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Gyártmány dokumentáció 
 
A gyártmány dokumentációja az alább felsorolt kézikönyveket tartalmazza. Olvassa el a 
teljes dokumentációt, hogy a legtöbbet hozhassa ki az Ön kamerájából. 
 
 Gyors start kézikönyv 
A gyors start kézikönyv bemutatja a kicsomagolás folyamatát, a kamera beállítását, az első 
fényképek elkészítését és a képek számítógépbe való áttöltését. 
 
Digitális fotózás kézikönyv 
A Digitális fotózás kézikönyv (ez a dokumentum) tartalmazza a teljes felhasználói 
útmutatót 
 
Referencia CD 
A referencia CD információkat tartalmaz a kamerájához tartozó szoftverről. A referencia 
CD tartalmának megjelenítéséről a Gyors start kézikönyv–ben talál információkat. 
 
 
 
 
 
 
FIGYELEM: Por a CCD-n 
A Nikon minden lehetséges módon meg próbálja akadályozni, hogy por kerüljön a gyártás és eladás 
során a CCD felületére. Azonban a D70 cserélhető objektíves gép lévén, por kerülhet a géptestbe az 
objektív csere során. A bekerült por rátapadhat a CCD felületére és bizonyos esetekben megjelenhet 
a fotón. A por bekerülését megakadályozandó ne cserélje az objektívet poros környezetben. Amikor 
nem használja az objektívet bizonyosodjon meg, hogy visszahelyezte a gépre a védő kupakot Ha a 
por behatolt a kamerába tisztítsa meg a CCD-t a 194-195 oldalon található útmutató szerint, vagy 
tisztíttassa ki a gépet egy hivatalos  NIKON szervizben. A por által hagyott nyomok retusálhatóak a 
Nikon Capture 4 (külön forgalmazott) szoftverrel, vagy egyéb gyártók képfeldolgozó szoftverével. 
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Biztonsági előírások 
Az Ön és az Ön gépének biztonsága érdekébe olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági előírásokat  
 
Biztonsági előírás 
 
Ne nézzen a napba a keresőn keresztül 
A nap vagy egyéb erős fényforrás nézése maradandó szem károsodást okozhat 
 
Kapcsolja ki a gépet azonnal amint hibás működést észlel 
Ha a kamerából vagy az AC adapterből füstöt lát felszállni vagy szokatlan szagot érzékel, kapcsolja le a 
hálózatról vagy vegye ki az elemeket vigyázva, hogy ne okozhasson tüzet. A működtetés folytatása sérülést 
okozhat. Az akkumulátor eltávolítása után a gépet vizsgálat céljából vigye egy hivatalos  NIKON szervizbe. 
 
Ne használja a gépet gyúlékony gáz jelenlétében 
Ne használjon elektromos eszközt gyúlékony anyag jelenlétében mert tüzet vagy robbanást okozhat. 
 
Ne akassza gyerek nyakába a kamera hevederét 
A nyakba akasztott heveder a gyerek megfojtását eredményezheti 
 
Ne szedje szét 
A belső részegységek érintése sérülést okozhat. Hibás működés esetén a javítást csak kiképzett személyzet 
végezheti. Ha esés következtében a termék kinyílik vagy eltörik távolítsa el az elemeket, vagy kapcsolja le a 
hálózatról, és a terméket vizsgálat céljából vigye egy hivatalos NIKON szervizbe. 
Járjon el elővigyázatosan az elemek kezelését illetően 
Az akkumulátorok kifolyhatnak vagy felrobbanhatnak a szakszerűtlen kezelés folytán. Járjon el a következők 
szerint az akkumulátorok használata során 
• Bizonyosodjon meg, hogy a gép kikapcsolt állapotban van mielőtt elkezdené az akkumulátor cseréjét. Ha 
AC adaptert használ az legyen kikapcsolt állapotban. 
• Csak a gyártó által a termékhez jóváhagyott elemeket használjon. Ne keverje a régi és új  vagy különböző 
típusú elemeket. 
• Ne próbálja meg az elemeket fordítva behelyezni. 
• Ne zárja rövidre és ne szedje szét az elemeket. 
• Ne tegye ki az elemeket tűznek vagy nagy melegnek. 
• Ne dobja tűzbe vagy vízbe az elemeket.  
• Helyezze vissza az érintkező védőt szállítás közben. Ne tárolja és szállítsa fémtárgyak társaságában mint 
pl. nyaklánc, hajtű. 
• Az elemek hajlamosak kifolyásra ha teljesen lemerültek. A termék sérülését megelőzendő vegye ki az 
elemeket, ha azok kifogytak. 
• Használaton kívül helyezze vissza az érintkező védőt és tárolja hűvös helyen. 
• Használatot rögtön követően, vagy hosszabb használat során az elem felforrósodhat. Csere előtt kapcsolja 
ki a gépet és hagyja az akkumulátort kihűlni. 
• Hagyja abba az elem használatát ha bármely rendellenességet észlel az elemmel kapcsolatban, pl. 
színének megváltozása vagy deformáció. 
Használjon megfelelő kábelt 
Csak a NIKON által mellékelt vagy forgalmazott kábeleket használjon a kamera csatlakoztatása során 
Tartsa távol a gyerekeket a kamera használatától 
Különös gondossággal járjon el kis gyerek esetében, hogy ne kerülhessen az akku vagy egyéb apró 
részegységek a gyerek szájába. 
Memória kártya cseréje 
A memória kártya felforrósodhat a használat során. Járjon el körültekintően a kártyacsere során. 
CD-ROM 
A termékkel forgalmazott  CD-k nem játszhatók le audio CD lejátszón. Audió lejátszón való lejátszásuk 
halláskárosodást vagy a berendezés meghibásodását okozhatja. 
Járjon el körültekintően a vaku használata során 
A vaku használata az alanyok időleges elvakítását okozhatja. Különösképpen vigyázzon kisgyerek fotózása 
esetén, a vaku ne legyen az alanyhoz közelebb 1 méternél. 
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A kereső használata 
A dioptria állításánál járjon el körültekintően, hogy elkerülje a szemének az ujjával okozott sérülését. 
Kerülje az LCD megérintését 
A monitor sérülése esetén kerülje a törött üveg érintését és a folyékony kristály szembe vagy szájba jutását. 
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Bevezetés 
Előkészületek 

 
 
 
Ez a fejezet a következő részekre van osztva: 
 
Áttekintés 
Olvassa át ezt a fejezetet, hogy képet kapjon a könyv felépítéséről, a 
szimbólumok jelentéséről. 
 
A kamera megismerése 
A kamera részegységeinek a nevéről és funkciójáról talál leírást 
ebben a fejezetben 
 
Első lépések 
A kamera előkészítése használatra, az akku és memória kártya 
behelyezése az objektív és heveder felszerelése valamint a dátum és 
nyelv beállítása lépésről lépésre. 
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Áttekintés 
 
Köszönjük, hogy a NIKON D70 tükörreflexes, cserélhető objektíves 
fényképező gépet választotta. Ez a könyv azért készült, hogy segítse 
Önt a NIKON kamerával készült digitális képek készítése során. Első 
használat előtt olvassa el ezt a könyvet, és tartsa kéznél a használat 
során. Az információk könnyű megtalálása érdekében a könyvben a 
következő szimbólumokat használjuk: 
 
Ez az ikon jelzi azokat az részeket amelyeket el kell olvasnia használat előtt, 
hogy megelőzze a kamera károsodását.  
Ez az ikon jelzi azokat az részeket amelyeket el kell olvasnia használat előtt. 
 
Menüparancsok előtt álló ikon 
 
Hasznos tippekre figyelmeztető ikon 
 
Ezt az ikont látja, ha más helyen bővebb információt talál a témáról. 
 
Ezzel az ikonnal jelöljük azokat a beállításokat amelyeket finomhangolhat az 
„egyedi” menüből 
 

 Teszt fotók készítése 
Mielőtt fontos eseményt fényképez (esküvő, nyaralás) készítsen tesztképeket, 
hogy bizonyosodjon meg a kamera helyes működéséről. A Nikon nem vállal 
felelősséget a kamera meghibásodásából adódó kárra vagy nyereség 
kiesésre. 

 Tanulás egy életen át 
Részeként a Nikon “Életen át tartó tanulás” programjának, folyamatosan 
megújuló információkat találhat a következő webhelyeken: 
• U.S.A. felhasználóknak: http://www.nikonusa.com/ 
• Európai felhasználóknak: http://www.europe-nikon.com/support 
• Ázsiai, Óceániai, Közel Keleti és Afrikai felhasználóknak: http://www.nikon-
asia.com/ 
Keresse fel ezeket a webhelyeket, hogy legyen napirenden a legújabb 
gyártmány információkkal, tippekkel és válaszokkal a Gyakran Ismételt 
Kérdésekre, valamint általános tanácsokkal a digitális fotózást illetően. 
Kiegészítő információkat a körzetében található Nikon képviseleten is találhat. 
A kapcsolatfelvétel ügyében tekintse meg az alábbi Web lapot : 
http://nikonimaging.com/ 

A használati útmutató pótlása 
Ha Ön elveszíti az útmutatót díj ellenében pótolhatja bármely Nikon szerviz 
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képviseleten 

Bevezetés—A fényképezőgép 
megismerése 
 
Szenteljen néhány percet a kamera felépítésének megismerésére. Helyezzen 
könyvjelzőt erre a helyre, hogy könnyen visszataláljon ide a könyv olvasása 
során 
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Kijelző 

1  Zársebesség................................ 76 
Expozíció kompenzáció értéke..... 86 
Vaku kompenzáció értéke ........... 102 
Fehér egyensúly beállítás ............ 50 
Sorozat mód képeinek száma....... 87 

2. Érzékenység (ISO) kijelző............... 46 
Automatikusérzékenység kijelző... 142 

3  Elem állapot kijelző....................... 24 
4  Vaku szinkron mód........................ 95 
5  Kép minőség.................................. 41 
6  Kép méret ..................................... 43 
7  Fehér egyensúly mód.................... 48 
8  Expozíció visszaszámláló.............. 25 

A puffer telítődéséig hátralévő  
Felvételek száma………….............. 62 
Fehér egyensúly mintafájl  
felvétel kijelző................................. 52 
Távvezérlő üzemmód kijelző….... 107 

9  “K” megjelenítése ha még több  
mint 1000 képnek van hely............. 45 

10  Hangvisszajelzés kijelző................ 138 
11  Apertúra (f/-szám) ….................... 76 

Sorozat elemei sorszáma.............. 87 
PC mód kijelző ...................... 172 

12  Óra elem állapot kijelző.................. 16 
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13  Vaku kompenzációkijelző.…........ 102 
14  Expozíció kompenzáció kijelző…... 86 
15  Program eltolás….. kijelző.............. 77 
16  Autófókusz mód............................ 139 
17  Fókusz mező................................. 66 

AF- mező mód…......................... 140 
18  Fénymérés mód visszajelző........... 75 
19  Önkioldó visszajelző…….............. 105 

Távvezérlő visszajelző …............  107 
20  Sorozatkép-állapot visszajelző ...... 87 
21  Sorozatkép mód visszajelző .......... 87 
22  Expozíció mód visszajelző.............. 62 
19 
22 
21 
20 
13 
14 
15 
16 
 
 
 
17 
18 

LCD Háttér megvilágítás 
A  gomb megnyomása aktiválja az LCD monitor háttérvilágítását, hogy 
sötétben is lehetővé váljon a kijelző leolvasása. 
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A kereső felépítése 
 
 

 
Fejlett fókusz mező megjelenítés 

Világos háttér előtt az aktív fókusz mező ( 66) fekete színnel van kiemelve. Ha 
a háttér világos az aktív fókusz mező élénk pirossal van megjelenítve, hogy a 
fókuszmező kiemelkedjen a háttérből (“Vari-Brite” fókusz). A kereső. Igény 
szerint az egyedi (Custom) menüből megjeleníthető a keresőn egy rácsozat. 
(Grid display; 144) Ez a rács hasznos segédeszköz a párhuzamosság 
ellenőrzéséhez vagy a tilt shift Nikkor lencsék használata esetén. 
A kijelző sajátos karakterisztikájának megfelelően a kiválasztott fókusz mező 
körül vékony vonalakat észlelhetünk amelyek mintegy kisugároznak az aktív 
fókusz mezőből, és vörössé válnak ha a kiválasztott mező aktiválódik. Ez a 
jelenség természetes és nem jelent hibát. 
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2 
3 
2 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 
1.8-mm referencia kör a közép   

súlyozott fényméréshez….....75 
2.Fókusz mezők ….............. 66 
   Spot fénymérés célpontok ... 75 
3.Referencia rács (ha On van         

kiválasztva a Custom 
menüben…………………….144 

4.Fókusz kijelző...................... 28 
5.Fókusz mező....................... 66 

AF-mező ……..................... 140 
6.Automatikus expozíció(AE) 

rögzítés………………………. 84 
Vakuérték rögzítés  ............ 103 

7.Zár sebesség........................ 76 
8.Blende .................................. 76 
9.Vaku kompenzáció kijelző... 102 
10.Expozíció kompenzáció ….. 86 

 
11.Hátalévő képek száma........ 25 

A puffer telítődéséig hátralévő 
felvételek száma................... 62 
Fehér egyensúly mintafájl  
felvétel visszajelző................ 52 
Expozíció kompenzáció  
értéke………………………... 86 
Vaku kompenzáció értéke.. 102 
PC mód visszajelző............ 172 

12.Vaku készenlét visszajelző  97 
13.Elem állapot visszajelző ..... 24 
14.Elektronikus analóg expozíció 

kijelző.................................... 82 
Expozíció kompenzáció ....... 86 

15.Automatikus érzékenység 
kijelző.................................. 142 

16. “K” megjelenítése ha még 
több mint 1000 képnek   
van hely.…………………...….45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A kereső kijelzője 
A fókusz mező és rács vonal kijelző (fejlett fókusz megjelenítő) melegben 
hajlamos kivilágosodni, hidegben csökken a válaszideje. A többi kijelző 
melegben besötétülhetnek hidegben megnőhet a válaszidejük. Mindegyik 
kijelző állapota vissza áll szoba hőmérsékleten. 

Hiányzó akku 
Ha az akku teljesen lemerül vagy hiányzik a kereső elhomályosodik. Ez a 
jelenség természetes és nem jelent hibás működést. A kereső ismét 
kivilágosodik ha egy feltöltött akkut helyez a gépbe. 
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A programmód tárcsa 
 
Az automatikus téma programok mellett, amelyeket a programmód – 
váltó tárcsával rendkívül egyszerűen tudunk kiválasztani, a D70 
tartalmaz teljesen manuális programmódokat is amelyek által Ön 
teljes mértékben kézbe tarthatja a kamera beállításait. 
 
 
 
Automata téma-programok 
 
 

Auto (  32) 
„Célozz és lőj” technikára alapozva, a kép teljes kontrollját a 
kamerára bízza. Kezdő fotósoknak ajánlott üzemmód. 

Portrait (  32) 
Elmosódott hátterű portréfotózás esetén használatos mód 

Landscape(  32)  
Maximum mélységélesség természetfotózásnál 

 Close Up (  33)  
Makrófotózás, növény rovar közel kép 

 Sport (  33)  
Mozgások befagyasztása, sport felvételeknél használják. 

.Night Landscape (  33)  
Éjszakai tájkép fotózása esetén használjuk. 

 Night Portrait (  34)  
Sötét háttér előtt készített portrék esetén használjuk.  
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Kézi programmódok 
 
 
 
Válassza ezeket a programmódokat, hogy teljes mértékben kézben 
tartsa a kamera beállításait, beleértve a zár sebességet és blendét, 
vaku módokat és menüt. 
 
 
 
 
 
 
 

P Auto Multi Program (  77) 
A fényképezőgép kiválaszt egy témára optimalizált 
zársebesség blende kombinációt, de rugalmasan állítható a 
zár a blende vagy az expozíció kompenzáció. ( 77), ( 86). 
S Shutter-Priority Auto ( 79) 
 Zárprioritás Az Ön által kiválasztott zársebességhez a gép 
blendét választ. Gyors mozgás befagyasztására, vagy 
bemozdulásos mozgás illúzió keltése esetén használható. 
A Aperture-Priority Auto ( 81) 
Állítsa be a blendét a megfelelő értékre a gép a zárat ehhez 
fogja hangolni. 
M Manual (  82) 
Teljes kézi vezérlés 
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Navigáció a menükben 
A többirányú nyomógomb használható a menükben való navigációra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az exponáló gomb 
A kamerának két állapotú exponáló gombja van. A kamera beállítja a 
fókuszt és fényt mér ha félig nyomjuk be az exponáló gombot. A 
fókusz és a fénybeállítás zárolódik mindaddig amíg nyomjuk a 
gombot. A fotó elkészítése érdekében nyomjuk le teljesen az 
exponáló gombot. 

 
 A többirányú nyomógomb 

Ez a gomb arra is használható, hogy kiválasszuk a kijelölt menüelemeket. 
Néhány esetben előfordulhat, hogy az itt leírt műveletek nem hajthatók végre. 

Automatikus fénymérés kikapcsolása 
Alaphelyzetben a kamera még 6 mp.-ig fénymérést végez miután Ön elvette a 
kezét az exponáló gombról. A zársebesség és blende kijelzők kikapcsolódnak 
az energiatakarékosság érdekében (auto meter off). A kikapcsolási késleltetés 
hossza a „Custom Setting 23 (Meter-off; 153)”.menüpont alatt állítható. 
 

Kurzor fölfelé 
mozgatás 

Mégse parancs 
és visszatérés 
az előző menübe 
vagy léptetés 
balra 

Almenü 
megjelenítés 
kiválasztás vagy 
léptetés jobbra

Kurzor mozgatás 
lefelé 
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Bevezetés—Lépésről lépésre 
 
A fényképezőgép heveder felszerelése 
Csatolja fel a kamera hevedert a kamera hevedertartóira az alábbi 
ábrák útmutatása szerint 

 
 
A monitor védőburkolat 
 
Szállítás vagy tárolás közbeni monitor védelem céljából 
egy átlátszó műanyag védőburkolat ( BM-4 LCD 
monitor burkolat) van a kamerához mellékelve. A 
burkolat eltávolítása céljából miközben biztosan tartja a 
kamerát húzza ki óvatosan a burkolat alját mint látható 
a jobb oldali képen(1).Ha a borító alja szabaddá. vált 
emelje el (2) és távolítsa el mint ahogyan az ábrán 
látható(3) A védő visszahelyezése érdekében illessze a 
védőn található akasztókat a monitor felső részén 
található résekbe(1) majd nyomja le a borító alsó részét 
mindaddig míg az egy kattanás kíséretében a helyére 
nem ugrik.(2) 
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Az elemek behelyezése 
A D70 A következő elemeket használja 
 
 

Tölthető Nikon EN-EL3 
akku 1 db. 

• Kamerához mellékelve 
• Feltölthető a mellékelt MH-18 
gyorstöltővel (töltse fel első használat 
előtt vagy hosszas kihagyást 
követően. A részletekért nézze át a 
töltő gépkönyvét.). Kb. 2 óra 
szükséges az akku teljes 
feltöltődéséhez. 

CR2 lítium elemek 3 db.  
• Kereskedelemben beszerezhető 
elem.. 
• Nem tölthető újra. 
• Csak az eredeti MS-D70 
elemtartóban használható. Helyezze 
a tartóba az elemeket az ábrán 
látható módon 

 

1 Kapcsolja ki a kamerát 
Mindig kapcsolja ki a kamerát, mielőtt kicserélné az elemeket! 

2 Távolítsa el az elemtartó fedelét 

Az elemtartó zárját forgassa el a  jel irányába.(1), és 
távolítsa el a fedelet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Olvassa el az elemekkel kapcsolatos figyelem felhívást 
 Olvassa el és kövesse a II-III és 196-197 oldalakon, valamint az elem  
gyártója által mellékelt használati utasításokat és biztonsági 
figyelmeztetéseket. 



 15 

3 Helyezze be az akkut vagy az elemekkel 
feltöltött elemtartót 
Helyezze be az elemeket vagy elemtartót a jobb 
oldalon .látható ábrának megfelelően. 
 

4 Helyezze vissza az elemtartó fedelét 
Figyeljen arra, hogy az elemtartó fedele jól le legyen 
zárva 
Li-ion BATTERY PACK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elemek eltávolítása 
Mielőtt eltávolítaná az elemeket, kapcsolja ki a gépet és nyissa ki az elemtartó 
fedelét. Helyezze vissza az akkura a kivezetés védőkupakot, ha az akkut 
éppen nem használja 

CR2 Elemek 
A CR2 elemek teljesítményük maximumát szobahőmérsékleten adják le. 
Alacsony hőmérsékleten a CR2 elemek sokat veszítenek kapacitásukból 
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Alapvető beállítások 
Amikor először kapcsolja be a kameráját, a monitoron a nyelv 
kiválasztása menü jelenik meg és a  ikon villog a vezérlő 
panelen. Kövesse az alábbi lépéseket a nyelv kiválasztása és a 
dátum és idő beállítása érdekében. 
 
 
 
 
 

Nyelv kiválasztása menü Válasszon ki egy nyelvet

 
Dátum menü megjelenítése 

Lépjünk ki a menüből. A monitor kikapcsol 

Állítsa be a dátumot és időt 
A négyirányú gombot jobbra és 
balra mozgatva kiválaszthatjuk a 
menü elemet le és fel mozgatva, 
az értékét változtathatjuk 
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Alapvető beállítások 

Ha a  gombot nem nyomjuk meg a nyelv kiválasztását követően a nyelv 
választó menü a következő bekapcsolásnál ismét megjelenik. Míg ez a 
művelet nincs elvégezve az ikon villog és nem lehetséges képet készíteni 
vagy egyéb beállításokat eszközölni. 
 

Az óra elem 
Az óra-naptár egy külön tölthető elemről üzemel, amely szükség szerint 
feltöltődik a fő akkuról vagy a kamera egy opcionális EH5 AC adapterről 
üzemel. Három napos töltés kb. egy hónapig működteti az órát. Ha az óra 
ikon villog akkor ez az óra elem kimerülését jelzi és az óra visszaáll 
2004.01.01 00:00:00-ra Állítsa be az órát a helyes értékre a 161 oldalon 
található leírás szerint. 
 

A kamera Óra 
A kamera órája kevésbé pontos mint a legtöbb átlagos óra. Ellenőrizze sűrűn 
és állítsa be ha szükséges. 
 

A nyelvezet (  163) 
A kamera menü és üzenet nyelvezetének beállításához használja a 
Language menüpontot a beállító menüben. 
 
Dátum ( 161) 
Használja a Date menüpontot a dátum és idő beállításához. 
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Az objektív felhelyezése 
A Nikon a G vagy D típusú CPU-val ellátott objektíveket javasolja, 
hogy teljes mértékben kihasználhassa a kamerája teljesítményét 

 
A CPU objektívnek 
elektronikus 
kontaktusai vannak 

G típusú objektív D típusú objektív 
 

 

1 Kapcsolja ki a kamerát 
Mindig kapcsolja ki a kamerát ha objektívet cserél 

2 Helyezze fel az objektívet 
A géptesten és az objektíven lévő jelölést illessze 
össze. Anélkül, hogy megnyomná az objektív 
kioldó gombot, forgassa el az objektívet az óra 
mutató járásával ellentétes irányba, mindaddig 
amíg bepattan a helyére. 

3 Rögzítse a blendét a minimum értéken. Ha 
Ön egy G típusú lencsét használ, amelyen van 
blende gyűrű akkor ez a lépés kihagyható. Ha 
nem G típusú lencsét használ és ezt a lépést 
kihagyja a gép bekapcsolása után keresőben a 
blende kijelzés villogni fog és kép készítése 
mindaddig nem lehetséges amíg nem kapcsolja 
ki a gépet és állítja a legkisebb blendére az 
objektívet. 
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Óvja a kameráját a portól és szennyeződéstől.  

 A por föld, vagy egyéb a kamerájába került idegen anyag 
foltként jelenik meg a képen vagy a keresőn. Ha levette 
az objektívet a gépről azonnal helyezze fel a védősapkát 
az objektív foglalatra. Objektív cserénél a gépet tartsa az 
objektív foglalattal lefele. fordítva. 

Az objektív leszerelése 
Győződjön meg arról, hogy a gépét kikapcsolta mielőtt a 
lencsét kicseréli. Az objektív cseréjéhez nyomja meg az 
objektív kioldó gombot és forgassa az objektívet az óra 
mutató járásával megegyező irányba. 
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Memória kártya behelyezése 
Film helyett a D70 kamera Compact Flash vagy 
microdrive memória kártyát használ a képek 
tárolására. A jóváhagyott memória kártyák 
megtekintése céljából olvassa el a „Műszaki 
jegyzetek: Jóváhagyott memória kártyák” című 
függeléket ( 192). 

1 Kapcsolja ki a kamerát  
Kapcsolja ki a gépét mielőtt memória kártyát 
cserél. 
 

2 Nyissa ki a kártya tartó ajtaját 
A jobb oldali ábra útmutatása alapján nyissa ki 
a memória kártya tartó ajtaját. 
 

3 Helyezzen be egy memória kártyát 
Helyezzen be egy kártyát a monitor felé álló 
hátoldali címkével.(1) Ha a kártya teljesen be 
van csatlakozva a memória műveletet jelző 
lámpa meg gyullad és a kártya kidobó gomb 
kiemelkedik.(2). Zárja vissza a kártya tartó 
ajtaját 
 
 
 

Memória kártya behelyezése 
Helyezze előbb be a kártyát előre mutató csatlakozó 
sávval. A fordítva behelyezett kártya károsíthatja a 
gépét vagy a kártyáját. Ellenőrizze, hogy a kártya 
megfelelő pozícióban van-e. A memória kártya foglalat 
nem zár be derékszöget a géptesttel (l. jobb oldali 
ábrán) Kártya cserénél illessze pontosan a kártyát a 
foglalat résébe. 

Csatlakozó

Behelyezés 
iránya 

Hátoldali 
cimke 
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4 Formázza a memória kártyát 
Az első használat előtt a memória kártyát formázni kell. 
 

Memória kártya formázása 
A memória kártya formázása minden adatot töröl a 
kártyáról. Bizonyosodjon meg, hogy minden értékes 
adatot lementett a kártyáról a művelet előtt.( 171-174) 
 

A kártya formázásához nyomja meg a gombot 
( és )gombokat egyszerre kb. 2 mp.-ig. A 
zársebesség kijelzőn a  felirat felvillan és a 
pozíció számláló is elkezd villogni. Másodszor 
megnyomva a 2 gombot 1 mp.-ig a gép leformázza a 
memória kártyát. Bármely más gomb megnyomásával 
formázás nélkül kiléphetünk.  

 
Formázás alatt a  felirat van a pozíció számlálón. 
Ha a formázás elkészült a pozíció számláló megjeleníti 
a jelen beállításokkal elérhető fotók számát. 

Formázás alatt 
Ne távolítsa el a memóriakártyát és ne szüntesse meg a kamera 
tápellátását. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formázás ( 160) 
A memória kártyák megformázhatók a Setup menü Format pontjával is 
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 Memória kártya eltávolítása 
A kártya adat vesztés veszélye nélkül eltávolítható a 
kikapcsolt gépből. Eltávolítás előtt várja meg amíg az 
adat átvitel lámpa ki nem alszik. Kapcsolja ki a gépet és 
távolítsa el a kártyát. Adatvesztést, kártyahibát, vagy 
kamera meghibásodást okozhat ha akkor távolítja el a 
memória kártyát amikor az átvitel lámpa világít. Ez 
eltávolításhoz nyissa ki a memória kártya tartó ajtaját és 
nyomja meg az „eject” gombot. A kártya részlegesen 
kilökődik (1) A kártya ezután kézzel eltávolítható.(2). Ne 
nyomja meg egyszerre a kártyát és az „Eject” gombot 
mert a kártya megsérülhet 
Megjegyzés: A kártya meleg lehet használat után 
Figyeljen erre amikor a kártyát eltávolítja a gépből 
 
 

Ha nincs memória kártya a gépben 
Ha nincs kártya behelyezve a gépbe mikor az elemeket 

behelyezzük fog  megjelenni  az expozíció 
korrekció kijelzőn.  

átvitel LED 
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Lépésről-lépésre 
Alapszintű fényképezés és visszajátszás 

 

Ez a fejezet az alábbi részekre van osztva 
A fotózás alapjai 

Ebben a fejezetben részletesen megismerkedhet az Auto ( ) 
program móddal amely optimális eredményt ad a legtöbb helyzetben.  
 

 
A visszajátszás alapjai 
A képek monitoron való visszajátszásához olvassa el ezt a fejezetet. 
 
Program motívumok 
Ez a szakasz a többi program motívum leírását tartalmazza, előtérbe 
helyezve a kreativitást a legkülönbözőbb témák esetén. 
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A fotózás alapjai 
 
1. lépés—Állítsa a programvezérlő 
tárcsát a jelhez 
Forgassa a programvezérlő tárcsát az  jeléhez. 
Ebben az automata módban a beállítások 
többsége a kamera által kerül beállításra fotózás 
körülményeit figyelembe véve. Ez az üzemmód 
elsősorban a kezdő fotósoknak ideális. 
 
2. lépés—A gép beüzemelése 
Az első kép elkészítése előtt üzemelje be a gépet 
az alábbiak szerint. 

