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Nikon használati útmutató digitális fényképezéshez

digitális fényképezőgéppel



A termékhez mellékelt dokumentáció az alábbi útmutatókat tartalmazza. 
Kérjük, figyelmesen olvassa át ezeket, hogy a legtöbbet kihozhassa a 
fényképezőgépből.  

Gyors áttekintés
A Gyors áttekintés című útmutató a Nikon digitális fényképezőgép 
kicsomagolásától annak beállításáig, az első felvételek elkészítésétől a képek 
számítógépre történő áttöltéséig ismerteti a szükséges tudnivalókat.    

Fényképezés a Nikon D70S digitális fényképezőgéppel
A Fényképezés a Nikon D70S digitális fényképezőgéppel (ez az útmutató) 
részletesen ismerteti a fényképezőgép használatát.      

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

FIGYELMEZTETÉS: Idegen anyag az aluláteresztő szűrőn
A Nikon minden lehetséges elővigyázatossági lépést megtett annak érdekében, hogy 
a gyártás és a szállítás során idegen anyag ne léphessen érintkezésbe az aluláteresztő 
szűrővel.  A D70S fényképezőgépet azonban úgy terveztük, hogy azt cserélhető 
objektívekkel is használhassa, és idegen anyag az objektívek levételekor és cseréjekor is a 
fényképezőgépbe kerülhet.      Ha a fényképezőgépbe idegen anyag kerül, az hozzátapadhat 
az aluláteresztő szűrőhöz, és bizonyos fényképezési körülmények között látható lehet a 
felvételeken.      Az idegen anyagok fényképezőgépbe kerülésének elkerülése érdekében 
piszkos, poros környezetben ne cseréljen objektívet. A fényképezőgép védelme 
érdekében, amikor nincs rajta az objektív, mindig tegye fel a mellékelt zárósapkát, 
előzőleg megtisztítva azt minden szennyeződéstől.      

Ha az aluláteresztő szűrőre idegen anyag kerül, akkor tisztítsa meg a szűrőt a 194–195. 
oldalon leírtak szerint, illetve tisztíttassa azt meg egy Nikon által erre feljogosított 
szervizben.    Ha egy képen esetleg látható a szűrőre tapadt idegen anyag, akkor a képet 
kijavíthatja a (külön megvásárolható) Nikon Capture 4 (4.2 vagy újabb verzió) szoftver 
vagy egyes, harmadik fél által forgalmazott képszerkesztő program segítségével.        

Termék dokumentáció
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…a számítógéphez és  a  TV-hez való csatlakoztatásról…

…a képek nyomtatásáról PictBridge nyomtatón…

A használati útmutató felépítése
 

Mindenekelőtt olvassa el a ii–v oldalakon található figyelmeztetéseket, előírásokat és megjegyzéseket.

…valamint a kiegészítőkről és a hibák elhárításáról.      

Ezekben a fejezetekben részletesen olvashat a visszajátszásról …

Miután elsajátította a digitális fényképezés 
alaplépéseit, ezekben a fejezetekben megismerheti 
a fényképezőgép funkcióinak részletes leírását és 
használatát.     

Most már készen áll a felvételek készítésére és 
visszajátszására. Ezt követően próbára teheti magát 
a képek kreatív megkomponálásában is a 

“
Digitális 

programok” című részben leírtak szerint.

Ezután olvassa el az 
“

Áttekintés” és az 
“

Ismerkedés a 
fényképezőgéppel” című részeket, amelyekben megismerkedhet 
az útmutatóban használt jelölésekkel és a fényképezőgép 
alkotórészeinek elnevezéseivel, majd 

“
Az első lépések” című rész 

alapján készítse elő a fényképezőgépet az első használatra.           

…a  fényképezőgép menüiről és felhasználói  beállításairól… Útmutató a menükhöz

A visszajátszásról bővebben

Hasznos tudnivalók

Élességállítás

Digitális programok

Önkioldó mód

Érzékenység (ISO megfelelés)

A távkioldó használata

Kétgombos visszaállítás

Fehér-egyensúly

A képek feldolgozása

A felvételi mód kiválasztása

Egyszerű visszajátszás

Egyszerű fényképezés

Ismerkedés a fényképezőgéppel

Az első lépések

Csatlakozások

Vakus fényképezés

Expozíció

Képminőség, képméret

Áttekintés

A képek nyomtatása
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FIGYELMEZTETÉS
  Ne nézzen a napba a keresőn 

keresztül
Ha a keresőn át a közvetlenül a napba 
vagy más erős fényforrásba néz, az 
maradandó látáskárosodást okozhat.    

  Hibás működés esetén azonnal 
kapcsolja ki
Ha a termék vagy a mellékelt AC adapter 
szokatlan szagot vagy füstöt bocsát ki, a 
tűz elkerülése érdekében azonnal húzza 
ki a (külön megvásárolható) AC adapter 
csatlakozóját, illetve vegye ki az akkum
ulátort.               A további használat balesetet 
vagy sérülést okozhat.       Az akkumulátor 
eltávolítása után egy Nikon szervizben 
ellenőriztesse az eszközt.         

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

  Soha ne akassza gyermekek 
nyakába a fényképezőgépet
A fényképezőgép szíja a gyermek nyaka 
köré csavarodhat és fulladást okozhat.

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

  Fokozott figyelemmel kezelje az 
akkumulátorokat 
Nem megfelelő használat esetén az akkumu-
látorok szivároghatnak és felrobbanhatnak.    
Az akkumulátorok használatakor kövesse az 
alábbi előírásokat:

      • Az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja 
ki a fényképezőgépet.   Ha AC adaptert 
használ, húzza ki annak csatlakozóját. 

• Csak ehhez az eszközhöz jóváhagyott típusú 
akkumulátorokat használjon. Ne keverjen össze 
különböző korú és típusú akkumulátorokat.

• Ne próbálja fejjel lefelé vagy fordítva 
behelyezni az akkumulátort.  

• Ne zárja rövidre és ne szedje szét az 
akkumulátort. 

• Ne tegye ki nyílt láng vagy nagy meleg 
hatásának az akkumulátort.

• Ne merítse vízbe, illetve ne tegye ki 
nedvesség hatásának az akkumulátort. 

Saját biztonsága érdekében
 

Saját és mások, illetve a Nikon fényképezőgép sérüléseinek elkerülése 
érdekében a termék használata előtt olvassa el alaposan az alábbi biztonsági 
megjegyzéseket. Tartsa a biztonsági megjegyzéseket olyan helyen, ahol a 
fényképezőgép összes használója elolvashatja azt.

Az alábbi ikon jelöli azokat az ebben a fejezetben felsorolt figyelmeztetéseket, 
amelyek figyelmen kívül hagyása negatív következményekkel járhat:

Ez az ikon olyan figyelmeztetéseket vagy információkat jelöl, amelyeket a 
sérülések elkerülése miatt ajánlott a Nikon termék használata előtt elolvasni.
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• Az akkumulátor szállításakor helyezze 
fel az érintkezők védőfedelét. Ne 
szállítsa és ne tárolja az akkumulátort 
fém tárgyak, például nyaklánc vagy 
hajcsatok mellett.   

• A teljesen lemerült akkumulátor 
szivároghat. A termék károsodásának 
elkerülésére vegye ki az akkumulátort, 
ha az teljesen lemerült.  

• Használaton kívül tegye fel az érintkezők 
fedelét és tárolja az akkumulátort hűvös 
helyen. 

• Közvetlenül használat után, vagy 
hosszabb idejű üzemeltetés esetén 
az akkumulátor felmelegedhet.     Az 
akkumulátor kivétele előtt kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, és hagyja az 
akkumulátort lehűlni.    

• Azonnal hagyja az akkumulátor 
használatát, ha azon bármilyen szokatlan 
jelenséget észlel - például elszíneződést 
vagy deformálódást.        

  Használja a megfelelő kábeleket
Ha a bemeneti és kimeneti csatlakozók-
hoz kábeleket csatlakoztat, a megfelelő 
működés érdekében mindig a mellékelt 
vagy a külön megvásárolható Nikon 
csatlakozókábeleket használja.            

  Tartsa távol a gyermekektől
Különösen ügyeljen arra, nehogy 
a gyermekek a szájukba vegyék és 
lenyeljék az akkumulátort vagy egyéb 
apró tartozékokat.   

  A memóriakártyák eltávolítása
A memóriakártyák használat alatt 
felmelegedhetnek.  Figyeljen erre, 
amikor a memóriakártyát kiveszi a 
fényképezőgépből.    

  A CD-ROM-ok
A szoftvert és a használati útmutatókat 
tartalmazó CD-ROM-okat ne játssza 
le audio CD-lejátszón.      A CD-ROM-
ok lejátszása audio CD-lejátszón 
hallássérülést vagy az adott eszköz 
károsodását okozhatja.    

  A vaku használatakor legyen 
óvatos

• Ne használja a vakut, amíg a vaku nyílása 
személyhez vagy tárgyhoz ér. Ezen 
óvintézkedés fi gyelmen kívül hagyása 
égési sérülést vagy tüzet okozhat.

• Ha a vakut a fotóalany szeméhez túl 
közel használja, a fotóalany ideiglenes 
látáskárosodást szenvedhet.        Különös 
fi gyelemmel járjon el gyermekek 
fényképezésekor, ilyenkor a vakut 
legalább egy méterre használja a 
fotóalanytól.        

  A kereső használatakor
A kereső melletti dioptria korrekciós 
csúszka használatakor vigyázzon, 
nehogy az ujjával véletlenül megsértse 
a szemét.        

  Ne érintse meg a folyadékkristályt
Ha a monitor széttörik, legyen óvatos, 
nehogy az üvegszilánkok sérüléseket 
okozzanak, és figyeljen arra, hogy 
a folyadékkristály ne kerülhessen a 
szemébe, szájába vagy a bőrére.         
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Megjegyzések
 

Megjegyzés a másolással és reprodukálással kapcsolatban
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szkennerrel, digitális fényképezőgéppel vagy más 
digitális eszközzel készített másolatok birtoklása is törvénybe ütközhet.

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

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

A kormány előzetes engedélye nélkül 
az állam által kibocsátott, de már nem 
használt postai bélyegek vagy képeslapok 
másolása és reprodukálása tilos.

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

• Figyelmeztetések bizonyos másolatok-
kal és reprodukciókkal kapcsolatban
Az állam figyelmeztet a magánvállalatok által 
kibocsátott értékpapírok (részvények, váltók, 
csekkek, ajándéknyilatkozatok, stb.), illetve 
utazási igazolványok vagy kuponjegyek 
másolatainak vagy reprodukcióinak 
használatával kapcsolatban, kivéve, ha egy 
minimális számú másolat a vállalat üzleti 
működéséhez szükséges. Szintén, ne másolja 
vagy reprodukálja az állam által kibocsátott 
útleveleket, a civil csoportok vagy nyilvános 
ügynökségek által kibocsátott engedélyeket, 
személyi azonosítókat és jegyeket, mint 
például bérleteket vagy étkezési kuponokat.

• Szerzői jogi megjegyzések
A szerzői jogvédelem alatt álló kreatív 
munkák, mint például könyvek, zene, 
festmények, fametszetek, térképek, 
rajzok, videók és fényképek másolása és 
reprodukálása tilos, kivéve ha a másolatok 
személyes, illetve hasonló módon korlátozott, 
nem kereskedelmi használatra készültek. Ne 
használja ezt a terméket olyan módon, hogy 
azzal illegális másolatokat készítsen, illetve 
megsértse a szerzői jogi törvényeket.

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

• A Nikon fenntartja a jogot, hogy az ebben a 
használati útmutatóban bemutatott hardver 
és szoftver specifikációkat bármikor, előzetes 
bejelentés nélkül megváltoztatassa.

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

• Habár minden erőfeszítést megtettünk 
annak érdekében, hogy az ebben a 
használati útmutatóan szereplő adatok 
pontosak és teljesek legyenek, örömmel 
fogadjuk észrevételeit az esetleges 
hibákkal és kihagyásokkal kapcsolatban a 
legközelebbi Nikon márkaképviseletben (a 
címeket külön mellékeltük).
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Adattároló eszközök megsemmisítése
Felhívjuk szíves fi gyelmét arra, hogy a képek törlése vagy a memóriakártya formázása nem távolítja 
el teljesen az eredeti képadatokat. A törölt fájlok nagy eséllyel visszanyerhetők a kidobott adattároló 
eszközökről bárki számára elérhető szoftverek segítségével, ami személyes képadatok rosszhiszemű 
felhasználásához vezethet. Az ilyen adatok titkos jellegének biztosítása a felhasználó felelőssége.

Egy adathordozó eszköznek az eldobása vagy más személynek történő átadása előtt törölje a tárolt 
adatokat bármilyen programmal vagy formázza meg az eszközt, majd töltse fel teljesen jellegtelen, 
személyes információkat nem tartalmazó képekkel (például üres égboltról készült fotókkal).  
Minden olyan referenciaképet is cseréljen ki, amelyet a fehéregyensúly beállításához használt. Egy 
adattároló eszköz fi zikai megsemmisítése során ügyelni kell a személyes sérülések vagy környezetben, 
tulajdontárgyakban okozott károk elkerülésére.

Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések
A Macintosh, a Mac OS és a QuickTime az Apple Computer, Inc védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A 
Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A Pentium az Intel Corporation 
védjegye. A CompactFlash a SanDisk Corporation védjegye. A Microdrive a Hitachi Global Storage 
Technologies bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A 
Lexar Media a Lexar Media Corporation védjegye. A PictBridge védjegyként oltalom alatt áll. A 
kézikönyvben és a Nikon termékhez tartozó egyéb dokumentációkban megemlített egyéb márkanevek 
tulajdonosuk védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.
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Ez a fejezet az alábbi részeket tartalmazza:

Áttekintés
Ez a rész ismerteti a Használati útmutató felépítését 
és a benne alkalmazott szimbólumokat.     

Ismerkedés a fényképezőgéppel
Bemutatja a fényképezőgép különböző részeit és 
funkcióit, és jelzi hogy melyik oldalon találja az 
azokkal kapcsolatos információkat. 

Az első lépések
Ez a fejezet bemutatja a fényképezőgép 
előkészítéséhez szükséges lépéseket: az 
akkumulátor és a memóriakártya behelyezését, az 
objektív és a szíj felhelyezését, a dátum és az idő, 
valamint a nyelv beállítását.  

Bevezetés
Előkészületek
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Ez az ikon jelöli azokat a beállításokat, 
amelyek finomhangolását a 
Felhasználói menüben lehet elvégezni. 

Ez az ikon jelöli a fényképezőgép 
menüiben módosítható beállításokat.

Áttekintés
A Használati útmutatóról

 Készítsen próbafelvételeket
Fontos események - pl. esküvő, hosszú utazás - előtt készítsen próbafelvételeket, hogy 
megbizonyosodhasson a fényképezőgép problémamentes működéséről.      A Nikon semmilyen 
felelősséget nem vállal a termék hibás működéséből eredő károkért vagy profitkiesésért.

 Tanulás egy életen át
A Nikon 

“
Tanulás egy életen át” filozófiájának értelmében a forgalomban lévő 

termékekkel és azok használatával kapcsolatban, folyamatosan frissített tartalommal 
az alábbi honlapokon talál információt:          
• Vásárlóknak az Amerikai Egyesült Államokban: http://www.nikonusa.com/
• Vásárlóknak Európában és Afrikában: http://www.europe-nikon.com/support
• Vásárlóknak Ázsiában, Óceániában és Közel-keleten: http://www.nikon-asia.com/
Látogasson el ezekre az oldalakra, hogy tippeket és válaszokat kapjon a gyakran 
feltett kérdésekre, és hogy a legfrissebb termékekről, illetve a digitális fényképezésről 
olvashasson.             További információt a legközelebbi Nikon márkakereskedésben kaphat.        A 
márkakereskedésekről az alábbi honlapon olvashat:   
  http://www.nikon.hu/

Köszönjük, hogy megvásárolta a Nikon D70S cserélhető objektíves 
tükörrefl exes digitális fényképezőgépet. Ez a használati útmutató azért 
készült, hogy segítséget nyújtson Önnek a Nikon digitális fényképezőgép 
használatához. Használat előtt alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet, és a 
termék használatakor is mindig tartsa kéznél.

A információk könnyebb megkeresését a következő szimbólumok segítik:   

Ez az ikon olyan figyelmeztetést vagy 
információt jelöl, amelyeket használat 
előtt ajánlott elolvasnia a fényképezőgép 
károsodásának elkerülésére.

Ez az ikon olyan tippeket, kiegészítő 
információkat jelöl, amelyek a 
fényképezőgép használata közben a 
segítségére lehetnek.

Ez az ikon olyan megjegyzéseket 
és infor-mációkat jelöl, amelyeket 
a fényképező-gép használata előtt 
ajánlott elolvasnia.

Ez az ikon jelzi, hogy a témakörről az 
útmuta-tóban másutt vagy a Gyors 
áttekintés című fü-zetben további 
információ is rendelkezésre áll.
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Szíjcsat: 
 13

Módválasztó 
tárcsa:  10

Vakupapucs:  
187

LCD háttérvilágítás 
( ) gomb:  7
Formázás ( ) 
gomb:  21

Expozíció 
kompenzáció 
( ) gomb: 

 86

Exponáló 
gomb:  12

Főkapcsoló: 
 24

Kijelző:  6

Képérzékelő síkjának jelzése 
( ):  74

Szíjcsat:  13

Fénymérési mód ( ) gomb: 
 75

Szánjon rá néhány percet és ismerje meg a fényképezőgép kezelőszerveit 
és kijelzéseit. Javasoljuk, hogy jelölje vagy jegyezze meg, hogy hol található 
ez a fejezet, mert az útmutató további olvasása során is szüksége lehet 
visszalapoznia ehhez a részhez.

Fényképezőgép váz

Ismerkedés a fényképezőgéppel
A fényképezőgép kezelőszervei és kijelzései
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Fényképezőgép váz (folytatás)

Mélységélesség 
ellenőrzése gomb:  76

Állványmenet

Akkumulátortartó 
fedele:  14

Akkumulátortartó fedelének 
zárja:  14 Visszaállító 

kapcsoló:  200

Objektív kioldógomb:  19

DC-in csatlakozó
(fedél alatt):  170
Videó csatlakozó 
(fedél alatt):  170

Vaku kioldógomb ( ):  97
Vakuszinkron mód ( ) gomb: 

 97
Vaku expozíció kompenzáció 
( ) gomb:  102

Önkioldó LED: 
 105, 107

AF segédfény:  72
Vörös-szem effektus 
csökkentő lámpa: 

 95

Segédtárcsa:  147

Beépített vaku: 
 94

USB csatlakozó 
(fedél alatt):  171

Élességállítási mód 
választókapcsoló: 

 64

Infravörös jelérzékelő:  107

Vezetékes távkioldó 
csatlakozása* (fedél alatt): 

 191
* A D70S távkioldó csatlakozójába 

kizárólag az MC-DC1 távkioldó 
csatlakoztatható.
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Kereső ablaka:  27

Sorozat ( ) gomb:  87

Visszajátszás ( ) 
gomb:  114

Menü ( ) gomb: 
 39

Monitor: 
 13, 193

Szemkagyló:  27

Törlés ( ) gomb: 
 122

Fókuszterület 
választást 
engedélyező 
kapcsoló:  66

Memóriakártya 
foglalat fedelé-
nek zárja:  20

Választógomb: 
 12

Főtárcsa:  147

AE / AF rögzítés ( ) 
gomb:  84

Memória-
kártya 
foglalat 
fedele:  20

Kártyaműveletet 
jelző LED:  30

Dioptria korrekciós csúszka:
 27

Képminőség / méret 
(QUAL) gomb:  41
Visszajátszás 
nagyítással ( ) 
gomb:  120
Jóváhagyás ( )
gomb:  40

Érzékenység 
(ISO) gomb:  46
Index ( )
gomb:  118

Fehér-egyensúly 
(WB) gomb:  48
Védelem ( ) gomb: 

 121
Súgó ( ) gomb: 

 136

Felvételi mód ( ) 
gomb:  62
Formázás ( ) gomb: 

 21
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Kijelző

  1 Záridő........................................... 76
Expozíció kompenzáció értéke ...... 86
Vaku expozíció kompenzáció értéke
.................................................. 102
Fehér-egyensúly beállítása............. 50
Sorozatban exponálható képek
száma........................................... 87

  2 Érzékenység (ISO) jelzése .............. 46
Automatikus érzékenység jelzése
.................................................. 142

  3 Akkutöltöttség jelzése................... 24

  4 Vakuszinkron mód ........................ 95

  5 Képminőség ................................. 41

  6 Képméret ..................................... 43

  7 Fehér-egyensúly mód .................... 48

  8 Rögzíthető képek száma ............... 25
Memóriapuffer megteléséig
rögzíthető képek száma................ 62
Felhasználói fehér-egyensúly rögzítés
jelzése .......................................... 52
Távvezérlés mód jelzése............... 107

  9
“
K” (ha több mint 1000 kép 

rögzíthető).................................... 45

10 Hangjelzés .................................. 138

11 Blende (f/érték) ............................. 76
Sorozat lépésköze......................... 87
PC mód jelzése ........................... 172

12 Dátum/idő akkumulátor jelzése..... 16

1

2

3

4

5

6 7

8

11

12

10

9
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13 Vaku expozíció kompenzáció jelzése
.................................................. 102

14 Expozíció kompenzáció jelzése...... 86

15 Program eltolás jelzése.................. 77

16 AF mód ...................................... 139

17 Fókuszterület ................................ 66
AF-terület mód ........................... 140

18 Fénymérési mód ........................... 75

19 Önkioldó jelzése ......................... 105
Távkioldó jelzése ......................... 107

20 Sorozat előrehaladásának jelzése
.................................................... 87

21 Sorozat jelzése.............................. 87

22 Felvételi mód ................................ 62

19

22

21

20

13

14

15

16

17

18

 LCD háttérvilágítás
Ha megnyomja a  gombot, a kijelző háttérvilágítása bekapcsol, és sötétben is 
leolvashatóvá teszi a képernyőt. 
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A kereső kijelzései

 Fejlett kereső mattüveg
Ha a háttér túl világos, az aktív fókuszmező (  66) feketén jelenik meg. Ha a háttér túl 
sötét, az aktív fókuszmező - a háttérhez viszonyított megfelelő kontraszt beállításához 
szükséges rövid ideig - piros színben látható, ezáltal könnyebbé válik a kiválasztott 
fókuszmező azonosítása (“Vari-Brite” - változó világosságú fókuszmezők). Ezen kívül 
a kereső ezen tetszés szerint bekapcsolható pozícionáló hálóval rendelkezik. Ha az On 
(Be) opciót választja ki a 8. Felhasználói beállításnál (Grid display;  144), akkor a 
keresőben megjelenik egy referencia háló. A háló különösen tájképek komponálásakor 
és PC Nikkor objektívekkel végzett perspektívakorrekció esetén hasznos.

A kereső típusának sajátosságaként előfordulhat, hogy esetenként a kiválasztott 
fókuszmezőtől kiinduló fi nom vonalak láthatók, illetve a kiválasztott fókuszmező 
kiemelése során a kereső képernyője piros színű lesz. Ezek a jelenségek természetesek 
és nem utalnak hibára.

1

2

3

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16
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  1 8 mm-es referenciamező a középre 
súlyozott fényméréshez ................ 75

  2 Fókuszkeretek (fókuszmezők)........ 66
Szpot fénymérés mérőmezője ....... 75

  3 Referencia háló (akkor jelenik meg, ha a 
8. Fel-használói beállításnál az On (Be) 
opció aktív)....................................... 144

  4 Élességállítás jelzése...................... 28

  5 Fókuszmező.................................. 66
AF-terület mód ........................... 140

  6 Automatikus expozíció (AE) rögzítés .. 84
FV (vakuérték) rögzítés jelzése..... 103

  7 Záridő........................................... 76

  8 Blende (f/érték) ............................. 76

  9 Vaku expozíció kompenzáció jelzése
.................................................. 102

10 Expozíció kompenzáció jelzése..... 86

11 Rögzíthető képek száma ............... 25
Memóriapuffer megteléséig
rögzíthető képek száma................ 62
Felhasználói fehér-egyensúly rögzítés
jelzése .......................................... 52
Expozíció kompenzáció értéke ...... 86
Vaku expozíció kompenzáció 
értéke......................................... 102
PC mód jelzése ........................... 172

12 Vaku-kész jelzés............................ 97

13 Akkutöltöttség jelzése................... 24

14 Expozíciós skála ............................ 82
Expozíció kompenzáció................. 86

15 Automatikus érzékenység jelzése
.................................................. 142

16
“
K” (ha több mint 1000 kép 

rögzíthető).................................... 45

 A kereső kijelzései
A keresőben megjelenő fókuszmező és a referencia háló (Fejlett kereső mattüveg) 
magas hőmérsékleten kivilágosodik, hidegben pedig elsötétül és lassabban reagál. 
A kereső többi kijelzése melegben elsötétülhet és a változásokra lassabban reagál. 
Szobahőmérsékleten az összes jelzés normálisan működik.

 Nincs akkumulátor
Ha az akkumulátor teljesen lemerül, vagy nincs akkumulátor a gépben, akkor a 
kereső kijelzései homályossá válnak. Ez normális jelenség, nem utal meghibásodásra. 
Ha behelyez egy teljesen feltöltött akkumulátort, akkor a kereső normális működése 
helyreáll.
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A módválasztó tárcsa
A Digitális programokon kívül - amelyek révén a módválasztó tárcsa egyszerű 
elforgatásával egy-egy tipikus felvételi helyzetnek megfelelően optmalizálhatja 
a beállításokat - a D70S fényképezőgép olyan expozíciós üzemmódokkal 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a beállítások tetszés szerinti módosítását.

Digitális programok
A Digitális programok (

“
Digital Vari-Program“) 

automatikusan az adott felvételi szituációnak megfelelően 
optimalizálják a beállításokat, így a kreatív fényképezéshez 
mindössze el kell forgatnia a módválasztó tárcsát.

 

Éjszakai tájképek fotózásához használható.

  

Megörökíti a mozgásban lévő témákat.

  

Virágokról, rovarokról és kis méretű tárgyakról készíthet közeli 
képeket.

Megőrzi a tájképek részletgazdagságát.

  

Portréfelvételeket készít, amelyeken eléletleníti a hátteret.

 Automata (  32)

Ebben az egyszerűsített üzemmódban a beállításokat a 
fényképezőgép végzi el. Használata a digitális tükörrefl exes 
fényképezőgépekkel még csak ismerkedőknek javasolt.

 Éjszakai portré (  34)

Portréfelvételekhez gyengén megvilágított háttér előtt.
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Expozíciós módok
Ezekben az üzemmódokban szabadon módosíthatja 
a fényképezőgép beállításait, pl. a záridőt és a 
blendét, a vaku módot és a menüket.

P Programautomatika (  77)

A fényképezőgép a témának megfelelően automatikusan 
állítja be az optimális expozíciót. A záridőt és a blendét a 
Program eltolás funkció segítségével szabályozhatja (  77), 
illetve beállíthatja az expozíció kompenzációját (  86).

 

A blende beállításával csökkentheti a háttér részleteinek 
élességét, illetve a mélységélesség növelésével egyidejűleg 
a főtémát és a hátteret is élesre állíthatja.

S Záridő előválasztás (  79)

A rövid záridőkkel “megfagyaszthatja“ a mozgást, a 
hosszú záridőkkel pedig elmosódottá teheti a mozgó 
témákat, és ezáltal mozgás benyomását keltheti a képen.

M Manuális expozíció (  82)

Ebben a módban a záridőt és a blendét is kreatív 
elgondolása szerint állíthatja be.
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 A választógomb
A fényképezőgép menüiben az aktuálisan kijelölt tétel kiválasztásához a  
gombot is használhatja. Egyes esetekre az ezen az oldalon felsorolt műveletek nem 
vonatkoznak.

 A fénymérés automatikus kikapcsolása
Alapértelmezésben a fényképezőgép 6 mp-ig végzi az expozíciós mérést azt követően, 
hogy elengedi az exponáló gombot. Energiatakarékossági okokból a záridő és a 
blende érték a kijelzőn, valamint a keresőben látható összes kijelzés kikapcsol (a mérés 
automatikus kikapcsolása). A mérés automatikus kikapcsolásának időzítése a 23. 
Felhasználói beállításban módosítható (Meter-off;  153).

A menük használata
A  választógomb a fényképezőgép menüiben való navigációra használható.

Művelet visszavonása 
és visszatérés az 
előző menübe, vagy 
kurzormozgatás balra

Almenü megjelenítése, 
kurzormozgatás jobbra, 
vagy a kiválasztás 
jóváhagyása

Kurzormozgatás fel

Kurzormozgatás le

Az  exponáló gomb
A fényképezőgép kétfokozatú exponáló gombbal rendelkezik. Ha félig 
lenyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép beállítja az élességet és 
az expozíciót. Amíg lenyomva tartja az exponáló gombot, a fényképezőgép 
 rögzítve tartja az élességet és az expozíciót. A felvétel elkészítéséhez nyomja 
teljesen az exponáló gombot.
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 A monitor védőfedele
A fényképezőgéphez egy átlátszó műanyag védőfedelet 
mellékelnek (a BM-5 LCD monitor fedelet), amely arra 
szolgál, hogy használaton kívül, illetve szállításkor védje 
a monitort az esetleges szennyeződéstől és sérülésektől.         
A monitor védőfedelének eltávolításához tartsa stabilan 
a fényképezőgépet, fogja meg a széleinél a fedelet és a 
jobb oldali ábrának megfelelően óvatosan húzza kifelé 
a fedél alját        (�). Miután a fedél rögzítését kioldotta, 
óvatosan lehúzhatja azt a monitorról    (�), majd az 
ábrának megfelelően eltávolíthatja (�).

A fedél visszahelyezéséhez illessze a két kiálló részt 
a monitor fölötti bemélyedésekbe      (�), majd nyomja 
befelé a fedél alját, amíg az be nem kattan a helyére   
(�).

Az első lépések
A fényképezőgép előkészítése az első használatra

A fényképezőgép szíjának felfűzése
Az alábbi ábrának megfelelően bújtassa át a szíjat a fényképezőgép vázán 
lévő két csaton.
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Az akkumulátor behelyezése
A D70S az újratölthető Nikon EN-EL3a lítium-ion akkumulátort használja 
(a termékhez mellékelve). Töltse fel az akkumulátort annak első használata 
előtt, illetve ha hosszabb ideig nem használta. Részletes információt az 
akkumulátortöltő útmutatójában talál. Teljesen lemerült akkumulátor esetén 
a töltés körülbelül két órát vesz igénybe.

 Olvassa el az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetéseket
Olvassa el és kövesse a használati útmutató ii–iii. és 196–197. oldalain található, 
az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetéseket, valamint a megvásárolt 
akkumulátorhoz (elemekhez) mellékelt kezelési útmutatót.

 Az akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátor eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet és állítsa nyitott  
állásba   ( ) a rögzítőkart. Használaton kívül tegye fel az EN-EL3a érintkezőinek 
védőfedelét.

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az akkumulátor behelyezése és kivétele előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.     

4 Csukja vissza az akkumulátortartó fedelét 
Az akkumulátor használat közbeni kimozdulá-
sának elkerülése érdekében biztonságosan 
csukja be az akkumulátortartó fedelét. 

3 Helyezze be az akkumulátort az akkumulátortartóba  
Az ábrának megfelelően helyezze be az 
akkumulátort az akkumulátortartóba. 

Li
-io

n 
BA

TT
ER

Y 
PA

CK

2 Nyissa ki az akkumulátortartó fedelét 
Csúsztassa el a rögzítőkart  állásba (�), majd 
nyissa ki az akkumulátortartó fedelét (�).
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 A külön beszerezhető MS-D70 CR2 lítiumelem-tartó használata
A CR2 lítiumelemek az MS-D70 elemtartóba (külön beszerezhető) helyezve tartalék 
áramforrásként használhatók az EN-EL3a akkumulátor helyett. A CR2 elemek 
azonban csak behatárolt hőmérsékleti tartományban használhatók. A CR2 elemek 
használata előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót.

CR2 lítiumelemek használata

CR2 lítiumelemek használatakor vegye fi gyelembe a következőket:CR2 lítiumelemek használatakor vegye fi gyelembe a következőket:
A CR2 elemek kapacitása nagymértékben csökken, ha a környezeti hőmérséklet 
20 °C alatt van.

A fényképezőgép működését a következő CR2 lítiumelemekkel ellenőrizték:

SANYO CR2 lítiumelemek Toshiba CR2 lítiumelemek 

Maxell CR2 lítiumelemek Energizer CR2 lítiumelemek

A fenti elemek kapacitása a tárolási körülményektől függően eltérő lehet; 
előfordulhat, hogy működésük a lejárati idő előtt megszűnik. Az elem érintkezőire 
és az elemtartó csatlakozóira került ujjlenyomat vagy más idegen anyag szintén 
befolyásolhatja az elem teljesítményét. Használat előtt egy száraz ruhával tisztítsa 
meg az érintkezőket és a csatlakozókat.

Helyezzen három CR2 elemet az MS-D70 elemtartóba a 
tartón látható ábra szerint, majd az elemtartót az előző 
oldalon leírt módon helyezze be az akkumulátortartóba.  
A CR2 elemek nem újratölthetők.
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Egyszerű beállítás
A fényképezőgép első bekapcsolásakor a monitoron megjelenik az 1. 
lépésben látható, a nyelv kiválasztására szolgáló menü, a kijelzőn pedig villog 
a  ikon. Az alábbiak szerint válassza ki a nyelvet és állítsa be a dátumot 
és az időt.

1

Válaszon nyelvet.

2

Lépjen be a Date (Dátum) menübe.3

Állítsa be a Year (Év), Month (Hónap), 
Day (Nap), Hour (Óra), Minute (Perc) és 
Second (Másodperc) mezők megfelelő 
értékeit. A tétel kiválasztásához 
nyomja meg a választógombot balra 
vagy jobbra, a módosításhoz pedig 
felfelé vagy lefelé.

4

Lépjen ki a Date menüből. A monitor 
kikapcsol.5

Megjelenik a Language (Nyelv) menü.
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 Egyszerű beállítás
Ha az egyszerű beállítás végén nem nyomja meg az  gombot, akkor a nyelvi 
beállítás menüje a fényképezőgép következő bekapcsolásakor is megjelenik. A 
beállítási folyamat végéig a  ikon villog, és nem lehet felvételt készíteni, és a 
kezelőszervek sem használhatók.

 Az óra eleme
Az óra, illetve naptár funkció egy különálló, újratölthető áramforrásról működik, 
amely szükség szerint töltődik, amikor a fő akkumulátor fel van helyezve, vagy a 
fényképezőgép áramellátását a külön beszerezhető EH-5 hálózati tápegység biztosítja. 
Három napon át tartó töltés hozzávetőlegesen egy havi időtartamra biztosítja az 
óra működését. Amennyiben a kijelzőn villog a  ikon, ez az óra elemének 
lemerülését jelzi, és az óra beállítása visszaáll a 2005.01.01 00:00:00 értékre. Állítsa 
be az órán a megfelelő dátumot és időt a „Setup” (Beállítás) menü „Date” (Dátum) 
menüpontjában (  161).

 A fényképezőgép órája
A fényképezőgép belső órája kevésbé pontos, mint a legtöbb karóra vagy háztartási 
óra. Rendszeresen ellenőrizze a belső órát és szükség esetén állítsa be a pontos időt.

 Nyelv (  163)
A fényképezőgép menüinek és üzeneteinek nyelvét a Beállítás menü Language 
(Nyelv) pontjában módosíthatja.

 Dátum (  161)
A dátum és az idő a Beállítás menü Date (Dátum) pontjában módosítható.
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Az objektív felhelyezése
A fényképezőgép funkcióinak teljes kihasználása érdekében a Nikon a G vagy 
a D típusú CPU objektívek használatát javasolja.  

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az objektív felhelyezése vagy levétele előtt 
kapcsolja ki a fényképezőgépet.  

2 Helyezze fel az objektívet
Illessze egymáshoz az objektíven és a 
vázon található jelzéseket és helyezze fel az 
objektívet a fényképezőgép bajonettjére.    
Óvatosan (nehogy véletlenül megnyomja 
az objektív kioldó gombot), az óramutató 
járásával ellentétesen forgassa el az objektívet, 
amíg az be nem kattan a helyére. 

3 Rögzítse a legkisebb blendét
Ez a lépés nem szükséges, ha blendeállító 
gyűrű nélküli G típusú objektívet használ. Ha 
blendeállító gyűrűs objektívet használ, rögzítse 
a legkisebb blendét (a legnagyobb f/érté ket).

Ha egy CPU objektív használatakor kihagyja 
ezt a lépést, akkor a fényképezőgép 
bekapcsolásakor a blende érték helyén a 
kijelzőn és a keresőben egy villogó      jelzés 
lesz látható. Nem lehet felvételeket készíteni, 
amíg ki nem kapcsolja a fényképezőgépet és a 
blendét a legnagyobb f/értékre nem rögzíti.

D típusú objektívG típusú objektívCPU érzékelős CPU 
objektívek
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 Védje a fényképezőgépet a portól és a szennyeződésektől
A fényképezőgép belsejében a por, szennyeződés 
vagy bármilyen idegen anyag foltként jelenhet meg a 
felvételen vagy a keresőben.    Ha a fényképezőgépen 
nincs objektív, akkor tegye fel az objektív bajonettre a 
mellékelt zárósapkát. Ha objektívet cserél vagy felteszi a 
zárósapkát, a gépet mindig úgy tartsa, hogy a bajonett 
lefelé nézzen.

 Az objektív eltávolítása
Az objektív eltávolítása vagy cseréje előtt kapcsolja ki a 
fényképezőgépet. Az objektív levételéhez nyomja meg 
és tartsa nyomva az objektív kioldógombját, amíg az 
óramutató járásával ellentétes irányban lecsavarja az 
objektívet.
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A memóriakártyák behelyezése
A D70S a képek rögzítéséhez film helyett CompactFlash memóriakártyákat 
vagy microdrive kártyákat használ. A jóváhagyott memóriakártyákról a   

“
Hasznos tudnivalók: Jóváhagyott memóriakártyák” című részben olvashat 

(  192).

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet 
A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása 
előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.     

2 Nyissa ki a memóriakártya foglalat fedelét
A jobb oldali ábra szerint nyissa ki a 
kártyafoglalat fedelét.

3 Helyezze be a memóriakártyát
Úgy helyezze be a memóriakártyát, hogy 
a hátoldali címke a monitor felé nézzen 
(�). Miután teljesen benyomta a kártyát, 
a kártyaműveletet jelző LED felvillan, és 
kiemelkedik a kártya kiemelő gombja (�). 
Zárja be a kártyafoglalat fedelét.

 A memóriakártyák behelyezése
Először a memóriakártya érintkezőit helyezze 
be. Ha a kártyát fordítva vagy fejjel lefelé 
próbálja behelyezni, az a fényképezőgép vagy a 
kártya sérüléséhez vezethet. Mindig ellenőrizze, 
hogy a kártyát megfelelő irányban helyezi-e be.

A memóriakártya foglalata enyhe szögben 
lejt (lásd: jobb oldali ábra). A memóriakártyák 
behelyezésekor ügyeljen a kártyafoglalat 
szögére.

Behelyezés iránya  

Hátoldali 
címke

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

 A memóriakártyák formázása
A memóriakártyák megformázása végérvényesen törli a rajta lévő 
összes adatot. A formázás előtt minden képet és más adatot, amit 
szeretne megőrizni, másoljon át a számítógépre    (  171–174).

A kártya megformázásához kapcsolja be a fényképezőgépet  és kb. 2 mp-ig 
egyszerre tartsa lenyomva a  (  és ) gombokat.           A záridő jelzésének 
helyén megjelenik egy villogó   felirat, és a képszámláló is villogni 
kezd.  Ha ismét megnyomja egyszerre a két gombot, a fényképezőgép 
megformázza a memóriakártyát.         Ha mégsem szeretné megformázni a 
kártyát, a kilépéshez nyomjon meg bármilyen más gombot.   

A formázás ideje alatt a képszámláló helyén a  felirat látható.  
A formázás befejezése után a képszámláló az aktuális beállításokkal 
rögzíthető képek számát mutatja.        

 A formázás ideje alatt
A formázás ideje alatt ne vegye ki a kártyát vagy az akkumulátort, és 
ne húzza ki a (külön megvásárolható) AC adapter csatlakozóját.   

 Formázás (  160)
A memóriakártyákat a Beállítás menü Format opciójával is megformázhatja.
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 A memóriakártyák eltávolítása
A memóriakártyákat adatvesztés nélkül a fényképezőgép kikapcsolása után lehet 
eltávolítani. A memóriakártya eltávolítása előtt várjon, amíg a kártyafoglalat melletti 
kártyaműveletet jelző LED fénye kialszik, majd kapcsolja ki a fényképezőgépet.    Ne próbálja 
kivenni a kártyát, amíg a kártyaműveletet jelző LED 
még világít.   Ha nem tartja be ezt az előírást, azzal 
adatvesztést, illetve a fényképezőgép és a memóriakártya 
károsodását okozhatja.     Nyissa ki a kártyafoglalat fedelét, 
majd a kártya részleges kiemeléséhez nyomja meg a 
kiemelő gombot    (�). Ezután kézzel kiveheti a kártyát (�). 
A kiemelő gomb megnyomása közben ne nyomja meg a 
memóriakártyát. Ha nem tartja be ezt az előírást, azzal a 
memóriakártya károsodását okozhatja.

Vegye figyelembe, hogy használat során a 
memóriakártyák felmelegedhetnek. Figyeljen erre, 
amikor a memóriakártyát kiveszi a fényképezőgépből.

 Nincs memóriakártya
Ha nincs memóriakártya a fényképezőgépben, és azt 
feltöltött EN-EL3a akkumulátorról vagy AC adapterről 
üzemelteti,   akkor a rögzíthető képek száma helyén az 

 jelzés lesz látható.    

Kártyaműveletet 
jelző LED
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Ez a fejezet az alábbi részeket tartalmazza:

Egyszerű fényképezés
Ebben a részben megismerheti az  (Automata) digitális 
program használatát, amellyel a szituációk többségében 
könnyedén készíthet optimális felvételeket.    

Bevezetés a 
fotózásba
Egyszerű fényképezés és visszajátszás

Egyszerű visszajátszás
Ebben a részben megismerheti, hogyan játszhatja 
vissza a képeket a monitoron.  

Digitális programok
Ez a rész bemutatja a Digitális programokat, 
amelyek segítségével a fényképezőgép automatikus 
beállításokkal könnyíti meg a kreatív felvételkészítést 
számos felvételi szituációban.

Az  mód kiválasztása a 
módválasztó tárcsával  241. lépés

A fényképezőgép előkészítése  24–252. lépés

A fényképezőgép beállítása  263. lépés

A kép megkomponálása  274. lépés

Élességállítás  28–295. lépés

A felvétel elkészítése  306. lépés
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2.2 Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét
Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét a 
keresőben és a kijelzőn.

Egyszerű fényképezés
Az első képek elkészítése

* Ha a fényképezőgépet a külön megvásárolható AC adapterről működteti, 
akkor nem jelenik meg ikon.

Ikon*

Kijelző Kereső Állapot Megjegyzések

— Teljes töltöttség

 
(villog)

 
(villog)

Az akkumulátor 
lemerült Nem lehet felvételt készíteni.

A blende és a záridő jelzése a kijelzőn, továbbá a 
kereső valamennyi kijelzése kikapcsol, ha a 6 mp-
ig semmilyen műveletet nem végez (automatikus 
fénymérés kikapcsolva).              A kijelzések aktiválásához 
nyomja le félig az exponáló gombot.      

