fényképekre nyomtatva: A képminőséghez NEF (RAW) vagy NEF+JPEG beállítás van megadva 
(0 62, 160).

A menüpont nem használható: Egyes opciók nem minden módban érhetők el.

Nem lehet exponálni:
• Nem CPU objektívet csatlakoztatott a gépre: forgassa a fényképezőgép módválasztó tárcsáját M állásba 

(0 195).
• A módválasztó tárcsa S állásba lett forgatva, miután „bulb” vagy „time” záridő lett kiválasztva M módban: 

válasszon egy új záridőt (0 82).

Nem használható az összes záridő: A vaku használatban van (0 72).

A színek természetellenesek:
• Korrigálja a fehéregyensúlyt a fényforrásnak megfelelő módon (0 96).
• Módosítsa a Set Picture Control (Képszabályozás) beállításait (0 106).

Nem mérhető a fehéregyensúly: A téma túl sötét vagy túl világos (0 100).

A kép nem állítható be forrásként a felhasználói fehéregyensúly-méréshez: A kép nem a D5000 készülékkel készült 
(0 102).

Nem készíthető fehéregyensúly-sorozat: A képminőséghez NEF (RAW) vagy NEF+JPEG beállítás van megadva 
(0 63).

A Képszabályozás minden képre más hatást fejt ki: A képélesítés, a kontraszt vagy a színtelítettség A (automatikus) 
értékre van állítva. Ha az egymást követő képeken azonos hatást kíván elérni, válasszon más beállítást 
(0 109).

A fénymérést nem lehet megváltoztatni: Be van kapcsolva az automatikus expozíció rögzítése (0 89).

Nem használható az expozíciókompenzáció: Válassza a P, S vagy az A (0 90) módot.

Sorozatfelvétel módban a fényképezőgép az exponáló gomb minden lenyomásakor csak egy felvételt készít: Csukja le a 
beépített vakut (0 66).

A képeken vöröses területek vagy egyenetlen felületek jelenhetnek meg.: Hosszú időtartamú expozícióknál vöröses 
területek és egyenetlen felületek jelenhetnek meg. A záridő használatakor Állítsa [On] (Be) értékűre a 
hosszú expozíció esetén használt zajcsökkentést (0 151).
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Visszajátszás

Egyéb

Képeken megjelenő villogó területek, fényképezési adatok vagy grafikák: A Display mode (Megjelenítési mód) 
beállításainak módosításához, illetve a megjelenített fényképadatok közti váltáshoz nyomja meg a 1 vagy 
3gombot (0 117, 146).

Nem játszható le a NEF (RAW) formátumú kép: A fénykép NEF+JPEG minőségben készült (0 63).

Egyes képek nem jelennek meg a visszajátszás során: Válassza ki az All (Összes) beállítást a Playback folder 
(Visszajátszás mappa) menüelemben. Vegye figyelembe, hogy a Current (Aktuális) beállítás 
automatikusan kerül kiválasztásra a fénykép elkészülte után (0 146).

Az „álló” (portré) tájolású fényképek „fekvő” (tájkép) tájolással jelennek meg:
• Válassza az On (Be) lehetőséget a Rotate tall (Elforgatás álló helyzetbe) menüelemben (0 147).
• A kép készítésekor az Off (Ki) került kiválasztásra az Auto image rotation (Automatikus 

képelforgatás) menüelemben (0 170).
• A fényképezőgép tájolása változott az exponáló gomb folyamatos kioldási módban történt lenyomása 

közben, vagy a fényképezőgép a felvétel készítésekor felfelé vagy lefelé nézett (0 66).
• A fénykép megtekintés céljára jelenik meg (0 147).

Nem lehet törölni a fényképet:
• A fénykép védett: szüntesse meg a védelmet (0 125).
• A memóriakártya le van zárva (0 24).

A képet nem lehet retusálni:
• A képek D5000-rel nem szerkeszthetők tovább (0 175).
• A kép egy videó: a videókat nem lehet retusálni (0 174).

Nem lehet módosítani a nyomtatási listát:
• Megtelt a memóriakártya: képek törlése (0 29).
• A memóriakártya le van zárva (0 24).

Nem lehet kiválasztani a fényképet nyomtatásra: A fénykép NEF (RAW) formátumú. Készítsen JPEG másolatot a 
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) feldolgozás) beállítás segítségével, vagy vigye át a fényképeket egy 
számítógépre és nyomtassa ki a fényképezőgéphez járó szoftverrel vagy a Capture NX 2-vel (0 134).