2.1 Kapcsolja be a kamerát 
Az LCD képernyő bekapcsolódik és a kereső 
kivilágosodik. 
 

2.2 Ellenőrizze az akkumulátor töltését 
Ellenőrizze az akku energiaszintjét a 
keresőben vagy a hátoldali panelen. 
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2.3 Ellenőrizze a felvétel visszaszámlálót. 
A keresőben és a monitoron megjelenő felvétel  
visszaszámláló az aktuális beállítások szerinti a 
kártya beteléséig hátralévő felvételek számát 
mutatja. Ha ez a szám eléri a nullát a 
visszaszámláló villogni kezd és a zársebesség 
kijelzőn a  vagy  felirat jelenik meg. 
Azonos beállításokkal további felvétel készítése 
csak képek törlését követően vagy kártyacsere 
után lehetséges. Alacsonyabb felbontással vagy 
kisebb méretben esetleg készíthet további 
felvételeket. 

2 
 Nem CPU Objektívek 

A digitális programmódok csak CPU objektívekkel használhatóak. A zár 
kioldás blokkolódik ha nem CPU objektívet helyezünk a gépre. Ld. Opcionális 
tartozékok a D70-hez (  183). 
 

CR2 Elemek 
Az elemek típusától függően több időre lehet szükség az expozíció számláló 
frissítéséhez a CR2 elemek használata esetén.  
 

 
Olvassa el a „Hibajavítás” fejezetet ( 200) ha az expozíció számlálón villogni 
látja  a  feliratot.  
 

 A kijelző kikapcsolt állapotban 
Ha a kamerát kikapcsolja és van benne memória kártya és akku, a státusz 
kijelzőn a még elkészíthető felvétel számot láthatja. 
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3.lépés—Állítsa be a képet 
Ha a programválasztó tárcsa a  álláson van a kamera beállítja 
önmagát, optimális eredményt adva a legtöbb esetben. A kép 
minőségét méretét és a fotó módot az alábbi táblázatból választhatja 
ki.. 
Ld. “A kép elkészítése” ( 35). 

O  

o 
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4. lépés—A kép megszerkesztése 
Válasszon egy fókusz módot és szerkessze meg a 
képet 

4.1 Válassza az autófókusz beállítást  
Bizonyosodjon meg, hogy a fókusz mód választó 
gomb az autófókusz AF  állásban van. Ebben a 
beállításban a kamera élesre állítja a képet, 
hogyha benyomja félig a kioldót. A kép csak az 
élesre állítás után készíthető el.. 

4.2 Szerkessze meg a képet 
Az ajánlott testtartás fotózás közben, az egyik láb 
álljon egy fél lépéssel a másik előtt, és a felsőtest 
legyen stabil. A bemozdulást elkerülendő (kamera 
berázása) fogja a gépet mindkét kezével, a 
könyökét szorítsa finoman a felsőtestéhez. A 
markolatot fogja a jobb kezébe és támassza meg a 
kamera vázat a ballal.  
 

A kereső lefedettsége 
A kereső egy kevéssel kisebb területet mutat mint amennyi a képre kerül 
(95% vízszintesen és függőlegesen)  
 

A kereső élesre állítása 
A kereső dioptriaállítási lehetőséggel van ellátva, hogy 
alkalmazkodni tudjon az egyedi látásbeli különbségekhez. 
Beállítás céljából forgassa le és fel a dioptria állító tárcsát, 
mindaddig míg éles képet nem lát. Ha szükséges a gumi 
szemkagylót el lehet távolítani. Visszahelyezésnél 
figyeljen, hogy a feliratozott része kerüljön alulra. Dioptria 
állítás során figyeljen, hogy véletlenül ne szúrja ki a 
szemét az ujjával. A dioptriát -1,6m-1 +0,5m-1 között lehet 
állítani. Korrekciós lencsékkel (külön kapható) ( 190) –5 
m–1 és +3 m–1 között lehet korrigálni a kereső élességét. 

4 
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5. lépés —Fókuszálás 
 
Nyomja be a kioldó gombot félig. A gép automatikusan kiválasztja a 
azt a fókusz mezőt amely a géphez legközelebbi objektumra mutat.(a 
legközelebbi téma prioritása 140). Ha az élesre állítás sikerrel járt a 
gép hangjelzést ad és a kiválasztott fókusz mező kivilágosodik ( 8) 
és a fókusz kijelző ( ) megjelenik a keresőben.(ld. az alábbi 
táblázatot) Ha az alany elmozdul a kiválasztott fókusz mezőből 
mielőtt a kamera fókuszált volna a kamera a többi fókusz mező 
információja alapján fog fókuszálni.  

 
Ha a téma sötét az AF segédfény ( 72) automatikusan kigyullad, és 
megkönnyíti az élesre állítást. Ha az Ön által kiválasztott téma nem 
esik egybe egyel sem az 5 fókusz mező közül használja a fókusz 
rögzítése gombot ( 70) Ha a kamera nem képes fókuszálni az 
autófókusszal olvassa el a „Jó eredmény elérése az autófókusszal” 
című fejezetet( 73). 
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Automata módban a gép automatikusan beállítja a 
zársebességet és a blendét, ha a kioldót félig 
benyomjuk. Mielőtt fényképezne ellenőrizze a 
zársebesség és a blende kijelzőjét a keresőben. 
Ha a kép túl exponálódna a jelenlegi beállításokkal 
akkor a  felirat jelenik meg a kijelzőn. Ebben 
az esetben használjon egy szürke szűrőt. Ha a kép 
alulexponált lenne az aktuális beállításokkal, a 
beépített vaku felnyílik és felvillan a fotózás alatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A beépített vaku 
Ha többlet fény szükséges a helyes expozícióhoz a 

  módokban a vaku automatikusan 
felnyílik ha félig benyomjuk az exponáló gombot.( 94) 
Ha a vaku fel van nyitva a kép exponálása csak akkor 
lehetséges, ha a vaku készenlét lámpa kigyullad. Ha a 
készenlét lámpa nem világít vegye el az ujját a kioldó 
gombról és próbálja újra. Szükség esetén a vakut hajtsa 
le, így az nem villan akkor sem, ha a környezeti 
megvilágítás elégtelen. A retináról visszaverődő fény által 
okozott vörösszem hatás csökkentésére is van 
üzemmód.( )  
 

Ha a vakut nem használjuk 
Energia takarékosság céljából, ha a vakut nem használjuk csukjuk le 
óvatosan megnyomva amíg egy kattanással a helyére nem ugrik. 
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5 
6. lépés—Készítse el a fotót 
 
Finoman nyomja le egészen a kioldót.  
 
 
Mialatt a gép a képet a kártyára írja a kép 
megjelenik a monitoron (ld. jobb oldalon) és a 
memória művelet kijelző lámpa világít. Ne vegye 
ki a memória kártyát és ne kapcsolja ki a kamerát 
amíg a lámpa ki nem alszik, ellenkező esetben 
adatvesztés lép fel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A zár hangja 
A D70 egy kombinált mechanikus és elektromos (CCD) 
zárral van felszerelve. A mechanikus zár a filmes 
gépeknél megszokott módon működik. A két különböző 
elvből kifolyólag egy zársebesség fölött a zár hangja 
nem változik, mert az elektronikus zár lép működésbe. 
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A visszajátszás alapjai 
A fotók automatikusan kijelzésre kerülnek amint a memóriakártyára 
rögzülnek. A fotók megjeleníthetőek a  gomb megnyomásával is. 

 
Nyomja meg a többirányú navigáló gombot le vagy fel a további 
képek megjelenítése érdekében. 
 
A felesleges fotók törlése 
A kijelzőn látható fotó törlése céljából nyomja 
meg a  gombot. Egy jóváhagyást kérő 
párbeszéd ablak fog megjelenni. A kép 
törléséhez nyomja meg még egyszer a  
gombot, bármely más gomb megnyomása 
esetén kilépünk a kép törlése nélkül. 
További fotók készítése 
A visszajátszás befejezése és további fotók 
készítése céljából, nyomja meg a  gombot 
vagy nyomja be félig az exponáló gombot. 
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Digitális motívum programok 

 
A  D70 hét digitális motívum program használatára 
ad lehetőséget. A program automatika egyszerre 
nyújtja az a felvételi körülményekhez alkalmazkodó 
rugalmasságot és az egyszerű kezelés lehetőségét.  
A digitális motívum programok csak a CPU 
objektívekkel használhatóak. Ha nem CPU objektív 
van .a gépre csatlakoztatva a zárkioldás blokkolódik. 
A motívum programokat érintő további információkért 
olvassa el “A kamera beállítása” ( 182) című 
fejezetet. 

 
Fókusz 

Kivéve a  módba gép automatikusan a kamerához legközelebbi témára 
fókuszál. Ha az élesre állítás sikerrel járt (kivéve  mód) a kamera 
hangjelzést ad, és a kiválasztott fókusz mező kiemelődik.( 8) és a fókusz 
rögzül. Ha a fénykép alanya elmozdul fókuszálás alatt a fókuszálás a többi 
fókusz mező alapján értékelődik ki. 
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Figyelmeztetés: Expozíció 
Ha a fénymérés tartományából kikerül a fotó téma az alábbi feliratok jelennek 
meg a kijelzőn és a keresőben: 

 
Színtér 

A digitális motívum programok segítségével rögzített képek sRGB szintér 
szerint vannak kódolva( 59). 

Önkioldó és távvezérlő módok 
Az önkioldó és távvezérlő módot használva lehetségessé válik, hogy a fotós is 
megjelenjen a képeken. E módszerekkel elkerülhető a gép berázása is ami a 
zárkioldó lenyomásakor következne be. Alapértelmezett beállításon az 
önkioldó 10 s-t vár a kioldó gomb megnyomása után a fotó elkészítésével. 
Egyéb részletek érdekében olvassa a „ Képkészítés: az önkioldó”( 105) 
vagy „ Az opcionális tartozékokként forgalmazott  ML-L3 távvezérlővel ki lehet 
oldani a gépet azonnal vagy egy 2 mp.-es késleltetéssel. (ld. Fényképezés a 
távvezérlő használatával”( 107). 

P, S, A, és M Módok 
Az automata módokon kívül rendelkezésre áll a P, S,A, és M mód amely 
lehetővé teszi a teljes ellenőrzést a zársebesség blende kép optimalizálás, és 
expozíció kompenzáció fölött.(ld. “Fotó készítése ( 35). 
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Felvétel készítés 
Részletes leírás 
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Mikor használjuk az expozíciós beállításokat 
Az alábbi ábra bemutatja, hogy mikor szükséges a fejezetben leírt 
expozíciós beállításokat  
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Az alábbi táblázat bemutatja a fotó készítésének alap sorrendjét. 
Mielőtt hozzáfogna előbb olvassa el a „Kamera menük használata” 
című fejezetet.( 39) 
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A kamera menüinek használata 
A következő négy bekezdés bemutatja azokat a beállításokat 
amelyek a kamera menüinek segítségével kerülnek beállításra. A 
menü megjelenítése céljából nyomja meg a  gombot. 

 
 
Almenü kijelölése 
A kamerának négy alapmenüje van: a visszajátszás , a fényképezés , 
az egyedi beállítások valamint a beállítások alapmenü. A menügomb 
megnyomására a kamera a legutoljára használt menüt jeleníti meg. 
Egy másik menü megjelenítéséhez járjon el az alábbiak szerint. 
 

 
Egyedi beállítások menü (  161) 

Az egyedi beállítások menü alaphelyzetben csak az R-től 9-ig terjedő 
menüpontokat mutatja, de igény szerint megjeleníthető az összes menüpont. 
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Menüpont kiválasztása 
A kijelölt menüpont módosításához tegye az alábbiakat.: 
 

  
• Választást mellőzve visszatérni az előző menübe a navigáló gomb 
bal oldalát. 
• Egyes beállítások további almenüben érhetőek el. Ismételje meg a 
3. és 4. lépést. 
• Némely menüpont nem elérhető bizonyos üzemmódokban, felvétel 
alatt, vagy ha nincs memória kártya a gépben. 
• Az  gomb megnyomása azonos a jobboldali navigáló gomb 
megnyomásával. Néhány esetben csak az  gombbal lehet a 
kiválasztást elvégezni 
ISO 
 
Kilépés a menüből 
A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot ( ha egy 
menüpont ki van jelölve nyomja meg kétszer). Kiléphet a  gomb 
megnyomásával is vagy kikapcsolhatja a  kamerát. A kilépéshez és a 
következő felvétel fókuszálásához nyomja be félig a zárkioldót. 
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A kép mérete és minősége 
 
A kép mérete és minősége együttesen határozza meg, hogy hány 
kép fér el a memória kártyán. 
 
A kép minősége 
A D70 a következő kép minőség beállításokat teszi lehetővé 
(csökkenő minőség és méret szerint rendezve): 
 

 
NEF (Raw) / NEF + JPEG 

A NEF képek csak a Nikon által a kamerához mellékelt „Nikon Capture 4.1” 
(vagy nagyobb verziószámú).( 191) Ha a képek  NEF + JPEG Basic 
opcióval vannak felvéve a kamerán megjelenítve csak a JPEG kép lesz. 
Törlés esetén mindkét kép törlődik. 

Fájl nevek 
A képek  “DSC_nnnn.xxx,” formátumú nevekkel kerülnek mentésre ahol az 
nnnn egy négyjegyű szám 0001 és 9999 között automatikusan mellékelve 
növekvő sorrendbe az xxx a kiterjesztés, egyik az alábbiak közül: 
“NEF” a  NEF képekhez, “JPG” a JPEG képekhez és  “NDF” a  Dust Off 
referencia fotókhoz (  166). 
Az együtt elmentett NEF és JPEG fotóknak azonos nevük de más 
kiterjesztésük van. Az Optimize image> Color mode beállítással  II (Adobe 
RGB) típusú képek neve egy aláhúzásjellel kezdődik mint pl.: 
„_DSC0001.JPG” (  56). 
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A képminőséget az „Image quality” a fényképezés főmenüben 
található menüponttal vagy a QUAL gomb megnyomása után a fő 
beállítótárcsa forgatásával állíthatjuk be. 
  
Az Image Quality (képminőség) menüpont 

1 Válassza ki az Image quality 
menüpontot a fényképezés menüben (  132) 
és nyomja meg a jobb oldali navigációs 
gombot. 

2 Válassza ki a megfelelő minőséget és 
nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot. 
 
OK 
A QUAL (minőség) gomb 
Ha a monitor kikapcsolt állapotban van a 
képminőség a QUAL gomb megnyomását követő 
a fő beállítótárcsa forgatásával is beállítható. A 
képminőség a vezérlő panelon lesz kijelezve 
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 A kép mérete 
 
A kép méret pixelben értendő. Kisebb méretű kép kevesebb helyet 
foglal, és megkönnyíti az e-mailen vagy a weben történő 
megjelenítést. Ellenben a nagy képek melyek ugyan több helyet 
foglalnak de még erős nagyításban sem lesznek szemcsések. 
Válasszon képméretet a kártyán lévő hely és a felhasználás 
körülményeit figyelembe véve. 

.) 
A méret beállítását a fényképezés menü ”Image size” menüpontja 
segítségével állíthatjuk be. A méret beállítható a QUAL gomb 
megnyomását követő előoldali (mellék) vezérlő beállító tárcsa 
forgatásával is. A kép méret beállítás nem módosítható ha a NEF 
(Raw) vagy NEF+JPEG Basic  minőség van kiválasztva. 
A gyártó által mellékelt programban vagy a Nikon Capture 4.1 a NEF 
képek mérete 3,008 × 2,000 pixel. Ha NEF+JPEG Basic van 
kiválasztva(  41), a JPEG kép mérete  L (3,008 × 2,000 pixel). 
 
Az Image Size (kép méret) menüpont 

1 Jelölje ki az  „Image Size” menüpontot és 
nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot (  132)  
ISO 

2 Jelölje ki a megfelelő méretet és nyomja meg a 
jobb oldali navigációs gombot.  
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A QUAL gomb 
Ha a monitor kikapcsolt állapotban van a 
képméret a QUAL gomb megnyomását követő 
előoldali beállítótárcsa forgatásával is beállítható. 
A képméret a vezérlő panelon lesz kijelezve 
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  Memória kártya mérete és a kép, méret/minőség 
 
Az alábbi táblázat egy 256MB kártyán tárolható képek számáról ad 
tájékoztatást. 

 
* Az összes méret hozzávetőleges. A JPEG képek mérete függ a kép 
tartalomtól. 
 † A memória pufferben tárolható képek maximális száma 
‡ Az  L. méretű JPEG kép nagysága. A kamerával forgalmazott vagy a Nikon 
Capture 4.1 programmal megnyitott, NEF kép 3,008 × 2,000 pixel méretű. 
**Összesített fájlméret: NEF (RAW) + JPEG  
 

Nagyméretű memória kártyák 
Ha a jelenlegi beállítások szerint több mint 1000 kép 
tárolható a kártyán, az elkészíthető képek száma 
ezrenként lesz kijelezve, lefelé kerekítve a legközelebbi 
százas értékhez.(pl. ha még kb. 1260 képnek van hely 
a kártyán a kijelző 1.2k –t fog mutatni.) 
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Érzékenység (ISO ekvivalencia) 
 
A digitális kamera érzékenysége megfelel a filmes fényképezőgép 
ISO értékének. Nagyobb érzékenységnél kevesebb fényre van 
szükség, tehát nagyobb zársebességgel vagy erősebben 
leblendézett objektívvel fényképezhetünk. 
Az érzékenység nagyjából az ISO 200 és ISO 1600 közötti értékekre 
állítható be 1/3 EV.(fényérték) lépésközönként Az érzékenység a 
fényképezés menü ISO menüpontja alatt, vagy az ISO gomb 
megnyomását követő fő beállító tárcsa forgatásával állítható be.  
 
Az ISO menüpont 

1 Jelölje ki az  „ISO” menüpontot és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot (  132)  

 
2 Jelölje ki a megfelelő alternatívát és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érzékenység 
Minél nagyobb az érzékenység annál inkább megjelenik a képen a digitális 
zaj, véletlen elhelyezkedésű és színű képpontként jelentkezve. 

5—ISO Auto ( 142) 
Amikor On van kiválasztva a  Custom Setting 5 (ISO auto),(egyedi 
beállítások) menüben a gép automatikusan úgy változtatja az érzékenységet, 
hogy a képek expozíciója optimális legyen 
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Az ISO gomb 
Ha a monitor kikapcsolt állapotban van a 
képméret az ISO gomb megnyomását követő 
előoldali beállítótárcsa forgatásával is beállítható. 
Az érzékenység a vezérlő panelon lesz kijelezve 
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Fehér egyensúly 
 
 
Egy tárgyról visszavert fény színe függ a fényforrás színétől. Az 
emberi agy képes arra, hogy úgy korrigálja ki a fény színér, hogy a 
fehér tárgy fehérnek tűnik a közvetlen napsütésben éppen úgy mint 
félhomályban vagy egy izzó fényében. Ellentétben a hagyományos 
filmmel a digitális kamera képprocesszálás útján utánozni tudja az 
emberi agynak ezt a képességét. Ezt a beállítást hívják „fehér 
egyensúlynak”(“white balance”) 
A természetes fényhatás érdekében fotózás előtt válasszon a 
fényviszonyoknak megfelelő fehéregyensúly értéket. P, S, A, és M, 
módokban a fehéregyensúly a következő választékból lesz 
beállítható: 

 
 
Az Auto beállítás a legtöbb esetben használható. Ha ez nem ad 
megfelelő eredményt válasszon egy beállítást a fenti listából 
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A fehér egyensúlyt a „White balance” a fényképezés főmenüben 
található menüponttal vagy a WB gomb megnyomása után a fő 
beállítótárcsa forgatásával állíthatjuk be. 
  
A White Balance (fehér egyensúly) menüpont 

1 Válassza ki a White bal. menüpontot a 
fényképezés menüben (  132) és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot. 

2 Válassza ki a megfelelő alternatívát és 
nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot. 
Ha a  Preset van kiválasztva akkor egy előre 
beállított  menüsor fog megjelenni, ellenkező 
esetben egy finom beállítás párbeszéd ablak 
jelenik meg. 
 
OK 
A WB (fehér egyensúly) gomb 

Ha a monitor kikapcsolt állapotban van a 
képminőség a WB gomb megnyomását követő a 

fő beállítótárcsa forgatásával is beállítható. A 
képminőség a vezérlő panelon lesz kijelezve 

 

 
 

 Szinkron kábellel csatlakoztatott vaku 
Az automatikus fehér egyensúly nem működik ha az AS-15 vakupapucsra 
szinkron kábellel egy opcionális vakut csatlakoztat. Használja az előre 
beállított fehér egyensúly módokat (Preset) vagy a Flash beállítást a 
finombeállítások segítségével finomhangolva. 

 12—BKT Set (  146) 
Ha a WB bracketing (sorozat) van kiválasztva a Custom Setting 12-ben (BKT 
set), a gép minden zárkioldásra több felvételt fog készíteni változó fehér 
egyensúly értékkel. A változás a fehér egyensúly beállításnál megadható 
mértékű lesz. 
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A fehér egyensúly finomhangolása 
A Preset-től, eltérő beállítások esetén a fehér egyensúly 
finomhangolható „meleg” vagy „hideg” színezetet adva a fotónak. 
Magasabb értékek kékes színt kölcsönöznek a felvételnek ezért a 
kékes sárgás színezetű fényforrások kompenzációjához használható, 
míg az alacsonyabb értékeket a kékes árnyalatú fényforrások 
kompenzációja esetén állítjuk be. 
A beállítás +3-tól –3-ig terjedő tartományba állítható be egy értéknyi 
lépésenként. A Fluorescent módot kivéve, minden lépés kb. 
egyenértékű 10 mired-del. 
A fehér egyensúly finomhangolás a White bal. menüpont alól érhető 
el vagy a WB gomb megnyomását követő előoldali beállítótárcsa 
forgatásával állítható be. A ±0 –tól különböző beállítás használata 
esetén a vezérlő panelen a , ikon jelenik meg 
 
A White Balance (fehér egyensúly) menü 

1 A „white balance” menüben ( 49), jelöljön ki 
egy Preset-től különböző beállítást és nyomja meg a 
jobboldali navigációs gombot. 
0 

2 Válassza ki a megfelelő alternatívát és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot  
 
 
 
 
 
 

Színhőmérséklet 
Az érzékelt szín egyénenként változó és számos feltételtől függ. A 
színhőmérséklet egy objektív mérce, amely azt a hőmérsékletet jelenti 
amelyre fel kell fűteni egy fekete testet, hogy ugyanolyan színű legyen mint a 
mérendő fény. Mig az 5,000–5,500 °K körüli értékű fény fehérnek tűnik az 
alacsonyabb színhőmérsékletű fényforrások, mint pl. az izzólámpa sárgás 
pirosasnak tűnik. A magasabb színhőmérsékletű testek színezete kékesnek 
tűnik. 
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A WB gomb 
Ha a monitor kikapcsolt állapotban van a 
képméret a WB gomb megnyomását követő 
előoldali beállítótárcsa forgatásával is beállítható. 
Az érzékenység a vezérlő panelon lesz kijelezve 
 
 
 
 
  
 
 

 Finomhangolás és színhőmérséklet 
Az A (auto) beállítástól eltérő színhőmérséklet értékek az alábbi táblázatból 
olvashatók ki. (az értékek különbözhetnek a színhőmérséklet mérővel mért 
értékekhez képest) 

 
* A Fluorescent beállításhoz tartozó értékek széles skálán mozognak a 
különböző típusú fényforrás miatt kezdve az alacsony hőmérsékletű stadion 
lámpáktól egészen a magas hőmérsékletű higany lámpákig. 
 

 A “Mired” 
Adott nagyságú színhőmérséklet változás alacsony színhőmérsékletnél nagy 
színkülönbséget hoz létre míg magasnál csekély színkülönbséget okoz. Pl. 
100K változás sokkal nagyobb különbséget okoz 3000K-nél mint 6000K-nél.  
A Mired, ami a színhőmérséklet reciproka  szorozva 10-6 –al általánosan 
használt mértékegység például a kompenzációs szűrők esetén. Pl.: 
• 4000 K – 3000 K (1000 K különbség) = 83 mired 
• 7000 K – 6000 K (1000 K különbség) = 24 mired 
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Preset (minta alapján) fehér egyensúly 
A minta alapján beállított fehér egyensúly egyéni 
beállítást tesz lehetővé kevert fény esetén, erős 
szín eltolódás esetén vagy ha reprodukálni akarjuk 
egy korábbi felvétel fehér egyensúly beállítását. 
Két módon lehet minta alapján beállítani a fehér 
egyensúlyt. 
  
 

 
A kamera egyszerre csak egy mintát tud tárolni, tehát ha újat 
készítünk a régi mintát felülírjuk. Új érték mérésénél a Preset (minta) 
beállítás automatikusan átvált Measure-re (mérés) 
 
Fehér egyensúly mérése 

1 Helyezzen egy semleges szürke vagy fehér tárgyat az 
alkalmazandó fényviszonyok közé. Stúdió beállításoknál 18%-os 
diffúziós panel használható, hogy a referencia tárgy szürkének 
tűnjön. 

2 Válassza ki a Measure menüpontot a Preset 
menüben (  55) vagy nyomja meg a WB gombot 
és forgassa a fő beállító tárcsát míg a  felirat 
meg nem jelenik. A fehér egyensúly az utoljára 
kiválasztott minta alapján állítódik be, ha minta 
nem volt akkor 5,200K,-ra a Dir. sunlight –nak 
megfelelő értékre állítódik be. 
 

 Fehér egyensúly mérése 
Fehér egyensúlyt minta alapján mérni a  P, S, A, és M módokban lehet. 
Ezekben a módokban a fényérték automatikusan egyel nő a pontos eredmény 
biztosítása érdekében. M módban optimális eredmény ±0 EV expozíciós 
korrekciónál érhető el 
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3 Röviden engedje fel a  WB gombot majd 
nyomja le amíg a  ikon el nem kezd villogni a  
kijelzőn. Egy villogó  meg jelenik a vezérlő 
képernyőn és a keresőben is.  

 
 
4 Állítsa be a keresőben a tárgy képét oly módon, 
hogy a teljes kép mezőt kitöltse és nyomja le teljesen 
a zárkioldót. A kamera megméri a fehéregyensúly 
értékét, és a továbbiakban ez az érték lesz 
használva mikor a minta alapján történő 
fehéregyensúly állítás lesz kiválasztva. Fotó nem 
készül, a fehéregyensúly mérés sikeres még akkor 
is, hogyha a kép nincs élesre állítva. A kilépéshez 
fehéregyensúly mérés nélkül nyomja meg a WB 
gombot. 
 
 

5 Ha a kamera meg tudta mérni a fehér 
egyensúlyt a  kijelzés fog villogni a kijelzőn, és 
a keresőben a villogó  felirat jelenik meg. A 
fényképhez való visszatérés céljából nyomja be félig 
az exponáló gombot, vagy várjon míg az expozíció 
mérő kikapcsol. 
Ha túl világos vagy sötét van a kamera nem mindig 
tudja meg mérni a fehér egyensúlyt. Egy villogó 

 kijelzés fog megjelenni a kijelzőn és a 
keresőben. Ebben az esetben térjen vissza a 4. 
lépéshez és állítsa be ismét a fehér egyensúlyt. 
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A fehér egyensúly másolása egy másik fotóról 
A fehér egyensúly másolása érdekében jelenítse meg a „White 
balance” (  49) menüt és kövesse az alábbi lépéseket. 
 
 
 

 



 55 

 
 
Az aktuális érték használata a fehér egyensúly mintához. 
Hogy az aktuálisan kiválasztott minta szerint állítsa be a fehér 
egyensúlyt járjon el a következők szerint. 

 1 Válassza ki a Preset menüpontot a 
fényképezés menüben (  132) és nyomja meg a 
jobb oldali navigációs gombot.  

2 Jelölje ki a Measure menüpontot és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot, hogy a 
jelenlegi értéket alakítsa mintává. 



 56 

A felvételek optimalizálása 
 
Amikor egy digitális motívum program van kiválasztva, a kamera 
automatikusan optimalizálja az élességet, kontrasztot, telítettséget és 
színezetet a témának megfelelően. A P, S, A, és M módokban, a 
képjavítás alternatívák a következők: Normal, Vivid, Sharp, Soft, 
Direct Print, Portrait, Landscape (normál, élénk, éles, lágy, 
közvetlen nyomtatás, portré és tájkép), amely módokat a 
felhasználástól célja és a kép témája alapján lehet beállítani. 