Alacsony 
akkutöltöttség

Készítsen elő egy teljesen feltöltött tartalék 
akkut.

—
A töltöttség 

csökkent

1. lépés — A  mód kiválasztása a módválasztó tárcsával
Állítsa a módválasztó tárcsát  módba. Ebben 
az egyszerűsített módban a fényképezőgép 
automatikusan beállítja a felvételi viszonyoknak 
megfelelő opciókat, amellyel ideális eszközzé 
válik a digitális tükörrefl exes fényképezőgépekkel 
még csak ismerkedők számára.

2. lépés — A fényképezőgép előkészítése
Felvételkészítés előtt az alábbiak szerint készítse elő a fényképezőgépet.

2.1 Kapcsolja be a fényképezőgépet 
A kijelző bekapcsol és a keresőben lévő 
kijelzősor is világítani kezd. 
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2

 A nem CPU objektívek
A Digitális programok (beleértve a  módot) csak CPU objektívek esetén használhatók. 
Nem-CPU objektív használatakor a fényképezőgép felfüggeszti az exponálást. Lásd: 

“
Külön megvásárolható kiegészítők: Objektívek a D70S fényképezőgéphez” (  183).

 A CR2 elemek
A fényképezőgépben lévő CR2 elemek típusától és használati körülményeitől függően 
előfordulhat, hogy a rögzíthető képek kijelzésének frissítése több időt vesz igénybe.

 
A  kijelzés villogásakor szükséges teendőkről a 

“
Hibakeresési segédlet” című 

részben olvashat (  200).

 A monitor kijelzései kikapcsoláskor
Ha úgy kapcsolja ki a fényképezőgépet, hogy benne 
marad az akkumulátor és a memóriakártya, akkor a 
kijelzőn látható marad a rögzíthető képek száma.

2.3 Ellenőrizze a rögzíthető képek számát   
A rögzíthető képek száma a kijelzőn és 
a keresőben a jelenlegi beállításokkal a 
memóriakártyára még elmenthető felvételek 
számát mutatja.  Ha ez a szám eléri a nullát, 
a rögzíthető képek száma helyén a  
látható, míg a záridő kijelzése helyén villog 
a  vagy a  felirat. Nem készíthet 
több felvételt, amíg nem töröl néhány képet 
vagy ki nem cseréli a memóriakártyát egy 
újra.      Előfordulhat, hogy a képminőség vagy 
a képméret csökkentésével még készíteni 
tud néhány képet.   
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3. lépés — A fényképezőgép beállítása
Ha a módválasztó tárcsát  állásba forgatja, a fényképezőgép automatikusan 
az aktuális felvételi szituációhoz igazítja a beállításokat. A képminőség, a 
képméret, az érzékenység és a felvételi mód az alábbi táblázatban látható 
értékeket kapják. Lásd: 

“
Felvételkészítés” (  35).

Opció Alapértelmezés Leírás

Felvételi 
mód (Egy kép)

62–
63

Az exponáló gomb lenyomásakor a fényképezőgép 
egyszerre egy képet készít.

Érzékenység 200
46–
47

Az érzékenységet (a filmes fényérzékenység 
digitális megfelelőjét) a gép kb. ISO 200-nak 
megfelelő értékre állítja.    

Képméret
L

(Nagy)
43–
45A képek mérete (felbontása) 3008 × 2000 képpont. 

Kép-
minőség

NORM
(Normál JPEG)

41–
42

A fényképezőgép úgy tömöríti a képeket, hogy 
a képminőség és a fájlméret közötti egyensúly a 
lehető legjobban kedvezzen a pillanatfelvételeknek.    

3

Felvételi mód

Képminőség

Képméret

Az érzékenység kijelzése 
csak az ISO gomb 
megnyomásakor látható.
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4. lépés — A kép megkomponálása
Válassza ki az élességállítási módot és komponálja meg a képet.

4.1 Válassza ki az automatikus élességállítást
Ellenőrizze, hogy az élességállítási mód 
választókapcsolója az AF (Autofókusz) jelre 
mutat-e. Ebben az állásban a fényképezőgép 
automatikusan állít élességet, amikor félig 
lenyomja az exponáló gombot. A képet csak 
akkor lehet elkészíteni, ha a téma éles.

4.2 Komponálja meg a képet
A felvételkészítéshez javasolt testtartáshoz 
az egyik lába egy fél lépéssel a másik előtt 
legyen.       Az életlen, elmosódott felvételeket 
eredményező 

“
berázás“ elkerülése 

érdekében mindkét kezével biztosan tartsa 
a fényképezőgépet, a könyökeit pedig 
támassza a törzsének. A jobb kezével a 
markolatot, a ballal a fényképezőgép vázát 
vagy az objektívet fogja meg. 

 A kereső lefedése
A keresőben nem a teljes kép látható (a kép kb. 95%-a vízszintesen és 
függőlegesen).

 A kereső élessége
A keresőben látható kép élességét a dioptria korrekciós 
csúszkával mindenki az egyéni látásához igazíthatja.       A 
kereső élességének beállításához mozgassa a csúszkát 
felfelé és lefelé, amíg a fókuszkereteket nem látja 
megfelelő élességgel a keresőben. Ha szükséges a gumi 
szemkagyló levehető; a szemkagyló visszahelyezésekor 
a betűs rész lefelé nézzen.

A kereső melletti dioptria korrekciós csúszka használatakor forgatásakor vigyázzon, 
nehogy az ujjával véletlenül megsértse a szemét.

A dioptria a –1,6 m–1 és +0,5 m–1 közötti tartományban állítható. A külön megvásárolható 
korrekciós lencsékkel (        190) –5 m–1 és +3 m–1 közötti dioptria tartomány is beállítható.

4
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5. lépés — Élességállítás
Nyomja le félig az exponáló gombot. A fényképezőgép automatikusan a 
legközelebbi témát tartalmazó fókuszkeretet választja ki (legközelelebbi 
téma prioritása;  140). Miután a fényképezőgép élesre állította a témát, 
hangjelzés hallható, és a kiválasztott fókuszmező kiemelten jelenik meg 
(  8), a keresőben pedig megjelenik az élességállítás jelzése (●) (lásd az 
alábbi táblázatot). Ha a téma még élesre állítása előtt elmozdul a kiválasztott 
fókuszmezőről, akkor a fényképezőgép az élességállításhoz a többi 
fókuszmező információit használja.

Ha a téma túl sötét, az AF segédfény (  72) automatikusan felvillan, hogy 
segítse az élességállítást. Ha olyan témát szeretne élesre állítani, amely nem 
esik az öt fókuszkeret egyikébe sem, használja az élesség rögzítése funkciót 
(  70). Az automatikus élességállítás sikertelensége esetén felmerülő 
tennivalókról a 

“
Az automatikus élességállítás sajátosságai” című részben 

olvashat (  73).

Élességállítás jelzése Leírás

● Élesre állított téma (az élesség beállítását hangjelzés kíséri).

●
(villog) A gép nem tudja automatikusan élesre állítani a témát.

5
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 módban a fényképezőgép automatikusan 
állítja be a záridőt és a blendét, amikor félig 
lenyomja az exponáló gombot. Exponálás előtt 
ellenőrizze a záridő és a blende értékek jelzését 
a keresőben.     Ha az aktuális beállításokkal a kép 
alul- vagy túlexponált lesz, akkor megjelenik a  

 kijelzés; használjon külön megvásárolható 
semleges (ND) szűrőt. Ha a kép túlexponált lenne, 
a beépített vaku automatikusan kiemelkedik és 
exponáláskor villan.

 A beépített vaku
Ha , ,  és  a helyes expozíció érdekében 
több fényre van szükség, akkor a beépített vaku 
automatikusan kiemelkedik, amikor félig lenyomja az 
exponáló gombot (  94). A beépített vaku kiemelkedése 
után felvételt csak akkor lehet készíteni, ha megjelenik 
a vaku-kész jelzés. Ha a vaku-kész jelzés nem látható, 
akkor kis időre vegye le az ujját az exponáló gombról, 
majd próbálja újra.

Ha szükséges, a vaku kikapcsolható, és akkor sem villan, ha 
gyenge a megvilágítás. A fotóalanyok retinájáról visszaverődő 
fény által okozott 

“
vörös-szem“ effektus az erre szolgáló 

funkció bekapcsolásával csökkenthető (  95).

 Ha a vaku nincs használatban
Energiát takaríthat meg, ha használaton kívül lecsukja a vakut, amíg az a helyére nem kattan.

5

Vaku-kész kijelzés
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 Az exponálás hangja
A D70S fényképezőgép kombinált elektronikus (CCD) és mechanikus zárral rendelkezik. 
Ez a zár a fi lmes fényképezőgépek mechanikus zárjától eltérő módon működik. Ennek 
eredményeképpen a zár és a tükör működési hangja közötti időintervallum még rövid 
záridők esetén sem csökken egy bizonyos érték alá.

Mialatt a fényképezőgép az exponálás 
után memóriakártyára menti a képet, az a 
monitoron látható (lásd: az átellenes oldalon) 
a kártyafoglalat melletti LED villog.    Ne vegye 
ki a memóriakártyát, ne kapcsolja ki a 
fényképezőgépet és ne szakítsa meg az 
áramellátást, amíg a LED fénye ki nem alszik. 
    Ha ilyenkor között kiveszi a memóriakártyát vagy 
megszakítja az áramellátást, azzal adatvesztést 
okozhat.      

6. lépés — A felvétel elkészítése
A felvétel elkészítéséhez teljesen nyomja le az 
exponáló gombot. 
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A  gomb megnyomásával 
bármikor megjelenítheti az utoljára 

rögzített képet.

A  gomb

Mialatt a fényképezőgép a memória-
kártyára menti a képeket, azok auto-
matikusan megjelennek a monitoron.

A rögzítés 
ideje alatt

Egyszerű visszajátszás
A képek megjelenítése

Mialatt a fényképezőgép a memóriakártyára menti a képeket, azok 
automatikusan megjelennek a monitoron. A képek úgy is megjeleníthetők, 
ha megnyomja a  gombot: ekkor a monitoron megjelenik az utoljára 
rögzített kép.    

További képek visszajátszásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy 
lefelé. A rögzítési idő szerinti megjelenítéshez nyomja meg a választógombot 
lefelé, a fordított sorrendhez pedig felfelé.

A nem kívánt képek törlése
A monitoron éppen látható kép törléséhez 
nyomja meg a       gombot. Megjelenik a művelet 
jóváhagyását kérő üzenet.  A kép törléséhez és a 
visszajátszáshoz való visszatéréshez ismét nyomja 
meg a  gombot.    Ha nem kívánja törölni a 
képet, a kilépéshez nyomjon meg bármilyen más 
gombot.  

További képek készítése
A visszajátszás befejezéséhez és a Fényképezés módba való visszatéréshez 
nyomja meg a  gombot vagy nyomja le félig az exponáló gombot. 
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Digitális programok
Kreatív fényképezés

A D70S fényképezőgépen hétféle Digitális program közül 
választhat. Egy program kiválasztása automatikusan az 
adott felvételi szituációnak megfelelően optimalizálja a 
beállításokat, így a kreatív fényképezéshez mindössze el 
kell forgatnia a módválasztó tárcsát.

A Digitális programok csak CPU objektívekkel 
használhatók. Nem-CPU objektív használatakor a fényképezőgép felfüggeszti 
az exponálást. A Digitális programokban rendelkezésre álló opciókról “A 
fényképezőgép beállításai” című részben olvashat (  182).

 Portré
 Portréfelvételekhez használja. A fényképezőgép kiemeli a 
főtémát, míg a háttér részleteit eléletleníti, amivel mélység 
benyomását kelti.
• Az eléletlenítés mértéke függ a fényviszonyoktól. A jobb 

eredmények érdekében növelje a távolságot a téma és a 
háttér között, vagy használjon tele előtétlencsét.

• A vakut a gép az 1. redőny lefutására időzíti. Más módok is választhatók (  96).

 Tájkép
Élénk tájképekhez javasolt, kiemeli pl. a felhős égbolt vagy 
az erdők körvonalait, színeit és kontrasztosságát.
• A fényképezhető tér megnöveléséhez használjon nagy 

látószögű előtétlencsét.
• A beépített vaku és az AF segédfény automatikusan 

kikapcsol és rossz fényviszonyok között sem villan.

 Automata
Pillanatfelvételekhez használja. A fényképezőgép 
automatikusan úgy módosítja a beállításokat, hogy azok 
a legoptimálisabban megfeleljenek a témának, és élénk, 
éles felvételeket készít megfelelően kiegyensúlyozott 
színtelítettséggel, színekkel és képkeménységgel.
• A vakut a gép az 1. redőny lefutására időzíti. Más módok is választhatók (  96).

 Élességállítás
A  mód kivételével a fényképezőgép automatikusan a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszmezőn állít élességet. A téma élesre állítása után egy hangjelzés hallható (kivétel: 

), a kiválasztott fókuszterület kiemelten jelenik meg (  8), és a fényképezőgép rögzíti 
az élességet. Ha a téma még élesre állítása előtt elmozdul a kiválasztott fókuszmezőről, 
akkor a fényképezőgép az élességállításhoz a többi fókuszmező információit használja.
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 Közeli
Virágok, bogarak, kis tárgyak közeli fotózásához használja: 
a főtéma élesen elkülönül a háttértől. A gép különösen 
élénken rögzíti a piros és a zöld színeket.
• A fényképezőgép automatikusan a középső fókuszmezőt 

választja ki. A fókuszmező kiválasztása módosítható.
• Hosszú záridő esetén a bemozdulás elkerülése érdekében használjon 

állványt, önkioldót (  105) és/vagy a külön beszerezhető ML-L3 
távvezérlőt  (  107), illetve MC-DC1 vezetékes távkioldót (  191).

• Mikro optikák használata javasolt. Más optikák használatakor a legkisebb 
fókusztávolság használata javasolt. Zoom objektívek esetén zoomoljon rá 
a témára, hogy felnagyítsa azt.

• A vakut a gép az 1. redőny lefutására időzíti. Más módok is választhatók (  96).

 Éjszakai tájkép
A fényképezőgép a hosszú záridőkkel nagyszerű éjszakai tájképeket 
készít, és minimálisra csökkenti a gyenge megvilágításban készített 
felvételekre jellemző szemcsésséget és elszíneződést.
• Hosszú záridő esetén a bemozdulás elkerülése érdekében 

használjon állványt, önkioldót (  105) és/vagy a külön 
beszerezhető ML-L3 távvezérlőt (  107), illetve MC-DC1 vezetékes 
távkioldót (  191). 1 mp-nél hosszabb záridő esetén a foltosság 
csökkentése érdekében használja a zajcsökkentést (  133).

• Az éjszakai tájképeket tartalmazó portréfelvételekhez használja a  módot.
• A beépített vaku és az AF segédfény automatikusan kikapcsol és rossz 

fényviszonyok között sem villan.

 Sport
A fényképezőgép a rövid záridőkkel 

“
megállítja“ a dinamikus 

sportmozgásokat; a főtéma élesen elkülönül a háttértől.
• A fényképezőgép folyamatosan élességet állít, amíg félig 

lenyomva tartja az exponáló gombot. Vegye figyelembe, 
hogy a felvétel akkor is elkészíthető, ha a téma nem éles; exponálás előtt 
ellenőrizze az élességállítás jelzését (●) a keresőben.

• A jobb eredmények érdekében használjon tele előtétlencsét. A tele 
előtétlencse használatakor a berázás elkerülésére használjon állványt.

• A beépített vaku és az AF segédfény automatikusan kikapcsol és rossz 
fényviszonyok között sem villan.
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A téma túl sötét. Növelje az érzékenységet (ISO megfelelést   ;  46).

LeírásKijelzés

A téma túl világos. Használjon külön megvásárolható semleges (ND) szűrőt.

 A vezetékes távkioldó csatlakozójának fedele
Annak érdekében, hogy a vezetékes távkioldó csatlakozójánál ne juthasson be a 
nedvesség, amely károsíthatná a fényképezőgépet, nyirkos, nedves körülmények 
között tartsa zárva a vezetékes távkioldó csatlakozójának fedelét.

 Expozíciós figyelmeztetés
Ha a fényképezőgép túllépi az expozíciós mérési kontrollhatárait, akkor a kijelzőn és a 
keresőben az alábbi jelzések egyike látható   :

 Color Space (Színpaletta)
A digitális program módok az sRGB színpalettát használják (  59).

 Az önkioldó, a távvezérlő és a vezetékes távkioldó
Az önkioldó és a külön beszerezhető távvezérlő kiegészítők lehetővé teszik a távolról 
történő zárkioldást, és használatukkal megelőzhető a fényképezőgép rázkódásából 
adódó bemozdulás. Alapbeállítás esetén az önkioldó az exponálógomb lenyomását 
követően kb. 10 másodperccel késlelteti a zárkioldást  (  105). A külön beszerezhető 
ML-L3 távvezérlő azonnali, távolról történő exponálást, valamint 2 másodperccel 
késleltetett exponálást tesz lehetővé (  107), míg a külön beszerezhető MC-DC1 
vezetékes távkioldó távoli exponálásra alkalmas, valamint biztosítja az exponálógomb 
rögzítését (további részleteket az MC-DC1 használati útmutatójában talál).

 P, S, A és M mód
A  módban elérhető beállításokon kívül P, S, A és M 
módban olyan beállítások is módosíthatóak, mint a záridő 
és a blende, a fehéregyensúly, a képfeldolgozás és az 
expozíció kompenzáció. Lásd: 

"
Felvételkészítés"  (  35).

 Éjszakai portré
Gyenge megvilágításban természetes egyensúlyt teremt a 
fotóalany és a háttér között. A fotóalany a vaku használatakor 
is természetes megvilágítást kap.
• Hosszú záridő esetén a bemozdulás elkerülése érdekében 

használjon állványt, önkioldót (  105) és/vagy a külön 
beszerezhető ML-L3 távvezérlőt (  107), illetve MC-DC1 vezetékes 
távkioldót (  191). 1 mp-nél hosszabb záridő esetén a foltosság 
csökkentése érdekében használja a zajcsökkentést (  133).

• A fotóalanyokat nem tartalmazó tájképekhez használja a  módot.
• A gép a vakut hosszú szinkronra állítja. Más módok is választhatók (  96).
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A 
“
Bevezetés a fotózásba: Felvételkészítés” című 

rész ismertette a legtöbb helyzetben jól használható 
fényképezési műveletek alapsorrendjét. Ez a 
fejezet bemutatja, hogyan és mikor módosítsa a 
fényképezőgép beállításait a különböző felvételi 
szituációkban. 

Felvételkészítés
Részletes leírás
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A fényképezési opciók alkalmazása
Az alábbi ábra bemutatja, mikor kell használni az ebben a fejezetben 
ismertetett fényképezési opciókat.

Képminőség, képméret (  41–45)
A nagyításra szánt felvételekhez 
válasszon kiváló képminőséget és 
nagy képméretet; csökkentse ezeket 
az értékeket, ha a kép e-mailben 
szeretné továbbítani, illetve minél több 
képet rögzítene a memóriakártyán.

Felvételi mód (  62–63)
Készítsen egy képet vagy sorozat-
felvételt.

Élességállítás (  64–74)
Vagy a pontos élességállításnak, vagy a 
zár gyors reakciójának adjon prioritást. 
Állítsa be a fókuszterület kiválasztá-
sának módját, illetve a manuális vagy 
automatikus élességállítást.

Önkioldó (  105–106)
Késleltesse a felvétel elkészítését az 
exponáló gomb lenyomása után.

Távkioldó (  107–110)
A külön megvásárolható távkioldóval 
távolról vezérelheti a felvételkészítést.

Kétgombos visszaállítás (  111)
Állítsa vissza a fényképezési opciók 
alapértelmezett beállításait.

Életlenek a képek?

Nagyításkor 
“
szemcsések” a képek?

Több képet szeretne rögzíteni a 
memóriakártyán?

A fájlok túl nagyok az e-mailhez?

Túl lassú a zár reakciója?

Önarcképet szeretne készíteni?

A berázás miatt a képek elmosódottak?

Az alapbeállításokkal szeretne 
fényképezni?
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Vakus fényképezés (  94–104)
A beépített vaku többletfényt biztosít 
a gyengén vagy hátulról megvilágított 
témák fényképezéséhez.

Érzékenység (  46–47)
Az exponáláshoz szükséges 
fénymennyiség csökkentéséhez 
növelje meg az érzékenységet.

Képfeldolgozás (  56–61)
Tetszés szerint állítsa be a képkemény-
séget, a kontrasztot, a színteret, a 
színtelítettséget és az árnyalatokat.

Fehér-egyensúly (  48–55)
A természetes színek érdekében a 
fehér-egyen-súlyt a megvilágításnak 
megfelelően állítsa be.

Sorozatok (  87–93)
A beállított értékeltolással készítsen 
expozíció, vaku expozíció vagy 
fehér-egyensúly sorozatot.

Fénymérés (  75)
Válassza ki a fénymérési módot.

Expozíciós mód (  76–83)
A szituációnak és az egyéni 
elgondolásnak megfelelően állítsa be a 
záridőt (mennyi ideig érje fény a CCD 
képérzékelőt) és a blendét (a fényt a 
gépbe engedő rekesz méretét).

Expozíció kompenzáció (  86)
Állítson be a fényképezőgép által 
javasolttól eltérő expozíciót.

Elmosódottak a képek?

Túl világos a téma?

A téma túl sötét vagy ellenfényes?

Fakók és élettelenek a képek?

Természetellenesek a színek?

Pirosas vagy kékes színezetűek a képek?
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 A Fényképezés menü .............................................................  132–134

Az alábbi táblázat felvázolja a felvételkészítéshez szükséges beállítások 
alapsorrendjét. Mielőtt folytatná, olvassa el 

“
A menük használata” című 

részt is (  39).

 Képminőség, képméret ..........................................................  41–45

 A felvételi mód kiválasztása....................................................  62–63

 Élességállítás ..........................................................................  64–74

 Expozíció: Fénymérés .............................................................  75

Expozíció: Az expozíciós mód .................................................  76–83

Expozíció: Expozíció kompenzáció ..........................................  86

 Expozíció: Sorozatok ..............................................................  87–93

Mennyire fontos a háttér megvilágítása a felvétel szempontjából?

 Képfeldolgozás ......................................................................  56–61

 Érzékenység (ISO megfelelés) .................................................  46–47

 Fehér-egyensúly .....................................................................  48–55

 Önkioldó mód........................................................................  105–106

 A távkioldó használata ...........................................................  107–110

 Vakus fényképezés .................................................................  94–104
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A következő négy részben megismerheti a fényképezőgép menürendszerében 
elérhető beállításokat. A menük megjelenítéséhez kapcsolja be a 
fényképezőgépet, majd nyomja meg a  gombot.

Válasszon menüt.

2

A menük használata
Egyszerű műveletek a menükben

A menük kiválasztása
A fényképezőgépen 4 főmenü van: a Visszajátszás menü, a Fényképezés 
menü, a Felhasználói menü és a Beállítások menü. Ha megnyomja a menü 
gombot, a fényképezőgép az utoljára használt menüt jeleníti meg. Egy másik 
menü kiválasztásához:

 A Felhasználói menü (  161)
A Custom Settings (Felhasználói beállítások) menü alapesetben csak az R-től 9-ig 
terjedő opciókat tartalmazza; szükség szerint az összes opció megjeleníthető.

Ha a kurzor egy menüponton van, 
nyomja meg a  gombot.

1

(A menük neveinek megjelenítéséhez 
nyomja meg a választógombot balra, 

amikor a kurzor az ikonon van.)

Pozícionálja a kurzort a kiválasztott menübe.

3
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• Az előző menühöz való visszatéréshez a választás jóváhagyása nélkül 
nyomja meg a választógombot balra.  

• Egyes opciók almenükből választhatóak ki. Az almenükből való 
választáshoz ismételje meg a 3. és a 4. lépést.

• Egyes menüpontok bizonyos üzemmódokban, visszajátszás alatt, illetve a 
fényképezőgépből hiányzó memóriakártya miatt nem elérhetők.

• Az  gomb megnyomásának ugyanaz a funkciója, mintha megnyomná 
a választógombot jobbra.   Bizonyos esetekben a kiválasztás csak az  
gombbal lehetséges.

Kilépés a menükből
A menük elhagyásához nyomja meg a  gombot (ha egy menü opció van 
kijelölve, kétszer nyomja meg a  gombot). A menükből úgy is kiléphet, 
ha visszajátszás megszakításához  megnyomja a  gombot, illetve  ha 
kikapcsolja a fényképezőgépet.  A menükből való kilépéshez és a következő 
kép élesre állításához nyomja le félig az exponáló gombot.     

Válassza ki a menüpontot. Jelenítse meg az opciókat.

21

Hagyja jóvá a választását.

4

Válassza ki az opciót.

3

Az opciók kiválasztása
A beállítások módosításához az aktuális menüben:
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Képminőség, képméret
A memóriakártya hatékony kihasználása

A képminőség és a méret együttesen határozzák meg, hogy a képek mennyi 
helyet foglalnak el a memóriakártyán.  

Képminőség
A D70S fényképezőgép az alábbi képminőség opciókat támogatja (a 
képminőség és a fájl méret szerinti csökkenő sorrendben):

Opció Leírás

NEF (Raw)
(RAW)

A fényképezőgép közvetlenül a CCD képérzékelőtől kapott 
12 bites RAW adatokat rögzíti tömörített Nikon Electronic 
Image Format (NEF) formátumban.

JPEG Normal
(NORM) Átlagos képminőség, a legtöbb alkalmazáshoz.

JPEG Fine
(FINE)

Kiváló képminőség, alkalmas a nagy méretű, 
minőségi nyomtatásra.

JPEG Basic
(BASIC)

Alap képminőség, e-mailben vagy honlapon 
történő megosztásra alkalmas.

NEF + JPEG 
Basic

(RAW BASIC)

Két kép készül el, egy NEF (RAW) és egy alapminőségű JPEG 
formátumú kép. A képméret (  43) automatikusan L lesz; 
a JPEG kép felbontása 3008 × 2000 képpont.

 NEF (Raw) / NEF + JPEG
A NEF képek csak a fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel vagy a Nikon Capture 4 
program 4.2 vagy újabb verziójával (  191) jeleníthetők meg. Ha a fényképezőgépen 
NEF + JPEG Basic képet jelenít meg, akkor csak a JPEG kép látható. A NEF + JPEG 
Basic képek törlésekor a fényképezőgép a NEF és a JPEG képet is törli.

 Fájlnevek
A fényképezőgép fájlokban rögzíti a képeket: a fájlnevek formátuma 

“
DSC_

nnnn.xxx”, ahol az nnnn egy 0001 és 9999 közötti, a gép által automatikusan növekvő 
sorrendben hozzáadott  sorszám, az xxx pedig az egyike a következő hárombetűs 
kiterjesztéseknek: 

“
NEF” - NEF képek, 

“
JPG” - JPEG képek  , és 

“
NDF” - a 

“
Dust Off“ 

referenciaképek (  166) esetén. A NEF + JPEG Basic opcióval elmentett NEF és JPEG 
képeknek ugyanaz a neve, de eltérő a kiterjesztése. A Optimize image > Color mode 
(Képfeldolgozás>Színtér) almenü II (Adobe RGB) opciójával elmentett képfájlok neve 
egy aláhúzással kezdődik, pl. 

“
_DSC0001.JPG” (  56).

Formázás

NEF

JPEG

NEF+
JPEG

Töm
örítési arány

Közepes Közepes 
(1 : 8)(1 : 8)

AlacsonyAlacsony
(1 : 4)(1 : 4)

MagasMagas
(1 : 16)(1 : 16)
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A képminőséget a Fényképezés menü Image quality menüpontjában, illetve 
a QUAL gomb nyomva tartásával és a főtárcsa forgatásával állíthatja be.

A Képminőség menü

1 A Fényképezés menüben válassza ki az Im age 
Quality (Képminőség) menüpontot (  132) 
és nyomja meg a választógombot jobbra.

2 Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg 
a választógombot jobbra.      Megjelenik a 
Fényképezés menü.

A QUAL gomb
Ha a monitor ki van kapcsolva, a képminőség 
a QUAL gomb nyomva tartásával és a főtárcsa 
forgatásával állítható be. A képminőség a kijelzőn 
látható:
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Képméret
A képek méretét (felbontását) képpontokban (pixelekben) mérik. A kisebb 
méret  kisebb fájlokat eredményez, amelyeket könnyebb elküldeni e-mailen 
vagy kirakni egy internetes honlapra.    A nagyobb méretű képeket viszont 
könnyebb nagy méretben kinyomtatni látható 

“
pixelesedés” nélkül.   A 

képméretet a felhasználási célnak és a memóriakártyán rendelkezésre álló 
kapacitásnak megfelelően válassza ki.

Méret 
(képpontokban)

Méret 200 dpi felbontású nyomtatáskor 
(kb.)

38 × 25 cm  

28 × 19 cm 

Opció

3008 × 2000L (3008 × 2000)

2240 × 1488M (2240 × 1488)

19 × 13 cm  1504 × 1000S (1504 × 1000)

A képméretet a Fényképezés menü Image size menüpontjában, illetve a 
QUAL gomb nyomva tartásával és a segédtárcsa forgatásával állíthatja be. 
A képméret a NEF (Raw) vagy a NEF+JPEG Basic képminőség kiválasztása 
esetén nem állítható be. A fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel vagy a 
Nikon Capture 4 program 4.2 vagy újabb verziójával történő megnyitáskor 
a NEF képek   mérete 3008 × 2000 képpont. A NEF+JPEG Basic képminőség 
kiválasztásakor (  41) a JPEG kép mérete fixen L (3008 × 2000 képpont).

A képméret menü

1 A Fényképezés menüben válassza ki az Im age 
Size (Képméret) menüpontot (  132), majd 
nyomja meg a választógombot jobbra.

2 Válassza ki a kívánt opciót, majd nyomja 
meg a választógombot jobbra.      Megjelenik a 
Fényképezés menü.
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A QUAL gomb
Ha a monitor ki van kapcsolva, a képméret a 
QUAL gomb nyomva tartásával és a segédtárcsa 
forgatásával állítható be. A képméret a kijelzőn 
látható:
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 A memóriakártyák kapacitása és a képek minősége/mérete
Az alábbi táblázat az 256 MB kártyán tárolható képek hozzávetőleges számát mutatja 
a minőség és a méret különböző beállításai esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret* Képek száma* Puffer kapacitása†

NEF (Raw)  4 445,0 MB—

JPEG Fine

 9 732,9 MBL

 71301,6 MBM

192790,8 MBS

JPEG Normal

121441,5 MBL

 72530,8 MBM

275280,4 MBS

JPEG Basic

192790,8 MBL

 74810,4 MBM

499500,2 MBS

NEF + JPEG Basic  4 395,8 MB **L ‡

* Az adatok becsült értékek. A JPEG képek fájlmérete függ a rögzített témától.
† A memóriapufferben tárolható képek maximális száma.
‡ A JPEG képek fixen L méretűek. A fényképezőgéphez mellékelt szoftverrel  vagy a 

Nikon Capture 4 program 4.2 vagy újabb verziójával történő megnyitáskor a NEF 
képek   mérete 3008 × 2000 képpont.

**A NEF (RAW) és a JPEG képek összesített fájlmérete.

 A nagy kapacitású memóriakártyák
Ha a memóriakártyán az aktuális beállításokkal ezer 
vagy több kép elmentésére van lehetőség, akkor a 
rögzíthető képek száma ezresekben jelenik meg, a 
legközelebbi százasig kerekítve (ha pl. 1260 képet lehet 
még elmenteni, akkor a számláló 1.2 K-t mutat).                       
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Az 
“
érzékenység” a film fényérzékenységének digitális megfelelője. Minél 

nagyobb az érzékenység, annál kevesebb fény is elegendő az expozícióhoz, 
ami lehetővé teszi a rövidebb záridők vagy a kisebb blendék használatát.

Az érzékenységet kb. az ISO 200 és ISO 1600 közötti értékre állíthatja 
(1/3 Fé-nek megfelelő lépésekben). Az érzékenységet a Fényképezés menü 
ISO menüpontjában, illetve az ISO gomb nyomva tartásával és a főtárcsa 
forgatásával állíthatja be.

Az ISO menü

1 A Fényképezés menüben válassza ki az ISO 
menüpontot (  132), majd nyomja meg a 
választógombot jobbra.

 Érzékenység
Minél nagyobb az érzékenység, annál valószínűbb, hogy a képeken alkalomszerű 
helyeken világos képpontokként megjelenő sajátos 

“
zaj” képződik.

 5 — ISO Auto (  142)
Ha bekapcsolja (On) az 5. Felhasználói beállítást (ISO auto), a fényképezőgép szükség 
esetén automatikusan eltér az érzékenység kiválasztott értékétől, hogy a lehető 
legjobb expozíciót biztosíthassa.

Érzékenység (ISO megfelelés)
Gyorsabb reakció a fényre

2 Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg 
a választógombot jobbra.      Megjelenik a 
Fényképezés menü.
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Az ISO gomb
Ha a monitor ki van kapcsolva, az érzékenység 
az ISO gomb nyomva tartásával és a főtárcsa 
forgatásával állítható be. Az érzékenység a 
kijelzőn látható:
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Fehér-egyensúly
Fényképezés valósághű színekkel

Egy adott tárgyról visszaverődő fény színe a fényforrás színétől függ. Az 
emberi agy képes arra, hogy felismerje a fényforrások színhőmérsékletét, 
és alkalmazkodjon a színhőmérséklet változásaihoz, így az emberek a 
fehér tárgyakat fehérnek látják, függetlenül attól, hogy ezek a tárgyak 
napfényben, felhős időben vagy beltéri izzólámpás megvilágításban vannak. 
A filmes fényképezőgépekkel ellentétben a digitális fényképezőgépek 
képesek utánozni ezt az alkalmazkodást azáltal, hogy a képeket a fényforrás 
színhőmérsékletének megfelelően feldolgozásnak vetik alá.     Ezt nevezik 

“
fehér-egyensúlynak”. A felvételek természetes színezetét úgy érheti el, ha a 

kép elkészítése előtt a fényforrás jellegének megfelelő fehér-egyensúlyt állít 
be.    Ha a módválasztó tárcsát P, S, A vagy M módba állítja, a fehér-egyensúlyt 
a következő opciók közül választhatja ki:

* A finomhangolás értéke 0.

A legtöbb fényforrás esetén az automatikus fehér-egyensúly használata javasolt. Ha 
az automatikus fehér-egyensúly beállítás nem hozza meg a várt eredményt, akkor 
válaszon ki egyet a fenti opciók közül vagy használja a felhasználói beállítást.

Hozzávetőleges 
szín-

hőmérséklet   *

A gép  automatikusan állítja be a fehér-egyensúlyt az 
1005 képpontos RGB szenzor és a CCD képérzékelő 
színhőmérséklet-adatai alapján. A legjobb 
eredmények érdekében használjon G vagy D típusú 
objektívet. Az SB-800 és 600 vakuk használatakor a 
gép a vakuvillanás hatását is fi gyelembe veszi.

3500–
8000 K

Automatikus

Izzólámpás megvilágításhoz.3000 KMűfény

LeírásOpció

Neoncsöves megvilágításhoz.4200 KNeonfény

Közvetlen nappali fényhez.5200 KNapfény

Nikon vakukhoz, beleértve a beépített vakut.5400 KVaku

Ha nappal, felhős időben fényképez.6000 KFelhős

Árnyékban lévő témák nappali fotózásához.8000 KÁrnyék

A fehér-egyensúly beállításához előzetes 
referenciaként egy szürke vagy fehér kártyát, 
illetve egy korábbi képet is felhasználhat (  52).

—Felhasználói
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A fehér-egyensúlyt a Fényképezés menü White bal. menüpontjában, illetve 
a WB gomb nyomva tartásával és a főtárcsa forgatásával állíthatja be.

A fehér-egyensúly menü

1 A Fényképezés menüben válassza ki a White 
bal. (Fehér-egyensúly) menüpontot (  132), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra.

2 Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg 
a választógombot jobbra.      Ha a Preset 
(Felhasználói) opciót választja ki, a felhasználói 
fehér-egyensúly menü jelenik meg (  52). Más 
esetben a fehér-egyensúly finomhangolására 
szolgáló képernyő jelenik meg (  50).

A WB gomb
Ha a monitor ki van kapcsolva, a fehér-egyensúly 
a WB gomb nyomva tartásával és a főtárcsa 
forgatásával állítható be. A fehér-egyensúly a 
kijelzőn látható:

 A szinkronzsinórral csatlakozatott vakuk
Előfordulhat, hogy az automatikus fehér-egyensúly nem ad megfelelő eredményt, ha 
az AS-15 vakupapucs adapter segítségével szinkronzsinórral külön megvásárolható 
külső vakut csatlakoztat. Használja a felhasználói fehér-egyensúlyt vagy állítsa be a 
Flash (Vaku) opciót, és alkalmazza a fehér-egyensúly finomhangolását.

 12 — Sorozat beállítások (  146)
Ha a WB bracketing (Fehér-egyensúly sorozat) opciót választja ki a 12. Felhasználói 
beállításnál (BKT set), akkor a fényképezőgép az exponáló gomb lenyomásakor több 
képet is elkészít. A fehér-egyensúly mindegyik képnél a beállított mértékben eltérő lesz.
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A fehér-egyensúly finomhangolása
A Preset opciótól eltérő fehér-egyensúly beállítások  

“
finomhangolhatók”, 

hogy a gép alkalmazkodjon a különböző színű fényforrásokhoz, illetve hogy 

“
meleg” vagy 

“
hideg” színezetet kölcsönözzön a képnek.     A magasabb 

értékek kékes árnyalatot kölcsönöznek, illetve kompenzálják a sárgás vagy 
vöröses fényforrásokat, míg az alacsonyabb értékek a képek kissé sárgás vagy 
vöröses árnyalatát, illetve a kékes színű fényforrások kompenzálását eredmé
nyezik.               Az értékek +3 Fé és –3 Fé között, 1 Fé lépésekben módosíthatók.   A 
Fluorescent (Neonfény) opció kivételével a lépésközök mindegyik beállítás 
esetén kb. 10 mired-nek felelnek meg.    

A fehér-egyensúly finomhangolását a Fényképezés menü White bal. 
(Fehér-egyensúly) menüpontjában, illetve a WB gomb megnyomásával és a 
segédtárcsa forgatásával végezheti el. ±0-tól eltérő érték esetén a kijelzőn 
egy  ikon látható.

A fehér-egyensúly menü

1 A fehér-egyensúly menüben (  49) válasszon 
ki egy, a Preset-től eltérő opciót, majd nyomja 
meg a választógombot jobbra.

2 A kívánt érték kiválasztásához a választó-
gombot nyomja meg felfelé vagy lefelé, végül 
jobbra. Megjelenik a Fényképezés menü.

 A színhőmérséklet
A fényforrás érzékelt színe függ a szemlélődőtől és más körülményektől. A 
színhőmérséklet a fényforrás színének objektív mérésére szolgál, és arra a 
hőmérsékletre utal, amelyre egy adott tárgyat fel kellene melegíteni ahhoz, hogy 
a fényforráshoz hasonló hullámhosszú fényt bocsássa ki.   Míg az   5000–5500 °K 
tartománynak megfelelő színhőmérsékletű fényforrások fénye fehérnek tűnik, az 
ennél kisebb színhőmérsékletű fényforrások (pl. az izzók) fénye kissé sárgás vagy 
pirosas árnyalatúak.    A nagyobb színhőmérsékletű fényforrások kékes árnyalatúak. 
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A WB gomb
Ha a monitor ki van kapcsolva, a fehér-egyensúly 
finomhangolása a WB gomb nyomva tartásával és 
a segédtárcsa forgatásával állítható be.

 A finomhangolás és a fehér-egyensúly
Az alábbi táblázatban az A (Automatikus) opciótól eltérő fehér-egyensúly beállításoknak 
megfelelő színhőmérsékleteket tartalmazza (az értékek eltérhetnek a fénymérők által 
mutatottaktól): 

+3 2700 K 2700 K 4800 K 4800 K 5400 K 6700 K

Árnyékos
(nappali)

Felhős
(nappali)Napfény VakuNeonfény*Műfény

+2 2800 K 3000 K 4900 K 5000 K 5600 K 7100 K

+1 2900 K 3700 K 5000 K 5200 K 5800 K 7500 K

±0 3000 K 4200 K 5200 K 5400 K 6000 K 8000 K

–1 3100 K 5000 K 5300 K 5600 K 6200 K 8400 K

–2 3200 K 6500 K 5400 K 5800 K 6400 K 8800 K

–3 3300 K 7200 K 5600 K 6000 K 6600 K 9200 K

* A Fluorescent (Neonfény) beállítás esetén érvényes lépésközök a neoncsöves 
fényforrások típusainak széles skáláját tükrözik az alacsony színhőmérsékletű 
stadionreflektoroktól a magas színhőmérsékletű higanygőzlámpákig.          

 
“
Mired”

A fehér-egyensúly bármilyen módosítása az alacsony színhőmérséklet tartományokban 
nagyobb eltérést eredményez, mint a magasabbakban.    Például egy 1000 K értékű 
módosítás sokkal nagyobb változást okoz a 3000 K körüli színhőmérséklet-tartományban, 
mint a 6000 K körüliben. A színhőmérséklet inverz értékének 10 6-nal történő szorzásával 
számolt mired olyan mértékegység, amely figyelembe veszi ezeket az eltéréseket; ezt a 
mértékegységet alkalmazzák és a színhőmérséklet-kompenzációs szűrők esetében is. Pl.:
• 4000 K – 3000 K (1000 K eltérés) = 83 mired
• 7000 K – 6000 K (1000 K eltérés) = 24 mired
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A felhasználói fehér-egyensúly
A felhasználói fehér-egyensúly értékét előre 
rögzítheti, majd bármikor betöltheti, ha vegyes 
fényviszonyokban vagy az erős színdominanciájú 
fényforrások mellett fényképez, illetve ha egy 
létező felvétel fehér-egyensúlyának megfelelően 
kívánja elkészíteni a képet. Kétféle fel-használói 
fehér-egyensúly mód áll rendelkezésre:

Leírás
A semleges szürke vagy fehér tárgyat helyezze annak a fényforrásnak a 
fényébe, amely alatt a felvételt is szeretné elkészíteni, majd mérje le a 
fehér-egyensúlyt.

Mód
Fehér-

egyensúly 
mérése

A fehér-egyensúly értékét a gép egy D70S-el készített kép alapján állítja 
be (a forrás akár RAW kép is lehet, amelyen a fehér-egyensúlyt a Nikon 
Capture 4 program 4.2 vagy újabb verziójával módosította).

Másolás 
meglévő
képről

A fényképezőgépen egyszerre csak egy felhasználói fehér-egyensúly értéket 
lehet elmenteni; az újonnan mért vagy a másolt érték felülírja a meglévőt. 
Az új fehér-egyensúly érték mérése a Preset pontban automatikusan a 
Measure opciót állítja be.

A fehér-egyensúly értékének mérése

1 Helyezzen egy semleges szürke vagy egy fehér tárgyat (pl. papírlapot) 
annak a fényforrásnak a fényébe, amely alatt a végső felvételt szeretné 
elkészíteni. Stúdió beállítások esetén a referenciatárgyat 18%-os diffúziós 
panel segítségével teheti szürke színűvé.

