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Kaip rasti reikiamą informaciją

Šioje „Naudojimosi instrukcijoje su išsamiomis funkcijomis“ galėsite rasti reikiamą 
informaciją, kuri pateikiama atitinkamuose puslapiuose.
Paspaudę ant atitinkamo puslapio numerio nueisite tiesiai į susijusį puslapį ir jame rasite 
norimą informaciją.



Ieškoti skyrelyje „Turinys“

Spauskite norėdami peršokti į „Turinys“.
P4

Ieškoti funkcijų pavadinimų sąraše P10

Ieškoti mygtukų ir reguliatorių sąraše P16

Ieškoti ekranų ir piktogramų sąraše P345

Ieškoti „Rodomuose pranešimuose“ P352



Ieškoti „Meniu sąraše“

Spauskite ant piktogramos norėdami peršokti į „Meniu sąrašas“
P217

Ieškoti „Trikčių sąraše“ P355


Spauskite ant šios piktogramos norėdami peršokti į „Kaip rasti 
reikiamą informaciją“.


Spauskite ant šios piktogramos norėdami grįžti į anksčiau rodytą 
puslapį.
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Kaip naudotis šia instrukcija

Apie taikytino režimo indikaciją

Taikytini režimai: 
Piktogramos nurodo režimus, kurie susiję su funkcijomis.
• Juodos piktogramos: galimi naudoti režimai
• Pilkos piktogramos: nenaudojami režimai

,  ir  skirsis priklausomai nuo Įrašymo režimo, kuris registruojamas pagal 
individualius nustatymus.

■ Apie simbolius tekste

MENU : Nurodo, kad meniu gali būti nustatytas paspaudus [MENIU/NUSTATYMAS] 
 mygtuką.

Wi-Fi : Nurodo, kad Wi-Fi nustatymas gali būti atliktas paspaudus [Wi-Fi] mygtuką.

: Patarimai dėl įgudusio naudojimo ir įrašymo.

: Sąlygos, kurioms esant tam tikros funkcijos negali būti naudojamos.

• Spauskite ant kryžminės nuorodos tekste norėdami peršokti į atitinkamą puslapį.

Šiose eksploatavimo instrukcijose žingsniai meniu nustatymui aprašomi pagal šį pavyzdį.
Pavyzdys: Įėję į [Įraš.] meniu, nustatykite [Kokybė] į [›].

MENU  →  [Įraš.] → [Kokybė] → [›]

• Aprašymai šiose eksploatavimo instrukcijose pagrįsti keičiamais objektyvais (H-FS12060).
• Šiose naudojimosi instrukcijose naudojamos ekranų iliustracijos pagrįstos šiais nustatymais ir 

šiomis teiktinomis instrukcijomis:
– [Stilius] esant [Laikrodžio nustatymas]: [Y.M.D]
– [Sistemos dažnis]: [24.00Hz (KINO TEATRAS)]
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Įrašymas

Įrašymas
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užuolaidėlę] ........................................ P125
[4K FOTOGRAFAVIMO Trikdžių 
sumažinimas] ...................................... P125
[Papildomas fokusavimas] .................. P129
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[Fokusavimo režimas] .......................... P87
[AF Keičiamas nustatymas
(nuotrauka)] .......................................... P88
[AF režimas] ......................................... P90
AF zonos padėties reguliavimas ........... P95
Rankinis fokusavimas ......................... P102
[AF/AE užraktas] ................................. P105
[AF Keičiamas nustatymas
(video)] ................................................ P167

Pavara
[Pavaros režimas] ............................... P114
[Serija] ................................................. P115
[Savęs fotografavimo/filmavimo 
laikmatis] ............................................. P134

Vaizdo kokybė ir spalvos tonas
[Jautrumas] ......................................... P108
[Baltos spalv. balansas] ....................... P111
[Nuotraukos dydis] .............................. P219
[Kokybė] .............................................. P220
[Nuotraukos stilius] .............................. P221
[Filtro nustatymai] ................................ P223
[Spalvos erdvė] ................................... P224
[Akcentuoti šešėlį] ............................... P225
[i.Dinamika] ......................................... P226
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[Atspalvio komp.] ................................. P228
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Išlaikymo kompensavimas .................. P106
Išlaikymo ribos .................................... P141
[Matavimo režimas] ............................. P225
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[Stabilizatorius] .................................... P144
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[Blykstės režimas] ............................... P155
2-osios užuolaidėlės 
sinchronizavimas ................................. P156
[Blykstės regul.] ................................... P157
Belaidžių blyksčių nustatymas ............. P158
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Judantis vaizdas

Judantis vaizdas
[Įrašymo kokybė] ................................. P162
Nejudančių vaizdų įrašymas judančių 
vaizdų įrašymo metu ........................... P179

Kūrybiško video režimas
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1. Prieš naudojimąsi

Prieš naudojimąsi

Fotoaparato priežiūra

Saugokite nuo stiprios vibracijos, sutrenkimų arba slėgio.
• Objektyvas, monitorius ir išorinis dėklas gali būti apgadintas esant šioms sąlygoms.
 Fotoaparatas gali taip pat sugesti ir fotografuojamas ar filmuojamas vaizdas neįsirašyti jei:

– Numesite arba sutrenksite fotoaparatą.
– Stipriai spausite objektyvą arba ekraną.

 Apsauga nuo drėgmės
Apsauga nuo drėgmės – tai terminas, kuris vartojamas siekiant užtikrinti papildomą 
fotoaparato apsaugą nuo tam tikro drėgmės, vandens ar dulkių kiekio. Apsauga nuo 
drėgmės negarantuoja, kad šiam fotoaparatui nepakenks tiesioginis kontaktas su 
vandeniu.

Tam, kad iki minimumo sumažintumėte apgadinimą, būtinai laikykitės šių apsaugos 
priemonių:

– Apsaugos nuo drėgmės funkcija iš esmės skirta apsaugoti objektyvą, kuris yra itin jautrus 
šiam poveikiui.

– Šis fotoaparatas nebus pilnai apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės poveikio jei bus naudojamas 
USB laidas arba šio laido laikiklis, kuris jungiamas prie šio fotoaparato.

– Užtikrinkite, kad visos durelės, lizdų dangteliai ir jungčių gaubtai būtų tinkamai uždaryti ir 
savo vietose.

– Bateriją, objektyvą ir atminties kortelę keiskite tik sausoje ir saugioje vietoje. Kai atliksite 
pakeitimą, įsitikinkite, ar visos apsauginės durelės gerai uždarytos.

– Jei ant šio fotoaparato patektų drėgmės, smėlio ar kitų teršalų, pašalinkite juos kuo greičiau 
tam, kad jie nepatektų į fotoaparato vidų.

Jei smėlio, dulkių ar skysčių patektų ant monitoriaus, nušluostykite juos sausu minkštu 
skudurėliu.

– Jei to nepadarysite, monitorius gali neteisingai reaguoti į lietimo operacijas.
– Jei monitorius bus uždarytas esant ant jo skysčiams, jis gali būti apgadintas.

Naudojant šaltose temperatūrose (nuo -10 °C iki 0 °C (14 °F iki 32 °F)):
– Uždėkite keičiamą „Panasonic“ objektyvą su minimalia rekomenduojama temperatūra -10 °C 

(14 °F) prieš naudojimą.

Pirštais nesilieskite prie vidinės skaitmeninio fotoaparato dalies ir montavimo vietų. 
Kadangi sensoriaus blokas yra precizinė įranga, dėl to jį galite apgadinti arba sugadinti.
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 Apie kondensaciją (kai objektyvas, vaizdo ieškiklis arba monitorius 
 apsitraukia rūku)
• Kondensatas atsiranda tada, kai keičiasi aplinkos temperatūra arba drėgmė. Saugokite šį 

prietaisą nuo kondensato, kadangi jis gali pakenkti objektyvui, vaizdo ieškikliui ir monitoriui, 
gali atsirasti pelėsis, galite apgadinti fotoaparatą.

• Jei ant fotoaparato susidarytų kondensatas, išjunkite jį ir palikite išjungtą apie 2 valandas. 
Kondensatas išgaruos, kai fotoaparato temperatūra ir aplinkos temperatūra bus panaši.
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Standartiniai reikmenys
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu patikrinkite, ar pridėti visi komplektuojami 
reikmenys.

• Reikmenys, jų komplektacija ir forma gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje parduodamas 
konkretus fotoaparato modelis.

 Dėl išsamesnės informacijos apie reikmenis žr. skyrelį „Pagrindinė naudojimosi instrukcija”.
• Šio skaitmeninio fotoaparato korpusas šiame tekste vadinamas fotoaparato korpusu.
• Baterijų paketas arba blokas šiame tekste vadinamas baterijų paketu arba tiesiog baterija.
• Baterijos įkroviklis šiame tekste vadinamas baterijos įkrovikliu arba tiesiog įkrovikliu.
• AC adapteris šiame tekste vadinamas tiesiog AC adapteriu (pridedamas).
• USB jungties laidas (išskirtiniam naudojimui su šiuo baterijos įkrovikliu) šiame tekste 

vadinamas USB jungties laidu (įkrovikliui). (P20)
• Kaičiamas objektyvas šiame tekste vadinamas objektyvu.
• SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė ir SDXC atminties kortelė šiame tekste 

vadinamos tiesiog kortelėmis.
• Kortelės yra pasirenkama įranga.
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Komponentų pavadinimai ir funkcijos
 Fotoaparato korpusas

26 2529 2728

9

12

22

30

1615 171314

8

11
10

21

20

24 23

19
18

1

4

2 3

19 5 6 7

1 BELAIDŽIO ryšio lemputė (P284)

2 Būklės indikatorius (P37)

3 Fotoaparato ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO 
jungiklis (P37)

4 [ ] Mygtukas (Išlaikymo kompensavimas) 
(P106)

5 [ISO] Mygtukas (ISO jautrumas) (P108)

6 [WB] Mygtukas (Baltos spalv. balansas) 
(P111)

7 Fokusavimo atstumo referencinė žymė (P104)

8 [Fn1] mygtukas (P59)

9 Judančio vaizdo mygtukas (P161)

10 Priekinis reguliatorius (P43)

11 Užuolaidėlės mygtukas (P41)

12
Savęs filmavimo/fotografavimo laikmačio 
indikatorius (P134)/AF pagalbos lemputė 
(P238)

13 Režimo perjungiklis (P42)

14 Režimo perjungiklio užrakinimo mygtukas 
(P42)

15
Stereo mikrofonas (P168)
• Neuždenkite mikrofono pirštu. Dėl to gali 

neįsirašyti arba prastai įsirašyti garsas.

16

Kontaktinė pasagėlė (Kontaktinės pasagėlės 
gaubtelis) (P152)
• Laikykite blykstės kontakto gaubtelį 

vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo 
neprarytų.

17 Pavaros režimo reguliatorius (P114)

18

Blykstės sinchronizavimo lizdas
(Blykstės sinchronizavimo lizdo dangtelis) 
(P153)
• Naudokite blykstę su 250 V arba mažesne 

sinchronizavimo įtampa.
• Pajunkite pridedamą BNC konvertavimo 

laidą (skirtą TC ĮĖJIMUI/IŠĖJIMUI) 
sinchronizuodami laiko kodą su išoriniu 
prietaisu. (P170)

19 Pečių juostelės kilpelė (P19)

20 [MIKR.] lizdas (P205)

21 Ausinių lizdas (P208)

22 [HDMI] lizdas (P198, 329)

23 USB lizdas (P335, 340)

24 Laido laikiklio montavimo vieta (P199)

25 Objektyvo atfiksavimo mygtukas (P34)

26 Objektyvo užrakinimo kaištelis

27 Sumontavimo vieta

28 Sensorius

29 Objektyvo montavimo žymė (P34)

30 Peržiūros mygtukas (P75)/Funkcijos 
mygtukas (Fn6) (P59)
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45

47
48
49

51

52
53

31

54

35 36

41 42

37

60 5657

33
32

44
43

50

55

46

34 38 39

40

59 58

31 PuuteekraLiečiamasis ekranas (P51)/
monitorius (P345)

32 [(] (Peržiūros) mygtukas (P209)

33 [LVF] mygtukas (P40)/[Fn5] mygtukas (P59)

34 Garsiakalbis (P254)

35 Akių sensorius (P41)

36 Vaizdo ieškiklis (P40)

37 Akies langelis (P366)

38 Dioptrijų reguliatorius (P40)

39
Vairalazdė (P47)/Funkcijos mygtukas (P59)
Centras (Fn12)/▲ (Fn13)/► (Fn14)/
▼ (Fn15)/◄ (Fn16)

40 [G.MENIU] mygtukas (P57)/[Fn2] mygtukas 
(P59)

41 Galinis reguliatorius (P43)

42 [EKRAN.] mygtukas (P48)

43 [AF/AE UŽRAKTAS] mygtukas (P105)

44 Fokusavimo režimo svirtelė (P85, 102)

45 [NUOTOLINIS] lizdas (P344)

46 [ ] (Automatinio fokusavimo režimas) 
mygtukas (P90)/ [Fn3] mygtukas (P59)

47
Kursoriaus mygtukai (P47)/Funkcijos 
mygtukas (P59)
▲ (Fn17)/► (Fn18)/▼ (Fn19)/► (Fn20)

48 Valdymo reguliatorius (P45)

49 [MENIU/NUSTATYMAS] mygtukas (P47, 54)

50 Kortelės ertmė 1 (P26)

51 Prieigos lemputė (kortelė 1) (P27)

52 Kortelės ertmė 2 (P26)

53 Prieigos lemputė (kortelė 2) (P27)

54 Kortelės durelės (P26)

55 [ ] (Trinti/Atšaukti) mygtukas (P216)/
[Fn4] mygtukas (P59)

56 Baterijų durelės (P25)

57 Atlaisvinimo svirtelė (P25)

58

DC jungties gaubtelis (P344)
• Naudodamiesi AC adapteriu užtikrinkite, 

kad būtų naudojama tik „Panasonic DC“ 
jungtis (papildoma įranga) ir AD adapteris 
(papildoma įranga.

59

Baterijos pajungimo lizdo gaubtelis (P343)
• Laikykite baterijos pajungimo lizdo dangtelį 

vaikams neprieinamoje vietoje, kad jie jo 
neprarytų.

60

Trikojo stovo montavimo vieta (P369)
• Gali būti neįmanoma pritvirtinti ir gerai 

prisukti trikojo stovo, kurio sriegio ilgis 
5,5 mm (0,22 colio) arba didesnis prie 
fotoaparato. Dėl to galite apgadinti 
fotoaparatą.

• Funkcijų mygtukai ([Fn7] - [Fn11]) yra 
liečiamieji mygtukai.

 Palieskite kortelę [ ] įrašymo ekrane 
norėdami, kad jie būtų rodomi.
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Apie objektyvą
Šis prietaisas gali naudoti specialiai jam skirtą objektyvą, 
kuris suderinamas su „Micro Four ThirdsTM System“ 
objektyvais pagal montavimo specifikaciją („Micro Four 
Thirds“ montavimas).
Jūs taip pat galite naudoti bet kokius kitus šį standartą 
atitinkančius objektyvus kartu su montavimo adapteriu.

Objektyvas Montavimo adapteris

„Four Thirds™“ montavimo 
specifikacijos objektyvai

Montavimo adapteris (DMW-MA1: 
pasirinktinai)

„Leica M Mount“ keičiami objektyvai „M Mount“ adapteris (DMW-MA2M: 
pasirinktinai)

„Leica R Mount“ keičiami objektyvai „R Mount“ adapreris (DMW-MA3R: 
pasirinktinai)

 Apie objektyvus ir funkcijas

Priklausomai nuo naudojamų objektyvų, tam tikrų funkcijų, tokių, kaip Automatinis 
fokusavimas, Vaizdo stabilizavimas, priartinimas ir pan. gali nebūti arba jos gali veikti 
kitaip.

Dėl išsamios informacijos apie naudojamus objektyvus žr. tinklapį.

Naujausios informacijos apie suderinamus objektyvus ieškokite kataloguose /
internetinėse svetainėse.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Šis tinklapis yra tik anglų kalba)

• Židinio nuotolis, kuris nurodytas ant „Micro Four Thirds“ objektyvų, yra dvigubai didesnis, nei 
nurodoma ant 35 mm juostos fotoaparatų.

 (Jis bus 100 mm jei bus naudojamas 50 mm objektyvas)

 Apie keičiamų objektyvų mikroprograminę įrangą

Tolygesniam įrašymui rekomenduojame atnaujinti mikroprograminę įrangą keičiamiems 
objektyvams ir naudoti naujausią jos versiją.
• Jei norite peržiūrėti naujausią mikroprograminės įrangos informaciją arba atsisiųsti 

reikiamą mikroprograminę įrangą, apsilankykite žemiau nurodytame techninės pagalbos 
puslapyje:

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Šis tinklapis yra tik anglų kalba.)
• Jei norite patikrinti keičiamo objektyvo mikroprograminę versiją, pritvirtinkite jį prie fotoaparato 

korpuso ir pasirinkite [Versijos Rodymas] iš [Sąrankos] meniu.
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Naudojimosi pradžia/
Pagrindinės operacijos

Pečių juostelės uždėjimas
• Tam, kad netyčia fotoaparatas neiškristų, rekomenduojame naudoti pečių juostelę.

1 Praverkite pečių juostelę pro pečių 
juostelės skylutę, esančią ant fotoaparato 
korpuso.
A: Pečių juostelės skylutė

2 Praverkite pečių juostelės galą pro 
žiedelį rodyklės rodoma kryptimi ir tada 
praverkite jį pro stabdiklį.

3 Praverkite pečių juostelės galą pro skylę, 
esančią kitoje stabdiklio pusėje.

4 Patraukite pečių juostelę 
ir patikrinkite, ar ji gerai 
prisitvirtino.
• Atlikite žingsnius nuo 1 iki 4 

ir tada pritvirtinkite kitą pečių 
juostelę.

• Naudokite pečių juostelę aplink savo pečius.
– Nevyniokite šios juostelės ant kaklo.
 Dėl to galite susižaloti, kilti nelaimingas atsitikimas.

• Nepalikite pečių juostelės kūdikiams pasiekiamoje vietoje.
– Gali įvykti nelaimingas atsitikimas juostelę apsivyniojus aplink kaklą.
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Baterijos įkrovimas
 Apie baterijas, kurias galima naudoti su šiuo prietaisu

Buvo nustatyta, kad tam tikrose rinkose pasirodė baterijos, kurios atrodo labai 
panašios į originalias, tačiau yra klastotės. Šios suklastotos baterijos nėra 
adekvačiai apsaugotos vidine apsauga i neatitinka jokių su sauga susijusių 
standartų. Todėl išlieka tikimybė, kad šios baterijos gali sukelti gaisrą arba 
sprogti. Atminkite, kad mes neatsakome už jokius nelaimingus atsitikimus 
arba gedimus, kurie galėtų kilti ar atsirasti dėl suklastotų baterijų naudojimo. 
Norėdami užsitikrinti, kad būtų naudojami saugūs produktai, naudokite tik 
originalias „Panasonic“ baterijas.

• Baterija prieš išvežant fotoaparatą pristatymui nebūna įkraunama. Bateriją prieš 
naudojimą reikia įkrauti.

• Šią bateriją galima įkrauti net tada, kai ji nėra iki galo išsikrovusi, tačiau nerekomenduojame to 
daryti dažnai, ypač – laikyti įkroviklyje pilnai įkrautos baterijos.

 (Nes dėl to baterija gali išsipūsti)

Įkrovimas

• Naudokite įkroviklį, AC adapterį (pridedamą), USB jungties laidą (įkrovikliui) ir bateriją, 
kuri skirta išskirtinai naudojimui su šiuo fotoaparatu.toiteadapterit (kuulub komplekti), 
USB-juhet (laadijale) ja akut.

• Bateriją įkraudinėkite įkrovikliu tik patalpose.
1 Pajunkite įkroviklį ir AC adapterį (pridedamas) prie USB jungties laido 

(įkrovikliui).
• Patikrinkite kištuko kryptį, laikykite kištuką, kad įkištumėte laidą tiesiai arba atitinkamai 

jį ištrauktumėte. (Jei laidą įkišinėsite kampu arba neteisinga kryptimi, kištukas gali būti 
apgadintas arba gali atsirasti gedimas)

2 Įkiškite AC adapterį (pridedamas) į maitinimo lizdą.

A Įkroviklis (išskirtinai naudoti tik su fotoaparatu)
B USB jungties laidas (įkrovikliui)
C AC adapteris (pridedamas)
D Į maitinimo lizdą
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3 Pritvirtinkite bateriją atkreipdami dėmesį į jos kryptį ir 
spauskite, kol ji spragtelės.
• Ims šviesti [ĮKROVIMO] indikatorius E ir prasidės įkrovimas.

 [ĮKROVIMO] indikatorius
Šviečia:  Vyksta įkrovimas.
Nešviečia: Įkrovimas baigtas.
  (Atjunkite AC adapterį (pridedamas) iš elektros lizdo ir išimkite 
  bateriją, kai įkrovimas bus pilnai baigtas)

• Kai [ĮKROVIMO INDIKATORIUS] mirksi
– Tai reiškia, kad baterijos temperatūra arba per didelė, arba per žema. Rekomenduojama ir 

vėl įkrauti bateriją aplinkos temperatūrai esant nuo 10 °C iki 30 °C (50 °F ir 86 °F).
– Įkroviklio arba baterijos jungčių kontaktai yra nešvarūs; tokiu atveju valykite juos sausu 

skudurėliu.

 Įkrovimo laikas

Įkrovimo laikas Apie 190 min

• Šis įkrovimo laikas nurodytas baterijai, kuri buvo visiškai išsikrovusi.
 Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo to, kaip baterija buvo naudojama.
 Įkrovimo laikas, kada baterija įkraudinėjama karštoje/šaltoje aplinkoje arba jei baterija 

buvo nenaudojama ilgą laiką, gali trukti ilgiau nei įprastai.

 Baterijos indikatorius

9898

AFSL

0

• Ekrane rodomas baterijos įkrovimo lygmuo yra apytikris. Tikslus įkrovimo lygmuo priklauso nuo 
aplinkos ir eksploatavimo sąlygų.

75% arba daugiau

Nuo 74% iki 50%

Nuo 49% iki 25%

24% arba mažiau

Mirksi raudonai

Baterija išsikrovusi
• Taip pat mirksi ir būklės indikatorius.
• Įkraukite bateriją arba pakeiskite ją pilnai įkrauta 

baterija.
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• Nepalikite jokių metalinių daiktų (tokių, kaip spaustukai) netoli maitinimo kištuko 
kontaktų. Priešingu atveju galite sukelti garsą ir/arba nusikrėsti elektra, nes trumpo 
jungimo metu generuojamas didelis karštis.

• Pajungus maitinimo laidą AC adapteris būna parengties būklėje. Pirminė grandinė visada 
maitinama, kol maitinimo kištukas būna pajungtas į elektros lizdą.

• Nenaudokite jokių kitokių USB jungties laidų, nei pridedamas.
 Dėl to gali kilti gedimas.
• Nenaudokite jokių kitų AC adapterių, nei pridedamas.
 Dėl to gali kilti gedimas.
• Nenaudokite USB prailginimo laido.
• Nenaudokite AC adapterio (pridedamas) ir USB jungties laido (įkrovikliui) kitiems 

prietaisams. Dėl to gali kilti gedimas.



23

2. Naudojimosi pradžia/Pagrindinės operacijos

Apytikrė veikimo trukmė ir padaromų nuotraukų skaičius

• Padaromų nuotraukų skaičius, kuris čia nurodomas, pagrįstas CIPA („Camera & Imaging 
Products Association“) standartu.

• Kada naudojama „Panasonic“ SDHC atminties kortelė ir originali baterija.