A fénykép nem jelenik meg a televízión: Válassza ki a megfelelő videó módot (0 168).

A fénykép nem jelenik meg nagy felbontású video eszközön: Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e a 
külön megvásárolható HDMI kábel (0 133).

Nem lehet fotókat számítógépre átrakni: Az operációs rendszer nem kompatibilis a fényképezőgéppel vagy az 
átviteli szoftverrel. Használjon kártyaolvasót a fotók számítógépre való másolásához. (0 134).

A NEF (RAW) fényképek nem jelennek meg a Capture NX 2-ben: Frissítsen a legutóbbi verzióra (0 202).

A porszemcse-eltávolítás beállítása a Capture NX 2-es verziójánál nem rendelkezik a kívánt hatással: A képérzékelő 
tisztítása megváltoztatja az aluláteresztő szűrőn lévő por elhelyezkedését. A képérzékelő tisztítását 
megelőzően rögzített porszemcse-eltávolítási referencia adatok nem használhatók a képérzékelő 
tisztítása után felvett fényképekkel. A képérzékelő megtisztítása után rögzített porszemcse-eltávolítási 
referenciaadatok nem használhatók a képérzékelő tisztítása előtt készített képekkel (0 171).

A kép készítési dátuma helytelen: Állítsa be a fényképezőgép óráját (0 21,169).

A menüpont nem használható: Néhány lehetőség nem elérhető a beállítások bizonyos kombinációinál, illetve 
ha nincs a gépben memóriakártya (0 15, 22, 174).
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Hibaüzenetek
Ebben a fejezetben azokat a figyelmeztető jelzéseket és hibaüzeneteket soroljuk fel, amelyek a 
keresőben és a monitoron jelennek meg.

A  Figyelmeztető ikonok
A monitoron villogó d, vagy a keresőben villogó s azt jelzi, hogy figyelmeztetés vagy hibaüzenet 
jeleníthető meg a monitoron a Q (W) gomb megnyomásával.

Kijelzés
Megoldás 0Monitor Kereső

Lock lens aperture ring at minimum aperture 
(largest f/-number). 
(Az objektív rekeszállító gyűrűje zárva minimum 
rekesznél (legnagyobb f/szám).)

B
(villog)

Állítsa az objektív rekeszállító gyűrűjét a legkisebb 
rekeszre (a legnagyobb f-értékre).

19, 
194

Lens not attached. (Nincs objektív a gépen.)
F/  s
(villog)

• Csatlakoztasson egy nem IX NIKKOR objektívet. 18
• Ha nem CPU objektívet csatlakoztatott a gépre, 

válassza az M módot.
195

Shutter-release disabled. Recharge battery. 
(Nem lehet exponálni. Töltse fel az akkumulátort.)

d
(villog)

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, töltse fel az 
akkumulátort, vagy helyezzen be egy másikat. 16, 17

This battery can not be used. Choose battery 
designated for use in this camera. 
(Az akkumulátor nem használható. Válasszon ehhez 
a fényképezőgéphez ajánlott akkumulátort.)

Használjon a Nikon által elismert akkumulátort 
(EN-EL9a). 202

Initialization error. Turn camera off and then on 
again. 
(Inicializálási hiba. Kapcsolja ki, majd újra be a 
fényképezőgépet.)

Kapcsolja ki a fényképezőgépet, vegye ki, majd rakja 
vissza az akkumulátort, és kapcsolja be újra a 
fényképezőgépet.

17, 
28

Battery level is low. Complete operation and turn 
camera off immediately.
 (Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Fejezze 
be a működtetést, és azonnal kapcsolja ki a 
fényképezőgépet.)

—
Fejezze be a tisztítást és kapcsolja ki a 
fényképezőgépet, töltse fel az akkumulátort, vagy 
helyezzen be egy másikat.

209

Clock not set. (Az óra nincs beállítva.) — Állítsa be a fényképezőgép óráját. 21, 
169

No memory card. (Nincs memóriakártya.) S
Kapcsolja ki a készüléket, majd ellenőrizze, hogy 
megfelelően van-e behelyezve a memóriakártya. 22

Memory card is locked. Slide lock to „write” position. 
(A memóriakártya le van zárva. Állítsa a zárat „ír” 
állásba.)

(
(villog)

A memóriakártya le van zárva (írásvédett). Csúsztassa 
az írásvédelmi kapcsolót „write” (ír) állásba. 24

This memory card cannot be used. Card may be 
damaged. Insert another card.  
(Ez a memóriakártya nem használható. Lehet, hogy a 
kártya sérült. Helyezzen be egy másik kártyát.)

k
(villog)

• A Nikon által jóváhagyott kártyát használjon. 203
• Formázza meg a kártyát. Ha a probléma továbbra is 

fenn áll, lehet, hogy a kártya sérült. Forduljon egy, a 
Nikon által felhatalmazott képviselethez.