 
 
 

 Ha a „Custom”-tól különböző beállítást használunk 
• A képek az aktuális expozíciós feltételekhez vannak optimalizálva. Az 
eredmény változni fog az expozíciós beállításoktól és a téma keresőben 
elfoglalt helyétől függően, még akkor is ha a jelenet azonos. Hogy azonos 
optimalizációval készíthessen képeket válassza ki a Custom –et és állítsa 
egyenként a paramétereket vigyázva, hogy ne válassza ki az Auto –t a 
Sharpening –nél vagy  Tone comp.-nál. 
• A képek sRGB színtérben vannak elmentve. Ha Custom van kiválasztva a 
színtér kiválasztható a  Color mode menüpontban (  59). 
• Használjon G vagy D típusú objektívet a legjobb eredmény elérése 
érdekében. 
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Egy kép optimalizáció alternatíva kiválasztása 
érdekében tegye a következőket 

1 Jelölje ki az  „Optimize image” menüpontot 
és nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot  
(  132)  

2 Jelölje ki a megfelelő alternatívát és nyomja 
meg a jobb oldali navigációs gombot  
 
 
 
A képjavítás funkciók testre szabása 
Válassza ki a Custom menüpontot az élesség kontraszt, szín 
visszaadás, telítettség, és színezet állításához  
 
Az élek kihangsúlyozása: Sharpening (élesítés) 
A feldolgozás alatt a kamera megkeresi a világos és sötét közötti 
átmeneteket, kiemelve ez által az élességet.  
Az élesség testreszabása a  Sharpening menüponton keresztül 
állítható be. 
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A kontraszt állítása: Tone Comp. (tónus kompenzáció) 
A memória kártyára mentést követően a gép kontraszt korrekciót hajt 
végre rajtuk. A tónus kiegyenlítés a gradációs görbe mentén történik 
amely meghatározza az eredeti és módosított kép tónus megoszlása 
közötti kapcsolatot 
A Tone comp. menüponton keresztül állíthatjuk be a gradációs 
görbét. 
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A színek illesztése a munkafolyamatokhoz: Color Mode (színskála) 
 
A D70 lehetővé teszi, hogy különböző a gyakorlatban használt 
színskálák alapján mentsük el képeinket. Válasszon színskálát az 
utófeldolgozás típusának megfelelően. 
 

 
 II mód 

Ha a Mode II –ben készült képet Adobe Photoshop-ban vagy más 
képfeldolgozó programban, amelyek támogatják a színkezelést, nyitja meg 
válassza az Adobe RGB színteret. Habár a Mode II –ben rögzített képek az f 
és DCF szabványon alapulnak nem követik szigorúan a szabványt. A Mode Ia 
és a  Mode IIIa akkor ajánlott, amikor a képeket az  ExifPrint módszerrel 
nyomtatjuk otthoni vagy kereskedelmi önkiszolgáló gépeken. Az Ön 
nyomtatója ExifPrint támogatása ügyében olvassa el a nyomtató 
dokumentációját. 

 A Nikon Szoftver 
A legjobb minőség elérése érdekében használja a kamerájával forgalmazott 
szoftvert vagy a Nikon Capture 4.1 –et. Nikon Capture egyedülálló a NEF 
fájlok szerkesztésében anélkül, hogy  megváltoztatná az eredeti felvételt, és 
minden szerkesztési munkafolyamat első lépését képezi. 
Ha a  D70 –el forgalmazott szoftverrel vagy a Nikon Capture 4.1 –el nyitja 
meg a képeket  mindig a legmegfelelőbb színtér fog betöltődni. 
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Az élénk színekért: Saturation (telítettség) 
A telítettséggel állíthatjuk a színek élénkségét  
 
A színek kontrollja: Hue Adjustment (színezet) 
A színezet –9 ° - +9 ° között 3 °.-ként állítható. Ha piros van 
kiválasztva induló színként a színezet értékét 0 fölé növelve a sárga 
színtartomány felé tolódik a színezet a piros tehát átmegy 
narancssárgába. Csökkentve a színezetet, kék elszíneződést 
észlelhetünk a képen, a piros szín átmegy bíborba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Színezet 
Az RGB szín modell különböző mennyiségű piros zöld és kék fényt használ a 
képek reprodukciójához. Két színes fény keveréséből nagyszámú különböző 
színt lehet kikeverni. Pl. a vörös egy kis zölddel keverve narancsszínt ad. Zöld 
pirossal egyenlő arányba keverve sárgát ad, míg egy kevés pirosat adagolva 
a zöldhöz zöldessárga színt hoz létre. Pirosat kékkel vegyítve bíborvöröstől a 
bíboron át egészen tengerészkékig, míg különböző mennyiségű zöldet és 
kéket keverve a smaragdtól a türkizig tartó színskálát hoz létre. (A harmadik 
színt is hozzáadva csökken a telítettség, egyenlő mértékben a három szín 
lefedi a feketétől a szürkén át a fehérig tartó skálát) 
 Ha ez a skála egy körbe van rajzolva akkor keletkezik a színkerék néven 
ismert alakzat. 
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OK 
Az egyedi kép optimalizáció menü használata  
A Custom kiválasztása az Optimize image menüből (  57) az alábbi  
beállítási lehetőségeket nyújtja 
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Expozíciós program beállítása 
 
Az expozíciós programból határozzuk meg, hogy a gép egyedi 
képeket, sorozatot készít-e, önkioldóval vagy távirányítóval. 

 
 
*Közepes ismétlési sebesség M módban manuális 
fókuszálással, zársebesség ½50 s vagy gyorsabb, és 
üres hellyel a memória pufferben. A memória 
pufferben tárolható képek száma függ a kiválasztott 
méret és minőségtől.(ld. jobb oldali táblázat) További 
képeket a puffer kiürülése után lehet készíteni. 
Figyelem: A sorozat összes képe azonos 
oldaliránnyal készül, még akkor is, ha sorozat közben 
elforgatjuk a kamerát. Pl. ha a gépet vízszintesen 
tartottuk a sorozat készítése pillanatában, az összes 
kép fekvő formátumban fog készülni. 
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Az expozíciós mód kiválasztása érdekében  
nyomja le a  gombot és forgassa a fő 
programbeállító tárcsát. Az expozíciós mód 
megjelenik a kijelzőn 
 

  
 
 
 
 

A memória puffer 
A kamera egy puffer memóriával van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy 
folyamatosan fotózzon, míg ez a puffer meg telik. Ha a puffer megtelt a 
zárkioldás letiltódik mindaddig míg a kép át nem íródik a memória kártyára. 
Sorozat módban a az expozíciós gomb lenyomása időtartama alatt 
folyamatosan készülnek a képek, de a puffer betelte után a képek elvesznek. 
A képek kártyára mentése alatt az átvitelt jelző lámpa világít, a puffer 
telítődésétől függően ez az állapot néhány másodperctől pár percig tarthat. Ne 
vegye ki a memória kártyát a gépből, és ne szakítsa meg a gép áramellátását, 
míg ez a lámpa világít. Ha a gépet úgy kapcsolja ki, hogy még vannak képek 
a pufferben, a gép először lementi ezeket és csak ez után kapcsolódik ki. Ha 
az elem kifogy, és még vannak fotók a pufferben, a kioldó gomb letiltódik, és 
az összes kép lementődik. A körülbelüli időtartam mialatt a teljes puffer 
lementődik egy Lexar Media 40 × WA USB kártyára az alábbiak szerint alakul. 
Az idők eltérhetnek microdrive kártya használata esetén 
• NEF (RAW): 6 s (4 kocka) • JPEG Normal ( L méret): 9 s (12 kocka) 
 

 A puffer mérete 
A pufferben tárolható felvételek száma megjelenik a 
felvételszámláló kijelzőn és a keresőben a zárkioldás 
alatt. Megjegyzés: A pufferben tárolható képek száma 
változhat a kép témájától függően. 
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Fókuszálás 
 
Ebben a fejezetben bemutatjuk fókuszálást: a fókusz módokat, 
fókusz és az AF mezőket  
 
Fókusz Mód 
A fókusz mód az előlapon található fókusz mód  
átkapcsolóval van vezérelve. Két fókusz mód 
van: 

 
A „single-servo AF”-t választva éles fókuszált képet kapunk. A 
„Continuous-servo AF” akkor hasznos ha a téma kiszámíthatatlanul 
mozog. A kézi fókusz akkor használandó, ha a gép nem tud 
automatikusan fókuszálni. 
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  Előrebecsült fókuszkövetés 
Ha a gép észleli, hogy a téma mozog félig lenyomott zárkioldó mellet, 
automatikusan átvált automatikus fókuszkövető üzemmódra. Ha a téma 
közeledik vagy távolodik a kamerától a gép meg próbálja becsülni, hogy a 
zárkioldás pillanatában a téma hol fog elhelyezkedni. ”Single-servo autofocus” 
üzemmódban a gép akkor vált át az előrebecsült fókuszkövetésre, ha a 
zárkioldó lenyomása pillanatában a téma mozgott. A fókusz rögzül, ha a téma 
megállt. A „continuous-servo AF” módban, a gép folyamatosan követi a téma 
mozgását. A fókusz nem rögzül ha a téma megáll. 
Az előrebecsült fókuszkövetés nem elérhető manuális módban. 
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Fókusz mező kiválasztása 
A D70 5 fókuszmezői lefedik a kép legnagyobb részét. Az aktuális 
fókuszmező kiválasztható manuálisan, lehetővé téve, hogy a főtéma 
csaknem bárhol elhelyezkedjem a képben, vagy automatikusan, 
biztosítva azt, hogy mindig a kamerához legközelebbi tárgy legyen 
élesre állítva bárhol is helyezkedjen el a képben.(a legközelebbi téma 
prioritása 140). 
A manuális fókusz mező kiválasztás nem elérhető ha a legközelebbi 
téma prioritás van kiválasztva az autófókusz módban. A legközelebbi 
fókusz prioritás automatikusan kerül kiválasztásra, ha a motívum 
kapcsoló a  vagy  módok valamelyikén van. A kézi 
fókusz mező kiválasztás engedélyezéséhez ezekben a módokban 
állítsa „Single area” vagy „Dynamic area”módba a „Custom 
Setting 3(AF-mező mód; 140)” menüpontot. 
 
 
 
 
Manuális  Fókusz mező kiválasztása 
Választás céljából forgassa a fókusz 
rögzítőkapcsolót a  állásba. A navigációs  
gomb használható a mező kiválasztására. A 
kiválasztott mező, szükség esetén pirossal 
kiemelve a jobb kontraszt érdekében, megjelenik 
a keresőben. (“Vari-Brite” fókusz mezők;  8). A 
kiválasztott mező megjelenik a kijelzőn is. 
A fókuszváltó L (rögzített) állásba kapcsolása 
ajánlott, elkerülendő a mező elállítódását, 
megnyomott navigációs billentyű esetén. 
 
 
 

Fókuszmező választás 
A fókusz mező visszajátszás alatt, vagy látható menük esetén állítható be. 



 67 

 
3—AF-Area Mód (Autófókusz mező) (  140) 

A Custom Setting 3 (AF-area mode) határozza meg, hogy a fókusz mező 
hogyan választódik ki, és hogy mi történik, ha a téma elkezd mozogni a 
fókuszálás ideje alatt. Az aktuális beállítást a keresőről és vezérlőpanel 
kijelzőről olvashatjuk le. 
 

 
 17—Fókusz Mező (  148) 

Ez a beállítás használható a „ Körbecsomagolás” típusú fókusz 
kiválasztáshoz. 

 18—AF Area Illm (  149) 
A  Custom Setting 18 (AF area illm), menüpont alatt állíthatjuk be a nagyobb 
kontraszt érdekében az aktív fókuszmező kiemelését piros fénnyel (“Vari-
Brite” 
fókusz mezők), a választási lehetőségek: kiemelés mindig vagy soha.- 
panel 

 Az autófókusz beállítások összefoglalása 
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Fókuszrögzítés 
A fókuszrögzítést akkor használjuk, ha a téma egyik fókuszmezőben 
sem szerepel. Akkor is ezt ajánlott használni, ha az autófókusz 
rendszer nem tud fókuszálni. (  73) 
Ha AF-S van kiválasztva a Custom Setting 2 (Autófókusz; 139), 
menüpontnál a fókusz automatikusan rögzül amikor a  jel 
megjelenik a keresőben.  
Ha AF-C van kiválasztva, a fókuszt manuálisan kell rögzíteni, az AE-
L/AF-L nyomógombbal. 
A kép újrakomponálása érdekében a fókuszrögzítés segítségével, 
járjon el a következők szerint: 

 1 Állítsa rá a témát a kijelölt fókuszmezőre. és nyomja be félig a 
zárkioldót, a fókuszálás megkezdéséhez. 

 

2 Ellenőrizze, hogy az élesség kijelző ( ) megjelenik-e a 
keresőben 
 
AF-S (Single-servo AF) 
A fókusz automatikusan rögzül, ha az élesség kijelző 
megjelenik, és mindaddig rögzítve marad míg a 
zárkioldót fel nem engedi. A fókusz rögzíthető az AE-
L/AF-L gomb segítségével is (ld. alább) 
 
AF-C (Continuous-servo AF) 
Nyomja meg a AE-L/AF-L gombot az expozíció és 
az élesség rögzítéséhez. A fókusz mindaddig 
rögzítve marad amíg le nem engedi a AE-L/AF-L 
gombot, még akkor is ha közben felengedte a 
zárkioldót. 
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3 Komponálja meg a felvételt és exponáljon 

 
A „Single-servo AF (AF-S)” módban, a fókusz rögzítve marad 
mindaddig, amíg fel nem engedi a zárkioldót, lehetővé téve több fotó 
készítését azonos fókusztávolsággal. A fókusz akkor is rögzül a 
felvételek között, ha megnyomta az AE-L/AF-L gombot. Ne 
változtassa a téma és fényképezőgép közötti távolságot, míg a 
fókuszrögzítés érvénybe van. Ha a téma elmozdul, fókuszáljon újra 
az új távolság alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  AF-Terület mód 
Válassza a  Single area vagy  Dynamic area a Custom Setting 3 (AF-terület 
mód;  140) menüpontnál, ha a fókuszrögzítést használja. 

  Mód 
Az AF-C mód választódik ki automatikusan, ha a programvezérlő tárcsát a 
sportfotó módba forgatja  

15—AE-L/AF-L (  147) 
Ez a parancs befolyásolja azt, hogy az AE-L/AF-L gomb rögzíti e a fókuszt és 
az expozíciót is, vagy csak a fókuszt, vagy csak az expozíciót. 
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Az AF-segédfény 
A beépített AF-segédfény teszi lehetővé a fókuszálást gyenge 
fényviszonyok mellett. A segédfény használatához az , AF-S 
beállítást kell választani a Custom Setting 2 (Autófókusz;  139) 
menüpont alatt., AF-Nikkor lencsét és a középső fókuszmezőt illetve 
a legközelebbi téma prioritás módot kell kiválasztani. Ha ezek a 
feltételek teljesülnek és a megvilágítás gyenge az AF segédfény 
automatikusan bekapcsol, amikor félig benyomja az exponáló Az AF 
segédfény nem elérhető a tájkép sport éjszakai tájkép módokban.(  

 ) 
A helyes működés érdekében az objektív fókusztávolsága 24-200 
mm között kell legyen. Az objektív árnyékolót le kell szerelni. A 
legtöbb objektívvel a segédfény hatótávolsága kb. 0.5–3 m (1´8½–
9´10½). A következő objektívekkel az autófókusz nem elérhető 1 m 
alatt: 
• AF Micro ED 200 mm f/4 
• AF-S DX ED 12–24 mm f/4 
• AF-S ED 17–35 mm f/2.8 
• AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5 
• AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5 
• AF 20–35 mm f/2.8 
• AF ED 24–85 mm f/2.8–4 

• AF ED 24–85 mm f/3.5–4.5 
• AF-S VR ED 24–120mm f/3.5–
5.6 
• AF 24–120 mm f/3.5–5.6 
• AF ED 28–200 mm f/3.5–5.6 
• AF Micro ED 70–180 mm f/4.5–
5.6 

 
A következő objektívekkel az autófókusz nem elérhető 2 m alatt: 
• AF-S ED 28–70 mm f/2.8 • AF-S DX ED 17–55 mm f/2.8 
 
A következő objektívekkel az autófókusz nem elérhető: 
• AF-S VR ED 70–200 mm f/2.8 
• AF-S ED 80–200 mm f/2.8 
• AF ED 80–200 mm f/2.8 

• AF VR ED 80–400 mm f/4.5–
5.6 
• AF-S VR ED 200–400 mm f/4 

 
Ha SB-800 vagy SB-600 Speedlight vakut használ az AF segédfény 
kikapcsol és a vaku segédfény lesz helyette használva. 
 

 4—AF Segédfény (  141) 
Ezzel a beállítással kapcsolhatjuk ki  az AF segédfényt. 



 73 

 
 
Jó eredmények elérése az autófókusszal 
Az autófókusz nem működik helyesen az  alább felsorolásra kerülő 
esetekben. Ha nem sikerül élesre állítani az autófókusz segítségével, 
használja a manuális fókuszálást (  74) vagy a fókuszrögzítést ( 70) 
beállítva a gépet egy másik ugyanolyan távolságra lévő objektumra, 
majd újrakomponálva a képet. 
 
Kis kontraszt az 
előtér és háttér között 
 
 
Példa: Az előtér és háttér színe azonos 
 
 
 
 
A téma szabályos 
mintázatot 
tartalmaz 

A fókuszterületen 
belül különböző 
távolságra vannak 
objektumok  
 
Példa: A motívum  rács mögött 
van. 
 
 
 
A téma erősen 
kontrasztos 

 
 
Példa: Felhőkarcoló ablaksorai. 

 
 
Példa: A téma félig fényben félig 
árnyékban áll 
 

A téma kisebb, mint a 
fókuszmező 
 
 
 
Példa: A téma előtér objektumot és 
távoli épületet tartalmaz 

 
A téma apró 
részleteket 
tartalmaz 
 
Példa: Apró virágokat tartalmazó 
mező 
 

 
 
 

 Az AF segédfény folyamatos használata (  72) 
Néhány felvétel után a lámpát ajánlatos egy időre kikapcsolni. Néhány perc múlva tovább lehet has
Megjegyzés: Az AF segédfény lámpa felforrósodhat folyamatos használat közben 
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Manuális Fókusz 
 
Kézi fókuszálás akkor használandó, amikor az 
automata élesre állítás nem működik kielégítően, 
vagy autófókuszt nem támogató objektívvel 
dolgozunk. (  73). A manuális fókuszálás 
érdekében a fókusz mód váltót állítsa M állásba, és 
az élességállító gyűrűvel állítsa élesre a témát. A 
kép bármikor elkészíthető, még akkor is ha nincs 
fókuszálva. 
 
Az elektronikus élességtartomány kereső 
Ha az objektív maximum blendenyílása f/5.6 vagy 
nagyobb a kereső élesség kijelzője használható az 
élesség visszajelzésére, ha a téma a kijelölt 
fókuszmezőben tartózkodik. A téma fókuszmezőre 
állítását követően nyomja be félig a zárkioldót, és 
az élesség állító gyűrűt forgassa addig, míg a 
keresőben megjelenik az élesség kijelző 
szimbólum. ( )  
 
 
 
 
 
 
 

 A-M Selection/Autofocus kiválasztása manuális prioritással 
Ha olyan lencsét használunk, amely támogatja az A-M kiválasztását, válassza az 
M módot manuális fókuszálás esetén. Azoknál az objektíveknél, amelyek 
támogatják az M/A módot (autófókusz manuális prioritással), az élesség kézileg 
állítható az M vagy M/A állásban. Tanulmányozza az objektív dokumentációját a 
további részletek érdekében. 
 

 A fókusz sík helyzete 
A téma és a kamera közötti távolság mérése érdekében,  
mérje meg a téma és a gépen megjelölt fókusz sík közötti 
távolságot. A fókusz sík és az objektív befogó gyűrű 
közötti távolság  46.5 mm (1.83½). 
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Exponálás 
 
Fénymérés 
A P, S, A, és M módokban a fénymérés határozza meg, hogy hogyan 
állítja be a kamera az expozíciót. A következő lehetőségek vannak 
támogatva CPU objektívek használatánál. 
(A fénymérés nem használható, ha nem CPU objektívet használunk) 

 
 
A fénymérés mód kiválasztása érdekében nyomja 
meg a  gombot és állítsa be az értéket a fő  
beállítótárcsa használatával. A fénymérés mód 
kijelződik az LCD panelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11—Center Wtd (  145) 
Ez a beállítás teszi lehetővé a súlyozás mértékének beállítását a középre 
súlyozott módban. 
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Expozíció módok 
Amikor a programválasztó a P, S, A, vagy M, módban van, a felhasználó 
az alábbiak szerint  állíthatja be a zársebességet  

 CPU objektívek 
Blende állító gyűrűvel ellátott CPU objektívek esetén rögzítse a blendeállító 
gyűrűt a legkisebb blendére (legnagyobb f/ szám) A többi beállításnál a zárkioldás 
letiltódik, és egy villogó  kijelzés jelenik meg kijelzőn és a keresőben. A G 
típusú objektívek blendeállító gyűrű nélkül vannak szerelve. 
 

 CPU nélküli objektívek 
A CPU nélküli objektívek csak M módban használhatóak, amikor a blende kézzel 
állítható, a blendeállító gyűrű segítségével. Minden egyéb módban a zárkioldás 
letiltódik, és egy villogó  kijelzés jelenik meg kijelzőn és a keresőben. 
 

 Mélységélesség ellenőrzése 
A blendézés hatásának ellenőrzéséhez tartsa 
lenyomva a blende beugrasztó gombot. Ha a gép 
CPU objektívvel van ellátva a blende beáll a 
kamera által kiválasztott értékre (P és S módokban) 
vagy a felhasználó által beállított értékre (A és M 
módok), lehetővé téve a mélységélesség 
ellenőrzését a keresőben. (A mélységélesség nem 
ellenőrizhető a CPU nélküli objektívekkel) 
 

 5—ISO Auto (  142) 
 Ha a  Custom Setting 5 (ISO auto) menüpont On állásba van állítva, a gép 
automatikusan 200–1600 (ISO ekvivalencia) között állítja az érzékenységet, a 
helyes expozíció és vaku erősség biztosítása érdekében. P és A módokban, a 
kamera akkor állítja az érzékenységet, ha a helyes expozícióhoz  1 /8000 s érték 
szükséges, vagy lassúbb sebesség szükséges egy előre beállított értéknél (a 
zársebesség a beállított érték alá eshet, ha az optimális expozíció nem érhető el 
ISO 1600-as értékkel. Egyéb esetekben a gép akkor állítja az érzékenységet, ha 
a fénymérés határain kívül esik a téma megvilágítása(S mód), vagy ha az 
optimális expozíció nem állítható be a felhasználó által választott értékekkel ( M 
mód). 
 
Ha a felhasználó által választott ISO értéktől eltér a 
kamera, az  ISO AUTO felirat villog a kijelzőn és a 
keresőben. A megváltoztatott érzékenységgel 
készített képek információs paneljén az ISO érték 
piros színnel jelenik meg. Megjegyzés: Nagyobb 
érzékenységnél zaj jelentkezhet a képen. 
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 P: Programautomatika 
Ebben a beállításban a fényképezőgép automatikusan állítja be a zár és 
blende értékeket, a beépített programjának megfelelően (  87), a 
legtöbb esetben optimális képminőséget biztosítva. Ez a 
motívumprogram leginkább pillanatfelvételekhez ajánlott, vagy olyan 
esetben, amikor a kamerára kívánja bízni a blende és zársebesség 
kiválasztását. Ebben a módban korrekcióként használhatjuk a program 
eltolás módot, a az expozíció kompenzációt (  86) vagy a fényérték 
sorozatot(  87) 
A P mód csak a CPU objektívekkel áll rendelkezésre. 
A P mód használata érdekében járjon el a következők szerint: 

1 Állítsa a programvezérlő tárcsát a P állásba.  

2 Állítsa be a képkivágást, fókuszáljon, és 
exponáljon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Program eltolás 
A P módban különböző blende-zár kombinációk 
választhatók ki a fő beállító tárcsa segítségével. 
(program eltolás) Az összes kombináció azonos 
fényértéket ad. Ha a program eltolás működik erről a 
megjelenítőn egy ikon ( ) informál. Az eredeti 
kombináció beállításához, állítsa addig forgassa a fő 
beállító tárcsát míg az ikon el nem tűnik a kijelzőről. 
Akkor is az alapértelmezés áll vissza ha: kikapcsoljuk a 
kamerát, elállítjuk a program beállító tárcsát, felemeljük 
vagy leengedjük a vakut, kétgombos alaphelyzetbe 
állítást hajtunk végre(  111), vagy más értéket 
választunk a  Custom Setting 9 (EV step;  144) 
menüben. 
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 Figyelmeztetés a fénymérésnél  
Ha a fénymérőrendszer tartományán kívül esik a téma megvilágítása a következő 
feliratok egyike fog megjelenni a kijelzőn és a keresőben:  

 
 
Ha a vaku készenlét kijelző  villog a keresőben, a vakut kiegészítő 
fényforrásként lehet használni. A vakukészenlét nem fog kijelződni, ha Off van 
választva a Custom Setting 20 (Flash sign) menüben.. 

 Fénymérés program 
A fénymérés program a P mód esetén az alábbi táblázatba van összefoglalva.  

AF 50 mm f/1.4D 
AF ED 180 mm f/2.8D 
AF-S ED 300 mm f/4D 

 
 
A fényérték maximum és minimum értékei változhatnak az érzékenységgel, a 
fenti grafikon 200 ISO értéknél készült. A mátrix fénymérésnél a 17 1 /3 FÉ fölötti 
értékek  171 /3 FÉ-re vannak csökkentve. 
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S: Zárprioritás programmód 
S módban a felhasználó választja ki a zársebességet a kamera ehhez a 
beállításhoz választ egy olyan blendét amellyel az expozíció optimális 
legyen. blendét. A zársebesség 30 mp és 1/8000 mp között változhat. 
Használjon alacsonyabb zársebességet a mozgás illúziójának 
keltéséhez és magasabbat, ha „befagyasztani” kívánja a mozgást. 
Az S mód csak CPU objektívek használatánál áll rendelkezésre.  
Az S mód használata érdekében járjon el az alábbiak szerint: 

1 Állítsa a programváltót S módba. 

 
2 A fő beállító tárcsával állítsa be a kívánt 

zársebességet. 

 
3 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 

exponáljon.  
 
 
 
 
 
 
 

 Figyelmeztetés a fénymérésnél  
Ha a fénymérőrendszer tartományán kívül esik a téma megvilágítása a következő 
feliratok egyike fog megjelenni a kijelzőn és a keresőben:  

 
 
Ha a vaku készenlét kijelző  villog a keresőben, a vakut kiegészítő 
fényforrásként lehet használni. A vakukészenlét nem fog kijelződni, ha Off van 
választva a Custom Setting 20 (Flash sign) menüben. 
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 Váltás az M módról S módra 
Ha M módban a  vagy  (hosszú idejű expozíció) módot választotta 
és ezután átvált változtatás nélkül S módba a zársebesség kijelző elkezd villogni, 
és a zárkioldás letilt. Válasszon ki egy másik sebességet exponálás előtt. 
 

 A zársebesség és a kamera berázása 
A berázkódás elkerülése érdekében a zársebesség nagyobb kell legyen mint a 
fókusztávolság inverze. (pl. ha az objektív fókusztávolság 300 mm a zársebesség 
nagyobb kell legyen mint 1/300). Lassúbb zársebességnél állvány használata 
ajánlott. A bemozdulás elkerülése végett növelje az érzékenységet (  46) 
használja a beépített vakut (  94), vagy használjon VR objektívet. 



 81 

 
A: Blende prioritás programmód 
A módban a felhasználó választja ki a blendét a gép pedig a tökéletes 
expozícióhoz tartozó zársebességet. A kis blendék (nagy f/ szám) 
növelik a mélységélességet kiemelve az előteret és a hátteret is, a nagy 
blendék csökkentik a mélységélességet, elmossák a hátteret és több 
fényt engednek a kamerába így elkerülhetővé válik a berázás. 
Az S mód csak CPU objektívek használatánál áll rendelkezésre.  
Az S mód használata érdekében járjon el az alábbiak szerint: 
 

1 Állítsa a programváltót A módba. 

 
2 A fő beállító tárcsával állítsa be a kívánt 

blendét. 

 
3 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 

exponáljon.  
 
 
 
 
 

 Figyelmeztetés a fénymérésnél  
Ha a fénymérőrendszer tartományán kívül esik a téma megvilágítása a következő 
feliratok egyike fog megjelenni a kijelzőn és a keresőben:  

 
 
Ha a vaku készenlét kijelző  villog a keresőben, a vakut kiegészítő 
fényforrásként lehet használni. A vakukészenlét nem fog kijelződni, ha Off van 
választva a Custom Setting 20 (Flash sign) menüben.. 
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M: Manuális programmód 
M módban a felhasználó szabadon választhatja meg mind a blendét 
mind a zársebességet. A zársebesség 30 és 1/8000s illetve végtelen 
ideig nyitva tartható ( ) a hosszú időtartamú fotók készítése 
érdekében. 
A blende az adott optikához tartozó legnagyobb és legkisebb értékek 
között állítható. Az analóg elektronikus kijelzőt használva könnyen 
beállítható a helyes expozíció. 
Az M mód használata érdekében járjon el az alábbiak szerint: 
 

1 Állítsa a programváltót M módba.  

 
2 A fő beállító tárcsával állítsa be a kívánt  záridőt, a másodlagos 

tárcsával a blendét. 

 
3 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 

exponáljon.  
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 A vaku készenlét kijelző 

Ha a vaku készenlét kijelző  villog a keresőben, a vakut kiegészítő 
fényforrásként lehet használni. A vakukészenlét nem fog kijelződni, ha Off van 
választva a Custom Setting 20 (Flash sign) menüben. Hosszú időtartamú 
expozíció 
A  zársebesség esetén a zár mindaddig nyitva marad míg a zárkioldót 
lenyomva tartja. A késleltetett távvezérlés és gyorsválasz-távvezérlés módokban 
a  kijelzés jelenik meg a keresőben a  mód helyett. A zár akkor 
nyílik ki amikor az ML-L3 távvezérlőn lenyomja a kioldó gombot (2 mp. 
késleltetéssel, a késleltetett beállításnál), és nyitva marad mindaddig, míg még 
egyszer megnyomja a távvezérlő kioldó gombját( maximum 30 perc  107) 
Ajánlott teljesen feltöltött EN-EL3 akkuval vagy EH-5 AC adapterrel indítani ezt a 
módot, hogy ne szakadjon meg a tápellátás míg a zár nyitva van. Megjegyzés: Ha 
a zár több mint 1 mp.-et van nyitva zaj jelenhet meg a képen, elszórtan 
elhelyezkedő színes pixelek formájában. 
 