 Nuotraukų darymas (naudojant „Monitor“)

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Fotografuojant nuotraukas Apie 440 nuotraukų

Įrašymo trukmė Apie 220 min

 Nejudančių vaizdų įrašymas (naudojant „Vaizdo ieškiklį“)
Skaičiai skliausteliuose reiškia reikšmes, kai funkcija [Laikas] ir [Energijos tausojimas LVF 
fotografavimas] nustatyta į [1SEC] ir [Energijos tausojimas LVF fotografavimas] veikia, 
kaip ir turėtų. (Remiantis testavimo sąlygomis, kurios gautos pagal CIPA standartą ir 
„Panasonic“ specifikacijas)

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Fotografuojant nuotraukas Apie 410 nuotraukų
(Apie 1300 nuotraukų)

Įrašymo trukmė Apie 205 min

 Video turinio įrašymas (naudojantis monitoriumi)
[AVCHD] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [FHD/17M/60i]/[FHD/17M/50i])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min

[MP4] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [FHD/28M/60p]/[FHD/28M/50p])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min 
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[MP4] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [4K/100M/30p]/[4K/100M/25p])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min

[MP4 HEVC] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [4K/72M/30p]/[4K/72M/25p])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min

[MP4 (LPCM)] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [FHD/8bit/100M/60p]/
[FHD/8bit/100M/50p])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min

[MOV] (Įrašymas vaizdo kokybę nustačius į [FHD/8bit/100M/60p]/[FHD/8bit/100M/50p])

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Įrašymo trukmė Apie 130 min

Faktinė įrašymo trukmė Apie 65 min

• Faktinė įrašymo trukmė – tai laikas, kuris likęs įrašymui kartojant veiksmus, tokius, kaip 
prietaiso įjungimas/išjungimas ir įrašo pradėjimas/sustabdymas ir t.t.

 Paleistis (naudojant monitorių)

Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

Grojimo laikas Apie 260 min

• Veikimo laikas ir įrašytų nuotraukų skaičius gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir 
eksploatavimo sąlygų.

 Pavyzdžiui, žemiau pateiktuose atvejuose veikimo laikas trumpėja, atitinkamai mažėja 
galimų padaryti nuotraukų skaičius.
– Žemos temperatūros aplinkose, tokiose, kaip slidinėjimo nusileidimai.

• Jei fotoaparato veikimo laikas labai sutrumpėja net ir tinkamai įkrovus bateriją, gali būti, kad 
baigėsi baterijos tarnavimo laikas. Reikės įsigyti naują bateriją.
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Baterijos įdėjimas/išėmimas
• Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

1 1: Stumkite atleidimo svirtelę 
  rodyklės kryptimi (į pusę 
  ATIDARYTA).

 2: Atidarykite baterijos dureles.
• Visada naudokite tik originalias 

„Panasonic“ baterijas.
• Jei naudosite kitas baterijas, mes 

negalime garantuoti šio produkto 
kokybės.

2 Stebėdami baterijos orientaciją, 
įstatykite ją iki pat galo, kol 
pasigirs užsifiksavimo garsas, o 
tada patikrinkite, ar ji užsifiksavo 
naudojant svirtelę A.

 Išimdami bateriją stumkite svirtelę 
A link rodyklės ir ištraukite 
bateriją.

3 1:Uždarykite baterijos dureles.

 2: Stumkite atleidimo svirtelę 
rodyklės kryptimi (į pusę 
UŽRAKINTI).

• Patvirtinkite, ar nėra pašalinių medžiagų, prilipusiu prie baterijos durelių vidinės pusės 
(guminės tarpinės).

• Išimkite bateriją po panaudojimo.
 (Ilgam laikui palikta baterija be įkrovimo gali išsikrauti ir būti apgadinta.)
• Jei baterija įšyla po naudojimo arba įkrovimo metu ar po įkrovimo. Fotoaparatas taip 

pat įšyla naudojimo metu. Tai nėra gedimas.
• Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite fotoaparatą, palaukite, kol jo būklės indikatorius 

visiškai nebešvies.
 (Priešingu atveju galite rimtai apgadinti įrangą, o taip pat ir pačią kortelę, galite prarasti visas 

nuotraukas)
• Būkite atsargūs išimdinėdami bateriją, nes ji iššoka pati.
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Kortelės įdėjimas/išėmimas (papildoma įranga)
• Partikrinkite, ar išsijungė prieigos lemputė.

1 Stumkite kortelės dureles, kad jas 
atidarytumėte.

2 Stumkite jas gana stipriai iki tok, kol 
išgirsite spragtelėjimą stumdami 
nurodyta kryptimi.

 Norėdami išimti kortelę, spauskite ją, 
kol ji spragtelės, tada ištraukite ją į 
viršų.
• Į vieną kortelei skirtą vietą galima dėti tik po 

vieną kortelę: ertmė 1 A ir kortelių ertmė 2 B.
• Jei norite įdėti/išimti kortelę iš kortelės ertmės 

1 A, stumkite kortelės viršutinę dalį. Norėdami 
įdėti/išimti kortelę į/iš kortelės ertmės 2 B, 
stumkite apatinę kortelės pusę.

C: Nelieskite kortelės jungčių terminalų.

3 1: Uždarykite kortelės dureles.

 2: Stumkite kortelės dureles iki galo 
  ir tada jas gerai uždarykite.
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 Kortelės prieigos indikatoriai

Prieigos lemputė
Ima šviesti, kai prieinama prie kortelės.

24pFHD
8bitMOV

L
4:3

Prieigos indikacija
Šviečia raudonai, kada vaizdas įrašomas į 
kortelę.

• Prieigos metu (t.y. kada prieigos lemputė šviečia arba rodoma [ ]/[ ]), neišjunkite šios 
įrangos, neišimkite baterijos, kortelės, neatjunkite AC adapterio (papildoma įranga).

 Be to, saugokite fotoaparatą nuo vibracijos, sutrenkimo ir statinio elektros krūvio.
 Kortelė arba joje esantys duomenys gali būti apgadinti ir šis prietaisas gali nebeveikti 

tinkamai.
 Jei prietaiso veikimas sutriktų dėl vibracijos, sutrenkimo ar statinio elektros krūvio, 

atlikite šią operaciją dar kartą.
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Kortelės informacija
Šios kortelės, kurios atitinka SD standartą, gali būti naudojamos su šia įranga.
(Šios kortelės toliau tekste vadinamos tiesiog kortelėmis.)

SD atminties kortelė
(512 MB - 2 GB)

• Šis prietaisas suderinamas su UHS-I/UHS-II UHS 3-ios 
greičio klasės standarto SDHC/SDXC atminties kortelėmis.

• Šis prietaisas suderinamas su SDHC/SDXC atminties 
kortelėmis, kurios atitinka video greičio klasės 60 standartą 
UHS-II.

 Veikimas buvo patvirtintas naudojant „Panasonic“ kortelę, 
kuri vertinama pagal video greičio klasę 90.

• Kortelių veikimas kairėje buvo patvirtintas „Panasonic“ 
kortelėmis.

SDHC atminties kortelė
(4 GB - 32 GB)

SDXC atminties kortelė
(48 GB - 128 GB)

 Video turinio/4K nuotraukų įrašymas ir greičio klasės nustatymai
Naudokite kortelę, kuri atitinka vieną iš SD greičio klasių, UHS greičio klasių, video greičio 
klasių pagal žemiau esančius parametrus.
• SD greičio klasė, UHS greičio klasė ir video greičio klasė yra greičio standartai, kurie susiję su 

nuolatiniu įrašymu. Norint patikrinti klasę, žr. pusę su etikete ant kortelės.

[Įrašymo formatas] [Įrašymo kokybė] Greičio klasė Etiketės pavyzdys
[AVCHD] Visos

Klasė 4 arba aukštesnė

[MP4]

FHD/HD

4K
UHS greičio klasė 3
Video greičio klasė 30 
arba aukštesnė

[MP4 HEVC] Visos

Klasė 10
UHS greičio klasė 1 
arba aukštesnė
Video greičio klasė 10 
arba aukštesnė

[MP4 (LPCM)] 
[MOV]

Bitų perdavimo 
sparta 200 Mbps 

arba mažesnė

UHS greičio klasė 3
Video greičio klasė 30 
arba aukštesnė

Bitų perdavimo 
sparta 400 Mbps

Video greičio klasė 60 
arba aukštesnė *

4K nuotraukų
Papildomo fokusavimo funkcija

UHS greičio klasė 3
Video greičio klasė 30 
arba aukštesnė

* Veikimas buvo patvirtintas naudojant „Panasonic“ kortelę, atitinkančią video greičio klasę 90. 
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• Patvirtinkite naujausią informaciją šiame tinklapyje.
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Šis tinklapis yra tik anglų kalba)

• Jei nustatysite apsaugos nuo įrašymo perjungiklį į „UŽRAKINTA“, negalėsite 
įrašyti, ištrinti, formatuoti arba peržiūrėti pagal įrašymo datą.

• Duomenys kortelėje gali būti apgadinti arba prarasti dėl elektromagnetinių 
bangų, statinio elektros krūvio arba kameros ar kortelės apgadinimo. 
Svarbius duomenis rekomenduojame laikyti kompiuteryje ar pan.

• Atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie 
jų neprarytų.
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Kortelės formatavimas (inicializacija)
Suformatuokite kortelę prieš tai, kai į ją įrašinėsite paveikslėlius šia įranga.
Kadangi duomenų po formatavimo atstatyti neįmanoma, būtinai užsitikrinkite, kad 
pasidarysite rezervines duomenų kopijas.

MENU  →  [Sąranka] → [Formatas] → [Ertmė 1]/[Ertmė 2]

• Naudokite baterija, kurioje likę pakankamai maitinimo galios arba AC adapterį (papildoma 
įranga) formatavimo metu. Neišjunkite fotoaparato formatavimo metu.

• Jei kortelė buvo formatuota naudojant PC arba kitą įrangą, suformatuokite ją naudodami 
fotoaparatą dar kartą.

Apytikris galimų įrašyti nuotraukų skaičius ir įrašymo trukmė

 Galimų įrašyti nuotraukų skaičius

• Vaizdo santykis [4:3], Kokybė [A]

[Nuotraukos dydis]
Kortelės talpa

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (10M) 2670 5390 10510 20810
M (5M) 4680 9390 18300 36230

S (2.5M) 11890 23830 44910 88920

• Vaizdo santykis [4:3], Kokybė [ ]

[Nuotraukos dydis]
Kortelės talpa

16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
L (10M) 630 1260 2520 4990
M (5M) 700 1400 2800 5550

S (2.5M) 770 1550 3080 6110
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 Galima įrašo trukmė (įrašant video turinį)
• „h“ reiškia valandas, „m“ minutes ir „s“ reiškia sekundes.
• Įrašymo trukmė yra bendra visų įrašytų vaizdo turinio trukmė.

• [AVCHD]

[Įrašymo kokybė] Sistemos 
dažnis

Kortelės talpa
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

[FHD/28M/60p]
59.94Hz
(NTSC)

1 h 10 m 2 h 25 m 5 h 00 m 9 h 55 m
[FHD/17M/60i] 2 h 00 m 4 h 5 m 8 h 15 m 16 h 25 m
[FHD/24M/30p]
[FHD/24M/24p] 1 h 25 m 2 h 50 m 5 h 50 m 11 h 35 m

[FHD/28M/50p]
50.00Hz

(PAL)

1 h 10 m 2 h 25 m 5 h 00 m 9 h 55 m
[FHD/17M/50i] 2 h 00 m 4 h 5 m 8 h 15 m 16 h 25 m
[FHD/24M/25p] 1 h 25 m 2 h 50 m 5 h 50 m 11 h 35 m

• [MP4]

[Įrašymo kokybė] Sistemos 
dažnis

Kortelės talpa
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

[4K/100M/30p]
[4K/100M/24p]

59.94Hz
(NTSC)

19 m 00 s 41 m 00 s 1 h 20 m 2 h 45 m

[FHD/28M/60p] 1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
[FHD/20M/30p] 1 h 35 m 3 h 15 m 6 h 35 m 13 h 15 m
[FHD/24M/24p] 1 h 20 m 2 h 50 m 5 h 45 m 11 h 35 m
[4K/100M/25p]

50.00Hz
(PAL)

19 m 00 s 41 m 00 s 1 h 20 m 2 h 45 m
[FHD/28M/50p] 1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
[FHD/20M/25p] 1 h 35 m 3 h 15 m 6 h 35 m 13 h 15 m

[FHD/24M/24p] 24.00Hz
(CINEMA) 1 h 20 m 2 h 50 m 5 h 45 m 11 h 35 m

• [MP4 HEVC]

[Įrašymo kokybė] Sistemos 
dažnis

Kortelės talpa
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB

[4K/72M/30p]/
[4K/72M/24p] 59.94Hz (NTSC) 27 m 00 s 57 m 00 s 1 h 55 m 3 h 55 m

[4K/72M/25p] 50.00Hz (PAL) 27 m 20 s 57 m 00 s 1 h 55 m 3 h 55 m
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• [MP4 (LPCM)], [MOV]

[Įrašymo kokybė] Sistemos 
dažnis

Kortelės talpa
32 GB 64 GB 128 GB

[C4K/ALL-I/400M/24p]
[4K/ALL-I/400M/30p]
[4K/ALL-I/400M/24p]

[4K/A/400M/30p]
[4K/A/400M/24p]

59.94Hz
(NTSC)

10 m 00 s 21 m 00 s 42 m 00 s

[FHD/ALL-I/200M/60p]
[FHD/ALL-I/200M/30p]
[FHD/ALL-I/200M/24p]

20 m 00 s 42 m 00 s 1 h 20 m

[C4K/8bit/150M/60p]
[C4K/10bit/150M/30p]
[C4K/10bit/150M/24p]

[4K/8bit/150M/60p]
[4K/10bit/150M/30p]
[4K/10bit/150M/24p]

[4K/A/150M/60p]
[4K/A/150M/30p]
[4K/A/150M/24p]

27 m 00 s 56 m 00 s 1 h 50 m

[C4K/8bit/100M/30p]
[C4K/8bit/100M/24p]
[4K/8bit/100M/30p]
[4K/8bit/100M/24p]

[FHD/10bit/100M/60p]
[FHD/8bit/100M/60p]

[FHD/10bit/100M/30p]
[FHD/8bit/100M/30p]

[FHD/10bit/100M/24p]
[FHD/8bit/100M/24p]

[4K/A/100M/30p]
[4K/A/100M/24p]

41 m 00 s 1 h 20 m 2 h 45 m

[4K/ALL-I/400M/25p]
[4K/A/400M/25p]

50.00Hz
(PAL)

10 m 00 s 21 m 00 s 42 m 00 s

[FHD/ALL-I/200M/50p]
[FHD/ALL-I/200M/25p] 20 m 00 s 42 m 00 s 1 h 20 m

[C4K/8bit/150M/50p]
[C4K/10bit/150M/25p]

[4K/8bit/150M/50p]
[4K/10bit/150M/25p]

[4K/A/150M/50p]
[4K/A/150M/25p]

27 m 00 s 56 m 00 s 1 h 50 m

[C4K/8bit/100M/25p]
[4K/8bit/100M/25p]

[FHD/10bit/100M/50p]
[FHD/8bit/100M/50p]

[FHD/10bit/100M/25p]
[FHD/8bit/100M/25p]

[4K/A/100M/25p]

41 m 00 s 1 h 20 m 2 h 45 m
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[Įrašymo kokybė] Sistemos 
dažnis

Kortelės talpa
32 GB 64 GB 128 GB

[C4K/ALL-I/400M/24p]
[4K/ALL-I/400M/24p]

[4K/A/400M/24p]

24.00Hz
(CINEMA)

10 m 00 s 21 m 00 s 42 m 00 s

[FHD/ALL-I/200M/24p] 20 m 00 s 42 m 00 s 1 h 20 m
[C4K/10bit/150M/24p]
[4K/10bit/150M/24p]

[4K/A/150M/24p]
27 m 00 s 56 m 00 s 1 h 50 m

[C4K/8bit/100M/24p]
[4K/8bit/100M/24p]

[FHD/10bit/100M/24p]
[FHD/8bit/100M/24p]

[4K/A/100M/24p]

41 m 00 s 1 h 20 m 2 h 45 m

• Įrašymo kokybės nustatymai, kurie nurodomi kaip [4K/A], gali būti atlikti esant [Anamorfinis 
(4:3)] iš Kūrybiško video] meniu.

• Priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir kortelės tipo, įrašomų paveikslėlių skaičius ir video 
trukmė gali skirtis.

• [AVCHD]:
 Galite tęsti įrašymą be pertraukimo net tada, kada failo dydis viršija 4 GB, tačiau įrašytas 

video turinys bus suskaidytas.
• [MP4] (su [Įrašymo Kokybė] dydis [FHD]):
 Galite įrašinėti be pertraukimo net jei nuolatinio įrašymo trukmė viršytų 30 minučių arba failo 

dydis viršytų 4 GB, tačiau video turinys bus suskaidytas ir įrašytas/peržiūrimas atskirais 
gabalais.

• [MP4] (su [Įrašymo kokybė] dydis [4K]), [MP4 HEVC], [MP4 (LPCM)] arba [MOV]:
 Video vaizdas bus įrašytas ir paleistas atskirais failais šiais atvejais.
 (Galite tęsti įrašymą be pertraukos)

– Naudojant SDHC atminties kortele: jei failo dydis virš 4 GB
– Naudojant SDXC atminties kortelę: jei nuolatinis įrašymas viršytų 3 valandas ir 4 minutes 

arba failo dydis būtų virš 96 GB
• Maksimalus įmanomas nuolatinio įrašymo laikas rodomas ekrane.
• [9999i] užrašas bus rodomas ekrane, jei bus likę 10000 arba daugiau įrašytinų nuotraukų.
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Objektyvo uždėjimas/nuėmimas

• Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas.
• Pakeiskite objektyvą tokioje vietoje, kur mažai purvo arba dulkių. Žr. P365 jei purvo arba dulkių 

pakliūtų į objektyvą.

 Objektyvo uždėjimas

1 Pasukite galinį objektyvo dangtelį A ir korpuso dangtelį B rodyklių 
rodoma kryptimi ir juos nuimkite.

          

2 Sulygiuokite objektyvo uždėjimo žymes C ir pasukite objektyvą 
rodyklės kryptimi, kol jis spragtelės.

• Nespauskite objektyvo atfiksavimo mygtuko D uždėjimo metu.
• Nebandykite uždėti objektyvo laikydami jį kampu fotoaparato korpuso atžvilgiu, nes objektyvo 

montavimo vieta gali būti subraižyta.
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 Objektyvo nuėmimas

• Uždėkite objektyvo dangtelį.

Spausdami objektyvo atfiksavimo mygtuką A sukite 
objektyvą rodyklės link ir tada jį nuimkite.

• Kai objektyvas nuimtas nuo fotoaparato, dulkės ir kitos dalelės gali susikaupto ant fotoaparatų 
arba objektyvo arba jų viduje.

 Būtinai uždėkite korpuso dangtelį ir galinė objektyvo dangtelį.
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Monitoriaus atidarymas
Fotoaparato pristatymo metu jo monitorius būna įstumtas į fotoaparato korpusą.
Ištraukite monitorių, kaip pavaizduota žemiau.

1  Atidarykite monitorių (maksimum 180°)
2  Jis gali būti pasuktas 180° kampu pirmyn.
3  Grąžinkite monitorių į jo originalią padėtį.

• Sukdami monitorių nenaudokite per daug jėgos. Dėl to galite jį apgadinti.

 Fotografavimas norimu kampu
Monitorius gali būti pasuktas pagal Jūsų poreikius. Tai patogu, nes galite fotografuoti 
įvairiais kampais atitinkamai sureguliavę monitorių.

Fotografavimas dideliu kampu        Fotografavimas mažu kampu

• Kai monitoriumi nesinaudojate, rekomenduojame jį uždaryti ir pasukti ekraną į vidų, kad ant 
jo nesikauptų purvas ir jis nesusibraižytų.
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Datos/laiko nustatymas (laikrodžio nustatymas)

• Naujo fotoaparato laikrodis nebūna nustatytas.

1 Įjunkite fotoaparatą.
• Kai fotoaparatas įjungtas, būklės 

indikatorius 1 ims šviesti.
• Jei kalbos pasirinkimo ekranas nerodomas, 

eikite į žingsnį 4.

2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

3 Spauskite ▲/▼ tam, kad 
pasirinktumėte kalbą ir spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].

4 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

5 Spauskite ◄/► tam, kad 
pasirinktumėte punktus (metai, mėnuo, 
diena, valanda, minutė) ir spauskite 
▲/▼ tam, kad nustatytumėte.
A: Laikas namų zonoje
B: Laikas kelionės tiksle

 Norint nustatytu rodymo tvarką ir laiko 
rodymo formatą.
• Norėdami matyti sekos/laiko nustatymo ekraną, 

pasirinkite [Stilius] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

6 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, 
kad nustatytumėte.
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7 Kai bus rodoma [Laikrodžio nustatymas atliktas], spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

8 Kai bus rodoma [Nustatykite namų zoną] spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

9 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte 
namų zoną ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

 Laikrodžio koregavimas

MENU  →  [Nustatymas] → [Laikrodžio nustatymas]
• Laikrodis gali būti nustatytas, kaip nurodyta žingsniuose 5 ir 6, P37.
• Laikrodžio nustatymas išsaugomas 3 mėnesiams naudojant integruotą laikrodžio 

bateriją net jei nenaudojama fotoaparato baterija.
 (Palikite įkrautą bateriją fotoaparate 24 valandas, kad nuo jos įsikrautų integruota 

baterija)

• Norėdami, kad nuotraukos būtų sužymėtos teisingomis datomis, nustatykite laikrodį prieš 
įrašydami jas.

 Priešingu atveju nebus rodoma teisinga data, jei nuotraukas atsispausdinsite studijoje arba 
jos nebus galima šios datos nuotraukose pakeisti.
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Pagrindinės operacijos
Patarimai kokybiškų nuotraukų darymui

Švelniai paimkite fotoaparatą abejomis rankomis, rankų nejudinkite ir 
stovėkite šiek tiek pražergę kojas.
• Neuždenkite AF Pagalbos lempos A arba mikrofono B pirštais arba kitais objektais.
• Įsitikinkite, kad stabiliai stovite ir kad nėra pavojaus susidurti su kitu asmeniu arba objektu toje 

vietoje, kurioje fotografuojate.

 

 Nustato kameros orientaciją (Krypties nustatymo funkcija)
Ši funkcija nustato vertikalią orientaciją Jums fotografuojant 
arba filmuojant, kada fotoaparatas vertikaliai orientuotas.
Kai paleisite įrašą, įrašas bus automatiškai rodomas 
vertikalia orientacija.
(Veikia tik tada, kai [Pasukti vaizdą] nustatyta į [ĮJUNGTA].)

• Kai fotoaparatas laikomas vertikaliai ir pakreiptas smarkiau aukštyn arba žemyn įrašymo metu, 
Krypties nustatymo funkcija gali tinkamai neveikti.

• Judantys vaizdai, 4K sprogimo failai ir vaizdai, kurie įrašyti naudojant „Papildomas 
fokusavimas“ funkciją negali būti rodomi vertikaliai.
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Naudojimasis Vaizdo ieškikliu

Dioptrijų reguliavimas
Sukite dioptrijų reguliavimo reguliatorių.
• Reguliuokite tol, kol aiškiai matysite rodomas raides Vaizdo 

ieškiklyje.

Monitoriaus įjungimas /Vaizdo ieškiklis
Spauskite [LVF].
A  [LVF] mygtuką
B  Akių sensorius

Automatinis vaizdo 
ieškiklio/monitoriaus 

perjungimas*
Vaizdo ieškiklio ekranas* Monitoriaus ekranas

* Jei [Akių sensoriaus AF], per meniu [Įprastinis] ([Fokusavimas / Atleisti užuolaidėlę]) 
nustatomas į [ĮJUNGTA], fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fokusavimą, nes 
aktyvuojamas akių sensorius. Fotoaparatas nepyksi, kada fokusavimas pasiekiamas 
naudojant [Akių sensoriaus AF]. 
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 Pastabos dėl automatinio vaizdo ieškiklio/monitoriaus perjungimo
Priartinkite savo akis arba objektą prie vaizdo ieškiklio, kad automatiškai įsijungtų vaizdo 
ieškiklio monitorius naudojant akių sensorių.
• Norėdami sumažinti baterijos sąnaudas, nustatykite [Energiją tausojantis LVF fotografavimas] 

iš [Ekonomija] (P254).
• Akių sensorius gali tinkamai neveikti priklausomai nuo Jūsų akinių formos, nuo to, kaip laikote 

fotoaparatą, nuo didelio apšvietimo aplinkos fone. Tokiu atveju paspauskite [LVF] norėdami 
įjungti ekraną.