23

• Hiba történt az új mappa létrehozása során. Töröljön 
fájlokat, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.

40, 
126

• Helyezzen be új memóriakártyát. 22
This card is not formatted. Format card? 
(A kártya nincs formázva. Megformázza a kártyát?)

T
(villog)

Formázza a memóriakártyát, vagy kapcsolja ki a 
fényképezőgépet és helyezzen be új memóriakártyát. 23

Card is full (Megtelt a memóriakártya) j
(villog)

• Állítson be alacsonyabb képminőséget. 62
• Töröljön fényképeket. 40, 

126
• Helyezzen be új memóriakártyát. 22
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— ● 
(villog)

A fényképezőgép nem tudja automatikusan beállítani 
az élességet. Komponáljon újra, vagy állítsa be az 
élességet manuálisan.

31, 55, 
60

Subject is too bright. (A téma túl világos.) q

• Használjon kisebb ISO érzékenységet 74
• Használjon külön megvásárolható ND (semleges 

szürke) szűrőt —

• A módtól függően:
S Csökkentse a záridőt. 82
A Válasszon kisebb rekeszt (nagyobb f-értéket) 83

Subject is too dark. (A téma túl sötét.) r

• Használjon nagyobb ISO érzékenységet 74
• Használjon vakut. 70
• A módtól függően:

S Válasszon hosszabb záridőt. 82
A Válasszon nagyobb rekeszt (kisebb f-értéket) 83

No Bulb in S mode. 
(S módban nem érhető el a bulb (hosszú expozíció).)

A
(villog) Válasszon másik záridőt, vagy használjon manuális 

expozíciós módot. 82, 84
&

(villog)

Interval timer shooting (Időzített felvételkészítés) —
A menük és a visszajátszás nem elérhető időzített 
felvételkészítés közben. Az időzített felvételkészítés 
megszakításához kapcsolja ki a fényképezőgépet.

—

—

N
(villog)

A vaku teljes fénnyel villant. Ellenőrizze a fényképet a 
monitoron; ha alulexponált, akkor változtassa meg a 
beállításokat, és próbálkozzon ismét.

—

Flash is in TTL mode. Choose another setting or use a 
CPU lens. 
(A vaku TTL módban van. Változtassa meg a 
beállításokat vagy használjon CPU objektívet.)

Változtassa meg a vakumód beállítását a külön 
megvásárolható vakun, vagy használjon CPU 
objektívet.

194

—
N/  s

(villog)

• Használjon vakut. 70
• Változtassa meg a tárgy távolságát, a rekeszértéket, 

a vakutartományt, vagy az ISO-érzékenységet.
73, 74, 

83 
• Külön megvásárolható SB-400 vakuegységet 

használ: a vaku bounce (visszaverődő) tájolásban 
van, vagy nagyon kicsi a gyújtótávolság. Folytassa a 
fényképezést; ha szükséges, növelje a 
gyújtótávolságot annak érdekében, hogy ne legyen 
árnyék a képen.

—

Flash error (Vaku hiba)
Hiba történt a külön megvásárolható vaku firmware-
ének frissítésekor. Forduljon egy, a Nikon által 
felhatalmazott képviselethez.

—

Eye-Fi upload could not be disabled. 
The card is still transmitting and pictures may be 
uploaded. 
(Az Eye-Fi feltöltést nem sikerült letiltani. A kártya 
még dolgozik és a képek még feltöltõdhetnek.)

—

Az Eye-Fi upload (Eye-Fi feltöltés) Disable (Tiltás) 
beállítása után az Eye-Fi kártya még tölti a képeket. A 
vezeték nélküli adatátvitel bezárásához kapcsolja ki a 
fényképezőgépet és távolítsa el a kártyát.

173

Kijelzés
Megoldás 0Monitor Kereső



223

n

Error. Press shutter release button again. 
(Hiba. Nyomja le ismét az exponáló gombot.)

O
(villog)

Exponáljon. Ha a hiba továbbra is fennáll, vagy 
gyakran megjelenik, vegye fel a kapcsolatot egy 
Nikon által felhatalmazott képviselettel.

—

Start-up error. Contact a Nikon-authorized 
service representative. 
(Indítási hiba. Forduljon egy, a Nikon által 
felhatalmazott képviselethez.)