2 Válassza ki a Measure (Mérés) pontot a 
Preset menüből (  55), vagy nyomja meg 
a WB gombot és forgassa a főtárcsát, amíg a 
kijelzőn meg nem jelenik a  felirat. A gép 
az utolsó felhasználói fehér-egyensúlynak 
megfelelő értéket állít be; ha nem volt 
előző érték, akkor a gép a Dir. sunlight 
(Napfénynek) megfelelő 5200 K-t állítja be.

 A fehér-egyensúly mérése
A felhasználói fehér-egyensúly mérése P, S, A és M módban lehetséges. A jobb eredmény érdekében 
ezekben a módokban a gép automatikusan 1 Fé-vel megnöveli az expozíciót. M módban az optimális 
eredményt úgy érheti el, ha az expozíciót az expozíciós skála szerint ±0 Fé értékre állítja.
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3 Rövid időre engedje el a WB gombot, majd 
nyomja meg, amíg a  ikon a hátsó kijelzőn 
és a keresőben villogni nem kezd. Ezen kívül 
a kijelzőn és a kereső képszámláló részében 
megjelenik egy villogó  jelzés.

4 Komponálja meg úgy a képet, hogy a 
referencia-tárgyat tartalmazó tárgy kitöltse a 
keresőt, majd teljesen nyomja le az exponáló 
gombot. A gép leméri a fehér-egyensúlyt, 
és ezt az értéket használja fel a felhasználói 
fehér-egyensúly következő betöltésekor. A 
gép nem rögzíti a képet; a fehér-egyensúly 
precíz lemérése akkor is lehetséges, ha a 
tárgyat nem állítja élesre.

A kilépéshez a felhasználói fehér-egyensúly új értékének lemérése nélkül 
nyomja meg a WB gombot.

5 Ha a fényképezőgép le tudja lemérni a 
fehér-egyensúly új értékét, a kijelzőn villog a 

 ikon, a keresőben pedig egy villogó 
 ikon látható. Ha szeretne visszatérni a 

Fényképezés módba, akkor nyomja le félig 
az exponáló gombot, vagy várjon, amíg az 
expozíciós mérés kikapcsol.

Túl sötét vagy túl világos fényviszonyok között 
előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem 
tudja lemérni a fehér-egyensúlyt. A kijelzőn 
és a keresőben egy villogó  ikon 
látható. Térjen vissza a 4. lépéshez és ismét 
mérje le a fehér-egyensúlyt.
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Jelenítse meg az opciókat.

2

Válassza ki a Preset (Felhasználói) pontot.

1

Jelenítse meg az aktuális forrásképet. *

4

Válassza ki a Use photo (Fotó felhasználása) opciót.

3

A fehér-egyensúly másolása már meglévő képről
Ha szeretné felhasználni a memóriakártyán tárolt valamelyik kép fehér-
egyensúly adatait, akkor lépjen be a Fehér-egyensúly menübe (  49), majd 
kövesse az alábbi lépéseket:

* Az aktuális kép fehér-egyensúly adatainak felhasználásához folytassa a 11. lépéssel. Megjelenő 
kép hiányában a felhasználói fehér-egyensúly értéke 5200 K lesz (Napfény).

Válassza ki a Select image (Kép kijelölése) opciót.

5

Jelenítse meg a mappák listáját.

6

Jelenítse meg a kiválasztott mappa képeit.

8

Válassza ki a mappát.

7
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† A megjelenített képek között más fényképezőgépekkel készítettek is megjelenhetnek, 
azonban a felhasználói fehér-egyensúlyt csak a D70S-sel készített képekről lehet átmásolni.

Hagyja jóvá a kép kiválasztását.

10

Válassza ki a képet. †

9

Válassza ki a This image (Ez a kép) 
opciót.

11

Állítsa be a kiválasztott képnek 
megfelelő fehér-egyensúlyt. ‡

12

‡ Más kép kiválasztásához ismételje meg az 5–12. lépést.

A felhasználói fehér-egyensúly aktuális értékének akalmazása
Ha szeretné alkalmazni a felhasználói fehér-egyensúly aktuális értékét:

1 A Fehér-egyensúly menüben válassza ki a 
Preset (Felhasználói) pontot (  49), majd 
nyomja meg a választógombot jobbra.

2 Válassza  ki a Measure (Mérés) opciót, majd 
nyomja meg a választógombot jobbra: ezzel a 
fehér-egyensúly a felhasználói értékre állítja és 
visszatér a Fényképezés menübe.   
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A képek feldolgozása
Képjavítás

Egy Digitális program kiválasztásakor a fényképezőgép a témának 
megfelelően automatikusan optimalizálja a körvonalakat, a kontrasztot, a 
színtelítettséget és a színárnyalatokat. P, S, A és M módban a felvétel későbbi 
felhasználásának és a téma sajátosságainak megfelelően a Normal, Vivid 
(Élénk), Sharp (Kemény), Soft (Lágy), Direct Print (Közvetlen nyomtatás), 
Portrait (Portré) vagy Landscape (Tájkép) opciók közül választhat. Ezen 
kívül a képkeménység, a kontraszt, a színreprodukció, a színtelítettség és az 
árnyalatok az egyéni ízlésnek megfelelően testre szabható.

A legtöbb esetben ez a javasolt beállítás.
Normál
(alapértelmezés)N

A színtelítettség, a kontraszt és a képkeménység növelésével 
élénk, piros, zöld és kék színekben gazdag felvételeket készít.ÉlénkVI

LeírásOpció

Keményíti a körvonalakat.KeménySH

Lágyítja a körvonalakat. Használata természetes árnyalatú 
portrékhoz, illetve a későbbiekben szoftveresen keménységi 
feldolgozásnak alávetendő felvételek esetén javasolt.

LágySF

Közvetlen USB csatlakozásban történő nyomtatáshoz optimalizálja 
a képeket (  175). A képek nagyításkor is élesek maradnak.

Közvetlen 
nyomtatás

DP

Csökkenti a kontrasztot és lágyítja a háttér részleteit, miközben 
természetes bőrszínt kölcsönöz a fotóalany arcának.PortréPO

Megnöveli a színtelítettséget és a képkeménységet: ezáltal élénk, 
vibráló zöld és kék színeket tartalmazó tájképeket készíthet.TájképLA

Testre szabhatja a képkeménység, a kontraszt a színreprodukció, 
a színtelítettség és az árnyalatok beállításait (  57).Felhasználói

 A felhasználóitól eltérő beállítás esetén
A felhasználóitól Custom eltérő beállítás esetén:
• A fényképezőgép az aktuális felvételi szituációnak megfelelően optimalizálja a képeket. Az 

eredmények még az ugyanolyan típusú témák esetében is eltérőek lehetnek, mivel függnek 
az expozíciótól és a téma elhelyezkedésétől a képen. Ha több képet is hasonló feldolgozással 
szeretne készíteni, akkor válassza ki a Custom (Felhasználói) opciót és egyenként állítsa be az 
értékeket, és vigyázzon, nehogy az Auto opciót válassza ki a Sharpening (Képkeménység) 
vagy a Tone comp (Tónus kompenzáció) menüben.

• A gép az sRGB színtérnek megfelelően rögzíti a képeket. A Custom (Felhasználói) pont 
kiválasztásakor a színeket a Color mode (Színtér mód) menüben állíthatja be (  59).

• A legjobb eredmények érdekében használjon G vagy D típusú objektívet.
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A kívánt képfeldolgozási opció kiválasztásához:

1 A Fényképezés menüben válassza ki az 
Optimize image (Képfeldolgozás) pontot 
(  132), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra.

2 Válassza ki a kívánt opciót és nyomja meg 
a választógombot jobbra.    A Custom 
(Felhasználói) opció kiválasztásakor megjelenik 
a felhasználói opciók menüje. Más esetben a 
Fényképezés menü jelenik meg.

A fényképezőgép automatikusan a témának leginkább 
megfelelő képkeménységet állítja be. Az eredmény képenként 
eltérő, még a hasonló témák esetén is; ha ugyanazzal a 
képkeménységgel több képet is szeretne készíteni, akkor 
válasszon másik beállítást. A legjobb eredmények érdekében 
használjon G vagy D típusú objektívet.

A gép minden képen átlagos képkeménységi feldolgozást alkalmaz.  

Leírás

A képkeménységet az átlagos szint alá viszi.

A képkeménységet enyhén az átlagos szint alá viszi.

A képkeménységet enyhén az átlagos szint fölé viszi.

A képkeménységet az átlagos szint fölé viszi.

A gép nem végez képkeménységi feldolgozást.Nincs

Megnövelt

Mérsékelten megnövelt

Mérsékelten csökkentett

Csökkentett

Opció

Normal

Automatikus
(alapértelmezés)

A képjavító opciók testre szabása
Ha egyenként szeretné beállítani a képkeménységet, a kontrasztot, 
a színreprodukciót és a színárnyalatokat, akkor válassza ki a Custom 
(Felhasználói) opciót.

A körvonalak kiemelése: Képkeménység
A felvételkészítés során a fényképezőgép úgy dolgozza fel a képeket, hogy 
kiemeli a világos és a sötét területek közötti eltérést, amivel 

“
keményebbé“ teszi 

a felvételeket.   A képkeménység a Sharpening menüben testre szabható.
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A kontraszt beállítása: Tónus kompenzáció
A memóriakártyára mentéskor a fényképezőgép a képek színtónusait olyan 
feldolgozásnak veti alá, hogy növelje a kép kontrasztosságát.    A tónus 
kompenzáció a színgörbék segítségével történik, amelyek meghatározzák a 
színek eloszlásában megmutatkozó viszonyt az eredeti és a kompenzált kép 
között.        A színgörbe típusát a Tone comp. (Tónus kompenzáció) menüben 
állíthatja be.

A fényképezőgép automatikusan a legmegfelelőbb 
színgörbével optimális kontrasztot állít be.     A színgörbe 
képenként eltérő, még a hasonló témák esetén is; ha 
ugyanazzal a színgörbével több képet is szeretne készíteni, 
akkor válasszon másik beállítást. A legjobb eredmények 
érdekében használjon G vagy D típusú objektívet.

Automatikus
(alapértelmezés)

A fényképezőgép mindegyik képhez ugyanazt a normál 
színgörbét alkalmazza. A legtöbb - akár világos, akár sötét-
témához megfelelő választás. 

Normál

LeírásOpció

“
Lágyítja” a képeket. Ezzel elkerülheti, hogy a közvetlen 

napsütésben készült portréfelvételek világosabb részei fakóak 
legyenek. 

Csökkentett 
kontraszt

A Normal-nál kicsit kevesebb kontraszt.
Mérsékelten 
csökkentett

A külön megvásárolható Nikon Capture 4 program 4.2 
vagy későbbi verziójával egyéni színgörbéket is készíthet, 
amelyekhez a fényképezőgépre is áttölthet. A felhasználói 
színgörbe használatához válassza ki a Custom opciót.  Ha 
nem készített felhasználói görbét, akkor az opció a    Nor mal 
beállítással egyenértékű.

Felhasználói

Megőrzi akár a ködös tájképek és más, alacsony kontraszttal 
rendelkező témák részletgazdagságát is.  

Megnövelt 
kontraszt

A Normal-nál kicsit több kontraszt.
Mérsékelten 
megnövelt
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A színek alkalmazása: Színtér mód
A D70S fényképezőgépen különböző színtér módok határozzák meg, hogy a 
színreprodukció a színek milyen skálája alapján történjen. A színtér módot a 
kép további felhasználási céljának megfelelően válassza ki.    

További módosítás nélküli nyomtatásra szánt portréfelvételekhez 
javasolt.   A gép a színeket az sRGB színtérhez igazítja.   

Ia (sRGB)
(alapértelmezés)

A gép a színeket ezzel a beállítással az Adobe RGB színtérhez 
igazítja. Ez a színtér a színek szélesebb skáláját kínálja, mint az 
sRGB, ezáltal kiválasztása olyankor javasolt, amikor a képeket 
további feldolgozásnak szeretné alávetni.

II (Adobe RGB)

LeírásOpció

További módosítás nélküli nyomtatásra szánt természetfotókhoz 
vagy tájképekhez javasolt.   A gép a színeket az sRGB színtérhez 
igazítja.    

IIIa (sRGB)

 Color Mode (Színtér mód)
Az Ia és IIIa módot ajánljuk a következő esetekben: ha olyan fényképeket készít, 
amelyeket módosítás nélkül szeretne kinyomtatni, vagy azokat olyan alkalmazásokban 
kívánja megtekinteni, amelyek nem támogatják a színkezelést; ha olyan fényképeket 
készít, amelyeket az ExifPrint lehetőséggel (egy számos nyomtató által használt, 
közvetlen nyomtatási lehetőség), illetve automatánál vagy üzleti szolgáltatónál 
szeretné kinyomtatni. A II módban készített fényképek szintén nyomtathatók ezekkel 
a lehetőségekkel, de a színek nem lesznek olyan élénkek.

A II módban készült JPEG képek az Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s verziójával 
kompatibilisek; az Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s verzióját támogató alkalmazások és 
nyomtatók automatikusan a helyes színpalettát választják. Ha az alkalmazás vagy 
eszköz nem támogatja az Exif 2.21-es és a DCF 2.0-s verzióját, akkor kézi módszerrel 
kell kiválasztania a megfelelő színpalettát. További útmutatást az alkalmazáshoz vagy 
eszközhöz mellékelt dokumentációban talál.

 Nikon szoftver
A számítógépes megjelenítés során a használja a Nikon Capture 4 program 4.2 vagy 
újabb verzióját, amely kiváló segéd bármilyen képfeldolgozási feladatban. A Nikon 
Capture különleges tulajdonsága, hogy az eredeti képminőség befolyásolása nélkül 
szerkesztheti közvetlenül a NEF fájlokat, így nélkülözhetetlen kelléke bármilyen 
képszerkesztési folyamat kezdeti fázisának. Ha a D70S fényképezőgéppel készített 
képeket a mellékelt szoftverrel vagy a Nikon Cap ture 4 program 4.2 vagy újabb 
verziójával nyitja meg, az alkalmazás automatikusan a megfelelő színteret választja ki.    
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A színek szabályozása: A színárnyalat kompenzáció
A színárnyalat kompenzációt a –9 ° és a +9 ° közötti tartományban,   3 ° 
lépésekben módosíthatja. Ha a piros a kiinduló szín, akkor  a színárnyalat 
kompenzáció értékének 0 ° (alapértelmezés  ) fölé növelése sárgás színezetet 
kölcsönöz a képnek: a    0 ° értékkel pirosnak látszó részletek egyre inkább 
narancssárga színűekké válnak.     . Ha a   színárnyalat kompenzáció értékét  0 ° 
alá csökkenti, akkor a kép kékes színezetű lesz: a     0 ° értékkel pirosnak látszó 
részletek egyre inkább lila színűekké válnak.    

 A színárnyalat kompenzáció
A digitális felvételekhez alkalmazott RGB színmodell a színeket a piros, a zöld és 
a világoskék különböző arányú összekeverésével hozza létre.      Kétféle színű fény 
összekeverésével sokféle különböző színárnyalatot lehet létrehozni.    Például, a piros 
keverése egy kevés világoszölddel narancssárga színt ad. A piros és a zöld egyforma 
arányú keverés sárgát eredményez,  ha pedig a pirosból keverünk kevesebbet, az 
eredmény a sárgászöld lesz.  A piros és a kék különböző arányú összekeverése a bíbortól 
a lilán át a sötétkékig, míg a zöld és a kék különböző arányú keverése a smaragdzöldtől 
a türkizkékig terjedő tartományban eredményezi a legkülönfélébb színárnyalatokat.             
(A harmadik színkomponens hozzáadásával  lágyabb színárnyalatokat lehet létrehozni; 
mindhárom komponens egyenlő arányú összekeverése a fehértől a szürkéig terjedő 
színeket eredményezi.) Az alapszínek összekeverésével kapható színárnyalatok sajátos 

“
színkörben“ is ábrázolhatók.     

Az élénkség szabályozása: Színtelítettség
A Saturation (Színtelítettség) a színek élénkségét szabályozza.

Átlagos színélénkség. A legtöbb esetben ez a javasolt 
beállítás.

Csökkentett színélénkség. Későbbi számítógépes feldolgozásra 
szánt képeknél használja.Mérsékelt

Normal
(alapértelmezés)

LeírásOpció

Megnövelt színélénkség. Élénk, fotóminőségű hatása van, 
olyankor használja, amikor további módosítás nélkül szeretné 
kinyomtatni a képeket.

Megnövelt
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Válassza ki az opciót.

3

Hagyja jóvá a választását.

4
Válassza ki a képfeldolgozási opciót.

1

Jelenítse meg az almenüt.

2

A felhasználói képfeldolgozási opciók kiválasztása
Ha a Custom (Felhasználói) opciót választja ki az Optimize image (Kép-
feldolgozás) menüben (  57), akkor megjelenik az 1. lépésben látható menü.

További opciók beállításához 
ismételje meg az 1–4. lépést.5

Válassza ki a Done (Kész) opciót.

6

Térjen vissza a Fényképezés menübe.7
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A felvételi mód kiválasztása
Egy kép, sorozatfelvétel, önkioldó vagy távkioldó

A felvételi mód határozza meg, hogy a fényképezőgép miképpen készíti el a 
felvételeket:   egyszerre egyet, képek sorozatát, késleltetéssel vagy a távkioldó 
segítségével.

Az exponáló gomb lenyomásakor a fényképezőgép egyszerre egy 
képet készít. A kép elmentésekor a kártyaműveletet jelző LED villog; 
a következő képet azonnal el lehet készíteni, ha van elegendő hely a 
memóriapufferben.

Egy felvétel

LeírásMód

Az exponálást a külön megvásárolható ML-L3 távkioldóval irányíthatja. 
A fényképezőgép akkor állít élességet, ha lenyomja az ML-L3 exponáló 
gombját; a gép 2 mp-es késleltetéssel exponál (  107). Ezzel időt ad a 
kezelőjének arra, hogy felvegye az önarcképhez szükséges testtartást.

Késleltetett 
távkioldás

Az exponálást a külön megvásárolható ML-L3 távkioldóval irányíthatja. 
A ML-L3 exponáló gombjának lenyomása után, a gép élességet állít és 
azonnal elkészíti a felvételt (  107). Gyors reakciót biztosít; a berázás 
miatti életlenség csökkentésére használható.

Azonnali 
távkioldás

Az exponáló gomb lenyomva tartása alatt a gép másodpercenként 
max. 3 képet készít*.    Sorozatfelvétel

Az önkioldó használata önarcképek készítéséhez vagy a gép berázása 
miatti életlenség csökkentéséhez javasolt (  105).Önkioldó

* A képfrissítési arány átlagos értéke az alábbi feltételek 
esetén érvényes: M mód manuális élességállítással, 
1/250 mp-es vagy rövidebb záridővel, szabad hely a 
memóriapufferben.   A pufferben tárolható képek 
száma függ az aktuális képminőségtől és képmérettől 
(lásd a jobb oldali táblázatot). További képeket csak 
azután lehet készíteni, miután elegendő hely szabadult 
fel a pufferben.

Vegye figyelembe, hogy a sorozatfelvételek 
valamennyi képét a fényképezőgép az első képre 
érvényes tájolásban menti el, akkor is, ha fényképezés 
közben módosítja a gép tájolását. Például, ha az első 
képet vízszintes állásban készítette el, akkor a gép a 
többi képet is 

“
széles” (tájkép) orientációval menti 

el, akkor is ha a gépet fotózás közben függőleges 
helyzetbe forgatja.

Minőség Méret Kapacitás

RAW  4—

NAPFÉNY

 9L

 7M

19S

NORM

12L

 7M

27S

BASIC

19L

 7M

49S

RAW
BASIC  4L
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 A memóriapuffer
A fényképezőgép a képek ideiglenes tárolására alkalmas memóriapufferrel rendelkezik, 
amely lehetővé teszi a folyamatos exponálást a képek memóriakártyára mentése 
közben is.   Amikor a puffer megtelik, az exponáló gomb használata felfüggesztésre 
kerül, amíg a fényképezőgép a képek elmentésével a memóriakártyára elegendő 
helyet csinál a pufferben a következő felvétel számára.      Sorozatfelvétel módban a 
felvételkészítés addig tart, amíg lenyomva tartja az exponáló gombot, igaz, a puffer 
megtelésekor az exponálás sebessége csökken.      

Mialatt a gép a memóriakártyára rögzíti a képeket, a kártyafoglalat melletti LED 
villog. A pufferben lévő képek számától függően a rögzítés néhány másodperctől 
néhány percig is eltarthat.  Ne vegye ki a memóriakártyát, és ne szakítsa meg 
az áramellátást, amíg a kártyaműveletet jelző LED fénye ki nem alszik.       Ha a 
fényképezőgépet úgy próbálja kapcsolja ki, hogy a pufferben még volt adat, akkor a 
gép nem kapcsol ki addig, amíg a pufferben lévő összes képet a memóriakártyára nem 
mentette. Ha az akkumulátor lemerül, amikor a puffer még tartalmaz képeket, akkor a 
gép felfüggeszti az exponálást és az összes képet a memóriakártyára menti.

Az alábbiakban a teljes puffer kiírásához szükséges idő látható (egy Lexar Media 40 × 
WA USB kártyára). A kiíráshoz szükséges idő microdrive használatakor növekedhet.
• NEF (Raw): 6 mp (4 kép) • JPEG Normal (L méret): 9 mp (12 kép)

 A memóriapuffer mérete
Az aktuális beállításokkal a memóriapufferben még 
tárolható képek számát a keresőben és a kijelzőn a 
rögzíthető képek számának helyén láthatja, amíg 
lenyomva tartja az exponáló gombot.         Vegye figyelembe, 
hogy a memóriapufferben tárolható képek aktuális 
száma a témától függően változó lehet.

A felvételi mód a  gomb nyomva tartásával és 
a főtárcsa forgatásával választható ki. A felvételi 
mód a kijelzőben látható:
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Élességállítás
Az élességállítás szabályozása a fényképezőgépen

Ez a rész ismerteti az élességállítás szabályozására szolgáló opciókat: az 
automatikus élességállítási (AF) módot, a fókuszterület kiválasztását és az AF 
terület módot. 

Az élességállítási mód
Az élességállítási módot a fényképezőgép 
előlapján lévő, erre szolgáló választókapcsolóval 
módosíthatja.   Kétféle mód közül választhat:

VIDEO
OUTVIDEO
OUT

A fényképezőgép automatikusan állít élességet, ha félig lenyomja az 
exponáló gombot.  A művelet a 2. Felhasználói beállításnál kiválasztott 
opciótól függ (Autofocus;  139):
• AF-S (Egyszeri AF): A téma élesre állításakor hangjelzés hallható, és a 

keresőben az élességállítás jelzése (●) látható.   Amíg félig lenyomva 
tartja az exponáló gombot, az élesség rögzítve marad.  (focus 
lock). A felvételt csak azután lehet elkészíteni,        ha már megjelent 
a sikeres élességállítás kijelzése (az élességállítás prioritása   ). Ha a 
téma elmozdult, miután már félig lenyomta az exponáló gombot, a 
fényképezőgép elkezdi követni a témát és addig követi, amíg ismét 
élesre nem tudja állítani, ami után elkészítheti a képet          (témakövetés 
prediktív élességállítással   ;  65). Ha a mozgó téma még az exponálás 
előtt megáll, akkor a keresőben megjelenik a sikeres élességállítás 
kijelzése, és a fényképezőgép arra a távolságra rögzíti az élességet.      

• AF-C (Folyamatos AF): A fényképezőgép folyamatosan élességet állít, 
amíg félig nyomva tartja az exponáló gombot.  Ha a téma mozog, a 
fényképezőgép élességállítási rendszere követi azt (témakövetés prediktív 
élességállítással ;  65). A képet attól függetlenül is elkészítheti, hogy az 
élességállítás sikeres volt-e   (az exponálás prioritása).

AF
Automatikus 

élesség-
állítás

LeírásOpció

A fényképezőgép nem állít automatikusan élességet; az élességet az 
objektív erre szolgáló gyűrűjével kell beállítani. Ha az objektív kezdő 
fényereje   legalább f/5.6, a keresőben az élességállítás ellenőrzésére az erre 
szolgáló kijelzés használható        (elektronikus tartománykereső ;  74), a kép 
azonban bármikor elkészíthető, akkor is, ha az élesség még nincs beállítva.  

M
Manuális 
élesség-
állítás  

Az Egyszeri (Single-servo) AF mód arról gondoskodik, hogy mindig a lehető 
legélesebb felvételeket készíthesse el. A Folyamatos (Continuous-servo) 
AF mód viszont jobb választás lehet, ha kiszámíthatatlanul mozgó témát 
fényképez. A manuális élességállítás használata akkor ajánlatos, ha a 
fényképezőgép nem tud automatikusan élességet állítani.       
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 Témakövetés prediktív élességállítással
Ha a fényképezőgép automatikus élességállítási rendszere érzékeli, hogy a téma 
mozog, mialatt félig nyomva tartja az exponáló gombot, akkor automatikusan 
aktiválja a prediktív témakövető élességállítást.          Ha a téma a fényképezőgép felé 
tart vagy távolodik tőle, a gép folyamatosan megpróbálja 

“
kitalálni“, hogy hol lesz 

a téma az exponáló gomb teljes lenyomásának pillanatában.       Egyszeri AF módban 
a fényképezőgép olyankor aktiválja a prediktív témakövetést, ha a téma mozgott, 
amikor félig lenyomta az exponáló gombot.     Ha a mozgó téma megáll, a gép rögzíti az 
élességet.  Folyamatos AF módban a fényképezőgép szintén akkor aktiválja a prediktív 
témakövetést, ha a téma mozogni kezdett, miután félig lenyomta az exponáló 
gombot.      Ha a téma megáll, a gép nem rögzíti az élességet. 

A prediktív élességállítás témakövetéssel nem használható manuális élességállítás 
módban.
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A fókuszmező kiválasztása
A D70S fényképezőgépen öt fókuszmező közül választhat, amelyek együtt 
a kép jelentős részét lefedik. A fókuszmező kiválasztása kétféleképpen 
történhet: manuálisan, ami lehetővé teszi, hogy a főtéma gyakorlatilag a kép 
bármely részén elhelyezkedhet,   illetve automatikusan, amivel biztosíthatja, 
hogy a fényképezőgéphez legközelebb lévő téma elhelyezkedéstől 
függetlenül mindig éles legyen (a legközelebbi téma prioritása;  140).

A manuális fókuszmező-kiválasztás nem használható, ha az AF módhoz a 
legközelebbi téma prioritását választja ki. A fényképezőgép automatikusan a 
legközelebbi témának ad prioritást, ha a módválasztó tárcsát , , , , 

 vagy  állásba forgatja; ha ezekben a módokban is manuálisan szeretne 
élességet állítani, akkor válassza ki a Single area (Egymezős AF) vagy a 
Dynamic area (Dinamikus AF mező) opciót a 3. Felhasználói beállításnál 
(AF-area mode;  140).

Az AF keret manuális kiválasztása
A fókuszmező kiválasztásához csúsztassa el a 
fókuszmező választást engedélyező kapcsolót ● 
állásba. Ezután a választógombot a a fókuszmező 
kiválasztására használhatja. A kiválasztott fókusz-
terület megjelenik a keresőben, ha szükséges, 
pirosan kiemelve a háttérrel való kontraszt 
érdekében   (

“
Vari-Brite” fókuszterületek;  8). A 

kiválasztott fókuszmező a kijelzőn is megjelenik.

A kiválasztást követően a fókuszmező választást engedélyező kapcsolót 
ismét L (tiltó) állásba állíthatja, hogy elkerülje a fókuszmező elállítódását a 
választógomb használatakor.     

 A fókuszmező kiválasztása
Az aktív fókuszmezőet visszajátszás és a menük használata közben nem lehet 
módosítani.
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 3 — AF mező mód (  140)
A 3. Felhasználói beállítás (AF-area mode) azt határozza meg, hogyan válassza ki 
a fényképezőgép a fókuszmezőt, és mi történjen, ha a téma kimozdul a kiválasztott 
fókuszmezőből.        Az aktuális beállítást a kijelzőben és a keresőben megjelenő 
fókuszmezők mutatják.

Képernyő LeírásOpció

Manuálisan választhatja ki a fókuszmezőt; fényképezőgép 
csak a kiválasztott fókuszmezőn lévő témára állít élességet. 
A fókuszmezőn kiválasztásakor és az élességállításkor a 
fókuszmezőn kiemelten jelenik meg a keresőben (  8). 
Viszonylag statikus kompozíciókhoz ajánlott, amelyeken a 
téma várhatóan a kiválasztott fókuszmezőn belül marad.     A 
kiválasztás automatikus, ha a módválasztó tárcsát  állásba 
forgatja; a P, S, A és M mód alapértelmezett beállítása.

Egymezős 
AF

Manuálisan választhatja ki a fókuszmezőt, de a gép 
az élességállításhoz több fókuszmezőt is felhasznál.   A 
fókuszmezőn kiválasztásakor és az élességállításkor a 
fókuszmezőn kiemelten jelenik meg a keresőben (  8). Még ha 
a téma rövid időre el is hagyja a kiválasztott fókuszmezőt, a gép 
akkor is képes azt élesre állítani a többi fókuszmezőből nyert 
adatok alapján        (a fókuszmezőn kiválasztása nem módosul). 
Kiszámíthatatlanul mozgó témák fotózásához ajánlott, és 
minden olyan szituációhoz, amikor a témát nehezen lehet 
benntartani a kiválasztott fókuszmezőn belül.     

Dinamikus
AF mező

Automatikusan a legközelebbi témát tartalmazó AF keretet 
választja ki. A fókuszmezőn nem választható ki manuálisan, 
és nem látható a kijelzőn; az élesség beállításakor az aktív 
fókuszmezőn kiemelten jelenik meg a keresőben. Ezzel 
elkerülheti az életlen felvételeket, ha szeszélyesen mozgó 
témákat fényképez. A kiválasztás automatikus, ha a mód-
választó tárcsát , , , ,  vagy  állásba forgatja.

Legkö-
zelebbi
téma

 17 — Fókuszmezőn (  148)
Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy 

“
körbehaladó“ legyen-e a fókuszmezőn kiválasztá-

sának iránya.

 18 — AF mező kiemelése (  149)
A 18. Felhasználói beállítástól (AF area illm) függően az aktív fókuszmezőn szükség 
esetén a kontraszt növelése céljából rövid időre pirosan jelenik meg (

“
Vari-Brite” 

fókuszterületek), ezen kívül beállítható, hogy mindig kiemelten legyen látható, vagy 
sohasem.
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Fókuszmező
kiválasztása

Aktív
fókuszmező

3. Felhasználói beállítás 
(AF mező mód) Kijelző

 Az automatikus élességállítási opciók összefoglalása

2. Felhasználói 
beállítás (AF mód)

AF-S

AF-C

Kereső

Manuális
A keresőben 
és a kijelzőn 

látható
Egymezős AF

Manuális
A keresőben 
és a kijelzőn 

látható
Egymezős AF

Manuális
A keresőben 
és a kijelzőn 

látható

Dinamikus AF 
mező

AutomatikusNem látható
Legközelebbi 

téma

Manuális
A keresőben 
és a kijelzőn 

látható

Dinamikus AF 
mező

AutomatikusNem látható
Legközelebbi 

téma
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Működés Alkalmazás

A fényképezőgép a kiválasztott fókuszmezőn 
lévő témára állít élességet. Az élesség beállításkor 
hangjelzés hallható. Az élesség rögzítve marad, amíg 
félig nyomva tartja az exponáló gombot. 

Statikus témákhoz használja, 
amikor van idő a kép 
megkomponálására.    

A fényképezőgép folyamatosan a kiválasztott 
fókuszmezőn lévő témára állít élességet, amíg félig 
nyomva tartja az exponáló gombot.

Egy fókuszmezőn belül folya-
matosan komponálható mozgó 
témák fotózásához használja.

A fényképezőgép a kiválasztott fókuszmezőn lévő 
témára állít élességet. Ha a téma még élesre állítása 
előtt elmozdul, akkor a gép a többi fókuszmező 
adatai alapján állítja élesre.      Az élesség beállításkor 
hangjelzés hallható. Az élesség rögzítve marad, amíg 
félig nyomva tartja az exponáló gombot.     

Viszonylag statikus témákhoz 
használja, amikor van idő a 
kép megkomponálására.   

Mint fent, azzal a kivétellel, hogy a fényképezőgép 
automatikusan a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszmezőt választja ki.    Az élesség beállításakor 
hangjelzés hallható, és az aktív fókuszmező kiemelten 
jelenik meg a keresőben.

Olyankor használja, ha biztos 
benne, hogy a választott téma 
lesz a legközelebb a géphez, de 
nem tudja, a felvételen pontosan 
hol helyezkedik majd el.          

A fényképezőgép a kiválasztott fókuszmezőn lévő 
témára állít élességet. Amíg félig nyomva tartja az 
exponáló gombot, a fényképezőgép követi a témát, 
amint az egyik fókuszmezőről a másikra mozog.  

Kiszámíthatatlanul mozgó 
témák fotózásához használja.

Mint fent, azzal a kivétellel, hogy a fényképezőgép 
automatikusan a legközelebbi témát tartalmazó 
fókuszmezőt választja ki.    az élesség beállításakor az 
aktív fókuszmező kiemelten jelenik meg a keresőben.

Kiszámíthatatlanul mozgó témák 
fotózásához használja, amikor 
biztos benne, hogy a választott 
téma lesz a fényképezőgéphez 
a legközelebb.     
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Az élesség rögzítése
Az élesség rögzítése arra használható, hogy azután is változtathasson a kép 
kompozícióján, hogy élességet állított; ezáltal olyan témát is élesre állíthat, 
amely a végső kompozíción nem lesz a rendelkezésre álló 5 fókuszmező 
egyikén sem.    Olyankor is jól használható, ha a gép nem képes automatikusan 
élességet állítani (  73).
Ha az AF-S opciót választja ki a 2. Felhasználói beállításnál (Autofocus;          

 139), a gép automatikusan rögzíti az élességet, ha a keresőben megjelenik 
az élességállítás kijelzése (●). Ha az AF-C opciót választja ki, akkor az 
élességet    az AE-L/AF-L gomb megnyomásával manuálisan kell rögzíteni. A 
kép újrakomponálásához az élességrögzítés használatakor:

1 Pozícionálja a témát a kiválasztott fókuszmezőre és az élességállítási 
rendszer aktiválásához nyomja le félig az exponáló gombot. 

2 Ellenőrizze, hogy a keresőben megjelenik-e a sikeres élességállítás 
kijelzése (●).

AF-S (Egyszeri AF)
A gép az élességállítás kijelzésének megjelenésekor 
automatikusan rögzíti az élességet, és az mind-
addig rögzítve marad, amíg félig lenyomva tartja 
az exponáló gombot.    Az élességet az AE-L/AF-L 
gomb segítségével is rögzítheti (lásd lejjebb).

AF-C (Folyamatos    AF)
Az élesség és az expozíció együttes rögzítésé-
hez nyomja meg az AE-L/AF-L gombot.  Az 
élesség rögzítve marad, amíg nyomva tartja 
az AE-L/AF-L gombot, akkor is, ha elengedi az 
exponáló gombot. 
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3 Komponálja újra a képet és készítse el a felvételt.    

Egyszeri  AF (AF-S) módban az élesség az exponálások között is rögzítve 
marad, ha továbbra is félig lenyomva tartja az exponáló gombot, ezáltal 
azonos élességgel egymás után több képet is elkészíthet.            Az élesség az 
exponálások között az AE-L/AF-L gomb lenyomva tartása alatt is rögzítve 
marad.

Ne változtasson a téma és a fényképezőgép közötti távolságon, amíg az 
élesség rögzítése érvényben van. Ha a téma elmozdul, állítson újra élességet 
a megváltozott távolságról.

 AF mező mód
Válassza ki a Single area (Egymezős) vagy a Dynamic area (Dinamikus AF mező) 
opciót a 3. Felhasználói beállításnál (AF-area mode;  140), ha az élességet annak 
rögzítése révén állítja be.

  Mód
A fényképezőgép automatikusan az AF-C módot választja ki, ha a módválasztó tárcsát 

 állásba forgatja.

 15 — AE-L/AF-L (  147)
Ezzel az opcióval állíthatja be, hogy az AE-L/AF-L gombbal az élességet és az expozíciót 
(alapértelmezésben), csak az élességet, illetve csak az expozíciót lehessen rögzíteni.



72

Felvételkészítés —
Élesség

állítás

Az AF segédfény
A beépített AF segédfénnyel a fényképezőgép 
a gyengén megvilágított témákat is élesre tudja 
állítani. A segédfény használatához a 2. Felhasználói 
beállításnál az AF-S opciót kell kiválasztani 
(Autofocus;  139), AF-Nikkor objektívet kell 
felhelyezni, illetve a középső fókuszmezőt vagy a legközelebbi téma prioritását 
kell alkalmazni. Ha ezek a feltételek teljesülnek, és a téma megvilágítása 
gyenge, akkor a segédfény automatikusan felvillan, hogy segítse az automatikus 
élességállítást, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. Az AF segédfény  
(Tájkép),  (Sport) és  (Éjszakai tájkép) módban nem használható.

Az AF segédfény megfelelő működéséhez használjon 24–200 mm-es 
gyújtótávolságú objektívet, ezen kívül a témának a segédfényforrás hatótávolságán 
belül kell lennie. Napellenző nem használható. A legtöbb optika esetén a 
segédfény hatótávolsága 0,5–3 m. Az alábbi objektívek esetén az automatikus 
élességállítás az AF segédfénnyel nem használható az 1 m-es tartományon alul:

• 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 24–120 mm 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

Az alábbi objektívek esetén az AF segédfény nem használható a 2 m-es 
tartományon alul:
• AF-S ED 28–70 mm f/2.8 • AF-S DX ED 17–55 mm f/3.5–4.5

Az alábbi optikákkal az AF segédfény nem használható:
• 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

A külön megvásárolható SB-800 vagy SB-600 vaku használatakor a 
fényképezőgép AF segédfényforrása kikapcsol, és a vaku segédfénye kerül 
használatba. Más vakuk esetén a fényképezőgép a saját AF segédfényforrását 
használja.

 4 — AF segédfény (  141)
Ezzel az opcióval az AF segédfény kikapcsolható.
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Az automatikus élességállítás sajátosságai
Az alábbi szituációkban az automatikus élességállítás nem működik jól. Ha 
a fényképezőgép nem tudja automatikusan élesre állítani a témát, akkor 
próbáljon manuálisan élességet állítani (  74) vagy rögzítse az élességet (  
70) egy hasonló távolságra lévő másik témára, majd komponálja újra a képet.

 Az AF segédfény folyamatos használata (  72)
Ha több egymást követő felvételhez is AF segédfényt használt, akkor az biztonsági 
okokból kis időre kikapcsolhat. Rövid szünet a segédfény újra használható. Vegye 
figyelembe, hogy folyamatos használat esetén a segédfénylámpa felmelegedhet.
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Manuális élességállítás
A manuális élességállítás segítségével olyan 
objektíveket is használhat, amelyek nem támogatják 
az automatikus élességállítást  (nem AF Nikkor 
objektívek) , illetve azokban a szituációkban hasznos, 
ha az automatikus élességállítás nem hozza meg a 
kívánt eredményeket (  73). Az élesség manuális 
beállításához az élességállítás választókapcsolóját 
állítsa M módba és addig forgassa az objektív 
élességállító gyűrűjét, amíg a keresőben elég élesen 
nem látja a képet. Felvétel bármikor készíthető, 
akkor is, ha a kép még nem éles.

Az elektronikus tartománykereső
Ha az objektív maximális fényereje legalább 
f/5.6, a keresőben az élességállítás kijelzésének 
segítségével ellenőrizheti, hogy sikerült-e élesre 
állítani a kiválasztott fókuszmezőben lévő 
témát.     Miután a témát az aktív fókuszmezőre 
pozícionálta, nyomja le félig az exponáló gombot 
és addig forgassa az objektív élességállító gyűrűjét, 
amíg látható nem lesz a sikeres élességállítás 
kijelzése (●). 

VV

 A-M választás/Manuális prioritású automatikus élességállítás
Ha olyan objektívet használ, amelyen válthat az automatikus és a manuális mód 
között (A-M), akkor a manuális élességállításhoz válassza az M módot. Ha az objektív 
támogatja a manuális prioritású automatikus élességállítást (M/A), az élességet 
olyankor az objektív M vagy M/A módjában állíthatja be manuálisan.    Erről bővebben 
az objektív használati útmutatójában olvashat.

 A képérzékelő síkja
A téma és a fényképezőgép közötti távolság pontos 
meghatározásához a képérzékelő síkjának a vázon 
látható jelzését használhatja. Az objektív bajonettjének 
széle és a képérzékelő síkja közötti távolság 46,5 mm.
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Fénymérés
P, S, A és M és módban a fénymérési mód határozza meg, hogy a 
fényképezőgép miképpen állítsa be a felvétel expozícióját. CPU objektív 
csatlakoztatásakor az alábbi opciók választhatók (nem CPU objektív esetén a 
fényképezőgép nem végez fénymérést).

Expozíció
A megvilágítás vezérlése

A gép a fényt az aktuális fókuszpontra irányított 2,3 mm-es átmérőjű 
mérőmezőben - a teljes kép kb. 1%-ban - méri. A mérőkör az aktuális 
fókuszmezőhöz kapcsolt, lehetővé téve a nem középponti témák mérését 
is (a Legközelebbi téma AF mező mód kiválasztásakor a gép a középső 
fókuszmezőt használja). Akkor is biztosítja a téma helyes expozícióját, ha a 
háttér sokkal világosabb vagy sötétebb.    

Szpot

A gép a mérést a teljes képen végzi, de nagyobb súllyal veszi figyelembe 
a kép középső, 8 mm-es átmérőjű részét, amit a keresőben egy megfelelő 
referenciakör képvisel. Klasszikus megoldás a portrék fotózásához; 
olyankor javasolt, amikor 1 × értéket meg-haladó expozíciós tényezővel 
(szűrőtényezővel) rendelkező szűrővel dolgozik (  191).

Középre 
súlyozott

LeírásMód

A fény mérését a gép az 1005 képpontos RGB érzékelővel végzi, és az expozíciót 
az egész képről begyűjtött különböző adatok alapján állítja be. Ez a mód akkor 
a leghatékonyabb, ha a kép nagy részén világos (fehér vagy sárga) vagy sötét 
(fekete vagy sötétzöld) színek vannak többségben. A 3D Színes mátrix mód, 
amely az expozíció beállításához felhasználja az objektívtől kapott tárgytávolság-
adatokat, csak a G vagy D típusú objektívek használatakor elérhető. A Színes 
mátrix mód, amely nem tartalmazza a távolságra vonatkozó információt, a 
többi CPU objektívvel használható. A Mátrix fénymérés nem nyújt megfelelő 
eredményt az élesség rögzítésekor (  84), illetve az expozíció kompenzáció 
alkalmazásakor (  86), de használata a legtöbb egyéb szituációban ajánlott.

3D 
Színes 
mátrix/
Színes 
mátrix

 11 — Középre súlyozott (  145)
Ezzel az opcióval beállíthatja a középre súlyozott fénymérés módhoz a súlyozás 
legnagyobb értékét.

A fénymérési mód a  gomb nyomva tartásával 
és a főtárcsa forgatásával választható ki. A 
fénymérési mód a kijelzőben látható:
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Expozíciós mód
Ha a módválasztó tárcsát P, S, A vagy M állásba forgatja, akkor a következő 
oldalakon található leírások szerint beállíthatja a záridőt és a blendét.