• Judančio vaizdo peržiūros metu arba žiūrint skaidres fotoaparatas automatiškai neperjungia 
ekrano į Vaizdo ieškiklį su akių sensoriumi.

• Akių sensorius neveikia priklausomai nuo monitoriaus kampo.

Užuolaidėlės mygtukas (Fotografavimas)
Užuolaidėlės mygtukas veikia dviem etapais.

Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės 
norėdami sufokusuoti.
A  Diafragmos parametrus
B  Užuolaidėlės greitį (išlaikymą)
C  Fokusavimo indikaciją
• Diafragmos parametrai ir užuolaidėlės greitis rodomi.
 (Šie duomenys mirksės raudonai jei nenustatyta tinkama 

ekspozicija, išskyrus nustatymą su blykste)
• Kai objektas sufokusuojamas, rodoma sufokusavimo 

indikacija.
 (Kai objektas nesufokusuotas, indikacija mirksės)

Spauskite užuolaidėlės mygtuką pilnai 
(spauskite iki galo) ir padarykite nuotrauką.

• Fotografuoti negalėsite tol, kol nebus pasiektas sufokusavimas, t.y. [Fokusavimas/
Atleidimo pirmenybė] nustatytas į [FOKUSAVIMAS].

• Net naudojantis meniu arba peržiūrint vaizdus, jei paspausite užuolaidėlės mygtuką iki 
pusės, galėsite akimirksniu nustatyti fotoaparatą filmavimui.

60603.53.5
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Judančio vaizdo mygtukas (Judančio vaizdo įrašymas)

Pradėkite įrašymą paspausdami judančio 
vaizdo mygtuką.
• Atleiskite judančio vaizdo mygtuką iškart, kai jį paspausite.
Sustabdykite įrašymą paspausdami judančio 
vaizdo mygtuką dar kartą.

Režimo perjungiklis (Įrašymo režimo pasirinkimas)

Spauskite režimo perjungiklio 
užrakinimo mygtuką 1 norėdami 
išjungti užrakinimą.
• Perjungiklis užrakinamas jei perjungiklio 

užrakto mygtukas nuspaudžiamas.
Sukite perjungiklio reguliatorių 2 ir 
sureguliuokite įrašymo režimą.

iA Išmanusis automatinis režimas (P64)

Išmanusis automatinis plius režimas (P65)

P Programos AE režimas (P69)

A Diafragmos prioriteto AE režimas (P72)

S Užuolaidėlių prioriteto AE režimas (P72)

M Rankinio išlaikymo režimas (P73)

Kūrybiško video režimas (P180)

C1
Įprastinis režimas (P83)C2

C3
Kūrybiško valdymo režimas (P77)
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Priekinis reguliatorius/Galinis reguliatorius
Sukimas:
Punktų pasirinkimas arba reikšmių nustatymas atliekamas įvairių nustatymų metu.

• Šiose naudojimosi instrukcijos aprašomos operacijos apie priekinį perjungiklį/galinį perjungiklį 
yra tokios:

pvz.: Kada priekinis reguliatorius sukamas 
į kairę arba į dešinę

pvz.: Kada galinis reguliatorius sukamas į 
kairę arba į dešinę

Suteikia galimybę nustatyti diafragmą, užuolaidėlės greitį ir kitus nustatymus esant 
P/A/S/M.

Režimo 
perjungiklis  Priekinis perjungiklis  Galinis perjungiklis

P Programos keitimas Programos keitimas

A Diafragmos reikšmė Diafragmos reikšmė

S Užuolaidėlės greitis Užuolaidėlės greitis

M Diafragmos reikšmė Užuolaidėlės greitis
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Laikinas punktų, priskirtų priekiniam/galiniam perjungikliui, keitimas 
([Perjungiklių veikimo perjungiklis])

1 Spauskite [Fn1].
• [Perjungiklių veikimo perjungiklis] priskiriamas [Fn1] 

pirkimo metu.

• Bus rodomas vedlys su punktais, kurie laikinai priskirti 
priekiniam/galiniam perjungikliams.

• Jei nebus atliekama jokia operacija, vedlys po kelių 
sekundžių pranyks.

2 Sukite priekinį/galinį perjungiklį, kada rodomas 
vedlys.

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] ir nustatykite.
• Šį žingsnį taip pat galite atklikti atlikdami vieną iš žemiau nurodytų operacijų:

– Spauskite užuolaidėlių mygtuką iki vidurio
– Spauskite [Fn1]

• Galite nustatyti laikinai prie priekinio/galinio perjungiklio priskirtus punktus per [Perjungiklių 
veikimo perjungiklio Sąranka] in [Regul. nustat.] in the [Įprastinis] ([Veikimas]) meniu. (P46)

98980
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Valdymo reguliatorius
Sukimas:
Atliekamas punktų pasirinkimas arba reikšmių 
nustatymas ir t.t..
• Valdymo reguliatoriaus sukimo procedūra pavaizduota 

žemiau šiose naudojimosi instrukcijos.
 Pavyzdys: Kada valdymo reguliatorius sukamas į kairę arba į 

dešinę: 

 Operacijų būdų nustatymas naudojantis reguliatoriumi
MENU  →  [Įprastinis] → [Veikimas] → [Regul. nustat.]

[Priskiria 
reguliatorių (F/SS)]

Priskiria diafragmos reikšmės operacijas ir užuolaidėlių greitį Rankinio 
išlaikymo režimui.
[  F  SS]:
Priskiria diafragmos reikšmę priekiniam reguliatoriui, užuolaidėlių 
greičio reikšmę galiniam reguliatoriui.
[  SS  F]:
Priskiria užuolaidėlių greitį priekiniam reguliatoriui, diafragmos reikšmę 
galiniam reguliatoriui.

[Sukimas (F/SS)]
Keičia reguliatorių sukimo kryptį diafragmos reikšmei ir užuolaidėlių 
greičiui.
[ ]/[ ]

[Valdymo 
reguliatoriaus 
priskyrimas]

Nustato punkto priskyrimą reguliatoriui, kada rodomas įrašymo 
ekranas.

[ ] ([Ausinių garsumas])/
[ ] ([Išlaikymas / Diafragma])*1 /
[ ] ([Išlaikymo komp.])/[ ] ([Jautrumas])/
[ ] ([Fokusavimo kadro dydis])*2

*1 Funkcija, kuri nustato diafragmos reikšmę, kuri priskiriama, 
kada fotoaparatas nustatytas į į Rankinio išlaikymo režimą. Jei it 
nustatytas į kitą režimą, nei Rankinio išlaikymo režimas, priskiriama 
funkcija, kuri kompensuoja išlaikymo parametrus.

*2 Kada režimas Automatinis fokusavimas Mode nustatytas į [š], 
 [ ], [ ] arba [Ø], funkcija reguliuoja AF zonos dydį.
 Kai režimas Automatinis fokusavimas nustatytas į [ ] arba 

naudojamas Rankinis fokusavimas, priskiriama funkcija, kuri keičia 
didinimo faktorių pagalbiniame ekrane.

[Išlaikymo komp.]
Priskiria Išlaikymo kompensavimą priekiniam reguliatoriui arba 
galiniam reguliatoriui, todėl galite tiesiogiai reguliuoti.
[ ] (Priekinis perjungiklis)/[ ] (Galinis perjungiklis)/[IŠJUNGTA]
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[Perjungiklių 
veikimo 
perjungiklio 
sąranka]

Nustato punktus, kurie laikinai priskiriami priekiniam/galiniam 
perjungikliams, kada spaudžiate funkcijos mygtuką, kuria priskirtas 
[Perjungiklių veikimo perjungiklis].
[ ] ([Priekinis perjungiklis veikimas])/[ ] ([Galinio perjungiklis 
veikimas])
• Punktai, kurie gali būti nustatyti taip.

– [Nuotraukos stilius]
– [Filtro efektas]
– [Vaizdo santykis]
– [AF režimas]
– [4K FOTOGRAFAVIMAS]
– [Akcentuoti šešėlį]

– [i.Dinamika]
– [i.Rezoliucija]
– [Blykstės režimas]
– [Blykstės regul.]
– [Jautrumas]
– [Baltos spalv. balansas]

• [Akcentuoti šešėlį] naudoja du perjungiklius.
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Kursoriaus mygtukai /[MENIU/NUSTATYMAS] mygtukas
Paspaudus kursoriaus mygtuką:
Atliekamas punktų pasirinkimas arba parametrų nustatymas ir t.t.
Paspaudus [MENIU/NUSTATYMAS]:
Patvirtinami nustatyti parametrai ir t.t.

• Šiose eksploatavimo instrukcijose kursoriaus kryptys aukštyn, 
žemyn, kairėn ir dešinėn vaizduojamos atitinkamai kaip 
▲/▼/◄/►.

Vairalazdė

Vairalazdė atlieka tą pačią funkciją, kaip ir kursoriaus 
mygtukai/[MENIU/NUSTATYMAS] mygtukas.

Judėjimas:
Atliekamas punktų pasirinkimas arba parametrų 
nustatymas ir t.t..
Paspaudimas:
Nustatyto turinio ir t.t. patvirtinimas.

• Šiose eksploatavimo instrukcijose vairalazdės kryptys 
aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn vaizduojamos atitinkamai kaip ///.

 Naudojamos funkcijos keitimas, kada rodomas įrašymo ekranas
MENU  →  [Įprastinis] →  [Veikimas] → [Vairalazdės nustatymas]

[D.FOKUSAVIMAS 
judesio]

Suteikia galimybę perkelti ekrano padėtis AF zonoje ir MF pagalbos 
zonoje. (P98, 102)

[Fn] Naudoja funkciją, kuri priskirta prie [Fn mygtuko nustatymas].

[MENIU]
Rodo meniu paspaudus vairalazdė.
• Operacijos, kurias galima atlikti manipuliuojant vairalazde, 

išjungiamos.

[IŠJUNGTA] Išjungia vairalazdę.

Judėjimas Paspaudimas
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[EKRAN.] mygtukas (Rodomos informacijos perjungimas)

Spauskite [EKRAN.].

Esant Įrašymo režime
Galite pasirinkti atskirus ekrano rodymo stilius tiek vaizdo ieškyklei, tiek monitoriui.

MENU  →  [Įprastinis] →  [Monitorius / Ekranas] → [LVF/Monitoriaus ekr. 
nustatymas] → [LVF ekr. nustatymas]/[Monitoriaus ekr. nustatymas]

[ ] (vaizdo ieškiklio stilius) Šiek tiek paderina vaizdų mastelius tam, kad galėtumėte 
geriau peržiūrėti vaizdų kompoziciją.

[ ] (monitoriaus stilius) Paderina vaizdų mastelius tam, kad būtų užpildytas 
visas ekranas ir kad galėtumėte matyti jų detales.

 [ ] Gyvo vaizdo ieškiklio stiliaus ekrano išdėstymas (Vaizdo ieškiklio stiliaus 
ekrano pavyzdys)

Su informacija 
(išsami 

informacija)

Su informacija Su informacija (išsami 
informacija, pokrypio 
sensoriaus ekranas)

Su informacija 
(pokrypio 

sensoriaus ekranas)

990

AFS24pFHD
8bitMOV

L
4:3

990 990

AFS24pFHD
8bitMOV

L
4:3

990
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 [ ] Monitoriaus stiliaus ekrano išdėstymas (Monitoriaus stiliaus ekrano pavyzdys)

24pFHD
8bitMOV

9898

AFSL
4:3

0

24pFHD
8bitMOV

9898

AFSL
4:3

0

98
98AWB

0 0
0

FnOFFL
4:3AFS

ISO A

AUTO

Be informacijos 
(pokrypio 

sensoriaus ekranas)

Su informacija 
(pokrypio 

sensoriaus ekranas)
Be 

informacijos
Su informacija

Išjungta
Įrašymo 

informacija, rodoma 
monitoriuje*

* Kai monitoriuje rodoma įrašymo ekrano informacija, galite paliesti norimą punktą ir tiesiogiai 
pakeisti jo nustatymus.

• Su [Fn mygtuko nustatymas] esant [Įprastinis] ([Veikimas]) meniu, galite priskirti [LVF/
Monitoriaus ekrano Stilius] funkcijos mygtukui.

 Kiekvieną kartą, kada paspausite funkcijos mygtuką, monitoriaus arba vaizdo ieškiklio 
ekrano stilius ([ ]/[ ]), priklausomai nuo to, kuris tuo metu naudojamas, pasikeis.

 Apie pokrypio sensoriaus ekraną
Naudojantis pokrypio sensoriaus ekranu lengva nustatyti tinkamą fotoaparato pakreipimą ir t.t.

 

A  Horizontalia kryptimi: Koreguojamas pakreipimas kairėn
B  Vertikalia kryptimi: Koreguojamas pakreipimas žemyn
• Kai nėra pakreipimo, indikatoriaus spalva pasikeičia į žalią.

• Tačiau net ir pakoregavus pakreipimą gali būti paklaida, kuri lygi ±1°.
• Jei pakreipta gerokai per aukštai ar per žemai įrašymo metu, pokrypio sensoriaus ekranas 

gali būti neteisingai rodomas, o Krypties nustatymo funkcija gali veikti netinkamai.
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Atkūrimo režime

Be informacijos 
(Paryškintas 

ekranas)*2

Išsamios 
informacijos 

ekranas*1

Be informacijosSu informacija

60F3.5 0 AWB

1/981/98

160

L4:3

s
RGB

1/5AFS

160

L4:3

100-0001

AWBSTD.

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

*1 Spauskite / norėdami perjungti šiuos ekrano režimus:
– Išsamios informacijos ekranas
– Histogramos ekranas
– Nuotraukos stilius, Šešėlio akcentavimo ekranas
– Baltos spalvos balanso ekranas
– Objektyvų informacijos ekranas

*2 Tai rodoma, jei [Akcentuoti] esant [Įprastinis] ([Monitorius / Ekranas]) meniu nustatyta į 
[ĮJUNGTA].

• Tam tikri ekranai tam tikrų failų tipams paleisties metu gali būti nerodomi, pavyzdžiui judesio 
vaizdams ar 4K išplėstiniams failams.
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Liečiamasis ekranas (Lietimu atliekamos operacijos)
 Lietimas
Palieskite ir atleiskite liečiamąjį ekraną.

 Vilkimas
Judesys nepakeliant piršto nuo liečiamojo ekrano.

 Suspaudimas (padidinti/sumažinti)
Suspauskite ir išplėskite liečiamajame ekrane 
(padidinimas) arba suspauskite ir suglauskite 
(sumažinimas) dviem pirštais.

• Ekraną lieskite tik švariais ir sausais pirštais.
• Jei naudojate monitoriaus apsaugos plėvelę, laikykitės prie šios plėvelės pridedamų 

instrukcijų.
 (Tam tikros monitoriaus apsaugos plėvelės gali pabloginti matomumą ir veikimą)

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Liečiamasis ekranas gali neveikti įprastai esant šiems atvejams.

– Liečiant ranka su užmauta pirštine
– Kada liečiamasis ekranas drėgnas

Fn11Fn11

Fn8Fn8

Fn7Fn7

Fn10Fn10
OFFOFF

OFFOFF

Fn9Fn9

AA BB

2.0X2.0X2.0X
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Fotografavimas naudojantis lietimo funkcija

Liečiamosios užuolaidėlės funkcija

Taikytini režimai: 

Tiesiog paliečiant objektą, kurį norite sufokusuoti, fotoaparatas susifokusuos ties objekto 
zona ir automatiškai padarys nuotrauką.

1 Lieskite [ ].

2 Lieskite [ ×].
• Piktograma pasikeis į [ ] ir bus įmanoma padaryti 

nuotrauką naudojant Liečiamosios užuolaidėlės funkciją.

3 Lieskite objektą, kurį norite sufokusuoti, o tada 
padarykite nuotrauką.
• Nuotrauka padaroma atlikus sufokusavimą.

 Norint atšaukti Liečiamosios užuolaidėlės funkciją
Lieskite [ ].

• Jei fotografavimas su liečiamąja užuolaidėle nepavyktų, AF pasidarys raudona ir pradings.

×
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Lieskite AE

Taikytini režimai: 

Galite lengvai optimizuoti paliestos pozicijos ryškumą. Kai objekto veidas pasidaro 
tamsus, jį galite pašviesinti ekrane pagal veido ryškumą.

1 Lieskite [ ].

2 Lieskite [ AE].
• Nustatymų ekranas ryškumo optimizacijai.
• [Matavimo režimas] nustatytas [ AE], kuris 

naudojamas išskirtinai tik Lietimo AE.

3 Palieskite objektą, kurio ryškumą norite 
optimizuoti.
• Lieskite [Anuliuoti] norėdami grąžinti ryškumo 

optimizacijos padėtį atgal į ekrano centrą.

4 Lieskite [Nustatyti].

 Lieskite AE funkcijos atšaukimas
Lieskite [ ].
• [Matavimo režimas] grįžta į pirminius nustatymus ir ryškumo optimizavimo padėtis atšaukiama.

  Neveikia šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas
– Kai nustatytas [4K tiesioginis sumažinimas] t
– Kai [Lieskite AF] iš [Lietimo nustatymai] iš [Įprastinis] ([Veikimas]) meniu nustatyta į 

[AF+AE]

×
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Meniu punktų nustatymas
Galite prietaisą valdyti tiek mygtukais, tiek liečiamuoju ekranu, kad nustatytumėte meniu 
punktus.

1 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Spauskite .

3 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte a 
meniu jungiklio piktogramą, kaip kad [ ], 
tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Jūs taip pat galite nusistatyti meniu perjungimo 

piktogramą, kaip [ ] pasukdami priekinį reguliatorių.

Lietimo veikimas

Palieskite meniu perjungimo piktogramą, tokią, kaip [ ].
[Išmanusis automatinis] (P67)

Šių meniu dėka galima nustatyti funkcijas tik jų 
atitinkantiems Įrašymo režimams.
Šie meniu rodomi tik pagal jų atitinkamos Įrašymo 
režimus.

[Kūrybiškas video] (P191)

C [Įprastinis režimas] (P84)

[Kūrybiškas valdymas] (P78)

[Įraš.] (P218) Šiuo meniu atliekami vaizdo nustatymai.

[Judantis vaizdas] (P234) Šiuo metu atliekami judančio vaizdo nustatymai.

[Įprastinis] (P236)
Įrangos veikimas, kaip kad ekrano rodymas ir 
mygtukų veikimas, gali būti nustatytas pagal Jūsų 
asmeninius poreikius.

[Sąranka] (P251)

Šiuo meniu atliekami laikrodžio nustatymai, 
nustatomas veikimo pypsėjimo tonas ir atliekami 
kiti nustatymai, kurių dėka lengviau eksploatuoti 
fotoaparatą. Taip pat galite susikonfigūruoti 
nustatymus su Wi-Fi/Bluetooth susijusioms 
funkcijoms.

[Mano meniu] (P265) Šis meniu leidžia registruoti dažnai naudojamus 
meniu.

[Paleistis] (P266) Šis meniu leidžia nustatyti paleisties ir redagavimo 
nustatymus vaizdams.

• [Sąranka] meniu turi tam tikrus svarbius nustatymus, kurie susiję su šio fotoaparato laikrodžiu 
ir maitinimu. Išsinagrinėkite šio meniu nustatymus prieš tęsdami naudojimąsi fotoaparatu. 
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4 Spauskite ▲/▼ ant kursoriaus mygtuko tam, 
kad pasirinktumėte meniu punktą ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Taip pat galite pasirinkti meniu pasukdami valdymo 
reguliatorių.

• Taip pat galite pereiti prie kito ekrano pasukdami galinį 
reguliatorių.

Lietimo veikimas

Palieskite meniu punktą.
• Galite perjungti puslapį paliesdami juostelę (A) ekrano dešinėje pusėje.

  Norint, kad būtų rodomi meniu punktų paaiškinimai.
Jei paspausite [EKRAN.], kada bus pasirinktas 
meniu punktas arba nustatymas, bus rodomas 
meniu atitinkamo punkto paaiškinimas.

5 Spauskite ▲/▼ ant kursoriaus mygtuko 
tam, kad pasirinktumėte nustatymą ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Šį nustatymą taip pat galite pasirinkti pasukdami 
valdymo reguliatorių.

• Priklausomai nuo meniu punkto, jo nustatymas gali 
būti ir nerodomas arba jis gali būti rodomas kitokiu 
būdu.

Lietimo veikimas

 Palieskite Nustatymas tam, kad nustatytumėte.

• Meniu punktai, kurie neveikia, rodomi pilka spalva. Jei 
pasirinktumėte punktą pilka spalva ir jei paspaustumėte 
[MENIU/NUSTATYMAS], pasirodys pranešimas, kad punkto 
neįmanoma nustatyti kartu su priežastimi, kodėl tam tikromis 
sąlygomis nustatyti neįmanoma.
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 Uždarykite meniu
Spauskite [ ] arba spauskite užuolaidėlės mygtuką 
iki pusės.

Lietimo veikimas

Lieskite [ ].
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Naudojimasis dažnai naudojamais meniu 
akimirksniu (greitasis meniu)

1 Spauskite [G.MENIU] tam, kad būtų 
rodomas Greitasis meniu.

2 Sukite priekinį reguliatorių tam, kad 
pasirinktumėte meniu punktą.

• Nustatymas taip pat gali būti atliekamas pasukant 
valdymo reguliatorių.

3 Sukite galinį reguliatorių tam, kad 
pasirinktumėte nustatymą.

4 Spauskite [G.MENIU] tam, kad išeitumėte iš 
meniu, kada bus atliktas nustatymas.

• Funkcijos, kurios gali būti reguliuojamos naudojantis Greitasis meniu, nulemiamos režimo 
arba ekrano stiliaus, į kurį perjungtas fotoaparatas.

Monitoriuje esanti įrašymo informacija [ ] 
(Monitoriaus stilius) (P48)
Pasirinkite punktą paspausdami [G.MENIU] mygtuką ir 
pasukdami priekinį reguliatorių, tada pasirinkite nustatymą 
sukdami galinį reguliatorių.

98
98AWB

0 0
0

FnOFFL
4:3AFS

ISO A

AUTO

AFS

603.5 AWB

24pFHD
8bitMOV

L4:3

0

AFS

603.5 AWB

24pFHD
8bitMOV

L4:3

0
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Greitojo meniu nustatymų pritaikymas

Galite pridėti maksimum 15 pirmenybinių nustatymų prie Greitasis meniu.

MENU  →  [Įprastinis] →  [Veikimas] → [G.MENIU] → [PRITAIKYTI]

1 Spauskite [G.MENIU] tam, kad būtų rodomas 
Greitasis meniu.

2 Spauskite ▼ tam, kad pasirinktumėte [ ] ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

3 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte meniu 
punktą, esantį viršutinėje eilutėje, tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].

4 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte  tuščią 
erdvę, esančią apatinėje eilutėje, tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
A Punktai, kuriuos galima nustatyti
B Nustatyti punktai

• Taip pat galite nustatyti meniu punktą vilkdami jį iš viršutinės eilutės į apatinę eilutę.
• Jei apatinėje eilutėje nėra laisvos erdvės, galite pakeisti esamą punktą nauju pasirinktu 

punktu pasirikdami esamą punktą.
• Norėdami atšaukti šį nustatymą, pereikite į apatinę eilutę paspausdami  ir pasirinkdami 

norimą atšaukti punktą, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

5 Spauskite [ ].
• Jis grįš į žingsnio 2 ekraną.
 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] norėdami persijungti į įrašymo ekraną.