Forduljon egy, a Nikon által felhatalmazott 
képviselethez.

—Autoexposure error. Contact a Nikon-
authorized service representative. 
(Automatikus élességállítási hiba. Forduljon 
egy, a Nikon által felhatalmazott 
képviselethez.)

Folder contains no images. 
(A mappa nem tartalmaz képet.)

—

A visszajátszáshoz kiválasztott mappa nem 
tartalmaz képeket. Helyezzen be másik 
memóriakártyát, vagy válasszon egy másik 
mappát.

22, 
146

File does not contain image data. 
(A fájl nem tartalmaz képadatokat.) —

A fájlt egy számítógéppel vagy egy másik típusú 
fényképezőgéppel hozták létre vagy 
módosították, vagy a fájl sérült.

175
Cannot select this file. 
(Ezt a fájlt nem lehet kiválasztani.)

No image for retouching. 
(Nincs feldolgozandó kép.)

—
A memóriakártya nem tartalmaz NEF (RAW) 
képeket a NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
feldolgozás) használatához.

184

Check printer. (Ellenőrizze a nyomtatót.) —
Ellenőrizze a nyomtatót. A továbblépéshez 
válassza a Continue (Folytatás) parancsot (ha 
elérhető).

— *

Check paper. (Ellenőrizze a papírellátást.) —

Nem a kiválasztott méretű papír van a 
nyomtatóban. Helyezzen be megfelelő méretű 
papírt, majd válassza a Continue (Folytatás) 
parancsot.

— *

Paper jam. (Begyűrődött a papír.) — Szüntesse meg a begyűrődést és válassza a 
Continue (Folytatás) parancsot.

— *

Out of paper. (Kifogyott a papír.) — Helyezzen be megfelelő méretű papírt, és 
válassza a Continue (Folytatás) parancsot.

— *

Check ink supply. 
(Ellenőrizze a tinta-/festékellátást.)

— Ellenőrizze a tintát/festéket. Majd válassza a 
Continue (Folytatás) parancsot.

— *

Out of ink. (Kifogyott a tinta/festék.) — Cserélje ki a festékpatront, és válassza a Continue 
(Folytatás) parancsot.

— *

* További információkat a nyomtató útmutatójában talál.

Kijelzés
Megoldás 0Monitor Kereső
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Műszaki adatok
❚❚ Nikon D5000 digitális fényképezőgép
Típus
Típus Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Objektív rögzítése Nikon F bajonettzár (AF érintkezőkkel)
Effektív képszög Az objektív gyújtótávolságának körülbelül 1,5-szöröse (Nikon DX formátum)

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám 12,3 millió

Képérzékelő
Képérzékelő 23,6 × 15,8 mm CMOS érzékelő
Képpontok teljes száma 12,9 millió
Porszemcse-eltávolító 
rendszer

Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön 
megvásárolható Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpontban) • 4 288 × 2 848 (L) • 3 216 × 2 136 (M)

• 2 144 × 1 424 (S)
Fájlformátum • NEF (RAW)

• JPEG: JPEG alapszabvánnyal kompatibilis, fine (finom) (kb. 1 : 4), normal 
(normál) (kb. 1 : 8), vagy basic (alap) (kb. 1 : 16) tömörítés

• NEF (RAW)+JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre 
kerül

Képszabályozási rendszer Választható: Szabványos, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép; további 
Egyéni képszabályozási beállítások tárolhatók.

Adathordozó SD (Secure Digital) memóriakártyák, SDHC-nak megfelelő
Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 

2.0, DPOF (Digital Print Order Format = digitális nyomtatási rendelés formátum), 
Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras = cserélhető 
képfájl digitális fényképezőgépekhez), PictBridge

Kereső
Kereső Pentatükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés Kb. 95 % (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás Körülbelül 0,78 ×-os (50 mm-es f/1.4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m–1)
Betekintési távolság 17,9 mm (–1,0 m–1)
Dioptriaszabályzó –1,7–+0,7 m–1

Mattüveg B BriteView Clear Matte Mark V típusú mattüveg, fókuszkerettel (a keretbeállító 
rács megjeleníthető)

Tükör Gyors visszatérésű
Rekeszérték Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
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Objektív
Kompatibilis objektívek • AF-S vagy AF-I Minden funkció használható.

• G vagy D típusú AF Nikkor beépített automata élességállítás motor nélkül: Minden funkció 
használható, automatikus élességállítás kivételével. IX Nikkor objektív nem 
használható.