 A CPU objektívek
Ha blendeállító gyűrűvel rendelkező CPU objektívet használ, rögzítse a gyűrűt a 
legkisebb blendére (legnagyobb f/értékre).   Más beállítás esetén a gép felfüggeszti az 
exponálást,  és a blende érték helyén a kijelzőn és a keresőben egy villogó  jelzés 
látható. A G típusú objektíveken nincs blendeállító gyűrű.

 A nem CPU objektívek
A nem CPU objektíveket csak M módokban használhatja: a blende az objektív blendeállító 
gyűrűjével kell állítható be. Más beállítás esetén a gép felfüggeszti az exponálást, és a 
kijelzőn és a keresőben a blende érték helyén egy villogó  jelzés látható.

 A mélységélesség ellenőrzése
A blendeállítás hatásának ellenőrzésére nyomja meg és 
tartsa nyomva a mélységélesség ellenőrzése gombot. Ha 
CPU objektívet használ, a fényképezőgép az objektívet 
arra a blende értékre állítja, amelyet    P vagy S módban a 
fényképezőgép, illetve   A vagy M módban a felhasználó 
választott ki, ami lehetővé teszi, hogy a keresőben 
ellenőrizze a mélységélességet (nem CPU objektívek 
esetén a mélységélesség nem ellenőrizhető).

 5 — ISO Auto (  142)
Ha az On (Be) opciót választja az 5. Felhasználói beállításnál (ISO auto), a fényképezőgép 
automatikusan a 200–1600 ISO tartományban variálja az érzékenységet, hogy akkor is 
biztosítsa az optimális expozíciót.   P és A módban a fényképezőgép olyankor módosítja 
az érzékenységet, amikor az optimális expozícióhoz szükséges záridő rövidebb, mint 1/
8000 mp, illetve hosszabb, mint a beállított érték (a záridő a beállított érték alá is eshet, 
ha az optimális expozíció ISO 1600-zal sem érhető el). Más esetben a fényképezőgép 
olyankor módosítja az érzékenységet, ha túllépi az expozíciós mérés kontrollhatárait    
(S módban), vagy ha a felhasználó által beállított záridővel az optimális expozició nem 
érhető el (M módban).

Ha az érzékenység eltér a felhasználó által meghatáro-
zott értéktől       , a kijelzőn és a keresőben villog az 
ISO AUTO felirat. A módosított érzékenységgel 
exponált képek információs megjelenítésekor az ISO 
érték pirosan jelenik meg. Vegye figyelembe, hogy a 
nagyobb érzékenységgel készített felvételeken nagyobb 
valószínűséggel lesz tapasztalható 

“
képzaj”.       
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P: Programautomatika
Ebben a módban a fényképezőgép egy beépített program (  78) segítségével 
automatikusan a szituációnak leginkább megfelelő értékekre állítja be a 
záridőt és blendét. Ez a mód pillanatfelvételekhez és minden olyan helyzethez 
ajánlott, amikor a fényképezőgépre bízza a záridő és a blende beállítását. Az 
expozíciót a Program eltolás (

“
flexible program”), az expozíció kompenzáció 

(  86) és az automatikus expozíció sorozat (  87) funkciók segítségével 
módosíthatja. A P mód csak CPU objektívek esetén használható.

A felvételkészítéshez Programautomatika módban:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát P állásba.

2 Komponálja meg a képet, állítson élességet és készítse el a felvételt.

 Program eltolás
P módban a főtárcsa forgatásával különböző záridő 
-blende kombinációkat választhat ki - ez a program 
eltolás (

“
flexible program”). Mindegyik kombináció 

ugyanazt az expozíciót eredményezi. Amíg a 
program eltolás érvényben van, a kijelzőn egy  
ikon látható. Az alapértelmezett záridő és blende 
értékek visszaállításához forgassa a főtárcsát, amíg a  

 ikon el nem tűnik . Az alapértelmezett értékeket a 
következő módokon is visszaállíthatja:   a fényképezőgép 
kikapcsolásával, a módválasztó tárcsa elforgatásával, a 
beépített vaku kinyitásával és lecsukásával,     a kétgombos 
visszaállítással (  111), valamint a 9. Felhasználói beállítás 
módosításával (EV step;  144).
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Ha a keresőben villog a vaku-kész jelzés ( ), akkor a megvilágítás növelésére a vaku 
is használható. A vaku-kész jelzés nem jelenik meg, ha kiválasztja a 20. Felhasználói 
beállítás Off (Ki) opcióját (Flash sign).

 Az expozíciós program
A P mód expozíciós programja az alábbi ábrán látható  :

A Fé (fényérték) maximális és minimális értéke függ az aktuális érzékenységtől (ISO 
megfeleléstől);     a fenti ábra ISO 200-as érzékenység esetén érvényes.     Ha Mátrix fény-
méréssel dolgozik, a fényképezőgép a 171/3 Fé fölötti értékeket  171/3 Fé-re csökkenti.

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

Blende

Záridő

A téma túl sötét. Növelje az érzékenységet (  46).

LeírásKijelzés

A téma túl világos. Használjon (külön megvásárolható) semleges (ND) 
szűrőt vagy csökkentse az érzékenységet (  46).

 Expozíciós figyelmeztetés
Ha a fényképezőgép túllépi az expozíciós mérési kontrollhatárait, akkor a kijelzőn és a 
keresőben az alábbi jelzések egyike látható: 
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S: Záridő előválasztás

S módban kiválaszthatja a záridőt, míg a fényképezőgép automatikusan 
olyan blendét választ ki, amely optimális expozíciót eredményez. A záridőt  
30mp és 1/8000 mp közötti értékre állíthatja. A hosszú záridőkkel elmosódottá 
teheti a mozgó témákat, és ezáltal mozgás benyomását keltheti a képen, a 
rövid záridőkkel pedig “megfagyaszthatja” a mozgást. Az S mód csak CPU 
objektívek esetén használható.

A felvételkészítéshez Záridő előválasztás módban:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát S állásba.

2 A főtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt 
záridőt.   

3 Komponálja meg a képet, állítson élességet és készítse el a felvételt.

Ha a keresőben villog a vaku-kész jelzés ( ), akkor a megvilágítás növelésére a vaku 
is használható. A vaku-kész jelzés nem jelenik meg, ha kiválasztja a 20. Felhasználói 
beállítás Off (Ki) opcióját (Flash sign).

A téma túl sötét. Válasszon hosszabb záridőt vagy növelje az 
érzékenységet (  46).

LeírásKijelzés

A téma túl világos. Válasszon rövidebb záridőt, csökkentse az érzékenységet 
(  46), vagy használjon (külön megvásárolható) semleges (ND) szűrőt.

 Expozíciós figyelmeztetés
Ha a fényképezőgép túllépi az expozíciós mérési kontrollhatárait, akkor a kijelzőn és a 
keresőben az alábbi jelzések egyike látható: 
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 Váltás az M és az S mód között
Ha a  vagy a  (hosszú idejű expozíció) záridőt választja ki M módban, majd 
ezután a záridő megváltoztatása nélkül átvált az S módra, a záridő kijelzése villogni 
kezd, és nem lehet felvételt készíteni. A fényképezéshez a főtárcsa forgatásával 
válasszon ki más záridőt. 

 A záridő és a fényképezőgép berázása
A fényképezőgép berázása által okozott életlenség elkerülésére a záridőnek 
(másodpercekben) fordított arányban rövidebbnek kell lennie, mint az objektív 
gyújtótávolsága (pl. ha az objektív gyújtótávolsága 300 mm, akkor a záridőnek 
rövidebbnek kell lennie 1/300 mp-nél). A hosszú záridők esetén állvány használata 
javasolt.    A berázás elkerülésére növelje az érzékenységet (  46), használja a beépített 
vakut (  94) vagy fényképezzen VR optikával.
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A: Blende előválasztás
A módban kiválaszthatja a blendét, míg a fényképezőgép automatikusan 
olyan záridőt választ ki, amely optimális expozíciót eredményez.  A szűkebb 
blende (nagyobb f/érték) növeli a mélységélességet, amivel a főtémát és a 
hátteret is élesen emeli ki. A nyitottabb blende (kisebb f/érték ) lágyítja a 
háttér részleteit és több fényt enged a fényképezőgépbe, amivel növeli a 
vaku hatótávolságát és csökkenti a homályos felvételek valószínűségét. Az A 
mód csak CPU objektívek esetén használható.

A felvételkészítéshez Blende előválasztás módban     :

1 Forgassa a módválasztó tárcsát A állásba.

2 A segédtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt 
blende értéket.  

3 Komponálja meg a képet, állítson élességet és készítse el a felvételt.

Ha a keresőben villog a vaku-kész jelzés ( ), akkor a megvilágítás növelésére a vaku 
is használható. A vaku-kész jelzés nem jelenik meg, ha kiválasztja a 20. Felhasználói 
beállítás Off (Ki) opcióját (Flash sign).

A téma túl sötét. Válasszon nyitottabb blendét (kisebb f/értéket) vagy 
növelje az érzékenységet (  46).

LeírásKijelzés

A téma túl világos. Válasszon szűkebb blendét (nagyobb f/értéket), 
csökkentse az érzékenységet (  46), vagy használjon (külön 
megvásárolható) semleges (ND) szűrőt.

 Expozíciós figyelmeztetés
Ha a fényképezőgép túllépi az expozíciós mérési kontrollhatárait, akkor a kijelzőn és a 
keresőben az alábbi jelzések egyike látható: 
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M: Manuális expozíció
M módban a záridőt és a blendét is beállíthatja. A záridőt a 30 mp és 1/8000 mp 
közötti értékekre állíthatja, illetve a hosszú idejű expozícióhoz határozatlan 
ideig is nyitva tarthatja a zárat ( ). A blende értéket az objektív 
legkisebb és legnagyobb blende értékei között állíthatja be.  A keresőben 
az expozíciós skála segítségével az aktuális felvételi körülményekhez és 
igényekhez igazíthatja az expozíciót.

A felvételkészítéshez manuális expozíció módban:  

1 Forgassa a módválasztó tárcsát M állásba.

2 A főtárcsával válassza ki a záridőt, a segédtárcsával pedig a blende 
értéket. Az expozíciós skálán     (lásd az átellenes oldalon) ellenőrizze az 
expozíciót, és addig módosítsa a záridő és a blende értékét, amíg be nem 
állítja a kívánt expozíciót.

3 Komponálja meg a képet, állítson élességet és készítse el a felvételt.
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 A vaku-kész kijelzés
Ha a keresőben villog a vaku-kész jelzés ( ), akkor a megvilágítás növelésére a vaku 
is használható. A vaku-kész jelzés nem jelenik meg, ha kiválasztja a 20. Felhasználói 
beállítás Off (Ki) opcióját (Flash sign).

 A hosszú idejű expozíciók
A  záridő esetén a zár addig marad nyitva, amíg nyomva tartja az exponáló 
gombot.  Késleltetett és azonnali távkioldó módban a  ikon jelenik meg a  
helyett; a zár kinyílik, amikor lenyomja a külön megvásárolható ML-L3 távkioldó 
exponáló gombját (késleltetés esetén a gomb lenyomása után 2 mp-cel), és addig marad 
nyitva, amíg ismét le nem nyomja a távkioldó exponáló gombját (legfeljebb 30 percig; 

 107). A Nikon teljesen feltöltött EN-EL3a akkumulátor vagy a külön megvásárolható 
EH-5 AC adapter használatát javasolja, hogy elkerülje az energiaellátás megszakadását 
a zár nyitva tartása alatt. Vegye figyelembe, hogy ha a zár bármilyen beállítás esetén 1 
mp-nél hosszabb ideig van nyitva, akkor az elkészülő felvételen alkalomszerű helyeken 
világos foltok (

“
zaj”) jelenhetnek meg.   

 A nem CPU objektívek
Ha M módban nem CPU objektívet használ, a kijelzőn és a keresőben a  jelzés 
látható. A blendét manuálisan kell beállítani az objektív blendeállító gyűrűjével, és a 
mélységélesség nem ellenőrizhető. A fényképezőgép expozíciós mérési rendszere nem 
használható, és az expozíciós szint nem jelenik meg az expozíciós skálán.

 Expozíciós skála
Az expozíciós skála a kijelzőn és a keresőben jelzi, ha az aktuális beállításokkal a kép 
alul- vagy túlexponált lesz.  A 9. Felhasználói beállítástól függően (EV step) az alul- vagy 
túlexponálás    mértéke 1/3 Fé vagy ½ Fé lépésekben jelenik meg. Ha a fényképezőgép 
túllépi az expozíciós mérési kontrollhatárait, a kijelzés villog.     

“
EV step” értéke 

“
1/3 step”

“
EV step” értéke 

“
1/2 step”

1/3 Fé-vel alulexponált ½ Fé-vel alulexponált

Optimális expozíció Optimális expozíció

Több mint 2 Fé-vel túlexponált Több mint 3 Fé-vel túlexponált
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Automatikus expozíció rögzítés
Ha középre súlyozott fényméréssel dolgozik, akkor az expozíció beállításakor 
a fényképezőgép a kép közepének adatait súlyozottan veszi figyelembe. 
Hasonló módon a szpot fénymérés alkalmazásakor az expozíció meghatározása 
a kiválasztott fókuszterületen belüli megvilágítási adatok alapján történik. Ha 
a téma az exponáláskor nincs a fénymérési területen belül, akkor az expozíció 
beállítása a háttér alapján történik, és előfordulhat, hogy a főtéma alul- vagy 
túlexponált lesz.   Ezt úgy kerülheti el, ha rögzíti az expozíciót:

1 Forgassa a módválasztó tárcsát P, S vagy A 
módba, és válassza ki a Középre súlyozott 
vagy a Szpot fénymérést  (M módban az 
expozíció rögzítésének nincs hatása, míg a 
Digitális programok használata nem javasolt, 
mivel ezekben nem lehet kiválasztani a 
Középre súlyozott és a Szpot fénymérést).

Amíg a megvilágítás rögzítése érvényben van, a keresőben   az EL jelzés 
látható.    

2 Pozícionálja a témát a kiválasztott fókuszmezőre és nyomja le félig 
az exponáló gombot  (a Középre súlyozott fénymérés használatakor a 
középső fókuszmezőre pozícionálja a témát). Tartsa félig nyomva az 
exponáló gombot,  a témát tartsa a fókuszmezőn belül és az expozíció 
rögzítéséhez nyomja meg az AE-L/AF-L gombot. Ellenőrizze, hogy a 
keresőben megjelenik-e a sikeres élességállítás kijelzése    (●).
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3 Az AE-L/AF-L gomb nyomva tartása közben komponálja újra a képet, 
majd készítse el a felvételt.      

 A fénymérési terület
Szpot fénymérés esetén a fényképezőgép a kiválasztott fókusztmezőhöz kapcsolt 2,3 
mm-es körben mért adatok alapján rögzíti az expozíciót. Középre súlyozott fénymérés 
esetén a fényképezőgép a kereső közepében lévő 8 mm-es körben mért adatok 
alapján rögzíti az expozíciót.

 A záridő és a blende értékek beállítása
Ha érvényben van az expozíció rögzítése, az alábbi beállításokat módosíthatja anélkül, 
hogy megváltoztatná a fénymérési adatokat:

Az új értékeket a keresőben és a kijelzőn ellenőrizheti. Vegye figyelembe, hogy a 
fénymérési mód nem változtatható meg, amíg érvényben van az expozíció rögzítése.

 15 — AE-L/AF-L (  147)
Ezzel az opcióval állíthatja be, hogy az AE-L/AF-L gombbal az élességet és az expozíciót 
(alapértelmezést), csak az élességet vagy csak az expozíciót lehessen rögzíteni. 
Kiválaszthatja továbbá, hogy az expozíció rögzítése az AE-L/AF-L gomb második 
megnyomásáig, a kép elkészítéséig vagy az expozíciós mérés kikapcsolásáig tartson.

 16 — AE rögzítés (  148)
Ha a +Release bttn (Exponáló gomb) opciót választja ki az AE Lock (Aut. expozíció 
rögzítés) beállításnál, akkor a fényképezőgép az expozíciót rögzíti, amikor félig 
lenyomja az exponáló gombot.

ZáridőS

BeállításokMód

Záridő és blende (program eltolás;  77)P

BlendeA
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Expozíció kompenzáció
Bizonyos típusú kompozíciók esetén a kívánt eredmény eléréséhez szükség 
lehet arra, hogy az expozíció kompenzációjával eltérjen a fényképezőgép 
által javasolt expozíciós értéktől.         Tapasztalati szabály, hogy a pozitív 
kompenzációra akkor lehet szükség, amikor a főtéma sötétebb a hátterénél, a 
negatív kompenzációra pedig akkor, amikor a téma világosabb a hátterénél.     

Az expozíció kompenzáció P, S és A módban hasnálható (M módban a 
változtatás csak az expozíciós skála kijelzését befolyásolja; a záridő és a 
blende érték nem változik).

1 Tartsa nyomva a  gombot és a főtárcsa 
forgatása közben a kijelzőn vagy a keresőben 
figyelje az expozíció kompenzáció értékét (az 
expozíciós skálán a 0 érték villog). Az expozíció 
kompenzációt a        –5 Fé (alulexponálás    ) és +5 Fé 
(túlexponálás   ) közötti tartományban,   1/3 Fé 
lépésekben állíthatja be.

Az expozíció kompenzáció aktuális értéke          a 
 gomb megnyomásával ellenőrizhető.  Az 

aktuális érték a kijelzőn egy  ikonnal együtt 
látható; a keresőben a pozitív értékeket a  
ikon, a negatívokat a  ikon jelzi.

2 Komponálja meg a képet, állítson élességet és 
készítse el a felvételt.   

A normál expozíció visszaállításához állítsa      ±0-ra az expozíció kompenzációt 
vagy alkalmazza a kétgombos visszaállítást   (  111). A fényképezőgép 
kikapcsoláskor nem állítja vissza az expozíció kompenzációt.     

 9 — A fényérték lépések (  144)
Ezzel az opcióval az expozíció kompenzáció beállításakor használt    lépésközt ½ Fé-re 
módosíthatja.

 10 — Expozíció kompenzáció (  145)
Ha kívánja, az expozíció kompenzációt a  gomb megnyomása nélkül is beállíthatja.

+2,0 Fé

–0,3 Fé

±0 Fé (  gomb lenyomva)
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Sorozatok
P, S, A és M módban a D70S háromféle sorozat módot kínál (A sorozatok  a 
digitális programokkal nem használhatók). Az alkalmazott sorozat típusa a 
12. felhasználói beállításnál kiválasztott opciótól függ (BKT set): AE & fl ash 
(Expozíció és vaku sorozat), AE only (Csak expozíció sorozat), Flash only 
(Csak vaku sorozat), illetve WB bracketing (Fehér-egyensúly sorozat) (  
146).

LeírásTípus

A fényképezőgép a sorozat képeit változó expozícióval - az 
expozíció kompenzáció funkcióval (P, S és A módban) vagy 
a felhasználó által (M módban) kiválasztott - legfeljebb 
±2 Fé eltéréssel - készíti el. Az exponáló gomb minden egyes 
lenyomásakor egy kép készül el    ; a teljes sorozathoz három 
exponálás szükséges     .

Expozíció sorozat
(AE & flash vagy 

AE only)

A fényképezőgép a felvételeknél a vaku teljesítményét variálja 
(legfeljebb ±2 Fé eltéréssel). Az exponáló gomb minden 
egyes lenyomásakor egy kép készül el    ; a teljes sorozathoz 
három exponálás szükséges     . Csak i-TTL és automata blende 
vakuvezérlési módban használható (  150).

Vaku expozíció 
sorozat 

(AE & flash vagy 
Flash only)

A fényképezőgép az exponáló gomb minden egyes lenyomásakor 
max. három képet készít az aktuális fehér-egyensúly 
változtatásával       (  92). A teljes sorozat kiexponálásához csak 
egyszer kell lenyomni az exponáló gombot.  Olyankor javasolt, 
ha kevert fényű megvilágításban fényképez, vagy szeretne 
kísérletezni a fehér-egyensúly különböző beállításaival   . NEF 
(Raw) és NEF + JPEG Basic képminőség esetén nem használható.

Fehér-egyensúly 
sorozat 

(WB bracketing)

 Digitális programok
Ha a fehér-egyensúly sorozat közben kiválaszt egy Digitális programot, akkor a 
fényképezőgép felfüggeszti a sorozatot, amíg ismét vissza nem tér P, S, A vagy M 
módba.
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Az expozíció és a vaku sorozat

1 Válassza ki a sorozat típusát        a 12. Felhasználói 
beállítással (BKT set;  146). Választható 
opciók: AE & flash (Expozíció és vaku sorozat, 
alapértelmezés),    AE only (Csak expozíció 
sorozat) és Flash only (Csak vaku sorozat).

2 A   gomb nyomva tartása közben forgassa 
el a főtárcsát,  amíg a  ikon meg nem 
jelenik a kijelzőn, és a  ikonok a kijelzőn és 
a keresőben villogni nem kezdenek.

3 A   gomb nyomva tartása közben a 
segédtárcsa forgatásával válassza ki a sorozat 
kívánt típusát  (  90–91).
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4 Komponálja meg a képet, állítson élességet 
és készítse el a felvételt.  A fényképezőgép a 
beállított programnak megfelelően változó 
expozícióval és/vagy vakuteljesítménnyel 
egymás után elkészíti a sorozat képeit. Az 
expozíció és a vakuteljesítmény módosításait 
a fényképezőgép hozzáadja az expozíció 
kompenzáció (  86) és a vaku expozíció 
kompenzáció értékéhez (  102).

Amíg a sorozat érvényben van, a kijelzőn és 
a keresőben villognak  a  ikonok. Mindegyik 
felvétel után a sorozat előrehaladásának 
kijelzéséből       eltűnik egy szegmens ( , 

 vagy ).  A középső szegmens ( ) 
a módosítás nélküli, a  szegmens a negatív 
kompenzációs, míg a  szegmens a pozitív 
kompenzációs felvétel elkészítésekor tűnik 
el. A sorozat összes képének kiexponálását 
követően a sorozat újraindul.

A sorozat leállításához tartsa nyomva a  gombot és addig forgassa 
a főtárcsát, amíg  a  már nem látható a kijelzőn. Az utoljára 
használt program a sorozat következő aktiválásakor ismét érvénybe 
lép.      A sorozatot úgy is leállíthatja, ha   a 12. Felhasználói beállítással a 
WB bracketing (Fehér-egyensúly sorozat) opciót választja ki, illetve 
végrehajtja a kétgombos visszaállítást   (  111), bár ebben az esetben 
a fényképezőgép nem őrzi meg a programot a sorozat következő 
alkalmazásához.  

 Felvételi mód
Egy kép, Önkioldó és Távkioldó módban az exponáló gomb mindegyik lenyomásakor 
csak egy kép készül el. Sorozatfelvétel esetén az exponálás  a sorozat-program 
kiexponálásakor leáll.  A felvételkészítés folytatásához ismét le kell nyomnia az 
exponáló gombot.
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A sorozat rendelkezésre álló programjai függnek a 9. Felhasználói beállítás 
értékétől (EV step;  144).

Képek 
száma

Megjelenés a 
kijelzőben

Sorozat 
kompenzációs 

értéke

  3 ±1/3 Fé 0; –0,3; +0,3

  3 ±2/3 Fé 0; –0,7; +0,7

Sorozat
sorrendje (Fé)

  3 ±1 Fé 0; –1,0; +1,.0

  3 ±11/3 Fé 0; –1,3; +1,3

  3 ±12/3 Fé 0; –1,7; +1,7

  3 ±2 Fé 0; –2,0; +2,0

  2 +1/3 Fé 0; +0,3

  2 +2/3 Fé 0; +0,7

  2 +1 Fé 0; +1,0

  2 +11/3 Fé 0; +1,3

  2 +12/3 Fé 0; +1,7

  2 +2 Fé 0; +2,0

  2 –1/3 Fé 0; –0,3

  2 –2/3 Fé 0; –0,7

  2 –1 Fé 0; –1,0

  2 –11/3 Fé 0; –1,3

  2 –12/3 Fé 0; –1,7

  2 –2 Fé 0; –2,0

9. Felhasználói 
beállítás
(EV step)

1/3 Fé lépés
(alapértelmezés)

 13 — Sorozat sorrendje (  146)
Ezzel az opcióval módosíthatja a sorozat képeinek elkészítési sorrendjét.
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Képek 
száma

Megjelenés a 
kijelzőben

Sorozat 
kompenzációs 

értéke

  3 ±½ Fé 0; –0,5; +0,5

  3 ±1 Fé 0; –1,0; +1,0

Sorozat
sorrendje (Fé)

  3 ±1½ Fé 0; –1,5; +1,5

  3 ±2 Fé 0; –2,0; +2,0

  2 +½ Fé 0; +0,5

  2 +1 Fé 0; +1,0

  2 +1½ Fé 0; +1,5

  2 +2 Fé 0; +2,0

  2 –½ Fé 0; –0,5

  2 –1 Fé 0; –1,0

  2 –1½ Fé 0; –1,5

  2 –2 Fé 0; –2,0

9. Felhasználói 
beállítás
(EV step)

1/2 Fé lépés

 Az expozíció és vaku sorozat folytatása   
Ha a sorozat befejezése előtt megtelik a memóriakártya, akkor a fényképezőgép a 
következő felvétellel folytatni tudja a sorozat exponálását, ha kicseréli a memóriakártyát 
vagy a képeket töröl a régiről.    Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozat 
összes képe elkészült volna, akkor a visszakapcsoláskor a sorozat azzal a felvétellel 
folytatódik, amelynél megszakadt.   

 Az expozíció és a vaku sorozat
Az expozíció és a vaku sorozatot a fényképezőgép a záridő és a blende értékek 
változtatásával (P módban), a blende érték változtatásával (S módban) vagy a záridő 
változtatásával (A és M módban) készíti el. Ha kiválasztja az On (Be) opciót az 5. 
Felhasználói beállításnál, akkor az optimális expozíció érdekében szükség van az 
érzékenység módosítására (ISO auto;    142) az expozíció vagy a vaku expozíció 
sorozat elindítása előtt.



92

Felvételkészítés —
Exp

o
zíció

3 A   gomb nyomva tartása közben a segédtárcsa 
forgatásával válassza ki a sorozat kívánt típusát  
(  93). Mindegyik lépés kb. 10 mired-nek felel 
meg (  51); ha a sorozat programjában foglalt 
képek száma meghaladja a memóriakártyára 
még rögzíthető képek számát, akkor a sorozat 
előrehaladásának kijelzése ( ,  
vagy ) villog.

A fehér-egyensúly sorozat

1 Válassza ki a WB bracketing (Fehér-egyensúly 
sorozat) opciót a   12. Felhasználói beállításnál 
(BKT set;  146). Vegye figyelembe, hogy 
a NEF (Raw) vagy a NEF+JPEG Basic 
képminőség kiválasztása esetén nem lehet 
fehér-egyensúly sorozatot készíteni.

2 Tartsa nyomva  a  gombot és addig forgassa 
a főtárcsát, amíg  a  ikon meg nem jelenik 
a kijelzőben. A kijelzőben a  ikon és az 
expozíciós skála végein a nyilak (  és ) 
villogni kezdenek. 

 Felvételi mód
Valamennyi módban (beleértve a sorozatfelvételt is) a fényképezőgép csak egyszer 
exponál, valahányszor lenyomja az exponáló gombot. A fényképezőgép mindegyik 
képet feldolgozza és a sorozat programjában meghatározott számú másolatot készít.

 A fényképezőgép kikapcsolása
Ha úgy kapcsolja ki a fényképezőgépet, hogy még folyamatban van a rögzítés, akkor a 
gép addig nem kapcsol ki, amíg nem rögzítette a sorozat összes képét.



93

Felvételkészítés —
Exp

o
zíció

4 Komponálja meg a képet, állítson élességet 
és készítse el a felvételt.  Mindegyik felvétel 
feldolgozásra kerül, amely révén a sorozat 
programjának megfelelően több másolat 
is rögzítésre kerül, mindegyik eltérő fehér-
egyensúly beállítással. A fehér-egyensúly 
változtatásának értéke hozzáadódik a fehér-
egyensúly finom-hangolásával módosított értékhez (  50).

Ha a sorozat programjában foglalt képek 
száma meghaladja a memóriakártyára még 
rögzíthető képek számát, akkor megjelenik 
a  ( ) felirat, és a sorozat 
előrehaladásának és a rögzíthető képek 
számának kijelzése villog. A felvételkészítés új 
memóriakártya behelyezésekor újrakezdhető.

Képek 
száma

Megjelenés a 
kijelzőben

  3 ±1 0; –1; +1

  3 ±2 0; –2; +2

Sorozat 
sorrendje

  3 ±3 0; –3; +3

  2 +1 0; +1

  2 +2 0; +2

  2 +3 0; +3

Képek 
száma

Megjelenés a 
kijelzőben

Sorozat 
sorrendje

  2 –1 0; –1

  2 –2 0; –2

  2 –3 0; –3

Feh.-
egy.

Feh.-
egy.

 13 — Sorozat sorrendje (  146)
Ezzel az opcióval módosíthatja a sorozat képeinek elkészítési sorrendjét.

A sorozat leállításához tartsa nyomva a  gombot és addig forgassa a főtárcsát, 
amíg  a  már nem látható a kijelzőn. Az utoljára használt program a sorozat 
következő aktiválásakor ismét érvénybe lép. A sorozatot úgy is leállíthatja, ha 
kiválasztja   a NEF (Raw) vagy a NEF+JPEG Basic képminőséget, vagy végrehajtja 
a kétgombos   visszaállítást (  111), bár ebben az esetben a fényképezőgép 
nem őrzi meg a programot a sorozat következő alkalmazásához.

Az alábbi táblázat bemutatja a fehér-egyensúly sorozat összes lehetséges 
programjában meghatározott képszámot, a kompenzációs értéket és a 
sorozat sorrendjét.
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A D70S egy 15/49 kulcsszámú Speedlight vakuval rendelkezik (ISO 200, 
m/ft; a kulcsszám ISO 100-nál 11/36). CPU objektív használatakor a 
beépített vaku felmérő elővillantásokat végez a TTL (“through-the-lens“ 
- objektíven keresztül megvalósított) technológiával (i-TTL vakuvezérlés). A 
beépített vakut nem csak akkor gyenge fényviszonyokban használhatja, de 
az árnyékok “kitöltésére“, az ellenfényes témák megvilágítására és portrék 
esetén a vörös-szem effektus csökkentésére is.

Az i-TTL vakuvezérlés
A CPU objektívekkel a következő vakuvezérlési módok használhatók:

Vakus fényképezés
A beépített vaku használata

LeírásVakuvezérlés

Az i-TTL kiegyenlített derítés módot a gép az M kivételével mindegyik 
módban automatikusan választja ki, illetve ha P, S és A módban 
szpot fényméréssel dolgozik. A vaku közvetlenül a fővillanás előtt 
egy sor - csaknem láthatatlan - ellenőrző elővillantást bocsát ki. Az 
elővillantásoknak a kép teljes területén a tárgyakról visszaverődő fényét 
az 1005 képpontos RGB érzékelő fogja fel, majd a fényképezőgép az 
így kapott adatokat a fénymérési rendszer adataival együtt elemzésnek 
veti alá, hogy a vakuteljesítmény megfelelő beállításával a főtéma és 
a környezet megvilágítása természetes egyensúlyba kerüljön. Ha G 
vagy D típusú objektívet használ, akkor a megfelelő vakuteljesítmény 
kiszámításakor a gép a tárgytávolságot is figyelembe veszi.

i-TTL 
kiegyenlített 

derítés 
digitális 

tükörreflexes 
gépekhez

A Normál i-TTL vaku módot a gép automatikusan állítja be M 
módban, illetve ha P, S és A módban szpot fényméréssel dolgozik. 
A vakuteljesítmény beállításakor a főtéma helyes expozíciója kap 
prioritást; a háttér világosságát a gép nem veszi figyelembe. Olyankor 
javasolt, ha a főtémát a háttér részletességének feláldozása árán is 
szeretné kiemelni, illetve ha expozíció kompenzációt alkalmaz.

Normál i-TTL 
vaku mód 
digitális 

tükörreflexes 
gépekhez

Ha nem CPU optikát használ, a beépített vaku csak akkor használható, ha 
a 19. Felhasználói beállításnál a Manual opciót választja ki (Flash mode; 

 150). A TTL opció kiválasztása esetén a beépített vaku nyitásakor a gép 
felfüggeszti az exponálást. A keresőben a vaku-kész jelzés ( ), valamint a 
kijelzőn a  ikon és a vakuszinkron mód jelzésének szélei villogni kezdenek.

 19 — Vakuvezérlési mód (  150)
A vakuvezérlési módot (Flash mode) a TTL, Manual és Commander mode (Vezérlő 
mód mód) opciók közül választhatja ki. Manual módban a beépített vaku kulcsszáma 
(m/ft) 17/56 (ISO 200), illetve 12/39 (ISO 100). A Commander mode az SB-800 vagy 
SB-600 vakukból összeállított vezeték nélküli több vakus rendszerhez használható.
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Vakuszinkron módok
P, S, A és M módban a következő vakuszinkron módok használhatók:

LeírásVakuszinkron mód

A legtöbb helyzetben javasolt mód. P és A módban a gép 
automatikusan 1/60 és 1/500 mp közötti záridővel dolgozik.

A vörös-szem effektus csökkentő lámpa a fő vakuvillanás előtt kb. 
1 mp-re villan fel: ezáltal a fotóalanyok pupillái összehúzódnak, 
amivel hatékonyan csökkentheti a vakuk használatakor gyakran 
jelentkező 

“
vörös-szem” effektust. Az exponálás 1 mp-es 

késleltetése miatt a vörös-szem effektus csökkentés nem javasolt, ha 
mozgó témákat fényképez, illetve minden olyan esetben, amikor a 
gép gyors reakciójára van szükség. Ne mozgassa a fényképezőgépet, 
amíg a vörös-szem effektust csökkentő lámpa világít.

S és M módban a vaku közvetlenül a zár lefutása előtt villan, 
amivel a mozgó tárgyak mögötti fénycsóva hatását örökítheti 
meg. P és A módban a fényképezőgép a hosszú szinkront 
alkalmazza a hátsó redőnyre, amivel biztosítja a főtéma és 
a háttér megfelelő expozícióját. A fényképezőgép berázása 
által okozott esetleges elmosódottság elkerülésére használjon 
állványt.

Szinkron a hátsó 
redőnyre

Hosszú szinkron a 
hátsó redőnyre

A gép a vörös-szem effektus csökkentést hosszú szinkronidővel 
kombinálja. Csak P és A módban használható. A fényképezőgép 
berázása által okozott esetleges elmosódottság elkerülésére 
használjon állványt. 

Hosszú szinkron 
vörös-szem effektus 

csökkentéssel

A vakuvillanást a gép hosszú (akár 30 mp) záridővel kombinálja, 
ezáltal esti vagy gyengén megvilágított felvételen jól exponálja 
a főtémát és a hátteret is.  Csak P és A módban használható. A 
fényképezőgép berázása által okozott esetleges elmosódottság 
elkerülésére használjon állványt. 

Hosszú szinkron

Vörös-szem effektus 
csökkentés

Szinkron az első 
redőnyre

 A vaku látószöge
A beépített vaku lefedése kb. egy 18 mm objektív látószögének felel meg. Egyes objektívek és 
blende értékek esetén előfordulhat, hogy a vaku nem tudja bevilágítani az egész témát (  101).

 ISO Auto (ISO automatikus szabályozása)
Az 5-ös egyéni beállítás „On” (Bekapcsolt) állapotában (ISO auto;  142) az érzékenység 
automatikusan az optimális vakuteljesítményhez állítódik be. Ennek következtében a közeli 
témák alulexponáltak lesznek, amennyiben vakut használ hosszú záridő mellett, napfényben 
vagy erős háttérfényben. Ilyen esetekben a lassú szinkrontól eltérő vakumódot használjon, 
vagy válassza az A, illetve az M módot, és állítson be nagyobb rekeszt.
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,  és  módban a következő vakuszinkron módok használhatók:

LeírásVakuszinkron mód

A vörös-szem effektus csökkentést (  95) a gép az első redőnyre 
időzített automatikus szinkronnal kombinálja.

Automatikus, 
vörös-szem effektus 

csökkentéssel

A vaku felnyitása ellenére rossz fényviszonyok között sem villan. 
Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a vaku nem emelkedik 
ki automatikusan.Kikapcsolt vaku

Rossz fényviszonyok, illetve ellenfényes téma esetén a vaku 
kiemelkedik, amikor félig lenyomja az exponáló gombot, majd 
exponáláskor automatikusan villan. A gép a záridőt az 1/60 és 
1/500 mp közötti tartományra korlátozza (1/125 és 1/500 mp közötti 
tartományra  módban). A fényképezőgép automatikusan az első 
redőnyre időzíti a vakuvillanást, ha a módválasztó tárcsát ,  
vagy  állásba forgatja.

Automatikus 
szinkron az első 

redőnyre

 Módban a következő vakuszinkron beállítások használhatók:

LeírásVakuszinkron mód

A vörös-szem effektus csökkentést (  95) a gép az automatikus 
hosszú szinkronnal kombinálja. A fényképezőgép berázása által 
okozott esetleges elmosódottság elkerülésére használjon állványt. 

Automatikus 
hosszú szinkron, 

vörös-szem effektus 
csökkentéssel

A vaku felnyitása ellenére rossz fényviszonyok között sem villan. 
Amikor félig lenyomja az exponáló gombot, a vaku nem emelkedik 
ki automatikusan.Kikapcsolt vaku

Gyenge fényviszonyok vagy ellenfényes téma esetén a vaku 
kiemelkedik, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. A 
vakuvillanást a gép hosszú (akár 1 mp) záridővel kombinálja, ezáltal 
esti vagy gyengén megvilágított felvételen jól exponálja a főtémát 
és a hátteret is.  A fényképezőgép berázása által okozott esetleges 
elmosódottság elkerülésére használjon állványt.  A fényképezőgép 
automatikusan hosszú szinkronnal dolgozik, ha a módválasztó 
tárcsát  állásba forgatja.

Automatikus 
hosszú szinkron
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A beépített vaku használata
A beépített vaku és CPU objektív használatakor kövesse az alábbi lépéseket.

1 Forgassa a módválasztó tárcsát a kívánt 
állásba (  10). A , ,  vagy  mód 
kiválasztása esetén folytassa a 4. lépéssel 
(  98). A fényképezőgép i-TTL kiegyenlített 
derítés módban dolgozik, és szükség esetén a 
beépített vaku automatikusan kiemelkedik.

2 Válassza ki a fénymérési módot. P, S és A 
módban a fénymérés határozza meg az 
alkalmazott vakuvezérlési módot (  94); az 
i-TTL kiegyenlített derítés mód aktiválásához 
válassza ki a Mátrix vagy a Középre súlyozott 
fénymérést. M módban, illetve a Szpot 
fénymérés használatakor P, S és A módban a 
fényképezőgép automatikusan a notmál i-TTL 
vaku módot aktiválja.

3 Nyomja meg a  gombot. A beépített vaku 
kiemelkedik és tölteni kezd. A vaku teljes 
feltöltését követően felvillan a vaku-kész 
jelzés.

 Automatikus vaku ( , ,  és  mód)
, ,  és  módban a beépített vakut nem lehet manuálisan felnyitni és villantani. 

A vaku csak akkor villan, ha ezt a fényviszonyok igénylik.

 Vörös-szem effektus csökkentés
Egyes optikák blokkolhatják a vörös-szem effektust csökkentő lámpát, emiatt a lámpa 
fénye nem éri el a fotóalanyt.

 Ha a vaku nincs használatban
Energiát takaríthat meg, ha használaton kívül lecsukja a vakut, amíg az a helyére nem 
kattan.
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4 Tartsa nyomva a  gombot és forgassa a főtárcsát, amíg a kijelzőn meg 
nem jelenik a kívánt vakuszinkron mód ikonja.

 Stúdióvaku rendszerek
A hátsó redőnyre időzített vakuszinkron mód nem működik a stúdióvakuk használata 
esetén, mivel nem érhető el a megfelelő szinkronizáció.    

Az elérhető opciók függnek a módválasztó tárcsával kiválasztott módtól:

Auto. szinkron 
az első redőnyre

Automatikus+
vörös-szem e.cs.

Kikapcsolt 
vaku

Automatikus 
hosszú 

szinkron

Auto. hosszú 
sz.+vörös-szem 

e.cs.

Kikapcsolt 
vaku

, , 

1 Csak P és A módban használható. Ha a módválasztó tárcsát S vagy M állásba 
forgatja, miután ezt az opciót P vagy A módban már kiválasztotta, a gép  
(Vörös-szem effektus csökkentés) vakuszinkron módba kapcsol.

2 Csak P és módban használható. Ha a módválasztó tárcsát S vagy M állásba 
forgatja, miután ezt az opciót P vagy A módban már kiválasztotta, a gép  
(Szinkron az első redőnyre ) vakuszinkron módba kapcsol.

3 P és A módban a gép a  (Hosszú szinkron a hátsó redőnyre ) vakuszinkront 
állítja be, ha elengedi a  gombot.

P, S, A, M

Szinkron a hátsó 
redőnyre 3

Hosszú szinkron 2

Szinkron az első 
redőnyre

Vörös-szem 
effektus csökkentés

Hosszú szinkron+
vörös-szem e.cs. 1
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5 Nyomja le félig az exponáló gombot, és ellenőrizze az expozíciót 
(a záridőt és a blendét). , ,  és  módban a beépített vaku a 
fényviszonyoknak megfelelően automatikusan kiemelkedik és tölteni 
kezd. A beépített vaku nyitásakor elérhető záridő és blende értékek az 
alábbi táblázatban láthatók.

Mód Záridő Blende

A fényképezőgép 
állítja be

A felhasználó által 
kiválasztott érték 3

P A fényképezőgép állítja be (1/500–1/60 mp) 1 72

S A felhasználó által kiválasztott érték (1/500–30 mp) 2 79

A A fényképezőgép állítja be (1/500–1/60 mp) 1 81

M A felhasználó által kiválasztott érték (1/500–30 mp) 2 82

A fényképezőgép állítja be (1/500–1/125 mp) —

A fényképezőgép állítja be (1/500–1/60 mp) —, 

A fényképezőgép állítja be (1/500–1 mp) —

A 
fényképezőgép 

állítja be

1 A hosszú záridő korlátozása a 21. Felhasználói beállítással lehetséges (Shutter 
spd;  152). A kiválasztott opciótól függetlenül Hosszú szinkron, Hosszú 
szinkron a hátsó redőnyre és Hosszú szinkron vörös-szem effektus csökkentéssel 
módban a fényképezőgép akár 30 mp-es záridőt is beállíthat. 

2 A beépített vagy külső vaku aktiválásakor az 1/500 mp-nél rövidebb záridőket a 
fényképezőgép 1/500 mp-re állítja.

3 A vaku hatótávolsága függ a blende értéktől. Nézze meg a vaku hatótávolságok 
táblázatát (  100) a blende beállításakor A és M módban.

6 Ellenőrizze, hogy a keresőben megjelenik-
e a vaku-kész jelzés. Ha a beépített vaku 
kiemelkedésekor a vaku-kész jelzés nem 
látható, akkor a fényképezőgép felfüggeszti 
az exponálást.

7 Komponálja meg a képet úgy, hogy a téma a vaku hatótávolságán belül 
legyen (  100), majd állítson élességet és készítse el a felvételt. Ha a 
kép elkészítése után a vaku-kész jelzés kb. 3 mp-ig villog, akkor a vaku a 
legnagyobb teljesítménnyel villant, akkor a vaku maximális teljesítménnyel 
villant, és a kép alulexponált lehet. Ellenőrizze az eredményt a monitoron. 
Ha a felvétel alulexponált, módosítsa a beállításokat, majd próbálja újra.
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 A beépített vaku használata
Ha a beépített vakut sorozatfelvételhez használja, a fényképezőgép az exponáló gomb 
lenyomásakor mindig csak egy felvételt készít.