L
4:3 AFS

1234

L
4:3 AFS

123456
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Dažnai naudojamų funkcijų priskyrimas 
mygtukams (funkcijų mygtukams)
Galite priskirti įrašymo funkcijas, t.y. prie specifinių mygtukų ir piktogramų.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įprastinis] →  [Veikimas] → [Fn mygtuko nustatymas]→ 
[Nustatymas ĮRAŠ. režime]/[Nustatymas GROJIMO režime]

2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte 
funkcijos mygtuką, kurį norite priskirti 
funkcijai, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Norėdami pasirinkti mygtuką iš [Fn12] - [Fn20] būdami 

[Nustatymas ĮRAŠ. režime], spauskite [EKRAN.] tam, 
kad perjungtumėte ekraną.

3 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte funkciją, kurią norite 
priskirti, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Dėl išsamesnės informacijos apie funkcijas, kurias galima priskirti esant [Nustatymas 

ĮRAŠ. režime], žr. P60.
• Dėl išsamesnės informacijos apie funkcijas, kurias galima priskirti esant [Nustatymas 

GROJIMO režime], žr. P62.
• Norėdami atstatyti pirminius funkcijos nustatymus, pasirinkite [Atstatyti pirminius 

nustatymus].
• Tam tikrų funkcijų priskirti negalėsite priklausomai nuo funkcijos mygtuko.

• Palietę [Fn] ant įrašymo naudojant monitorių informacijos ekrano (P48) taip pat galėsite 
matyti ekraną punkte 2.

• Jei nuspausite ir laikysite funkcijos mygtuką (bet kurį iš [Fn1] - [Fn6] arba [Fn12] - [Fn20]) 2 
sekundes, bus rodomas ekranas, kuris rodomas žingsnyje 3.

 Tačiau tam tikrais atvejais ekranas nebus rodomas priklausomai nuo pasirinkto režimo arba 
tuo metu rodomo ekrano.
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Funkcijos mygtukų naudojimas įrašymo metu

Galite naudoti priskirtas funkcijas paspausdami funkcijos mygtuką įrašymo metu.

 Mygtukų [Fn7] - [Fn11] naudojimas (lietimo 
operacijos)

1 Lieskite [ ].
2 Lieskite [Fn7], [Fn8], [Fn9], [Fn10] arba [Fn11].

 Funkcijos, kurios gali būti priskirtos esant [Nustatymas ĮRAŠ. režime]

– [Wi-Fi]: [Fn7]*
– [G.MENIU]: [Fn2]*
– [Video įrašas]
– [LVF/Monitoriaus perjungiklis]: [Fn5]*
– [LVF/Monitoriaus ekrano stilius]
– [AF/AE UŽRAKTAS]
– [AF-ĮJUNGTA]
– [Peržiūrėti]: [Fn6]*
– [Vieno paspaudimo AE]
– [Liesti AE]
– [Lygio matuoklis]: [Fn4]*
– [Fokusavimas zonos nustatymas]
– [Priartinimo valdymas]
– [1 Kadras RAW+JPG]
– [1 Kadro taško matavimas]
– [1 kadro „4K FOTOGRAFAVIMAS“]
– [Operacijos užraktas]
– [Perjungiklių veikimo perjungiklis]: [Fn1]*
– [Paskirties ertmė]
– [Nuotraukos stilius]
– [Filtro efektas]
– [Vaizdo santykis]
– [Nuotraukos dydis]
– [Kokybė]
– [RAW dydis bitais]

– [AFS/LAF]
– [Matavimo režimas]
– [Serijos greitis]
– [4K FOTOGRAFAVIMAS]: [Fn9]*
– [Savęs fotografavimo/filmavimo laikmatis]
– [Kronšteinas]
– [Akcentuoti šešėlį]
– [i.Dinamika]
– [i.Rezoliucija]
– [Min. užuol. greitis]
– [HDR]
– [Užuolaidėlės tipas]
– [Blykstės režimas]
– [Blykstės regul.]
– [Belaidės blykstės sąranka]
– [Iš. tele. konv.]
– [Skaitmeninis priartinimas]
– [Stabilizatorius]
– [4K tiesioginis sumažinimas]
– [Judančio vaizdo įraš. formatas]
– [Judančio vaizdo įrašymo kokybė]
– [Kintantis kadrų skaičius]
– [Vaizdo režimas įrašymo metu]
– [Sinchro skenavimas]
– [Laiko kodo rodymas]

Fn10Fn10

Fn7Fn7

Fn6Fn6

Fn8Fn8

OFFOFF

Fn9Fn9
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– [Garso įraš. lygio koreg.]
– [Mikr. krypties koregavimas]
– [HLG Peržiūros pagalba (HDMI)]
– [Spalvų stulpeliai]
– [WFM/vektoriaus aprėptis]
– [Anamorfinio ištempimo rodymas]
– [HLG Peržiūros pagalba]
– [LUT monitoriaus ekranas]
– [LUT HDMI ekranas]
– [Fokusavimo perėjimas]
– [Tylusis režimas]
– [Suvedimas]
– [Histograma]: [Fn8]*
– [Kreipiančioji linija]
– [Video kreipiančioji linija]
– [Zebra raštas]
– [Vienspalvis gyvas peržiūrėjimas]

– [Nuolatinė peržiūra]
– [Gyvo vaizdo pagerinimas]
– [Įraš. zona]
– [Video prioritetų ekranas]
– [Žingsnio priartinimas]
– [Priartinimo greitis]
– [Nakties režimas]
– [Išlaikymo komp.]
– [Jautrumas]
– [Baltos spalv. balansas]
– Kiekvienas punktas [Baltos spalv. 

balansas]
– Kiekvienas punktas [Nuotraukos stilius]
– [AF režimas/MF]: [Fn3]*
– [Įraš. / Paleisties jungiklis]
– [Išj.]
– [Atstatyti pirminius nustatymus]

* Funkcijų mygtukų nustatymas pirkimo metu.
• Pagal pirminius nustatymus [Išj.] priskiriamas mygtukams [Fn10] - [Fn20].

• Su [Video įrašas] galite pradėti/sustabdyti judančio vaizdo įrašymą taip pat, kaip ir 
naudojantis judančio vaizdo mygtuku.

• Nustačius į [Fokusavimas zonos nustatymas], galite nustatyti ekrano padėties nustatymus 
tiek AF zonai, tiek MF pagalbai.

• Nustačius [1 Kadras RAW+JPG], bus įrašomas RAW failas ir kokybiškas JPEG vaizdas tuo 
pat metu. Po įrašymo bus grąžinta originali kokybė.

• Nustačius [1 Kadro taško matavimas], įrašas bus atliekamas su [Matavimo režimas] 
nustačius į [ ] (taškas) vieną kartą. Po įrašymo bus grąžintas pirminis (originalus) 
Matavimo režimas.

• Nustačius [1 kadro “4K FOTOGRAFAVIMAS”], įrašymas bus atliekamas nurodytame 4K 
fotografavimo režime vieną kartą. Kai įrašymas bus baigtas, kamera grįš į įprastą būklę.

• Nustačius [Operacijos užraktas], tam tikros operacijos neveiks. Nustatykite operacijos tipą, 
kurią norite išjungti naudodamiesi [Operacijos užrakinimo nustatymas] esant [Įprastinis] 
([Veikimas]) meniu.

• [Paskirties ertmė] įmanoma tik tada, kai [Dvigubos ertmės funkcija] nustatyta į [Perduoti 
Įraš.].

• Jei priskiriate [Įraš. / Paleisties jungiklis], galite perjunginėti tarp įrašymo ir paleisties režimų.
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Funkcijos mygtukų naudojimas peržiūros metu

Galite tiesiogiai nustatyti priskirtą funkciją ir pasirinkti vaizdą paspausdami funkcijos 
mygtuką paleisties metu.
Pavyzdys: kada [Fn2] nustatyta į [Reitingas3]
1 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte vaizdą.
2 Spauskite [Fn2], o tada nustatykite vaizdą kaip 

[Reitingas3].

 Funkcijos gali būti priskirtos esant [Nustatymas GROJIMO režime]
• Šias funkcijas galima priskirti mygtukams [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn5] arba [Fn6].

– [Wi-Fi]: [Fn1]*
– [LVF/Monitoriaus perjungiklis]: [Fn5]*
– [Įraš. / Paleisties jungiklis]
– [Ertmės keitimas]: [Fn3]*
– [4K FOTOGRAFAVIMO paleistis]
– [Ištrinti vieną]
– [Apsaugoti]
– [Reitingas1]
– [Reitingas2]
– [Reitingas3]: [Fn2]*
– [Reitingas4]
– [Reitingas5]

– [RAW apdorojimas]
– [4K FOTOGRAFAVIMO išsaugojimas 

dideliais kiekiais]
– [Kopijuoti]
– [Anamorfinio ištempimo rodymas]
– [HLG Peržiūros pagalba]
– [HLG Peržiūros pagalba (HDMI)]
– [LUT monitoriaus ekranas]
– [LUT HDMI ekranas]
– [Nakties režimas]
– [Išj.]
– [Atstatyti pirminius nustatymus]

* Funkcijos mygtuko nustatymai pirkimo metu.
• Pagal nutylėjimą, [Išj.] priskiriama mygtukams [Fn6].

• Jei priskirsite [Ertmės keitimas], bus rodomas ekranas, kuris leis jums perjungti kortelės 
ertmę atkūrimo metu.

• Jei priskirsite [4K FOTOGRAFAVIMO paleistis], bus rodomas ekranas, kuris leis jums 
pasirinkti vaizdus, kuriuos galima iškelti iš „4K serijos“ failo ir išsaugoti.

333 1/981/981/98
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Teksto įvedimas
Sekite žemiau aprašytus žingsnius, kada nurodomas teksto įvesties ekranas.

1 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad 
pasirinktumėte tekstą ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad 
registruotumėte.
• Norėdami dar kartą įvesti tą patį simbolį, sukite 

valdymo reguliatorių dešinėn, kad judėtų kursorius.
• Šios operacijos gali būti atliekamos perkeliant kursorių ant punkto ir paspaudžiant 

[MENIU/NUSTATYMAS]:
 – [ ]: Perjunkite tekstą tarp [A] (didžiosios raidės), [a] (mažosios raidės), [1] 
   (skaitmenys) ir [&] (specialūs simboliai)
 – [ ]: Įveskite tarpą
 – [Ištrinti]: Ištrinti simbolį
 – [<]: Įvesties padėties kursorių perkelti į kairę
 – [>]: Įvesties padėties kursorių perkelti į dešinę
• Galima įvesti iki 30 simbolių.
 (Maksimum iki 9 simbolių nustatant vardus naudojant [Veido atpaž.])
• Maksimum iki 15 simbolių galima įvesti į [ ], [ ], [ ], [●] ir [–].
 (Maksimum iki 6 simbolių nustatant vardus naudojant [Veido atpaž.])

2 Spauskite ▲/▼/◄/► norėdami pereiti kursoriumi į [Nustatyti] ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad baigtumėte teksto įvestį.
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Įrašymo režimai

Fotografavimas naudojantis Automatine 
funkcija (Išmanusis automatinis režimas)
Įrašymo režimas: 

Šiame režime fotoaparatas atlieka optimalius nustatymus objektui ir scenai.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
• Pirkimo metu režimas nustatytas į Išmanusis 

automatinis plius režimas.

2 Sulygiuokite ekraną su objektu.
• Kai fotoaparatas identifikuoja optimalią sceną, 

susijusios scenos piktograma pasikeis.
 (Automatinis scenos nustatymas)

24pFHD
8bitMOV
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3. Įrašymo režimai

Fotoaparatas automatiškai nustato scenas (Scenos nustatymas)
( : Fotografuojant, : Įrašant judančius vaizdus)

[i-Portretas] [i-Peizažas] [i-Macro] [i-Naktinis 
portretas]*1

[i-Naktinis 
peizažas]

[iRanka laikomas 
naktinis kadras]*2

[i-Maistas] [i-Kūdikis]*3 [i-Saulėlydis] [i-Silpnas 
apšvietimas]

¦

*1 Rodoma, kada naudojama išorinė blykstė.
*2 Rodoma tik tada, kai [iRanka laikomas naktinis kadras] nustatyta į 

[ĮJUNGTA].
*3 Kai [Veido atpaž.] nustatyta į [ĮJUNGTA], [ ] bus rodomi gimtadieniai 

asmenų, kurie nustatyti pagal Veidą/akis asmens, kuris jaunesnis nei 
3 metai.

• [ ] nustatoma, jei netaikytina nė viena iš scenų ir nustatomi 
standartiniai nustatymai.

• Kada įrašymas atliekamas naudojant 4K Fotografavimą arba 
Papildomas fokusavimas funkciją, Scenos nustatymas veikia taip pat 
kaip ir įrašant judantį vaizdą.

 Foninio apšvietimo kompensavimas
• Kai yra šoninis apšvietimas, objektas atrodys tamsesnis ir fotoaparatas bandys jį automatiškai 

pakoreguoti didindamas vaizdo ryškumą.

 Perjungimas tarp Išmaniojo automatinio plius režimo ir Išmaniojo automatinio 
režimo

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Išmanusis automatinis] → [Išmanusis automatinis režimas]

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [ ] arba [ ] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

Taip pat įmanoma rodyti pasirinkimo ekraną paliečiant Įrašymo režimo 
piktogramą įrašymo režime.
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3. Įrašymo režimai

Išmanusis automatinis plius režimas leidžia sureguliuoti nustatymus žemiau tuo pat metu 
naudojant Išmanusis automatinis režimas kitiems nustatymams.

 IIšmanusis automatinis 
plius režimas

 Išmanusis automatinis 
režimas

Ryškumo nustatymas O —
Spalvos tono nustatymas O —
Defokusavimo valdymas O O

Meniu, kurie gali būti 
nustatyti Daug Keli

 Automatinis fokusavimas , Veido/akių nustatymas, Veido atpažinimas
Auto Fokusavimo režimas automatiškai nustatomas į [š]. Jei liečiate objektą, AF 
nustatymo funkcija veiks.
• AF nustatymo funkcija taip pat veiks, jei paspausite [ ] ir tada spauskite užuolaidėlės 

mygtuką puse eigos.
• Negalėsite nurodyti asmens arba akių, kurias reikia sufokusuoti naudojant [š].
• Kai [Veido atpaž.] nustatyta į [ĮJUNGTA] ir nustatomas panašus veidas į 

registruotą veidą, [R] užrašas bus rodomas dešiniajame kampe viršuje iš 
 [ ], [ ] ir [ ].

 Apie blykstę
Įrašymo metu naudojant blykstę fotoaparatas automatiškai pasirenka [ ], [ ] (AUTO/
Raudonų akių sumažinimas), [ ] arba [ ] pagal objekto tipą ir ryškumą.

• Dėl informacijos apie išorinę blykstę žr. P152.
• Kai nustatoma [ ] arba [ ], įjungiamas Raudonų akių pašalinimas.
• Užuolaidėlės greitis bus lėtesnis esant [ ] arba [ ].

 Scenos nustatymas
• Naudokite trikojį arba panašią atramą, kada scenos nustatymas bus identifikuotas kaip [ ].
 Kai fotoaparatas nustatys, kad jo judėjimas yra minimalus, užuolaidėlė taps lėtesnė nei 

įprasta.
 Saugokite, kad nesujudintumėte fotoaparato fotografavimo metu.
• Priklausomai nuo įrašymo sąlygų, galima pasirinkti skirtingus scenų tipus tam pačiam objektui.
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3. Įrašymo režimai

[Išmanusis automatinis] meniu
Nustatykite funkcijas, kurios skirtos tik Išmaniajam automatiniam plius režimui ir 
Išmaniajam automatiniam režimui.

MENU  →  [Išmanusis automatinis]

Nakties scenų fotografavimas laikant aparatą rankose ([iRanka laikomas naktinis 
kadras])

Kai nustatoma [ ] fotografuojant laikant aparatą rankomis, naktinių scenų vaizdai bus 
įrašomi dideliu kadru skaičiumi ir po to sukomponuojami į vieną bendrą vaizdą.

MENU  →  [Išmanusis automatinis] → [iRanka laikomas naktinis kadras] → 
[ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Peržiūros kampas bus šiek tiek siauresnis.
• Nejudinkite fotoaparato nuolatinio fotografavimo metu po to, kai paspausite užuolaidėlių 

mygtuką.
• Blykstė fiksuojama su [Œ] (priverstinė blykstė išjungta).

Vaizdų suderinimas į vieną vaizdą naudojant sodrią gradaciją ([iHDR])
Tais atvejais, kada yra didelis kontrastas tarp fono ir objekto, galima įrašyti daug vaizdų su 
skirtingomis ekspozicijomis ir sukombinuoti į vieną nuotrauką su sodria gradacija.
[iHDR] veikia automatiškai, kada to reikia. Kai ši funkcija veikia, ekrane rodoma [HDR].

MENU  →  [Išmanusis automatinis] → [iHDR] → [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Peržiūros kampas bus šiek tiek siauresnis.
• Nejudinkite fotoaparato nuolatinio fotografavimo metu po to, kai paspausite užuolaidėlių 

mygtuką.
• Sekančios nuotraukos negalėsite fotografuoti tol, kol nebus padaryta kombinuotoji 

nuotrauka.
• Judantis objektas gali būti nufotografuotas su nenatūraliomis dėmėmis.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [iRanka laikomas naktinis kadras]/[iHDR] neveiks nuotraukoms, kurios fotografuojamos 

judančio vaizdo įrašymo metu.
• [iRanka laikomas naktinis kadras]/[iHDR] funkcija neveiks šiais atvejais:

 

– Įrašinėjant 4K nuotraukas
– Įrašinėjant su Papildomo fokusavimo 

funkcija
– Įrašinėjant Sprogimo režimu
– Įrašinėjant Skliaustelių funkcija
– Kai [Kokybė] nustatyta į [ ], [ ] 

arba [ ],

– Kai [Iš. tele. konv.] esant [Įraš.] meniu 
nustatyta

– Kai naudojama [Sustabdyto judesio kadras] 
funkcija

– Kai naudojama [Sustabdyto judesio 
animacija] (tik tada, kai nustatytas 
[Automatinis fotografavimas])

• [iHDR] neveikia šiais atvejais:
– Įrašinėjimo metu naudojant blykstę
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3. Įrašymo režimai

Fotografavimas su priderinta spalva, defokusavimo valdymu ir ryškumo 
nustatymais

Įrašymo režimas: 

 Spalvos nustatymas
1 Spauskite [WB].
2 Sukite galinį reguliatorių norėdami sureguliuoti spalvą.

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [WB] dar kartą.
• Spalvos nustatymas bus grąžintas į pirminį lygmenį (centrinis taškas), kada ši įranga 

išjungiama arba fotoaparatas perjungiamas į kitą Įrašymo režimą

 Fotografavimas esant neryškiam fonui (Defokusavimo valdymas)
1 Spauskite [Fn4] tam, kad būtų rodomas nustatymų 

ekranas.
2 Nustatykite fono ryškumą sukdami reguliatorių.

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

• Norėdami atšaukti nustatymą, spauskite [Fn4] ant 
ryškumo nustatymo ekrano.

• Automatinio fokusavimas režimas nustatytas į [Ø].
 AF zonos padėtį galima nustatyti liečiant ekraną. (Jo dydis negali būti keičiamas)

 Ryškumo nustatymas
1 Spauskite [ ].
2 Sukite galinį reguliatorių norėdami sureguliuoti 

ryškumą.
• Galite sureguliuoti Išlaikymo diapazoną paspausdami 
/ kai ryškumo nustatymo ekranas rodomas. (P141)

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [ ] dar 
kartą. 

Pakeiskite nustatymus naudodamiesi liečiamuoju ekranu

1 Lieskite [ ].
2 Lieskite punktą, kurį norite nustatyti.
  [ ]: Spalvos tonas

  [ ]: Defokusavimo lygis

  [ ]: Ryškumas

3 Vilkite slenkančią juostelę tam, kad nustatytumėte.
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Priklausomai nuo naudojamo objektyvo galite girdėti garsą iš objektyvo naudodamiesi 
Defokusavimo valdymu. Tai vyksta dėl ertmės objektyve ir tai nėra gedimas.

• Priklausomai nuo naudojamo objektyvo garsas iš Defokusavimo valdymo gali įsirašyti į 
judantį vaizdą naudojant šią funkciją. 
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3. Įrašymo režimai

Fotografavimas su automatiškai sureguliuota 
diafragma ir užuolaidėlės greičiu 
(Programuojamo AE režimas)
Įrašymo režimas: 

Fotoaparatas automatiškai nustato užuolaidėlių greitį ir diafragmos parametrus pagal 
objekto apšvietimo ryškumą.
Nuotraukas galėsite daryti su didesne laisvę keisdami įvairius nustatymus esant [Įraš.] 
meniu.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [P].

2 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės 
ir bus rodoma diafragmos reikšmė ir 
užuolaidėlės greitis ekrane.
A  Diafragmos reikšmė
B  Užuolaidėlės greitis
• Jei išlaikymas netinkamas paspaudus užuolaidėlės mygtuką iki pusės, diafragmos 

reikšmė ir užuolaidėlės greitis bus raudos spalvos ir mirksės.

0 9898603.5
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3. Įrašymo režimai

 Programos keitimas
Galite pakeisti nustatytą diafragmos reikšmę ir užuolaidėlės greitį nekeisdami išlaikymo. 
Tai vadinama Programos keitimu.
Tai, pavyzdžiui, suteikia galimybę padaryti foną labiau defokusuotą padidinant diafragmos 
reikšmę ir užfiksuot judantį subjektą sulėtinant užuolaidėlės greitį.

1 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės ir bus rodoma diafragmos reikšmė ir 
užuolaidėlės greitis ekrane.

2 Kai reikšmės rodomos (apie 10 sekundžių), atlikite 
Programos keitimą pasukdami galinį reguliatorių 
arba priekinį reguliatorių.
A  Programos keitimo indikatorius
• Norėdami atšaukti Programos keitimą, atlikite vieną iš šių 

operacijų:
– Išjunkite fotoaparatą.
– Sukite priekinį/galinį reguliatorių tol, kol indikacija Programos keitimas pranyks.

• Programos keitimas gali būti lengvai atšaukiamas paspaudus nustatymo funkcinį mygtuką 
iš [Vieno paspaudimo AE]. (P76)

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Programos keitimas neįmanomas šiais atvejais:

– Įrašinėjimo metu naudojant blykstę
– Atliekant 4K fotografavimą
– Įrašinėjant naudojantis Papildomo fokusavimo funkcija
– Kada ISO jautrumas nustatytas į [ ]

1600604.0 9898
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3. Įrašymo režimai

Fotografavimas nurodant diafragmos 
parametrus/užuolaidėlės greitį
Įrašymo režimas: 

(Pavyzdys: esant 
Rankinio išlaikymo 
režime)

00 +3305.6

SSSS
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A  Išlaikymo matuoklis
B  Diafragmos reikšmė
C  Užuolaidėlės greitis

Diafrag-
mos 

reikšmė Maža
Lengviau defokusuoti 
foną.

Didelė
Lengviau išlaikyti 
fokusavimą fono 
atžvilgiu.

Užuolai-
dėlės 
greitis

Lėtas
Lengviau išreikšti 
judėjimą.

Greitas
Lengviau sustabdyti 
(„užšaldyti“) judėjimą.

• Įrašymo ekrane nustatyta objektyvo reikšmė ir užuolaidėlės greitis nebus matomi. Norėdami 
pasitikrinti įrašymo ekraną, naudokite [Peržiūrėti]. (P75)

• Ekrane matomų ir įrašomų vaizdų ryškumas gali skirtis. Pasitikrinkite nuotraukas peržiūros 
ekrane.

• Sukite priekinį/galinį perjungiklį tam, kad būtų rodomas Išlaikymo matuoklis. Netinkamos 
aprėpties zonos vaizduojamos raudona spalva.

• Jei išlaikymas netinkamas, diafragmos reikšmė ir užuolaidėlių greitis bus rodomi raudonai ir 
mirksės užuolaidėlės mygtuką paspaudus iki pusės.
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3. Įrašymo režimai

Diafragmos prioriteto AE režimas

Kai nustatoma diafragmos reikšmė, fotoaparatas automatiškai optimizuoja užuolaidėlės 
greitį pagal objekto ryškumą.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [A].