• Egyéb AF NIKKOR: Minden funkció használható, automatikus élességállítás és 3D 
színes mátrixmérés II kivételével. Az F3AF objektívjei nem használhatók.

• D típusú PC NIKKOR: Minden funkció használható, automatikus élességállítás és 
egyes fényképezési módok kivételével. 

• AI-P NIKKOR: Minden funkció használható, az automatikus élességállítás és a 3D 
színes mátrixmérés II kivételével.

• Nem-CPU: Az automatikus élességállítás nem használható. M módban 
használható, de a fénymérő nem működik.

Az elektronikus távolságmérő akkor használható, ha az objektív maximális 
rekeszértéke f/5.6 vagy magasabb.

Zár
Típus Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású redőnyzár
Záridő 1/4000 – 30 s lépésközben 1/3 vagy 1/2 Fé, bulb, time (külön megvásárolható ML-L3 

vezeték nélküli távvezérlő szükséges hozzá.)
Vakuszinkron sebessége X=1/200 s; 1/200 s vagy ennél hosszabb záridővel szinkronizál

Kioldás
Kioldási mód 8 (single frame (egy képkockás)), I(continuous (sorozatfelvétel)), E (self-timer 

(önkioldó)), " (delayed remote (késleltetett távvezérlési)), # (quick response 
(gyorsreagálású)), v (quiet shutter-release (halk exponálás))

Képtovábbítási sebesség 4 fps-ig (4 kép/mp) (kézi fókuszálás, M vagy S mód, a záridő 1/250 mp vagy 
rövidebb, illetve egyéb értékek az alapértékek esetén)

Önkioldó Választható késleltetés: 2, 5, 10 vagy 20 mp, 1-9 exponálás között

Expozíció
Fénymérés TTL fénymérési rendszer 420 képpontos RGB érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Matrix (Mátrix): 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívek esetén); színes 

mátrixmérés II (más CPU objektívekkel)
• Center-weighted (Középre súlyozott): 75 %-os súlyt ad a képkocka közepén lévő 8 

mm átmérőjű körnek
• Spot (Szpot): 3,5 mm-es kört mér (a képkocka kb. 2,5 %-a) a kiválasztott 

fókuszponttal a középpontban
Tartomány (ISO 100, f/1.4 
objektív, 20 °C)

• Matrix or center-weighted metering (Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés): 
0–20 Fé

• Szpot fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása CPU
Mód Automatikus módok (i auto; j auto (flash off (Vaku kikapcsolva)); 

motívumprogram módok (k portrait (portré); l landscape (tájkép); p child 
(gyermek); m sports (sport); n close up (közelkép); o night portrait (éjszakai 
portré); r night landscape (éjszakai tájkép); s party/indoor (Parti/beltér); 
t beach/snow (Vízpart/hó); u sunset (sunset/naplemente); v dusk/dawn 
(szürkület/hajnal); w pet portrait (háziállat portré); x candlelight (gyertyafény); 
y blossom (virág); z autumn colors (őszi színek); 0 food (étel); 1 silhouette 
(sziluett); 2 high key (fényes); 3 low key (sötét)); programozott automata mód 
rugalmas programmal (P); shutter-priority auto (idő-előválasztásos automata) (S); 
aperture-priority auto (rekesz-előválasztásos automata) (A); manual (manuális) (M)

Expozíciókompenzáció –5 – +5 Fé 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat 3 képkocka 1/3 vagy 1/2 Fé lépésenként
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Fehéregyensúly-sorozat 3 képkocka 1 egységnyi lépésközzel
ADL expozíciósorozat 2 képkocka
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység (ajánlott 
expozícióindex)

ISO 200 – 3200 1/3 Fé lépésenként. Beállítható még kb. 0,3, 0,7 vagy 1 Fé (ISO 100 
egyenérték) ISO 200 alatt, vagy kb. 0,3, 0,7 vagy 1 Fé (ISO 6400 egyenérték) ISO 
3200 felett.

Aktív D-Lighting Választható Auto (Automatikus), Extra high (Extra erős), High (Erős), Normal 
(Normál), Low (Gyenge) vagy Off (Ki)

Élességállítás
Automatikus 
élességállítás

Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási modul TTL fázisfelismeréssel, 
11 fókuszpont (beleértve egy cross-type érzékelőt) és AF segédfény (tartománya 
kb. 0,5–3 m).