 CPU nélküli objektívek 
Ha CPU nélküli objektív van csatlakoztatva M módban,  kijelzés jelenik meg 
a kijelzőn és a keresőben. A blende kézzel állítható a blendeállító gyűrű 
segítségével, és a mélységélesség ellenőrzés nem elérhető. A fénymérés nem 
használható és a fényérték kijelzés nem jelenik meg az analóg kijelzőn. 
 

 Analóg fényérték kijelzés 
Az analóg fényérték kijelzés segítségével állapíthatja meg, hogy a jelenlegi 
beállításokkal a kép alul- vagy túl- lesz e exponálva. A Custom Setting 9 (EV 
step), menüben kiválasztott értéktől függően a fényérték eltérés 1 /3 FÉ vagy ½ FÉ 
lesz kijelezve. Ha a fényérték a méréshatárokon kívül esik a kijelzés villog. 
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A fényérték rögzítése 
Középre súlyozott fénymérésnél a középen elhelyezkedő motívum 
fényértékének nagyobb súlya van. Spotmérésnél a kiválasztott zóna 
alapján történik a fény kiértékelése. Ha a téma nem a kijelölt zónába 
tartózkodik, a fénymérés a háttér megvilágítás alapján értékelődik ki, így 
a főtéma alul- vagy túlexponálódik. Ennek megakadályozására 
használhatja a fényérték rögzítését. 

1 Állítsa a programbeállító tárcsát a P, S, 
vagy A módok valamelyikébe, és válassza a 
középre súlyozott vagy spot mérést. (A 
fényérték rögzítés nem működik M módban a 
motívum programok esetén az FÉ rögzítés 
használata nem ajánlott ezért a spot és 
középre súlyozott mérés használata nem 
támogatott.)  
Ha a fényérték rögzítés mód be van 
kapcsolva az EL felirat látható a keresőben. 

2 Pozícionálja a témát a kiválasztott fókusz mezőre és nyomja be 
félig a zárkioldót. (középre súlyozott mód esetén állítsa a témát a 
középső zónára) Mialatt a kioldógomb félig lenyomott állapotban van és 
a téma a kiválasztott fókusz mezőben tartózkodik, nyomja meg az AE-
L/AF-L gombot a fényérték rögzítéséhez. Győződjön meg, hogy az 
élesség kijelzés ( ) megjelent a keresőben. 

 
A fényérték rögzítés ideje alatt az EL kijelzés megjelenik a keresőben 
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3 Az AE-L/AF-L gomb nyomva tartása mellett komponálja meg a 
képet és exponáljon. 
 
 

 A fénymérés területe 
Spot mérés esetén a fénymérés egy 2.3-mm (0.09½), körre korlátozódik. A kör 
középpontja a kiválasztott fókuszterület középpontja lesz. A középre súlyozott 
mérés esetén a FÉ a középső 8-mm (0.31½) keresőben látható kör területén 
rögzül 
 
 

 A zársebesség és a blende állítása 
FÉ rögzítés alatt a következő beállításokat végezheti a mért értékek 
befolyásolása nélkül:  
 

 
 
Az új értékek leolvashatók a kijelzőről és a keresőben. Megjegyzés: A fénymérési 
mód nem változtatható a fényérték rögzítés időtartama alatt.  
 
 

15—AE-L/AF-L (  147) 
A beállítástól függően az AE-L/AF-L gomb rögzíti egyszerre a fókuszt is és a 
fényértéket is vagy csak a fényértéket. További beállítások érhetők el annak 
érdekében, hogy a fényérték rögzítés maradjon aktív míg még egyszer 
megnyomja az AE-L/AF-L gombot, a zár kioldásra kerül, vagy a fénymérés 
kikapcsolódik.  
 

 16—AE Lock (  148) 
Ha a +Release bttn beállítást választja az AE Lock, menüben a fényérték 
rögzítődik ha félig lenyomta az exponáló gombot.  
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Megvilágítás kompenzáció 
A helyes expozíció érdekében szükség lehet eltérni a kamera által 
javasolt megvilágítás értékektől. 
Ökölszabályként használhatjuk, hogyha a főtéma sötétebb mint a háttér 
pozitív kompenzációra lesz szükség, és negatívra ha világosabb mint a 
háttér. 
A megvilágítás kompenzáció a  P, S, és A módban érhető el.(M módban 
csak a kijelzés változik a zársebesség és blende nem) 

 
1 Nyomja meg a gombot és állítsa a fő 
beállító tárcsát a kívánt kompenzáció értéknek 
megfelelően. Az analóg kijelzőn a keresőben a 
0 villogni kezd. A megvilágítás kompenzáció +-
5 fényérték között állítható 1/3-os lépésekben. 
A jelenlegi érték megtekintéséhez nyomja meg 
a gombot. A kijelzőn a kiválasztott érték a 

 szimbólummal lesz jelölve a keresőben a 

pozitív érték a  ikonnal, a negatív a  
ikonnal lesz jelölve. 

 
2 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 

exponáljon.  
 
Az alap expozíciós érték a megvilágítás kompenzáció ±0 –ra való 
állításával állítható be vagy a kétgombos alaphelyzetbe állítás 
segítségével(  111). A megvilágítás kompenzáció értéke nem vész el a 
kamera kikapcsolásával. 
 

 9—EV Step (  144) 
Ezzel a beállítással állíthatja át a megvilágítás kompenzáció lépésközét ½ FÉ 
lépésekre. 

 10—Exp Comp. (  145) 
A menüpont segítségével szükség esetén a megvilágítás kompenzáció a  
gomb megnyomása nélkül is elérhetővé válik.  
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Sorozatfelvétel 
P, S, A, és M módokban , a D70 fényképezőgép három fajta sorozat 
készítési lehetőséget nyújt. (a sorozat-felvételi üzemmód nem elérhető a 
motívumprogramok alatt). A sorozatfelvétel típusa Custom Setting 12 
(BKT set) menüpont alatt állítható be a következők szerint: AE & flash 
(megvilágítás és vaku), AE only (csak megvilágítás), Flash only (csak 
vaku), vagy WB (fehéregyensúly) sorozat (  146). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Digitális motívum programok 
Motívum program választása esetén a sorozatfelvétel felfüggesztődik mindaddig, 
míg vissza nem tér a P, S, A, vagy M módok valamelyikébe. 
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Megvilágítás és vaku sorozat 

1 Válassza ki a megfelelő sorozat típust a 
Custom Setting 12 (BKT set;  146) 
menüből. 
Válassza az AE & flash lehetőséget, hogy 
változtatható legyen a megvilágítás is és a 
vaku teljesítmény is(alapértelmezett 
beállítás), AE only beállítást, hogy csak a 
megvilágítás, és Flash only beállítást, hogy 
csak a vaku teljesítmény változzon. 
 
OK 

2 Nyomja meg a  gombot és állítsa a fő 
beállító tárcsát amíg a kijelzőn megjelenik a 

 ikon, és a kijelzőn és a keresőben a  
ikon villogni kezd.  
 

3 Nyomja meg a  gombot és állítsa a 
másodlagos beállító tárcsát a megfelelő 
sorozat program kiválasztásához. (  90–91). 
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4 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 
exponáljon.  
 
A gép képenként fogja változtatni fogja a 
vakuteljesítményt, és/vagy megvilágítást a sorozat 
program beállításnak megfelelően. A megvilágítás 
kompenzáció (  86) és vaku teljesítmény 
kompenzáció (  102) hozzáadódik a sorozat minden 
tagjához. A sorozat mód érvényessége alatt a 
keresőben és a kijelzőn megjelenő ikon villogni 
fog. Minden felvétel után egy szegmens el fog tűnni a 
sorozatkép-folyamat kijelzőről.( 

  A középső szegmens 
akkor tűnik el ha a változatlan paraméterű fotó készül 
el, a  akkor ha a negatív kompenzációjú, míg a 

 a pozitív kompenzációjú expozíciónál tűnik el. A 
következő sorozat akkor készíthető, ha az előző már 
elkészült. A sorozat megszakításához nyomja meg a 

 gombot és addig forgassa a fő beállító tárcsát 
míg a  kijelzés eltűnik a kijelzőről. Az utoljára 
kiválasztott program újra aktiválódik, ha ismét 
kiválasztja a sorozat expozíciós módot. A sorozat 
mód érvényteleníthető a Custom Setting12 –ben a 
WB bracketing kiválasztásával is vagy a kétgombos 
alaphelyzetbe állítás segítségével is. Ez utóbbi 
esetben az előzőleg kiválasztott sorozat program 
nem fog előjönni, ha újra kiválasztjuk a sorozat-
módot. 
 

 Expozíciós módok 
Egylövéses módban, önkioldóval és távirányítóval működtetve egy kép készül 
minden zárkioldásnál. Folyamatos módban amilyen hosszan tartjuk lenyomva a 
kioldót addig készülnek a képek, legföljebb míg elkészül a sorozat. Ha nem 
készült el a sorozat, a következő exponálásnál folytatódik 



 90 

 
A rendelkezésre álló sorozat programok a Custom Setting 9 (EV step; 

144) menüpont alatti beállítástól függnek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13—BKT Order (  146) 
Ez a beállítás használható a sorozat sorrend kiválasztásához. 
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 Fényérték vagy vakuteljesítmény sorozat folytatás 
Ha a memória kártya betelik a sorozat exponálása közben, a sorozat folytatódik 
kártyacsere után, vagy néhány kép törlését követően. Ha a gépet kikapcsolja 
mielőtt a sorozat lejárna, a sorozat folytatódni fog a következő bekapcsolás után. 
 

 Fényérték vagy vakuteljesítmény sorozat  
A kamera a blendét és a zársebességet, ( P mód), csak a blendét (S mód), vagy 
csak a zársebességet (A és M módok) változtatja a fényérték sorozat alatt. Az 
érzékenység beállítását, az optimális expozíció vagy a helyes vaku teljesítmény 
eléréséhez, ha On van kiválasztva a Custom Setting 5 (ISO auto;  142) 
menüpont alatt, az expozíció sorozat mód kiválasztása előtt tegye meg. 
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Fehéregyensúly sorozat 

1 Válassza a  WB bracketing lehetőséget a 
Custom Setting 12 (BKT set;  146)menüpont 
alatt. A fehéregyensúly sorozat nem elérhető ha 
NEF (Raw) vagy NEF+JPEG Basic lehetőség 
van kiválasztva a képminőség menüpontnál.  

 

2 Nyomja meg a  gombot és állítsa a fő 
beállító tárcsát amíg a kijelzőn megjelenik a 

 ikon, és a kijelzőn a  és a 
keresőben az analóg kijelző elején és végén 
található nyíl ikon villogni kezd.  

 

3 Nyomja meg a  gombot és állítsa a 
másodlagos beállító tárcsát a megfelelő sorozat 
program kiválasztásához. (  93). Minden érték 
kb. 10 mired-del egyenlő (  51) 
Ha a sorozat képeinek száma meghaladja a 
maximálisan elérhető felvétel számot, akkor a 
sorozatkép folyamat kijelző 

vagy  villogni kezd. 

 
 Expozíciós módok 

Minden módban (beleértve a folyamatos módot is), a zár csak egyszer kerül 
kioldásra minden egyes sorozatnál. Minden kép úgy van utófeldolgozva, hogy a 
beállított számú felvételt hozza létre. 
 

 A kamera kikapcsolása sorozat alatt 
Ha a kamerát sorozat készítés alatt kikapcsolja, a gép mindaddig nem 
kapcsolódik ki, míg létre nem hozta a teljes sorozatot. 
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4 Komponálja meg a képet, fókuszáljon és 
exponáljon.  
Minden felvétel úgy lesz feldolgozva, hogy a sorozat 
programba előírt számú felvétel jöjjön létre, és 
mindegyik felvételen más lesz a fehéregyensúly. A 
változás minden egyes képnél a finomhangolt 
fehéregyensúlyhoz való hozzáadással történik, (  
50) 
Ha a fehéregyensúly sorozat képeinek száma 
meghaladja a kártyán tárolható képek számát a 

 kijelzés jelenik meg, és a 
felvételszámláló elkezd villogni. A sorozat csak egy 
új kártya behelyezése után kezdődhet el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13—BKT Order (  146) 
Ez a beállítás használható a sorozat sorrend kiválasztásához. 
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Fényképezés a vakuval 
 
A D70 egy  15/49 vezérszámú (ISO 200, m/ft; ISO 100 -nál a vezérszám 
11/36) vakuval van szerelve. Ha CPU objektív van csatlakoztatva a 
beépített vaku elővillantásokat hoz létre, amelyek a TTL technológia 
segítségével lesznek kiértékelődve .(i-TTL vaku vezérlés) A beépített 
vaku nem csak kedvezőtlen megvilágítási körülmények között 
használható, hanem pl. az  árnyékok derítésére is, vagy pl. 
csúcsfényeket hozni létre a modell szemén. 
 
i-TTL Vakuvezérlés 
CPU objektívekkel a következő vakuvezérlési módok érhetők el:  
 

 
 
CPU nélküli objektívekkel a beépített vaku csak akkor használható ha a 
Manual beállítás van választva a Custom Setting 19 (Vaku módok  
150) menüben. Ha TTL van választva, a zárkioldás letiltódik ha a vakut 
felemeli. Ebben az esetben a vaku készenlét kijelző  a keresőben, és 
a  ikon valamint a vakuszinkron mód kijelző kerete villogni kezd.  
 

 19—Flash Mode (  150) 
Három féle vaku mód van: TTL, Manual, és Commander mód. Manual módban, 
a beépített vaku vezérszáma 17/56 (ISO 200) vagy  12/39 (ISO 100). A 
Commander mód a vezeték nélküli külső vaku vezérlés esetén használható az 
SB-800 vagy  SB-600 vakukkal 
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Vakuszinkron módok 
A következő vakuszinkron módok érhetőek el a P, S, A, és M 
módokban: 
 

 
 

 A vaku fénykúpja 
A vaku fénykúpja egy 20 mm-es fókusztávolságú lencse látószög tartományát 
takarja le. Előfordulhat, hogy bizonyos objektívekkel a beépített vaku nem világítja 
meg egyenletesen a témát. (  101). 

 ISO Auto 
Ha On van kiválasztva a Custom Setting 5 (ISO auto;  142), az érzékenység 
automatikusan úgy lesz beállítva, hogy a vakuteljesítmény  optimális legyen. Ha 
magas érzékenység szükséges ez azt eredményezheti, hogy a háttér 
túlexponálódik lassú szinkronnál, nappal (daylight sync) vagy ha a háttér túl 
világos. 
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Az alábbiakban bemutatott vakuszinkron módok állnak rendelkezésre a 

és  motívumprogramokban:  
 

 
 
 
Az alábbiakban bemutatott vakuszinkron módok állnak rendelkezésre a 

 motívumprogramban: 
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A beépített vaku használata 
A beépített vaku és CPU-val ellátott objektív használata esetén kövesse 
az alábbi lépéseket: 

 1 Állítsa a programvezérlő tárcsát a 
megfelelő állásba (  10). Ha a 

vagy  motívumprogramot 
választotta folytassa a 4. lépéstől. Az  i-TTL 
kiegyenlített kitöltő vaku mód választódik ki 
és a vaku felemelkedik, ha szükséges. 

2 Válassza ki a fénymérési módszert. A P, S, 
és A módokban a fénymérési mód 
kiválasztása meghatározza a vakuvezérlési 
módot is(  94). Válassza a mátrix vagy 
középre súlyozott fénymérési módszert, a 
kiegyenlített i-TTL rendszer aktiválásához. A 
standard i-TTL rendszer automatikusan 
aktiválódik M módban vagy ha spotmérés 
van választva a P, S, és A módokban. 

3 Nyomja meg a  gombot. A vaku 
felemelkedik és töltődni kezd. Ha a vaku 
teljesen feltöltődött a vaku készenlét kijelző 
bekapcsolódik.  

 
 Automatikus vakuzás a( vagy ) motívumprogramokban 

Ezekben a motívumprogramokban a vaku kézi felemelése és működtetése nem 
elérhető. A beépített vaku csak akkor villan, ha ez szükséges a téma 
megvilágítása szempontjából. 

 Vörösszem hatás csökkentése 
Bizonyos objektívek eltakarhatják a vörösszem hatás csökkentő lámpát, ezáltal 
meggátolva a lámpa által okozott pupilla összehúzódást. 

 Ha a vakut nem használja 
Ha a vakut nem használja az akku energiájának megőrzése végett, hajtsa le a 
vakut, egy finom mozdulattal, amíg a helyére nem pattan. 
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4 Nyomja meg a  gombot és állítsa a fő beállító tárcsát abba a 
vakuszinkron módba, amelybe kívánja. A vakuszinkron ikon megjelenik 
a kijelzőn és a keresőben. 

 
 
Az elérhető módok függnek a programválasztó tárcsával kijelölt 
motívumprogramtól. 

  
 Stúdió vaku rendszerek 

A „szinkron hátsó redőnyre” lehetőséget stúdió vakukkal nem lehet elérni 
szinkronizációs problémák miatt. 
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5 Nyomja le félig az exponáló gombot és ellenőrizze az expozíciós 

beállításokat (blende, zársebesség) A vagy  módokban 
szükség esetén a vaku felemelkedik, és töltődni kezd. A vaku használata 
mellett az alábbi zársebességek és rekesznyílások állnak rendelkezésre: 

 
 
1 Alacsony zársebességek határértéke a  Custom Setting 21 (Shutter spd; 

152) menüpont alatt állítható be. A beállítás ellenére a kamera 30s-ra állíthatja 
a zársebességet, ha a „lassú szinkron”, „lassú szinkron hátsó redőnyre” vagy 
„lassú szinkron vörösszem csökkentéssel” vakuszinkron mód van kiválasztva. 
2 Az  1 /500 s –nál magasabb zársebességek 1 /500 s-ra lesznek csökkentve ha a 
beépített vaku felemelkedik, vagy ha egy külső vaku kerül csatlakozatásra és az 
bekapcsolódik. 
3 A vaku hatótávolsága függ a rekesznyílástól. Tanulmányozza a vaku 
hatótávolságot leíró táblázatot (  100) a blende beállításánál A és M módok 
esetén 
 

6 Ellenőrizze, hogy a vaku készenlét kijelző 
megjelent-e a keresőben. Amíg a kijelző nem 
jelenik meg, az exponálás letiltásra kerül. 
 

7 Komponálja meg a képet, és bizonyosodjon meg, hogy a téma a 
vaku hatótávolságán belül tartózkodik (  100), fókuszáljon, és 
exponáljon. Ha a zárkioldás után a vaku készenlét kijelző kb. három 
másodpercig villog, ez azt jelenti, hogy a vaku teljes teljesítménnyel 
villant és a kép lehet, hogy alulexponálódott. Ellenőrizze az eredményt a 
monitoron. Ha a kép alulexponálódott állítson a beállításokon és próbálja 
újra. 
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 A beépített vaku használata 

Ha folyamatos felvételi üzemmódban dolgozik, egy fotó készül minden zárkioldó 
lenyomásra. A rezgéskompenzáció (VR objektívek) nem hatásos a félig lenyomott 
exponáló gomb mellett, míg a vaku töltődik. Néhány vakuval készült fotó után 
ajánlott a vakut egy rövid időre kikapcsolni, a vaku élettartamának növelése 
végett. 

 Vaku hatótáv, rekesznyílás és érzékenység 
A vaku hatótávolsága a blende és az érzékenység függvényébe változik: 

 
 
Az a minimális távolság amelynél a vakut használni lehet 0.6 m (2´). 
P, és , módokban a maximális blende az érzékenység 
függvényében az alábbiak szerint van korlátozva: 

 
 
Minden ISO érzékenység lépésköz növelésre (pl. 200-ról 400-ra) a maximális 
rekesznyílás egy fél értékkel csökken. Ha a legnagyobb rekesznyílása az 
objektívnek kisebb, mint a fentebb tárgyalt, akkor a maximális rekesznyílás 
megegyezik az objektív maximális rekesznyílásával. 
 
Az i-TTL vakuvezérlés rendelkezésre áll minden ISO érzékenységnél. 
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 A vakuval kompatíbilis objektívek 

A beépített vaku bármely 20-300 mm közé eső fókusztávolságú, CPU-val szerelt 
objektívvel használható. A következőkben említett objektívek használata esetén 
előfordulhat, hogy a vaku nem tudja megvilágítani a téma teljes felületét, ha az 
alább megadott tartomány alatt használja azokat. 

 
Az a minimális távolság amelynél a vakut használni lehet 0.6 m (2´). A beépített 
vaku nem használható a makró lehetőséggel rendelkező objektívek makró 
állásában. 
A beépített vaku használható a 20–200 mm fókusztávolságú, Ai-S, Ai, és Ai-
módosított CPU nélküli objektívekkel is 
Korlátozásokkal használhatóak az alábbi objektívek is: 
• Ai-S 25–50 mm f/4, Ai 25–50 mm f/4, és Ai-S 35–70 mm f/3.5: 35 mm-nél 1.0 m 

/3´3½ tartományban vagy fölött használható. 
• Ai 50–300 mm f/4.5, Ai-módosított 50–300 mm f/4.5, Ai-S ED 50–300 mm f/4.5, 

és Ai-módosított 85–250 mm f/4: 135 mm fölött használható. 
• Ai ED 50–300 mm f/4.5: 105 mm fölött használható. 
• Ai-S ED és Ai-ED 200 mm f/2: nem használható. 
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 Vaku megvilágítás kompenzáció 
A P, S, A, és M módokban, a vaku megvilágítás kompenzáció 
használható a vaku teljesítményének növelésére vagy csökkentésére a 
kamera által beállított értékhez képest.(a vaku megvilágítás 
kompenzáció nem áll rendelkezésre a digitális motívumprogramok 
alatt.). A vakuteljesítmény növelhető, ezáltal a téma erősebb 
megvilágítása érhető el, vagy csökkenthető a fényvisszaverődések, 
csillogások elkerülése végett. Ökölszabályként: pozitív kompenzáció 
szükséges, ha a főtéma sötétebb, mint a háttér, és negatív, ha 
világosabb. 

1 Állítsa a programvezérlő tárcsát a P, S, A, vagy M módok 
valamelyikébe, és válassza a “Beépített vaku használata” (  97–98),1–4 
lépés című fejezetben leírt vakuszinkron módok egyikét. 

 2 Nyomja meg a  gombot és állítsa a 
másodlagos beállító tárcsát addig, míg 
megpillantja a kijelzőn vagy a keresőben a vaku 
megvilágítás visszajelző ikonját. A vaku 
megvilágítás kompenzáció –3 FÉ (sötétebb) és 
+1 FÉ (világosabb) között állítható be 1/3 FÉ 
lépésközzel. 
A ±0-tól különböző értékek esetén, a  ikon 
jelenik meg a kijelző panelen és a keresőben, 
miután megnyomta a  gombot. A kiválasztott 
értékről megbizonyosodhat, ha megnyomja a 

 gombot. 

3 Készítse el a képet a “Beépített vaku használata” (  99),című 
fejezetben 5–7 lépésben leírtak szerint. Az eredeti vakuteljesítmény a 
vakuteljesítmény kompenzáció ±0.0 ba való állításával vagy a 
kétgombos alaphelyzetbe állítással állítható vissza. A vaku megvilágítás 
kompenzáció beállítás megmarad akkor is ha a kamerát kikapcsolja. 
 

 Megvilágítás kompenzáció használata külső vakuval 
A megvilágítás kompenzáció rendelkezésre áll az SB-800 és SB-600 vakuk 
használata esetén is.. 

 9—EV Step ( 144) 
Ez a beállítás használható a vaku megvilágítás kompenzáció lépésközének ½ 
FÉ-re való változtatásához.. 
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Vaku teljesítmény rögzítés (FV Lock) 
Ez a beállítás használható abban az esetben, ha a teljesítmény mérés 
után Ön újra akarja komponálni a képet, és nem szeretné ha a vaku 
teljesítmény ezalatt megváltozna. Ez a beállítás biztosítja, hogy a téma 
megvilágítása akkor is optimális lesz , ha az nem tartózkodik a kereső 
középső tartományán. A vaku teljesítmény kompenzálásra kerül, ha 
megváltozik az ISO érzékenység vagy a blende. A vakuteljesítmény 
rögzítés érdekében járjon el az alábbiak szerint: 

1 Válassza az FV Lock beállítást a  Custom  
Setting 15 (AEL/ AF-L; 144)-ben. 

 
 
 
 

2 Állítsa a programvezérlő tárcsát a kívánt 
programra és válasszon egy vakuszinkron 
módot a “Beépített vaku használata” (  
97-98),című fejezetben, 1–4 lépésben 
leírtak szerint. 

 3 Állítsa be a témát a kereső középső 
részére és nyomja le félig a kioldót, a 
fókuszáláshoz. 

4 A vakukészenlét kijelző felvillanása után 
nyomja meg az AE-L /AF-L gombot. A vaku 
néhányszor elővillant a helyes vaku 
teljesítmény kiszámolásához. A 
vakuteljesítmény rögzül ezen a szinten és az 
EL felirat jelenik meg a keresőben. 
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5 Komponálja meg a képet  

6 Nyomja le egészen a zárkioldót. Szükség 
esetén további képek készíthetők a vaku 
megvilágítás rögzítés gomb feloldása nélkül. 

7 Nyomja meg az AE-L / AF-L gombot a 
vakuteljesítmény rögzítés feloldásához. Az EL 
eltűnik a keresőből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vakuteljesítmény rögzítés használata külső vakuval 
Vakuteljesítmény rögzítés rendelkezésre áll az SB-800 és SB-600 vakukkal. 
Állítsa a vakut TTL módba (az SB-800 AA módban is használható részletekért ld. 
a vaku kézikönyvét). Vakuteljesítmény rögzítés alatt a vaku kimeneti teljesítmény 
automatikusan a vaku zoom állásához hangolódik. 
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Az önkioldó használata 
 
Az önkioldót önarcképek készítéséhez, vagy a kamera bemozdítása 
megakadályozása érdekében használhatja. Az önkioldó használata 
érdekében járjon el az alábbiak szerint: 
 

1 Szerelje a kamerát állványra (javasolt) vagy helyezze egy stabil 
sima felületre. 

2 Nyomja meg a  gombot és állítsa be a fő 
beállító tárcsát arra az állásra, amelynél a 
kijelzőn megjelenik a  szimbólum (önkioldó) 

3 Szerkessze meg a képet és fókuszáljon. 
Autófókusz esetén bizonyosodjon meg, hogy 
nem blokkolta-e az objektívet. A „single-servo” 
autófókusz módban (  139) a képek csak akkor 
exponálhatók, ha a fókusz kijelzés  megjelenik 
a keresőben. 
 

 Takarja le a keresőt 
A helyes expozíció érdekében (kivéve M mód) takarja le a keresőt a 
kezével vagy a mellékelt DK-5 kereső sapkával, mielőtt megnyomná a 
zárkioldót. Ez megakadályozza a fény behatolását a keresőn keresztül, 
ami befolyásolná az automatikus fénymérést. A védősapka a 
szemkagyló levétele után csúsztatható fel a kereső sínre. 
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4 Nyomja meg a zárkioldót a visszaszámlálás 
megkezdéséhez. Az önkioldó működését jelző 
lámpa (AF segédfény) villogni kezd és hangjelzés 
sorozat lesz hallható. Két másodperccel a kioldás 
előtt a villogás leáll és a hangjelzés sorozat 
ismétlési frekvenciája, megnő. Az expozíció után 
az előzőleg kiválasztott felvétel készítési mód 
állítódik vissza. 
 

 A beépített vaku 
A P, S, A, és M módokban ,az önkioldó mód leáll, ha a vakut felemeli a 
kép elkészülése előtt. Az időzítés megkezdéséhez a vaku felemelését 
követően, várjon míg a vakukészenlét kijelző megjelenik a keresőben, 
majd nyomja meg a kioldót. 

 
 
Az önkioldó mód leállításához kapcsolja ki a gépet, vagy állítsa át a 
programválasztót egy másik állásba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Önkioldó módban a B ( ) záridő kb. 1 /5 s lesz.  

 1—Beep (  138) 
Ezzel a beállítással tilthatjuk és engedélyezhetjük a hangjelzést az önkioldó 
használata esetén. 

 24—Self-timer (  153) 
Az önkioldó időzítése beállítható a 2 s, 5 s, 10 s (alapértelmezés), vagy 20 s 
értékekre. 
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A távvezérlő használata 
 
A külön megvásárolható ML-L3 távvezérlő önarcképek készítéséhez, 
vagy a kézremegés kiküszöbölése esetén használandó. 
 

 A távvezérlő használata előtt 
Mielőtt először használná a távvezérlőt, távolítsa el a gombelemet 
szigetelő átlátszó fóliát. e 
 

 
 

 Hosszú időtartamú expozíció 
Ha a távvezérlőt M módban használja a  kiválasztható zársebességként. A 
zár ebben a beállításban akkor nyit mikor megnyomja a távvezérlő gombját ( 2s-el 
a gomb megnyomása után késleltetett módban), és akkor zár mikor másodszor 
megnyomja a távvezérlő kioldó gombját (max. 30 perc,  83). A gyártó teljesen 
feltöltött akkut, vagy a külön megvásárolható EH-5 AC adaptert javasolja a 
tápellátás megszakadásának elkerülése céljából, ameddig a zár nyitva van.  
Megjegyzés: Ha bármely beállításnál a zár több mint 1 mp. –ig nyitva van zaj 
jelenhet meg a képen , véletlenszerű elhelyezkedésű színes pixelek formájában. 
 