2 Nustatykite diafragmos reikšmę 
pasukdami galinį reguliatorių arba priekinį 
reguliatorių.
A  Diafragmos reikšmė
B  Išlaikymo matuoklis

• Naudojant objektyvą, kuris turi diafragmos žiedą, nustatykite diafragmos žiedo padėtį į 
[A] norėdami aktyvuoti priekinio/galinio reguliatoriaus nustatymus. Esant padėtims, kurios 
neatitinka [A], žiedo nustatymams teikiama pirmenybė.

Užuolaidėlių prioriteto AE režimas

Kai nustatomas užuolaidėlių greitis, fotoaparatas automatiškai optimizuoja diafragmos 
reikšmę pagal objekto ryškumą.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [S].

2 Nustatykite užuolaidėlių greitį pasukdami 
galinį arba priekinį reguliatorių.
A  Užuolaidėlės greitis
B  Išlaikymo matuoklis

• Kai aktyvuojama blykstė, didžiausias užuolaidėlių greitis, kurį galima pasirinkti, yra 1/250 
sekundės. (P156)
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3. Įrašymo režimai

Rankinio išlaikymo režimas

Nustatykite išlaikymą rankiniu būdu nustatydami diafragmos reikšmę ir užuolaidėlių greitį.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [M].
2 Sukite galinį reguliatorių tam, kad nustatytumėte 

užuolaidėlių greitį ir tada sukite priekinį reguliatorių 
tam, kad nustatytumėte diafragmos reikšmę.

	 A  Išlaikymo matuoklis
	 B  Diafragmos reikšmė
	 C  Užuolaidėlės greitis
	 D  Rankinio išlaikymo pagalba

Galimas užuolaidėlių greitis (Sek.)

[B] (Lemputė), 60 - 1/8000 (su mechaninėmis užuolaidėlėmis)
1 - 1/16000 (su elektroninėmis užuolaidėlėmis) 

 ISO jautrumo optimizavimas užuolaidėlių greičiui ir diafragmos reikšmei

Kai ISO jautrumas nustatomas į [AUTOMATINIS], fotoaparatas nustato ISO jautrumą 
automatiškai taip, kad išlaikymas būtų tinkamas pagal užuolaidėlių greitį ir diafragmos 
reikšmę.
• Priklausomai nuo įrašymo sąlygų, atitinkamas išlaikymas gali būti nenustatytas arba ISO 

jautrumas gali būti didesnis.

  Rankinio išlaikymo pagalba

00 Išlaikymas yra adekvatus.

+30 +30 Nustatyti į didesnį užuolaidėlių greitį ir didesnę diafragmos reikšmę.

00－3－3 Nustatyti į mažesnį užuolaidėlių greitį ir mažesnę diafragmos reikšmę.

• Rankinė išlaikymo pagalba yra apytikrė. Rekomenduojame peržiūrėti nuotraukas peržiūros 
ekrane.

• Jei naudojami objektyvai su diafragmos žiedu, nustatykite diafragmos žiedo padėtį į [A] tam, 
kad aktyvuotumėte priekinio/galinio reguliatoriaus nustatymus. Esant padėtims, kurios nėra 
[A], žiedo nustatymui teikiama pirmenybė.

• Kai aktyvuojama blykstė, didžiausias užuolaidėlių greitis, kurį galima pasirinkti, yra 1/250 
sekundės. (P156)

00 +3305.6

SSSS
FF

8 15 30 60 125
5.64.0 8.0 11



74

3. Įrašymo režimai

 Apie [B] (lemputę)
Jei nustatysite užuolaidėlių greitį į [B], užuolaidėlės bus atidarytos tol, kol laikysite iki galo 
paspaudę mygtuką (iki maždaug 30 minučių).
Užuolaidėlės užsidarys jei naudosite užuolaidėlių mygtuką.
Naudokite šią funkciją, jei norite, kad užuolaidėlės būtų atidarytos ilgą laiką fotografuojant 
saliutus, naktines scenas ir t.t.
• Ši funkcija gali būti naudojama tik Rankinio išlaikymo režime.

• Rekomenduojame naudoti stovą arba nuotolinį užuolaidėlių valdymą (DMW-RSL1: 
pasirenkama įranga) darant nuotraukas su užuolaidėlių greičiu nustatytu į [B].

• Kai darysite nuotraukas nustatę užuolaidėlių greitį į [B], gali matytis trikdžių. Tam, kad 
būtų išvengta vaizdo trikdžių, rekomenduojame naudoti nustatymą [Ilgas užuol. NR] 
esant [Įraš.] meniu perjungtam į [ĮJUNGTA] prieš fotografuojant.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Įrašinėjimo metu naudojant blykstę (tik kai [Blykstės sinchronizavimas] nustatytas į [2-JI])
– Įrašinėjant 4K nuotraukas
– Įrašinėjant, kada naudojama Papildomo fokusavimo funkcija
– Įrašinėjant su Skliaustelių funkcija
– Kai [Tylusis režimas] nustatytas į [ĮJUNGTA]
– Kai naudojamos elektroninės užuolaidėlės
– Kai [HDR] nustatyta į [ĮJUNGTA]
– Kai naudojamas [Uždelsto kadro fotografavimas]
– Kai naudojama [Sustabdyto judesio animacija] (tik kai nustatytas [Automatinis 

fotografavimas])
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3. Įrašymo režimai

Patvirtinkite diafragmos ir užuolaidėlių greičio efektą 
(Peržiūros režimas)

Taikytini režimai: 
• Patvirtinkite diafragmos efektą: galite patikrinti lauko gylį (efektyvus fokusavimo 

diapazonas) prieš fotografuodami – reikia uždaryti diafragmos menteles pagal nustatytą 
diafragmos reikšmę.

• Patvirtinkite užuolaidėlių greičio efektą: judėjimas gali būti patvirtintas rodant faktinę 
nuotrauką, kuri padaryta tokiu užuolaidėlių greičiu.

Persijunkite į patvirtinimo ekraną paspausdami 
peržiūros mygtuką.

Fn6 Fn6

Įprastas įrašymo ekranas
Diafragmos efekto 
peržiūros ekranas

Diafragmos efektas: O
Užuolaidėlės greičio 

efektas: —

Užuolaidėlės greičio efekto 
peržiūros ekranas

Diafragmos efektas: O
Užuolaidėlės greičio 

efektas: O

  Lauko gylio savybės

*1
Diafragmos reikšmė Maža Didelė

Objektyvo fokusavimo ilgis Tele Platus
Atstumas iki objekto Siauras Tolimas

Lauko gylis (efektyvus fokusavimo diapazonas) Seklus (Siauras)*2 Gilus (Platus)*3

*1 Įrašymo sąlygos
*2 Pavyzdys: kada norite padaryti nuotrauką su neryškiu (susiliejusiu) fonu ir t.t.
*3 Pavyzdys: kada norite padaryti nuotrauką sufokusavę viską, įskaitant foną ir t.t.

• Esant Peržiūros režime įrašus atlikti įmanoma.
• Užuolaidėlių greičio diapazonas yra nuo 8 sekundžių iki 1/16000 sekundės.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Peržiūros režimas neveikia, kada įrašinėjama naudojant [4K prieš seriją].
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3. Įrašymo režimai

Lengvai nustatykite diafragmą/užuolaidėlės greitį pagal atitinkamą 
išlaikymą (Vieno paspaudimo AE)

Taikytini režimai: 

Kai išlaikymo nustatymas per ryškus arba per tamsus, galite naudoti vieno paspaudimo 
AE norėdami nustatyti tinkamą išlaikymo nustatymą.

Kaip nustatyti, kad išlaikymas netinkamas

• Jei diafragmos reikšmės ir užuolaidėlės greitis mirksi raudonai, kada užuolaidėlės mygtukas 
nuspaustas iki pusės.

• Jei Rankinio išlaikymo pagalba (P73) perjungta į kitą funkciją, išskyrus Rankinio išlaikymo 
režimą .

1 Nustatykite funkcijos mygtuką į [Vieno paspaudimo AE]. (P59)
2 (Kada išlaikymas nėra adekvatus)
 Spauskite funkcijos mygtuką.

00-3-3 160800080003.53.5 9898 98981600603.5

SSSS
FF

15 30 60 125 250
4.0 5.6 8.0

Mirksi raudonai Išlaikymas pakeičiamas, kad 
būtų užtikrintas tinkamas 

išlaikymo nustatymas.

• Rodomas išlaikymo matuoklis, o diafragmos parametrai ir užuolaidėlių greitis pakeičiamas 
taip, kad būtų tinkamas išlaikymas.

• Šiais atvejais nepavyks nustatyti tinkamo išlaikymo.
– Kada objektas labai tamsus ir neįmanoma pasiekti adekvataus išlaikymo keičiant 

diafragmos nustatymus ir užuolaidėlių greitį
– Įrašinėjimo metu naudojant blykstę
– Peržiūros režime
– Kada naudojamas objektyvas su diafragmos žiedu
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3. Įrašymo režimai

Fotografavimas skirtingais vaizdo efektais 
(Kūrybiško valdymo režimas)
Įrašymo režimas: 

Efektus galite nustatyti pridėdami ir pasirinkdami pavyzdžio vaizdus ir patikrindami juos 
ekrane.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte 
vaizdo efektus (filtrus).

 A  Peržiūros ekranas
• Galite pasirinkti vaizdo efektus (filtrus) paliesdami 

pavyzdžių vaizdus.

• Taip pat įmanoma rodyti pasirinktą 
ekraną ar jo dalį tiesiog paliečiant 
Įrašymo režimas piktogramą 
įrašymo ekrane.

EXPS

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS]. 

  Kiekvieno vaizdo efekto aprašo rodymas
Spauskite [EKRAN.] kai rodomas vaizdo efektų pasirinkties ekranas.
• Kai nustatysite paaiškinimų rodymą, bus rodomi paaiškinimai kiekvienam vaizdo efektui.

Įprastas ekranas

1/8 1/8

Ekranas su paaiškinimais Ekrano sąrašas

• Baltos spalv. balansas bus susietas su [AWB], o [Jautrumas] bus susietas su 
[AUTOMATINIS].

• Net tada, kai [Dvigubas pirminis ISO nustatymas] esant [Įprastinis] ([Išlaikymas]) meniu 
nustatymas į [ŽEMAS] arba [AUKŠTAS], jis veikia taip pat, kaip nustačius į [AUTOMATINIS].

• Priklausomai nuo vaizdo efekto gali atrodyti, kad trūksta tam tikrų kadrų.

1/8
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3. Įrašymo režimai

 [Kūrybiško valdymo] meniu
Nustatykite funkcijas, kurios yra tik Kūrybiško valdymo režime.

MENU  →  [Kūrybiškas valdymas]

[Filtro efektas] Rodo vaizdo efekto (filtro) pasirinkties ekraną.
[Sinchroninis 

įrašymas be filtro]
Leidžia nustatyti fotoaparatą taip, kad jis fotografuotų su vaizdo 
efektu ir be vaizdo efekto tuo pat metu.

Vaizdo efektų tipai

[Ekspresyvus] [Retro] [Senos dienos]

[Aukštas 
klavišas]

[Žemas klavišas] [Sepia]

[Juodai baltas] [Dinaminis Juodai 
baltas]

[Grubus Juodai 
baltas]

[Šilkinis Juodai 
baltas]

[Impresionistinis 
menas]

[Aukštas 
dinaminis]

[Kryžminis 
procesas]

[Žaislų efektas] [Žaislai ir Pop]

[Balinimo 
menas]

[Miniatiūros 
efektas]

[Minkštas 
fokusavimas]

[Fantazija] [Žvaigždžių 
filtras]

[Vieno taško 
spalva]

[Saulės 
spinduliai]
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3. Įrašymo režimai

 Defokusavimo tipo nustatymas ([Miniatiūros efektas])

1 Spauskite  tam, kad būtų rodomas nustatymų ekranas.
• Nustatymų ekranas taip pat bus rodomas palietus [ ] ir [ ].

2 Spauskite ▲/▼ arba ◄/► norėdami perkelti 
fokusavimo dalį.

• Taip pat galite perkelti fokusavimo dalį paliesdami ekraną 
įrašymo ekrane.

• Norėdami nustatyti įrašymo orientaciją (defokusavimo 
orientaciją), palieskite [ ].

3 Sukite galinį reguliatorių tam, kad pakeistumėte 
sufokusuotos dalies dydį.

• Ši dalis taip pat gali būti padidinta/sumažinta suspaudžiant arba išplečiant ją pirštais 
ekrane.

• Norėdami iš naujo nustatyti fokusavimo dalies nustatymus į pirminius, spauskite [EKRAN.].
4 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad nustatytumėte.

• Įrašinėjant judančius vaizdus nebus įrašomas joks garsas.
• Kai [Sistemos dažnis] nustatomas į [59.94Hz (NTSC)], judančio vaizdo trukmė, kuris 

įrašomas su šiuo efektu, bus apie 1/10 nuo faktinio įrašo laiko.
 Rodomas esamas įrašymo laikas šiam efektui rodomas apie 10 kartų ilgesnis nei 

atitinkamas laikas, kuris rodomas įprasto judančio vaizdo įrašymo metu.
 Kai [Sistemos dažnis] nustatomas į [50.00Hz (PAL)] arba [24.00Hz (KINO TEATRAS)], 

įrašyto judančio vaizdo ilgis bus apie 1/8 faktinio įrašo laiko.
 Rodomas esamas įrašymo laikas šiam efektui rodomas apie 8 kartus ilgesnis nei 

atitinkamas laikas, kuris rodomas įprasto judančio vaizdo įrašymo metu.
• Jei užbaigsite judančio vaizdo įrašymą po trumpo laiko, fotoaparatas gali ir toliau įrašinėti po 

tam tikro periodo.

 Nustatykite spalvą, kuri liktų ([Vieno taško spalva])

1 Spauskite  tam, kad būtų rodomas nustatymų ekranas.
• N nustatymų ekranas taip pat gali būti rodomas palietus [ ] ir tada [ ].

2 Pasirinkite spalvą, kurią norite palikti perjungdami 
kadrą su ▲/▼/◄/►.

• Taip pat galite palikti norimą spalvą paliesdami ekraną.
• Norėdami grąžinti kadrą atgal į centrą, spauskite [EKRAN.].

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad 
nustatytumėte.

• Priklausomai nuo objekto, nustatyta spalva gali būti ir nepalikta.
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3. Įrašymo režimai

 Šviesos šaltinio padėties ir dydžio nustatymas ([Saulės spinduliai])

1 Spauskite  tam, kad būtų rodomas nustatymų ekranas.
• Ekrano nustatymas taip pat gali būti atliekamas paliečiant [ ] ir tada [ ].

2 Spauskite ▲/▼/◄/► norėdami pereiti į šviesos šaltinio centrinę padėtį.
• Šviesos šaltinio padėtis taip pat gali būti perkelta paliečiant ekraną.

Taškas dėl to, kur įdėti šviesos šaltinio 
centrą

Natūralesnė išvaizda gali būti sukurta pakeičiant 
šviesos šaltinio centrą jį perkeliant už vaizdo ribų.

3 Sureguliuokite šviesos šaltinio dydį pasukdami galinį reguliatorių.
• Ekranas taip pat gali būti padidintas/sumažintas prispaudžiant arba praskečiant pirštus.
• Norėdami anuliuoti šviesos šaltinį į pirminį nustatymą, spauskite [EKRAN.].

4 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad nustatytumėte.

Sureguliuokite efektą, kad jis atitiktų Jūsų pageidavimus

1 Spauskite [WB].
2 Sukite galinį reguliatorių tam, kad nustatytumėte.

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [WB] dar kartą.

Vaizdo efektas Punktai, kuriuos galima nustatyti

[Ekspresyvus] Šviežumas Paryškintos spalvos Pop spalvos

[Retro] Spalva Gelsvas atspalvis Rausvas atspalvis

[Senos dienos] Kontrastas Mažas atspalvis Didelis atspalvis

[Aukštas 
klavišas] Spalva Purpurinis kontrastas Akvamarininis 

atspalvis

[Žemas 
klavišas] Spalva Rausvas atspalvis Melsvas atspalvis

[Sepia] Kontrastas Mažas kontrastas Didelis kontrastas
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3. Įrašymo režimai

Vaizdo efektas Punktai, kuriuos galima nustatyti

[Juodai baltas] Spalva Gelsvas atspalvis Melsvas atspalvis

[Dinaminis Juodai 
baltas] Kontrastas Mažas kontrastas Didelis kontrastas

[Grubus Juodai 
baltas] Grubumas Mažiau grubus Grubesnis

[Šilkinis Juodai 
baltas]

Defokusavimo 
aprėptis

Mažesnis 
defokusavimas

Stipresnis 
defokusavimas

[Impresionistinis 
menas] Šviežumas Juodai balta Pop spalvos

[Aukštas dinaminis] Šviežumas Juodai balta Pop spalvos

[Kryžminis procesas] Spalva Žalsvas atspalvis/Melsvas atspalvis/Gelsvas atspalvis/
Rausvas atspalvis

[Žaislų efektas] Spalva Oranžinis atspalvis Melsvas atspalvis

[Žaislai ir Pop] Zona su sumažintu 
periferiniu ryškumu Mažas Didelis

[Balinimo menas] Kontrastas Mažas kontrastas Didelis kontrastas

[Miniatiūros efektas] Šviežumas Sumažinto ryškumo 
spalvos Pop spalvos

[Minkštas 
fokusavimas]

Defokusavimo 
aprėptis

Mažesnis 
defokusavimas

Stipresnis 
defokusavimas

[Fantazija] Šviežumas Sumažinto ryškumo 
spalvos Pop spalvos

[Žvaigždžių filtras]

Šviesos spindulių ilgis

Trumpi Ilgi

Šviesos spindulių skaičius

Mažesnis Didesnis

Šviesos spindulių kampas

Pasukti kairėn Pasukti dešinėn

[Vieno taško spalva] Likęs spalvos 
kiekis

Nedidelis spalvos 
kiekis Didelis spalvos kiekis

[Saulės spinduliai] Spalva Gelsvas atspalvis/Rausvas atspalvis/Melsvas atspalvis/
Balkšvas atspalvis
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3. Įrašymo režimai

Fotografavimas esant neryškiam fonui (Defokusavimo valdymas)

1 Spauskite [Fn4] tam, kad būtų rodomas nustatymų 
ekranas.

2 Sukite galinė reguliatorių tam, kad nustatytumėte.
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS].
• Norėdami atšaukti nustatymą, spauskite [Fn4] ant ryškumo 

nustatymo ekrano.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiuo atveju:

– [Miniatiūros efektas] (Kūrybiško valdymo režimas)

Ryškumo nustatymas

1 Spauskite [ ].
2 Pasukite galinį reguliatorių tam, kad nustatytumėte.

• Galite sureguliuoti Išlaikymo diapazoną paspausdami / 
kai ryškumo nustatymo ekranas rodomas. (P141)

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [ ] dar kartą.

■ Pakeiskite nustatymus naudodamiesi liečiamuoju 
ekranu

1 Lieskite [ ].
2 Palieskite punktą, kuri norite nustatyti.
 [ ]: Koreguoja vaizdo efektus

 [ ]: Defokusavimo lygis

 [ ]: Ryškumas
3 Vilkite slenkančią juostą tam, kad nustatytumėte.

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

SSSS
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3. Įrašymo režimai

Pageidaujamų nustatymų registravimas 
(Įprastinis režimas)
Įrašymo režimas: 

Asmeninio meniu nustatymų registravimas 
(Individualizuotų nustatymų registravimas)

Galima registruoti iki 5 fotoaparato nustatymų naudojantis funkcija [Ind.Nust.Atm.].
(C1, C2-1, C3-1, C3-2 , C3-3)
Pirminiai Programos AE režimo nustatymai iš pradžių registruojami kaip individualizuoti 
nustatymai.

Pasiruošimas:
Iš anksto nustatykite Įrašymo režimą, kurį norite nustatyti ir išsaugokite norimą meniu 
nustatymą fotoaparate.

MENU  →  [Sąranka] → [Ind.Nust.Atm.] → Įprastinė vieta ten, kur norite registruoti 
nustatymus

• Galite registruoti iki trijų individualizuotų nustatymų režimo reguliatoriumi C3.
• Šie meniu punktai nėra registruojami kaip individualizuoti nustatymai.

[Įprastinis] meniu [Sąrankos] meniu

– [Meniu vedlys]
– Duomenys, kurie registruoti su [Veido 

atpaž.]
– Nustatymas [Profilio sąranka]

– Visi meniu
 (Išskyrus [Nakties režimas] ir [HLG 

Peržiūros pagalba (HDMI)] ir [LUT HDMI 
ekranas] in [TV jungtis])

Paleisties] meniu

– [Pasukti vaizdą]
– [Nuotraukų rūšiavimas]
– [Ištrinti patvirtinimą]
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3. Įrašymo režimai

Individualizuotų nustatymų registracijos iškvietimas
Nustatykite režimo perjungiklį į [C1], [C2] arba [C3].
• Bus iškviestas atitinkamas individualizuotas nustatymas. Jei nustatysite režimo reguliatorių į 

[C3], bus iškviestas naujausias individualių nustatymų paketas.

 Norint pakeisti individualizuotą nustatymą esant [C3] ([Įprastinis režimas] meni)

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [C3].
2 Pasirinkite meniu.

MENU  → C [Įprastinis režimas]

3 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte norimus naudoti individualizuotus 
nustatymus ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

Taip pat įmanoma rodyti pasirinkties ekraną paliečiant Įrašymo 
režimo piktogramą įrašymo ekrane.

C3-1C3-1

• Ekrane bus rodomas pasirinktų individualizuotų nustatymų 
pasirinkimas.

 Registruoto turinio keitimas
Registruotas turinys nesukeičia tada, kai laikinai keičiamas meniu nustatymas su režimo 
reguliatoriumi, kuris nustatomas į C1, C2 arba C3. Norint pakeisti registruotus nustatymus 
reikia perrašyti jų turinį naudojant [Ind.Nust.Atm.] esant [Sąrankos] meniu.

C3-1C3-1
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4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir 
spalvos tono nustatymai

Automatinis fokusavimo reguliavimas

1	 Nustatykite	fokusavimo	svirtelę	į	[VAF/LAF]	
arba	[NAF].
•	 Bus	nustatytas	Fokusavimo	režimas.	(P87)

2 Spauskite ( ).

3	 Spauskite	◄/►	tam,	kad	pasirinktumėte	
AF	režimą	ir	tada	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS].
•	 Bus	nustatytas	Automatinio	fokusavimo	režimas.	
 (P90)

4	 Spauskite	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės.
•	 Automatinis	fokusavimas	bus	aktyvuotas.

Fokusavimas Kai objektas 
sufokusuotas

Kai objektas 
nesufokusuotas

Fokusavimo	indikacija	A Įjungta Mirksi

AF zona B Žalia —

Garsas Supypsi 2 kartus —

•	 Fokusavimo	indikacija	bus	rodoma	kaip	[LOW]	tamsioje	aplinkoje	ir	fokusavimas	užtruks	
ilgiau	nei	įprasta.

•	 Fotoaparatas	nustato	žvaigždes	naktiniame	danguje	ir	po	to,	kaip	parodo	[LOW], 
aktyvuojamas	Žvaigždžių	apšvietimo	AF.	Kai	pasiekiamas	sufokusavimas,	rodoma	
fokusavimo	indikacija	[STAR]	ir	AF	zonos	fokusavime.	(Žvaigždžių	apšvietimo	AF	negali	
atlikti	aptikimo	ties	ekrano	briaunomis).
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4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

•	 Jei	atliksite	objekto	priartinimą/atitolinimą	po	sufokusavimo,	fokusavimas	gali	prarasti	
tikslumą.	Tokiu	atveju	iš	naujo	sureguliuokite	fokusavimą.

		Objektai	ir	įrašymo	sąlygos,	kada	sudėtinga	sufokusuoti
•	Greitai	judantys	objektai,	labai	ryškiai	apšviesti	objektai	arba	objektai	be	kontrasto.
•	 Įrašinėjant	objektus	pro	langus	arba	šalia	ryškiai	šviečiančių	objektų.
•	Kai	tamsu	arba	aparatas	juda.
•	Kai	fotoaparatas	yra	per	arti	objekto	arba	kada	daroma	nuotrauka	tiek	arti,	tiek	toli	esančių	
objektų	vienu	metu.
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4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

Fokusavimo	režimo	nustatymas	(VAF/LAF/NAF)
Taikytini	režimai:	

Metodas	fokusavimui	gauti,	kada	užuolaidėlių	mygtukas	
nuspaustas	iki	pusės.