Érzékelési tartomány –1 – +19 Fé (ISO 100, 20 °C)
Objektív szervo • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri szervo AF (AF-S); Folyamatos szervo AF 

(AF-C); auto AF-S/AF-C választás (AF-A); prediktív élességkövetés, automatikusan 
aktiválódik a téma helyzetének megfelelően

• Kézi élességállítás (MF): Elektronikus távolságmérő használható
Fókuszpont 11 fókuszpont közül választható
AF-mező mód Egypontos, dinamikus mező, automatikus mező, 3D-követés (11 pont)
Élességrögzítés Az élesség rögzíthető az exponáló gomb félig történő lenyomásával (egyszeri 

szervo AF mód) vagy az AE-L/AF-L gomb megnyomásával

Vaku
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w: Az automatikus vaku automatikusan felnyílik

0, P, S, A, M: Manuális vakunyitás gombkioldással
A vaku kulcsszáma (m) 
20 °C-on

• ISO 200 értéknél: Kb. 17, 18 kézi vakuzással
• ISO 100 értéknél: Kb. 12, 13 kézi vakuzással

Vakuvezérlés • TTL: i-TTL kiegyenlített derítés és szabványos i-TTL vakuzás digitális SLR-hez 
420-szegmensű RGB érzékelő választható az SB-900, SB-800, SB-600, vagy 
SB-400 beépített vakuknál (i-TTL kiegyenlített derítés akkor érhető el, ha mátrix 
vagy középre súlyozott fénymérés van kiválasztva) 

• Automatikus rekesz: SB-900, SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
• Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk például: SB-900, SB-800, SB-80DX, 

SB-28DX, SB-28, SB-27, és SB-22S
• Távolság-prioritásos kézi: SB-900 és SB-800 vakuval használható

Vakumód • i, k, p, n, s, w: Auto, auto vörösszemhatás-csökkentéssel, ki; Derítés és 
vörösszemhatás-csökkentés a külön megvásárolható vakuegységeknél 
használható

• o: Automatikus lassú szinkron, automatikus lassú szinkron vörösszemhatás-
csökkentéssel, ki; lassú szinkron és lassú szinkron vörösszemhatás-
csökkentéssel a külön megvásárolható vakuegységeknél érhető el

• l, m, r, t, u, v, x, y, z, 1, 2, 3: Derítés és vörösszemhatás-csökkentés a 
külön megvásárolható vakuegységeknél érhető el

• 0: Derítés
• P, A: Derítés, hátsó redőnyre történő lassú szinkronizálás, lassú szinkron, lassú 

szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, vörösszemhatás-csökkentés
• S, M: Derítés, hátsó redőnyre történő szinkronizálás, vörösszemhatás-

csökkentés
Vakukompenzáció –3 – +1 Fé 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel

Expozíció
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Vaku készenléti jelzőfénye Akkor gyullad ki, ha a beépített vaku vagy a külön megvásárolható, vagyis a 
SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX, vagy SB-50DX vakuegység 
teljesen fel van töltve; a vaku villantása után 3 másodpercig villog teljes 
teljesítménynél

Vakupapucs Szabványos ISO 518 vakupapucs biztonsági retesszel
Nikon Kreatív 
Megvilágítási Rendszer 
(CLS)

Az Advanced Wireless Lighting (Fejlett Vezeték nélküli Megvilágítás)-t az SB-900, 
SB-800, vagy SU-800 vezérlőkent támogatja; A Flash Color Information 
Communication a beépített vakuval és valamennyi CLS-kompatibilis 
vakuegységgel használható

Szinkronizálási csatlakozó Az AS-15 vakupapucs-tápegység (külön beszerezhető)

Fehéregyensúly
Fehéregyensúly Automatikus (TTL fehéregyensúly a fő képérzékelővel és a 420 szegmensű RGB 

érzékelővel), 12 finomhangolható manuális mód, felhasználó által beállított 
fehéregyensúly, fehéregyensúly-sorozat

Élő nézet
AF módok Arcprioritás, széles AF mező, normál AF mező, témakövetés
Automatikus 
élességállítás

Kontrasztfelismerő automatikus élességállítás bárhol a képkockában (a 
fényképezőgép automatikusan megválasztja a fókuszpontot, ha az arcprioritásos 
AF vagy témakövetés került kiválasztásra)

Videó
Képméret (képpontban) • 1 280 × 720/24 kép/mp

• 320 × 216/24 kép/mp
• 640 × 424/24 kép/mp

Fájlformátum AVI
Tömörítés Motion-JPEG

Monitor
Monitor 2,7-inch (6,86 cm), kb. 230k pont, dönthető TFT LCD monitor, 100 % képfedés 

fényerőállítással

Visszajátszás
Visszajátszás Teljes képes és miniatűrös (4, 9, vagy 72 kép, illetve naptár szerinti) visszajátszás 

visszajátszás-zoommal, video lejátszás, animált videoklip lejátszás, diavetítés, 
hisztogram-megjelenítés, csúcsfények, automatikus képelforgatás és képfelirat 
(legfeljebb 36 karakter)