A VR objektívek berázáscsökkentés (Vibration reduction) funkciójának nincs hatása, ha 
a beépített vaku töltése közben nyomja le félig az exponáló gombot.

Ha több egymást követő felvételhez is használja a beépített vakut, akkor az biztonsági 
okokból kis időre kikapcsolhat. Rövid szünet a beépített vaku újra használható.

 A vaku hatótávolsága, a blende és az érzékenység
A vaku hatótávolsága függ az érzékenységtől (ISO megfeleléstől) és a blende értéktől.

200

Blende értékek az alábbi ISO érzékenység esetén

250 320 400 500 640 800 1000 1250 m1600

2

2,8 3,2

8 9 10 11 13 14 16 18 20 22

4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11

5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 14 16

11 13 14 16 18 20 22 25 29 32

16 18 20 22 25 29 32 — — —

22 25 29 32 — — — — — — 0,6–0,7

0,6–0,9

0,6–1,4

0,6–2,7

0,6–3,8

0,6–1,9

3,5 4 4,5 5,65 6,3 7,1 0,7–5,48

2,2 2,5 2,8 3,2 43,5 4,5 5 1,0–7,55,6

Hatótávolság

A beépített vaku minimális tárgytávolsága 0,6 m.

P, , ,  és  módban a maximális fényerő (legkisebb f/érték) az érzékenységnek 
(ISO megfelelésnek) megfelelően korlátozott; ezt az alábbi táblázat mutatja:

Maximális blende az alábbi ISO értékek esetén

250

3

6

Mód

P, , , 

320

3,2

6,3

400

3,3

6,7

500

3,5

7,1

640

3,8

7,6

800

4

8

1000

4,2

8,5

1250

4,5

9

1600

4,8

9,5

200

2,8

5,6

Az érzékenység minden teljes lépéses növelésekor (pl. 200-ról 400-ra) a blende érték 
egy fél f/értékkel nő. Ha az objektív maximális fényereje kisebb a fent megadottnál, 
akkor a legnagyobb blende megegyezik az objektív maximális fényerejével.

Az i-TTL vakuvezérlés mindegyik érzékenység (ISO megfelelés) beállítással 
használható.
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 Kompatibilis objektívek
A beépített vaku bármilyen 18–300 mm-es gyújtótávolságú CPU objektívvel 
használható. Előfordulhat, hogy a beépített vaku nem tudja megfelelően bevilágítani a 
témát, ha az alábbi vakukat nem a táblázatban megadott minimális hatótávolságnak 
megfelelően vagy afölött használja:

A beépített vaku minimális tárgytávolsága 0,6 m. A makró zoom optikák makró 
tartományában a beépített vaku nem használható.

A beépített vaku 18–200 mm gyújtótávolságú Ai-S, Ai és módosított Ai (Ai-
modified) típusú nem CPU objektívekkel is használható. Az alábbi optikák bizonyos 
korlátozásokkal használhatók:
• Ai 25–50 mm f/4, 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 használható legalább 1,0 m-es tárgytávolsággal
• Ai 50–300 mm f/4.5, Ai-modified 50–300 mm f/4.5, Ai-S ED 50–300 mm f/4.5 és Ai-

modified 85–250 mm f/4: 135 mm-nél vagy afölött használható
• Ai ED 50–300 mm f/4.5: 105 mm-nél vagy afölött használható
• Ai-S ED és Ai-ED 200 mm f/2: nem használható

Objektív Zoom állás Minimális hatótávolság

20 mm
AF-S DX ED 12–24 mm f/4G

2,5 m

24 mm 1,0 m

20 mm, 24 mm
AF-S ED 17–35 mm f/2.8D

2,5 m

28 mm 1,0 m

20 mm, 24 mm

AF-S DX IF ED 17–55 mm f/2.8G

2,5 m

28 mm 1,5 m

35 mm 0,7 m

20 mm
AF ED 18–35 mm f/3.5–4.5D

2,0 m

24 mm 0,7 m

20 mm
AF 20–35 mm f/2.8D

1,5 m

24 mm 1,0 m

24 mmAF-S VR ED 24–120 mm f/3.5–5.6G 0,8 m

28 mm
AF-S ED 28–70 mm f/2.8D

3,0 m

35 mm 1,0 m

200 mm
AF-S VR 200–400 mm f/4G

4,0 m

250 mm 2,5 m

18 mmAF-S DX ED 18–70 mm f/3.5–4.5G (IF) 1,0 m
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Vaku expozíció kompenzáció
P, S, A és M módban a vaku expozíció kompenzációval eltérhet a fényképezőgép 
vakuvezérlési rendzere által választott vakuteljesítménytől (A digitális 
programok használatakor nemm állítható be vaku expozíció kompenzáció). 
A vakuteljesítmény növelhető, ha azt szeretné, hogy a főtéma világosabban 
látsszon a képen, illetve csökkenthető, ha szeretné elkerülni a felesleges 
megvilágítást és visszaverődéseket. Tapasztalati szabály, hogy a pozitív 
kompenzációra akkor lehet szükség, amikor a főtéma sötétebb a hátterénél, a 
negatív kompenzációra akkor, amikor a téma világosabb a hátterénél.

1 Forgassa a módválasztó tárcsát P, S, A vagy M állásba, és 
“
A beépített 

vaku használata” című rész 1–4. lépése szerint válassza ki a kívánt 
vakuszinkron módot (  97–98).

2 Tartsa nyomva a  gombot és a segédtárcsa 
forgatása közben a kijelzőn vagy a keresőben 
figyelje a vau expozíció kompenzáció 
beállítását. A vaku expozíció kompenzációt a 
–3 Fé (sötétebb) és a +1 Fé (világosabb) közötti 
tartományban, 1/3 Fé lépésekben állíthatja be.

A ±0-tól eltérő értékek esetén a  gomb 
elengedése után a kijelzőn és a keresőben 
megjelenik a  ikon. A vaku expozíció 
kompenzáció aktuális értéke a  gomb 
megnyomásával ellenőrizhető.

3 Készítse el a képet 
“
A beépített vaku használata” című rész 5–7. lépése 

szerint (  99).

A normál vaku expozíció visszaállításához állítsa ±0.0-ra az expozíció kompenzációt 
vagy alkalmazza a kétgombos visszaállítást (  111). A fényképezőgép 
kikapcsoláskor nem állítja vissza a vaku expozíció kompenzációt.

 A vaku expozíció kompenzációja külső vakukkal
A vaku expozíció a külön megvásárolható SB-800 és SB-600 vakuk használata esetén 
is kompenzálható.

 9 — A fényérték lépések (  144)
Ezzel az opcióval a vaku expozíció kompenzáció beállításakor használt lépésközt ½ Fé-
re módosíthatja.
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“
A beépített 

vaku haszná-lata” című rész 1–4. lépése szerint válassza ki a vakuszinkron 
módot (  97–98).

3 Pozícionálja a témát a kép közepére és az 
élesség-állításhoz nyomja le félig az exponáló 
gombot.

FV rögzítés
Ezzel a funkcióval a vakuteljesítményt rögzítheti, ami lehetővé teszi a 
képek újrakomponálását a vaku expozíció módosítása nélkül. Ezzel a 
nem középponti témák megfelelő vakus megvilágítását is biztosíthatja. A 
fényképezőgép a vakuteljesítményt automatikusan az érzékenység (ISO 
megfelelés) vagy a blende változásához igazítja. A vakuérték rögzítéséhez:

1 Válassza ki az FV Lock (FV rögzítés) opciót a 
15. Felhasználói beállításnál (AE-L / AF-L;  
147).

4 Miután ellenőrizte, hogy a vaku-kész jelzés 
látható a keresőben, nyomja meg az AE-L / 
AF-L gombot. A beépített vaku elővillantást 
bocsát ki, hogy meghatározza a szükséges 
vakuteljesítményt. A fényképezőgép ezen a 
fokozaton rögzíti a vakuteljesítményt, és a 
keresőben megjelenik az EL ikon.
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5 Komponálja újra a képet.

6 A felvétel elkészítéséhez teljesen nyomja le 
az exponáló gombot. Ha kívánja, a vakuérték 
rögzítésének feloldása nélkül további képeket 
is készíthet.

7 A vakuérték rögzítésének feloldásához nyomja 
meg az AE-L / AF-L gombot és ellenőrizze, hogy 
az EL ikon már nem látható-e a kijelzőn és a 
keresőben.

 FV-Lock (FV-rögzítés) használata a beépített vakuval
A beépített vaku használatakor az FV-rögzítés funkció csak akkor elérhető, ha a 19. 
egyéni beállításban (Flash mode (Vakumód)  150) a TTL beállítás (az alapértelmezett 
beállítás) van kiválasztva.

 Az FV rögzítés használata külső vakukkal
A vakuérték a külön megvásárolható SB-800 és SB-600 vakuk használata esetén is 
rögzíthető. Állítsa a vakut TTL módba (az SB-800 vaku az AA mód is használható; 
erről a vaku használati útmutatójában olvashat). Amíg az FV rögzítés érvényben 
van, a vakuteljesítmény módosítása automatikusan történik a zoom fej pozíciójának 
megfelelően.
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Az önkioldót a berázás csökkentésére vagy önarcképek készítésére 
használhatja hatékonyan. Az önkioldó használatához:

1 Szerelje a fényképezőgépet állványra (javasolt) vagy tegye egy stabil, sima 
felületre. 

2 Tartsa nyomva a  gombot és forgassa a 
főtárcsát, amíg  a  (Önkioldó  mód) ikon meg 
nem jelenik a kijelzőn.

Önkioldó mód
Az exponálás késleltetése

3 Komponálja meg a képet és állítson 
élességet.  Ha automatikusan állít élességet, 
az önkioldó aktiválásakor vigyázzon, nehogy 
valami akadályozza az objektívet. Egyszeri 
AF módban (  139) a fényképezőgép csak 
akkor készít képeket,    ha a keresőben látható a 
sikeres élességállítás kijelzése (●). 

 Takarja le a keresőt
A megfelelő expozíció érdekében   az M-től eltérő expozíciós módokban 
az exponáló gomb lenyomása előtt takarja el a kereső ablakát a 
kezével vagy a mellékelt DK-5 zárósapkával. Ezzel elkerülheti, hogy az 
automatikus expozíciót zavarja a keresőn keresztül beszűrődő fény.     A 
DK-5 felhelyezéséhez előbb vegye le a keresőről a szemkagylót, majd 
csúsztassa a helyére a DK-5 zárósapkát.
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4 Az önkioldó elindításához nyomja le teljesen 
az exponáló gombot. Az önkioldó LED  (az AF 
segédfénylámpa) villogni kezd, és hangjelzés 
hallható. 2 mp-cel a felvétel elkészítése előtt 
az önkioldó LED villogása megszűnik, és a 
hangjelzések gyakoribbakká válnak. A kép elkészítése után ismét az 
önkioldó mód kiválasztása előtti felvételi mód lép érvénybe.

 A beépített vaku
P, S, A és M módban az önkioldó működése megszakad, ha a kép 
elkészítése előtt kinyitja a beépített vakut. Az önkioldó vakunyitás utáni 
elindításához várjon, amíg a keresőben meg nem jelenik a vaku-kész 
jelzés, majd ezután nyomja meg az exponáló gombot.

Az önkioldó egy másik felvétel mód választásával kapcsolható ki. A 
fényképezőgép kikapcsolása az önkioldót is kikapcsolja, és visszaállítja az 
önkioldó kiválasztása előtt beállított felvétel módot.

 
Önkioldó módban a  záridő kb. 1/5 mp-nek felel meg.

 1 — Hangjelzés (  138)
Ezzel az opcióval állítható be az önkioldó visszaszámlálásakor hallható hangjelzés.

 24 — Önkioldó (  153)
Az önkioldó késleltetési idejének lehetséges értékei: 2 mp, 5 mp, 10 mp (alapértelmezés), 20 mp.
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A külön beszerezhető ML-L3 távvezérlő önarcképek készítésére, valamint a 
fényképezőgép távoli működtetésére használható.

 A távkioldó használata előtt
A távkioldó első használata előtt távolítsa el az elem átlátszó műanyag 
szigetelőlapját.

A távkioldó használata
A távvezérelt fényképezés

LeírásFelvételi mód

Gyors reakciót biztosít; a berázás miatti életlenség 
csökkentésére használható.Azonnali távkioldás

Ezzel időt ad a kezelőjének arra, hogy felvegye az 
önarcképhez szükséges testtartást.Késleltetett távkioldás

 A hosszú idejű expozíciók
Ha a távkioldót M módban használja, a  záridő is beállítható. Ennél a beállításnál 
a zár kinyílik, amikor lenyomja a külön megvásárolható ML-L3 távkioldó exponáló 
gombját (késleltetés esetén a gomb lenyomása után 2 mp-cel), és addig marad nyitva, 
amíg ismét le nem nyomja a távkioldó exponáló gombját (legfeljebb 30 percig;  83). 
A Nikon teljesen feltöltött EN-EL3a akkumulátor vagy a külön megvásárolható EH-5 
AC adapter használatát javasolja, hogy elkerülje az energiaellátás megszakadását a 
zár nyitva tartása alatt. Vegye fi gyelembe, hogy ha a zár bármilyen beállítás esetén 1 
mp-nél hosszabb ideig van nyitva, akkor az elkészülő felvételen alkalomszerű helyeken 
világos foltok (“zaj”) jelenhetnek meg.   

 A beépített vaku használata
Azokban a helyzetekben, amikor szükséges a vaku használata, a fényképezőgép a 
vaku töltését követően csak az ML-L3 távkioldó exponáló gombjára reagál. , ,  
és  módban a vaku töltése akkor kezdődik, amikor a késleltetett vagy az azonnali 
távkioldást kiválasztja; a vaku feltöltését követően a beépített vaku szükség esetén 
kiemelkedik, ha lenyomja az ML-L3 távkioldó exponáló gombját. Vörös-szem effektus 
csökkentés, Hosszú szinkron vörös-szem effektus csökkentés, Automatikus vaku 
vörös-szem effektus csökkentés és Automatikus hosszú szinkron módban az önkioldó 
LED kb. 1 mp-re felvillan a felvétel elkészítése előtt. Késleltetett távkioldó módban az 
önkioldó LED kb. 2 mp-ig villog, majd 1 mp-cel a felvétel elkészítése előtt a villogás 
egyenletes világításra vált.

Ha P, S, A és M módban a beépített vaku a távkioldó 2 mp-es késleltetési ideje alatt 
emelkedik ki, akkor a 2 mp-es időzítő működése megszakad. Várjon, amíg a vaku 
feltöltődik, majd a visszaszámlálás újraindításához nyomja meg az ML-L3 exponáló 
gombját.
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3 Komponálja meg a képet. Automatikus 
élességállítás (AF) módban az élesség a fény-
képezőgép exponáló gombjának lenyomásával 
is ellenőrizhető, annak ellenére, hogy a felvétel 
elkészítéséhez csak a távkioldón lévő exponáló 
gomb használható.

 Takarja le a keresőt
A megfelelő expozíció érdekében   az M-től eltérő expozíciós módokban 
az exponáló gomb lenyomása előtt takarja el a kereső ablakát a kezével 
vagy a mellékelt DK-5 zárósapkával. Ezzel megakadályozza, hogy az 
automatikus expozíciót zavarja a keresőn keresztül beszűrődő fény.     A 
DK-5 felhelyezéséhez előbb vegye le a keresőről a szemkagylót, majd 
csúsztassa a helyére a DK-5 zárósapkát.

A távkioldó használatához:

1 Szerelje a fényképezőgépet állványra (javasolt) vagy tegye egy stabil, sima 
felületre.  

2 Tartsa nyomva a  gombot és forgassa  a 
főtárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 
 (Késleltetett távkioldás) vagy a  (Azonnali 

távkioldás) ikon.

 1 — Hangjelzés (  138)
Ezzel az opcióval állítható be az a hangjelzés, amely a késleltetett távkioldás mód 2 
mp-es visszaszámlálása során, illetve azonnali távkioldás módban az exponáláskor 
hallható.

 25 — Távkioldás (  154)
Itt állítható be az az idő, amely elteltével a fényképezőgép automatikusan kilép a 
késleltetett vagy azonnali távkioldás módból; választható opciók: 1, 5, 10 és 15 perc.
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4 Irányítsa az ML-L3 jeladóját a fényképezőgép 
infravörös jelérzékelője irányába, majd nyomja 
meg az ML-L3 távkioldón az exponáló gombot 
(a távkioldó kültéri használatakor ellenőrizze, 
hogy a jeladó és az infravörös érzékelő útját 
nem blokkolja-e az optika vagy más akadály). 
Az élességállítás és a felvétel módja a 2. 
Felhasználói beállítástól függ (Autofocus;  
139).

A fényképezőgép nem állít élességet manuális élességállítás módban, 
illetve ha az élességállításhoz a fényképezőgép exponáló gombját 
használja.

A távvezérlő mód egy másik felvétel mód választásával kapcsolható ki. A 
fényképezőgép kikapcsolása esetén, vagy ha a 25-ös egyéni beállításoknál  
(Remote;  154) megadott időtartamon belül nem történt művelet, visszaáll 
a távvezérlő mód kiválasztása előtt beállított felvétel mód. Az alapértelmezett 
beállítás egy perc.

AF-S (Egyszeri AF)

A gép közvetlenül az élességállítást 
követően exponál. A felvétel 
elkészítésekor az önkioldó LED 
felvillan. Sikertelen élességállítás 
esetén a gép exponálás nélkül 
visszaáll készenléti módba.

Azonnali 
távkioldás

Az élesség beállítása után az 
önkioldó 2 mp-ig villog a kép 
el-készítése előtt. Sikertelen 
élesség-állítás esetén a gép 
exponálás nélkül visszaáll 
készenléti módba.

Késleltetett 
távkioldás

Az élesség beállítása után az 
önkioldó 2 mp-ig villog a kép 
elkészítése előtt.

A gép azonnal, élességállítás 
nélkül exponál. A felvétel 
elkészítésekor az önkioldó LED 
felvillan.

AF-C (Folyamatos AF)

2. Felhasználói beállításFelvételi 
mód

Kb. 5 m

Infravörös jelérzékelő

 MC-DC1 vezetékes távkioldó (  191)
A külön beszerezhető MC-DC1 vezetékes távkioldó lehetővé teszi a távolról történő 
zárkioldást, és használatával megelőzhető a fényképezőgép rázkódásából adódó 
bemozdulás. Az exponálógomb rögzítése hosszú időtartamú expozíciók (  83) és 
folyamatos exponálás (  62) esetén áll rendelkezésre.



110

Felvételkészítés —
A

 távkio
ld

ó
 h

aszn
álata

Az elem cseréje
Az ML-L3 távkioldó 3 V-os CR2025 lítium elemmel működik. Az elem 
cseréjéhez:

1 Az elemtartó kioldásához csúsztassa el a 
rögzítőkart az � ábra szerint, majd vegye ki 
az elemtartót a � ábra szerint.

2 Vegye ki az elemet az elemtartóból.

3 Helyezzen be egy új elemet úgy, hogy a 
“
+” 

oldal felfelé nézzen.

4 Csúsztassa be az elemtartót a távkioldóba, 
amíg a helyére nem kattan.

 Tartsa távol a gyermekektől
Ügyeljen arra, nehogy a gyermekek a szájukba vegyék és lenyeljék az akkumulátort 
vagy egyéb apró tartozékokat. Ha egy gyermek lenyel egy elemet, azonnal hívjon 
orvost.
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Felvételkészítés —
K

étg
o

m
b

o
s visszaállítás

A fényképezőgép alább felsorolt beállításait 
visszaállíthatja az alapértelmezett (

“
gyári“) 

értékekre, ha  egyszerre lenyomja és legalább 2 
mp-ig nyomva tartja a  és a  gombot 
(ezeket a gombokat egy zöld pont jelöli).   A 
Felhasználói beállítások nem módosulnak.

 R — Menü visszaállítás (  136)
A Felhasználói beállítások alapértelmezett értékeinek visszaállításához válassza ki a 
Reset (Visszaállítás) opciót az R. Felhasználói beállításnál (Menu reset).

Kétgombos visszaállítás
Az alapértelmezett értékek visszaállítása

Opció Alapértelmezés

Felvételi mód Egy kép*

Fókuszterület Középső†

Fénymérés Mátrix

Program eltolás Ki

AE rögzítés Ki‡

Opció Alapértelmezés

Vaku exp. 
kompenzáció Ki

FV rögzítés Ki‡

LCD háttérvilágítás Ki

* Önkioldó és távkioldó módokban a felvételi mód nem áll vissza az alapértelmezésre.
† Nem áll vissza, ha a Closest subjct (Legközelebbi téma) opciót választja ki a 3. 

Felhasználói beállításnál (AF-area mode).
‡ A 15. Felhasználói beállítás (AE-L/AF-L) értéke nem változik.

A gép a Fényképezés menü alábbi opcióit is visszaállítja.

Opció Alapértelmezés

ISO 200

Opció Alapértelmezés

Képminőség JPEG Normal

Képméret L

* A finomhangolás értéke 0.

Expozíció
kompenzáció ±0

Vakuszinkron mód

P, S, A, M Szinkron az első redőnyre

, , 
Auto. szinkron az 

első redőnyre

Auto. hosszú szinkron

Fehér-egyensúly Automatikus*

Képfeldolgozás Normal

Sorozatok Ki
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Ez a rész bemutatja a Visszajátszás módban 
rendelkezésre álló műveleteket, beleértve az index, 
a nagyított és a képinformációs visszajátszást.   

A visszajátszásról 
bővebben

A visszajátszási opciók
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 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

 Automatikus elforgatás (  126)
A függőleges (portré) tájolású képek nem jelennek meg függőlegesen, ha az Off 
(Ki) opciót választja ki a Visszajátszás menü Rotate tall (Automatikus elforgatás) 
pontjában. Vegye fi gyelembe, hogy a kikapcsolt (Off ) Image rotation (Elforgatás) 
funkcióval (  168) készített valamennyi kép vízszintes (tájkép) tájolásban látható, 
függetlenül a Rotate tall menüben beállított opciótól.

 7 — A képek ellenőrzése (  144)
A képek a rögzítéskor nem jelennek meg a monitoron, ha a 7. Felhasználói beállításnál 
az Off (Ki) opciót választja ki (Image review).

 22 — A monitor kikapcsolása (  153)
Ha      a 22. Felhasználói beállítással (Monitor off) megadott idő alatt semmilyen 
műveletet nem végez a fényképezőgéppel, akkor a monitor automatikusan kikapcsol, 
hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.

Normál visszajátszás
Fényképezés közben, illetve a  gomb megnyomásakor a fényképezőgép 
visszajátssza a felvételeket.

A függőleges (portré) tájolással készített képek 
függőlegesen jelennek meg.

Mialatt a fényképezőgép a 
memóriakártyára menti a képeket, 
azok automatikusan megjelennek a 

monitoron.

A rögzítés 
ideje alatt

A  gomb megnyomásával 
bármikor megjelenítheti az utoljára 

rögzített képet.

A  gomb
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Normál visszajátszás közben az alábbi műveletek elérhetők:

Funkció MűveletFunkció Leírás

További képek 
visszajátszása

A rögzítési idő szerinti megjelenítéshez nyomja meg 
a választógombot lefelé, a fordított sorrendhez pedig 
felfelé.

Képinformációk 
megjelenítése

Az aktuális képpel kapcsolatos adatok megjelenítéséhez 
nyomja meg a választógombot balra vagy jobbra (  
116).

Indexek 
visszajátszása

Az Index visszajátszás módba való átkapcsoláshoz 
nyomja meg a  gombot (  118).

 ( )
Kép nagyítása Az aktuális kép nagyításához nyomja meg a  gombot 

(  120).

Kép törlése

Az aktuális kép törléséhez 
nyomja meg a  gombot 
(  122). Megjelenik egy 
jóváhagyást kérő üzenet; a kép 
törléséhez ismét nyomja meg 
a  gombot, a törlés nélküli 
kilépéshez pedig nyomjon meg 
bármilyen egyéb gombot.

Kép védelme / 
védelem 
feloldása

A  ikonnal jelölt képek védettek és azokat nem 
lehet törölni   a  gombbal vagy a Visszajátszás menü 
Delete (Törlés) opciójával  (vegye figyelembe, hogy a 
memóriakártya megformázása   törli a védett képeket 
is  ). A kép védelméhez vagy védelmének feloldásához   
nyomja meg a  gombot (  121).

Menük 
megjelenítése

A visszajátszás befejezéséhez és a menük 
megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot (  39).

Exponáló 
gomb / 

Visszajátszás 
befejezése

A visszajátszás befejezéséhez és a Fényképezés módba 
való visszatéréshez nyomja meg a  gombot vagy 
nyomja le félig az exponáló gombot.
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Képinformációk
Normál visszajátszás módban a képinformációk átlátszóan jelennek meg a képen.         
Az információs oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a választógombot balra 
vagy jobbra;      az alábbi sorrendben lapozhat: Fényképezési adatok, 2. oldal ↔ 
Fényképezési adatok, 1. oldal ↔ Fájlinformációk ↔ Hisztogram ↔ Kiemelések.

Fájlinformációk

Fényképezési adatok, 1. oldal
  1 Védelem állapota .. 121
  2 Képszám / összes kép 

száma................... 126
  3 Fényképezőgép neve
  4 Rögzítés dátuma..... 16
  5 Rögzítés időpontja .. 16
  6 Fénymérés .............. 75

  7 Záridő..................... 76
  8 Blende érték ........... 76
  9 Expozíciós mód....... 76

Expozíció
kompenzáció .......... 86

10 Gyújtótávolság...... 185
11 Vakuvezérlés........... 94

Fényképezési adatok, 2. oldal
  1 Védelem állapota .. 121
  2 Képszám / összes kép 

száma................... 126
  3 Képfeldolgozás ....... 56
  4 Érzékenység

(ISO megfelelés)...... 46
  5 Fehér-egyensúly ...... 48

Fehér-egyensúly
módosítása ............. 50

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

  7 Képkeménység ....... 57
  8 Tónus kompenzáció

.............................. 58
  9 Színtér mód ............ 59

Színárnyalatok ........ 60
10 Színtelítettség ......... 60

  1 Védelem állapota .. 121
  2 Képszám / összes kép 

száma................... 126
  3 Mappa neve ......... 156

  4 Fájl neve ................. 41
  5 Képméret ............... 43
  6 Képminőség ........... 41
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Hisztogram

Kiemelések
  1 Védelem állapota ............................................... 121
  2 A kép legvilágosabb részei kiemelten  (villogó 

keretezésben) jelennek meg.
  3 Képszám / összes kép száma................................ 126

  1 Védelem állapota ............................................... 121
  2 Képszám / összes kép száma................................ 126
  3 Hisztogram, amely a világosságértékek eloszlását 

mutatja a képen.     A vízszintes tengely a képpontok 
világosságát mutatja: balra a kép sötétebb, jobbra 
annak világosabb részeit.    A függőleges tengely az 
adott világosságú képpontok számát jelzi.  

 A hisztogramok
A fényképezőgép hisztogramjai csak hozzávetőleges becslésként használhatók, és 
eltérhetnek az egyes képfeldolgozó alkalmazások által jelzett hisztogramoktól.

�� �

� �

�
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Több kép megjelenítése: Index visszajátszás
A képek négyes vagy kilences index oldalakon 
való megjelenítéséhez nyomja  meg a  gombot 
Normál visszajátszás módban. Az indexek 
megjelenítése közben az alábbi műveletek 
végezhetők el:   

Funkció MűveletFunkció Leírás

Képek 
kijelölése

A kívánt indexet a választógomb felső, alsó, bal és jobb 
oldali részeivel jelölheti ki.

Megjelenített 
képek számának 

módosítása

A négy és a kilenc képes Index, valamint a Normál 
visszajátszás módok között a  gombbal válthat.

 ( )Kép nagyítása
A kijelölt kép nagyításához nyomja meg a  gombot 
(  120).

Kép törlése

A kijelölt kép törléséhez 
nyomja meg a  gombot 
(  122). Megjelenik egy 
jóváhagyást kérő üzenet; a kép 
törléséhez ismét nyomja meg 
a  gombot, a törlés nélküli 
kilépéshez pedig nyomjon meg 
bármilyen egyéb gombot.

Kép védelme /
 védelem 
feloldása

A  ikonnal jelölt képek védettek és azokat nem 
lehet törölni   a  gombbal vagy a Visszajátszás menü 
Delete (Törlés) opciójával  (vegye figyelembe, hogy a 
memóriakártya megformázása   törli a védett képeket 
is  ). A kép védelméhez vagy védelmének feloldásához   
nyomja meg a  gombot (  121).

Menük 
megjelenítése

A visszajátszás befejezéséhez és a menük 
megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot (  39).

Exponáló 
gomb / 

Visszajátszás 
befejezése

A visszajátszás befejezéséhez és a Fényképezés módba 
való visszatéréshez nyomja meg a  gombot vagy 
nyomja le félig az exponáló gombot.
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 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

 22 — A monitor kikapcsolása (  153)
Ha  a 22. Felhasználói beállítással     (Monitor off) megadott idő alatt semmilyen 
műveletet nem végez a fényképezőgéppel, akkor a monitor automatikusan kikapcsol, 
hogy takarékoskodjon az akkumulátor energiájával.
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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 ideje alatt az alábbi műveletek végezhetők el:

Funkció Nyomja és / vagy forgassaFunkció Leírás

Nagyítási 
arány 

módosítása /
képrészletek 

léptetése

Nyomja meg a  
gombot. A monitor 
jobb alsó sarkában egy 

“
navigációs ablak“ 

mutatja a  gomb 
m e g n y o m á s a k o r 
megjelenő területeket. 
A kiválasztott terület méretének módosításához 
a  gomb nyomva tartása közben forgassa el 
a főtárcsát; vagy használja a választógombot, 
ha szeretné elmozgatni a 

“
navigációs ablak“ 

keretét.    A kiválasztott terület a  gomb 
elengedésekor megjelenik a monitoron.

 ( )
Nagyítás 

megszakítása /
folytatása

A  gomb megnyomásával megszakíthatja 
a nagyítást és visszatérhet normál vagy index 
visszajátszás módba.  A nagyítás folytatásához 
ismét nyomja meg a gombot.

Kép más 
részletének 

megjelenítése

A monitoron éppen 
nem látható képek 
m e g j e l e n í t é s é h e z 
használja a válasz-
tógombot.  A képrész-
letek gyorsabb   
mozgatásához tartsa 
nyomva a választógomb 
megfelelő részét. 
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A képek védelme törlés ellen
Normál és index visszajátszás módban a  gomb megnyomásával a 
képeket védelemmel láthatja el a véletlen törlés ellen. A védett képek nem 
törölhetők a  gomb megnyomásával, illetve a Visszajátszás menü Delete 
(Törlés) opciójával,  és egy Windows-os számítógépen való megjelenítéskor 
a DOS operációs rendszer “írásvédett” attribútumával rendelkeznek. Vegye 
fi gyelembe, hogy a memóriakártya     megformázása törli a védett képeket is.    

A kép védelméhez:

1 Jelenítse meg a képet normál visszajátszás módban vagy jelölje ki index 
oldalon.

2 Nyomja meg a  gombot. A képeket  ettől fogva  egy  ikon jelöli.

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

1 Jelenítse meg a képet normál visszajátszás módban vagy jelölje ki index 
oldalon.

2 Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a művelet 
jóváhagyását kérő üzenet.

3 A kép törléséhez ismét nyomja meg a  gombot. Ha nem kívánja törölni 
a képet, a kilépéshez nyomjon meg bármilyen más gombot.

 A védett és a rejtett képek
A  ikonnal jelölt felvételek védettek és nem törölhetők. A rejtett képek nem 
jelennek meg sem a normál, sem az index visszajátszásban, így azokat nem lehet 
törlésre kijelölni.

 Törlés (  124)
Több kép törléséhez használja a Visszajátszás menü Delete (Törlés) opcióját.
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A fényképezőgép számos beállítását a monitoron 
megjelenő menük opcióival lehet módosítani. Ez a 
fejezet az alábbi részekből áll:

A Visszajátszás menü
A Visszajátszás menü többek között a 
memóriakártyán tárolt képek kezelésének ez és 
automatikus megjelenítésének opcióit tartalmazza. 

A Fényképezés menü
A Fényképezés menüben olyan fejlett felvételkészítési 
opciók találhatók, mint a képfeldolgozás és a 
zajcsökkentés.

Felhasználói beállítások
A CSM (Custom Settings - Felhasználói beállítások) 
menüben részleteiben szabhatja testre a 
fényképezőgép működését. 

A Beállítás menü
Ez a menü a fényképezőgép alapbeállításait 
tartalmazza, többek között itt formázhatja meg 
a memóriakártyákat és állíthatja be a dátumot és 
az időt. 

Útmutató a 
menükhöz

A menü opciók tárgymutatója
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A Visszajátszás menü az alábbi pontokat tartalmazza:

A Visszajátszás menü
A képek kezelése

Opció

Delete (Törlés) 124–125

Playback fldr (Visszajátszás mappája) 126

Rotate tall (Automatikus elforgatás) 126

Slide show (Diabemutató) 127–128

Hide image (Kép elrejtése) 129

Print set (Nyomtatás előrendelés) 130–131

Ha a fényképezőgépben nincs memóriakártya, a Visszajátszás menü nem 
jelenik meg.

Törlés
A Törlés menü megjelenítéséhez válassza ki a Delete 
(Törlés) pontot, majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg 
a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

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

 A védett és a rejtett képek
A  ikonnal jelölt felvételek védettek és nem törölhetők. A rejtett képek (  129) 
nem jelennek meg az index oldalon, így törlésre sem jelölhetők ki.

 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

Opció Leírás

Selected A kijelölt képeket törli.  

All Az összes képet törli.
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További képek kijelöléséhez ismételje meg az 1. és 2. lépést. Ha 
szeretné visszavonni a kijelölést, válassza ki a képet, majd nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé. A kilépéshez a képek törlése nélkül 
nyomja meg a  gombot.

3

A kijelölt képek törlése: A Selected opció
A Selected (Kijelölt) opció kiválasztásakor  a Playback fl dr (Visszajátszás 
mappája) menüben kiválasztott mappákban lévő képek (  126) 
indexképekként jelennek meg .

Válassza ki a képet.

1

Jelölje ki a kiválasztott képet. A 
kijelölt képeknél megjelenik a  ikon.

2

Minden kép törlése: Az All opció
Az All opció kiválasztásakor megjelenik a jobb 
oldali ábrán látható jóváhagyást kérő üzenet. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig nyomja meg a  
gombot.
• Yes (Igen): törli a Playback fldr (Visszajátszás 

mappája) menüben kijelölt mappában vagy 
mappákban (  126) lévő összes rejtett képet. A fényképezőgép nem törli 
a védett és a rejtett képeket.

• No (Nem): a képek törlése nélkül kilép.

4 Megjelenik egy jóváhagyást kérő 
üzenet. A kívánt opció kiválasztásához 
nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig nyomja meg a  gombot.
• Yes (Igen): törli a kijelölt képeket
• No (Nem): a képek törlése 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 pontot (  
124), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Current

Visszajátszáskor csak a Beállítás menü Folders (Mappák) pontjában beállított 
mappában lévő képek láthatók (  156). Felvételkészítéskor a gép automatikusan 
ezt az opciót választja ki. Ha a gépben van memóriakártya és exponálás előtt 
kiválasztja ezt az opciót, megjelenik egy üzenet, miszerint a mappa nem 
tartalmaz képeket. A visszajátszás elindításához válassza ki az All opciót.

All
Visszajátszáskor az összes Design Rule for Camera File System (DCF) 
kompatibilis kép látható (az összes Nikon és a legtöbb más gyártmányú 
digitális fényképezőgéppel készített kép ilyen).    

Automatikus elforgatás
Ha szeretné beállítani, hogy a függőleges (portré) 
tájolással készített visszajátszáskor automatikusan 
függőlegesen legyenek láthatók a monitoron, 
válassza ki a Rotate tall (Automatikus elforgatás) 
pontot a Visszajátszás menüben (  124), majd 
nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Yes
(alapértel-

mezés)

A függőleges (portré) tájolású képek a visszajátszáskor is függőlegesen 
jelennek meg (hogy elférjenek a monitoron, a függőleges tájolású képek a 
többihez képest 2/3-os méretben láthatók).

No
A függőleges (portré) tájolású képek nem függőlegesen jelennek meg a 
visszajátszáskor.

 A képek elforgatása (  168)
A kikapcsolt (Off ) Image rotation (Elforgatás) funkcióval készített valamennyi kép vízszintes 
(tájkép) tájolásban látható, függetlenül a Rotate tall menüben beállított opciótól.
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Diabemutató
Ha egymás után, automatikus 

“
diabemutatóban“ 

szeretné visszajátszani a képeket, akkor a Visszajátszás 
menüben válassza ki a Slide show (Diabemutató) 
pontot (  124) és nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg 
a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Start Elindítja a diabemutatót.

Frame intvl Beállítja az egyes képek megjelenítési idejét.

A diabemutató elindítása: A Start opció
A diabemutatót a Start opcióval indíthatja el. A fényképezőgép a rögzítés 
sorrendjében, kis szünetekkel visszajátssza a Playback fldr (Visszajátszás 
mappája) 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:

Funkció MűveletFunkció Leírás

Léptetés előre 
vagy hátra egy 

képpel

Az előző vagy a következő kép megjelenítéséhez nyomja 
meg a választógombot felfelé vagy lefelé.

Képinformációk 
megjelenítése

A képinformációk megjelenítéséhez a diabemutató alatt 
nyomja meg a választógombot balra vagy jobbra.

Szünet
A diabemutató szüneteltetéséhez nyomja meg a  
gombot (  128).

Kilépés a 
Visszajátszás menübe

A diabemutató befejezéséhez és a kilépéshez a 
Visszajátszás menübe nyomja meg a  gombot.

Kilépés a 
Visszajátszás módba

A diabemutató befejezéséhez és az aktuális kép 
visszajátszásához nyomja meg a  gombot.

Exponáló 
gomb

Kilépés a 
Fényképezés 

módba

A diabemutató befejezéséhez, a monitor kikapcsolásához 
és a Fényképezés módba való visszatéréshez nyomja le 
félig az exponáló gombot.
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A diabemutató befejezésekor, illetve annak 
szüneteltetésekor (a  gomb megnyomása után) 
megjelenik a jobb oldali ábrán látható üzenet. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.
• Restart (Újraindítás): Folytatja a diabemutatót.
• Frame Intvl (Képfrissítési sebesség): Módosítja a képek megjelenítésére 

fenntartott időt.

A diabemutató befejezéséhez és a Visszajátszás menübe való visszatéréshez 
nyomja meg a választógombot balra vagy nyomja meg a  gombot.

A megjelenítés idejének módosítása: A Frame intvl opció
Ha a Frame intvl (Képfrissítési sebesség) opciót 
választja ki a Slide show (Diabemutató) menüből 
vagy a szüneteltetési menüből, akkor megjelenik 
a jobb oldali ábrán látható menü. Ha szeretné 
módosítani a képek megjelenítési idejét, akkor 
a megfelelő opció kijelöléséhez  nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, majd az előző 
menühöz való visszatéréshez jobbra.        
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A képek elrejtése
A Hide image (Képek elrejtése) menüben 
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 pontot (  124), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A  Playback 
fl dr (Visszajátszás mappája) menüben (  126) 
kiválasztott mappában vagy mappákban lévő 
képek  indexképekként jelennek meg.

Válassza ki a képet.

1

Jelölje ki a kiválasztott képet. A kijelölt 
képeknél megjelenik a  ikon.

2

További képek kijelöléséhez 
ismételje meg az 1. és 2. lépést. Ha 
szeretné visszavonni a kijelölést, 
válassza ki a képet, majd nyomja 
meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé. A kilépéshez a 
képek rejtettségi állapotának 
módosítása nélkül nyomja meg a 

 gombot.

3

Fejezze be a műveletet és térjen 
vissza a Visszajátszás menübe.

4

 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 kép megkapja.

 A védett és a 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 is. Ezt az információt 
a fényképezőgép a memóriakártyán a  Digital Print Order Format (DPOF 
- Digitális nyomtatás előrendelés formátum) szerint tárolja. Ezután a kártyát 
kiveheti a fényképezőgépből, és a kijelölt képeket bármilyen DPOF kompatibilis 
eszközön kinyomtathatja.
A Visszajátszás menüben válassza ki a Print set 
(Nyomtatás előrendelés) pontot (  124), majd 
nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Select / set Kijelöli a nyomtatni kívánt képeket.

Deselect all?
Visszavonja az összes kép nyomtatási 
előrendelését.

 Ha a 
“
Print Set” pont nem elérhető

Ha a Visszajátszás menüben nem elérhető a Print set (Nyomtatás előrendelés) menüpont, 
akkor a memóriakártyán nincs elegendő hely a nyomtatási előrendelés elmentésére. Töröljön 
néhány képet, majd próbálja újra.

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

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

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

 Exif 2.21 verzió
A D70S fényképezőgép támogatja az Exif (Exchangeable Image File Format for Digital 
Still Cameras - Kompatibilitási képfájl formátum a digitális fényképezőgépekhez) szabvány  
2.21 verzióját, amely lehetővé teszi a képekkel együtt tárolt információk felhasználását az 
optimális színreprodukció érdekében az Exif kompatibilis nyomtatókon.             
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A nyomtatás előrendelés módosítása: A Select / Set opció
A Select / set (Kijelölés/beállítás) opció kiválasztásakor  a Playback fl dr 
(Visszajátszás mappája) menüben (  126) kiválasztott mappában vagy 
mappákban lévő  indexképekként jelennek meg.

• Ha szeretné, hogy a nyomatokon megjelenjen a záridő és a blende értéke 
is, válassza ki a Data imprint (Adatok kinyomtatása) opciót, majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. Az opció mellett megjelenik a ✔ jelzés.

• Ha szeretné, hogy a nyomatokon látható legyen a rögzítés ideje, válassza 
ki az Imprint date (Dátum kinyomtatása) opciót, majd nyomja meg a 
választógombot jobbra. Az opció mellett megjelenik a ✔ jelzés.

• Ha szeretné megszüntetni egy opció kijelölését, akkor válassza ki az opciót, 
majd nyomja meg a választógombot jobbra.

A nyomtatási beállítások befejezéséhez és a Visszajátszás menühöz való visszatéréshez 
válassza ki a Done (Kész) opciót, majd nyomja meg a választógombot jobbra. A 
kilépéshez a nyomtatás előrendelés módosítása nélkül nyomja meg a  gombot.

4

1 Válassza ki a képet.

2 A kiválasztott kép kijelöléséhez 
nyomja meg a választógombot felfelé, 
és a példányszámot állítsa 1-re. A 
kijelölt képeknél megjelenik a  ikon. 
A példányszám (max. 99) beállításához 
nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé.

További képek kijelöléséhez ismételje meg az 1. és 2. lépést. A kép 
kijelölésének visszavonásához nyomja meg a választógombot lefelé, 
amikor a példányszám elérte az 1-et. A kilépéshez a nyomtatás 
előrendelés módosítása nélkül nyomja meg a  gombot.