Nustatykite	fokusavimo	režimo	svirtelę.

Punktas Scena	(rekomenduojama)

[AFS/
AFF]

[AFS]

Objektas	nejuda	
(peizažas,	
jubiliejaus	
nuotrauka ir t.t.)

„VAF“	yra	trumpinys	
nuo	“Vienas	automatinis	
fokusavimas“.
Fokusavimas	išlieka	
užrakintas,	kada	užuolaidos	
mygtukas	nuspaudžiamas
iki	pusės,	tad	galite	atlikti	įrašymą	keisdami	
kompoziciją.

[AFF]

Judėjimas	
negali	būti	
prognozuojamas	
(vaikai, naminiai 
gyvūnai	ir	t.t.)

„LAF“	yra	trumpinys	nuo	
„Lankstus automatinis 
fokusavimas“.
Jei	objektas	sujuda,	kada	
užuolaidėlės	mygtukas	
paspaustas	iki	pusės,	
fokusavimas	automatiškai	koreguojamas	
pagal	objekto	judėjimą.

Galite	perjungti	nustatymą	naudodami	[VAF/LAF]	esant	[Įraš.]/
[Judantis	vaizdas]	meniu.

[AFC]
Objektas	juda	
(sporto	renginys,	
traukinys ir t.t.)

„NAF“	yra	trumpinys	nuo	
„Nuolatinis automatinis 
fokusavimas“.
Šiame	režime,	kada	
užuolaidėlės	mygtukas	
nuspaudžiamas	iki	pusės,	
atliekamas	nuolatinis	
fokusavimas	tam,	kad	jis	
atitiktų	objekto	judėjimą

[MF] Nustatykite	fokusavimą	rankiniu	būdu.	(P102)
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4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

		Įrašymas	naudojant	[LAF],	[NAF]
•	Kai	objektas	juda,	fokusavimas	atliekamas	nuspėjant	jo	judėjimą	pagal	esamą	objekto	
padėtį	įrašymo	metu.	(Judėjimo	nuspėjimas)

•	Objekto	sufokusavimas	gali	šiek	tiek	užtrukti	naudojant	priartinimą	iš	Plataus	į	Tele	režimą	
arba	staigiai	pakeitus	objektą	iš	tolimo	į	artimą.

•	Spauskite	užuolaidėlės	mygtuką	dar	kartą	kada	sunku	sufokusuoti	objektą.

•	Fokusavimo	Režimo	nustatymai	pagal	[LAF]	ir	[NAF]	veikia	tokiu	pat	būdu,	kaip	ir	[VAF]	
esant	šioms	situacijoms:
–	Kūrybiško	video	režimas
–	Kada	įrašinėjama	naudojant	[4K	serija(S/S)]
–	Esant	mažo	apšvietimo	situacijoms

•	 [LAF]	neveikia,	kada	įrašinėjamos	4K	nuotraukos.	[Nuolatinis	AF]	veikia	įrašymo	metu.
•	Fokusavimo	režimo	nustatymas	negali	būti	pakeistas,	kada	įrašinėjama	su	Papildomo	
fokusavimo	funkcija.

Automatinio	fokusavimo	operacijų	nustatymo	derinimas	fotografavimui

Taikytini	režimai:	

•	Ši	funkcija	veikia	tik	kai	Fokusavimo	režimas	nustatytas	į	[LAF]	arba	[NAF].

MENU 	→	 	[Įraš.]	→	[AF	Įprastinis	nustatymas(Nuotrauka)]

[Nustatymas	1] Tai	pagrindinis	bendrasis	nustatymas.

[Nustatymas	2] Tai	nustatymas,	kuris	tinka	scenoms,	kur	objektas	juda	viena	kryptimi	
pastoviu	greičiu.

[Nustatymas	3] Tai	nustatymas,	kuris	tinka	scenoms,	kada	objektas	juda	įvairiomis	
kryptimis	ir	kadre	gali	atsirasti	kliūčių.

[Nustatymas	4] Tai	nustatymas,	kuris	tinka	scenoms,	kada	objekto	greitis	žymiai	keičiasi.
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	AF	Įprastinių	nustatymų	reguliavimas
1 Spauskite /	tam,	kad	pasirinktumėte	AF	Įprastinį	

nustatymą.
2 Spauskite /	tam,	kad	pasirinktumėte	punktus,	

tada	spauskite	/	tam,	kad	reguliuotumėte.
•	 Norėdami	grįžti	į	pirminius	nustatymus	spauskite	
[EKRAN.].

[AF	Jautrumas]

+
Kai	atstumas	iki	objekto	keičiasi	labai	greitai,	fotoaparatas	
nedelsdamas	iš	naujo	priderina	sufokusavimą.	Galite	
sufokusuoti	skirtingus	objektus	vienas	po	kito.

-

Kai	atstumas	iki	objekto	keičiasi	labai	greitai,	fotoaparatas	
truputį	palaukia	prieš	koreguodamas	sufokusavimą.	Tai	
leidžia	išvengti	bereikalingo	fokusavimo	koregavimo,	kada	
objektas	juda	per	visą	kadrą.

[AF	Zonos	
jautrumo	keitimas]

+
Kai	objektas	išjuda	už	AF	zonos,	fotoaparatas	nedelsdamas	
perjungia	arba	perkelia	AF	zoną,	kad	objektas	liktų	
sufokusuotas.

-
Fotoaparatas	persijungia	arba	perkelia	AF	zoną	palaipsniui.	
Minimalizuojami	efektai,	kuriuos	sukelia	nedidelis	objekto	
sujudėjimas	arba	priešais	fotoaparatą	atsiradusios	kliūtys.

[Objekto	judėjimo	
numatymas]

0
Tinka	nejudantiems	objektams.	Minimalizuojami	efektai,	
kuriuos	sukelia	nedidelis	objekto	sujudėjimas	arba	priešais	
fotoaparatą	atsiradusios	kliūtys.
Tinka	objektams,	kurie	keičia	judėjimo	greitį.	Galite	
atsisaugoti	nuo	defokusavimo,	kurį	sukelia	greitas	objekto	
pajudėjimas.2

3	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS].

		Neveikia	(nėra)	šiais	atvejais:
•	 [AF	Įprastinis	nustatymas(Nuotrauka)]	neveikia	įrašinėjant	4K	nuotraukas.
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Automatinio	fokusavimo	režimo	nustatymas
Taikytini	režimai:	

Tai	leidžia	naudoti	fokusavimo	metodą,	kuris	tinka	
pasirinktinų	objektų	padėtims	ir	skaičiams.

Spauskite	[ ].

([Veido/akių	
nustatymas])

Automatiškai	nustatomas	asmens	veidas,	akys	ir	kūnas	(visas	kūnas	
arba	viršutinė	kūno	dalis).
•	Kai	fotoaparatas	nustato	asmens	veidą	

(A, B)	arba	kūną	(C),	AF	zona	rodoma	
virš	nustatyto	asmens.

	 Geltona:
	 Tai	AF	zona	asmens,	kuris	turi	
būti	sufokusuotas.	Fotoaparatas	
automatiškai	pasirenka	asmenį.

	 Balta:
	 Tai	AF	zonos	žmonėms,	kurie	neturi	
būti	fokusuojami.	Šis	AF	zonos	tipas	
rodomas	tada,	kai	nustatomas	daugiau,	
nei	vienas	asmuo.

•	Kai	nustatomas	asmens	veidas	arba	akys,	akis,	kuri	arčiau	kameros	
bus	sufokusuota.*

*	 Išlaikymas	bus	priderintas	prie	veido.	(Kai	[Matavimo	režimas]	
nustatytas	į	[ ])

•	Kai	nustatomas	asmens	kūnas,	jis	sufokusuojamas.
•	Akių	nustatymas	veikia	tik	akims,	esančioms	geltoname	rėmelyje	(A).
•	Šis	fotoaparatas	gali	nustatyti	iki	15	žmonių	veidus.
•	Norint	nurodyti	asmenį	arba	akis,	kurias	
reikia	sufokusuoti,	sulygiuokite	AF	
zoną	su	norimu	asmenim	arba	akimis.	
Tai	padaryti	galite	tiesiog	paliesdami	
asmenį,	kuris	rodomas	AF	zonoje.	
Norėdami	atšaukti	nustatymą,	

	 palieskite	[ ].
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([Sekimas])

Fotoaparatas	reguliuoja	fokusavimą	ir	išlaikymą	
automatiškai	pagal	nurodytą	judantį	objektą.	
(Dinaminis	sekimas)
(Kai	[Matavimo	režimas]	nustatytas	į	[ ])
•	Atlikite	vieną	iš	šių	operacijų	jei	norite	užfiksuoti	ir	
sekti	objektą:

	 Mygtuko	operacija:
	 Nutaikykite	AF	sekimo	rėmelį	D	virš	objekto	ir	tada	
iki	pusės	paspauskite	užuolaidėlės	mygtuką.

	 Lietimo	operacija:
	 Palieskite	objektą.

•	 Jei	užfiksuoti	nepavyksta,	AF	mirksės	raudonai	ir	pranyks.
•	AF	zona	bus	geltona,	kai	objektas	bus	užfiksuotas	(žalia,	kai	bus	iki	
pusės	paspaustas	užuolaidėlės	mygtukas).

•	Užfiksavimas	atšaukiamas	paspaudus	[MENIU/NUSTATYMAS]	arba	
palietus	[ ].

([225-zona])

Galima	sufokusuoti	iki	225	AF	zonų.
Tai	efektyvu,	kada	objektas	nėra	ekrano	centre.

,	ir	t.t.
([Įprastinis	Multi])

Iš	maždaug	225	AF	zonų	galite	laisvai	pasirinkti	
optimalią	AF	zonos	formą	objektui.

([1	zona])

Fotoaparatas	fokusuojasi	ties	objektu	AF	zonoje	
ekrane.

([Tikslus	
nurodymas])

Galite	gauti	tikslesnį	fokusavimą	taškui,	kuris	yra	
mažesnis	nei	[ ].
Jei	paspausite	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės,	
bus	padidintas	ekranas,	kuris	leidžia	patikrinti	
sufokusavimą.
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	AF	zonos	formos	nustatymas	([Įprastinis	Multi])

1	 Spauskite	[ ].
2 Pasirinkite	Įprastinis	Multi	piktogramą	([ ],	ir	t.t.),	tada	spauskite	▲.
3	 Spauskite	◄/►	tam,	kad	pasirinktumėte	nustatymą	ir	

tada	spauskite	.
 A		Esama	AF	zonos	forma

([Horizontalus	
šablonas])

Ši	forma	patogi	
veido	kadrams	arba	
panašiems	kadrams.

([Vertikalus	
šablonas])

Ši	forma	patogi	įrašinėti	
tokiems	objektams,	
kaip pastatai.

([Centrinis	
šablonas])

Ši	forma	patogi,	kada	
norite	sufokusuoti	
centrinę	zoną.

([Įprastinis1]/
[Įprastinis2]/
[Įprastinis3])

Galite	pasirinkti	individualizuotą	
nustatymą.

4	 Pasirinkite	AF	zoną.
 B		Pasirinktos	AF	zonos
	 Pasirenkant	[ ]/[ ]/[ ]

Mygtuko	
operacija Lietimo	operacija Operacijos	

aprašymas
▲/▼/◄/► Lietimas Keičia	padėtį

Priartinimas/
Nutolinimas 

pirštais

Keičia	dydį

[EKRAN.] [Anuliuoti]

Pirmą	kartą:	Padėtis	
iš	naujo	nustatoma	į	
centrą
Antrą	kartą:	Dydis	
nustatomas	į	pirminį

	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS]	tam,	kad	nustatytumėte.	
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Kada	pasirenkama	[ ]/[ ]/[ ]

Lietimo	operacija

Vilkite	pirštą	per	dalis,	kurias	norite	nustatyti	kaip	AF	zonas.
•	 Jei	norite	atšaukti	tam	tikros	AF	zonos	pasirinkimą,	palieskite	
zoną	dar	kartą.

Mygtuko	operacija

Spauskite	▲/▼/◄/►	tam,	kad	pasirinktumėte	AF	zoną,	tada	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS]	tam,	kad	nustatytumėte	(pakartokite).
•	Nustatymas	anuliuojamas,	kada	[MENIU/NUSTATYMAS]	nuspaudžiamas	dar	kartą.
•	Norėdami	atšaukti	visus	pasirinkimus,	spauskite	[EKRAN.].

Spauskite	[Fn2]	tam,	kad	nustatytumėte.

	Nustatytos	AF	zonos	registravimas	prie	[ ],	[ ]	arba	[ ]
1	Ekrane	žingsnyje	3, P92,	spauskite	▲.
2	Spauskite	▲/▼	tam,	kad	pasirinktumėte	vietą,	kurioje	norite	registruoti	nustatymą	ir	

tada	spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS].

•	 Jei	išjungsite	prietaisą,	sureguliuoti	nustatymai	su	[ ]/[ ]/[ ]	bus	grąžinti	į	pirminius	
nustatymus.
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	Automatinio	fokusavimo	režimo	apribojimai
•	AF	režimas	fiksuojamas	prie	[ ]	šiais	atvejais.
–	Kai	naudojamas	Skaitmeninis	priartinimas
–	[Miniatiūros	efektas]	(Kūrybiško	valdymo	režimas)

•	Automatinio	fokusavimo	režimas	fiksuojamas	[ ],	kada	nustatomas	[4K	tiesioginis	
sumažinimas].

•	Neįmanoma	nustatyti	į	Automatinio	fokusavimo	režimas	šiais	atvejais
–	Jis	negali	būti	nustatytas	su	Papildomo	fokusavimo	funkcija

	([Veido/akių	nustatymas])
•	 Jei	nenustatoma	žmonių	kūnų	ar	veidų,	AF	režimas	veikia	kaip	[ ].

	([Sekimas])
•	Situacijose,	kur	AF	Sekimas	neveikia	tinkamai	esant	tam	tikroms	įrašymo	sąlygoms,	
pavyzdžiui,	kada	objektas	yra	mažas	arba	vieta	tamsi,	atliekama	operacija	[ ].

•	 [ ]	Negali	būti	naudojama	su	[Sustabdyto	judesio	kadras].
•	Šiais	atvejais	[ ]	veikia	kaip	[ ]:
–	[Sepia]/[Vienspalvis]/[Dinamiškas	vienspalvis]/[Grubus	vienspalvis]/[Šilkinis	vienspalvis]/
[Minkštas	fokusavimas]/[Žvaigždžių	filtras]/[Saulės	spinduliai]	(Kūrybiško	valdymo	režimas)

–	[Vienspalvis]/[L.Vienspalvis]	([Nuotraukos	stilius])

	([225	zona]),	 ,	ir	t.t.	([Įprastinis	Multi])
•	AF	zonos	centre	sufokusuojamos	4K	nuotraukų	įrašymo	metu	naudojant	[Nuolatinis	AF].

	([Tikslus	nurodymas])
•	Šiuo	atveju,	[ ]	veikia	kaip	[ ]:
–	Kada	įrašomi	judantys	vaizdai
–	Kada	įrašomos	4K	nuotraukos

•	Neįmanoma	nustatyti	į	[ ]	šiais	atvejais.
–	[LAF]/[NAF]	(Fokusavimo	režimas)



95

4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

AF	zonos	padėties	nustatymas
AF	zonos	padėties	nustatymas	nustatymų	ekrane  P96

AF	zonos	padėties	nustatymas	vairalazde  P98

AF	zonos	padėties	nustatymas	liečiamuoju	laukeliu  P99

AF	zonos	padėties	nustatymas	Lietimo	funkcija  P100

	Atskirų	AF	zonų	sukūrimas	horizontaliai	ir	vertikaliai	orientacijoms
MENU 	→  [Įprastinis]	→	 	[Fokusavimas	/	Atleisti	užuolaidėlę]	→	[Fokusavimo	
perjungimas	į	Vert	/	Hor]

[ĮJUNGTA]

Įsimena	atskiras	padėtis	horizontaliai	ir	vertikaliai	
orientacijoms	(dvi	vertikalios	orientacijos,	kairė	ir	
dešinė,	yra	įmanomos).
•	Bus	įsimintos	šios	paskutiniu	metu	nurodytos	
pozicijos.
–	Paskutinė	AF	zonos	pozicija	(kada	[ ],	[ ]	arba	[ ]	naudojama)
–	Vėliausio	MF	Pagalbos	ekrano	pozicija

[IŠJUNGTA] Nustato	tuos	pačius	nustatymus	tiek	horizontaliai,	tiek	vertikaliai	orientacijoms.

•	Prieš	perkeliant	arba	pakeičiant	AF	zonos	dydį,	atšaukite	Liečiamosios	užuolaidėlės	funkciją.
•	Taško	matavimo	tikslas	taip	pat	gali	būti	perkeltas,	kad	atitiktų	AF	zoną	kada	[Matavimo	
režimas]	nustatytas	į	[ ].

		Neveikia	(nėra)	šiais	atvejais:
•	Ši	funkcija	neveikia	šiais	atvejais:
–	Kai	naudojamas	Skaitmeninis	priartinimas
–	Kai	nustatomas	[4K	tiesioginis	sumažinimas]
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AF	zonos	padėties	nustatymas	nustatymų	ekrane

Taikytini	režimai:	

Kai	pasirenkama	[ ],	[ ],	[ ]	arba	[ ]	iš	Automatinio	fokusavimo	režime,	galite	keisti	
AF	zonos	padėti	ir	dydį.	Su	[ ]	galite	nustatyti	užfiksavimo	padėtį.

Kada	pasirenkate	[ ],	[ ],	[ ],	[ ]

1	 Spauskite	[ ].
2	 Pasirinkite	[ ],	[ ],	[ ]	arba	[ ]	ir	spauskite	▼.

3	 AF	zonos	padėties	ir	dydžio	keitimas.
•	 Naudodami	[ ]	galite	nustatyti	užfiksavimo	padėtį	keisdami	AF	zonos	padėtį.
•	 Norint	nurodyti	asmenį	arba	akis	fokusavimui,	kada	pasirenkama	[ ],	sulygiuokite	bet	
kokias	AF	zonas,	kurios	nurodo	žmones	nurodydami	norimą	asmenį	arba	norimas	akis.

	 Bet	kokiai	padėčiai,	kada	nenustatomas	asmuo	arba	akys,	bus	nustatyta	AF	zona,	kuri	
veikia	taip	pat,	kaip	ir	[ ].

•	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS]	arba	lieskite	[ ]	norėdami	atšaukti	AF	zonos	
nustatymus	naudodami	[ ],	[ ]	arba	[ ].

Mygtuko	
operacija

Lietimo	
operacija Operacijos	aprašymas

▲/▼/◄/► Lietimas Keičia	padėtį
Suspaudimas/
Atleidimas

Keičia	dydį
(mažais	žingsniais	jei	[ ]	arba	[ ]	buvo	pasirinkta)*

‒ Keičia	dydį
(mažais	žingsniais	jei	[ ]	arba	[ ]	buvo	pasirinkta)*

[EKRAN.] [Anuliuoti] Pirmą	kartą:	Padėtis	iš	naujo	nustatoma	į	centrą
Antrą	kartą:	Dydis	nustatomas	į	pirminį*

*	 Ši	operacija	neveikia	su	[ ].

4	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS]	tam,	kad	nustatytumėte.
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Kada	pasirenkate	[ ]

Galite	nustatyti	fokusavimo	padėtį	tiksliai	–	padidinkite	ekraną.
1	 Spauskite	[ ].
2	 Pasirinkite	[ ]	ir	spauskite	▼.
3	 Spauskite	▲/▼/◄/►	tam,	kad	nustatytumėte	

fokusavimo	padėtį	ir	tada	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS].

4	 Perkelkite	[+]	į	padėtį,	kurią	norite	fokusuoti.

Mygtuko	
operacija Lietimo	operacija Operacijos	aprašymas

▲/▼/◄/► Lietimas Perkelia	[+].
Suspaudimas	
išorėn/vidun Didina/mažina	ekraną	nedideliais	žingsniais.

‒ Didina/mažina	ekraną	dideliais	žingsniais.

Perjungia	padidintą	ekraną	(su	langu/vaizdu	
visame	ekrane).

[EKRAN.] [Anuliuoti] Grąžina	Jus	į	ekraną	žingsnyje	3.

•	 Kai	rodomas	paveikslėlis	lango	režime,	galite	paveikslėlį	padidinti	apytikriai	3x	-	6x	
kartus;	kada	paveikslėlis	rodomas	pilname	ekrane,	paveikslėlį	galite	padidinti	apytikriai	
3x	-	10x	kartų.

•	 Taip	pat	galite	fotografuoti	liesdami	[ ].
5	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS]	tam,	kad	nustatytumėte.
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AF	zonos	padėties	nustatymas	vairalazde

Taikytini	režimai:	

1	 Pasirinkite	meniu.

MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Veikimas]	→	[Vairalazdės	nustatymas]	→	
[D.FOKUSAVIMAS	judesio]

2	 Rodyti	įrašymo	ekraną	ir	pereiti	vairalazde	
naudojant	///	į	AF	zoną.
•	 Norint	nurodyti	asmenį	arba	akis	fokusavimui,	kada	
naudojamas	[ ]	([Veido/akių	nustatymas]),	sulygiuokite	
bet	kokias	AF	zonas,	kurios	tuo	metu	nurodo	žmones	
nurodydami	norimą	asmenį	arba	norimas	akis.	Bet	kokiai	
padėčiai,	kada	nenustatomas	asmuo	arba	akys,	bus	
nustatyta	AF	zona,	kuri	veikia	taip	pat,	kaip	ir	[ ].

•	 Galite	pakeisti	AF	zonos	dydį	sukdami	priekinį/galinį	
reguliatorių.

•	 Spauskite	vairalazdė	norėdami	perjungti	į	pirminės	AF	
zonos	padėtį	arba	į	padėtį,	kurią	nustatėte.

	 Bus	rodomas	padidintas	ekranas,	kada	[ ]	([Tikslus	
nurodymas])	bus	nustatyta.

3	 Spauskite	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės	tam,	kad	nustatytumėte.
•	 Spauskite	vairalazdę	tuo	metu,	kai	rodomas	įrašymo	ekranas,	norėdami	perjungti	pirminę	
AF	zonos	padėtį	ir	padėtį,	kurią	nustatėte.
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AF	zonos	padėties	nustatymas	Liečiamuoju	laukeliu

Taikytini	režimai:	

Galite	perkelti	AF	zoną,	kuri	rodoma	vaizdo	ieškiklyje,	
paliesdami	monitorių.

MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Veikimas]	→	[Lietimo	nustatymai]	→	[Liečiama	AF	
zona]

[TIKSLUS]

Perkelia	AF	zoną	iš	Vaizdo	
ieškiklio	paliečiant	norimą	
padėtį	ant	Liečiamojo	
skydelio.

[KOMPENSUO-
JANTIS]

Perkelia	AF	zoną	iš	vaizdo	
ieškiklio	pagal	atstumą,	kurį	
velkate	liečiamuoju	skydeliu.

[IŠJUNGTA] ‒

•	Spauskite	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės	norėdami	nustatyti	fokusavimo	padėtį.
	 Norėdami	grįžti	į	fokusavimo	padėtį	į	centrą,	spauskite	[EKRAN.]	prieš	nustatydami	padėtį.
•	Norėdami	nurodyti	asmenį	arba	akis,	kurias	reikia	sufokusuoti,	kada	Automatinio	fokusavimo	
režimas	nustatytas	į	[ ],	sulygiuokite	bet	kurias	AF	sritis,	kurios	tuo	metu	nurodo	žmones	kaip	
objektus	su	norimu	asmeniu	arba	akimis.