 A beépített vaku használata 
Abban az esetben, ha a felvétel elkészítéséhez vakura van szükség, a távvezérlő 
csak akkor fog exponálni ha a vaku már feltöltődött. A és  
módokban a vaku elkezd töltődni amikor a távirányító mód kiválasztásra kerül, 
amint a vaku feltöltődött szükség esetén automatikusan felnyílik, mikor a 
távvezérlő kioldó gombját megnyomja. Ha bármely vörösszem hatás csökkentő 
üzemmód van kiválasztva az önkioldó lámpa egy másodpercig világít a zárkioldás 
előtt. Késleltetett üzemmódban a lámpa 2 másodpercig villog majd egy 
másodpercig folyamatosan világít a zárkioldás előtt 
P, S, A, és M módokban, késleltetett üzemmódban. Várjon míg a vaku feltöltődik, 
majd nyomja meg a távvezérlő kioldó gombját a visszaszámlálás újraindításához. 
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A távvezérlő használata érdekében járjon el a következők szerint: 

1 Szerelje a kamerát állványra (javasolt) vagy helyezze egy stabil 
sima felületre. 

2 Nyomja meg a  gombot és állítsa be a fő 
beállító tárcsát arra az állásra, amelynél a 

kijelzőn megjelenik a  szimbólum (késleltetett 

távvezérlés), vagy a szimbólum (azonnali 
távvezérlés) 

3 Szerkessze meg a képet és fókuszáljon. 
Habár AF módban a kamera zárkioldója 
használható az élesség ellenőrzéséhez, a 
zárkioldás csak a távvezérlő kioldó gombjáról 
kezdeményezhető. 
 

 Takarja le a keresőt 
A helyes expozíció érdekében (kivéve M mód) takarja le a keresőt a 
kezével vagy a mellékelt DK-5 kereső sapkával, mielőtt megnyomná a 
zárkioldót. Ez megakadályozza a fény behatolását a keresőn keresztül, 
ami befolyásolná az automatikus fénymérést. A védősapka a 
szemkagyló levétele után csúsztatható fel a kereső sínre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1—Beep (  138) 
Ezzel a beállítással tilthatjuk és engedélyezhetjük a hangjelzést a távvezérlő 2 
másodperces visszaszámlálása és a zárkioldás alatt (azonnali kioldás)  

 25—Remote ( 154) 
Azt az időtartamot állíthatjuk ezzel a beállítással, amely elteltével a gép törli a 
távvezérlő módot. A beállítható lehetőségek: egy, öt, tíz, vagy tizenöt perc. 
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4 Célozza meg a távirányítóval a kamera 
vevőegységét és nyomja meg a távvezérlő 
kioldógombját. Kültéri használat esetén 
győződjön meg, hogy a távvezérlő és a gép 
vevőegysége között nincs akadály. A 
kamera fókuszálási módja a Custom Setting 
2 (Autófókusz;  139) menüben 
beállítottaktól függ. 
 

 
A kamera nem állítja be a fókuszt a manuális fókusz módban, vagy 
ha az autófókusz a távvezérlő kioldójával lett beállítva. 

Az egyedi fotó módba vagy a folyamatos módba való visszatéréshez, 
kapcsolja ki a kamerát, vagy állítsa a programvezérlő tárcsát egy másik 
állásba. Az önkioldó módra való váltás előtti mód visszaáll akkor is ha 
eltelik a Custom Setting 25 (Távvezérlő  154) menüben beállított idő. 
Az alapértelmezett idő 1 perc. 



 110 

A gombelem cseréje 
Az ML-L3 távvezérlő egy három voltos CR2025 lítium elemmel van 
táplálva. 
A gombelem kicserélése esetén járjon el a következők szerint. 

1 Miután kihúzta az elemfedőt az 1. rajzon 
látható irányba, távolítsa el az elemtartót (2. ábra) 

 
2 Távolítsa el az elemet a tartóból. 

 
3 Helyezzen be egy új elemet a „+” felirattal 
fölfelé. 

 
4 Helyezze be az elemtartót a távvezérlőbe és 
nyomja be kattanásig a fedelet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tartsa távol a gyerekektől 
Tartsa távol a gyerekeket az elemektől és az egyéb apró részegységektől. Ha egy 
gyerek lenyeli az elemet forduljon azonnal orvoshoz. 
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A kétgombos alaphelyzetbe állítás 
  
Az alábbi beállítások a kétgombos 
alaphelyzetbe állítás segítségével 
alapértelmezett értéket vesznek fel. Az 
alaphelyzetbe állítás a  és gombok 
együttes, több mint 2 mp. időtartamú 
lenyomásával érhető el. (A két gomb zöld 
ponttal van megjelölve). A Custom Settings 
menü nem áll alaphelyzetbe. 

 
 
 
A következő felvételi menü elemek szintén alaphelyzetbe állítódnak: 
 

 
 
 

 R—Menu Reset (  136) 
A Custom Settings menü a Reset for Custom Setting R (Menu Reset ) 
menüponttal állítható alaphelyzetbe. 
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Bővebben a 
visszajátszásról 

A lejátszás műveletei 
 

 
 
Ebben a fejezetben részletesen leírásra kerülnek a visszajátszás során 
rendelkezésre álló műveletek, beleértve a az indexképek megjelenítését, 
a nagyítást visszajátszás közben, és a fotó információs kijelzőt.  
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Egyetlen kép visszajátszása 
A képek lementés közben megjelennek a monitoron, vagy hogyha 
megnyomja a  gombot.  

 
 
Az álló formátumban készült fényképek álló helyzetben jelennek meg a 
monitoron. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A navigáló gomb használata 
A navigáló gomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókusz 
kiválasztó rögzítés kapcsoló csak a monitor kikapcsolt állapotában működik. 
 

Álló helyzetbe forgatás (  126) 
Az álló formátumú képek fekvő helyzetbe jelennek meg, ha az Off van kiválasztva 
 Rotate tall menüben. Az összes kép amelynél Off volt választva az Image 
rotation (  168) menüben fekvő helyzetbe jelennek meg függetlenül a Rotate 
tall menüben kiválasztott beállítástól. 

 7—Image Review (  144) 
A képek nem lesznek megjelenítve a mentés alatt ha Off van kiválasztva a 
Custom Setting 7 (Image review) menüben.. 

 22—Monitor Off (  153) 
A monitor energiatakarékossági okokból a Custom Setting 22 (Monitor 
off).menüben beállítható időtartam után automatikusan kikapcsolódik 
üresjáratban. 
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Az alábbi műveletek állnak rendelkezésre az egyetlen képet visszajátszó 
üzemmódban. 
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Fotó adatok 
A képre vonatkozó adatok egyedi lejátszás üzemmódban, a képre 
vannak helyezve. Használja a navigáló billentyűt a fotó adatok közti 
navigációra. A fotó adatok a következő sorrendbe követik egymást: 
Shooting Data Page 2 (felvétel adatok 2. oldal) <-> Shooting Data Page 
1(felvétel adatok 1. oldal) <-> File Information(Fájl információk)<-> 
Histogram(Hisztogram)<-> Highlights(kiemelés). 
 
Fájl Információk 
1/9 
1 Védelem.................121 
2 Felvételszám/képek 

száma összesen.....126 
3 A mappa neve........156 

4 A fájl neve.................41 
5 A kép mérete............43 
6 A kép minősége........41 

 
 
 
Felvételi adatok 1. oldal 
1 Védelem..............121 
2 Felvételszám / képek 

száma összesen..126 
3 A kamera neve 
4 A felvétel dátuma...16 
5 A felvétel ideje.......16 
6 Fénymérés............75 
7 Zársebesség ........76 

8 Blende...................76 
9 Expozíciós mód.....76 

Megvilágítás 
kompenzáció.........86 

10 Fókusztávolság...85 
11 Vakuvezérlés......94 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Felvételi adatok 2. oldal 
1 Védelem.................121 
2. Felvételszám / képek 

száma összesen ...126 
3 Kép optimalizáció.....56 
4 Érzékenység(ISO)....46 
5 Fehéregyensúly........48 

Fehér egyensúly 
finombeállítás.........50 

6 Képméret................43 
Képminőség............41 

7 Élesítés ..................57 
8 Tónus 

kompenzáció..........58 
9 Szín mód ...............59 

Színezet ................60 
10 Telítettség............60 

 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 Fotóhoz fűzött megjegyzések 

A fotóhoz fűzött megjegyzések (  163–164) nem jelennek meg a fotó információs kijelzőn. 
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 Hisztogram 
1/9 
1 2 
1 Védelem állapota......................................................121 
2 Képszám / Összes kép száma..................................126 
3 Hisztogram amely a világosság értékek eloszlását mutatja, balra a kép 
sötétebb, jobbra a világosabb részeit. A függőleges tengely az adott 
világosságú képpontok számát adja. 
 
 
Kiemelések 
1/9 

 
1 Védelem állapota..............................................121 
2 A kép legvilágosabb részei, (beégés) egy villogó keretezésben jelennek 

meg. 
3 Képszám / Összes kép száma.........................126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hisztogramok 
A fényképezőgép histogramjai csak becslésként használhatóak, és 
eltérhetnek az egyes képfeldolgozó alkalmazások által jelzett 
hisztogramoktól. 
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Több kép megjelenítése: Indexkép visszajátszás 
Az oldalanként kilenc vagy négy indexkép megjelenítése 
érdekében nyomja meg a  gombot. Az indexképek 
megjelenítése során a következő műveletek végezhetők el: 
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 A navigáló gomb használata 

A navigáló gomb bármikor használható, ha a monitor be van kapcsolva. A fókusz kiválasztó 
rögzítés kapcsoló csak a monitor kikapcsolt állapotában működik. 
 

 22—Monitor Off (  153) 
A monitor energiatakarékossági okokból a Custom Setting 22 (Monitor off).menüben 
beállítható időtartam után automatikusan kikapcsolódik üresjáratban. 
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A képek nagyítása: Visszajátszás nagyítással 
 
Ha megnyomja a  gombot, akkor felnagyítja a normál visszajátszás módban 
látható, illetve index visszajátszás módban az éppen kiválasztott képet. A nagyított 
visszajátszás alatt a következő műveletek végezhetők el: 
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 Képek védelme törlés ellen 
Normál és indexkép visszajátszás módban a  gomb megnyomásával a képeket 
megvédheti törlés ellen. A védett képek nem törölhetők a  gomb 
megnyomásával, vagy Visszajátszás a Delete menüpontjával és egy Windows–os 
számítógépen a DOS rendszer „írásvédett” attribútumával rendelkeznek. Vegye 
figyelembe, hogy a memóriakártya megformázása esetén a védett képek is 
törlődnek. 
A képek védelme érdekében járjon el az alábbi módon: 

1 Jelenítse meg a képet egyképes visszajátszás módban, vagy jelölje ki 
indexkép módban. 

2 Nyomja meg a  gombot. A képeket ezentúl egy  ikon jelöli. 

 
Ha szeretne törölni egy védett képet, akkor a védelem feloldásához jelenítse meg a 
képet egyképes módban, vagy jelölje ki indexkép lejátszás módban, majd nyomja 
meg a  gombot. 
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A képek törlése egyesével 
 
Az egyképes visszajátszás módban megjelenített vagy egy indexkép oldalon kijelölt 
kép törléséhez nyomja meg a  gombot. A törlés után a felvételeket nem lehet 
visszaállítani.  

1 Jelenítse meg a képet egyképes visszajátszás módban, vagy jelölje ki 
indexkép módban. 

2 Nyomja meg a  gombot.  Egy jóváhagyást kérő 
üzenetablak jelenik meg. 
 
 
 

 

3 A kép törléséhez ismét nyomja meg ismét a  gombot. Ha mégsem kívánja 
törölni, nyomjon egy bármely más gombot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Védett és rejtett képek 
A  ikonnal jelölt képek védettek és nem törölhetők. A rejtett képek nem jelennek meg 
sem az egyképes sem az indexképes visszajátszásban, így azokat nem lehet törlésre kijelölni. 
 

 Törlés (  124) 
Több kép törléséhez használja a Visszajátszás menü Delete menüpontját 
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. 1 2 

Útmutató a menükhöz 
A menü beállítások útmutatója 

 
A visszajátszás menü 

 124-131 
 

A fényképezés menü 
 132-134 

 
 

Egyedi beállítások 
 135-154 

 
 

A beállítás menü 
 155-168 

 
A fényképezőgép számos beállítását a monitoron megjelenő menüpontokkal lehet 
módosítani.  
Ez a fejezet az alábbi részekből áll: 
 
A visszajátszás menü 
A visszajátszás menü a memóriakártyán tárolt képek kezelésének és az 
automatikus megjelenítésének beállításait tartalmazza. 
 
A fényképezés menü 
A fényképezés menüben olyan különleges felvétel-készítési beállítások találhatók 
mint a képfeldolgozás és a zajcsökkentés. 
 
Egyedi beállítások 
A CSM (Custom Settings – Egyedi beállítások ) menüben részleteiben szabhatja 
testre a fényképezőgép működését. 
 
A beállítás menü 
Ez a menü a fényképezőgép alapbeállításait tartalmazza, többek között itt 
formázhatja meg a memóriakártyát és állíthatja be a dátumot és az időt. 
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A visszajátszás menü 
 
A visszajátszás menü az alábbi menüpontokat tartalmazza: 

 
 
Törlés 
A törlés megjelenítéséhez válassza ki a  Delete 
menüpontot majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt érték kiválasztásához nyomja meg a gombot 
lefelé vagy felfelé a választás jóváhagyásához jobbra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nagy kapacitású memóriakártyák 
Ha a memóriakártyán nagy mennyiségű fájl vagy mappa található és nagyon sok képet kíván 
törölni akkor a törlés időnként akár fél óráig is eltarthat.  
 

 A védett és rejtett képek 
A  ikonnal jelölt képek védettek és nem törölhetők. A rejtett képek(  129) nem jelennek 
meg az indexkép oldalon, így törlésre sem jelölheti ki. 
 

 A navigáló gomb használata 
A navigáló gombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva. 
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A kijelölt képek törlése: A Selected menüpont 
A Selected (kijelölt) menüpont kiválasztásakor a Playback fldr (Visszajátszás 
mappája) menüben kiválasztott mappákban lévő képek (  126) indexképként 
jelennek meg. 
 
 

OK 
1K 
1 2 3 
4 5 6 

Minden kép törlése: Az All menüpont 
Az All menüpont kiválasztásakor megjelenik a jobb oldalon 
látható jóváhagyást kérő üzenet. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot le vagy fel a 
jóváhagyáshoz, nyomja meg az  gombot.  
 
• Yes: Törli a Playback fldr menu (  126).menüben kijelölt 
mappában vagy mappákban lévő összes képet. A gép nem 
törli a védett és rejtett képeket. 
• No: Törlés nélkül kilép. 
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A visszajátszás mappája 
A visszajátszáskor használt mappák kiválasztására szolgáló 
menü megjelenítéséhez a Visszajátszás menüben válassza 
ki a Playback fldr menüpontot (  124) majd nyomja meg a 
választógombot jobbra. A kívánt pont kiválasztásához 
nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra. 
 

 
 
Automatikus elforgatás 
Ha szeretné beállítani, hogy álló tájolással készített képek 
visszajátszásakor automatikusan függőlegesen jelenjenek 
meg a monitoron, válassza ki a Rotate tall menüpontot a 
visszajátszás menüben (  124) majd nyomja meg a 
navigáló gombot jobbra. A kívánt lehetőség kiválasztásához 
nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a 
választás jóváhagyásához, pedig jobbra. 
 

 
 

 A képek elforgatása (  168) 
A kikapcsolt (Off) Image rotation művelettel készített valamennyi kép fekvő tájolásban 
látható, függetlenül a Rotate tall menüben beállított lehetőségtől. 
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Diabemutató 
Ha egymás után automatikus „ Diabemutatóban” szeretné  
visszajátszani a képeket akkor a visszajátszás menüben 
válassza ki a  
Slide show menüpontot (  124) és nyomja meg a navigáló 
billentyűt jobbra. 
 

OK 
A diabemutató elindítása: A Start művelet 
A diabemutatót a Start opcióval indíthatja el. A fényképezőgép a rögzítés 
sorrendjében, kis szünetekkel visszajátssza a Playback fldr menüben (  126) 
kiválasztott mappa vagy mappák képeit. A gép nem játssza vissza a rejtett képeket 
(  129). A diabemutató ideje alatt az alábbi műveleteket végezheti el 
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A diabemutató befejezésekor, illetve annak szüneteltetésekor 
(az  gomb megnyomása után) megjelenik a jobb oldali 
ábrán látható üzenet. A kívánt lehetőség kiválasztásához 
nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé a 
jóváhagyáshoz, pedig jobbra. 
• Restart: Folytatja a diabemutatót. 
• Frame Intvl: Módosítja az egyes képek megjelenítési idejét. 
 
A diabemutató befejezéséhez és a Visszajátszás menübe való visszatéréshez 
nyomja meg a navigáló gombot balra, vagy nyomja meg a  gombot. 
 
A megjelenítés idejének módosítása: A Frame Intvl menüpont 
Ha a Frame intvl (képfrissítési sebesség) pontot választja a 
Slide show menüből vagy a szünet menüből, akkor 
megjelenik a jobb oldalon látható almenü. Ha szeretné 
módosítani a képek megjelenési idejét, akkor a megfelelő 
érték kijelöléséhez nyomja meg a navigáló gombot felfelé 
vagy lefelé, majd az előző menühöz való visszatéréshez, 
jobbra. 
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A kép elrejtése 
A Hide image beállítás segítségével elrejtheti, illetve felfedheti a kijelölt képeket. A 
rejtett képek csak a Hide image menüben láthatók és csak a memóriakártya 
megformázásával törölhetők. A Visszajátszás menüben válassza ki a Hide image 
menüpontot (  124) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A Playback fldr 
menüben  (  126) kiválasztott mappákban lévő képek indexképként jelennek meg.1 
2 3 
 
4 5 6 

 
 
 
 
 
 

 A rejtett képek fájl attribútumai 
A rejtett képek „rejtett” és „írásvédett” attribútumokkal rendelkeznek, ha azokat egy Windows 
rendszert futtató számítógépen jeleníti meg. A NEF+JPEG Basic minőségben rögzített 
felvétel esetén ezeket a megjelöléseket mind a NEF (RAW) mind a JPEG megkapja 
 

 A védett és rejtett képek 
Ha egy kép egyszerre védett és rejtett is, akkor a védelem feloldása egyben a kép felfedését 
is jelenti. 
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Nyomtatás előrendelés 
A Print set menüben digitális „nyomtatás előrendelést” hozhat létre, amely 
magában foglalja a nyomtatni kívánt képek felsorolását, a példányszámot és az 
egyes nyomatokon megjeleníteni kívánt információkat. Ezt az információt a gép a 
memóriakártyán a Digital Print 
Order Format (DPOF Digitális nyomtatás előrendelés formátum) szerint tárolja. 
Ezután a kártyát kiveheti a gépből és a kijelölt képeket bármely DPOF kompatíbilis 
eszközön kinyomtathatja.  
A visszajátszás menüben válassza ki a Print set (  124) 
menüpontot majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a gombot 
felfelé vagy lefelé a jóváhagyáshoz pedig jobbra. 
 

 
 Ha a „Print Set” pont nem elérhető 

Ha a Visszajátszás menüben nem elérhető a Print set menüpont, akkor a memória kártyán 
nincs elegendő hely a nyomtatási előrendelés elmentésére. Töröljön néhány képet, és 
próbálja újra. 

 Felvételkészítés a közvetlen nyomtatáshoz 
Ha további feldolgozás nélküli kinyomtatás céljából készít felvételeke, akkor válassza ki a 
Direct Print lehetőséget az  Optimize image (  56) menüben vagy válassza ki a Custom 
pontot és a  Color mode (Színtér mód) menüben állítsa be a  Ia (sRGB) vagy IIIa (sRGB) 
lehetőséget.. 

 A nyomtatás előrendelés létrehozása után 
A nyomtatás előrendelés létrehozása után ne módosítsa az előrendelésben lévő képek 
rejtettségi állapotát, illetve ne töröljön képeket a számítógép vagy más eszköz segítségével. 
Ezek a műveletek nyomtatáskor problémát okozhatnak. 

 DPOF Digitális nyomtatás előrendelés formátum 
A Digital Print Order Format (DPOF) egy széles körben használt szabvány amely a 
nyomtatást a kártyán tárolt nyomtatási előrendelések alapján teszi lehetővé. Nyomtatás előtt 
ellenőrizze, hogy a nyomtató vagy a fotólabor berendezése kompatíbilis-e a DPOF 
szabvánnyal. 

 Exif 2.21 verzió 
A D70 fényképezőgép támogatja az Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still 
Cameras kompatibilitási formátum a digitális fényképezőgépekhez)szabvány 2.21 verzióját, 
amely lehetővé teszi a képekkel együtt tárolt információk felhasználását az optimális 
színreprodukció érdekében az Exif kompatíbilis nyomtatókon. 
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A nyomtatás előrendelés módosítása: A Select / Set opció 
A Select / set opció kiválasztásakor a Playback fldr menüben (  126) a 
kiválasztott mappákban vagy mappában lévő képek indexképként jelennek meg. 
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A fényképezés menü 
 
A Fényképezés menü az alábbi menüpontokat tartalmazza: 
 

 
Képfeldolgozás 
Ha a programmód tárcsa a P, S, A, vagy M, állásba forgatja, a fényképezőgép az 
Optimize image menü beállításainak megfelelően feldolgozza a felvételt. Erről a 
„Felvételkészítés: A képek feldolgozása” című részben olvashat (  56).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A navigáló gomb használata. 
A navigáló gombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választást engedélyező kapcsoló akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva. 
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Hosszú idejű expozíció zajcsökkentéssel 
Ebben a menüpontban állíthatja be, hogy az 1 mp vagy hosszabb záridővel 
exponált képeken a gép megpróbálja-e csökkenteni a zajt ( véletlenszerűen 
megjelenő világos képpontok, amelyek a hosszú záridő alkalmazásakor, különösen 
a sötétebb részeken láthatók.) A fényképezés menüben válassza ki a Long Exp. 
NR menüpontot (  132) és nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A kívánt 
lehetőség kiválasztása érdekében nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához jobbra. 

 
 
 

 A memóriapuffer 
Az alábbi táblázatból megtudhatja , hogy a memóriapuffer maximálisan hány képet tud tárolni 
az aktív zajcsökkentés esetén. 
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Képminőség 
A képminőséget a jobb oldali ábrán látható lehetőségek közül 
választhatja ki. Erről a „ Felvételkészítés: képminőség, 
képméret” című részben olvashat (  41). 
 
 
 
 
 
 
Képméret 
A képméretet az L (3008 × 2000),M (2240 × 1488), és S (1504 
× 1000) .lehetőségek közül választhatja ki. Erről a „ 
Felvételkészítés: Képminőség, képméret” című részben 
olvashat (  43). 
 
 
OK 
 
 
 
Fehér-egyensúly 
Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha a 
programválasztó tárcsát a P, S, A, vagy M állásba forgatja. Erről 
a „Felvételkészítés: Fehér-egyensúly” című részben olvashat (  
48). 
 
 
 
 
ISO 
Az érzékenység (ISO ekvivalencia) szükség esetén az 
alapértelmezett ISO 200 fölé növelhető. Erről a „ 
Felvételkészítés: Érzékenység (ISO ekvivalencia)” című 
részben olvashat (  46). 
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Egyedi beállítások 
A fényképezőgép beállításainak finomhangolása 

 
Az egyedi beállítások (Custom Settings -CSM) menüben a 
fényképezőgép működési paramétereit egyéni igényeinek 
megfelelően állíthatja be. Ha a Beállítás menüben a CSM 
menu menüpontjában a Simple nézetet választja ki (  161), 
akkor a Custom Settings menüben az alábbi pontok jelennek 
meg: 
 

 
Ha a Detailed lehetőséget választja ki a CSM menu -ben, akkor további 16 
menüpont jelenik meg: 
 

 
 

Az első és az utolsó menüpont össze van fűzve: A navigáló billentyűt lefelé 
nyomva, amikor a 09 EV step (egyszerű nézetben) vagy 25 Remote (részletes 
nézetben) van kiválasztva akkor a kijelölés az R Menu reset menüpontra kerül. Ha 
megnyomja a navigáló gombot felfelé mikor az R Menu reset van kiválasztva, 
akkor a kurzor a 09 EV step vagy 25 Remote-ra ugrik. 
 

 A navigáló gomb használata. 
A navigáló gombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választást engedélyező kapcsoló akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva. 
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A HELP (Súgó) gomb 
Ha szeretne segítséget kapni az Egyedi beállításokhoz, nyomja meg a  (Help) 
gombot, amikor a kurzor a CSM menü valamelyik pontján, vagy az egyedi 
beállítások valamely opcióján áll. 
 

 
Az R egyedi beállítások: A menü visszaállítása 
Az Egyedi beállítások alapértelmezett értékeinek 
visszaállításához válassza a Menu reset menüpontot a 
CSM menüben (  135), majd nyomja meg a navigáló 
gombot jobbra. A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja 
meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig, jobbra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kétgombos visszaállítás 
A kétgombos visszaállítással (  111) a Felhasználói beállítások opcióit nem lehet 
visszaállítani. 
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Az alábbi táblázat az alapértelmezett értékeket foglalja össze: 
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1 Egyedi beállítás: Beep (Hangjelzés) 
A gép hangszórójának ki és bekapcsolásához válassza ki a  
CSM menü Beep menüpontját (  135), majd nyomja meg a 
navigáló gombot jobbra. A kívánt lehetőség kiválasztásához 
nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a 
választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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2. Egyedi beállítás: Autofocus (Autófókusz) 
Itt állíthatja be az élességállítás módját, amikor a fókusz 
mód választókapcsolója AF állásban van: ehhez válassza ki 
az Autofocus menüpontot a CSM menüben (  135) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A kívánt lehetőség 
kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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3. Egyedi beállítás: AF-Area Mode (AF terület mód) 
Ennél a menüpontnál állíthatja be a fókuszterület 
kiválasztásának módját, amikor az élességállítás kapcsolója 
AF állásban van. Ehhez válassza ki az AF-area menüpontot 
a  CSM menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló 
gombot jobbra. A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja 
meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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4. Egyedi beállítás: AF-Assist (AF segédfény) 
Itt állíthatja be, hogy villanjon-e a beépített AF segédfény, 
hogy segítse az élesség állítást, ha a téma megvilágítása 
gyenge. Válassza ki az AF-assist pontot a CSM menüben 
(  135) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A 
kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
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5. Egyedi beállítás: ISO Auto (Automatikus ISO érzékenység) 
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép az optimális 
expozíció, illetve vakuteljesítmény érdekében, szükség 
esetén automatikusan módosítsa-e az érzékenységet. 
Válassza ki az ISO auto pontot a CSM menüben (  135) 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A kívánt 
lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, 
jobbra. 
kisebb 

 
 

 A vaku használata 
Ha az automatikus érzékenység (ISO autó) használatakor az optimális vakuteljesítményhez 
nagy érzékenység szükséges, akkor a következő esetekben a háttér túlexponált lehet: Ha 
hosszú záridőkkel (vakuszinkronnal) vagy fényes nappal (napfény-szinkron) fényképez, illetve 
a háttér erős megvilágítása esetén. 
 

 ISO érték 
Az ISO gomb megnyomására a felhasználó által beállított érzékenység jelenik meg. Az 
automatikus érzékenység (ISO autó) használatakor látható érték eltérhet a gép által 
ténylegesen alkalmazottól. 
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Az Ón (Be) lehetőség kiválasztásakor megjelenik a jobb 
oldali ábrán látható menü. A P, A, DVP Mode aktuális 
beállításainak elfogadásához és az ISO autó 
bekapcsolásához válassza ki a Don (Kész) lehetőséget, 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Megjelenik a 
CSM menü. 
A záridő korlátozás módosításához a P, A, 

 és,  módban válassza ki a P, A, DVP 
Mode menüpontot majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. Az 1/125 és 30 közötti záridő kiválasztásához (1 FÉ) 
lépésekben nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához és a CSM menübe való 
visszatéréshez pedig, jobbra. A P, A,  és, 

 módban a fényképezőgép automatikusan növeli az 
érzékenységet, ha az optimális expozícióhoz szükséges 
záridő hosszabb, mint a kiválasztott érték. 
 
6. Egyedi beállítás: No CF Card? (Nincs CF kártya?) 
Itt állíthatja be, hogy a gép kártya nélkül is készítsen-e 
képeket. Válassza ki a No CF card? pontot a CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a 
navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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7. Egyedi beállítás: Image Review (Képek ellenőrzése) 
Ez a menüpont határozza meg, hogy elkészítésük után a 
képek automatikusan megjelenjenek-e a monitoron (On, 
alapértelmezés) vagy csak a  gomb megnyomására 
(Off). Válassza ki az Image review menüpontot a CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. A kiválasztott opciótól függetlenül 
a képek a  megnyomásával bármikor visszajátszhatók. 
 