3
Fejezze be a nyomtatás előrendelését 
és jelenítse meg a nyomtatási opciók 
menüjét. Az opció kijelöléséhez 
nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé.
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A Fényképezés menü az alábbi pontokat tartalmazza:

A Fényképezés menü
Fényképezési opciók

Opció

Optimize image (Képfeldolgozás) * 56–61

Long exp. NR 
(Hosszú expozíció zajcsökkentéssel) 133

Image quality (Képminőség) 41–42

Image size (Képméret) 43–45

White bal. (Fehér-egyensúly) * 48–55

ISO 46–47

Képfeldolgozás
Ha a módválasztó tárcsát 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 választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

* Csak akkor elérhető, ha a módválasztó tárcsát P, S, A 
vagy M állásba forgatja.
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Hosszú idejű expozíció zajcsökkentéssel
Itt állíthatja be, hogy az 1 mp vagy hosszabb 
záridővel exponált képeken a gép megpróbálja-
e csökkenteni a 

“
zajt” (alkalomszerű helyeken 

megjelenő világos képpontok, amelyek hosszú 
záridők alkalmazásakor, különösen a kép sötétebb 
részein láthatók).    A Fényképezés menüben 
válassza ki a Long Exp. NR (Hosszú expozíció 
zajcsökkentéssel) pontot (  132), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

 A memóriapuffer
Az alábbi felsorolás azt mutatja, hogy a memóriapuffer maximálisan hány képet tud 
tárolni aktív zajcsökkentés esetén:

Opció Leírás

Off (Ki)
(alap-

értelmezés)

Kikapcsolja a zajcsökkentést; a fényképezőgép visszaáll a szokásos 
működésre.

On (Be)

Az  1 mp-es vagy hosszabb záridők esetén a 
fényképezőgép zajcsökkentést végez.  A képek 
feldolgozásához szükséges idő a szokásosnak 
több mint kétszerese.   A feldolgozás alatt a 
záridő és a blende érték kijelzésének helyén  a 

 jelzés villog.   A következő képet 
akkor lehet elkészíteni, ha már nem látható a 

 jelzés. 

Képminőség Képméret Képek száma

RAW  3—

FINE

 7L

 5M

17S

NORM

10L

 5M

25S

Képminőség Képméret Képek száma

BASIC

17L

 5M

47S

RAW+BASIC  3L
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Képminőség
A képminőséget a jobb oldali ábrán látható opciók közül 
választhatja ki. Erről a 

“
Felvételkészítés: Képminőség, 

képméret” című részben olvashat (  41).

Képméret
A képméret az L (3008 × 2000), M (2240 × 1488) 
és S (1504 × 1000) opciók közül választhatja ki. 
Erről a 

“
Felvételkészítés: Képminőség, képméret” 

című részben olvashat (  43).

Fehér-egyensúly
Ez az opció csak akkor elérhető, ha a módválasztó 
tárcsát P, S, A vagy M állásba forgatja. Erről a 

“
Felvételkészítés: Fehér-egyensúly” című részben 

olvashat (  48).

ISO
Az érzékenység (ISO megfelelés) szükség esetén 
az alapértelmezett ISO 200 fölé növelhető. Erről 
a 

“
Felvételkészítés: Érzékenység (ISO megfelelés)” 

című részben olvashat (  46).
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A Felhasználói beállítások (
“
Custom Settings“ - CSM) 

menüben a fényképezőgép funkcióit egyéni igényeinek 
megfelelően állíthatja be. Ha a Beállítás menüben CSM 
menü menüpontjában a Simple (Egyszerű) nézetet 
választja ki (  161), akkor a Felhasználói beállítások 
menüben az alábbi pontok jelennek meg:

Felhasználói beállítások
A fényképezőgép beállításainak finomhangolása

Ha a Detailed (Részletes) opciót választja ki a a CSM menu menüben, akkor 
további 16 menüpont jelenik meg:

 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

Opció

Menu reset (Menü visszaáll.) 136–137R

Beep (Hangjelzés) 13801

Autofocus (Auto. élességáll.) 13902

AF-area mode (AF mező mód) 14003

AF assist (AF segédfény) 14104

Opció

ISO auto (Automatikus ISO) 142–14305

No CF card? (Nincs CF kártya?) 14306

Image review (Képek ellenőrz.) 14407

Grid display (Pozícionáló háló) 14408

EV step (Fényérték lépések) 14409

Opció

Exp comp. (Exp. kompenzáció) 14510

Center wtd (Középre súlyozott) 14511

BKT set (Sorozatok beállításai) 14612

BKT order (Sorozatok sorr.) 14613

Command dial (Vezérlőtárcsa) 14714

Opció

AF area illm (AF mező kiemelése) 14918

Flash mode (Vakuvezérlési mód) 150–15119

Flash sign (Vaku jelzése) 15220

Shutter spd (Záridő) 15221

Monitor off (Monitor kikapcs.) 15322

AE-L / AF-L (AE/AF rögzítés) 14715

AE lock (AE rögzítés) 14816

Focus area (Fókuszmező) 14817

Meter-off (Fénymérés kikapcs.) 15323

Self-timer (Önkioldó) 15324

Remote (Távvezérlés) 15425

Az első és az utolsó menüpont egymáshoz kapcsolódik. Ha megnyomja a 
választógombot lefelé, amikor a 09 EV step (egyszerű nézetben) vagy a 25 Remote 
(részletes nézetben) menüpont látható, akkor a kijelölés az R Menu reset menüpontra 
ugrik. Ha megnyomja a választógombot felfelé, miközben a kijelölés az R Menu reset 
menüponton van, akkor a kurzor a 09 EV step vagy a 25 Remote menüpontra kerül.
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A HELP (Súgó) gomb
Ha szeretne segítséget kapni a Felhasználói beállításokhoz, nyomja meg a 

 (HELP) gombot, amikor a kurzor a CSM menü valamelyik pontján vagy a 
felhasználói beállítások különböző opcióin van.

 Kétgombos visszaállítás
A kétgombos visszaállítással (  111) a Felhasználói beállítások opcióit nem lehet 
visszaállítani.

Az R Felhasználói beállítás: A menü visszaállítása
A Felhasználói beállítások alapértelmezett 
értékeinek visszaállításához válassza a Menu reset 
(Menü visszaállítása) pontot a CSM menüben (  
135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

No
(alapértel-

mezés)

A beállítások megváltoztatása nélkül kilép a 
menüből.

Reset Visszaállítja az alapértelmezett értékeket.
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Az alábbi táblázat az alapértelmezett értékeket foglalja össze.

Opció Alapértelmezés

Menu reset NoR

Beep On01

Autofocus AF-S*02

AF-area mode Single area †03

AF assist On04

Opció Alapértelmezés

ISO auto Off05

No CF card? Release lock06

Image review On07

Grid display Off08

EV step 1/3 Step09

Exp comp. Off10

Center wtd � 8 mm11

BKT set AE & flash12

BKT order MTR>Under>Over13

Command dial No14

AF area illm Auto18

Flash mode TTL19

Flash sign On20

Shutter spd 1/6021

Monitor off 20 s22

AE-L / AF-L AE / AF Lock15

AE lock AE-L button16

Focus area No wrap17

Meter-off 6 s23

Self-timer 10 s24

Remote 1 min25

* A  módok alapbeállítása a AF-C.
† A , , , ,  és  módok alapbeállítása a Closest subjct (Legközelebbi 

téma).
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1. Felhasználói beállítás: Hangjelzés
A fényképezőgép hangszórójának be- és 
kikapcsolásához válassza ki a CSM menü Beep 
(Hangjelzés) pontját (  135), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig jobbra.

Opció Leírás

On (Be)
(alapértel-

mezés)

A hangszóró bekapcsolva; a  megjelenik a 
kijelzőn. A hangjelzés a következő esetekben 
hallható: időzített exponáláskor (önkioldó és 
távkioldó módban), ha a kép elkészül a azonnali 
távkioldó módban, illetve ha a gép élesre állította 
a témát Egyszeri AF módban (az élességállítás 
választókapcsolója AF állásban van, és a 2. 
Felhasználói beállításnál az AF-S aktív).

Off (Ki)
A hangszóró kikapcsolva; hangjelzés nem hallható. 
A kijelzőn a  ikon látható
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2. Felhasználói beállítás: Automatikus élességállítás
Itt állíthatja be az élességállítás módját, amikor az 
élességállítási mód választókapcsolója AF állásban 
van: ehhez válassza ki az Autofocus (Automatikus 
élességállítás) pontot a CSM menüben (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

AF-S *

Ez a Single-servo AF (Egyszeri AF) mód (  64). 
A gép rögzíti az élességet, ha az élességállítás 
jelzése (●) megjelenik a keresőben; a képet csak 
ekkor lehet elkészíteni, ha a téma éles. A kijelzőn 
az AF-S felirat látható, ha az élességállítási mód 
választókapcsolóját AF állásba állítja.

AF-C †

Ez a Continuous-servo AF (Folyamatos AF) mód 
(  64). A gép folyamatosan élességet állít, amíg 
félig nyomva tartja az exponáló gombot; a képet 
ekkor is el lehet készíteni, ha a téma nem éles. A 
kijelzőn az AF-C látható, ha az élességállítási mód 
választókapcsolóját AF állásba állítja.

* A P, S, A, M, , , , ,  és  mód alapértelmezett beállítása. A 2. Felhasználói 
beállítás automatikusan AF-S lesz, ha a módválasztó tárcsát , , , ,  vagy  
állásba forgatja.

† A  mód alapértelmezett beállítása. A 2. Felhasználói beállítás automatikusan AF-C 
lesz, ha a módválasztó tárcsát  állásba forgatja.
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3. Felhasználói beállítás: AF mező mód
Itt állíthatja be a fókuszmező kiválasztásának módját, 
amikor az élességállítás választókapcsolója AF 
állásban van: ehhez válassza ki az AF-area mode (AF 
mező mód) pontot a CSM menüben (  135), majd 
nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

1 A kiválasztott fókuszmező a kijelzőn és a keresőben is látható.
2 A P, S, A, M és  mód alapértelmezett beállítása. A 3. Felhasználói beállítás automatikusan 

Single area lesz, ha a módválasztó tárcsát  állásba forgatja.
3 A , , , ,  és  mód alapértelmezett beállítása. A 3. Felhasználói beállítás automatikusan 

Closest subjct lesz, ha a módválasztó tárcsát , , , ,  vagy  állásba forgatja.
4 Az aktív fókuszmező az élesség beállítása után a kijelzőn és a keresőben is látható.

LeírásOpció

Manuálisan választhatja ki a fókuszmezőt (  66); 
a gép csak a kiválasztott fókuszmezőn lévő témára 
állít élességet. Viszonylag statikus kompozíciókhoz 
ajánlott, amelyeken a téma várhatóan a kiválasztott 
fókuszmezőn belül marad.     Tele előtétlencsék 
használatakor, illetve rossz fényviszonyok között 
is javasolt.

Single
area 

(Egymezős 
AF) 1, 2

A fókuszmezőt manuálisan választhatja ki (  66), 
de a gép az élességállításhoz több fókuszmezőt is 
felhasznál.   Még ha a téma rövid időre el is hagyja a 
kiválasztott fókuszmezőt, a gép akkor is képes azt 
élesre állítani a többi fókuszmezőből nyert adatok 
alapján        (a kiválasztott fókuszmező a keresőben 
nem módosul). Kiszámíthatatlanul mozgó témák 
fotózásához ajánlott, és minden olyan szituációhoz, amikor a témát nehezen 
lehet benntartani a kiválasztott fókuszmezőn belül.     

Dynamic
area 

(Dinamikus 
AF mező) 1

A gép automatikusan a legközelebbi témát 
tartalmazó AF keretet választja ki; az élesség 
beállításakor az aktív fókuszmező kiemelten jelenik 
meg (  8). Ha a téma ki is mozdul a fókuszmezőről,       
a fényképezőgép még mindig élesre tudja állítani a 
szomszédos fókuszmezők adatai alapján. Ha az AF-
S opciót választja ki a 2. Felhasználói beállításnál 
(Autofocus;  139), akkor a gép rögzíti a témára állított élességet. Ezzel 
elkerülheti az életlen felvételeket, ha szeszélyesen mozgó témákat fényképez.

Closest
subjct 
(Leg-

közelebbi 
téma) 3, 4
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4. Felhasználói beállítás: AF segédfény
Itt állíthatja be, hogy villanjon-e a beépített AF 
segédfény, hogy segítse az élességállítást, ha a 
téma megvilágítása gyenge: ehhez válassza ki az 
AF-assist (AF segédfény) pontot a CSM menüben 
(  135), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja 
meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a 
választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

On (Be)
(alapértel-

mezés)

Az AF segédfény megfelelő feltételek megléte esetén villan (  72). Az AF 
segédfény nem villan, ha a módválasztó tárcsa ,  vagy  állásban van.

Off (Ki) Az AF segédfény kikapcsol.
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5. Felhasználói beállítás: Automatikus ISO érzékenység
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép az optimális 
expozíció, illetve vakuteljesítmény érdekében szükség 
esetén automatikusan módosítsa-e az érzékenységet (ISO 
megfelelést): ehhez válassza ki az ISO auto (Automatikus 
ISO) pontot a CSM menüben (  135), majd nyomja meg 
a választógombot jobbra. A kívánt opció kiválasztásához 
nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a 
választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Off (Ki)
(alapértel-

mezés)

Az érzékenység fixen a felhasználó által beállított értéken marad (  46), 
akkor is, ha így az optimális expozíció nem érhető el.

On (Be)

Ha az optimális expozíció, illetve vakuteljesítmény 
nem érhető el a felhasználó által kiválasztott 
érzékenységgel, akkor azt a gép a megfelelő értékre 
módosítja a kb. ISO 200-1600-nak megfelelő 
tartományban. A kijelzőn és a keresőben az ISO 
AUTO ikon látható; az ikon vollog, ha az érzékenység 
eltér a felhasználó által kiválasztott értéktől. Vegye 
figyelembe, hogy a nagyobb érzékenységgel készített felvételeken nagyobb 
valószínűséggel lesz tapasztalható 

“
képzaj”.

• Ha a módválasztó tárcsa P, A, , , , , ,  vagy  állásban van: 
a fényképezőgép automatikusan módosítja az érzékenységet, ha az optimális 
expozícióhoz szükséges záridő rövidebb, mint 1/8000 mp, illetve hosszabb, mint 
a P, A, DVP mode pontban beállított érték (  143; ha az optimális expozíció 
ISO 1600-nál sem érhető el, akkor a záridő a beállított értéken aluli is lehet).

• Ha a módválasztó tárcsa S állásban van: a fényképezőgép automatikusan módosítja 
az érzékenységet, ha átlépi az expozíciós mérési rendszer kontrollhatárait.   

• Ha a módválasztó tárcsa M állásban van: a fényképezőgép automatikusan 
módosítja az érzékenységet, ha az optimális expozíció nem érhető a 
kiválasztott záridővel és blendével.

 A vaku használata
Ha az ISO auto (ISO automatikus szabályozása) beállítás be van kapcsolva, a közeli témák 
alulexponáltak lesznek, amennyiben vakut használ hosszú záridő mellett, napfényben vagy 
erős háttérfényben. Használjon a lassú szinkrontól eltérő vakumódot, vagy válassza az A, 
illetve az M módot, és állítson be nagyobb rekeszt.

 ISO érték
Az ISO gomb megnyomására a felhasználó által beállított érzékenység (ISO megfelelés) 
értéke jelenik meg. Az automatikus érzékenység (ISO auto) használatakor látható érték 
eltérhet a gép által ténylegesen alkalmazottól.
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Az On (Be) opció kiválasztásakor megjelenik a 
jobb oldali ábrán látható menü. A P, A, DVP 
mode aktuális beállításainak elfogadásához és 
az ISO auto bekapcsolásához válassza ki a Done 
(Kész) opciót, majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. Megjelenik a CSM menü.

A záridő-korlátozás módosításához P, A, , 
, , , ,  és  módban válassza ki a P, A, 

DVP mode (P, A, DVP mód) pontot, majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. Az 1/125 és a 30 mp 
közötti záridő kiválasztásához (1 Fé) lépésekben 
nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé, 
a kiválasztott érték jóváhagyásához és a CSM 
menübe való visszatéréshez nyomja meg a választógombot jobbra. P, A, 

, , , , ,  és  módban a fényképezőgép automatikusan növeli 
az érzékenységet, ha az optimális expozícióhoz szükséges záridő hosszabb, 
mint a kiválasztott érték.

6. Felhasználói beállítás: Nincs CF kártya?
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép 
memóriakártya behelyezése nélkül is készítsen-e 
képeket: ehhez válassza ki a No CF card? (Nincs 
CF kártya?) pontot in a CSM menüben (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Release lock
(alapértel- 

mezés)

Ha a fényképezőgépben nincs memóriakártya, akkor nem lehet 
felvételt készíteni. Az exponálás nem kerül tiltásra, ha a (külön 
megvásárolható) Nikon Capture 4 program 4.2 vagy újabb verziójával 
a felvételkészítést számítógépről vezérli.

Enable 
release

Akkor is lehet felvételt készíteni, ha fényképezőgépben nincs 
memóriakártya.
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7. Felhasználói beállítás: A képek ellenőrzése
Ez az opció határozza meg, hogy elkészítésük 
után a képek automatikusan megjelenjenek-e a 
monitoron (On, alapértelmezés) vagy csak a  
gomb megnyomására (Off). A CSM menüben 
válassza ki az Image review (Képek ellenőrzése) 
pontot (  135), nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja 
meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig jobbra. A kiválasztott opciótól függetlenül a képek a  gomb 
megnyomásával bármikor visszajátszhatók.

8. Felhasználói beállítás: A pozícionáló háló
A külön bekapcsolható pozícionáló háló 
különösen tájképek megkomponálásakor, illetve 
PC Nikkor objektívvel végzett perspektívakorrekció 
esetén lehet hasznos. A referenciaháló be- 
és kikapcsolásához válassza ki a CSM menü 
Grid display pontját (  135), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra. A háló bekapcsolásához válassza ki az On (Be) 
opciót. Az alapértelmezett beállítás: Off (Nem jelenik meg háló).

9. Felhasználói beállítás: A fényérték lépések
Itt állíthatja be, hogy a záridő, a blende, az 
expozíció kompenzáció, a sorozatok és a vaku 
expozíció kompenzáció értékeinek módosítása 
1/3 Fé (1/3 lépés, alapértelmezés) vagy ½ Fé (1/2 
lépés) értékben történjen. A CSM menüben 
válassza ki az EV step (Fényérték lépések) pontot 
(  135), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.



145

Ú
tm

u
tató

 a m
en

ü
kh

ö
z —

Felh
aszn

áló
i b

eállításo
k

10. Felhasználói beállítás: Expozíció kompenzáció
Itt állíthatja be, hogy szükség legyen-e a  
gombra az expozíció kompenzáció beállításához 
P, S és A módban (  86). A részletes CSM 
menüben válassza ki az Exp comp. (Expozíció 
kompenzáció) pontot (  135), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Off (Ki)
(alapértel-

mezés)

On (Be)

Az expozíció kompenzáció beállításához elegendő az egyik vezérlőtárcsa 
forgatása. A használt tárcsa az 14. Felhasználói beállítástól függ.

Az expozíció kompenzációt a  gomb megnyomásával és a főtárcsa 
forgatásával állíthatja be.

14. Felhasználói beállítás

Yes (Igen)

Segédtárcsa

Főtárcsa

SegédtárcsaFőtárcsa

Segédtárcsa

Segédtárcsa

No (Nem)

M
ó

d S

A

P

Ennek az opciónak M, , , , , ,  és  módban nincs hatása.

11. Felhasználói beállítás: Középre súlyozott
Az expozíció kiszámításakor a Középre súlyozott 
fénymérés (amely P, S, A és M módban elérhető; 

 75) a kép közepén lévő mérőkör adatait 
nagyobb súlyozással veszi figyelembe. Ennek 
a körnek az átmérője (φ) 6, 8, 10 és 12 mm-re 
állítható (az alapértelmezés 8 mm). A részletes 
CSM menüben válassza ki a Center wtd (Középre 
súlyozott) pontot (  135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. A 
kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.
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12. Felhasználói beállítás: A sorozatok beállításai
Ebben a menüben határozhatja meg, hogy 
milyen beállításokat módosítsanak az automata 
képsorozatok. A részletes CSM menüben válassza 
ki a BKT set (Sorozatok beállításai) pontot (  
135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

AE only A gép csak expozíció sorozatot készít.

AE & flash
(alapértelmezés) A gép expozíció és vaku sorozatot készít.

WB bracketing A gép fehér-egyensúly sorozatot készít.

Flash only A gép csak vaku sorozatot készít.

 Fehér-egyensúly sorozat
A NEF (Raw) és NEF+JPEG Basic képminőség beállítások esetén a fehér-egyensúly 
sorozat nem elérhető.

13. Felhasználói beállítás: A sorozatok sorrendje
Itt állíthatja be a sorozatok képeinek elkészítési 
sorrendjét. A részletes CSM menüben válassza 
ki a BKT order (Sorozatok sorrendje) pontot (  
135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Under>MTR>Over
A sorozatok készítése a legkisebb értékektől a legnagyobbakig 
halad.

MTR>Under>Over
(alapértelmezés)

A sorozatokat a gép a 
“
Sorozatok” című részben leírt 

sorrendben végzi (  90, 93).
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14. Felhasználói beállítás: A vezérlőtárcsák
Itt cserélheti fel a fő- és a segédtárcsa funkcióit 
a záridő és a blende beállításakor S, A és M 
módban. A részletes CSM menüben válassza ki a 
Command dial (Vezérlőtárcsa) pontot (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Yes (Igen) A főtárcsával a blende értéket, a segédtárcsával a záridőt állíthatja be.

No
(alapértelmezés) A főtárcsával a záridőt, a segédtárcsával a blende értéket állíthatja be.

15. Felhasználói beállítás: AE-L/AF-L
Itt állíthatja be az AE-L/AF-L gomb funkcióját. A 
részletes CSM menüben válassza ki az AE-L / AF-L 
pontot (  135), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg 
a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

FV Lock
Az AE-L / AF-L gomb megnyomásakor a gép rögzíti az expozíciót és 
addig tartja rögzítve, amíg ismét meg nem nyomja a gombot, vagy ki 
nem kapcsol a fénymérési rendszer (  103).

AE Lock 
hold

Az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor a gép rögzíti az expozíciót és 
addig tartja rögzítve, amíg ismét meg nem nyomja a gombot, vagy ki 
nem kapcsol a fénymérési rendszer.

AF Lock only
Az AE-L/AF-L gomb nyomva tartása az élességet rögzíti. Az opció nem 
befolyásolja az expozíciót.

AE Lock only
Az AE-L/AF-L gomb nyomva tartása az expozíciót rögzíti. Az opció 
nem befolyásolja az élességállítást.

AE/AF Lock
(alapértelmezés)

Az AE-L/AF-L gomb nyomva tartása az élességet és az expozíciót is 
rögzíti.

AF-ON
Az AE-L / AF-L gomb lenyomásakor a fényképezőgép élességet állít. 
Ha félig lenyomja az exponáló gombot, a gép nem állít élességet.
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17. Felhasználói beállítás: Fókuszmező
Alapértelmezésben a fókuszmező kiválasztása a 
4 külső fókuszterülethez kötött, vagyis pl. nem 
lesz hatása annak, ha olyankor nyomja meg a 
választógombot felfelé, amikor éppen a felső 
fókuszmező van kijelölve.         A fókuszterületek 
kiválasztását 

“
körbefogó“ irányúra is módosíthatja 

felülről lefelé, alulról felfelé jobbról balra és balról 
jobbra.  A részletes CSM menüben válassza ki a Focus area (Fókuszmező) 
pontot (  135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

No wrap
(alapértelmezés) Nincs 

“
körbefogó“ kiválasztás.

Wrap
“
Körbefogó“ kiválasztás van.

16. Felhasználói beállítás: Az AE rögzítés
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép rögzítse-
e az expozíciót, amíg félig lenyomva tartja az 
exponáló gombot. A részletes CSM menüben 
válassza ki az AE Lock (AE rögzítés) pontot (  
135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

AE-L button
(alapértelmezés)

+Release bttn
Az expozíciót kétféleképpen rögzítheti: ha megnyomja az AE-L/AF-L 
gombot vagy félig lenyomja az exponáló gombot.

Az expozíciót csak az AE-L/AF-L gomb megnyomásával lehet 
rögzíteni.
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18. Felhasználói beállítás: Az AF mező kiemelése
Itt állíthatja be, hogy a keresőben ki legyen-e 
emelve pirossal az aktív fókuszmező. A részletes 
CSM menüben válassza ki az AF area illm (AF 
mező kiemelése) pontot (  135), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig jobbra.

Opció Leírás

Off A kiválasztott fókuszmező nem kerül kiemelésre.

Auto
(alapértelmezés)

A kiválasztott fókuszmező szükség esetén automatikusan kiemelésre 
kerül, hogy kontrasztos legyen a háttérrel.

On
A háttér világosságától függetlenül a kiválasztott fókuszmező mindig 
kiemelésre kerül. A háttér világosságától függően előfordulhat, hogy a 
fókuszmező rosszul lesz látható.
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19. Felhasználói beállítás: Vakuvezérlési mód
A beépített vaku vezérlési módjának beállításához 
válassza ki a Flash mode (Vakuvezérlési mód) 
pontot a részletes CSM menüben (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

TTL
(alapértelmezés)

A fényképezőgép automatikusan a felvételi körülményeknek 
megfelelően módosítja a beépített vaku teljesítményét.

Manual

Megjelenik a jobb oldali menü. Válasszon a Full 
(Max. teljesítmény) és 1/16 (Max. teljesítmény 
1/16-od része) opciók közül, majd a CSM menübe 
való visszatéréshez nyomja meg a választógombot 
jobbra. Ha a módválasztó tárcsa P, S, A vagy M 
állásban van, a vaku - nyitása után - a kiválasztott 
rész- vagy maximális teljesítménnyel villan (maximális 
teljesítmény esetén a beépített vaku kulcsszáma 
[m / ft] 17/56 [ISO 200], illetve 12/39 [ISO 100]). A  ikonok villogni kezdenek 
a kijelzőn és a keresőben. A beépített vaku nem végez felmérő elővillantásokat, 
ami lehetővé teszi, hogy azt több vakus rendszerben fővakuként használja.

Commander 
mode

Ezzel az opcióval beállíthatja, hogy a fényképezőgép 
hogyan szabályozza a vakuteljesítményt, ha egy 
vagy több SB-800 vagy SB-600 vakut vezeték nélküli 
rendszerben használ P, S, A vagy M módban. 
Megjelenik a jobb oldali menü; választható opciók: TTL 
(i-TTL vakuvezérlés, csak CPU objektívek használatakor 
lehetséges), AA (Automata blende, csak CPU objektívek 
és az SB-800 vaku használatakor lehetséges), M 
(Manuális). A M kiválasztásakor megjelenik a 
jobb oldali menü; a vezeték nélküli vakurendszer 
teljesítményének Full (Max. teljesítmény) és 1/128 
(Max. teljesítmény 1/128-od része) közötti értékének 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé. A CSM menübe való visszatéréshez nyomja 
meg a választógombot jobbra.
* Ha a Commander mode opciót választja, akkor 

a beépített vaku nyitásakor a  jelzés nem látható 
a vakuszinkron mód ikonjában.
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A Vezérlő mód
Ha a külön megvásárolható SB-800 vagy SB-600 vakukat a 19. Felhasználói 
beállítás Commander mode opcióval használja (Flash mode), akkor a külső 
vakukon állítsa be a 3. csatornát, az A csoportot, és az alábbi ábra szerint 
pozícionálja azokat.

A vaku vezeték 
nélküli érzékelője a 
fényképezőgép felé 
nézzen.

Fényképezőgép 
(beépített vaku)

Max. 5 m 

Max. 5 m 

60–30 °

60–30 °

Max. 30 °

Max. 30 °

Max. 10 m 

A külön megvásárolható vakuk és a fényképezőgép közötti távolság nem 
haladhatja meg a kb. 10 m-t, ha a vakut a fényképezőgéppel szemben 
helyezi el (30 °-on belül a középső vonalhoz képest), és nem lehet kb. 5 m-
nél több, ha a vakut oldalirányban helyezi el (30–60 ° szögben a középső 
vonalhoz képest).

 A vezérlő mód
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 ablaka érzékelni tudja. Különös körültekintéssel kell eljárni, ha nem használ 
állványt. Ellenőrizze, hogy a külső vakuk vagy erős visszaverődések fénye közvetlenül 
nem éri a fényképezőgép objektívjét (TTL módban), illetve a külső vaku fotocelláját 
(AA módban), mivel ez ronthatja az expozíciót. A vakuk elhelyezése után készítse 
próbafelvételt, és ellenőrizze az eredményt a monitoron.

Holott a használható külső vakuk száma nem korlátozott, a gyakorlatban legfeljebb 
három vakut használnak. Háromnál több vaku esetén a többi vaku fénye ronthatja 
a teljesítményt. Mindegyik vakunak ugyanabban 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 használatakor a fényképezőgép felfüggeszti 
az exponálást. A keresőben a vaku-kész jelzés ( ), valamint a kijelzőn a  ikon és a 
vakuszinkron mód jelzésének szélei villogni kezdenek.
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20. Felhasználói beállítás: Vaku jelzése
In P, S, A és M módban a beépített vaku nem 
emelkedik ki automatikusan. Ezzel az opcióval 
beállíthatja, hogy az exponáló gomb lenyomásakor 
(félig) a keresőben villogjon-e a  jelzés, ami 
arra figyelmeztet, hogy a téma megfelelő 
megvilágításához szükség van a beépített vakura. 
A részletes CSM menüben válassza ki a Flash sign 
(Vaku jelzése) pontot (  135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Off (Ki) A  jelzés nem villog, amikor szükség van a beépített vaku villanására.

On (Be)
(alapértelmezés)

A  jelzés villogása arra fi gyelmeztet, hogy szükség van a beépített 
vaku villanására (csak P, S, A és M módban). A  jelzés nem látható, ha 
kinyitja a beépített vakut, illetve ha külső vakut csatlakoztat.

21. Felhasználói beállítás: Záridő
Itt állíthatja be a leghosszabb lehetséges 
záridőt P vagy A módban. Választható opciók: 
1/60 mp-től (1/60, alapértelmezés) 30 mp-ig (30"). 
A részletes CSM menüben válassza ki a Shutter 
spd (Záridő) pontot (  135), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra. A kiválasztott 
opciótól függetlenül hosszú vakuszinkron esetén a záridő értéke akár 30 mp 
is lehet.
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22. Felhasználói beállítás: A monitor kikapcsolása
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. A részletes CSM menüben 
válassza ki a Monitor off pontot (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra. Ha szeretne 
takarékoskodni az akkumulátorral, válasszon rövidebb időzítést.

23. Felhasználói beállítás: A fénymérés kikapcsolása
Itt állíthatja be, hogy a fényképezőgép mennyi 
ideig folytassa a fénymérést, ha nem végez 
semmilyen műveletet: 4 mp, 6 mp (alapértelmezés), 
8 mp, 16 mp vagy 30 perc. A részletes CSM 
menüben válassza ki a Meter-off pontot (  
135), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás 
jóváhagyásához pedig jobbra. Ha szeretne 
takarékoskodni az akkumulátorral, válasszon rövidebb időzítést.

24. Felhasználói beállítás: Az önkioldó
Itt módosíthatja az önkioldó késleltetési idejét. 
Az önkioldó időzítése kb. 2 mp, 5 mp, 10 mp 
(alapértelmezés) vagy 20 mp lehet. A részletes 
CSM menüben válassza ki a Self-timer pontot 
(  135), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja 
meg a választógombot 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) Felhasználói beállítástól.
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25. Felhasználói beállítás: 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 Egy kép vagy Sorozatfelvétel módba (attól 
függően, melyik volt utoljára érvényben).

A részletes CSM menüben válassza ki a Remote (Távvezérlés) pontot (  135), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció kiválasztásához 
nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához 
pedig jobbra.
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A Beállítás menü három oldalnyi opciót tartalmaz:

A Beállítás menü
A fényképezőgép beállítása

 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

Opció

Folders (Mappák) 156–158

File No. Seq. (Fájl sorszámozás) 159

Format (Formázás) 160

CSM menu (CSM menü) 161

Date (Dátum) 161

LCD brightness (LCD fényerő) 161

Mirror lock-up (Tükör felcsapása) 162

Video mode (Videó rendszer) 162

Language (Nyelv) 163

Image comment 
(Megjegyzések a képekhez)

163–164

USB (USB protokoll) 165

Dust ref photo 
(Referenciakép a pormentesítéshez)

166–167

Firmware Ver. (Firmware verzió) 167

Image rotation (Képek elforgatása) 168
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Mappák
A mappák létrehozásához és kezeléséhez, illetve a 
képek tárolási célmappájának megváltoztatásához 
válassza ki a Folders (Mappák) pontot a 
Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Select folder Az aktuális mappát választja ki tárolásra.

New Új mappát hoz létre, amelynek a neve 5 betűből áll.

Rename Átnevezi a létező mappákat.

Törlés Törli az üres mappákat.

A mappák kiválasztása
A képek tárolási célmappájának beállításához 
válassza ki a Select folder (Mappa kiválasztása) 
opciót a Folders (Mappák) menüben, majd 
nyomja meg a választógombot jobbra. A 
kívánt mappa kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a kiválasztás 
jóváhagyásához és a Beállítás menübe való 
visszatéréshez pedig nyomja meg a választógombot jobbra. A kiválasztott 
mappát a gép a visszajátszáskor is használja, ha a Current (Aktuális) opciót 
választja ki a Playback fldr (Visszajátszás mappája) menüben (  126).

A listában először az aktuális mappa neve, majd az ND70S (alapértelmezett) 
mappa, amelyeket betűrendben a többi mappa követ. A Select folder 
menüben kiválasztott mappa opció akkor sem változik, ha törli a mappát 
vagy új memóriakártyát helyez be. Felvételkészítéskor a fényképezőgép 
létrehoz egy azonos nevű mappát.

Kiválasztott mappa
ND70S

Más mappák
(betűrendben)
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Új mappa
Új mappa létrehozásához válassza ki a New (Új) opciót a Folders (Mappák) 
menüben, majd nyomja meg a választógombot jobbra. Megjelenik az 1. 
lépésben látható képernyő.

1 Az alábbiak szerint adja meg a mappa ötbetűs nevét.

Billentyűzet terület
A választógombbal jelölje 
ki a kívánt betűket, a  
gombbal pedig válassza 
ki azokat.

Név terület
Itt jelenik meg a 
mappa neve. A kurzor 
elmozgatásához nyomja 
meg a  gombot, és 
forgassa a főtárcsát.

A kurzor névterületre való mozgatásához nyomja meg a  gombot, 
és forgassa a főtárcsát. Új betű megadásához az aktuális pozícióban a 
választógombbal előbb jelölje ki a kívánt betűt a Billentyűzet területen, 
majd nyomja meg a  gombot. A betű törléséhez a kurzor helyén 
nyomja meg a  gombot. Ha az új mappa létrehozása nélkül szeretne 
visszatérni a Beállítás menübe, akkor nyomja meg a  gombot.

A mappák nevei legfeljebb 5 karakterből állhatnak. Az ötön felüli 
karaktereket a gép törli.

2 A mappa létrehozásához és a Beállítás menübe való visszatéréshez nyomja 
meg a  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 (Aktuális) opciót választja ki a 
Playback fldr (Visszajátszás mappája) menüben (  126).

 A mappák nevei
A memóriakártyán a mappák nevei tartalmaznak egy, a fényképezőgép által automatikusan 
hozzáadott háromjegyű sorszámot (pl. 100ND70S). Mindegyik mappában legfeljebb 999 
felvétel lehet. Ha a felvételek rögzítéséhez használt aktuális mappában már 999 fájl van, 
illetve tartalmaz egy 9999. sorszámú képfájlt, akkor a fényképezőgép a további képek 
tárolására automatikusan egy új mappát hoz létre, amelynek eggyel nagyobb a sorszáma, 
mint a legutóbbi legnagyobb mappa sorszám (pl. 101ND70S). */*A kiválasztás és a 
megnevezés egyszerűsítése érdekében a fényképezőgép az összes azonos nevű mappát 
egy mappaként kezeli. Például, ha a NIKON mappát választja ki, akkor az összes NIKON 
nevű (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON stb.) mappa látható lesz a Current (Aktuális) 
opció kiválasztásakor a Playback fldr (Visszajátszás mappája) menüből (  126). Az 
átnevezés hasonló módon minden azonos nevű mappára vonatkozik. A fényképezés során 
a gép a kiválasztott nevű legmagasabb sorszámú mappában tárolja a felvételeket.
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Átnevezés
Egy létező mappa nevének megváltoztatásához válassza ki a Rename 
(Átnevezés) opciót a Folders (Mappák) menüben, majd nyomja meg a 
választógombot jobbra.

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

2 Nyomja meg a választógombot jobbra. 
Megjelenik a jobb oldali 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 a  gombot.

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

 Nagy számú mappa
Ha a memóriakártyán nagyon sok mappa van, akkor a képek rögzítése és visszajátszása 
a szokásosnál több időt vesz igénybe.
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Fájl sorszámozás
Egy kép elkészítésekor a fényképezőgép úgy ad 
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-
e, ha új mappát hoz létre, megformázza a 
memóriakártyát vagy új memóriakártyát helyez 
a fényképezőgépbe. Válassza ki a File No. Seq. (Fájl sorszámozás) pontot 
a Beállítás menüben (  155), majd nyomja meg a választógombot jobbra. 
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé vagy 
lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

On (Be)

A fájlok sorszámozása a legutolsó használt számtól kezdve folytatódik, ha 
új mappát hoz létre, megformázza vagy kicseréli a memóriakártyát. Ha 
az aktuális mappában már tartalmaz egy 9999-es sorszámú képet, a gép 
automatikusan új mappát hoz létre és a fájlok sorszámozását 0001-gyel 
újraindítja.

Off (Ki)
(alapér-

telmezés)

A fájlok sorszámozása 0001-gyel újraindul, ha új mappát hoz létre, 
megformázza vagy kicseréli a memóriakártyát.

Reset
Megegyezik az On opció tartalmával, kivéve hogy a következő felvétel 
az aktuális mappában lévő legnagyobb szabad sorszámot kapja. Ha a 
kiválasztott mappában nincs kép, a fájl sorszámozás 0001-gyel újraindul.

 A 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. (Fájl 
sorszámozás) beállítása On (Be), akkor kapcsolja ki azt (Off), majd formázza meg a 
memóriakártyát, vagy használjon egy másikat.
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Formázás
A memóriakártyákat az első használat előtt meg 
kell formázni. A kártyák megformázása egyben 
az összes kép gyors törlésének hatékony módja.          
A memóriakártya megformázásához a Beállítás 
menüben  válassza ki a Format pontot (  155), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. Az 
alábbi opciók valamelyikének kijelöléséhez nyomja 
meg a választógombot felfelé vagy lefelé, majd nyomja meg a  gombot:

 A formázás ideje alatt
A formázás ideje alatt ne vegye ki a memóriakártyát vagy az akkumulátort 
a fényképezőgépből, és ne húzza ki a külön megvásárolható AC adapter 
csatlakozóját a konnektorból.   

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

 FAT 32
A D70S 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 a FAT 16 rendszert alkalmaz.

 A kétgombos formázás
A memóriakártyákat úgy is megformázhatja, ha egyszerre megnyomja a  (  és a 

) gombot (  21).

Opció Leírás

No Kilép a memóriakártya megformázása nélkül.

Yes

Megformázza a memóriakártyát. A formázás ideje 
alatt a jobb oldali üzenet látható. Ne kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, ne vegye ki belőle 
a memóriakártyát vagy az akkumulátort, 
és ne húzza ki a külön megvásárolható AC 
adapter csatlakozóját, amíg a formázás be 
nem fejeződik, és meg nem jelenik a Beállítás 
menü.
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Opció Leírás

CSM menü
Itt állíthatja be, hogy a CSM menüben mind a 
26 vagy csak az első 10 Felhasználói beállítás 
legyen látható: ehhez válassza ki a CSM menu 
opciót a Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Detailed A CSM menü mind a 26 Felhasználói beállítást felsorolja (R–25).

Simple
(alapér-

telmezés)

A CSM menü csak az alábbi pontokat tartalmazza. Ebben az esetben a 
többi Felhasználói beállítás nem módosítható.

• 9: Fényérték lépések

• 3: AF terület mód • 4: AF segédfény • 5: Automatikus ISO
• 6: Nincs CF kártya? • 7: Képek ellenőrzése • 8: Pozícionáló háló

• R: Menü visszaállítása • 1: Hangjelzés • 2: Automatikus élességállítás

Dátum
A fényképezőgép belső órájának beállításához 
válassza ki a Date (Dátum) pontot a Beállítás 
menüben (  155), majd nyomja meg a 
választógombot jobbra. Erről 

“
Az első lépések: 

Egyszerű beállítás” című rész 4. lépésének leírásánál 
olvashat (  16). A fényképezőgép bekapcsolásakor 
a Date menü automatikusan megjelenik.

LCD fényerő
Az LCD fényerő módosításához a Beállítás 
menüben válassza ki az LCD brightness pontot  
(  155), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. Megjelenik a jobb oldali ábrán látható 
menü. A fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez 
nyomja meg a választógombot felfelé vagy lefelé. 
Az alsó szám az aktuális fényerőt jelöli (+2 a 
legnagyobb, –2 a legkisebb).     A művelet jóváhagyásához és a Beállítás 
menühöz való visszatéréshez nyomja meg a választógombot jobbra. 
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A tükör felcsapása
A tükör felcsapása lehetővé teszi a CCD képérzékelőt 
védő aluláteresztő szűrő ellenőrzését és tisztítását. 
Erről a 

“
Hasznos tudnivalók: A fényképezőgép 

karbantartása” című részben olvashat (  194). 
Válassza ki a Mirror lock-up (Tükör felcsapása) 
opciót a Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

No A tükör a szokásos módon működik.

Yes

A zár kioldásakor a tükör felcsapódik, és a kijelzőn megjelenik egy villogó 

“
– – – –  – – ” jelzés. A tükör a fényképezőgép kikapcsolásakor áll vissza 

eredeti helyzetébe. Annak érdekében, hogy biztosan legyen elegendő energia 
a tükör visszazárásához, a Nikon azt javasolja, hogy csak akkor használja ezt 
az opciót, ha a fényképezőgépet az EH-5 AC adapterről működteti.

A videó rendszer
Mielőtt a fényképezőgépet videó eszközhöz -  TV-hez 
vagy  videomagnóhoz (VCR) csatlakoztatná (  170), 
válassza ki az eszköznek megfelelő videó rendszert. 
Válassza ki a Video mode (Videó rendszer) opciót 
a Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció 
kiválasztásához nyomja meg a választógombot 
felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

NTSC Az NTSC rendszerű eszközökhöz.

PAL
A PAL rendszerű eszközökhöz. Vegye figyelembe, hogy a kimenet 
pixelszáma csökken, ami a felbontás rovására megy.

 Videó rendszer
Az alapértelmezett videó rendszer attól az országtól függ, ahol a fényképezőgépet 
megvásárolta.
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Nyelv
A fényképezőgép menüinek és üzeneteinek 
módosításához válassza ki a Language (Nyelv) 
opciót a Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. Erről 

“
Az első 

lépések: Egyszerű beállítás” című rész 1. lépésének 
leírásánál olvashat (  16). A fényképezőgép 
bekapcsolásakor a Language menü automatikusan 
megjelenik.

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 4 programmal 
(4.2 vagy újabb verzió) jeleníti meg. Válassza ki 
az Image comment (Megjegyzések a képekhez) 
pontot a Beállítás menüben (  155), majd nyomja 
meg a választógombot jobbra. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, a választás jóváhagyásához pedig jobbra.