	 Dėl	bet	kokios	padėties,	kur	asmuo	arba	akys	nėra	nustatytos,	AF	zona,	kuri	veikia	tokiu	pat	
būdu	kaip	[ ]	bus	nustatyta.

•	Norėdami	atšaukti	AF	zonos	kadrą,	kada	Automatinio	fokusavimo	režimas	nustatytas	į	[ ], 
	 [ ]	arba	[ ],	spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS].
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AF	zonos	padėties	nustatymas	lietimo	funkcija

Taikytini	režimai:	

MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Veikimas]	→	[Lietimo	nustatymai]	→	[Liesti	AF]

[AF] Optimizuoja	paliesto	objekto	fokusavimą.
[AF+AE] Optimizuoja	paliesto	objekto	fokusavimą	ir	ryškumą.

[IŠJUNGTA] ‒

	Paliestos	padėties	fokusavimo	optimizavimas	([AF])
1	 Palieskite	subjektą.

Nurodykite	asmenį	arba	akis,	kurias	norite	sufokusuoti,	kada	pasirinkote	
asmenį	AF	zonoje.	Jei	pasirinkote	bet	kokią	vietą,	kur	asmens	arba	akių	
nėra,	perkelkite	AF	zoną,	kuri	veikia	tokiu	pat	būdu,	kaip	ir	[ ]	pagal	
pasirinktą	vietą	tam,	kad	būtų	rodomas	ekrano	dydis	ir	jo	pozicija.
Paliestas	objektas	užrakinamas.

AF	zona	juda	prie	objekto	ir	rodomas	nustatymų	ekrano	dydis	ir	jo	padėtis.

,	t.t. AF	zona	juda	prie	objekto	ir	rodomas	atitinkamas	nustatymų	ekranas.

AF	zona	juda	prie	objekto	ir	rodomas	nustatymų	ekrano	dydis	ir	jo	padėtis.

AF	zona	juda	prie	objekto	ir	rodomas	sąrankos	ekranas	padidintai	zonai.

2	 (Kai	nustatyta	[ ]/[ ]/[ ]/[ ])
	 Lieskite	[Nustatyti].
	 (Kai	nustatyta	[ ])	Palieskite	[Baigti].

•	 (Kai	nustatyta	[ ]/[ ]/[ ])
	 AF	zonos	nustatymas	panaikinamas	palietus	[ ].
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	Paliestos	pozicijos	fokusavimo	ir	ryškumo	optimizavimas	([AF+AE])
1	 Palieskite	objektą,	kurio	ryškumą	norite	optimizuoti.

•	 Ryškumo	optimizavimo	padėtis	bus	rodoma	AF	zonos	
centre.	Pozicija	atitinka	AF	zonos	judėjimą.

•	 [Matavimo	režimas]	nustatytas	į	[ AE], kuris išskirtinai 
naudojamas	Lietimo	AE.

•	 Norėdami	grąžinti	ryškumo	optimizavimo	padėtį	ir	AF	
zoną	į	centrą,	lieskite	[Anuliuoti].

2	 Lieskite	[Nustatyti].
•	 AF	zona	su	ta	pačia	funkcija,	kaip	ir	[ ]	bus	rodoma	
paliestoje	pozicijoje.

•	 Norėdami	panaikinti	fokusavimą	i	ryškumą,	kurį	nustatėte	naudodami	[AF+AE],	palieskite	
	 [ ]	([ ]	kai	pasirinkta	[ ]).
•	 Atliekant	įrašymą	su	liečiamosiomis	užuolaidėlėmis	fokusavimas	ir	ryškumas	
optimizuojami	paliestai	pozicijai	prieš	atliekant	įrašymą.
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Rankinis	fokusavimo	reguliavimas
Taikytini	režimai:	

Naudokite	šią	funkciją,	kada	norite	užfiksuoti	fokusavimą	arba	kai	atstumas	tarp	objektyvo	
ir	objekto	nustatytas	ir	nenorite	aktyvuoti	Auto	Fokusavimo.

1	 Nustatykite	fokusavimo	režimo	
svirtelę	į	[MF].

2	 Spauskite	[ ].
•	 Taip	pat	šią	operaciją	galite	atlikti	naudodamiesi	vairalazde	///	(Kai	[Vairalazdės	
nustatymas]	esant	[Įprastinis]	([Veikimas])	meniu	nustatytas	į	[D.FOKUSAVIMAS	
judesio]).

3	 Spauskite	▲/▼/◄/►	norėdami	sureguliuoti	
fokusavimo	padėtį	ir	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS].
•	 Rodomas	pagalbos	ekranas,	padidinama	zona.	(MF	
Pagalba)

•	 Taip	pat	galite	padidinti	zoną	atlikdami	vieną	iš	šių	
operacijų:
–	Sukdami	fokusavimo	žiedą
–	Sukdami	fokusavimo	svirtelę
–	Praskėsdami	pirštais	arba	paliesdami	du	kartus	ekraną

•	 Galite	sureguliuoti	fokusavimo	padėti	vilkdami	ekraną.
•	 Norėdami	grąžinti	sufokusavimo	padėtį	į	centrą,	spauskite	[EKRAN.].

4	 Sureguliuokite	fokusavimą.

Operacijos,	kurios	naudojamos	rankiniam	fokusavimui,	gali	skirtingiems	
objektyvams	būti	skirtingos.
Kai	naudojamas	keičiamas	objektyvas	
su	fokusavimo	žiedu

Kai	naudojamas	keičiamas	objektyvas	
su fokusavimo svirtele

Sukite	į	A	pusę:
Netoliese	esančio	
objekto	fokusavima
Sukite	į	B	pusę:
Toli	esančio	objekto	
fokusavimas

A

B

Junkite	į	C	pusę:
Netoliese	
esančio	objekto	
fokusavimas
Junkite	į	D	pusę:
Toli	esančio	objekto	
fokusavimas

C

D

•	Fokusavimo	greitis	kinta	priklausomai	nuo	
to,	kaip	toli	jungiate	fokusavimo	svirtelę.
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Kai	naudojamas	keičiamas	objektyvas	be	fokusavimo	žiedo
Spauskite	►:	Fokusuojamas	arti	esantis	
objektas
Spauskite	◄:	Fokusuojamas	toli	esantis	
objektas
A	 Slenkanti	juostelė
•	Spaudžiant	ir	laikant	◄/►	fokusavimo	greitis	
didės.

•	Fokusavimas	taip	pat	gali	būti	reguliuojamas		
velkant	šoninę	juostelę.

AF

A	 MF	pagalba	(padidintas	ekranas)
B Pikas
C	 MF	vedlys
•	 Fokuse	esančios	dalys	pažymimos	spalva.	([Pikas])
•	 Galite	pasitikrinti,	ar	sufokusavimo	taškas	yra	artimoje	
pusėje	ar	tolimoje	pusėje	(MF	vedlys)

Galite	atlikti	šias	operacijas:

Mygtuko	
operacija

Lietimo	
operacija Operacijos	aprašymas

▲/▼/◄/►* Vilkimas Judinama	padidinta	zona.

Išplėtimas/
suspaudimas Padidina/sumažina	ekraną	nedideliais	žingsniais.

‒ Padidina/sumažina	ekraną	dideliais	žingsniais.

Įjungia	padidintą	ekraną	(su	langu/per	visą	
ekraną).

[EKRAN.]* [Anuliuoti]* Padidintos	vietos	padėtis	iš	naujo	nustatoma	į	
centrą.

*	 Kai	naudojamas	keičiamas	objektyvas	be	fokusavimo	žiedo,	galite	atlikti	šias	operacijas	
paspausdami	▼	tam,	kad	būtų	rodomas	ekranas,	kuris	suteikia	galimybę	nustatyti	norimą	
padidinti	vietą.

•	 Kai	vaizdas	rodomas	režime	su	langu,	vaizdą	galite	padidinti	maždaug	3x-6x	kartus;	kai	
vaizdas	rodomas	pilnu	ekranu,	galite	padidinti	vaizdą	maždaug	nuo	3x	iki	20x.	

AF
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5	 Spauskite	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės.
•	 Tą	pačią	operaciją	galite	atlikti	paspausdami	[MENIU/NUSTATYMAS].
•	 Jei	didinote	vaizdą	pasukdami	fokusavimo	žiedą	arba	judindami	fokusavimo	svirtelę,	
pagalbos	ekranas	užsidarys	apytikriai	po	10	sekundžių	po	veikimo.

•	MF	Pagalba	ir	MF	Vedlys	gali	būti	nerodomi	priklausomai	nuo	naudojamo	objektyvo.	Tačiau	
galite	rodyti	MF	pagalbą	tiesiogiai	naudodami	kameros	liečiamąjį	ekraną	arba	mygtukus.

•	Kai	[Fokusavimo	perjungimas	į	Vert	/	Hor]	esant	[Įprastinis]	([Fokusavimas	/	Atleisti	
užuolaidėlę])	meniu	yra	įjungtas,	galite	nustatyti	padidinto	MF	pagalbos	ekrano	padėtį	
kiekvienai	fotoaparato	orientacijai.

•	 Fokusavimo	atstumo	referencinė	žymė	A	naudojama	matuoti	
fokusavimo	atstumui.

	 Naudokite	kada	darote	nuotraukas	naudodamiesi	Rankiniu	
fokusavimu	arba	nuotraukas	iš	arti.

		Greitas	sufokusavimas	naudojant	Automatinį	fokusavimą
MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Fokusavimas	/	Atleisti	užuolaidėlę]	→	[AF/AE	
užraktas]	→	[AF-ĮJUNGTA]
Jei	nuspaustas	[AF/AE	UŽRAKTAS]	esant	Rankiniame	fokusavime,	Automatinis	
fokusavimas	veiks.
•	Automatinis	fokusavimas	veikia	kadro	centre.
•	Automatinis	fokusavimas	taip	pat	veikia	su	šiomis	operacijomis.
–	Spaudžiant	funkcijos	mygtuką,	kuriam	priskirta	[AF-ĮJUNGTA]
–	Lietimas	[ AF ]
–	Ekrano	vilkimas	ir	piršto	atleidimas	pozicijoje,	kurią	norima	
sufokusuoti

•	Ši	funkcija	neveikia,	kai	yra	nustatytas	[4K	tiesioginis	
sumažinimas].

AF
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Fokusavimo	ir	išlaikymo	užfiksavimas	(AF/AE	
užrakinimas)
Taikytini	režimai:	

Užrakinkite	fokusavimą	ir	išlaikymą	iš	anksto	prieš	pradėdami	fotografuoti	su	tais	pačiais	
fokusavimo	ir	ekspozicijos	nustatymais	tik	keisdami	kompozicij¹.
Tai	naudinga,	kada	norite	sufokusoti	pakra	čius	ekrane,	tačiau	yra	foninis	ap	vietimas.

1 Sulygiuokite	ekraną	su	objektu.

2 Spauskite	ir	laikykite	[AF/AE	UŽRAKTAS]	
norėdami	sufokusuoti	ir	nustatyti	išlaikymą.
•	 Jei	atleisite	[AF/AE	UŽRAKTAS],	AF/AE	užraktas	bus	

anuliuotas.
•	 Pirminio	nustatymo	metu	anuliuojamas	tik	išlaikymas.

3 Kai	laikote	paspaudę	[AF/AE	UŽRAKTAS],	
judinkite	fotoaparatą,	kai	komponuojate	
vaizdą	ir	tada	spauskite	užuolaidėlės	
mygtuką	iki	galo.
A	 AE	užrakto	indikacija

	[AF/AE	UŽRAKTAS]	funkcijų	nustatymas
MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Fokusavimas	/	Atleisti	užuolaidėlę]	→	[AF/AE	užraktas]

[AE	UŽRAKTAS] Užrakinamas	tik	išlaikymas.
•	Kai	išlaikymas	nustatomas,	rodoma	[AEL].

[AF	UŽRAKTAS] Užrakinamas	tik	fokusavimas.
•	Kai	objektas	sufokusuojamas,	rodoma	[AFL].

[AF/AE	UŽRAKTAS]
Tiek	fokusavimas,	tiek	išlaikymas	užrakinami.
•	 [AFL]	ir	[AEL]	rodoma,	kada	optimizuojamas	fokusavimas	ir	

išlaikymas.

[AF-ĮJUNGTA] Atliekamas	Automatinis	fokusavimas.

•	AF	užraktas	veikia	tik	fotografuojant	Rankinio	išlaikymo	režimu.
•	AE	užraktas	veikia	tik	fotografuojant	su	Rankinį	fokusavimą.
•	Objektas	gali	būti	sufokusuotas	dar	kartą	paspaudžiant	užuolaidėlės	mygtuką	iki	pusės,	
kada	AE	užrakinta.

•	Programos	keitimą	įmanoma	atlikti	ir	tada,	kai	AE	užrakintas.

0603.5
AELAEL
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Išlaikymo	kompensavimas
Taikytini	režimai:	

Naudokite	šią	funkciją,	kada	negalite	pasiekti	tinkamo	išlaikymo	dėl	objekto	ir	foto	
ryškumo skirtumo.

1	 Spauskite	[ ].

2	 Sukite	galinį	reguliatorių	norėdami	
kompensuoti	išlaikymą.
A	 Išlaikymo	ribos
B	 Išlaikymo	kompensavimas
C	 [Blykstės	regul.]
•	 Galite	atlikti	žemiau	nurodytas	operacijas,	kada	
rodomas	išlaikymo	kompensavimo	ekranas.

Kompensuoja	išlaikymą

Reguliuoja	blykstės	galią	(P157)

/ Nustato	išlaikymo	ribas	(P141)

•	 Galite	perjunginėti	funkcijas	tarp	galinio	reguliatoriaus	ir	priekinio	reguliatoriaus	
paspausdami	[EKRAN.].

Nepakankamas 
išlaikymas 

Tinkamas	išlaikymas Per	didelis	
išlaikymas

Kompensuokite	išlaikymą	link	
pozityvaus.

Kompensuokite	išlaikymą	link	
neigiamo.

3	 Spauskite	[ ]	tam,	kad	nustatytumėte.
•	 Taip	pat	galite	spausti	užuolaidėlės	mygtuką	iki	pusės,	kad	nustatytumėte.

+3+3+1+1 +2+2 +3+3-5-5 -4-4 -3-3 -2-2 -1-1 00 +5+5+4+4

+1

0OFF
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•	Rankinio	išlaikymo	režime	galite	kompensuoti	išlaikymą	tik	tada,	kai	ISO	jautrumas	
nustatytas	į	[AUTOMATINIS].

•	Galite	nustatyti	išlaikymo	kompensavimo	reikšmę	tarp	-5	EV	ir	+5	EV.
	 Galite	nustatyti	reikšmę	nuo	-3	EV	iki	+3	EV	įrašinėdami	judančius	vaizdus	arba	4K	
nuotraukas,	naudodami	Papildomas	fokusavimo	funkciją.

•	Kai	[Auto	Išlaikymo	komp.]	yra	[Blykstė]	esant	[Įraš.]	meniu	nustatyta	į	[ĮJUNGTA],	blykstės	
jautrumas	bus	nustatytas	į	atitinkamą	lygį	pagal	pasirinktą	Išlaikymo	kompensavimą.

•	Kada	išlaikymo	kompensavimo	reikšmė	nukrenta	žemiau	arba	viršija	-3	EV	ir	+	3	EV	
diapazoną,	įrašo	ryškumas	nebesikeis.	Reikšmės	už	šios	ribos	bus	naudojamos	įrašymo	
ekranui,	kada	užuolaidėlės	mygtukas	paspaustas	iki	pusės	ir	AE	užrakinimas	atliktas	
naudojant	[AF/AE	UŽRAKTAS].

•	Nustatyta	Išlaikymo	kompensavimas	reikšmė	išauga	net	tada,	kai	fotoaparatas	išjungiamas.	
(Kai	[Išlaikymo	komp.	anuliavimas]	nustatytas	į	[IŠJUNGTA])	
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Šviesos	jautrumo	nustatymai
Taikytini	režimai:	

Tai	leidžia	nustatyti	jautrumą	šviesai	(ISO	jautrumas).

1	 Spauskite	[ISO].

2	 Pasirinkite	ISO	jautrumas	sukdami	galinį	
reguliatorių.
•	 Galite	perjunginėti	funkcijas	tarp	galinio	reguliatoriaus	
ir	priekinio	reguliatoriaus	paspausdami	[EKRAN.].

A	 [ISO	automatinis	viršutinės	ribos	nustatymas]
B	 ISO	jautrumas

3	 Sukite	priekinį	reguliatorių	tam,	kad	
nustatytumėte	[ISO	automatinis	viršutinės	
ribos	nustatymas].
•	 Nustatykite	[ISO	automatinis	viršutinės	ribos	nustatymas]	esant	[ISO	Jautrumas	
(nuotrauka)](arba	esant	[ISO	jautrumas	(video)]	naudodami	Kūrybiško	video	režimas).

•	 Tai	veiks,	kada	[Jautrumas]	nustatytas	į	[AUTOMATINIS]	arba	[ ].

160160 2020

ISO
LIMIT AUTO

ISOISOISOISO
AUTOAUTOAUTOAUTO
ISOISOISOISOISOISOISOISOISO

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTOAUTOAUTOAUTOAUTO AUTO
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4	 Spauskite	[ISO]	tam,	kad	nustatytumėte.
•	 Taip	pat	galite	spausti	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės	tam,	kad	nustatytumėte.

AUTO ISO	automatiškai	derinamas	pagal	ryškumą.
•	Maksimum	[ISO6400]*1,2

	(Išmanusis)

Fotoaparatas	automatiškai	nustato	optimalų	ISO	jautrumą	
ir	užuolaidėlių	greitį	tam,	kad	šie	parametrai	atitiktų	objekto	
judėjimą	ir	ryškumą	tam,	kad	minimalizuotų	scenos	susiliejimą.
•	Maksimum	[ISO6400]*1,2

•	Užuolaidėlių	greitis	nefiksuojamas,	kada	užuolaidėlių	mygtukas	
nuspaustas	iki	pusės.	Jis	nuolatos	keičiasi,	kad	atitiktų	objekto	
judėjimą,	iki	kol	mygtukas	nuspaudžiamas	iki	galo.

160	iki	51200*2

(L.80	iki	H.204800	
[Išplėstasis	ISO]	
naudojamas)

ISO	jautrumas	fiksuojamas	pagal	įvairius	nustatymus.

*1	 Kai	[ISO	automatinis	viršutinės	ribos	nustatymas]	yra	[ISO	Jautrumas	(nuotrauka)]	esant	
[Įraš.]	meniu	nustatomas	į	[AUTOMATINIS]

*2	 Kai	[Dvigubas	pirminis	ISO	nustatymas]	esant	[Įprastinis]	([Išlaikymas])	meniu	nustatomas	į	
[AUTOMATINIS]

	ISO	jautrumo	diapazono	nustatymas	([Dvigubas	pirminis	ISO	nustatymas])

Taikytini	režimai:	
Galite	atlikti	didelio	jautrumo	ir	mažo	jautrumo	trikdžiams	įrašymą	su	Dvigubu	pirkinio	ISO	
–	tai	funkcija,	kuri	keičia	pagrindinį	jautrumą.
Esamas	ISO	jautrumo	diapazonas	keičiasi	[Dvigubas	pirminis	ISO	nustatymas]	pagal	
nustatymą.

MENU 	→	 	[Įprastinis]	→	 	[Išlaikymas]→	[Dvigubas	pirminis	ISO	nustatymas]

Punktas Galimas	ISO	jautrumo	diapazonas

[AUTOMATINIS]
AUTO/ /160	-	51200	(80	-	204800	kai	naudojamas	[Išplėstasis	ISO])
•	Pagrindinis	jautrumas	automatiškai	pasikeičia	pagal	ryškumą	ir	kitas	
įrašymo	sąlygas.

[ŽEMAS] AUTO/160	-	800	(80	-	800	kai	naudojamas	[Išplėstasis	ISO])
[AUKŠTAS] AUTO/800	-	51200	(800	-	204800	kai	naudojamas	[Išplėstasis	ISO])

•	Net	jei	pasirenkate	[ŽEMAS]	arba	[AUKŠTAS]	iš	Išmanusis	automatinis	plius	režimas	arba	
Kūrybiško	valdymo	režimas,	tai	veikia	taip	pat,	kaip	[AUTOMATINIS].	
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		ISO	jautrumo	charakteristikos

160 	51200

Įrašymo	vieta	
(rekomenduojama) Kai	šviesu	(lauke) When	it	is	dark

Užuolaidėlės	greitis Lėtas Greitas

Trikdžiai Mažiau Padidėję

Objekto susiliejimas Padidintas Mažiau

•	Negali	pasirinkti	[ ]	šiais	atvejais:
–	Užuolaidėlių	prioriteto	AE	režimas
–	Rankinio	išlaikymo	režimas
–	Kūrybiško	video	režimas

•	Su	[Išplėstasis	ISO]	esant	[Įprastinis]	([Išlaikymas])	meniu	galite	pasirinkti	įrašymą	su	
aukštesnio	jautrumo	ISO	nustatymais,	kaip	kad	[ISO204800].	Šie	nustatymai	leidžia	įrašinėti	
senas,	tokias,	kaip	tamsi	aplinka,	tačiau	trikdžiai	ir	horizontalios	juostos	būna	dažnesnės.

•	Kai	nustatoma	Negali	pasirinkti	[]	šiais	atvejais,	viršutinė	ISO	jautrumo	riba	nustatoma	į	
[ISO6400].

•	Kai	[Nuotraukos	stilius]	efektas	nustatomas	į	[Kaip	709],	apatinė	ISO	jautrumo	riba	
nustatoma	į	[ISO160].

	 Kai	efektas	nustatomas	į	[Hibridinis	gama	logaritmas],	apatinė	ISO	jautrumo	riba	fiksuojama	
ties	[ISO320].

	 Kai	efektas	nustatomas	į	[V	žurnalas	L],	apatinė	ISO	jautrumo	riba	nustatoma	ties	[ISO320]	
ir	viršutinė	ties	[ISO25600].

•	 Jei	nustatote	[Įrašymo	kokybė]	į	judantis	vaizdas,	naudodami	[FHD]	ir	įjungę	[Kintantis	kadrų	
skaičius],	viršutinė	ISO	jautrumo	riba	bus	nustatyta	į	[ISO51200].
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Baltos	spalvos	balanso	reguliavimas
Taikytini	režimai:	

Baltos	spalv.	balansas	reguliuoja	baltą	spalvą	pagal	šviesos	šaltinį	ir	bendrą	spalvingumą	
tiksliau,	nei	matoma	akimi.

1	 Spauskite	[WB].

2	 Sukite	galinį	arba	priekinį	reguliatorių	
tam,	kad	pasirinktumėte	the	Baltos	spalv.	
balansas.
•	 Nustatymai	gali	būti	atlikti	sukant	valdymo	reguliatorių.

[AWB]/
[AWBc]

Baltos	spalvos	balanso	reguliavimas	automatiškai
•	Esant	apšvietimui,	tokiam,	kaip	kaitrinės	lempos,	kur	gali	atsirasi	rausvi	
tonai:
–	Su	[AWB],	rausvi	tonai	palaikomi	tam,	kad	atgamintų	scenos	aplinką	
kiek	įmanoma	tiksliau.

–	Su	[AWBc],	rausvi	tonai	sumažinami	siekiant	atkurti	originalias	
objekto	spalvas	kiek	įmanoma	tiksliau.	Tie	patys	tonai,	kaip	ir	[AWB],	
gali	būti	naudojami	šviesioje	aplinkoje.

•	 [AWB]	ir	[AWBc]	taiko	tuos	pačius	tonus	esant	šviesos	šaltiniams,	kur	
raudoni	tonai	gali	nebūti	matomi.

[V] Fotografuojant	lauke	esant	giedram	dangui
[Ð] Fotografuojant	lauke	esant	apsiniaukusiam	dangui
[î] Fotografuojant	lauke	pavėsyje
[Ñ] Fotografuojant	kaitrinių	lempų	šviesos	apsuptyje
[ ]* Fotografuojant,	kada	naudojama	tik	blykstė

*	 [AWB]	taikoma	tada,	kai	įrašinėjate	judančius	vaizdus	arba	atliekate	įrašymą	su	4K	
fotografavimo	arba	Papildomo	fokusavimo	funkcija.