 
8. Egyedi beállítás: Grid Display (Pozicionáló háló) 
A külön bekapcsolható pozicionáló háló különösen a 
tájképek megkomponálásakor illetve a PC Nikkor objektívvel 
végzett perspektíva korrekció esetén lehet hasznos. A 
referencia háló be- és kikapcsolásához válassza ki a Grid 
display menüpontot a CSM menüben (  135) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. A háló bekapcsolásához válassza 
ki az On (Be) lehetőséget. Az alapértelmezés az Off (Nem jelenik meg háló) 
 
 
9. Egyedi beállítás: EV Step (Fényérték lépések) 
Itt állíthatja be, hogy a záridő, a blende, a sorozatok, és a 
vaku expozíció kompenzáció értékeinek módosítása 1/3 FÉ 
(alapértelmezés) vagy ½ FÉ értékben történjen. Válassza ki 
az EV step menüpontot a CSM menüben (  135) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra.  
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?  
10. Egyedi beállítás: Exp Comp.(Expozíció kompenzáció) 
Itt állíthatja be, hogy szükség legyen e a  gombra az 
expozíció kompenzáció beállításához P, S, A módban (  
86). Válassza ki a Exp comp. menüpontot a részletes CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra.  

 
 
11. Egyedi beállítás: Center Wtd (Középre súlyozott) 
Az expozíció kiszámításakor a Középre súlyozott fénymérés 
(amely a P, S, A, és M módokban elérhető  75)a kép 
közepén lévő mérőkör adatait nagyobb súlyozással veszi 
figyelembe. Ennek a körnek az átmérője 6,8,10,és 12 mm-re 
állítható (alapértelmezés 8 mm) Válassza ki a Center wtd 
menüpontot a részletes CSM menüben (  135) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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12. Egyedi beállítás: BKT Set (Sorozatok beállításai) 
Ebben a menüben határozhatja meg, hogy milyen 
beállításokat módosítsanak az automata képsorozatok. 
Válassza ki a BKT set menüpontot a részletes CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 

OK  
 
 
13. Egyedi beállítás: BKT Order (Sorozatok sorrendje) 
Itt állíthatja be a sorozatok képeinek elkészítési sorrendjét. 
Válassza ki a BKT order menüpontot a részletes CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
 

 
 
 
 
 
 

 Fehér-egyensúly sorozat 
A NEF (Raw) és NEF+JPEG Basic képminőség beállítása esetén a fehér-egyensúly sorozat 
nem elérhető. 
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14. Egyedi beállítás: Command Dial (Beállító tárcsák) 
Itt cserélheti le a fő és segédtárcsa funkcióit a záridő és 
blende beállítása esetén az S, A és M módban. Válassza ki 
a Command dial menüpontot a részletes CSM menüben (  
135) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
 

 
 
15. Egyedi beállítás: AE-L / AF-L 
Itt állíthatja be az AE-L / AF-L gomb funkcióját. Válassza az 
AE-L / AF-L menüpontot a részletes CSM menüben (  135) 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
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16. Egyedi beállítás: AE Lock (AE rögzítés) 
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép rögzítse-e az 
expozíciót, amíg félig lenyomva tartja a zárkioldót. Válassza 
ki az AE Lock menüpontot a részletes CSM menüben (  
135) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 

 
 
17. Egyedi beállítás: Focus Area (Fókuszterület) 
Alapértelmezésben a fókuszterület kiválasztása a 4 külső 
fókuszmezőhöz kötött, vagyis pl. nem lesz hatása annak, ha 
olyankor nyomja meg a navigáló gombot felfelé, amikor 
éppen a felső fókuszterület van kijelölve. A fókuszterületek 
kiválasztását „körbeforgó” irányúra is módosíthatja. 
Válassza ki a Focus area menüpontot a részletes CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
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? 
18. Egyedi beállítás: AF Area Illm (AF terület kiemelése) 
Itt állíthatja be, hogy a keresőben ki legyen-e emelve 
pirossal az aktív fókusz terület. Válassza ki az AF area illm 
menüpontot a részletes CSM menüben (  135) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
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19. Egyedi beállítás: Flash Mode (Vakuvezérlési mód) 
A beépített vaku vezérlési módjának beállításához válassza 
ki a Flash mode menüpontot a részletes CSM menüben (  
135) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 
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A Commander Mode (Vezérlő mód) 
Ha az opcionális SB-800 vagy SB-600 vakukat a 19. egyedi beállítás Commander 
mode opciójával használja (Flash mode), akkor a külső vaku állítsa be a 3. 
csatornát, az A csoportot és az alábbi ábra alapján pozícionálja azokat. 

 
Az opcionális vaku és a fényképezőgép közötti távolság nem haladhatja meg a 10 
m-t, ha a vakut a géppel szemközt helyezi el, (30° belül a középvonalhoz képest) és 
nem lehet több 5 m-nél ha a vakut oldalirányba helyezi el (30-60° szögben a 
középvonalhoz képest) 
 

 A vezérlő mód (Commander Mode) 
A beépített vaku nyitásához és a felmérő elővillantások lehetővé tételéhez nyomja meg a  
gombot. A külső vakukat úgy kell elhelyezni, hogy a felmérő elővillantásokat a szenzor 
érzékelni tudja. Különös körültekintéssel kell eljárni, ha nem használ állványt. Ellenőrizze, 
hogy a külső vakuk vagy erős visszaverődések fénye közvetlenül nem éri-e a fényképezőgép 
objektívjét (TTL módban) illetve a külső vaku fotócelláját (AA módban) mivel ez ronthatja az 
expozíciót. A vakuk elhelyezése után készítsen próbafelvételt, és ellenőrizze az eredményt a 
monitoron. 
Habár a külső vakuk száma nem korlátozott, a gyakorlatban legfeljebb 3 vakut használnak. 
Háromnál több vaku esetén a többi vaku fénye ronthatja a teljesítményt. Mindegyik vakunak 
ugyanabba a csoportban kell lennie. Erről bővebben a vakuk használati útmutatójában 
olvashat. A Commander mode opció AA (csak SB-800) és TTL módban csak CPU 
objektívek esetén használható. Nem CPU objektív esetén a gép felfüggeszti az exponálást. A 
keresőben a vaku készenlét jelzés ( ) valamint a kijelzőn a  ikon és a vakuszinkron mód 
jelzésének kerete villogni kezd. 
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20. Egyedi beállítás: Flash Sign (Vaku jelzése) 
A P, S, A, és M módban a beépített vaku nem emelkedik ki 
automatikusan. Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy a 
keresőben villogjon-e a  jelzés, ami arra figyelmeztet, 
hogy a téma megfelelő megvilágításához szükség van a 
vakura. Válassza ki a Flash sign menüpontot a részletes 
CSM menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra.  
 

 
 
21. Egyedi beállítás: Shutter Spd (Zársebesség) 
Itt állíthatja be a lehetséges leghosszabb záridőt P vagy A 
módban. Választható opciók: 1/60 mp-től (1/60 
alapértelmezés) 30 mp-ig. Válassza ki a Shutter spd 
menüpontot a részletes CSM menüben (  135) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra.  
A kiválasztott lehetőségtől függetlenül hosszú vakuszinkron esetén a zársebesség 
értéke akár 30 mp is lehet. 
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22. Egyedi beállítás: Monitor Off (Monitor kikapcsolás) 
Itt állíthatja be, hogy a monitor mennyi ideig maradjon 
bekapcsolva, ha nem végez semmilyen műveletet: 10 mp, 
20 mp (alapértelmezés), 1 perc, 5 perc vagy 10 perc. 
Válassza ki a Monitor off menüpontot a részletes CSM 
menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra.  
 
23. Egyedi beállítás: Meter-Off (Fénymérés kikapcsolása) 
Itt állíthatja be, hogy a gép mennyi ideig folytassa a 
fénymérést, ha nem végez semmilyen műveletet: 4 mp, 6 
mp (alapértelmezés) 8 mp, 16 mp, vagy 30 perc. Válassza ki 
a Meter-off menüpontot a részletes CSM menüben (  135) 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra.  
 
24. Egyedi beállítás: Self-Timer (Önkioldó) 
Itt módosíthatja az önkioldó késleltetési idejét. Az önkioldó 
időzítése kb. 2 mp, 5 mp, 10 mp (alapértelmezés), vagy 20 
mp lehet. Válassza ki a Self-timer menüpontot a részletes 
CSM menüben (  135) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az EH-5 AC adapter 
Ha a fényképezőgépet a külön megvásárolható EH-5 AC adapterről működteti, a fénymérési 
rendszer egyáltalán nem a monitor pedig csak 10 perc múlva kapcsol ki függetlenül a 22. 
(Monitor off) és a 23. (Meter off ) Egyedi beállítástól. 
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25. Egyedi beállítás: Remote (Távvezérlés) 
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép mennyi ideig várjon a 
távkioldótól érkező jelre, ha hosszabb ideig nem végez 
semmilyen műveletet késleltetett illetve azonnali távkioldás 
módban : 1 perc (alapértelmezés) 5 perc, 10 perc, vagy 15 
perc. Ha a beállított ideig nem érkezik jel , vagy kikapcsolja 
a fényképezőgépet, akkor az visszaáll az egyedi kép vagy 
sorozatfelvétel módba (attól függően, hogy utoljára melyik 
volt érvényben).  
Válassza ki Remote menüpontot a részletes CSM menüben (  135) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
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A beállítás menü 
A fényképezőgép beállítása 

 
A beállítás menü három oldalnyi beállítást tartalmaz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A navigáló gomb használata 
A navigáló gombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választását engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva. 
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Folders (Mappák) 
A mappák létrehozásához és kezeléséhez, illetve a képek 
tárolási célmappájának megváltoztatásához válassza ki a 
Folders menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig, jobbra. 

 

 
 

Select Folder (Mappák kiválasztása) 
A képek tárolási célmappájának beállításához válassza ki a 
Select folder menüpontot a  Folders menüben (  155) 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt mappa kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához és a 
Beállítás menübe való visszatéréshez . Visszajátszáskor is 
ezt a mappát használja a gép ha a Current opciót választja 
ki a Playback fldr menüben (  126). 
A listában először az aktuális mappa neve, majd az NCD70 (alapértelmezett) 
mappa jelenik meg, amelyet betűrendben a többi mappa követ. A Select folder 
menüben kiválasztott mappa opció akkor sem változik, ha törli a mappát vagy új 
memóriakártyát helyez a gépbe. Felvétel készítéskor a gép létrehoz egy azonos 
nevű mappát. 
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New (Új mappa) 
Új mappa létrehozásához válassza ki a New menüpontot a Folders menüben, majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Megjelenik az 1. lépésben látható képernyő. 

1 Az alábbiak szerint adja meg a mappa 5 betűs nevét. 

 
A kurzor névterületre való mozgatásához nyomja meg a  gombot, és 
forgassa a főtárcsát. Új betű magadásához az aktuális pozícióban a navigáló 
gombbal jelölje ki a kívánt betűt a billentyűzet területen, majd nyomja meg a 

 gombot. A betű törléséhez a kurzor helyén nyomja meg a  gombot. Ha 
új mappa létrehozása nélkül szeretne visszatérni a Beállítás menübe , akkor 
nyomja meg a  gombot. A mappák nevei legföljebb 5 karakterből állhatnak. 
Az ötön felüli karaktereket a gép törli. 

2 A mappa létrehozásához és a Beállítás menübe való visszatéréshez nyomja 

meg az  gombot. Amíg más mappát ki nem választ, a fényképezőgép az új 
mappába menti a képeket. Ezen kívül a gép ennek a mappának a képeit fogja 
visszajátszani, ha a Current lehetőséget választja ki a Playback fldr 
menüben (  126). 

 
 A mappák nevei 

A memóriakártyán a mappák nevei tartalmaznak egy a gép által automatikusan hozzáadott 
háromjegyű sorszámot (pl. 100NCD70) Mindegyik mappában legfeljebb 999 felvétel lehet. Ha 
a felvételek rögzítéséhez használt aktuális mappában már 999 fájl van, illetve tartalmaz egy 
9999. sorszámú képet, akkor a fényképezőgép automatikusan egy új mappát, hoz létre, 
amelynek egyel nagyobb a sorszáma  mint a legutóbbi legnagyobb mappa sorszám (pl. 
101NCD70) */* A kiválasztás és megnevezés egyszerűsítése érdekében, a gép az összes 
azonos nevű mappát  egy mappaként kezeli. Pl. ha a NIKON mappát választja ki , akkor az 
összes  NIKON nevű (100NIKON,1201NIKON, 102NIKON stb.) mappa látható lesz a Current 
opció kiválasztásakor a Playback fldr menüből (  126). Az átnevezés is minden mappára 
vonatkozik. A fényképezés során a gép a legmagasabb sorszámú mappában tárolja a 
felvételeket. 
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Rename (Átnevezés) 
Egy létező mappa átnevezéséhez válassza ki a  Rename menüpontot a  Folders 
menüben , majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
 

1 Megjelenik a létező mappák felsorolása. A mappa 
nevének kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot 
felfelé vagy lefelé.  

 
2 Nyomja meg a választógombot jobbra. Megjelenik a 
jobboldali képernyő. Módosítsa a mappa nevét  az előző 
oldal 1. lépése szerint. Ha a mappa nevének módosítása 
nélkül szeretne kilépni a Beállítás menüből, nyomja meg a 

 gombot. 
 

3 A mappa nevének megváltoztatásához és a beállítás menübe való 

visszatéréshez nyomja meg az  gombot.  
 
Delete (Törlés) 
Ha szeretné törölni a memóriakártyáról az összes olyan mappát amely nem 
tartalmaz felvételt, akkor válassza ki a Delete menüpontot a Folders menüben, 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Megjelenik a jobb oldali képernyő, a 
kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy lefelé, a 
választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
• No: Az üres mappák törlése nélkül visszatér a Beállítás menübe 
• Yes: Törli az üres mappákat és visszatér a Beállítás menübe 
 
 
 
 
 

 Nagyszámú mappa 
Ha a memóriakártyán sok mappa van, akkor a képek rögzítése és visszajátszása a 
szokásosnál több időt vesz igénybe.  
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File No. Seq. (Fájl sorszámozás) 
Egy kép elkészítésekor a gép úgy ad egy sorszámot és 
egyben nevet az új képfájlnak, hogy a legutóbb rögzített 
képfájl sorszámához hozzáad egyet. Itt állíthatja be, hogy a 
fájl sorszámozás az utoljára használt sorszámtól 
folytatódjék, ha új mappát állít be, megformázza a 
memóriakártyát, vagy új memória kártyát helyez be a gépbe. 
 Válassza ki a File No. Seq. menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fájl sorszámozás 
Ha az aktuális mappa sorszáma 999. és 999 db képet tartalmaz vagy egy 9999. sorszámú 
képet, akkor a gép felfüggeszti az exponálást. Ha a File No. Seq. beállítása On, akkor 
kapcsolja ki (Off) majd formázza meg a memóriakártyát, vagy használjon egy másikat.  
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Format (Formázás) 
A memóriakártyákat első használat előtt meg kel formázni. A 
kártyák megformázása egyben az összes kép gyors 
törlésének hatékony módja. A formázáshoz válassza ki a 
Format menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
 

 
 A formázás ideje alatt 

A formázás alatt ne vegye ki a memóriakártyát és az akkumulátort a gépből, és ne húzza ki  
az AC adapter csatlakozóját a konnektorból. 
 

 A formázás előtt 
A formázás minden adatot töröl a memóriakártyáról , beleértve a védett képeket és bármilyen 
típusú fájlt. A formázás előtt minden megőrizni kívánt képet töltsön át a számítógépre. 
 

 FAT 32 
A D70 fényképezőgép támogatja a FAT 32 fájlrendszert, ami lehetővé teszi a 2 GB-ot 
meghaladó kapacitású memóriakártyák használatát. Ha a memóriakártyán FAT 16 
fájlrendszer van, akkor annak formázásakor a fényképezőgép FAT 16 rendszert alkalmaz. 
 

 A kétgombos formázás 
A memóriakártyákat úgy is megformázhatja, ha egyszerre megnyomja a  és a  
gombot. (  21). 
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CSM Menu (CSM menü) 
Itt állíthatja be, hogy a CSM menüben csak az első 10 vagy 
mind a 26 Egyedi beállítás legyen látható. Válassza ki a 
CSM menu menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
 

 
 
Date (Dátum) 
A fényképezőgép belső órájának beállításához válassza ki a 
Date menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
Erről „Az első lépések: egyszerű beállítás„ című rész 4.  
lépésének leírásánál olvashat (  16). A fényképezőgép első 
bekapcsolásakor a Date menü automatikusan megjelenik. 
 
LCD Brightness (LCD fényerő) 
A fényerő módosításához válassza ki az LCD brightness 
menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd nyomja meg 
a navigáló gombot jobbra. 
Megjelenik a jobb oldali ábrán látható menü. A fényerő 
beállításához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé. Az alsó szám az aktuális fényerőt jelöli (+2 és -2 
között).  
A művelet jóváhagyásához és a Beállítás menühöz való visszatéréshez  nyomja 
meg a navigáló gombot jobbra. 
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Mirror Lock-Up (Tükör felcsapás)  
A tükör felcsapása lehetővé teszi a CCD érzékelőt védő 
aluláteresztő szűrő ellenőrzését és tisztítását. Erről a 
„Hasznos tudnivalók: A fényképezőgép karbantartása” című 
részben olvashat (  194). Válassza ki a Mirror lock-up 
menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd nyomja meg 
a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 

 
 
Video Mode (Video rendszer) 
Mielőtt a fényképezőgépet videó eszközhöz TV-hez vagy 
videomagnóhoz (VCR) csatlakoztatná (  170), válassza ki a 
megfelelő videó rendszert. Válassza ki a Video mode 
menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd nyomja meg 
a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra 
 

OK 
 
 
 

 Videó rendszer 
Az alapértelmezett videó rendszer attól az országtól függ, ahol megvásárolta a 
fényképezőgépet. 
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Language (Nyelv) 
A gép menüi és üzenetei nyelvének módosításához 
válassza ki a Language menüpontot a Beállítás menüben 
(  155) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Erről 
”Az első lépések: egyszerű beállítás” című rész 1. lépésének 
leírásánál olvashat bővebben (  16). A fényképezőgép első 
bekapcsolásánál a Language menü automatikusan 
megjelenik. 
 
Image Comment (Megjegyzések a képekhez) 
Ezzel az opcióval rövid szövegeket adhat hozzá az exponált 
képekhez. A megjegyzések akkor láthatók ha a képeket a 
fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel vagy a Nikon 
Capture programmal jeleníti meg. Válassza ki az Image 
comment menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 
 

 
 
Szövegbevitel 
A megjegyzés szövegének szerkesztéséhez válassza ki az Input comment 
menüpontot majd nyomja meg a választógombot jobbra. Megjelenik az alábbi 
képernyő: 
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A kurzornak a Megjegyzés területre való mozgatásához nyomja meg a  gombot, 
és forgassa a főtárcsát. Új betű megadásához az aktuális pozícióban navigáló 
gombbal előbb jelölje ki a kívánt betűt a Billentyűzet területen, majd nyomja meg a 

 gombot. A karakter törléséhez a kurzor helyén nyomja meg a  gombot. A 
Beállítás menübe való visszatéréshez a megjegyzés módosítása nélkül nyomja 
meg a  gombot. 
A megjegyzés legfeljebb 36 karakterből állhat. A 36. után következő karaktereket a 
gép törli. 
A megjegyzés szerkesztésének végén a megjegyzések főmenüjébe való 
visszatéréshez nyomja meg az  gombot.  
 
Attach Comment (Megjegyzés csatolása) 
A megjegyzés csatolásához, több egymás után exponált képhez a megjegyzések 
főmenüjében válassza ki az Attach comment menüpontot, majd nyomja meg a 
választógombot jobbra. Egy  jel jelenik meg az Attach comment felirat mellett, 
a művelet jóváhagyásához  és a Beállítás menübe való visszatéréshez válassza ki 
a Done menüpontot, majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
Ha nem kívánja, hogy a megjegyzést a gép csatolja az egymás után következő 
képekhez, a megjegyzések főmenüjében válassza ki az Attach comment pontot, a 
pipa jel törléséhez az Attach comment melletti négyzetből nyomja meg a 
választógombot jobbra, majd válassza ki a Done menüpontot, és a Beállítás 
menübe való visszatéréshez nyomja meg a választógombot jobbra. 
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USB 
Mielőtt a fényképezőgépet USB-n keresztül egy számítógéphez vagy egy 
nyomtatóhoz csatlakoztatná (  171, 176), válassza ki a megfelelő USB protokollt. 
Ha a gépet egy PictBridge nyomtatóhoz csatlakoztatja, vagy a Nikon Capture  
program Camera Control (Fényképezőgép vezérlés) komponensét használja, 
válassza ki a PTP protokollt. Ha a géphez mellékelt szoftverrel a képeket a 
számítógépre tölti, akkor az alábbiak szerint válassza ki a számítógépen futó 
operációs rendszernek megfelelő protokollt. 
 

 
 
 
Az alapértelmezett beállítás a Mass Storage (nagy mennyiségű adattárolás). Az 
USB beállításának módosításához a válassza ki az USB menüpontot a Beállítás 
menüben (  155) majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra 
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Dust Ref Photo (Referenciakép a pormentesítéshez) 
Ezzel az opcióval referencia adatokat rögzíthet a Nikon Capture program  Image 
Dust Off funkciójához. (a funkcióról bővebben a Nikon Capture 4 User’s Manual 
című használati útmutatóban olvashat). 
A pormentesítési referencia adatok rögzítéséhez járjon el az alábbiak szerint: 

1 Helyezzen fel egy CPU objektívet. A Dust ref photo opció csak CPU objektív 
esetén elérhető. Javasoljuk, hogy használjon legalább 50 mm fókusztávolságú 
objektívet. Zoom objektív használata esetén állítsa az objektívet a legnagyobb 
tele állásba. 

2 Válassza ki a Dust ref photo opciót a Beállítás 
menüben (  155) majd nyomja meg a navigáló gombot 
jobbra. Megjelenik a jobboldali ábrán látható menü. 

3 Válassza ki a Yes lehetőséget, majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra ( a 
Beállítás menübe való visszatéréshez referencia adatok rögzítése nélkül 
válassza a No opciót, majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. A gép 
beállításai automatikusan a pormentesítés funkcióinak megfelelően 
módosulnak. Megjelenik a jobb oldalon látható üzenet, és a keresőben és a 
kijelzőn a  jelzés lesz látható. A művelet visszavonásához és a Beállítás 
menübe való visszatéréshez nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a 
navigáló gombot balra. 

 A pormentesítés 
A külön megvásárolható Nikon Capture program Image Dust Off funkciója a NEF (RAW) 
képeket úgy dolgozza fel, hogy azon ne látsszon, ha a gép  képérzékelőjére por került, ehhez 
a képet  összeveti a Dust ref photo funkcióval exponált referencia-felvételekkel. Ez a funkció 
a JPEG képek esetén nem használható. A D70 fényképezőgép a Nikon Capture program 4 
vagy 4.1 verziójával használható. 
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4 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy az objektív 10 cm-re legyen egy világos 
határozott jelleg nélküli, fehér színű referencia tárgytól. Komponálja meg a 
képet, hogy a keresőben semmi más ne látsszon, majd nyomja le félig a 
zárkioldót. Automatikus élesség állítás módban a gép végtelenre állítja az 
élességet, manuális módban exponálás előtt állítsa végtelenre az élességet. 

5 Nyomja le teljesen az exponáló gombot (vegye figyelembe, hogy rossz 
fényviszonyok között a zajcsökkentés automatikusan bekapcsol, és ezzel 
növeli az adatok rögzítéséhez szükséges időt). A zárkioldó gomb 
lenyomásakor a monitor automatikusan kikapcsol. 

 
Ha a referenciatárgy túl világos vagy túl sötét, előfordulhat, 
hogy a gép nem tudja rögzíteni a referencia kép 
készítéséhez szükséges adatokat, és megjelenik a jobb 
oldalon látható üzenet. Válasszon másik referencia tárgyat 
és ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől. 
 
Firmware Ver. (Firmware verzió) 
A fényképezőgép belső programjának verziószámát úgy 
tekintheti meg, ha kiválasztja a Firmware Ver. menüpontot a 
Beállítás menüben (  155) majd nyomja meg a navigáló 
gombot jobbra.  A beállítás menübe való visszatéréshez 
nyomja meg a balra mutató gombot. 
 
 
 
 
 
 
 

 Referencia adat a pormentesítéshez 
Ha egy pormentesítéshez szükséges adatokat tartalmazó képet a 
fényképezőgépen jelenít meg, akkor a monitoron megjelenik a jobb 
oldali ábrán látható minta, a hisztogram és a kiemelések nem 
láthatók. A Dust Off ref photo opcióval készített képeket nem lehet 
számítógépes képszerkesztő szoftverrel megjeleníteni. 
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Image Rotation (Képek elforgatása) 
Alapértelmezésben a D70 fényképezőgép a felvétel tájolását 
is rögzíti. Ezáltal lehetővé válik az álló tájolású képek 
megfelelő visszajátszása a fényképezőgépen, illetve a 
mellékelt szoftver vagy a Nikon Capture program 
segítségével a számítógépen. Ha szükséges ez a 
szolgáltatás kikapcsolható , amíg felfelé vagy lefelé mutató 
objektívvel vényképez, mivel ilyenkor a fényképezőgép nem 
tudja rögzíteni a megfelelő tájolást.  
Válassza ki az Image rotation menüpontot a Beállítás menüben (  155) majd 
nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
A kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a navigáló gombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig, jobbra. 

 
 
* Sorozatfelvétel módban (  62)  az első kép tájolása a sorozat összes képére érvényes még 
akkor is, ha felvétel készítés közben megváltoztatta a gép tájolását. 
 
 
 
 

 Automatikus elforgatás (  126) 
Az Automatic opcióval készített álló tájolású képek a fényképezőgép monitorán csak akkor 
jelennek meg függőlegesen, ha a Yes lehetőséget választja ki a Rotate tall menüben. 
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Csatlakozások 
Csatlakoztatás külső eszközökhöz 

 
Visszajátszás a televízión  

( 170) 
 
 

Csatlakoztatás a számítógéphez 
( 171-174)  

 
 

 
 
 
 
 
A fényképezőgép menüi és a felvételek a televízión is megjeleníthető, illetve az 
utóbbiak videomagnóra rögzíthetők. A fényképezőgéphez mellékelt szoftver 
telepítését követően a fényképezőgép és a számítógép csatlakoztatása után a 
képeket áttöltheti a merevlemezre további szerkesztés megjelenítés, nyomtatás 
vagy archiválás céljából. 
 
Visszajátszás a televízión 
Ebben a részben megtanulhatja, hogyan csatlakoztassa fényképezőgépét a 
televízióhoz vagy a videomagnóhoz.  
 
Csatlakoztatás a számítógéphez 
Ez a rész bemutatja a fényképezőgép csatlakoztatását a számítógéphez. 
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 Visszajátszás a televízión 
A fényképezőgép csatlakoztatása videó eszközökhöz 

 
A mellékelt EG-D100 videokábel segítségével a D70 fényképezőgépet televízióhoz 
vagy videomagnóhoz csatlakoztathatja, amelyen visszajátszhatja, vagy rögzítheti a 
képeket. 

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet 
Az EG-D100 
Az EG-D100 csatlakoztatása és a csatlakozás 
bontása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet. 
 

2 Nyissa ki a videó és a DC-in csatlakozók 
fedelét.  

3 Az ábrának megfelelően csatlakoztassa az EG-
D100 -at. 

 
 
 
 

 
 

4 A televízión válasza ki a videó csatornát. 

5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. Általában a monitoron 
látható kép a televízió képernyőjén jelenik meg, illetve 
a videomagnó rögzíti. A fényképezőgép monitora üres 
marad, de minden egyéb vonatkozásban a 
fényképezőgép normálisan működik. 

 
 Használjon AC adaptert 

A hosszú idejű visszajátszáshoz használjon EH-5 AC adaptert (külön megvásárolható). Az 
EH-5 csatlakoztatásakor a fényképezőgép monitorának kikapcsolási ideje fixen 10 percre 
állítódik, és a fénymérés nem kapcsolódik ki automatikusan. 

 Videó kimenet (  162) 
Ellenőrizze, hogy a videó rendszer beállítása megegyezik-e a videó eszköz által használt 
szabvánnyal. Vegye figyelembe, hogy a PAL rendszerű eszközökön történő visszajátszáskor 
a képek felbontása csökken. 

Csatlakozás 
a videó eszközhöz 

Csatlakozás a 
számítógéphez 



 171 

Csatlakoztatás a számítógéphez 
Adatátvitel és a fényképezőgép vezérlése 

 
A mellékelt UC-E4 USB vezeték segítségével a fényképezőgépet a számítógéphez 
csatlakoztathatja. A fényképezőgép csatlakoztatása után a mellékelt szoftver 
segítségével a képeket átöltheti a számítógépre, amelyen böngészhet közöttük, 
illetve visszajátszhatja és további feldolgozásnak vetheti alá azokat. A 
fényképezőgéppel a Nikon Capture program is használható, amely támogatja a 
kötegelt feldolgozást és a fejlett képszerkesztő funkciókat, valamint fényképezőgép 
számítógépes vezérlését 
 
A fényképezőgép csatlakoztatása előtt 
A használati útmutató elolvasása és a 
rendszerkövetelmények ellenőrzése után telepítse 
a szükséges programokat. Az adatátvitel 
megszakadásának elkerülése érdekében. A 
fényképezőgépet teljesen feltöltött akkumulátorról 
működtesse. Ha ne teljes a töltöttség, használat 
előtt töltse fel az akkumulátort vagy használja az EH-5 
AC adaptert. 
A fényképezőgép csatlakoztatása előtt állítsa be a Beállítás menü USB opcióját  
(  165) aszerint, hogy milyen operációs rendszer fut a számítógépen, a Nikon 
Capture 4, Camera Control modulja segítségével számítógépről szeretné-e 
vezérelni a fényképezőgépet, vagy csak a képeket szeretné áttölteni. 