Opció Leírás

Done Elmenti a megjegyzést és visszatér a Beállítás menübe.

Input Comment Megjegyzést szerkeszt.

Attach Comment Az összes új felvételhez ezt a megjegyzést csatolja.

Szövegbevitel
A megjegyzés szövegének szerkesztéséhez válassza ki az Input comment 
opciót, majd nyomja meg a választógombot jobbra. Megjelenik az alábbi 
képernyő.

Billentyűzet terület
A választógombbal jelölje 
ki a kívánt betűket, a  
gombbal pedig válassza 
ki azokat.

Megjegyzés terület
Itt jelenik meg a 
megjegyzés szövege. A 
kurzor elmozgatásához 
nyomja meg a  gombot, 
és forgassa a főtárcsát.
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A kurzornak a Megjegyzés területre való elmozgatásához nyomja meg 
a  gombot, és forgassa a főtárcsát. Új betű megadásához az aktuális 
pozícióban a választógombbal 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 álló szöveg lehet. A harminchatodik 
után következő karaktereket a gép törli.

A megjegyzés szerkesztésének végén a megjegyzések főmenüjébe való 
visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

A megjegyzés csatolása
A megjegyzés csatolásához több egymás után exponált képhez a 
megjegyzések főmenüjében válassza ki az Attach comment (Megjegyzés 
csatolása) pontot, majd nyomja meg a választógombot jobbra. Egy ✔ jel lesz 
látható az Attach comment felirat mellett; a művelet jóváhagyásához és a 
Beállítás menühöz való visszatéréshez válassza ki a Done (Kész) pontot, majd 
nyomja meg a választógombot jobbra.

Ha nem kívánja, hogy a megjegyzést a gép csatolja az egymás után exponált 
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 (Kész) pontot és a 
Beállítás menübe való visszatéréshez nyomja meg a választógombot jobbra.
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USB
Mielőtt a fényképezőgép USB-n keresztül 
egy számítógéphez vagy nyomtatóhoz   
csatlakoztatná (  171, 176), válassza ki a 
megfelelő USB protokollt. Ha a fényképezőgép 
PictBridge nyomtatóhoz csatlakoztatja, vagy a 
Nikon Capture 4 program (4.2 vagy újabb verzió 
szükséges) Camera Control (Fényképezőgép 
vezérlése) komponensét használja, válassza ki 
a PTP protokollt. Ha a fényképezőgéphez mellékelt szoftver segítségével 
a képeket számítógépre tölti, akkor az alábbiak szerint válassza ki a 
számítógépen futó operációs rendszernek megfelelő protokollt.

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional Választható: PTP vagy Mass Storage

Mac OS X

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Választható: Mass Storage

Az alapértelmezett USB beállítás Mass Stor age (Nagy mennyiségű 
adattárolás). Az USB beállításának módosításához a Beállítás menüben 
válassza ki az USB pontot (  155), majd nyomja meg a választógombot 
jobbra. A kívánt opció kiválasztásához a választógombot nyomja meg felfelé 
vagy lefelé, végül jobbra.
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3 Válassza ki a Yes (Igen) opciót, majd nyomja 
meg a választógombot jobbra (a Beállítás 
menübe való visszatéréshez a pormentesítési 
referenciaadatok rögzítése nélkül válassza 
ki a No (Nem) opciót, majd nyomja meg a 
választógombot jobbra). A fényképezőgép 
beállításai automatikusan a pormentesítés 
funkciónak megfelelően módosulnak. 
Megjelenik a jobb oldalon látható üzenet, és 
a keresőben és a kijelzőn a  jelzés lesz 
látható. A művelet visszavonásához és Beállítás 
menübe való visszatéréshez nyomja meg a  
gombot és nyomja meg a választógombot.

Referenciakép a pormentesítéshez
Ezzel a funkcióval referenciaadatokat lehet előállítani a Nikon Capture 4 
program 4.2-es vagy későbbi verziójának (külön beszerezhető) Image Dust Off 
(Porszemcse-eltávolítás) funkciójához (a Porszemcse-eltávolítással kapcsolatban 
részletes tudnivalókat a Nikon Capture 4 használati útmutatójában talál).

A pormentesítési referenciaadatok rögzítéséhez:

1 Helyezzen fel egy CPU objektívet. A Dust ref photo (Referenciakép 
a pormentesítéshez) opció csak CPU objektív használatakor elérhető. 
Javasoljuk, hogy használjon legalább 50 mm-es gyújtótávolsággal 
rendelkező objektívet. Zoom-os objektív használatakor állítsa a zoom-ot 
a legnagyobb tele állásba.

2 Válassza ki a Dust ref photo opciót a Beállítás 
menüben (  155), majd nyomja meg a 
választógombot jobbra. Megjelenik a jobb 
oldali ábrán látható menü.

 A pormentesítés
A külön megvásárolható Nikon Capture 4 program Image Dust Off (Pormentesítés) 
funkciója a NEF (RAW) képeket úgy dolgozza fel, hogy azokon ne látsszon, ha a gép 
képérzékelőjére por került; ehhez a képeket összeveti a Dust ref photo funkcióval 
exponált referenciafelvételekkel. Ez a funkció JPEG képek esetén nem használható. A D70S 
fényképezőgép a Nikon Capture 4 program 4.2 vagy újabb 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 referenciatárgytól. 
Komponálja meg a képet, hogy a keresőben semmi más ne látsszon, 
majd nyomja le félig az exponáló gombot Automatikus élességállítás 
módban a fényképezőgép a végtelenre állítja az élességet; manuális 
élességállítás módban az exponáló gomb lenyomása előtt állítsa 
végtelenre az élességet.

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

Ha a referenciatárgy túl világos vagy túl 
sötét, előfordulhat, hogy a fényképezőgép 
nem tudja rögzíteni a pormentesítéshez 
szükséges adatokat, és megjelenik a jobb 
oldali ábrán látható üzenet. Válasszon másik 
referenciatárgyat és ismételje meg a műveletet 
a 3. lépéstől.

 Firmware verzió
A fényképezőgép belső programjának verzió-
számát úgy jelenítheti meg, ha a Beállítás menü-
ben kiválasztja a Firmware Ver. pontot (  155), 
majd megnyomja a választógombot jobbra. A 
Beállítás menübe való visszatéréshez nyomja meg 
a balra mutató gombot.

 Porszemcse-eltávolítási referenciaadatok
A porszemcse-eltávolítási referenciaadatok a fényképezőgép 
kijelzőjének jobb oldalán látható rácsos mintában jelennek 
meg; hisztogram és kiemelések nem láthatók a kijelzőn. A 
Dust ref photo (Porszemcse-eltávolítás referenciaképe) 
funkcióval készített fájlokat a szokásos képfeldolgozó 
szoftverekkel nem lehet megjeleníteni.
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A képek elforgatása
Alapértelmezésben a D70S fényképezőgép a 
felvétel tájolását is rögzíti. Ezáltal lehetővé válik a 
függőlegesen (portré) készített képek megfelelő 
tájolású visszajátszása a fényképezőgépen, illetve a 
mellékelt szoftver vagy a Nikon Capture 4 program 
(4.2 vagy újabb verzió) segítségével a számítógépen. 
Ha szükséges, ez a funkció kikapcsolható, 
amíg felfelé vagy lefelé mutató objektívvel fényképez, mivel ilyenkor a 
fényképezőgép nem mindig tudja rögzíteni a megfelelő tájolást. Válassza ki 
az Image rotation (Képek elforgatása) pontot a Beállítás menüben (  155), 
majd nyomja meg a választógombot jobbra. A kívánt opció kiválasztásához a 
választógombot nyomja meg felfelé vagy lefelé, végül jobbra.

Opció Leírás

Automatic
(alapér-

telmezés)

Off A fényképezőgép nem rögzíti a tájolást. A Nikon Capture 4 program 
4.2 vagy újabb verziója és a fényképezőgéphez mellékelt szoftver 
minden képet vízszintes (tájkép) tájolásban jelenít meg, és a elforgatás 
jelzőikonja a Nikon Capture 4 Camera Control komponensében a 
fényképezőgépet vízszintes helyzetben mutatja.  Olyankor válassza ezt 
az opciót, ha fényképezéskor az objektívet felfelé vagy lefelé fordítja.

A fényképezőgép rögzíti, hogy a felvétel vízszintes (tájkép) tájolással, 
illetve a gépnek az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes, 
90 °-os függőleges (portré) elforgatásával készült. *

* Sorozatfelvétel módban (  62) az első kép tájolása a sorozat összes képére érvényes, 
akkor is, ha a felvételkészítés közben megváltoztatta a fényképezőgép tájolását.

Vízszintes (tájkép) 
tájolás

90 °-kal az óra 
járásával ellenkező 
irányban elforgatva

90 °-kal az óra járásával 
egyező irányban 

elforgatva

 Automatikus elforgatás (  126)
Az Automatic (Automatikus) képelforgatási opcióval készített függőleges tájolású 
felvételek a fényképezőgép monitorán csak akkor jelennek meg függőlegesen, ha a 
Yes (Igen) opciót választja ki a Rotate tall (Automatikus elforgatás) menüben.
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A fényképezőgép menüi és a felvételek televízión is 
megjeleníthetők, 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 a fényképezőgépet TV-hez vagy 
videomagnóhoz.

Csatlakoztatás a számítógéphez
Ez a rész bemutatja a fényképezőgép 
csatlakoztatását a számítógéphez.

Csatlakozások
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
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Visszajátszás a televízión
A fényképezőgép csatlakoztatása videó eszközhöz

 Használjon AC adaptert
A hosszú idejű visszajátszáshoz a (külön megvásárolható) EH-5 AC adapter használata 
javasolt. Az EH-5 csatlakoztatásakor a fényképezőgép monitorának automatikus 
kikapcsolási ideje fixen 10 percre állítódik, és az expozíciós mérések nem kapcsolnak 
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.

A mellékelt EG-D100 videokábel segítségével a D70S fényképezőgépet 
televízióhoz vagy videomagnóhoz csatlakoztatja, amelyeken 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.

Csatlakozás a 
fényképezőgéphez

Csatlakozás a 
videó eszközhöz

4 A televízión válassza ki a videó csatornát.

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

Videó-kimenet

DC in
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Csatlakoztatás a számítógéphez
Adatátvitel és a fényképezőgép vezérlése

A mellékelt UC-E4 USB kábel segítségével a fényképezőgépet számítógéphez 
csatlakoztathatja. A fényképezőgép csatlakoztatása után a mellékelt szoftver 
segítségével a képeket áttöltheti a számítógépre, amelyen böngészhet 
közöttük, illetve visszajátszhatja és további feldolgozásnak vetheti alá 
azokat. A fényképezőgéppel a (külön megvásárolható) Nikon Capture 4 
program 4.2 vagy újabb verziója is használható, amely támogatja a kötegelt 
feldolgozást és a fejlett képszerkesztő funkciókat, valamint a fényképezőgép 
számítógépes vezérlésére is használható.

A fényképezőgép csatlakoztatása előtt
A használati útmutatók elolvasása és a rendszerkövetelmények ellenőrzése 
után telepítse a szükséges programokat. Az adatátvitel megszakadásának 
elkerülése érdekében a fényképezőgépet teljesen feltöltött akkumulátorról 
működtesse. Ha nem biztos a teljes töltöttség, használat előtt töltse fel az 
akkumulátort vagy használja a (külön megvásárolható) 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 
segítségével számítógépről szeretné-e vezérelni a 
fényképezőgépet, vagy csak a képeket szeretné 
áttölteni:

Operációs rendszer Áttöltés

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional

Mac OS X

Válassza a PTP vagy a
Mass Storage opciót

Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition (Me)
Windows 98 Second Edition (SE)

Válassza a
Mass Storage opciót

Fényképezőgép vezérlése *

Válassza a PTP opciót

* A Camera Control komponens a D70S-hez a Nikon Capture 4 program 4.2 vagy 
újabb verziójában használható.

Mac OS 9 Nem támogatott
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Az USB kábel csatlakoztatása

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

2 Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

3 Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa az UC-E4 USB kábelt. 
Közvetlenül a számítógéphez csatlakoztassa a fényképezőgépet; a kábelt 
ne USB hub-on vagy billentyűzeten keresztül csatlakoztassa.

 Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me),
 Windows 98 Second Edition (SE)
NE válassza a PTP beállítást, ha a PictureProject szoftvert a fenti operációs rendszerek 
valamelyikét futtató számítógépen használja. Ha a fényképezőgép a fenti operációs 
rendszerek valamelyikét futtató számítógéphez van csatlakoztatva, a PTP beállítás 
kiválasztásakor megjelenik a Windows hardvervarázsló. A Cancel (Mégse) gombra 
kattintva zárja be a varázslót, majd válassza le a fényképezőgépet a számítógépről. 
A fényképezőgép ismételt csatlakoztatása előtt mindenképpen válassza ki a Mass 
Storage beállítást.
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Ha a Mass Storage protokollt választotta ki 
az USB menüben, a kijelzőn és a keresőben 
megjelenik a  felirat (ha a 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 Cap ture 4 Camera Control 
kom ponens , a kijelzőn és a keresőben a 
rögzíthető képek száma helyén a  felirat 
látható. Az elkészített képeket a program 
a fényképezőgép memóriakártyája helyett 
a számítógép merevlemezén tárolja. Erről 
bővebben a Nikon Cap ture 4 User’s Man u al 
című útmutatóban olvashat.    

4 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

 Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet
Az áttöltés ideje alatt ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
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Macintosh
Húzza a fényképezőgép kötetét („NIKON D70S”) a 
Kukába.

A csatlakozás bontása
Ha a PTP értéket választja az USB beállításhoz (  165), az átvitel befejeztével 
kikapcsolhatja a fényképezőgépet és kihúzhatja az USB-kábelt. Ha a 
fényképezőgép Setup (Beállítás) menüjében az USB értéke még mindig a 
gyárilag alapértelmezett Mass Storage (Háttértár), akkor a fényképezőgépet 
mint hardvert először el kell távolítania a számítógépről, az alább leírt módon.

Windows XP Home Edition / Windows XP Professional
Kattintson a “Safely Remove Hardware ”(Hardver 
eltávolítása) ikonra ( ) az ikonsoron, majd válassza 
ki a Safely remove USB Mass Storage Device 
(USB Mass Storage eszköz biztonságos eltávolítása) 
pontot a megjelenő menüben.

Windows 2000 Professional
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware ”(Hardver 
eltávolítása) ikonra ( ) az ikonsoron, majd válassza ki 
a Stop USB Mass Storage Device (USB Mass Storage 
eszköz leállítása) pontot a megjelenő menüben. 

Windows Millennium Edition (Me)
Kattintson az “Unplug or Eject Hardware” (Hardver 
eltávolítása) ikonra ( ) az ikonsoron, majd válassza 
ki a Stop USB Disk (USB lemez leállítása) pontot a 
megjelenő menüben.

Windows 98 Second Edition (SE) 
A My Computer (Sajátgép) menüben a jobb 
egérgombbal kattintson a fényképezőgéppel 
kapcsolatban lévő külső meghajtó ikonjára, majd 
válassza ki az Eject (Eltávolítás a rendszerből) pontot 
a megjelenő menüben.
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Ha a fényképezőgépet egy PictBridge kompatibilis 
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a képeket 
közvetlenül a fényképezőgépről nyomtathatja ki.

A képek 
nyomtatása

Csatlakoztatás PictBridge nyomtatóhoz
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Ha a fényképezőgépet a mellékelt UC-E4 USB kábellel egy PictBridge 
kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a kijelölt JPEG képeket 
közvetlenül a fényképezőgépről nyomtathatja ki (a RAW formátumú képek 
nem nyomtathatóak ezzel a módszerrel). A nyomtató csatlakoztatása előtt 
ellenőrizze, hogy az PictBridge kompatibilis-e. A nyomtatás megszakadásának 
elkerülése érdekében a fényképezőgépet teljesen feltöltött akkumulátorról 
működtesse. Ha nem biztos a teljes töltöttség, használat előtt töltse fel az 
akkumulátort vagy használja a (külön megvásárolható) EH-5 AC adaptert.

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 ki a fényképezőgépet.

4 Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa az UC-E4 USB kábelt. A 
fényképezőgépet közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztassa; a kábelt ne 
USB hub-on keresztül csatlakoztassa.

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

 A nyomtatás hossza
A nyomtatás hossza a nyomtatandó képek számától és azok méretétől függ.
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5 Kapcsolja be a fényképezőgépet. A monitoron az 
üdvözlő képernyő után megjelenik a PictBridge 
menü.

 A választógomb használata
A választógombot bármikor használhatja, ha a monitor be van kapcsolva. A fókuszmező 
választást engedélyező kapcsoló csak akkor aktív, ha a monitor ki van kapcsolva.

6A Setup (Beállítás) menü kijelöléséhez nyomja meg a 
választógomb fel vagy le nyilát, majd nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. A jobb oldalon látható menü 
jelenik meg, valamelyik beállítás kijelöléséhez nyomja 
meg a választógomb fel vagy le nyilát, a kiválasztáshoz 
nyomja meg a választógomb jobbra nyilát.

Opció Leírás

Done (Kész)

Page size 
(Oldalméret)

Imprint date 
(Dátumozás)

No border 
(Keret nélkül)

Jelölje be, ha fehér keret nélkül szeretné kinyomtatni a képeket 
(néhány nyomtató nem veszi fi gyelembe ezt a beállítást).

Jelölje be, ha minden képen fel kívánja tüntetni a dátumot.

Válassza ki az oldalméretet. A választógomb fel 
vagy le nyilával jelölheti ki a  (Alapértelmezett) 
beállítást (az aktuális nyomtató alapértelmezett 
papírméretét), a 3,5"x5", az 5"x7", a Hagaki, 
a 100mmx150mm, a 4"x6", a 8"x10", a 
Letter, az A3 vagy az A4 lehetőséget, majd a 
jobbra nyíllal hagyhatja jóvá választását.

Menti a változtatásokat és visszatér a PictBridge menübe.

7 A nyomtatandó képek kiválasztásához, illetve a memóriakártyán található 
összes JPEG-kép kicsinyített indexképének kinyomtatásához jelölje ki a 
PictBridge menü Print (Nyomtatás) elemét, és nyomja meg a választógomb 
jobbra nyilát (  178–179). A visszajátszás menü Print set (Kijelölés 
nyomtatásra) beállításával (  130) létrehozott nyomtatási megrendelés 
kinyomtatásához jelölje ki a Print (DPOF) (Nyomtatás (DPOF)) parancsot, 
majd nyomja meg a választógomb jobbra nyilát (  180).
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A kijelölt képek nyomtatása
A kijelölt képek kinyomtatásához válassza ki a Print (Nyomtatás) pontot a 
PictBridge menüben, majd nyomja meg a választógombot jobbra. Megjelenik az 
1. lépésben látható menü.

Válassza ki a Print Select (Kijelölés 
nyomtatásra) opciót. †

5

Jelenítse meg az aktuális mappa 
képeit.

6

† Az aktuális mappában található JPEG-képek kicsinyített indexképeinek kinyomtatásához jelölje ki 
az Index print (Indexkép) parancsot, és nyomja meg a választógomb jobbra nyilát (indexképek 
nyomtatásánál a Page size (Képméret) beállításhoz ne a  (Alapbeállítás) értéket válassza). Az 
aktuális mappában található fényképek jelennek meg, a JPEG-formátumú képeket a  ikon jelzi. 
A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg az  gombot. A nyomtatás megszakításához és a 
PictBridge menüből való kilépéshez nyomja meg újra az   gombot.

Válassza ki a Choose folder (Mappa 
választása) opciót.

1

Jelenítse meg a mappák listáját.

Válassza ki a kívánt mappát. *

3

Térjen vissza a Print (Nyomtatás) menübe.

4

* Jelenítse meg a mappa összes képét: ehhez válassza ki az All (Összes) opciót. Ha csak egy mappa 
képeit akarja kinyomtatni, akkor válassza ki a mappa nevét.

2

 Rejtett képek / RAW képek
A NEF (RAW) formátumú képek és a Hide image opcióval elrejtett képek (  129) nem 
nyomtathatóak ki a Print és a Print DPOF opciókkal.
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7 Lapozzon a képek között. Az aktuális 
kép a képernyő alján látható.

További képek kijelöléséhez ismételje meg a 7. és 8. lépést. A kép 
kijelölésének visszavonásához nyomja meg a választógombot lefelé, 
amikor a példányszám elérte az 1-et. A PictBridge menüből való 
kilépéshez a nyomtatás elkezdése nélkül nyomja meg a  gombot.

9

10 Elkezdődik a nyomtatás. Az összes 
fénykép kinyomtatása előtt a 
nyomtatás megszakításához és a 
PictBridge menübe való visszatéréshez 
nyomja meg újra az   gombot. A 
nyomtatás befejezése után kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, és húzza ki az 
USB kábelt.

8 A kívánt kép kijelöléséhez nyomja 
meg a választógombot felfelé, és a 
példányszámot állítsa 1-re. A kijelölt 
képeknél megjelenik a  ikon. A 
példányszám (max. 99) beállításához 
nyomja meg a választógombot felfelé 
vagy lefelé. ‡

‡ 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 választógombbal pedig lapozzon a 
képrészletek között (vegye figyelembe, hogy jelentős 
nagyítás esetén a nyomatok enyhén 

“
szemcsések” 

lehetnek). Ha a monitoron kiválasztotta a kívánt 
terüetet, a nyomtatási kijelölés menüjébe való visszatéréshez nyomja meg a  
gombot. A nyomtató csak a kijelölt képrészletet fogja kinyomtatni.
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Az aktuális nyomtatási előrendelés kinyomtatása
Az aktuális nyomtatási megrendelés kinyomtatásához jelölje ki a PictBridge 
menü Print (DPOF) (DFOF nyomtatás) parancsát, és nyomja meg a 
választógomb jobbra nyilát. Ez az opció csak akkor áll rendelkezésre, ha a 
memóriakártyán mentett nyomtatási megrendelés található.

2 Elkezdődik a nyomtatás. Az összes 
fénykép kinyomtatása előtt a 
nyomtatás megszakításához és a 
PictBridge menübe való visszatéréshez 
nyomja meg újra az  gombot. A 
nyomtatás befejezése után kapcsolja 
ki a fényképezőgépet, és húzza ki az 
USB kábelt.

1 Jelenítse meg az aktuális mappa 
képeit. A nyomtatási előrendelésbe 
foglalt képeket a  ikon és a nyomatok 
száma jelöli; a nyomtatási előrendelés 
a 131. oldalon található eljárással 
módosítható. A PictBridge menüből 
való kilépéshez a nyomtatás elkezdése 
nélkül nyomja meg a  gombot.

 
“
Data Imprint” / 

“
Imprint Date”

A Print (DPOF) kiválasztása visszaállítja az aktuális nyomtatási előrendelés Data imprint 
(Adatok kinyomtatása) és az Imprint date (Dátum kinyomtatása) opcióit (  131). A 
felvétel dátumának kinyomtatásához a képeken válassza ki az Imprint date opciót a 
PictBridge Setup menüjében (  177).

 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 
(Folytatás) opció kiválasztásához nyomja meg a 
választógombot felfelé vagy lefelé, végül jobbra. A 
nyomtatás megszakításához a fennmaradó képek 
kinyomtatása válassza ki a Cancel (Mégsem) opciót.

 A nyomtatás előrendelése (  130)
A DPOF nyomtatás előrendelés létrehozásához a nyomtatás előtt használja a 
Visszajátszás menü Print set opcióját.
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Ez a fejezet az alábbi részeket tartalmazza:

A fényképezőgép beállításai 
Ismerteti a különböző módokban elérhető 
funkciókat.

Külön megvásárolható kiegészítők 
Felsorolja a D70S fényképezőgéphez megvásárolható 
objektíveket és más kiegészítőket.

A fényképezőgép karbantartása 
Információkkal szolgál a tárolásról és a 
karbantartásról.

Hibakeresési segédlet 
Felsorolja a megjelenített hibaüzeneteket és a 
hibák megoldását. 

Műszaki adatok 
A D70S legfontosabb műszaki jellemzői.

Hasznos 
tudnivalók
Karbantartás, kiegészítők, fontos adatok
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A fényképezőgép beállításai
A különböző módokban elérhető beállítások

Az alábbi táblázat felsorolja a különböző módokban elérhető beállításokat.

P S A M

Képméret ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Képminőség ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Érzékenység (ISO megfelelés) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Fehér-egyensúly 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Képfeldolgozás 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Felvételi mód 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Élesség rögzítése ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Fénymérés 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Mélységélesség ellenőrzése ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3✔ ✔ ✔

Program eltolás 4 ✔

Automatikus expozíció rögzítés ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

Expozíció kompenzáció 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Sorozatok 1 ✔ ✔ ✔ ✔

Vakuszinkron mód 1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔

Manuális vakunyitás ✔ ✔ ✔ ✔

Automatikus vakunyitás ✔ ✔✔ ✔

Vaku expozíció kompenzáció 1 ✔ ✔ ✔ ✔

2. Felhasználói beállítás: Autofókusz 1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

3. Felhasználói beállítás: AF mező mód 1, 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

4. Felhasználói beállítás: AF segédfény ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔

5. Felhasználói beállítás: Automatikus ISO ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔ ✔

19. Felhasználói beállítás: Vakuvezérlés ✔ ✔ ✔ ✔

1 Az utoljára érvényes beállítást a gép a P, S, A vagy M mód legközelebbi kiválasztásakor 
visszaállítja.

2 Önkioldó, illetve késeltetett vagy azonnali távkioldó módban a fényképezőgép 
kikapcsolását követő ismételt bekapcsoláskor az egy képes felvételkészítés vagy a 
sorozatfelvétel mód lesz érvényben (attól függ, melyik volt utoljára használatban.

3 CPU objektív szükséges.
4 Más mód kiválasztása megszünteti a program eltolást.
5 A , , , , ,  vagy  kiválasztása visszaállítja az adott mód alapértelmezett értékeit. 
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Külön megvásárolható kiegészítők
Objektívek és más kiegészítők

Objektívek a D70S fényképezőgéphez
A D70S fényképezőgéppel saját vezérléssel rendelkező CPU (különösen G és D típusú) 
objektívek használata javasolt. Az IX Nikkor CPU objektívek nem használhatóak.

Fényképezőgép beállítása Élességállítás Mód Fénymérés

AF
M (elektronikus 

tartomány-
keresővel)

M
DVP, 
P, S, 
A

M
3D Szín  

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3
G vagy D típusú AF Nikkor 2

AF-S, AF-I Nikkor

PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D 4 — ✔ 5 ✔ — ✔ ✔ — ✔3

Objektív/kiegészítő

AF-S / AF-I tele előtétlencse 6 ✔ 7 ✔ 7 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔3

✔8 ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3
Más AF Nikkor (kivétel: 
objektívek az F3AF-hez)

AI-P Nikkor — ✔ 9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔3

C
PU

 o
b

jektívek
 1

— ✔ 9 ✔ — ✔ 11 — — —
AI-, AI-S vagy E sorozatú Nikkor
AI-módosított Nikkor

Medical Nikkor 120 mm f/4 — ✔ ✔ — ✔ 12 — — —

Reflex Nikkor — — ✔ — ✔ 11 — — —

PC-Nikkor — ✔ 5 ✔ — ✔ 11 — — —

AI-típusú tele előtétlencse — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

PB-6 harmonikás 
élességállító 13 — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

Közgyűrű (PK sorozatú 11-
A, 12 vagy 13; PN-11) — ✔ 7 ✔ — ✔ 11 — — —

N
em

 C
PU

 o
b

jektívek
 10

 1 Az IX Nikkor objektívek nem használhatóak.
 2 A VR objektívek speciális Vibration Reduction (VR 

- berázáscsökkentés) funkcióval rendelkeznek. 
 3 A szpot fénymérés a kiválasztott fókuszterülethez 

kapcsolódik.
 4 A fényképezőgép fénymérési és vakuvezérlési rendszere 

nem működik megfelelően, ha a perspektívakorrekciót 
vagy a legnagyobbtól eltérő blendét használja.    

 5 Az elektronikus tartománykereső és a 
perspektívakorrekció nem használható együtt.

 6 Kompatibilis az AF-I Nikkor objektívekkel és az 
összes AF-S objektívvel   (kivétel: 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 mm f/3.5–4.5G, VR 
ED 24–120 mm f/3.5–5.6G és ED 28–70 mm f/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 objektívvel zoom-olni 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 (lásd a köv. oldalt).
11 M módban használható, de a fényképezőgép 

expozíciós mérési rendszere nem elérhető.
12 M módban 1/125 mp-nél hosszabb záridőknél használható, de 

a fényképezőgép expozíciós mérési rendszere nem elérhető.
13 Függőlegesen helyezze fel (felhelyezés után vízszintesen 

is használható).
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 Nem kompatibilis kiegészítők és nem CPU objektívek
Az alábbi kiegészítők és nem CPU objektívek NEM használhatók a D70S-nel:
• TC-16A AF tele előtétlencse
• Nem AI objektívek
• Az AU-1 élességállító 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 
sorozatszámok)

• Objektívek az F3AF-hez (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 kompatibilis nem CPU objektívek
A listában felsorolt nem CPU objektívek használhatóak, de csak M módban. A blendét 
manuálisan, az optika blendeállító gyűrűjével kell beállítani, és a fényképezőgép 
expozíciós mérési rendszere, a mélységélesség-ellenőrzés és az i-TTL vakuvezérlés nem 
használható. Ha nem CPU objektívvel más módot választ ki, akkor a fényképezőgép 
felfüggeszti az exponálást.

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

CPU objektív G típusú objektív D típusú objektív
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Látószög
Becsült gyújtótávolság (mm) 35 mm-es formátumban

(látószöghöz módosított)

35 mm-es filmes gép 20 24 28 35 50 60 8517

D70S 30 36 42 52,5 75 90 127,525,5

35 mm-es filmes gép 135 180 200 300 400 500 600105

D70S 202,5 270 300 450 600 750 900157,5

 A látószög kiszámítása   
Egy 35 mm-es filmes fényképezőgép 
exponálási területe 36 × 24 mm. A D70S 
által exponált terület ezzel szemben 
23,7 ×15,6 mm. Ennek eredményeként 
a D70S-sel készített képek látószöge 
akkor is eltér a 35 mm-es filmes gépekkel 
készítettekétől, ha a téma pontosan az 
objektív gyújtótávolságának megfelelő 
ponton található.

A látószög és a gyújtótávolság
A 35 mm-es filmes fényképezőgépek átlós látószöge kb. másfélszer nagyobb, 
mint a D70S fényképezőgépé.          Ezért a D70S-sel használható objektívek 
gyújtótávolságának átszámításakor a 35 mm-es filmes formátumra a 
gyújtótávolságot meg kell szorozni 1,5-del, amint az az alábbi táblázatban 
is látható:     

Képméret (D70S)

Képméret (35 mm-es formátum)

Objektív  
lencséje

(23,7 mm × 15,6 mm)

Képátló

(36 mm × 24 mm)

Képszög (35-mm format)

Képszög (D70S)



186

H
aszn

o
s tu

d
n

ivaló
k —

K
ü

lö
n

 m
eg

vásáro
lh

ató
 kieg

észítő
k

Külön megvásárolható vakuk
Ha a D70S fényképezőgépet a vele kompatibilis SB-800 vagy SB-600 (külön 
beszerezhető) vakuval együtt használja, a Nikon Kreatív megvilágítási 
rendszer (CLS;  203) által nyújtott legtöbb lehetőség rendelkezésére áll, 
beleértve az i-TTL vakuvezérlést  (  94), a vaku-színhőmérséklet információ 
továbbítását, valamint a vakuteljesítmény-rögzítést (  103). A D70S nem 
támogatja az Automatikus nagy sebességű vakuszinkron üzemmódot (FP). 
Bővebb információt a vaku használati útmutatójában talál.

SB-800
Ez a nagy teljesítményű vaku 53/174 kulcsszámmal rendelkezik (m/ft, 35 
mm-es zoom-os vakufej pozíció, ISO 200, 20 °C; kulcsszám ISO 100-nál 
38/125) 4 db AA jelű elemről (5 db AA jelű elemről, ha a mellékelt SD-800 
elemkészletet használja), illetve a külön megvásárolható SD-6, SD-7 vagy SD-8A 
tápegységekről üzemeltethető. A visszavert vakuzáshoz és a makrófelvételekhez 
a vakufej 90  fokkal a vízszintes állás fölé és 7 fokkal a vízszintes alá, 180 fokkal 
balra és 90 fokkal jobbra elforgatható. Az automata zoom-os vakufej 
(24–105 mm) lehetővé teszi, hogy a megvilágítási szög beállítása az objektív 
gyújtótávolságának megfelelően történjen. A beépített nagy látószögű panel 
segítségével a megvilágítási szög 14 mm és 17 mm is lehet. A sötétben készített 
felvételeket egy beépített segédfény támogatja, a rendelkezésre álló felhasználói 
beállításokkal sokszínű finomhangolásnak vetheti alá a vaku használatát.

SB-600
Ez a nagy teljesítményű vaku 42/138 kulcsszámmal rendelkezik (m/ft, 35 mm-
es zoomos vakufej pozíció, ISO 200, 20 °C; kulcsszám ISO 100-nál 30/98) és 4 
db AA jelű elemről üzemeltethető (erről az SB-600 használati útmutatójában 
olvashat). A visszavert vakuzáshoz és a makrófelvételekhez a vakufej 90  fokkal a 
vízszintes állás fölé, illetve 180 fokkal balra és 90 fokkal jobbra elforgatható. Az 
automata zoomos vakufej (24–85 mm) lehetővé teszi, hogy a megvilágítási szög 
beállítása az objektív gyújtótávolságának megfelelően történjen. A beépített nagy 
látószögű panel segítségével a megvilágítási szög 14 mm. A sötétben készített 
felvételeket egy beépített segédfény támogatja, a rendelkezésre álló felhasználói 
beállításokkal sokszínű finomhangolásnak vetheti alá a vaku használatát.

 Csak a Nikon által jóváhagyott vakukat használjon
Csak Nikon vakukat használjon. A vakupapucsot érő negatív vagy 250 V-ot meghaladó 
feszültségek nemcsak megakadályozhatják 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.            



187

H
aszn

o
s tu

d
n

ivaló
k —

K
ü

lö
n

 m
eg

vásáro
lh

ató
 kieg

észítő
k

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre az SB-800 és az SB-600 vakuk használatakor:

SB-800Vaku mód/funkció

SB-800 
(Fejlett 
vezeték 
nélküli 

vakurendszer) SB-600

SB-600 
(Fejlett 
vezeték 
nélküli 

vakurendszer)

Vaku

i-TTL 1

Automata blende 1

Nem TTL automata

Kulcsszám

Manuális

Ismétlő vaku

Szinkron a hátsó redőnyre

Vörös-szem effektus csökkentés

Színadat kommunikáció

FV rögzítés 1

AF-segédfény több fókuszmezőre 
történő automatikus élességállításhoz 6

Automatikus zoom 1 ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔

— ✔

✔ —

✔ ✔

✔ —

✔ ✔

✔5 —

✔3 ✔4

✔3

✔2 ✔ ✔2 ✔

✔ — —

— —

— —

✔ ✔

— —

✔ ✔

✔ —

—

— ✔ —

✔ — ✔ —

REAR

M

Manuális tárgytávolság-prioritás

A

AA

Automatikus ISO (5. Felh. beáll.) 1 ✔ — ✔ —

 1 Csak CPU objektívekkel használható (a IX Nikkor 
objektív nem használható).

 2 A szpot fénymérés kiválasztásakor a Normál i-
TTL vaku mód aktiválódik. Más esetben az i-TTL 
kiegyenlített derítés mód lép érvénybe.

 3 A vakumód kiválasztható a vaku kezelőszerveivel.
 4 Csak nem CPU objektívekkel használható.

 5 A fényképezőgép blende értékétől függően CPU 
objektív használatakor a beállítás automatikus. 
Nem CPU optika esetén manuálisan kell beállítani, 
hogy megegyezzen az objektív blendeállító 
gyűrűjével kiválasztott értékkel.

 6 Csak CPU AF objektívekkel használható (a IX 
Nikkor objektív nem használható).

 A vakupapucs
A D70S vakupapucsa lehetővé teszi az SB sorozatú 
vakuk - SB-800, 600, 80DX, 28DX, 28, 50DX, 27, 23, 22S 
és 29S - szinkronzsinór nélküli, közvetlen csatlakoztatását 
a fényképezőgéphez. A vakupapucson lévő biztonsági 
retesz segítségével biztonságosan rögzítheti a Speedlight 
(SB-800 és SB-80DX) 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.  

Vaku mód

SB-50DX, SB-23,
SB-29 2, SB-21B 2, 

SB-29S 2

SB-30, SB-27 1, SB-
22S, SB-22, SB-20, 
SB-16B, SB-15, 

SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-26, 
SB-25, SB-24

Vaku

Nem TTL automataA —✔ ✔

ManuálisM ✔✔ ✔

Ismétlő vaku ✔ ——

REAR
Szinkron a 

hátsó redőnyre ✔ ✔✔

 1 Ha a D70S 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.

 A , , , , ,  és  mód
Ha , , , , ,  és  módban külön megvásárolható külső vakut használ, a 
vaku minden felvételnél villan. Az alábbi vakuszinkron módok közül választhat:
• ,  és  mód: Szinkron az első redőnyre és Vörös-szem effektus csökkentés. Ha a külső 

vaku használatakor Kikapcsolt vaku Automatikus szinkron az első redőnyre módot állít be, 
akkor a vakuszinkron automatikusan átáll Szinkron az első redőnyre módba. Az Automatikus 
vaku vörös-szem effektus csökkentés mód Vörös-szem effektus csökkentés módra változik.

• ,  és  mód: A gép automatikusan a Szinkron az első redőnyre módot választja ki. A 
Vörös-szem effektus csökkentés is kiválasztható.

•  mód: Hússzú szinkron, Hosszú szinkron vörös-szem effektus csökkentéssel és Szinkron 
az első redőnyre. Az Automatikus hosszú szinkron mód Hosszú szinkron módra, az 
Automatikus hosszú szinkron mód (vörös-szem effektus csökkentéssel) Vörös-szem effektus 
csökkentés módra, a Kikapcsolt vaku pedig Szinkron az első redőnyre módra változik.

 Automatikus ISO érzékenység
Ha az On (Be) opciót választja ki az 5. Felhasználói beállításnál (ISO auto;  142), akkor 
a fényképezőgép automatikusan az optimális vakuteljesítménynek megfelelően módosítja 
az érzékenységet. Ha nagy érzékenységre van szükség, a következő esetekben ez a háttér 
túlexponálásához is vezethet: ha a vakut hosszú záridőkkel (hosszú szinkronnal) használja, 
derítést alkalmaz erős nappali fényben (napfény-szinkron), illetve ha a háttér nagyon fényes.

 Beépített vaku használata
Ha külön beszerezhető vakut csatlakoztatott a fényképezőgéphez, a beépített vaku 
nem villan.
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 Megjegyzések a külön megvásárolható vakukhoz
Erről bővebben a vaku használati útmutatójában olvashat. Ha a vaku támogatja 
a Kreatív világítási rendszert (Creative Lighting System), akkor olvassa el a CLS 
kompatibilis digitális tükörreflexes gépekről szóló részt. Az SB-80DX, SB-28DX és 
SB-50DX vaku használati útmutatóiban a D70S nem található meg a 

“
digitális 

tükörreflexes” kategóriában.

A külső vakuk használatakor a szinkronidő 1/500 mp vagy hosszabb.

Az i-TTL és az Automata blende (Auto Aperture, AA) vakuvezérlés csak CPU 
objektívekkel használható. A szpot fénymérés kiválasztása az SB-800 vagy az SB-600 
vaku használatakor a Normál i-TTL vaku módot aktiválja.

Az i-TTL vakuvezérlés mindegyik érzékenység (ISO megfelelés) beállítással használható. 
Ha a kép elkészítése után i-TTL vakuvezérlési módban a vaku kész jelzés kb. 3 mp-ig 
villog, akkor lehet, hogy a kép alulexponált lett.

Az SB-800 vagy az SB-600 vaku használatakor az AF segédvilágítást és a vörös-szem 
effektus csökkentést a külső vakuk végzik. Más vakuk esetén a fényképezőgép a AF 
segédfénye villan (  72).

Az automatikus motoros zoom csak SB-800 és SB-600 vaku esetén használható.

P, , , , , ,  és  módban a maximális fényerő (legkisebb f/érték) az 
érzékenységnek (ISO megfelelésnek) megfelelően korlátozott; ezt az alábbi táblázat 
mutatja:

Az érzékenység minden teljes lépéses növelésekor (pl. 200-ról 400-ra) a blende érték 
egy fél f/értékkel nő. Ha az objektív maximális fényereje kisebb a fent megadottnál, 
akkor a legnagyobb blende megegyezik az objektív maximális fényerejével.

Ha a 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 szpot fényméréssel 
fényképezzen. Készítsen tesztképet és ellenőrizze az eredményt a monitoron.

i-TTL módban a vakuhoz mellékelt panelt használja. Ne használjon más panelt (pl. 
diffúziós panelt), mert ez helytelen expozíciót okozhat.

Maximális blende az alábbi ISO értékek esetén

250

4,2

8,5

Mód

P, , , , , , 

320

4,5

9

400

4,8

9,5

500

5

10

640

5,3

11

800

5,6

11

1000

6

12

1250

6,3

13

1600

6,7

13

200

4

8
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Egyéb kiegészítők
Az útmutató írásának idején a D70S fényképezőgéphez az alábbi kiegészítők 
voltak kaphatók. Bővebb tájékoztatást a fényképezőgép eladójától vagy a 
helyi Nikon képviseletben kaphat.

Akkumulá-
torok/
Töltők/

AC 
adapterek

♦EN-EL3a újratölthető lítiumion akkumulátor
További EN-EL3a akkumulátorok a forgalmazónál vagy a Nikon helyi 
képviseleténél szerezhetők be.

♦EN-EL3 újratölthető lítiumion akkumulátor
Ezek az akkumulátorok mind a D100, mind a D70 fényképezőgéppel 
használhatók.

♦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 elemekről is üzemeltethető.

♦MH-19 Multi-töltő
Az MH-19 a következő akkumulátorok újratöltéséhez használható: EN-EL3a 
és EN-EL3 újratölthető lítiumion akkumulátorok, MN-30 akkumulátorok az 
F5 fényképezőgéphez (MC-E1 segítségével), MN-15 akkumulátorok az 
F100 fényképezőgéphez (MC-E2 segítségével), illetve EN-3 akkumulátorok 
az E3 fényképezőgéphez. A töltő két pár, különböző típusú akkumulátort 
képes feltölteni, azaz összesen négy akkumulátort, és 12 V-os kábellel 
együtt kapható, amellyel szivargyújtó-aljzathoz csatlakoztatható.

A kereső
tartozékai

♦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 és +3 m–1 értékekben 
kaphatók. A dioptria korrekciós lencsék könnyedén, a kereső 
ablakára csúsztatva helyezhetők fel; vegye figyelembe, hogy a 
gumi szemkagyló nem használható a közellátók számára készített 
lencsékkel. Csak olyankor használjon dioptria korrekciós lencsét, ha a 
kívánt élesség nem érhető el a beépített korrekciós csúszkával (–1.6 
- +0.5 m–1). Vásárlás előtt próbálja ki a dioptria korrekciós lencséket, 
hogy azokkal elérhető-e a megfelelő élesség.