Csatlakozó
USB Nagysebességű USB
Videokimenet NTSC vagy PAL választható a képek egy külső készüléken jeleníthetők meg, 

miközben a fényképezőgép monitorja be van kapcsolva
HDMI kimenet HDMI C típusú csatlakozó; a fényképezőgép kijelzője kikapcsol, amikor a HDMI 

kábelt csatlakoztatja.
Tartozék csatlakozó Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön megvásárolható)

GPS: GP-1 (külön megvásárolható)

Támogatott nyelvek
Támogatott nyelvek Kínai (egyszerűsített és hagyományos), dán, holland, angol, finn, francia, német, 

olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol és svéd

Vaku
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• Ha nincs más feltüntetve, akkor a fényképezőgép műszaki adatai teljesen feltöltött akkumulátorral és 
20 °C-os működési környezetben 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.

Tápellátás
Akkumulátor 1 db újratölthető EN-EL9a Li-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-5a hálózati tápegység; EP-5 tápcsatlakozó szükséges hozzá (külön 

megvásárolható)

Állványmenet
Állványmenet 1/4 hüvelykes (ISO 1222)

Méret / tömeg
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 127 × 104 × 80 mm
Tömeg Kb. 560 g akkumulátor, memóriakártya vagy vázsapka nélkül

Üzemeltetési környezet
Hőmérséklet 0–40 °C
Páratartalom 85 %-nál kisebb (lecsapódás nélkül)

MH-23 gyorstöltő
Névleges bemeneti 
teljesítmény

100–240 V váltóáram (50/60 Hz)

Névleges teljesítmény 8,4 V / 900 mA egyenáram
Használható 
akkumulátorok

Nikon EN-EL9a vagy EN-EL9 újratölthető lítium-ion akkumulátor

Töltési idő Teljesen lemerült akkumulátor esetén kb. 1 óra 40 perc (EN-E9a) vagy 1 óra 30 
perc (EN-EL9)

Működési hőmérséklet 0–40 °C
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 82,5 × 28 × 65mm
Kábel hossza Kb. 1 800 mm 
Tömeg Kb. 80 g, tápkábel nélkül

EN-EL9a újratölthető Li-ion akkumulátor
Típus Újratölthető Lítium-ion akkumulátor
Névleges kapacitás 7,2 V/1 080 mAh
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 36 × 14 × 56 mm
Tömeg Kb. 51 g, érintkezőfedél nélkül
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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.

AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR objektív
Típus G-típusú AF-S DX Zoom-NIKKOR objektív beépített CPU és Nikon bajonettzárral
Támogatott 
fényképezőgépek

Nikon digitális SLR fényképezőgépek (DX formátum)

Gyújtótávolság 18–55mm
Maximális rekesz f/3.5–5.6
Konstrukció 11 elem 8 csoportban (beleértve 1 aszferikus elemet)
Képszög 76 °–28 ° 50 ´
Gyújtótávolság skálája 
(mm)

18, 24, 35, 45, 55

Távolságadatok A fényképezőgép vázhoz csatolva
Zoom szabályozása A zoom a zoomgyűrű forgatásával változtatható
Élességállítás Automatikus élességállítás Silent Wave Motorral; kézi élességállítás
Rázkódáscsökkentés Objektíveltolásos módszer lengőtekercses motorokkal (VCM)
A legkisebb 
gyújtótávolság

0,28 m a képérzékelő síkjának jelzésétől (0 61) minden zoom-beállításnál

Diafragma Hétlemezes diafragma lekerekített lemezekkel és teljesen automatikus rekesszel
Rekesztartomány f/3.5–22 18 mm-nél; f/5.6–36 55 mm-nél
Fénymérés Maximális rekesz
Szűrőátmérő 52 mm (P=0,75 mm)
Méretek Kb. 73 mm átmérő × 79,5 mm (a bajonettzártól az objektív végéig)
Tömeg Kb. 265 g
Objektív fényellenző HB-45 (külön megvásárolható); az alábbiakban látható módon csatlakoztatható)
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❚❚ Támogatott szabványok
• DCF 2.0-s verzió: A Design Rule for Camera File System (kamera fájlrendszer felépítési szabály, 

DCF) a digitális fényképezőgépek gyártóinak körében használatos szabvány, amely 
biztosítja a különböző gyártmányú fényképezőgépek közötti kompatibilitást. 