 
* A képek a fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel tölthetők át. 
† A Camera Control komponens a D70 –hez a Nikon Capture program 4-es verziójában 
használható. 
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Az USB vezeték csatlakoztatása 

1 Kapcsolja be a számítógépet és várjon, amíg 
betöltődik az operációs rendszer. 

2 Kapcsolja be a fényképezőgépet. 

3 Csatlakoztassa az UC-E4 USB vezetéket az ábrának megfelelően. 
Közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa a fényképezőgépet, a vezetéket ne 
USB hub-on vagy billentyűzeten keresztül csatlakoztassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), 
Windows 98 Second Edition (SE), Mac OS 9 

A beállításoknál NE a PTP protokollt válassza, ha a fényképezőgépéhez mellékelt szoftvert 
nem a fenti operációs rendszerek alatt használja. Ha már úgy csatlakoztatta a 
fényképezőgépet a fenti operációs rendszer egyikét futtató számítógéphez, hogy előzőleg a 
PTP protokollt választotta ki, akkor az alábbiak szerint bontsa a fényképezőgép csatlakozását. 
A fényképezőgép ismételt csatlakozása előtt a Mass Storage protokollt válassza ki. 
 

 

Windows 2000 Professional / Windows Me / 
Windows 98 SE 
Megjelenik a Windows hardver varázslója. Zárja be ezt az ablakot, ehhez kattintson a Cancel 
(Mégse) gombra, ezután bontsa a csatlakozást.  
 

Mac OS 9 
Megjelenik egy üzenet , amely közli, hogy a számítógép nem tudja használni a „ Nikon 
DSC_D70” USB eszközhöz szükséges programot. Zárja be ezt az ablakot, ehhez kattintson a 
Cancel (Mégse) gombra ezután bontsa a csatlakozást. 
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4 Kapcsolja be a fényképezőgépet 
Ha a Mass Storage protokollt választotta ki az USB, 
menüben, a kijelzőn és a keresőben megjelenik a PC 
felirat (ha PTP –t választotta a fényképezőgép kijelzése 
csak akkor változik, ha elindítja a Nikon Capture  4 
Camera Control programot). A képeket a számítógépre a 
fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel töltheti át. Erről 
bővebben a mellékelt dokumentációban olvashat. 
 
Ha fut a Nikon Capture 4 Camera Control komponens, a 
kijelzőn és a keresőben a rögzíthető képek helyén a PC 
felirat látható. Az elkészített képeket a program a 
fényképezőgép memória kártyája helyett a számítógép 
merevlemezén tárolja. Erről bővebben a Nikon Capture 4 
User’s Manual című dokumentációban olvashat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet  
Áttöltés ideje alatt ne kapcsolja ki a fényképezőgépet. 
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A csatlakozás bontása 
Ha a  PTP protokollt választotta ki az USB csatlakozáshoz (  165), akkor az 
áttöltés befejezése után kikapcsolhatja a fényképezőgépet és bonthatja az USB 
vezeték csatlakozását. Ha nem változtatott a fényképezőgép alapértelmezett USB 
opcióján (Mass Storage), akkor a fényképezőgép kikapcsolása és az USB kábel 
kihúzása előtt a fényképezőgépet az alábbiak szerint távolítsa el a rendszerből. 
 
Windows XP Home Edition / Windows XP Professional 
Kattintson a  “Safely Remove Hardware” (Hardver 
biztonságos eltávolítása) ikonra ( ) a tálcán és válassza 
ki a Safely remove USB Mass Storage Device (USB 
Mass Storage biztonságos eltávolítása) pontot a 
menüben. 
 
 Windows 2000 Professional 
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware” (Hardver 
eltávolítása) ikonra a tálcán ( ) és válassza ki a Stop 
USB Mass Storage Device (USB Mass Storage eszköz 
leállítása) pontot a megjelenő menüben. 
 
 Windows Millennium Edition (Me) 
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware” (Hardver 
eltávolítása) ikonra a tálcán ( ) és válassza ki a Stop 
USB Disk (USB lemez eszköz leállítása) pontot a 
megjelenő menüben. 
 
Windows 98 Second Edition (SE) 
A My Computer (Sajátgép), menüben a jobb egérgombbal 
kattintson a fényképezőgépnek megfelelő meghajtó 
ikonjára, majd válassza ki az Eject (Eltávolítás) 
lehetőséget a megjelenő helyi menüből. 
 
Mac OS X  
Dobja a „ NIKON_D70” fényképezőgép ikont a Kukába 
(Trash) 
 
Mac OS 9 
Dobja a „ NIKON_D70” fényképezőgép ikont a Kukába 
(Trash) 
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A képek 
nyomtatása 

Csatlakoztatás a PictBridge nyomtatóhoz 
 
 

 
 
Ha a fényképezőgépet egy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja, 
akkor a képeket közvetlenül a fényképezőgépről nyomtathatja ki. 
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Ha a fényképezőgépet a mellékelt UC-E4 USB kábellel egy PictBridge kompatíbilis 
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a kijelölt JPEG képeket közvetlenül a 
fényképezőgépről nyomtathatja ki (a RAW formátumú képek nem nyomtathatók ki 
ezzel a módszerrel) 
 A nyomtató csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az PictBridge kompatíbilis-e. A 
nyomtatás megszakadásának elkerülése érdekében a fényképezőgépet teljesen 
feltöltött akkumulátorral üzemeltesse. Ha nem biztos benne, hogy teljesen fel van 
töltve, használat előtt töltse fel az akkumulátort, vagy használja az EH-5 AC 
adaptert. 
Az USB kábel csatlakoztatása 

1 Állítsa az USB opciót a Beállítás menüben (  165) 
PTP–re (a képeket nem lehet kinyomtatni az 
alapértelmezett Mass Storage protokollal). 

2 Kapcsolja be a nyomtatót. 

3 Kapcsolja be a fényképezőgépet. 

4 Csatlakoztassa az UC-E4 USB kábelt az alábbi ábrának megfelelően. A 
fényképezőgépet ne USB hub-on, hanem közvetlenül a nyomtatóhoz 
csatlakoztassa. 
 

 
 
 
 
 
 

 Felvétel készítés a közvetlen nyomtatáshoz 
Ha további feldolgozás nélküli kinyomtatás céljából készít felvételeket, akkor válassza ki a 
Direct Print opciót az Optimize image (  56) menüben, vagy válassza ki a Custom pontot 
és a Color mode menüben állítsa be az Ia (sRGB) vagy IIIa (sRGB) módot 
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5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. A monitoron 
megjelenik a PictBridge menü. Az opciók kiválasztásához 
nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rejtett képek / RAW képek 
A NEF (RAW) formátumú képek és a Hide image (  129) opcióban elrejtett képek nem 
nyomtathatóak ki a Print és a Print (DPOF) opciókkal. 
 

 Nyomtató beállítások 
A papír típusát, az adagolást, és a méretet a nyomtatón lehet beállítani. Erről a nyomtató 
használati útmutatójában olvashat.  
 

 Hibaüzenetek 
Ha hiba történik megjelenik a jobb oldali képernyő. A nyomtató 
használati útmutatója szerint ellenőrizze a nyomtatót és hárítsa el a 
hibát, majd a Continue opció kiválasztásához nyomja meg a navigáló 
gombot felfelé vagy lefelé, végül jobbra. A nyomtatás megszakításához 
a fennmaradó képek kinyomtatása nélkül válassza a Cancel opciót. 
 

 A navigáló gomb használata 
A navigáló gombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszterület 
választását engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva. 
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A kijelölt képek nyomtatása 
A kijelölt képek kinyomtatásához válassza ki a Print pontot a PictBridge menüben, 
majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Megjelenik az 1. lépésben látható 
menü. 
 
 
 

 
 
*Jelenítse meg a mappa összes képét, ehhez válassza ki az All opciót. Ha csak egy mappa 
képeit akarja kinyomtatni, akkor válassza ki a mappa nevét. 
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† Az aktuális mappa összes JPEG képét index oldalon tartalmazó kép létrehozásához 
válassza ki az Index print opciót, majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. Megjelennek 
az aktuális mappában lévő képek,. a JPEG képeken egy  ikon látható. A nyomtatás 
elkezdéséhez nyomja meg az  gombot. A nyomtatás megszakításához és a PictBridge 
menübe való visszatéréshez nyomja meg az  gombot. 
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1 2 3 
01 
‡ Ha a nyomtató támogatja a képkivágásokat, akkor a képből 
részleteket vághat ki, ha megnyomja a  gombot. Megjelenik 
a jobb oldalon látható képernyő., a kép nagyításához és 
kicsinyítéséhez forgassa a főtárcsát, a navigáló gombbal, pedig 
lapozzon a képrészletek között (vegye figyelembe, hogy 
jelentős nagyítás esetén a nyomatok enyhén szemcsések 
lehetnek). Ha a monitoron kiválasztotta a kívánt területet, a 
nyomtatási kijelölés menüjébe való visszatéréshez nyomja meg 
az  gombot. A nyomtató csak a kijelölt képrészletet fogja 
kinyomtatni. 
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Az aktuális nyomtatás előrendelés kinyomtatása 
Az aktuális nyomtatási előrendelés kinyomtatásához válassza ki a Print (DPOF) 
pontot a PictBridge menüben, majd nyomja meg a navigáló gombot jobbra. 
 

 
Beállítás 
Ha szeretné, hogy a felvétel dátuma az összes nyomaton megjelenjen, akkor 
válassza ki a Setup opciót a PictBridge menüben, majd nyomja meg a navigáló 
gombot jobbra. Az Imprint date opció ki vagy be kapcsolásához nyomja meg a 
navigáló gombot jobbra. Az On opció kiválasztásakor az Imprint date mellet 
megjelenik egy „pipa” jel, és a nyomtató a közvetlen nyomtatás során minden 
képen kinyomtatja a felvételi dátumot. 
 
 
 
 
 
 

 “Data Imprint” / “Imprint Date” 
A Print (DPOF) kiválasztása visszaállítja az aktuális nyomtatási előrendelés  Data imprint 
(adatok kinyomtatása) és Imprint date (dátum kinyomtatása) opcióit (  131). A felvétel 
dátumának kinyomtatásához válassza ki az Imprint date opciót a PictBridge Setup 
menüjében. 

 A nyomtatás előrendelés (  130) 
A DPOF nyomtatás előrendelés létrehozásához a nyomtatás előtt használja a Visszajátszás 
menü Print set opcióját. 
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Műszaki adatok 
A fényképezőgép karbantartása, kiegészítők, fontos adatok 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ez a fejezet a következő részeket tartalmazza: 
 
A fényképezőgép beállításai 
Ismerteti a különböző módokban elérhető funkciókat.  
 
Külön megvásárolható kiegészítők 
Felsorolja a D70 fényképezőgép külön megvásárolható kiegészítőit  
 
A fényképezőgép karbantartása 
Információkkal szolgál a tárolásról és a karbantartásról. 
 
Hibakeresési segédlet 
Felsorolja a hibaüzeneteket és a hibák megoldásait. 
 
Műszaki adatok 
A D70 legfontosabb műszaki jellemzői 
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A fényképezőgép beállításai 
A különböző módokban elérhető beállítások 

 
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző módokban elérhető beállításokat: 

 
1 Az utolsó érvényes beállítást a gép a P, S, A, vagy  M mód legközelebbi beállításakor 
visszaállítja 
2 Önkioldó, vagy azonnali vagy késleltetett távkioldó módban a gép a kikapcsolást követő 
ismételt bekapcsolásakor az egyedi vagy sorozat felvétel mód lesz érvényben (attól függ, 
hogy melyik volt utoljára használatban. 
3 CPU objektív szükséges. 
4 Más mód kiválasztása megszünteti a program eltolást. 
5 Az  vagy  kiválasztása visszaállítja az alapértelmezett értéket. 
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Külön megvásárolható kiegészítők 
Objektívek és egyéb kiegészítők 

Objektívek a D70 fényképezőgéphez 
A D70 fényképezőgéppel saját vezérléssel rendelkező CPU (különösen D és G 
típusú) objektívek használata javasolt. Az IX Nikkor objektívek nem használhatók. 
 

 
1 IX Nikkor objektívek nem használhatók. 
2 A VR objektívek speciális Vibration Reduction (VR) 

(berázáscsökkentés) funkcióval rendelkeznek 
3 A Spotmérés a kiválasztott fókuszterülethez kapcsolódik 
4 A fényképezőgép fénymérési és vakuvezérlési rendszere 

nem működik megfelelően, ha a perspektívakorrekciót, 
vagy a legnagyobbtól eltérő blendét használ 

5 Az elektronikus kereső és a perspektívakorrekció nem 
használható együtt. 

6 Kompatibilis az AF-I Nikkor objektívekkel és az összes AF-
S objektívekkel kivéve a DX 12–24 mm f/4G, ED 17–35 
mm f/2.8D, DX 17–55 mm f/2.8G, DX ED 18–70 mm f3.5–
4.5G, ED 24–85 mmf/3.5–4.5G, VR ED 24–120 mm f/3.5–
5.6G, és ED 28–70 mmf/2.8D. 

7 f/5.6 legnagyobb kezdő fényerővel 

. 
8 Ha egy AF 80–200 mm f/2.8S, AF 35–70 mm f/2.8S, új 

típusú AF 28–85 mm f/3.5–4.5S, vagy AF 28–85 mm 
f/3.5–4.5S zoomolni kezd, miközben az élességállítás a 
minimális tartományban van, előfordulhat, hogy az 
élességállítási mattüvegen és a keresőben a kép nem 
éles, holott megjelent a sikeres élességállítás jelzése. 
Állítson élességet manuálisan a kereső segítségével. 

9 f/5.6 maximális fényerővel. 
10 Egyes objektívek nem használhatók (ld. köv. oldal) 
11 M módban használható de a fényképezőgép fénymérési 

rendszere nem használható. 
12 M módban használható 1/125-nél hosszabb záridőkkel, a 

fényképezőgép fénymérési rendszere nem használható. 
13 Függőlegesen helyezze fel(felhelyezés után vízszintesen 

is használható) 
• Medical Nikkor 200 mm f/5.6 vakuvezérléshez az AS-15 –öt 

igényli 
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A saját vezérléssel rendelkező CPU objektíveket a vezérlési érintkezőikről lehet 
felismerni. A G típusú objektíveket a tubuson egy „G”, a D típusúakat egy „D” jelzi. 
 

 
 
A G típusú objektíveken nincs blende állító gyűrű. Más CPU objektívekkel 
ellentétben nincs szükség a blende legnagyobb f értéken való rögzítésére, ha G 
típusú objektívet használ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nem kompatibilis kiegészítők és CPU nélküli objektívek 
A következő kiegészítők és CPU nélküli objektívek NEM kompatíbilisek a D70-el. 
• TC-16A AF Tele előtét lencse 
• Nem AI objektívek 
• Az  AU-1 fókuszáló egységet igénylő 

objektívek(400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 
800 mm f/8, 1200 mm f/11) 
• Halszem objektívek (6 mm f/5.6, 8 mm f/8, 

OP 10 mm f/5.6) 
• 21 mm f/4 (régi típus) 
• K2 gyűrűk 
• ED 180–600 mm f/8 (174041–174180 

sorozatszámok) 
• ED 360–1200 mm f/11 (174031–174127 

sorozatszámok) 

• 200–600 mm f/9.5 (280001–300490 A 
listában fel nem sorolt CPU nélküli 
objektívek használhatók, de csak M 
üzemmódban.) 

• Objektívek az  F3AF (80 mm f/2.8, 
200 mm f/3.5, TC-16 Tele előtétlencse) 

• PC 28 mm f/4 (180900 vagy korábbi 
sorozatszámok) 

• PC 35 mm f/2.8 (851001–906200 
sorozatszámok) 

• PC 35 mm f/3.5 (régi típus) 
• 1000 mm f/6.3 Reflex (régi típus) 
• 1000 mm f/11 Reflex (142361–143000 

sorozatszámok) 
• 2000 mm f/11 Reflex (200111–200310 

sorozatszámok) 
 A kompatíbilis CPU nélküli objektívek 

A listában fel nem sorolt CPU nélküli objektívek használhatók, de csak M üzemmódban. A 
rekeszt manuálisan, az optika blendeállító gyűrűjével kell beállítani, és a fényképezőgép 
fénymérése mélységélesség ellenőrzés és az i-TTL vakuvezérlés nem lesz használható. Ha 
CPU nélküli objektívvel más módot választ ki, akkor a fényképezőgép felfüggeszti az 
exponálást. 
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A látószög és a gyújtótávolság 
 
A 35 mm-es fényképezőgépek átlós látószöge kb. másfészer nagyobb, mint a D70 
fényképezőgépé. Ezért a D70-el használható objektívek gyújtótávolságának 
átszámításakor a 35 mm-es filmes formátumra a gyújtótávolságot meg kell szorozni 
1,5-del, amint az alábbi táblázatban is látható. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A látószög kiszámítása 
Egy 30 mm-es filmes fényképezőgép képterülete 36 × 24 mm. A D70 képterülete ezzel 
szemben 23.7 ×15.6 mm. Következésképpen a D70-el készített képek látószöge akkor is eltér 
a 35 mm-es filmes géppel készítettétől, ha a téma pontosan az objektív gyújtótávolságának 
megfelelő ponton található 
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Külön megvásárolható vakuk 
 
A külön megvásárolható, kompatibilis vakuk – pl. SB-800 és SB-600 használatakor 
a D70 lehetővé teszi a Nikon Creative Lighting System (CLS;Kreatív megvilágítási 
rendszer  203) lehetőségeinek teljes kihasználását, beleértve az i-TTL 
vakuvezérlést (  94), színadat kommunikációt és FV rögzítést (  103). Erről 
bővebben a vaku útmutatójában olvashat. 
 
SB-800 
Ez a nagy teljesítményű vaku 53/174 kulcsszámmal rendelkezik (m/ft, 35 mm-es 
zoom-os vakufej pozíció, ISO 200, 20 °C/68 °F; kulcsszám ISO 100 -nál 38/125) 
4 db.  AA elemről (5 db AA elemről, ha a mellékelt SD-800 elemkészletet használja) 
illetve a külön megvásárolható SD-6, SD-7, vagy SD-8A tápegységekről 
üzemeltethető. Az indirekt vakuzáshoz és a makró felvételekhez a vakufej a 
vízszintes állás fölé 90 fokkal alá 7 fokkal balra 180 fokkal és jobbra 90 fokkal 
elfordítható. Az automata zoom-os vakufej (24-105 mm) lehetővé teszi, hogy a 
megvilágítási szög beállítása az objektív gyújtótávolságának megfelelően történjen. 
A beépített nagy látószögű reflektor segítségével a megvilágítási szög 14 mm és 17 
mm is lehet. A sötétben készített felvételeket egy beépített segédfény is támogatja, 
a rendelkezésre álló felhasználói beállításokkal, sokrétűen finomhangolhatja az SB-
800 vakut. 
 
SB-600 
Ez a nagy teljesítményű vaku 39/128 kulcsszámmal rendelkezik (m/ft, 35 mm-es 
zoom-os vakufej pozíció, ISO 200, 20 °C/68 °F; kulcsszám ISO 100 -nál 28/92) 
4 db.  AA elemről (erről az SB-600 használati útmutatójában olvashat) Az indirekt 
vakuzáshoz és a makró felvételekhez a vakufej a vízszintes állás fölé 90 fokkal 
balra 180 fokkal és jobbra 90 fokkal elfordítható. Az automata zoom-os vakufej (24-
85 mm) lehetővé teszi, hogy a megvilágítási szög beállítása az objektív 
gyújtótávolságának megfelelően történjen. A beépített nagy látószögű reflektor 
segítségével a megvilágítási szög 14 mm. A sötétben készített felvételeket egy 
beépített segédfény is támogatja, a rendelkezésre álló felhasználói beállításokkal, 
sokrétűen finomhangolhatja az SB-600 vakut. 
 
 
 
 

 Csak a Nikon által jóváhagyott vakut használjon 
Csak Nikon vakukat használjon. A vakupapucsot érő negatív, vagy 250 V-ot meghaladó 
feszültségek nem csak megakadályozzák a normális működést, hanem károsíthatják is a 
fényképezőgép és a vaku szinkron áramköreit. Mielőtt egy itt fel nem sorolt Nikon vakut 
használna, tájékozódjon egy Nikon márkaképviseletben. 
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Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az SB-800 és SB-600 vakuk 
használatakor: 

 
1 Csak CPU objektívekkel használható (kivéve IX Nikkor 

objektívek). 
2 A spot fénymérés kiválasztásakor a Standard i-TTL 

aktiválódik. Más esetben az i-TTL kiegyenlített derítés mód 
lép érvénybe. 

3 Csak nem CPU objektívekkel használható. 

4 A fényképezőgép a blende értékétől függően CPU objektív 
használatakor a beállítás automatikus. Nem CPU optika 
esetén manuálisan kell beállítani, hogy megegyezzen az 
objektív blende beállító gyűrűjén látható értékkel. 

 5 Csak CPU AF objektívekkel használható (kivéve IX Nikkor 
objektívek). 

 
 A vakupapucs 

A D70 vakupapucsa lehetővé teszi az SB sorozatú vakuk - SB-800, 600, 80DX, 
28DX, 28, 50DX, 27, 23, 22S, és 29S szinkronzsinór nélküli közvetlen csatlakozását a 
fényképezőgéphez. A vakupapucson lévő biztonsági retesz segítségével biztonságosan 
rögzítheti a Speedlight (SB-800 és SB-80SX) vakut a fényképezőgéphez. 
 

 Az AS-15 vakupapucs adapter 
A (külön megvásárolható) AS-15 vakupapucs adapter a vakupapucsra helyezhető fel, ezzel 
lehetővé válik a vakuk szinkronzsinóros csatlakoztatása. 
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Az alábbi Speedlight vakuk nem TTL automata és manuális módban használhatók. 
Ha beállítja a TTL-t a fényképezőgép felfüggeszti az exponálást, és nem lehet 
felvételt készíteni. 
 

 
1 Ha a D70 fényképezőgépre egy SB-27 vakut csatlakoztat a vaku mód automatikusan TTL lesz, és nem lehet felvételt 
készíteni. Állítsa az SB-27 vakut A (nem-TTL automata) állásba. 
2 Az automatikus élességállítás csak AF-Micro objektív (60 mm, 105 mm, 200 mm, vagy 70–180 mm) esetén működik. 
 
 

 Az és  mód 
Ha és  módban külső vakut használ a vaku minden felvételnél villan. Az 
alábbi vakuszinkron módok között választhat: 
• és  mód: Szinkron első redőnyre és vörösszem effektus csökkentése. Ha a külső vaku 
használatakor Off vagy Szinkron első redőnyre módot állít be akkor a vakuszinkron 
automatikusan átáll „Szinkron az első redőnyre” módba. Az „Auto vörös szem effektus 
csökkentés” mód „Vörösszem effektus csökkentés” módra változik 
• és mód: A gép automatikusan a „ Szinkron első redőnyre” módot választja ki. A 
vörösszem effektus csökkentés is kiválasztható. 
•  mód: „Lassú szinkron”, ”Lassú szinkron vörösszem csökkentéssel” és „Szinkron első 
redőnyre”. Az „ Automatikus lassú szinkron” „Lassú szinkron”-ra az „Automatikus lassú szinkron 
(vörösszem effektus csökkentéssel)” „Vörösszem effektus csökkentés” módra, a „Kikapcsolt 
vaku” pedig „Szinkron első redőnyre” módra változik. 
 

 Automatikus ISO érzékenység 
Ha On lehetőséget választja ki az 5. Egyedi beállításnál (ISO auto;  142), akkor a 
fényképezőgép automatikusan az optimális vaku teljesítménynek megfelelően módosítja az 
érzékenységet. Ha nagy érzékenységre van szükség, a következő estekben ez a háttér 
túlexponálásához vezethet: ha a vakut hosszú záridőkkel (hosszú szinkronnal) használja, 
derítést alkalmaz erős fényben (napfény szinkron) illetve a háttér nagyon fényes. 
 

 A beépített vaku használata 
Ha az SB-50DX vaku manuális módban van (M) és a 19. egyedi beállításnál kiválasztja a 
Manual lehetőséget (Flash mode;  150), akkor a beépített vaku nyitását követően az SB-
50DX és a beépített vaku is villan. Más külső vaku esetén a beépített vaku nem villan. 
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Megjegyzések a külső vakukhoz 
Erről a témakörről a vaku használati útmutatójában bővebben olvashat. Ha a vaku támogatja a 
Creative Lighting System-et, akkor olvassa el a CLS kompatibilis D-SLR-ekről szóló részt. Az 
SB-80DX, SB-28DX, és SB-50DX útmutatóiban a D70 nem található meg a digitális 
tükörreflexes kategóriában (D-SLR). 
 
A külső vakuk használatakor a szinkronidő 1 /500 mp vagy hosszabb. 
 
Az i-TTL és Automata blende (AA) vakuvezérlés csak a CPU objektívekkel használható. A spot 
fénymérés kiválasztása az SB-600 vagy az SB-800 vaku használatakor a normál i-TTL módot 
aktiválja.  
 
Az i-TTL vezérlés bármely érzékenység esetén használható. Ha a kép elkészítése után i-TTL 
vakuvezérlési módban a vaku készenlétjelzés kb. 3 mp-ig villog, lehet, hogy a kép alulexponált 
lesz. 
 
Az SB-800 és SB-600 vaku használatakor az AF segédvilágítást és a vörösszem csökkentést a 
külső vakuk végzik. Más vakuk esetén a fényképezőgép segédfénye villan. (  72). 
Az automatikus motoros zoom csak az SB-800 és SB-600 vakuk esetén használható. 
P, és  módban a maximális fényerő (legkisebb f/ érték) az érzékenységnek 
megfelelően korlátozott, az alábbi táblázat szerint. 
 

 
 
 
Az érzékenység minden teljes lépés növelésekor (pl. 200-ról 400-ra) a blende érték fél f-értékkel 
nő. Ha az objektív fényereje kisebb a megadottnál, akkor a legnagyobb blende megegyezik az 
objektív maximális fényerejével.  
 
Ha távvezérelt vakus fényképezéshez az SC sorozatú 17, 28, vagy 29 szinkronzsinórt 
használja, előfordulhat, hogy a helyes expozíció nem érhető el i-TTL módban. Javasoljuk, hogy 
a normál i-TTL vakuvezérlés kiválasztásához spot módban fényképezzen. Készítsen 
tesztképeket és ellenőrizze az eredményt a monitoron. 
 
i-TTL módban a vakuhoz mellékelt diffuzort használja. Ne használjon más diffuzort mert ez 
helytelen expozíciót okozhat. 
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Egyéb kiegészítők 
Az útmutató elkészülésének idején az alábbi kiegészítők voltak kaphatók. Bővebb 
tájékoztatást a fényképezőgép eladójától vagy a helyi Nikon képviseletben kaphat. 
/ 
/ 
 

EN-EL3 lítium –ion akkumulátor 
További EN-EL3 akkumulátorokat a helyi forgalmazótól, vagy a Nikon 
márkaképviseletekben vásárolhat. 
EH-5 AC adapter 
Az EH-5 a fényképezőgép hosszabb idejű üzemeltetésére használható. MS-
D70 CR2 elemtartó (védőfedéllel) 
Az MS-D70 segítségével a fényképezőgép a kereskedelmi forgalomban 
kapható CR2 lítium elemekkel is üzemelhet. 
MH-19 multifunkciós töltő 
Az MH-19 töltővel a következő akkumulátorok tölthetők: EN-EL3 Li-ion akku, 
MN-30 akkumulátorok az F5 fényképezőgéphez ( MC-E1-el), MN-15 
akkumulátorok a  F100 fényképezőgéphez (MC-E2-vel), vagy EN-3 
akkumulátorok az E3 fényképezőgéphez. A töltővel 2 pár különböző típusú 
akkumulátor is tölthető (összesen 4 db.) és a hozzá mellékelt 10 V-os kábellel 
az autók szivargyújtójáról is üzemeltethető. 

 
 

Dioptria korrekciós lencsék a keresőhöz 
A különböző látásképességű emberek igényeit szem előtt tartva ezek a lencsék 
–5, –4, –3, –2, 0, +0.5, +1, +2, +3 m–1 értékben kaphatók. A dioptria korrekciós 
lencsék könnyedén a kereső ablakára csúsztatva helyezhetők fel, vegye 
figyelemben azonban, hogy a szemkagyló nem használható a közellátók 
számára készített lencsékkel. Csak olyankor használjon dioptria korrekciós 
lencsét, ha az élesség nem érhető el a beépített csúszkával (–1.6 - +0.5 m–1). 
Vásárlás előtt próbálja ki a dioptria korrekciós lencsét, hogy elérhető-e azzal a 
megfelelő élesség. 
DG-2 nagyító 
A DG-2 segítségével nagyítva láthatja a kereső képét, közeli felvételekhez, 
másoláshoz, tele előtét lencsékhez, és más percízitást igénylő feladatokhoz 
ajánlott. Használatához a külön megvásárolható szemlencse adapter 
szükséges. 
 Adapter 
A DG-2 nagyító D70-re való felhelyezéséhez használja. 
DR-6 szögkereső 
A DR-6 segítségével a képet felülről megtekintheti. 