♦DG-2 nagyító
A DG-2 segítségével nagyítva láthatjuk a kereső képét: közeli 
felvételekhez, másoláshoz, tele előtétlencsékhez és más, precizitást 
igénylő feladatokhoz ajánlott. Használatához a külön megvásárolható 
szemlencse adapter szükséges.

♦Szemlencse adapter
A DG-2 nagyító D70S-re való felhelyezéséhez használja.

♦DR-6 szögkereső
A DR-6 szögkereső segítségével a kereső képét felülről láthatja.
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 Kizárólag 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.      

Szűrők • A Nikon szűrők három fő csoportra oszthatók: ezek a felcsavarható, a 
felerősíthető és a hátul cserélhető szűrők. Mindig Nikon szűrőket használjon; a 
más gyártók által előállított szűrők nem biztos, hogy megfelelően működnek az 
automatikus élességállítási rendszerrel vagy az elektronikus tartománykeresővel.         

• A D70S fényképezőgéppel nem használhatóak lineáris polárszűrők. 
Helyettük a C-PL cirkuláris polárszűrőt használhatja.

• Az NC és az L37C szűrők használata az objektív védelme érdekében ajánlott.  
• Ha R60 szűrőt használ, 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 is látható. 

• Előfordulhat, hogy a színmátrix és a 3D színmátrix fénymérési módok használata 
nem hozza meg a kívánt eredményt, ha 1 ×-t meghaladó expozíciós tényezős 
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. Erről bővebben a szűrő használati útmutatójában olvashat.

Zárósapkák ♦ BF-1A zárósapka
Ha a fényképezőgépet nincs objektív, a BF-1A zárósapka felhelyezése védi 
a tükröt, a keresőt és az aluláteresztő szűrőt a portól.

Távvezérlők 
és 

vezetékes 
távkioldók

♦ MC-DC1 vezetékes távkioldó
Használatával megelőzhető a fényképezőgép 
rázkódása következtében történő bemozdulás; 
hosszú időtartamú expozícióhoz exponálógomb 
rögzítéssel van ellátva. A fényképezőgéphez 
történő csatlakoztatáshoz nyissa fel a vezetékes 
távkioldó csatlakozójának fedelét, majd az ábra 
szerint csatlakoztassa az MC-DC1 kábelt.
Megjegyzés: A D70S távkioldó csatlakozójába kizárólag az MC-DC1 távkioldó 
csatlakoztatható.

♦ ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő
Az ML-L3 használatával a távolból kioldhatja a zárat anélkül, hogy 
megérintené a fényképezőgépet, vagy bármilyen kábelt csatlakoztatna 
hozzá. Használja önarcképek készítéséhez.

PC kártya 
adapterek

♦ EC-AD1 PC kártya adapter
Az EC-AD1 PC kártya adapter lehetővé teszi a Type I CompactFlash 
mem ó riakártyák behelyezését a PCMCIA kártya foglalatokba.

Szoftver ♦ Nikon Capture 4 (4.2 vagy újabb verzió)
A Nikon Capture 4 (4.2 vagy újabb) program segítségével számítógépről 
vezérelheti a felvételkészítést, valamint szabadon szerkesztheti és más 
formátumba konvertálhatja a RAW képeket.
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Jóváhagyott memóriakártyák
A Nikon a D70S fényképezőgéphez az alábbi memóriakártyákat tesztelte és 
hagyta jóvá:

SanDisk

SDCFB 16 MB, 48 MB, 80 MB, 96 MB, 128 MB, 160 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB
SDCFB (Type II) 192 MB, 300 MB
SDCF2B (Type II) 256 MB
SDCFH (Ultra) 128 MB, 192 MB, 256 MB, 384 MB, 512 MB, 1 GB

SDCFH (Ultra II) 256 MB, 512 MB, 1 GB
SDFCX 512 MB, 1 GB

SDCFX (Extreme III) 1 GB, 2 GB

Lexar 
Media

 4× USB 16 MB, 32 MB, 64 MB
 8× USB 16 MB, 32 MB, 48 MB, 64 MB, 80 MB
10× USB 160 MB
12× USB 64 MB, 128 MB, 192 MB, 256 MB, 512 MB
16× USB 192 MB, 256 MB, 320 MB, 512 MB, 640 MB, 1 GB
24× USB

256 MB, 512 MB
24× WA USB
32× WA USB 1 GB
40× WA USB 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB

80× WA 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB
Renesas 

Technology 
(Hitachi)

HB28B C8× 16 MB, 32 MB

Microdrive
DSCM 512 MB, 1 GB
3K4 2 GB, 4 GB

Más típusú kártyákkal a hibátlan működés nem garantált. A fenti kártyákról 
bővebb információkat a kártyák gyártóitól kaphat.

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

memóriakártyát kiveszi a fényképezőgépből.
• A memóriakártyát formázni kell az első használatbavétel előtt, illetve a kártyán más 

eszközzel történt adatírás vagy adattörlés után.
• A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.        

A formázás vagy bármilyen elérési 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 annak áramellátását.    Ha nem tartja be 
ezeket az előírásokat, azzal adatvesztést, illetve a fényképezőgép és a memóriakártya 
károsodását okozhatja. 

• Ne érintse meg az ujjaival vagy fém tárgyakkal a kártya érintkezőit.
• Ne tegye ki a kártya borítását túlzott erő hatásának. Ha nem tartja be ezt az előírást, 

azzal a memóriakártya károsodását okozhatja.  
• Ne hajlítsa meg, ne ejtse le a kártyát és ne tegye ki azt erős fizikai ütéseknek.
• Ne tegye ki a kártyát forróság, víz, nagy mértékű 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 
elkerülésére a fényképezőgépet száraz, jól szellőző helyiségben tárolja.       Ne 
tárolja a fényképezőgépet molyirtó szerek (naftalin, kámfor) közelében; vagy 
olyan helyeken, amelyek:     
• rossz szellőzésű vagy 60%-nál magasabb páratartalomnak kitett helyeken
• erős elektromágneses tereket gerjesztő készülékek (televízió, rádió) 

közelében vannak    
• 50 °C-nál magasabb (pl. hűtőtest közvetlen közelében vagy meleg nyári 

napon egy zárt autóban)   vagy –10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek 
vannak kitéve

Tisztítás

A fényké-
pezőgép 

váza

Por, homok vagy egyéb szennyeződés eltávolítására használjon légfúvós 
porecsetet, majd puha, száraz ruhával óvatosan törölgesse át a 
fényképezőgépet. Strandon vagy tengerparton való használat után a kameráról 
törölgesse le a rárakódott homokot vagy sót egy vízzel enyhén megnedvesített 
puha ruhával, majd gondosan szárítsa meg. A kamera megsérülhet, ha idegen 
anyag kerül a belsejébe. A Nikon nem vállal felelősséget a szennyeződések 
vagy homok által okozott meghibásodásokért.

Az 
objektív, a 
tükör és a 

kereső

Ezek az alkatrészek üvegből készültek és fokozottan sérülékenyek.  
A port légfúvós ecsettel távolítsa el. Ha aeroszolos légfúvót használ, 
tartsa függőlegesen a flakont (ha megdönti, akkor folyadék kerülhet 
a tükörre). Az ujjlenyomatok vagy más makacsabb szennyeződések 
eltávolításához tegyen egy kevés objektívtisztító folyadékot egy száraz 
kendőre és óvatosan törölje át az alkatrészt.

Monitor

A port légfúvós ecsettel távolítsa el. Az ujjlenyomatok és más makacs 
szennyeződések eltávolításához a felületet enyhén törölje át egy száraz 
ruhával vagy szarvasbőr anyaggal.  Ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert 
az károsodást és meghibásodást okozhat. 

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

 A kijelző
Ritka esetekben a statikus elektromosság miatt a kijelző 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 képérzékelőn, amely a fényképezőgép képalkotó eszközeként 
szolgál, aluláteresztő szűrő van a  “moiré“ elkerülésére. Bár a szűrő megvédi 
a képérzékelőt az idegen tárgyakkal való közvetlen érintkezéstől, bizonyos 
körülmények esetén a felvételeken látható lehet a szűrőn felgyülemlő por 
vagy egyéb szennyeződés.    Ha arra gyanakszik, hogy a felvételei minőségét a 
gép belsejében lévő por befolyásolja, 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 lock-up 
(Tükör felcsapása)  pontot (  162). Válassza 
ki a Yes (Igen) opciót, majd nyomja meg a 
választógombot jobbra.   A fényképezőgép 
monitorán megjelenik  a 

“
Press shutter-release 

but ton“ (Nyomja le az exponáló gombot) 
üzenet,    a kijelzőn és a keresőben pedig egy 
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 vagy tárgy van, a szűrő tisztítást igényel.   
Erről a következő részben olvashat.   

3 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.    A 
tükör felcsapódik és kinyílik a redőny,    felfedve 
az aluláteresztő szűrőt, miközben a kijelzőn 
villogni kezd a vonalsor.    
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5 Kapcsolja ki a fényképezőgépet. A tükör visszatér eredeti helyzetébe, és a 
redőny bezárul. Helyezze vissza 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 tisztíttassa. 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 porecsettel távolítsa el a port a 
szűrőről.   Ne használja az eszköz ecset 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 a 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 kiegészítők szervizelése
A D70S precíziós eszköz és rendszeres ellenőrzést igényel. A Nikon javasolja, hogy két 
évente legalább egyszer vigye el a fényképezőgépet az eredeti forgalmazóhoz vagy 
egy Nikon márkaszervizbe átnézetni, és három-öt 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 külön megvásárolható vakukat.

 Használjon AC adaptert
Hogy elkerülje a fényképezőgép esetleges kikapcsolását a tükör felcsapása 
alatt (ellenőrzéskor és az aluláteresztő szűrő tisztításakor), használja a (külön 
megvásárolható) EH-5 AC adaptert.
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Ne ejtse le
Az erős fizikai behatások vagy a rázkódás az 
eszköz hibás működését okozhatják.    

Tartsa szárazon
Ez 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 hőmérsékletváltozásokat   
A környezetben bekövetkező hirtelen 
hőmérsékletváltozáskor, pl. ha az eszközt 
a melegről hirtelen hideg helyre viszi, 
akkor annak belsejében páralecsapódás 
keletkezhet.                 A páralecsapódás elkerülésére 
a hőmérsékletváltozás előtt tegye az eszközt 
egy táskába vagy megfelelő tokba.              

Kerülje az erős mágneses tereket  
Ne használja a terméket elektromágneses teret 
vagy mágneses 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 az objektívet napfény 
hatásának
Ne tegye ki hosszabb időre az objektívet 
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 fújt túl erős légáramlat nyomásának.         
Emiatt a lamellák megkarcolódhatnak, 
deformálódhatnak, illetve elszakadhatnak. 

Vigyázzon a mozgatható részekre 
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 arról 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 kivilágosodhat vagy elsötétülhet.     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, akkor 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 vagy rozsdásodás elkerülésére 

a fényképezőgépet száraz, jól szellőző 
helyiségben tárolja.     Ha a terméket hosszabb 
ideig nem használja, a szivárgás elkerülésére 
vegye ki az akkumulátort, és a gépet 
szárítószert tartalmazó műanyag tasakban 
tárolja.              Ne tárolja azonban a fényképezőgépet 
műanyag tokban, mivel az károsíthatja a gép 
anyagát.            Ügyeljen arra, hogy a szárítószer 
folyamatosan vesz nedvszívó képességéből, 
ezért rendszeresen cserélje ki azt.                

A fényképezőgép és az akkumulátor karbantartása: Előírások
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• A fényképezőgépet ne tárolja oldószerekkel 
vagy kámforral átitatott anyag, mágneses 
mezőt keltő berendezés mellett, vagy 
magas hőmérsékletű helyen, például 
hősugárzó közelében, illetve meleg napon 
bezárt autóban.             

• A penészesedés és a rozsdásodás 
elkerülésére 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 sohasem világítanak.  Ez a TFT LCD 
monitorok jellemző tulajdonsága, és nem 
utal hibás működésre.          A jelenség nincs 
hatással a fényképezőgéppel készített 
felvételekre.       

• Erős megvilágítás esetén a monitoron a 
képek nehezen kivehetőek.    

• Ne tegye ki a monitort nagy nyomás 
hatásának; ez annak károsodásához 
vagy meghibásodásához vezethet.    A 
monitoron felgyülemlő port légfúvós 
porecsettel 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 sérüléseket 
okozzanak, és figyeljen arra, hogy a 
folyadékkristály ne kerülhessen a szemébe, 
szájába vagy a bőrére.      

• Ha szállítja vagy odafigyelés nélkül valahol 
otthagyja a fényképezőgépet, mindig 
tegye fel a monitor védőfedelét.     

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 még be 
van kapcsolva, illetve adatot rögzít vagy töröl 
a memóriakártyára/ról.     Ha ilyen esetben 
megszünteti a termék áramellátását, akkor 
károsodhatnak a felvételek, a fényképezőgép 
memóriája, vagy a belső áramkörök.          Az 
áramellátás megszakadásának elkerülésére 
ne hordozza 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 feltöltenie vagy 
kicserélnie, amikor a töltöttség jelzése villog.      

• Fontos alkalmakon történő fényképezéskor 
tartson készenlétben tartalék EN-
EL3a akkumulátort teljesen feltöltött 
állapotban, vagy legyen kéznél három új 
CR2 elem a külön beszerezhető MS-D70 
elemtartóban (  15). Földrajzi helyzetétől 
függően előfordulhat, hogy nem juthat 
egyszerűen csereakkumulátorokhoz.

• Hideg helyen az akkumulátor kapacitása 
általában csökken.    Amikor hidegben készít 
felvételeket, mindig teljesen feltöltött 
akkumulátort használjon.      Tartson egy 
akkumulátort meleg helyen, és szükség 
esetén cserélje ki az akkumulátorokat.     
Ha az akkumulátor felmelegszik, akkor 
visszanyerheti töltöttségének egy részét.   

• Ha az akkumulátor érintkezői be-
szennyeződtek, használat előtt törölje át 
azokat egy tiszta, száraz ruhával.     

• Ha kiveszi az akkumulátort a fényképező-
gépből, tegye fel az érintkezők védőfedelét.    

• A használt akkumulátorok (elemek) értékes 
alapanyagokat tartalmaznak. Kérjük, az 
elhasznált akkumulátorokat (elemeket) az 
újrafelhasználáshoz a helyi szabályozásoknak 
megfelelő hulladéktárolóba dobja.
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Objektívek és más kiegészítők

Ez a rész felsorolja a keresőben, a kijelzőn 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. 

Kijelzés

ProblémaKijelző Kereső Megoldás

18
Az objektív blendeállító gyűrűjét 
nem állította a legkisebb blendére.(villog)

Állítsa be gyűrűn a legkisebb 
blendét (legnagyobb f/értéket).

14Alacsony akkutöltöttség.
Készítsen elő egy teljesen 
feltöltött tartalék akkumulátort. 

14Az akkumulátor lemerült.(villog) (villog) Cserélje ki az akkumulátort.

74
A gép nem tudja automatikusan 
élesre állítani a témát.

●
(villog) Állítson élességet manuálisan.

46

191

79
81

A téma túl világos; a felvétel 
túlexponált lesz.

• Ha az érzékenység (ISO 
megfelelés) meghaladja a 200-
at, csökkentse azt.

• Használjon semleges (ND) szűrőt
• Az alábbi módban:

S  Használjon rövidebb záridőt
A Válasszon kisebb blendét 

(nagyobb f/értéket)   

46

94

79
81

A téma túl sötét; a felvétel 
alulexponált lesz.

• Ha az érzékenység (ISO 
megfelelés) nem éri el az 1600-
at, növelje azt.

• Használja a beépített vakut.
• Az alábbi módban:

S  Használjon hosszabb záridőt
A Válasszon nagyobb blendét 

(kisebb f/értéket)  

79, 
82

A  opciót választotta 
ki S módban.(villog)

Módosítsa a záridőt vagy 
válassza ki az M módot.

18, 
82

A gépen nincs objektív, 
vagy nem CPU objektív van 
felhelyezve.

(villog)

Helyezzen fel CPU objektívet (kivéve 
az IX Nikkor-t), vagy forgassa a 
módválasztó tárcsát M állásba, és 
a blende beállításához használja az 
objektív blendeállító gyűrűjét.
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Kijelzés

Kijelző Kereső Megoldás

186
i-TTL vakuvezérlést nem 
támogató vakut csatlakoztatott 
és beállította a TTL módot.  (villog)

Módosítsa a külön megvásárol-
ható vaku vezérlési módját.

97

114

• Az expozíció korrekciójához 
szükség van a vakura (P, S, 
A, M módban).

• A vaku maximális fényerővel 
villant (a vakuvillanás után a  
3 mp-ig villog).

(villog)

• Nyissa ki a beépített vakut.

• Ellenőrizze a képet a 
monitoron; ha alulexponált, 
módosítsa a beállításokat és 
próbálja újra.

2Fényképezőgép hiba.
(villog)

Exponáljon. Ha a hiba 
továbbra is fennáll vagy 
gyakorta jelentkezik, forduljon 
egy Nikon márkaszervizbe.   

Probléma

41

124
20

Az aktuális beállításokkal a 
memóriakártyán nincs elég 
hely több kép rögzítésére, 
vagy a gépen elfogytak a 
mappa sorszámok.  

(villog) (villog)

• Csökkentse a kép minőségét 
vagy a méretét.

• Töröljön néhány felvételt.
• Helyezzen be egy új 

memóriakártyát.

Kijelzés

Megoldás

20
A fényképezőgép nem 
érzékel memóriakártyát.

NO CARD 
PRESENT

Kapcsolja ki a gépet, majd 
megfelelően helyezze be a 
kártyát.

Kijelző ProblémaMonitor

21

A memóriakártya nincs 
megformázva a D70S 
fényképezőgépben való 
használathoz.

CARD 
IS NOT 

FORMATTED

Megformázza a memória-
kártyát.

79, 
82

A  opciót választotta 
ki távkioldó módban, és a 
módválasztó tárcsát S állásba 
forgatta.

(villog)
Módosítsa a záridőt vagy 
válassza ki az M módot.
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Kijelzés

Kijelző MegoldásProblémaMonitor

20

126

• A memóriakártya nem 
tartalmaz képeket

• Az aktuális mappa üres.
FOLDER 

CONTAINS 
NO IMAGES

• Helyezzen be másik kártyát.

• Állítsa a Playback fldr 
(Visszajátszás mappája) 
opciót All-ra.

126, 
129

Az aktuális mappában 
minden kép rejtett.

ALL 
IMAGES 
HIDDEN

A Playback fldr (Visszajátszás 
mappája) menüben állítsa be 
az All (Összes) opciót, vagy a 
Hide im age (Képek elrejtése) 
funkcióval jelenítse meg a 
rejtett képeket.

21, 
124

A fájlt számítógépen vagy más 
gyártmányú fényképezőgépen 
hozták létre vagy módosították, 
vagy a fájl sérült.  

FILE DOES 
NOT

CONTAIN 
IMAGE DATA

Törölje a fájlt vagy formázza 
meg a memóriakártyát.

 Elektronikusan vezérelt fényképezőgépek  
Különösen ritka esetekben előfordulhat, hogy a kijelzőn szokatlan betűk jelennek meg, és 
a fényképezőgép működése is leállhat. A legtöbb esetben ezt a jelenséget erős mágneses 
terek hatása váltja ki.        Kapcsolja ki a fényképezőgépet, cserélje ki az akkumulátort - ha (külön 
megvásárolható) 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 fenti eljárással a hiba jelentkezése előtt nem 
rögzített mindenféle adat elvesztését okozhatja. A korábban 
kártyára rögzített adatokat ez a jelenség nem érinti.

192

2, 
20

20, 
24

21

• Hiba történt a memória-
kártya elérése során.

• Nem lehet új mappát 
létrehozni.

• A kártya nincs megformázva a 
D70S-sel való használathoz.

THIS CARD 
CANNOT 
BE USED

(villog)

• Használjon Nikon által 
jóváhagyott kártyát.

• Ellenőrizze, tiszták-e az 
érintkezők. Ha a kártya 
sérült, keresse fel az eladót 
vagy egy Nikon képviseletet.     

• Töröljön néhány fájlt 
vagy helyezzen be egy új 
memóriakártyát.

• Formázza meg a 
memóriakártyát.

Visszaállító kapcsoló
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Műszaki adatok

Típus Digitális tükörreflexes fényképezőgép cserélhető objektívekkel

CCD képérzékelő 23,7 × 15,6 mm; összes képpont: 6,24 millió
Képméret 
(képpontok)

• 3008 × 2000 (Nagy)

Hasznos képpontok 6,1 millió

Objektív bajonett Nikon F bajonett (AF csatolással és érzékelőkkel)

Kompatibilis objektívek*

G vagy D típusú AF Nikkor Minden funkció támogatott

Más AF Nikkor† A 3D színmátrix fénymérés és az i-TTL kiegyenlített derítés 
kivételével minden funkció támogatott

Micro Nikkor 85 mm 
f/2.8D

Az automatikus élességállítás és egyes expozíciós módok 
kivételével minden funkció támogatott

AI-P Nikkor A 3D színmátrix fénymérés és az i-TTL kiegyenlített derítés és az 
automatikus élességállítás kivételével minden funkció támogatott

Nem CPU M módban használható, de az expozíciós mérés nem működik; az 
elektronikus tartománykereső f/5.6-os maximális fényerőtől kezdve 
használható

Látószög A 35 mm-es formátumnak megfelelően az objektív 
gyújtótávolságának 1,5-szerese

Kereső
Dioptria korrekció –1,6 – +0,5 m–1

Élességállítási 
mattüveg

B típusú BriteView élességállítási mattüveg (Mark V) 
“
rávilágított“ 

fókuszkeretekkel és bekapcsolható referenciahálóval

Betekintési távolság 18 mm (–1,0 m–1)

Lefedés Az objektív kb. 95%-a (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás Kb. 0,75× (50 mm objektív végtelenre állítva; –1,0 m–1)

Optikailag fixált pentaprizma

* Az IX-Nikkor objektívek nem használhatóak † Kivéve az objektíveket az F3AF-hez

Tükör Gyors visszatérésű

Objektív blende Azonnal visszatérő, mélységélesség-ellenőrzéssel

Fókuszmező-kiválasztás 5 fókuszmező közül lehet választani

Objektív vezérlés • Automatikus élességállítás (AF): Gyors reagálású Egyszeri 
AF (AF-S); Folyamatos AF (AF-C); a prediktív témakövetés a 
téma sajátosságának megfelelően automatikusan bekapcsol

• Manuális élességállítás (M)

• 2240 × 1448 (Közepes)
• 1504 × 1000 (Kicsi)
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Automatikus 
élességállítás
Érzékelési tartomány –1 – +19 Fé (ISO 100, 20 °C)
AF mező mód Egymezős AF, dinamikus AF, Legközelebbi téma prioritás
Élesség rögzítése Az élességet kétféleképpen rögzítheti: ha félig lenyomja az 

exponáló gombot (Egyszeri AF mód) vagy megnyomja az 
AE-L/AF-L gombot

TTL fázisérzékelés a Nikon Multi-CAM900 autofókusz 
modullal, AF segédfénnyel (hatótávolság kb. 0,5–3,0 m)

Expozíció
Fénymérés Fénymérés az objektíven keresztül (TTL) 3 módban
Mátrix A 3D színes mátrix fénymérés G és D típusú objektívekkel 

lehetséges; színes mátrix fénymérés (más CPU objektívekkel); 
a fénymérést 1005 képpontos RGB szenzor végzi

Középre súlyozott A rendszer 75%-os súlyozással a kép közepén elhelyezkedő 
6, 8, 10 vagy 12 mm-es mérőmező adatait veszi figyelembe

Szpot A kiválasztott fókuszmezőhöz kapcsolt 2,3 mm-es körben (a 
kép kb. 1%-án) méri a fényt

Mérési tartomány
(ISO 100, f/1.4 
objektív, 20 °C)

0 – 20 Fé (3D színmátrix vagy középre súlyozott fénymérés)
2 – 20 Fé (szpot fénymérés)

Expozíciós mérés CPU mérés
Expozíció vezérlése
Üzemmód Digitális programok (  Automata,  Portré,  Tájkép, 

 Közeli,  Sport,  Éjszakai tájkép,  Éjszakai portré), 
Programautomatika (P) program eltolással; Záridő előválasztás 
(S); Blende előválasztás (A); Manuális expozíció (M)

Expozíció kompenzáció –5 – +5 Fé, 1/3 vagy ½ Fé lépésekben
Sorozat Expozíció sorozat és / vagy vaku sorozat (2–3 exponálás, 1/3 

vagy ½ Fé lépésekben)
Expozíció rögzítése A világosságot az AE-L/AF-L gomb megnyomásakor a 

rendszer az érzékelt értékre rögzíti

Zár
Záridő 30 – 1/8000 mp. 1/3 vagy ½ Fé lépésekben, valamint bulb, távkioldás

Kombinált mechanikus és elektromos CCD zár

Érzékenység 200 – 1600 (ISO megfelelés), 1/3 Fé lépésekben

Fehér-egyensúly

Sorozat 2–3 felvétel, 1 lépésközzel

Automata (TTL fehér-egyensúly az 1005 képpontos RGB 
szenzorral), hat manuális mód fi nomhangolással, felhasználói 
fehér-egyensúly rögzítéssel
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Tárolás
Média Type I és II CompactFlash memóriakártyák; Microdrive-ok
Fájlrendszer Design Rule for Camera File System (DCF) 2.0 és Digital Print 

Order Format (DPOF) kompatibilis
Tömörítés • NEF (Raw): tömörített, 12 bites

• JPEG: JPEG baseline kompatibilis

Beépített vaku

Kulcsszám
(m / ft; 20 °C)

• ISO 200: kb. 15/49 (manuális 17/56)
• ISO 100: kb. 11/36 (manuális 12/39)

• , , , : automatikus vaku, automatikus vakunyitással
• P, S, A, M: manuális vakunyitás gombbal

Vaku
Vakuszinkron csatlakozás Csak X-szinkron; vakuszinkron 1/500 mp-ig

Vakuszinkron 
módok

• , , : Szinkron az első redőnyre, Vörös-szem effektus csökkentés
• : Hosszú szinkron, Hosszú szinkron vörös-szem effektus 

csökkentéssel
• , , : a külön megvásárolható vakukkal a Szinkron az első 

redőnyre és a Vörös-szem effektus csökkentés használható
• P, S, A, M: Szinkron az első redőnyre, Hosszú szinkron, Szinkron 

a hátsó redőnyre, Vörös-szem effektus csökkentés, Vörös-szem 
effektus csökkentés hosszú szinkronnal

Vaku-kész kijelzés Az SB sorozatú 800, 600, 80DX, 28DX, 50DX, 28, 27 és 22s 
vaku teljes töltöttsége esetén világít; 3 mp-ig villog ha a vaku 
teljes kibocsátással villant

Vakuvezérlés
TTL TTL vakuvezérlés az 1005 képpontos RGB szenzorral (csak 

CPU objektívek)
• Beépített vaku: i-TTL kiegyenlített derítés és Normál i-TTL 

vaku mód (szpot fényméréskor vagy M módban)
• SB-800 vagy 600: i-TTL kiegyenlített derítés és Normál i-TTL 

vaku mód (szpot fényméréskor)
Automata blende SB-800-zal és CPU objektívvel használható
Nem TTL automata Az SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 és 22s vakukkal 

használható
Manuális tárgytávolság-prioritás SB-800 vakuval lehetséges

Vaku expozíció kompenzáció –3 – +1 Fé, 1/3 vagy ½ Fé lépésekben

Kreatív világítási 
rendszer

A beépített vaku, SB-800 és SB-600 vakuk használatakor támogatja 
a Színadat kommunikációt és a Vakuérték (FV) rögzítést. Az SB-800 
és a 600 a Fejlett vezeték nélküli világítást is támogatja.

Vakupapucs Szabványos ISO, érzékelős vakurendszer biztonsági rögzítővel
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Videó rendszer NTSC vagy PAL

Külső csatlakozó USB

Állványmenet ¼˝ (ISO)

Áramforrás • Egy darab újratölthető Nikon EN-EL3a vagy EN-EL3 lítiumion 
akkumulátor, töltési feszültség (MH-18a gyorstöltővel, vagy 
külön beszerezhető MH-18 gyorstöltővel, vagy MH-19 
multi-töltővel): 7,4 V DC

• Három darab CR2 lítiumelem (külön beszerezhető MS-D70 
elemtartóval;  15)

• EH-5 AC adapter (külön megvásárolható)

Méretek (Sz × M × M) Kb. 140 × 111 × 78 mm

Tömeg Kb. 600 g akkumulátor, memóriakártya, zárósapka, illetve a 
monitor védőfedele nélkül

Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet 0 – 40 °C
Páratartalom Max. 85% (nincs páralecsapódás)

• Eltérő tartalmú megjegyzés hiányában valamennyi adat teljesen feltöltött akkumulátor 
használata    és 20 °C környezeti hőmérséklet esetén érvényesek.

• A Nikon fenntartja a jogot, hogy az ebben a használati útmutatóban bemutatott 
hardver és szoftver specifikációkat bármikor, előzetes bejelentés nélkül 
megváltoztatassa. A Nikon nem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért sem, amely 
az ebben a használati útmutatóban esetleg előforduló hiba miatt keletkezett. 

Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2 – 20 mp-es késleltetéssel

Mélységélesség 
ellenőrzése

CPU objektív használatakor az optika blendéje a felhasználó 
(A és M módban) vagy a fényképezőgép (Digitális programok, 
P és S módban) által kiválasztott értékre állítható

Monitor 2,0˝, 130000 képpontos, alacsony hőmérsékletű poliszilícium 
TFT LCD fényerő-beállítás funkcióval

Firmware frissítések Firmware frissítések a felhasználó által

Nyelvek Angol, francia, holland, japán, kínai (egyszerűsített), koreai, 
német, olasz, spanyol és svéd
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 Az akkumulátor kapacitása
A teljesen feltöltött EN-EL3a akkumulátorral (1500 mAh) készíthető képek száma
az akkumulátor állapotától, a hőmérséklettől és a fényképezőgép használati módjától 
függ. Az alábbi méréseket 20 °C fokos hőmérsékleten végezték.

1. példa: 2500 felvétel
Zoom Nikkor AF-S DX 18–70mm f/3.5–4.5G IF ED objektív; Sorozatfelvétel; Folyamatos 
AF mód; Képminőség: JPEG Basic; Képméret: M; Záridő: ½50 mp; az exponáló gomb 
nyomva tartása félig: 3 mp-ig; az élességállítás a végtelenről a minimális távolságra 3-
szor változtatva; minden hatodik felvétel után a monitor 5 mp-re bekapcsol, majd ki; a 
ciklus megismétlődik, ha az expozíciós mérés kikapcsol.

2. példa: 500 felvétel
AF-S DX 18–70 mm f/3.5–4.5G IF ED objektív; Egy felvétel mód;   Egyszeri AF mód;  
Képminőség: JPEG Normal;   Képméret:  L; Záridő:  ½50 mp; az exponáló gomb nyomva 
tartása félig: 5 mp-ig;       az élességállítás a végtelenről a minimális távolságra képenként 
3-szor változtatva; a beépített vaku minden felvételhez maximális fényerővel villan; a 
vaku használatakor az AF segédfény aktív; a ciklus megismétlődik, ha az expozíciós 
mérés kikapcsol  ; a fényképezőgép kikapcsolása minden tizedik felvétel után.

Az akkumulátor élettartamát az alábbiak csökkenthetik:
• A monitor használata
• Az exponáló gomb nyomva tartása félig
• Ismétlődő automatikus élességállítási 

műveletek

• NEF (RAW) képek készítése
• A hosszú záridők használata

Az akkumulátor maximális teljesítményének biztosításához:
• Tartsa tisztán az akkumulátor érintkezőit. A szennyezett érintkezők csökkentik a 

kapacitást.
• Közvetlenül a feltöltés után használja az EN-EL3a akkumulátorokat. Használaton 

kívül az akkumulátorok veszítenek töltöttségükből. 
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Menük
 Playback (Visszajátszás) 

menü, 124–131
Delete (Törlés), 124–125
Playback (Visszajátszás) 
mappa, 126
Rotate tall (Elforgatás álló 
helyzetbe), 126
Slide show (Diavetítés), 
127–128
Hide image (Kép elrejtése), 
129
Print set (Kijelölés 
nyomtatásra), 130–131
 Shooting (Fényképezés) 

menü, 132–134
Optimize image 
(Képoptimalizálás), 56–61
Long exp. NR (Hosszú 
expozíció zajcsökkentése), 
133
Image quality 
(Képminőség), 41–42
Image size (Képméret), 43–45
White bal. 
(Fehéregyensúly), 48–55
ISO, 46–47
 CSM (egyéni beállítások) 

menü, 135–154
R (Menü alaphelyzetbe 
állítása), 136–137
01 Beep (Hangjelzés), 138
02 Autofocus (Automatikus 
élességállítás), 139
03 AF-area mode (AF-
mező mód), 140
04 AF assist (AF-
segédfény), 141
05 ISO auto (ISO automatikus 
szabályozása), 142–143
06 No CF Card? (Nincs CF 
kártya?), 143
07 Image review (Kép 
megtekintése), 144
08 Grid display (Rács 
megjelenítése), 144
09 EV step (Fé-lépésköz), 144

10 Exp comp. 
(Expozíciókompenzáció), 
145
11 Center wtd (Középre 
súlyozás), 145
12 BKT set (Sorozatkészítés 
beállítása), 146
13 BKT order 
(Sorozatkészítés sorrendje), 
146
14 Command dial 
(Vezérlőtárcsa), 147
15 AE-L/AF-L, 147
16 AE lock (AE-rögzítés), 148
17 Focus area 
(Fókuszmező), 148
18 AF area illm (AF-mező 
megvilágítása), 149
19 Flash mode (Vakumód), 
150–151
20 Flash sign (Vakujel), 152
21 Shutter spd 
(Zársebesség), 152
22 Monitor off (Monitor 
kikapcsolása), 153
23 Meter-off (Fénymérés 
kikapcsolása), 153
24 Self-timer (Önkioldó), 153
25 Remote (Távvezérlő), 154

 Setup (Beállítás) menü, 
155–168
Folders (Mappák), 156–158
File No. Seq (Fájlok 
sorszámozása), 159
Format (Formázás), 160
CSM (Egyéni beállítások) 
menü, 161
Date (Dátum), 16, 161
LCD brightness (LCD 
fényerő), 161
Mirror lock-up 
(Tükörfelcsapás rögzítése), 
162
Video mode (Videó mód), 162
Language (Nyelv), 16, 163
Image comment 
(Kísérőszöveg), 163–164

USB, 165, 171, 176
Dust Off Ref Photo 
(Porszemcse-eltáv. 
referenciaképe), 166–167
Firmware Version 
(Firmware verziója), 167
Image rotation 
(Képelforgatás), 168

Szimbólumok
, , , , , . Lásd: 

Módok, Digitális program 
mód

3D színes mátrix fénymérés  
Lásd: Fénymérés

A
A  Lásd: Módok
AF  Lásd: Élességállítás 
módok; Automatikus 
élességállítás

AF-mező mód, 140
AF-segédfény, 72
alapértelmezések, 136–137
Aluláteresztő szűrő, 194–195
Automatikus élességállítás, 
64, 139
AF-C, 139
AF-S, 139
 (automatikus) mód, 32

Automatikus fénymérés 
kikapcsolása, 12

Automatikus fénymérés 
rögzítése, 84

B
BASIC (Alapszintű)  Lásd:  
Shooting (Fényképezés) 
menü, Image quality 
(Képminőség)

Beállítható rácsvonalak  Lásd: 
Rács megjelenítése

Bemozdulás, csökkentése, 80
BKT (Sorozatkészítés)  Lásd: 
Sorozatkészítés

Bulb (Hosszú expozíció)  
Lásd: Hosszú időtartamú 
expozíciók

Tárgymutató
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C
CCD, 201

tisztítás, 194–195
CompactFlash  Lásd: 
Memóriakártya

CPU objektívek, 183–184

CS
CSM  Lásd: Egyéni beállítások

D
Dátum  Lásd:  Setup 
(Beállítás) menü, Date 
(Dátum)

Digital Print Order Format 
(DPOF), 130–131

Digitális program mód  Lásd: 
; Módok

Dinamikus AF-mező  Lásd: 
AF-mező mód

Dioptria, 27
DPOF  Lásd: Digital Print Order 
Format

DVP  Lásd: Módok, Digitális 
program mód

E
Egyéni beállítások, 135–154
Egyszeri felvételkészítés  Lásd: 
Felvétel mód

Elektronikus analóg 
expozíciókijelző, 82–83

Elektronikus távolságmérő, 74
Ellenőrző elővillantás, 94
Exif 2.21-es verzió, 130
Expozíciók hosszú idővel  Lásd: 
Hosszú időtartamú expozíciók

Expozíciókompenzáció, 86
Expozíciósorozat, 88–91

É
Élességállítás  Lásd: Automatikus 
élességállítás; Élességállítási 
módok; Manuális élességállítás

Élességállítási módok, 64
Élességrögzítés, 70
Érzékenység, 46–47  Lásd 
még: ISO

F
Fájlok  Lásd: Képfájlok
FAT32, 160
Fehéregyensúly, 48–55

felhasználói beállítások, 52–55
fi nomhangolás, 50–51
sorozatkészítés, 92–93

Fejlett vezeték nélküli 
megvilágítás, 187

Fé-lépésköz, 144
Felvétel mód, 62–63
Fényerő  Lásd:  Setup 
(Beállítás) menü, LCD 
brightness (LCD fényerő)

Fényképadatok, 116–117
Fényképek nyomtatása, 175–180
Fényképenkénti visszajátszás, 
114–115

fényképenkénti visszajátszás, 31
Fénymérés, 75
Fénymérők, 75  Lásd még: 
Automatikus fénymérés 
kikapcsolása

FINE (Kiváló)  Lásd  
Shooting (Fényképezés) 
menü, Image quality 
(Képminőség)

Firmware, 167
Fókuszterület (fókuszkeretek), 66

H
Háttérvilágítás, kijelző, 7
Hisztogram, 116
Hosszú időtartamú expozíciók, 
82–83

I
Idő  Lásd:  Setup (Beállítás) 
menü, Date (Dátum)

ISO automatikus szabályozása, 
142-143

ISO, 134  Lásd még: Érzékenység
i-TTL vakuvezérlés, 94

J
JPEG, 41–45

K
Kép megtekintése, 144

Képek elrejtése  Lásd:  
Playback (Visszajátszás) 
menü, Hide image (Képek 
elrejtése)

Képek védelme, 121
Képérzékelő síkjának jelzése, 74
Képfájlok, 41
Képkeménység, 57
Kereső sapka, 105, 108
Kereső, 8–9

élesség  Lásd: Dioptria
Keresőbetét, 8
Kétgombos alaphelyzetbe 
állítás, 111

Kijelzővilágítás  Lásd: 
Háttérvilágítás, kijelző

Kisképes visszajátszás, 118–119
Kontraszt  Lásd: 
Tónuskompenzáció

Kreatív megvilágítási rendszer, 
186–189

L
L  Lásd:  Shooting 
(Fényképezés) menü, Image 
size (Képméret)

Legközelebbi téma elsőbbsége  
Lásd: AF-mező mód

M
M  Lásd:  Shooting 
(Fényképezés) menü, Image 
size (Képméret); Manuális 
élességállítás; Módok

Manuális élességállítás, 74
Mappák, 126, 156–158
Mélységélesség ellenőrzése, 
76

Memóriakártya, 20–21
formázás, 21
jóváhagyott, 192
kapacitás, 45

Memóriapuffer, 62–63
Méret  Lásd:  Shooting 
(Fényképezés) menü, Image 
size (Képméret)

Microdrive  Lásd: 
Memóriakártya
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Módok, 10–11
Digitális program mód, 32–34
P, S, A, M, 77–83

Monitor, 193
automatikus kikapcsolás, 153
védő, 13

N
NEF, 41–45  Lásd még:  
Shooting (Fényképezés) 
menü, Image quality 
(Képminőség); RAW

Nikon Capture 4, 41, 59, 163, 
165, 166, 168, 171, 173, 191

NORMAL (Normál)  Lásd:  
Shooting (Fényképezés) 
menü, Image quality 
(Képminőség)

Nyelv  Lásd:  Setup (Beállítás) 
menü, Language (Nyelv)

O
Objektív, 183–185

CPU, 183–184
csatlakoztatás, 18–19
G vagy D típus, 183–184
kompatibilitás, 183–184
nem CPU, 183–184

Óra, 16–17

Ö
Önarcképek  Lásd: Távvezérlő; 
Önkioldó

Önkioldó, 105–106  Lásd 
még: Felvétel mód

összes kép, 125

P
P  Lásd: Módok
PictBridge, 175–180
Picture Transfer Protocol  Lásd: 
PTP

PictureProject, 41, 59, 163, 
165, 168, 171, 173

Playback (Visszajátszás) menü, 
124–131

Porszemcse-eltávolítás, 166–167
PRE  Lásd: Fehéregyensúly, 
felhasználói beállítások

Prediktív élességkövetés, 65

PTP, 165

R
Rács megjelenítése, 144
RAW, 41–45  Lásd még:  
Shooting (Fényképezés) 
menü, Image quality 
(Képminőség); NEF

Rekesz, 76–83
Rugalmas program, 77  Lásd 
még: Módok, P, S, A, M,

S
S  Lásd:  Shooting 
(Fényképezés) menü, Image 
size (Képméret); Módok

Setup (Beállítás) menü, 155–168
Shooting (Fényképezés) menü, 
132–134

Slide shows (Diavetítés)  Lásd: 
 Playback (Visszajátszás) 

menü, Slide show (Diavetítés)
Sorozatfelvétel-készítés  Lásd: 
Felvétel mód

sorozatkészítés, 87–91
Sorozatkészítés, 87–93  Lásd 
még: Expozíciósorozat; 
Fehéregyensúly, 
sorozatkészítés

sRGB  Lásd: Színtér mód
Statikus AF-mező  Lásd: AF-
mező mód.

SZ
Számítógép, 171–174
Színárnyalat-szabályozás, 60
Színhőmérséklet  Lásd: 
Fehéregyensúly

Színprofi l  Lásd: Színtér mód
Színtér mód, 59

T
Tápellátás, 14–15

behelyezés, 14–15
CR2, 14
EN-EL3a, 14
élettartam, 205
tárolás, 196–197

Távvezérlő, 107–110  Lásd 
még: Felvétel mód

Televízió, 170
Telítettség, 60
Tónuskompenzáció, 58
Tömeges tárolás, 165
Törlés, 122  Lásd még: 
Memóriakártya, formázás

U
USB  Lásd:  Setup (Beállítás) 
menü, USB

V
Vaku, 94–104, 186–189  Lásd 
még: Villanófény

Vaku-expozíciókompenzáció 
értéke, 102

Vakukészenléti jelző, 94, 97
Vakumód, 150–151
Vaku-színhőmérséklet 
információ továbbítása, 48, 
186–187

Vakuszinkronizálási mód, 95–96
Vakuteljesítmény-rögzítés, 
103–104

választott képek, 125
Vari-brite fókuszmezők, 8
Vezetékes távkioldó, 191
VIDEO OUT (Videokimenet), 170
Videoeszköz, 162, 170
Világos részek kijelzése, 116
Villanófény, 94–104, 186–189  
Lásd még: Vaku
beépített, 94–104
választható, 186–189

Visszajátszás, 113–122
Vörösszemhatás-csökkentés, 
95–96

Z
Zaj, 83

csökkentés, 133
Zársebesség, 76–83

szinkronizálás vakuval, 99
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