• DPOF: A Digital Print Order Format (digitális nyomtatási előrendelés formátum) (DPOF) az 
egész iparágban elterjedt szabvány, amelynek segítségével a képek a memóriakártyán 
tárolt nyomtatási lista alapján nyomtathatók ki. 

• Exif 2.21-es verzió: A D5000 kezeli az Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still 
fényképezőgép) szabvány 2,21-es verzióját, amely a fényképekkel tárolt adatok 
felhasználásával lehetővé teszi a színhelyes képmegjelenítést az Exif szabványt kezelő 
nyomtatókon. 

• PictBridge: A digitális fényképezőgépek és a nyomtatók gyártóinak együttműködésével 
született szabvány, amely lehetővé teszi a fényképek közvetlen, számítógépre történő 
másolás nélküli kinyomtatását. 

• HDMI: A High-Definition Multimedia Interface nagy felbontású multimédia-csatoló a 
fogyasztói elektronikai termékekben és audio-/video eszközökben alkalmazott multimédia-
csatoló szabvány, amely lehetővé teszi audiovizuális adatok és ellenőrző jelek továbbítását 
HDMI kompatibilis eszközökre vezetékes kapcsolaton keresztül.

Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések
A Macintosh, a Mac OS és a QuickTime az Apple Inc. bejegyzett védjegyei. A Microsoft, a Windows és a 
Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy a Microsoft Corporation védjegyei az 
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az SD logó az SD Card Association védjegye. A 
PictBridge és az SDHC logók védjegyek. HDMI, a HDMI logó és High-Definition Multimedia Interface a 
HDMI Licensing LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az útmutatóban és a Nikon termékhez tartozó 
egyéb dokumentációkban megemlített egyéb márkanevek tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett 
védjegyei.
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Az akkumulátor élettartama
A teljesen feltöltött állapotban lévő akkumulátorral készíthető felvételek száma függ az 
akkumulátor állapotától, a hőmérséklettől és a fényképezőgép használatának módjától. Az 
EN-EL9a (1080 mAh) akkumulátorra vonatkozó mintaadatokat lásd alább.
• Egyképes kioldási mód (CIPA szabvány 1): Kb. 510 kép
• Folyamatos kioldási mód (Nikon szabvány 2): Kb. 2900 kép

1 A mérés 23 °C (±2 °C) hőmérsékleten történt, AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G ED 
VR objektívvel, az alábbi feltételek között: az objektív minden képnél végtelenről 
minimális távolságra váltott, 30 másodpercenként készült egy-egy felvétel, a fénykép 
elkészülte után a monitort 4 másodpercre bekapcsolják; a tesztelő megvárja, míg a 
fénymérők kikapcsolnak a monitor kikapcsolása után; a vaku teljes teljesítménnyel villant 
egyszer, minden felvétel készítésekor. A mérés élő nézet mód használata nélkül történt.

2 A mérés 20 °C hőmérsékleten történt, AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G ED VR 
objektívvel, az alábbi feltételek között: folyamatos kioldási mód, az élességállítási mód AF-
C-re állítva, a képminőség JPEG basic (alap), a képméret M (medium (közepes)), a 
fehéregyensúly v, az ISO érzékenység ISO 200-ra állítva, a záridő 1/250 mp, az exponáló 
gomb, 3 mp-en keresztül történő félig lenyomása után háromszori, a végtelenről 
minimumra történő élességállítás; hat egymást követő felvétel elkészítése után a 
monitor 4 másodpercre bekapcsolva, majd kikapcsolva; Az egész művelet a fénymérő 
kikapcsolása után megismételve.

A következők csökkenthetik az akkumulátor élettartamát:
• A monitor használata
• A kioldógomb félig lenyomva tartása
• Ismétlődő automatikus élességállítási műveletek
• NEF (RAW) képek készítése
• Hosszú záridő használata
• GP-1 GPS egység használata
• A rázkódáscsökkentés használata VR objektívekkel

Az újratölthető Nikon EN-EL9a akkumulátorok lehető legjobb kihasználása érdekében:
• Tartsa szárazon az akkumulátor érintkezőit. A beszennyeződött érintkezők ronthatják az 

akkumulátor teljesítményét.
• Töltés után azonnal kezdje el használni az akkumulátorokat. A használaton kívüli 

akkumulátor fokozatosan elveszíti töltöttségét.
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