 
 
 

Akkumul 
átorok 

 
Töltők 

 
AC 

adapterek

 
 
 
 
 
 
 

A kereső 
tartozékai
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BF-1A zársapka 
Ha a fényképezőgépen nincs objektív, a BF-1A felhelyezése védi a tükröt, a 
keresőt és a CCD-t a portól. 
 
 
ML-L3 vezeték nélküli távkioldó 
Az ML-L3 segítségével-a fényképezőgép érintése vagy kábel használata nélkül-
távolról vezérelheti a zárkioldást. Önarcképhez és a berázás elkerülésére 
használható- 
 
•A Nikon szűrők 3 fő csoportra oszthatók: felcsavarható, keretbe szerelhető és 

objektív mögé szerelhető szűrők. Mindig Nikon szűrőket használjon, más 
gyártók által előállított szűrők nem biztos, hogy jól működnek az automatikus 
élesre állító rendszerrel vagy az elektronikus tartomány keresővel. 

• A D70 fényképezőgéppel nem használhatók a lineáris polárszűrők. Helyettük 
a C-PL cirkuláris polárszűrőt használja. 

• Az NC és  L37C szűrők használata az objektív védelme érdekében ajánlott. 
• Ha R60 –as szűrőt használja, az expozíció kompenzációt állítsa +1-re.  
• A moiré elkerülése érdekében a szűrő használata nem ajánlott, ha a témát 

erős ellenfényben kell megkomponálnia, vagy a képen erős fényű fényforrás 
található. 

• Előfordulhat, hogy a Color matrix és 3D color matrix fénymérési módok nem 
adják az elvárt eredményt, ha 1x-et meghaladó expozíciós tényezőjű szűrőt 
használ. (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4S, 
ND4, ND8S, ND8, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Javasoljuk a középre 
súlyozott fénymérést. További részleteket a szűrő használati útmutatójában 
találhat. 
 
EC-AD1 PC kártya adapter 
Az EC-AD1 PC kártya adapter lehetővé teszi a Type I CompactFlash memória 
kártyák behelyezését a PCMCIA kártya foglalatokba. 
 
Nikon Capture 4 (4.1 vagy újabb verzió) 
A Nikon Capture 4 (4.1 vagy újabb) program segítségével, a számítógépről 
vezérelheti a felvételkészítést, valamint szabadon szerkesztheti és más 
formátumba konvertálhatja a RAW képeket. 

 
 
 
 

 Csak Nikon márkájú tartozékokat használjon 
Csak a Nikon által kifejlesztett és bevizsgált Nikon márkájú elektromos tartozékok felelnek meg 
ezen elektromos áramkörök működési és biztonsági előírásainak. A nem Nikon márkájú 
tartozékok használata a fényképezőgép sérülését és a garancia elvesztését vonhatja maga 
után. 

  Zárósapkák 

 
Távkioldók 

 
 
 
 
 
Szűrők 

PC kártya 
adapterek 

Szoftver 
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Jóváhagyott memóriakártyák 
A Nikon a D70 fényképezőgéphez a következő memóriakártyákat tesztelte és hagyta 
jóvá: 

 
 
Más típusú memóriakártyákkal a hibátlan működés nem garantált. 
 
 
 
 

 Memóriakártyák 
• A memóriakártyák használat alatt felmelegedhetnek. Figyeljen erre, amikor a memóriakártyát 

kiveszi a fényképezőgépből. 
• Első használat előtt formázza a memóriakártyát  
• A memóriakártya behelyezése és eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet. A 

formázás vagy bármilyen memória művelet ( képek rögzítése, törlése vagy számítógépre 
másolása) ideje alatt ne vegye ki a memóriakártyát a fényképezőgépből, ne kapcsolja ki a 
fényképezőgépet és ne szakítsa meg az áramellátását.. Ha nem tartja be ezeket az 
előírásokat, azzal adatvesztést, illetve a fényképezőgép és memóriakártya károsodását 
okozhatja. 

• Ne érintse meg az ujjával vagy fém eszközzel a kártya érintkezőit. 
• Ne tegye ki a kártyát túlzott erőhatásnak. Az előírás be nem tartása a kártya sérülését 

okozhatja. 
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le a kártyát, és ne tegye ki azt erős fizikai behatásnak. 
• Ne tegye ki a kártyát forróság, víz, nagymértékű pára vagy közvetlen napsütés hatásának. 
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A fényképezőgép karbantartása 
Tárolás és karbantartás 

Tárolás 
Ha hosszú ideig nem használja a fényképezőgépet, tegye fel a monitor védőfedelét, 
vegye ki az akkumulátort, tegye fel rá az érintkezők védőfedelét, és tárolja azt hűvös, 
száraz helyen. A penészedés vagy rozsdásodás elkerülés érdekében a 
fényképezőgépet száraz, jól szellőző helységben tárolja. Ne tárolja a 
fényképezőgépet molyirtó szerek (kámfor naftalin) közelében, vagy olyan helyeken 
amelyek: 
• rosszul szellőznek vagy dohosak 
• erős elektromágneses tereket gerjesztő készülék (TV, rádió) közelében vannak. 
• 50 °C/122 °F –nál magasabb (pl. fűtőtest közelében, nyáron zárt autóban) vagy –10 
°C (14 °F) –nál alacsonyabb hőmérsékletnek vannak kitéve. 
• 60%-nál magasabb páratartalomnak vannak kitéve. 
 
Tisztítás 

 
 

 A monitor 
Ha a monitor széttörik, legyen óvatos, nehogy az üvegszilánkok sérülést okozzanak, és 
figyeljen arra, hogy a folyadékkristály ne kerülhessen szemébe, szájába, vagy a bőrére.  
 

 A kijelző 
Ritka esetekben a kijelző statikus elektromosság miatt túl világossá vagy sötétté válhat. Ez nem 
utal hibás működésre, a kijelző megfelelő működése rövid időn belül visszaáll. 
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Az aluláteresztő szűrő 
A CCD érzékelőn amely a fényképezőgép képalkotó eszközeként szolgál. 
aluláteresztő szűrő van a „ moiré” kiküszöbölése érdekében. Bár a szűrő megvédi az 
érzékelőt a porral való közvetlen érintkezéstől, bizonyos körülmények esetén a 
felvételen látható lehet a szűrőn felgyülemlő por vagy egyéb szennyeződés. Ha arra 
gyanakszik, hogy a felvételei minőségét a gép belsejében lévő por csökkenti, annak 
jelenlétét az aluláteresztő szűrőn az alábbiak szerint ellenőrizheti. 

1 Vegye le az objektívet és kapcsolja be a fényképezőgépet.  
 
 

2 Nyomja meg a  gombot és a Beállítás menüben 
válassza ki a Mirror lockup menüpontot (  162). 
Válassza ki a Yes lehetőséget, majd nyomja meg a 
navigáló gombot jobbra. A fényképezőgép monitorán 
megjelenik a “Press shutter-release button” üzenet 
(Nyomja le a zárkioldót) és a keresőben és a kijelzőn 
egy vonalsor 

 
 
 

3 Nyomja le teljesen a zárkioldót. A tükör felcsapódik 
és kinyílik a redőny felfedve az aluláteresztő szűrőt, 
miközben a kijelzőn villogni kezd a vonalsor.  

 
 

4 Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy elegendő fény 
szűrődjék a belsejébe, és ellenőrizze, nincs-e por 
vagy más szennyeződés az aluláteresztő szűrőn. Ha 
a szűrőn idegen anyag van, a szűrő tisztítást igényel. 
Erről a következő részben olvashat. 
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5 Kapcsolja ki a fényképezőgépet. A tükör visszatér eredeti helyzetébe, és a 
redőny bezárul. Helyezze fel az objektívet vagy tegye fel a zárósapkát, majd 
bontsa az AC adapter csatlakozását. 

 
Az aluláteresztő szűrő tisztítása 
Az aluláteresztő szűrő nagyon érzékeny és fokozottan sérülékeny alkatrész. A Nikon 
javasolja, hogy a szűrőt csak Nikon szervizben tisztítassa. Ha úgy dönt, hogy saját 
maga tisztítja meg a szűrőt, akkor az alábbiak szerint járjon el: 

1 Csapja fel a tükröt az előző oldal 1-4. lépése szerint. 

2 Légfúvós ecsettel távolítsa el a port a szűrőről. Ne 
használja az eszköz ecet részét, mert annak sörtéi 
kárt tehetnek a szűrőben. A makacs 
szennyeződések eltávolítását kizárólag Nikon 
szervizben végeztesse. Semmilyen körülmények 
között ne érintse meg és ne törölgesse szűrőt. 

3 Kapcsolja ki a fényképezőgépet. A tükör visszatér eredeti helyzetébe és a 
redőny bezárul. Helyezze vissza az objektívet vagy a zárósapkát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A fényképezőgép és a tartozékok szervizelése 
A D70 precíziós eszköz és rendszeres ellenőrzést igényel. A Nikon javasolja, hogy két évente 
legalább egyszer vigye el a fényképezőgépet az eredeti forgalmazóhoz vagy egy 
márkaszervizbe átnézni, és 3-5 évente egyszer szervizelni. (vegye figyelembe, hogy ezek 
fizetős szolgáltatások). A gyakori ellenőrzések és szervizelések különösen akkor fontosak, ha a 
fényképezőgépet professzionális módon használja. Ha a fényképezőgépet szervizbe viszi ne 
felejtse otthon a rendszeresen használt tartozékokat sem, így az objektíveket, és a külső 
vakukat. 

 Használjon AC adaptert 
Hogy elkerülje a fényképezőgép esetleges kikapcsolását a tükör felcsapása alatt (ellenőrzéskor, 
tisztításkor), használja a (külön megvásárolható) EH-5 AC adaptert. 
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A fényképezőgép és az akkumulátor karbantartása: Előírások 
 
Ne ejtse le 
Az erős fizikai behatások vagy a rázkódás a 
termék hibás működését eredményezheti. 
 
Tartsa szárazon 
A termék nem vízálló és megsérülhet, ha vízbe 
ejti vagy, nagy mértékű nedvességnek teszi ki. 
A belső részek rozsdásodása 
helyrehozhatatlan kárt okozhat. 
 
Kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozást 
A környezetben bekövetkező hirtelen 
hőmérsékletváltozáskor, pl. ha az eszközt 
hideg helyről meleg helyre viszi, akkor annak 
belsejében páralecsapódás keletkezhet. A 
páralecsapódás megelőzése érdekében a 
hőmérséklet változás előtt tegye az eszközt 
egy táskába vagy tokba. 
 
Kerülje az erős mágneses tereket 
Ne használja a terméket erős mágneses teret 
vagy mezőt előállító berendezés közelében. A 
rádióadók vagy hasonló berendezések által 
gerjesztett erős statikus töltések vagy 
mágneses terek zavarhatják a monitor 
működését, a memóriakártyán tárolt adatok 
sérülését okozhatják és károsan 
befolyásolhatják a termék belső áramköreit.  
 
Ne tegye ki napfény hatásának 
Ne tegye ki hosszabb időre az objektíveket 
napfény vagy más erős fényforrás hatásának. 
Az intenzív fény károsíthatja a képérzékelőt, 
ami életlen felvételeket okozhat.  
 
Ne érintse meg a zárlamellákat 
A zárlamellák különösen vékony alkatrészek és 
nagyon könnyen megsérülnek. Semmilyen 
körülmények között se nyomja meg a 
zárlamellákat, ne bökje meg azt valamilyen 
tisztító eszközzel, és ne tegye ki, pl. légfúvós 
porecsetből kilövellő erős légáramlatnak. 
Emiatt a lamellák megkarcolódhatnak, 
deformálódhatnak, illetve elszakadhatnak. 

Vigyázzon a mozgatható alkatrészekre 
Ne alkalmazzon túl nagy erőt az 
akkumulátortartó, a kártya foglalat és a 
csatlakozók fedelének mozgatásakor. Ezek a 
részek meglehetősen érzékenyek a sérülésre. 
 
Tisztítás 
• A váz tisztításakor a por és más 
szennyeződések eltávolításához használjon 
légfúvós porecsetet, majd alaposan törölje át a 
vázat egy puha száraz kendővel. Ha a 
fényképezőgépet strandon vagy tengerparton 
használta, akkor tiszta vízben enyhén 
megnedvesített ruhával törölje le róla a 
homokot vagy sót, majd száraz ruhával törölje 
át a fényképezőgépet. Ritka esetekben a 
porecset vagy a kendő okozta statikus 
elektromosság miatt az LCD kijelző elsötétülhet 
vagy kivilágosodhat. Ez nem jelent hibát, és a 
kijelző hamarosan visszatér normális 
állapotába. 
• Az objektív és a tükör tisztításakor ne felejtse, 
hogy ezek az alkatrészek nagyon 
sérülékenyek. Légfúvós ecsettel távolítsa el a 
port és más szennyeződéseket. Ha aeroszolos 
légfúvót használ, tartsa függőlegesen a flakont, 
(ha megdönti folyadék kerülhet a tükörre) Ha az 
objektíven ujjlenyomatok vagy más makacsabb 
szennyeződések vannak, akkor tegyen egy 
kevés objektívtisztító folyadékot egy száraz 
kendőre, és óvatosan törölje át az objektívet. 
• Az aluláteresztő szűrő tisztításáról a (  194). 
oldalon olvashat. 
 
Tárolás 
• A penészedés és rozsdásodás elkerülése 
érdekében, a fényképezőgépet száraz, jól 
szellőző helységben tárolja. Ha a terméket 
hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor 
kifolyásának elkerülése érdekében vegye ki az 
akkumulátort, és a gépet nedvszívót tartalmazó 
műanyag tasakban tárolja. Ne tárolja a 
fényképezőgépet műanyag tokban, mivel az 
károsíthatja a gép anyagát. Ügyeljen arra, hogy 
a nedvszívó granulátum folyamatosan veszít 
nedvszívó képességéből, ezért rendszeresen 
cserélje. 
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• A fényképezőgépet ne tárolja naftalinnal vagy 
kámforral átitatott anyag, mágneses mezőt 
keltő berendezés mellett vagy magas 
hőmérsékletű helyen, például hősugárzó 
közelében, illetve melegben, bezárt autóban. 
• A penészedés és a rozsdásodás elkerülése 
érdekében, havonta legalább egyszer vegye ki 
a tárolási helyéről a fényképezőgépet. 
Kapcsolja be majd nyomja meg néhányszor az 
exponáló gombot, mielőtt újra elrakja a 
fényképezőgépet.  
• Az akkumulátort hűvös száraz helyen tárolja. 
Mielőtt eltenné az akkumulátort tárolásra, 
helyezze fel az érintkezők védőfedelét. 
Megjegyzések a monitorral kapcsolatban 
• A monitor tartalmazhat olyan, csekély számú 
–képpontokat, amelyek mindig vagy soha sem 
világítanak. Ez a TFT LCD monitorok jellemző 
tulajdonsága, és nem utal hibás működésre. A 
jelenség nincs hatással a fényképezőgéppel 
készített felvételekre. 
• Erős fényben a monitoron a képek nehezen 
kivehetők. 
• Ne tegye ki a monitort erős nyomás 
hatásának, ez annak károsodásához, vagy 
meghibásodásához vezethet. A monitoron 
felgyülemlő port légfúvós porecsttel tisztíthatja 
meg. A makacs szennyeződések 
eltávolításához a felületet enyhén törölje át egy 
száraz ruhával, vagy szarvasbőr anyaggal. 
• Ha a monitor széttörik, legyen óvatos nehogy 
az üvegszilánkok sérülést okozzanak, és 
figyeljen arra, hogy a folyadékkristály ne 
kerülhessen a szemébe, szájába vagy a 
bőrére. 
• Helyezze vissza a monitor védőfedelét, ha 
szállítja vagy felügyelet nélkül hagyja. 

 
Kapcsolja ki az eszközt az áramellátás 
megszakítása előtt. 
Soha ne húzza ki a konnektorból a hálózati 
adapter csatlakozóját, illetve ne vegye ki az 
akkumulátort, ha a fényképezőgép be van 
kapcsolva, illetve adatot rögzít, vagy töröl. Ha 
ilyen esetben megszünteti az áramellátást, 
akkor károsodhatnak a felvételek a 
memóriakártya vagy a belső áramkörök. Az 
áramellátás elkerülése érdekében ne 
mozgassa a fényképezőgépet az AC adapter 
használata közben. 
 
Akkumulátorok 
• Az eszköz bekapcsolásakor ellenőrizze az 
akkumulátor töltöttségét a kijelzőn, hogy időben 
megállapíthassa, mikor kell kicserélni, illetve 
feltölteni az akkumulátort. Az akkumulátort 
akkor kell kicserélnie, amikor a töltöttség-kijelző 
villog.  
• Készítsen elő egy teljesen feltöltött tartalék 
akkumulátort, ha fontos eseményeken készít 
felvételeket. Egyes helyeken a tartalék 
akkumulátorok megvásárlása nehézségekbe 
ütközhet.  
• Hideg helyen az akkumulátor kapacitása 
általában csökken. Amikor hidegben készít 
felvételt mindig teljesen feltöltött akkumulátort 
használjon. Tartson egy akkumulátort meleg 
helyen, és szükség esetén cserélje ki azokat. 
Ha az akkumulátor felmelegszik visszanyerheti 
kapacitása egy részét. 
• Ha az akkumulátor érintkezői 
beszennyeződtek, használat előtt törölje át 
azokat egy száraz tiszta ruhával.  
• Ha kiveszi az akkumulátort a gépből, tegye fel 
az érintkezők védőfedelét. 
• A használt elemek értékes alapanyagokat 
tartalmaznak. Kérjük, az elhasznált elemeket 
(akkumulátorokat) az újrafelhasználáshoz a 
helyi szabályozásnak megfelelő 
hulladéktárolóba dobja. 
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Hibakeresés 
Objektívek és más kiegészítők 

 
 

Ez a rész felsorolja a keresőben, a kijelzőben és a monitoron látható jelzéseket és 
hibaüzeneteket, amelyek akkor jelennek meg, ha a fényképezőgéppel valami gond 
van. Nézze meg a listát mielőtt a forgalmazóhoz, vagy egy Nikon képviselethez 
fordulna. 
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 Elektronikusan vezérelt fényképezőgépek 
Különösen ritka esetekben előfordulhat, hogy a kijelzőn szokatlan 
betűk jelennek meg, és a fényképezőgép működése is leáll. A legtöbb 
esetben ezt a jelenséget erős mágneses terek hatása váltja ki. 
Kapcsolja ki a gépet, vegye ki az akkumulátort, ha AC adaptert 
használ húzza ki a csatlakozót a konnektorból, és dugja vissza-majd 
ismét kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, nyomja meg a visszaállító kapcsolót (jobb oldali ábra) majd 
állítsa be a dátumot és az időt. (  16). Folyamatos hibás működés 
esetén keresse fel az eladót, vagy egy Nikon képviseletet. Vegye 
figyelembe, hogy az áramellátás megszakítása, a nem mentett 
adatoknál adatvesztést okozhat. A korábban kártyára rögzített 
adatokat a jelenség nem érinti. 
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Műszaki adatok 
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• Eltérő tartalmú utasítás hiányában, valamennyi adat teljesen feltöltött akkumulátor használata 
és 20 °C (68 °F) környezeti hőmérséklet esetén érvényes. 
• A Nikon fenntartja a jogot, hogy az ebben a felhasználói útmutatóban bemutatott hardver és 
szoftver specifikációkat bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A Nikon nem 
tehető felelőssé semmilyen olyan kárért sem amely az ebben az útmutatóban esetleg előforduló 
hiba miatt keletkezett. 
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 Az akkumulátor kapacitása 
A teljesen feltöltött akkumulátorral rögzíthető képek száma függ az akkumulátor állapotától a 
környezeti hőmérséklettől, és a fényképezőgép használati módjától. Az alábbi példák teljesen 
feltöltött EN-EL3 akkumulátor (1400mAh) vagy az MS-D70 elemtartó és 3 db új Sony elem 
használatát feltételezik 20° C-os szobahőmérsékleten  
 
1. példa 
Zoom Nikkor AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G IF ED objektív, sorozatfelvétel, kioldó félig 
nyomvatartása 3 mp-ig, folyamatos AF mód, képminőség: JPEG Basic, képméret: M , záridő: 
½50 mp; az élességállítás képenként háromszor a végtelentől a minimálisig változtatva, minden 
hatodik felvétel után a monitor 5 mp-re bekapcsol majd ki, a ciklus megismétlődik, ha a 
fénymérés kikapcsol.  
Felvételek száma: (EN-EL3): 2000,                         Felvételek száma: (CR2): 560 
 
2. példa 
AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G IF ED objektív, egyedi felvétel mód, kioldó félig nyomvatartása 
5 mp-ig, folyamatos AF mód, képminőség: JPEG Normal, képméret: L , záridő: ½50 mp; az 
élességállítás képenként háromszor a végtelentől a minimálisig változtatva, a beépített vaku 
minden felvételhez maximális fényerővel villan, a vaku használatánál az AF segédfény aktív, 
minden hatodik felvétel után a monitor 5 mp-re bekapcsol majd ki, a ciklus megismétlődik, ha a 
fénymérés kikapcsol, a fényképezőgép kikapcsolása minden tizedik ciklus után. 
Felvételek száma: (EN-EL3): 400,                         Felvételek száma: (CR2): 160 
 
Az akkumulátor élettartamát az alábbiak csökkentik: 
• A monitor használata 
• A zárkioldó félig történő benyomása 
• Ismétlődő automatikus élesreállítási műveletek 
• NEF (RAW) képek készítése 
• Hosszú záridők használata. 
 
Az akkumulátor maximális teljesítményének biztosításához: 
• Tartsa tisztán az akkumulátor érintkezőit, A szennyezett érintkezők csökkentik a kapacitást. 
• Közvetlen a feltöltés után használja az EN-EL3 akkumulátorokat. Használaton kívül az 

akkumulátorok veszítenek töltöttségükből 
• A CR2 elemeket nem ajánlatos ismételten felhasználni, miután megjelent a lemerültséget 
mutató jelzés. Ha egy ideig nincsenek a fényképezőgépben, ezek az elemek, visszanyerhetik 
töltöttségük egy kis részét, a további használatuk azonban váratlan hibákat okozhat.  
 

 A CR2 elemek 
ACR2 elemek leginkább szobahőmérsékleten hatékonyak. Alacsony hőmérsékleten a CR2 
elemeknek akár jelentősen is csökkenhet a kapacitásuk. Az elemek gyártmányától és 
állapotától függően előfordulhat, hogy a fényképezőgépnek több időre van szüksége az 
expozíciós skála frissítésére. Bizonyos márkájú CR2 elemek nem használhatók. 
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Tárgymutató 
 
Szimbólumok 

 10-11,32-34, 
3D színmátrix, 75 
A 
A., 10-11 
 Automatikus élességállítás 
AF segédfény, 72 
AF terület mód, 140 
Akkumulátor,14-15,  
    CR2,14  
     EN-EL3, 14 
     behelyezés, 14-15 
     élettartam,205 
      tárolás, 196-197 
Aluláteresztő szűrő, 194-195 

 (automata) mód, 32 
Automatikus élességállítás (AF 

mód),64 
AF-C,139 
AF-S, 139 
Automatikus elforgatás, 126 
Automatikus érzékenység, 142-

143 
Automatikus expozíció rögzítés, 

84 
 
B 
BASIC,. 41-42 
Beállítás menü, 155-168 
Berázás csökkentés, 80 
BKT Lásd sorozatok 
Blende, 76-83 
Bulb, 82-83 
 
C 
CCD, 201 
    tisztítás, 194–195 
CompactFlash, 20-21 
CPU objektívek 183-184 
CSM, 135-154 
CSM menü, 135-154 
 
D 
Dátum, 161 
Diabemutató, 127-128 
Digital Print Order Format,130–

131 
Digitális program, 32 
Dinamikus AF terület, 140 
Dioptria, 27 
DPOF, 130 
DVP, 32,10-11 
DPOF. See Digital Print Order 

E 
Egyedi beállítások, 135-154 
     alapértelmezett értékek, 136-

137  
Egyedi felvétel készítés, 62-63  
Elektronikus tartománykereső, 74 
Élesség rögzítése, 70 
Élességállítás, 64, 74 
Élességállítási mattüveg, 8 
Élességállítási mód, 64 
Ellenőrző elővillantások, 94 
Érzékenység, 46-47, 134 
Exif 2.21 verzió, 130 
Expozíció kompenzáció, 86 
Expozíció sorozat, 88-91 
Expozíció mérés, 75, 12 
Expozíciós skála, 82-83 
 
F 
Fájl sorszámozás, 159 
Fájlok, 41 
FAT32, 160 
Fehér egyensúly, 48-55 
     sorozat, 92-93 
     finomhangolás, 50-51 
     felhasználói, 52-55 
Fehér-egyensúly menü, 48-55 
Fejlett vezeték nélküli 

vakurendszer, 187 
Felvételi mód, 62-63 
Fényerő, 161 
Fényérték lépések,144 
Fényképezés menü, 132-134 
Fénymérés, 75 
Fénymérés automatikus 

kikapcsolása, 12 
FINE, 41-42, 
Firmware, 167 
Firmware verzió, 167 
Fókuszterületek, 66 
Formázás, 160 
FV rögzítés, 103-104 
 
H 
Háttérvilágítás, 7 
Hisztogram, 116 
Hosszú expozíció 

zajcsökkentéssel, 133 
Hosszú idejű expozíciók, 82-83 
 
I 
i-TTL vakuvezérlés, 94 
Idő, 161 
Időzített expozíció, 82-83 
Index visszajátszás, 118-119 

ISO, 134, 46-47 
 
J 
JPEG, 41–45 
 
L 
L.,  43-45 
LCD fényerő, 161 
 
K 
Képek ellenőrzése, 144 
Képek elrejtése, 129 
Képek nyomtatása, 175-180 
Képek védelme, 121 
Kép élesítés, 57 
Képérzékelő síkja, 74 
Képfájlok, 41 
Képfeldolgozás, 56-61 
Képinformációk, 116-117 
Képméret, 43-45 
Képminőség, 41-42 
Kereső, 8-9,64, 27 
Kétgombos visszaállítás, 111 
Kiemelések, 116 
Kijelző háttérvilágítása, 7 
Kontraszt, 58 
Kreatív világítási rendszer, 186-
189 
 
L 
Legközelebbi téma prioritás, 140 
 
M 
M., 43-45, 10-11,  
Manuális élességállítás, 74 
Mappák, 126, 156-158 
Mass Storage, 165 
Megjegyzés a képhez, 163-164 
Mélységélesség ellenőrzése, 76 
Memóriakártya, 20-21 
     jóváhagyott, 192 
     kapacitás, 45 
     formázás, 21 
Memóriapuffer, 62-63 
Méret, 43-45 
Microdrive, 20-21, 192, 45, 
Mód, 10-11 
     Digitális program, 32-34 
     P,S, A, M, 77-83 
Monitor, 193 
     automatikus kikapcsolás, 153 
     fedél, 13 
 
N 
NEF, 41–45., 



 207 

Nikon Capture 4, 191 
NORMAL, 41-42 
 
O 
Objektív, 183-185 
     felhelyezés, 18-19 
     kompatibilitás, 183-184 
     CPU, 183-184 
     nem CPU, 183-184 
     G vagy D típusú, 183-184 
Önarcképek, 105-106, 107-

110,62-63 
Óra, 16-17 
 
P 
P., 10-11 
PictBridge, 175–180 
Picture Transfer Protocol, 165 
PRE, 52-55 
Program eltolás, 77-83 
PTP, 165 
 
R 
RAW, 41–45, 41-42,  

Referenciakép a 
pormentesítéshez, 166-167 
S 
S. , 43-45 
Sorozatfelvétel, 62-63 
Sorozatok, 87-93 
Statikus AF terület, 140 
Számítógép, 171-174 
Színadat kommunikáció, 48, 186-
187 
Színárnyalat kompenzáció, 60, 
48-55 
Színtelítettség, 60 
Színtér mód, 59 
Színprofil, 59 
sRGB, 59 
T 
Távkioldó, 107-110, 62-63 
Televízió, 170 
Témakövetés prediktív 
élességállítással, 65 
Tónus kompenzáció, 58 
Törlés, 122,124-125,21, 31 
Tükör felcsapása, 162 

U 
USB, 165, 171-174, 175-180 
V 
Vaku, 94-104, 186-189 
     beépített, 94-104 
     külső, 186-189 
     sorozat, 87-91 
Vaku expozíció kompenzáció, 102 
Vaku készenlét, 94,97 
Vakuszinkron mód, 95-96 
Vakuvezérlési mód, 150-151 
Vari-brite fókuszterületek, 8 
Videó eszköz, 170 
Videó rendszer, 162 
Visszajátszás, 113-122 
Visszajátszás mappája, 126 
Visszajátszás menü, 124-131 
Vörösszem effektus csökkentés, 

95-96 
Z 
Zaj, 83 
     csökkentés, 133 
Záridő, 76-83 
     és vakuszinkron, 99 
 

 