AWBcWBWBWBWBWBWBWBWB AWB



112

4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

1

2

3

4

Nustatykite	Baltos	spalv.	Balanso	reikšmę.	
Naudokite	priderinti	sąlygą,	kada	atliekate	
fotografavimą.
1	 Spauskite	.
2	 Padėkite	baltą	objektą,	tokį,	kaip	popieriaus	

gabalėlis,	kadro	centre	ir	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS].

•	Tai	nustatys	Baltos	spalv.	Balansą	ir	grąžins	Jus	į	įrašymo	langą.
•	Tą	pačią	operaciją	galima	atlikti	paspaudus	užuolaidėlės	mygtuką.
•	Baltos	spalv.	balansas	gali	nenusistatyti,	kada	objektas	per	šviesus	
arba	per	tamsus.	Nustatykite	Baltos	spalv.	balansą	dar	kartą	po	to,	kai	
sureguliuosite	atitinkamą	ryškumą.

1

2

3

4

Galite	nustatyti	spalvos	temperatūrą	rankiniu	
būdu	darydami	natūralias	nuotraukas	skirtingose	
apšvietimo	sąlygose.
1	 Spauskite	.
2	 Spauskite	/	tam,	kad	pasirinktumėte	

spalvos	temperatūrą	ir	tada	spauskite	[MENIU/
NUSTATYMAS].

5500K5500K

•	Galite	nustatyti	spalvos	temperatūrą	nuo	[2500K]	iki	[10000K].
•	Galite	nustatyti	Baltos	spalv.	Balanso	ribas	(spalvos	temperatūrą)	
sukdami	valdymo	reguliatorių.	(P143)

3	 Spauskite	[WB]	tam,	kad	nustatytumėte.
•	 Taip	pat	galite	spausti	užuolaidėlių	mygtuką	iki	pusės	tam,	kad	nustatytumėte.

Esant	dienos	šviesis	apšvietimui,	LED	apšvietimui	ir	t.t.,	Baltos	spalv.	balansas	
gali	skirtis	priklausomai	nuo	apšvietimo	tipo.
Naudokite	[AWB],	[AWBc],	[ 1 ],	[ 2 ],	[ 3 ]	arba	[ 4 ].

	Auto	Baltos	spalv.	balansas
Priklausomai	nuo	esamų	sąlygų,	kuriomis	daromos	nuotraukos,	jose	gali	atsirasti	rausvas	
arba	melsvas	atspalvis.	Be	to,	kai	naudojama	daug	šviesos	šaltinių,	kadrų	atspalvis	būna	
kitoks,	todėl,	Auto	Baltos	spalv.	balansas	gali	tinkamai	neveikti.	Šiuo	atveju	nustatykite	
Baltos	spalv.	Balansą	į	kokį	nors	režimą,	išskyrus	[AWB]	arba	[AWBc].
1	 [AWB]	veiks	šiame	diapazone.
2	 Žydras	dangus
3	 Debesuotas	dangus	(lietus)
4	 Šešėlis
5	 Saulės	šviesa
6	 Baltos	dienos	šviesos	lempos
7	 Kaitrinių	lempučių	šviesa
8	 Saulėtekis	ir	saulėlydis
9	 Žvakių	šviesa
K	=	spalvos	temperatūra	kelvinais
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4. Fokusavimo, ryškumo (išlaikymo) ir spalvos tono nustatymai

Tikslus	baltos	spalvos	balanso	reguliavimas
Galite	tiksliai	sureguliuoti	Baltos	spalv.	Balansą,	kada	nepavyksta	pasiekti	norimų	
nustatymų	su	Baltos	spalv.	balansu.

1	 Pasirinkite	Baltos	spalv.	balansas	ir	tada	spauskite	▼.
2	 Spauskite	▲/▼/◄/►	norėdami	tiksliai	sureguliuoti	

Baltos	spalv.	balansą.
 	:			[A]	(GINTARINĖ:	ORANŽINĖ)
 	:			[B]	(MĖLYNA:	MELSVA)
 	:			[G]	(ŽALIA:	ŽALSVA)
 	:			[M]	(PURPURINĖ:	RAUSVA)

•	 Taip	pat	galite	atlikti	tikslius	nustatymus	paliesdami	grafą	
Baltos	spalv.	balansas.

•	 Norėdami	nustatyti	padėtį	iš	naujo	į	centrą,	spauskite	[EKRAN.].
•	 Galite	nustatyti	Baltos	spalv.	balansas	diapazoną	pasukdami	valdymo	reguliatorių.	(P143)

3	 Spauskite	[MENIU/NUSTATYMAS].	

•	 Jei	tinkamai	sureguliuosite	Baltos	spalv.	balansą	į	[A]	(gintarinė),	Baltos	spalv.	balanso	
piktograma	ekrane	persijungs	į	geltoną.

	 Jei	tinkamai	sureguliuosite	Baltos	spalv.	balansą	į	[B]	(mėlyna),	Baltos	spalv.	balanso	
piktograma	ekrane	persijungs	į	mėlyną.

•	 Jei	tinkamai	sureguliuosite	Baltos	spalv.	balansą	į	Baltos	spalv.	balansas	į	[G]	(žalia)	arba	
[M]	(purpurinė),	[+]	(žalia)	arba	[-]	(purpurinė)	užrašai	atsiras	šalia	Baltos	spalv.	balanso	
piktogramos	ekrane.

GGGG

AAAA BBBB

MMMM
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5. 4K fotografavimo ir pavaros nustatymai

4K fotografavimo ir pavaros nustatymai

Pasirinkite pavaros režimą
Taikytini režimai: 

Galite keisti tai, ką darys fotoaparatas kada spaudžiate užuolaidėlės mygtuką.

Sukite pavaros režimo reguliatorių.

[Vienas] Kai paspaudžiamas užuolaidėlės mygtukas, įrašomas tik 
viena nuotrauka.

[Serija] (P115) Įrašas atliekamas serija, kol laikomas paspaustas 
užuolaidėlės mygtukas.

[4K 
FOTOGRAFAVIMAS] 
(P117)

Atliekamas 4K fotografavimas.

[Papildomas 
fokusavimas] (P129) Atliekamas įrašas su Papildomu fokusavimu.

[Savęs fotografavimo/
filmavimo laikmatis] 
(P134)

Kai paspaudžiamas užuolaidėlės mygtukas, bus pradėtas 
įrašas, kada pasibaigs nustatytas laikas.

[Sustabdytas judesys/
Animacija] (P135, 137)

Vaizdai įrašomi naudojant Sustabdytas judesio kadrą arba 
Sustabdyto judesio animaciją.
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5. 4K fotografavimo ir pavaros nustatymai

Fotografavimas naudojant serijos režimą
Taikytini režimai: 

Nuotraukos daromos tam tikrą laiką, kol užuolaidėlės mygtukas būna nuspaustas.

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].

2 Sufokusuokite objektą ir padrykite jo 
nuotrauką.
• Laikykite nuspaudę užuolaidėlės mygtuką iki galo ir 

aktyvuokite Serijos režimą.

 Serijos greičio nustatymas
MENU  →  [Įraš.] → [Serijos greitis]

[H]
(Didelis greitis)

[M]
(Vidutinis greitis) [L]

(Nedidelis 
greitis)RAW 14 

bitų*1
RAW 14 

bitų*1

Serijos greitis 
(nuotraukų 

per sekundę 
skaičius)

AFS/MF 12 11 7 6
2

AFF/AFC 8 7 6 5

Gyvas vaizdas 
Serijos režime

AFS/MF Nėra
Yra Yra

AFF/AFC Yra

*2
Su RAW 

failais 80 arba daugiau*3

Be RAW failų 600 arba daugiau*3

*1 Šis nustatymas taikomas, kada kuriami RAW failai su [RAW dydis bitais] nustačius į [14bit].
*2 Galimų įrašyti nuotraukų skaičius
*3 Kai įrašymas atliekamas esant testavimo sąlygoms, kurias nurodė „Panasonic“.
 Serijos greitis bus sulėtintas per pusę. Tačiau fotografuoti galima tol, kol kortelė bus pilna. 

Priklausomai nuo įrašymo sąlygų, nuotraukų skaičius, kurios gali būti padarytos, bus 
sumažintas.

• Serijos greitis gali sumažėti priklausomai nuo šių sąlygų.
– [Nuotraukos dydis]/[Kokybė]/[Jautrumas]/Fokusavimo režimas/[Fokusavimas/Atleidimo 

pirmenybė]

p
t AFSL

4:3 H
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 Apie maksimalų nuotraukų skaičių, kurias galima padaryti vienu metu
Kai nuspaudžiamas užuolaidėlės mygtukas iki pusės, bus 
rodomas maksimalus nuotraukų, kurias galima padaryti, skaičius. 
Galite matyti apytikrį nuotraukų skaičių, kurias galima padaryti, 
prieš tai, kai sulėtės serijos greitis.
 Pavyzdys: Kada galima padaryti 20 nuotraukų, bus rodoma [r20]
• Kai įrašas bus pradėtas, maksimalus nuotraukų skaičius, kurias galima padaryti vienu metu, 

sumažės. Kai pasirodys [r0] užrašas, serijos greitis sumažės.
• Kai bus rodoma [r99+], galite daryti 100 arba daugiau nuotraukų vienu metu.

  Pastabos apie fokusavimą Serijos režime

Tai, kaip pasiekiamas fokusavimas, gali skirtis pagal fokusavimo režimo nustatymą ir 
[Fokusavimas/Atleidimo pirmenybė] nustatymą esant [Įprastinis] ([Fokusavimas / Atleisti 
užuolaidėlę]) meniu.

Fokusavimo 
režimas

[Fokusavimas/
Atleidimo 

pirmenybė]
[H] [M]/[L]

[AFS]
[FOKUSAVIMAS]

Ties pirma nuotrauka[BALANSAS]
[ATLEISKITE]

[AFF]/[AFC]*1

[FOKUSAVIMAS] Numatomas 
fokusavimas*2 Įprastas fokusavimas*3

[BALANSAS]
Numatomas fokusavimas*2

[ATLEISKITE]
[MF] – Fokusavimas, kuris nustatytas Rankiniu fokusavimu

*1 Kai objektas tamsus, fokusavimas fiksuojamas pagal pirmą nuotrauką.
*2 Serijos greičiui suteikiama pirmenybė, o fokusavimas apskaičiuojamas pagal galimą 

diapazoną.
*3 Serijos greitis gali sulėtėti, nes fotoaparatas nuolatos fokusuojamas ties objektu.

• Kai serijos greitis nustatymas į [H] (kai fokusavimo režimas yra [VAF] arba [MF]), ekspozicija 
fiksuojama pagal nustatymus, kurie naudojami pirmai nuotraukai ir po to naudojami po jos 
daromoms nuotraukoms.

 Kitais atvejais, fotoaparatas prisiderina prie kiekvieno rėmelio išlaikymo.
• Norint išsaugoti nuotraukas, kurios padarytos Serijos režimą, gali šiek tiek užtrukti. O 

jei fotografuosite ir saugosite tuo pat metu, maksimalus įrašomų nuotraukų skaičius 
sumažės. Nuolatiniam fotografavimui rekomenduojame naudoti didelės spartos 
atminties kortelę.

• Rekomenduojame naudoti užuolaidėlės nuotolinį valdymą (DMW-RSL1: papildomai 
pasirenkama) siekiant užtikrinti, kad užuolaidėlės mygtukas būtų iki galo nuspaustas esant 
režime.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Serijos režimas išjungiamas šiais atvejais.

– [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Miniatiūros efektas]/[Minkštas]/[Žvaigždžių 
filtras]/[Saulės spinduliai] (Kūrybiško valdymo režimas)

– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

20r200160
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4K nuotraukų darymas
Taikytini režimai: 

Darant 4K nuotraukas, galite naudoti didelio greičio seriją – net iki 60 kadrų per sekundź, 
taip pat i saugoti norimas nuotraukas, kurią kiekvieną sudaro apie 8 milijonai pikselių 
(apytikriai), kuri iškeliama iš nuotraukų serijos failo.
• Naudokite UHS greičio 3 klasės kortelę.

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].

2 Pasirinkite serijos greitį.

MENU  →  [Įraš.] → [4K FOTOGRAFAVIMAS] → 
[Nuotraukos dydis / Serijos greitis]

Naudokite 
(rekomenduojama) Nuotraukos dydis Serijos greitis (nuotraukų 

per sekundę)

[4K H 8M] Didesniam serijos 
greičiui

[4K] (8M)
[4:3]: (3328x2496)
[3:2]: (3504x2336)
[16:9]: (3840x2160)
[1:1]: (2880x2880)

60

[4K 8M] Ilgai serijai 30

3 Pasirinkite įrašymo būdą.

MENU  →  [Įraš.] → [4K FOTOGRAFAVIMAS] → [Įraš. būdas]
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[4K serija]

Norint padaryti geriausią greitai 
judančio objekto kadrą (pvz., sporto 
renginiai, lėktuvai, traukiniai)
Serija įrašoma tol, kol laikomas 
nuspaustas užuolaidėlių mygtukas.
Bus nuolatos girdimas užuolaidėlių 
garsas.
A Spauskite ir laikykite
B Daromas įrašas 





Audio įrašymas: Nėra

[4K serija(S/S)]
“S/S” reiškia „Start/
Stop“ (paleisti/
sustabdyti) 
trumpinį.

Norint fotografuoti objektus, kurių 
judėjimas neprognozuojamas (pvz., 
augalus, vaikus, gyvūnus)
Serijos įrašymas prasideda paspaudus 
užuolaidėlių mygtuką ir baigiasi jį 
paspaudus dar kartą. Pradžios ir 
pabaigos garsas bus girdimas.
C Pradėkite (Pirmiausiai)
D Sustabdykite (Antra)
E Atliekamas įrašas





Audio įrašymas: Yra*

[4K prieš seriją]

Norint įrašinėti pagal poreikį, kada 
atsiranda fotografavimo momentas 
(pvz., tuo metu, kada išmetamas 
kamuolys)
Įrašymo serija atliekama apie 1 
sekundę prieš ir po to momento, kada 
nuspaudžiamas užuolaidėlės mygtukas. 
Užuolaidėlės garsas bus girdimas tik 
vieną kartą.





F Apie 1 sekundę
G Atliekamas įrašymas

Įrašymo trukmė: apie 2 sekundes Audio įrašymas: Nėra

* Audio negrojamas, kada atliekate grojimą naudodami fotoaparatą.

4 Spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės norėdami išeiti iš meniu.

5 Įrašyti 4K nuotrauką.
• Jei naudojate Automatinis fokusavimas, [Nuolatinis AF] veiks įrašymo metu. 

Fokusavimas bus koreguojamas nuolatos.
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[4K serija]

1 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės.
2 Spauskite ir laikykite užuolaidėlių mygtuką 

nuspaudę iki galo tiek, kiek norite laiko įrašinėti.
A  Likęs įrašymo laikas

0 5m04s5m04s

• Spauskite mygtuką pilnai ir lengvai iš anksto. Įrašymas prasideda apie 
05 sekundės po to, kai jis nuspaudžiamas pilnai.

• Jei nuimsite pirštą nuo užuolaidėlės mygtuko po to, kai pradėsite 
įrašinėti, įrašas bus dar daromas apie 1,5 sekundės po to, kai nuimsite 
pirštą.

[4K serija(S/S)]

1 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki galo norėdami 
pradėti įrašinėjimą.

2 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki galo dar kartą 
norėdami užbaigti įrašinėjimą.

B  Likęs įrašymo laikas

0 5m04s5m04s

  Žymeklių pridėjimas tam, kad pasirinktumėte išsaugotumėte 
        nuotraukas
Galite pridėti žymeklius jei paspausite [Fn2] įrašymo metu. (Iki 40 
žymeklių įrašui) kada pasirenkate ir išsaugote nuotraukas iš 4K serijos 
failo, galite praleisti iki padėties, kurioje pridėjote žymeklius.

[4K prieš seriją]

Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki galo.
C  Įrašų, kuriuos galima padaryti, skaičius
• Automatinis fokusavimas reguliuoja fokusavimą 

nuolatos, išskyrus Rankinio išlaikymo režimą, jis taip 
pat nuolatos reguliuoja išlaikymą.

0 12001200

• Vaizdai negali būti rodomi taip aiškiai, kada įrašinėjama naudojant 
įprastą įrašymo ekraną.

  Įrašymo patarimai
Situacijose, kada norite užrakinti fokusavimą ir išlaikymą, pavyzdžiui, 
kada subjektas nėra centre, naudokite [AF/AE UŽRAKTAS]. (P105)

• Fotoaparatas atliks įrašymą serijomis 4K nuotraukų ir išsaugos jas kaip serijos failą [Įraš. 
formatas] nustatyme [MP4].

• 4K serijos failai įrašomi su kadrų skaičiumi [30p] arba [60p] ir gali būti paleidžiami fotoaparate 
nepriklausomai nuo nustatymo [Sistemos dažnis].

• Kai įjungiama [Automatinė peržiūra], vaizdo pasirinkties ekranas bus rodomas automatiškai. 
Norėdami tęsti įrašymą, spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės tam, kad būtų rodomas 
įrašymo ekranas.

• Dėl informacijos apie tai, kaip pasirinkti ir išsaugoti vaizdus (nuotraukas) iš 4K serijos failų, žr. 
P124.

• Norėdami sumažinti fotoaparato judėjimą naudokite trikojį stovą ir nuotolinį užuolaidėlių 
mygtuko valdymą (DMW-RSL1: pasirenkama įranga) naudodami [Šviesos kompozicija].

• 4K serijos failas bus įrašytas ir peržiūrimas atskirais failais šiais atvejais (galite tęsti 
įrašinėjimą be pertraukimo).
– Kai naudojama SDHC atminties kortelė jei failas virš 4 GB
– Kai naudojamas SDXC atminties kortelė, jei nuolatinis įrašymas viršija 3 valandas ir 4 

minutes arba jei failas viršija 96 GB
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 Nustatymas įrašymui prieš seriją ([4K serija]/[4K serija(S/S)])
Fotoaparatas pradės įrašinėti apie 1 sekundę iki užuolaidėlės mygtuko paspaudomo iki 
galo, tad nepraleisite galimybės padaryti nuotraukų.

MENU  →  [Įraš.] → [4K FOTOGRAFAVIMAS] → [Įrašymas prieš seriją]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Kai ši funkcija įjungta, [PRE] rodoma įrašymo ekrane.
• Automatinio fokusavimo veikimo nustatymai ir meniu, kurie negali būti nustatyti, kada ši 

funkcija naudojama, yra tie patys, kaip ir per [4K prieš seriją] naudojimą.

  Baterijos išsikrovimas ir fotoaparato temperatūra

• Nustačius [4K prieš seriją] arba [Prieš seriją įrašymą] baterija senka greičiau ir 
padidėja fotoaparato temperatūra. Naudokite šias funkcijas tik tada, kai jomis 
įrašinėjate.

 Pakaitinio įrašymo nustatymas([4K serija(S/S)])
Galite atlikti įrašymą tuo pačiu metu ištrindami seniausius failus, todėl galėsite įrašinėti ir gaudyti 
kadrus bei nereikės dėti kitos kortelės.

MENU  →  [Įraš.] → [4K FOTOGRAFAVIMAS] → [Pakaitinis įrašymas (4K 
FOTOGRAFAVIMAS)]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Kai tik pradėsite įrašinėjimą, 4K serijos failas bus įrašomas ir padalinamas maždaug kas 2 
minutes. Bus išsaugota bent 10 minučių (iki maždaug 12 minučių. Prieš tai buvusi dalis bus 
ištrinta.

• Mes rekomenduojame naudoti pakankamai įkrautą bateriją arba prisijungti AC 
adapterį (papildoma įranga).

• Įmanomas nuolatinis įrašymas iki 12 valandų.
• Kai ši funkcija įjungta, įrašymo ekrane bus rodoma [ ].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Pakaitinis įrašymas(4K FOTOGRAFAVIMAS)] neįmanomas, kada kortelėje nėra 

pakankamai laisvos vietos.
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Pastabos dėl 4K nuotraukų funkcijos

 Norint pakeisti vaizdo santykį
Pasirinkus [Vaizdo santykis] iš [Įraš.] meniu galėsite pakeisti 4K nuotraukų vaizdo santykį.

 Norint įrašyti objektą su sumažintu susiliejimu
Galite sumažinti objekto susiliejimą nustatydami didesnį užuolaidėlės greitį.
1 Nustatykite režimo perjungiklį į [S].
2 Nustatykite užuolaidėlės greitį pasukdami galinį reguliatorių arba priekinį 

reguliatorių.
• Apytikris užuolaidėlių greitis įrašinėjimui lauke esant gero oro sąlygoms: 1/1000 

sekundės arba greičiau.
• Jei padidinsite užuolaidėlių greitį, ISO jautrumas bus didesnis, dėl ko gali padidėti 

trikdžiai ekrane.

 Užuolaidėlių garsas įrašinėjimui
• Kai naudojamas [4K serija] arba [4K prieš seriją], galite pakeisti elektroninius užuolaidėlės 

garso nustatymus [El. užuolaidėlių garsumas] ir [El. užuolaidėlių tonas].
• Įrašinėjant su [4K serija(S/S)], galite paleisti ar išjungti tono garsumą per [Pypsėjimo 

garsumas].
• Didelio greičio serijinis įrašymas gali būti naudojamas ramiai derinyje su [Tylusis režimas].

 Scenos, kurios netinka
Įrašinėjimas itin šviesiose vietose arba patalpose
Kai objektai įrašinėjami itin šviesioje vietoje arba esant dienos šviesos/LED apšvietimui, 
spalvos tonas ir ryškumas gali pasikeisti, ekrane gali atsirasti horizontalios juostos.
Užuolaidėlių greičio sumažinimas gali sumažinti horizontalių juostų efektą.
Objektai, kurie greitai juda
Jei įrašinėsite greitai judančius objektus, jie gali atrodyti iškraipyti.
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 Fotoaparato sąranka 4K nuotraukų funkcijai
Fotoaparato sąranka automatiškai optimizuojama dėl 4K nuotraukų įrašymo.
• Šie [Įraš.] meniu punktai yra susieti su žemiau nurodytais nustatymais:

[Nuotraukos 
dydis]* [4K] (8M)

[Kokybė] [A]

[Užuolaidėlės tipas] [ESHTR]

• 4K serijos failai įrašomi su nustatymais, kurie nurodyti žemiau:
 Nustatymai [Judantis vaizdas] meniu netaikomi 4K serijos failams.

[Įraš. formatas] [MP4] [Nuolatinis AF] [ON]

[Įrašymo 
kokybė]*

[4K/150M/60p]
[4K/100M/30p] [Atspindėjimo lygis] [0-255]

* Persijungia į nustatymą, kuris atitinka [Nuotraukos dydis / Serijos greitis] nustatymą.
• Įrašinėjant su 4K nuotrauka funkcija, šių funkcijų aprėptys skirias nuo tų, kurios yra 

fotografavime:
– Užuolaidėlės greitis: 1/60 (1/30 kada nustatyta [4K 8M]) iki 1/16000t
– [Min. užuol. greitis]: [1/1000] iki [1/60] ([1/30] kai nustatyta [4K 8M])
– Išlaikymo kompensavimas: nuo -3 EV iki +3 EV

• Įrašinėjant su 4K nuotrauka funkcija, šios funkcijos būna išjungtos:
– Blykstė   – [AF režimas] ( )
– Diapazono įrašymas – [MF pagalba] tik ([4K prieš seriją])
– Programos keitimas  – Baltos spalv. balansas ( )
– Fokusavimo režimas (LAF)

• Neveikia šie meniu punktai:

[Išmanusis 
automatinis] [iRanka laikomas naktinis kadras]/[iHDR]

[Kūrybiškas 
valdymas] [Tuo pat metu įrašinėjant be filtro]

[Įraš.]

[Nuotraukos dydis]/[Kokybė]/[VAF/LAF]/
[AF Įprastinis nustatymas(Nuotrauka)]/
[Spalvos erdvė]/[Blykstė]/[Ilgas Užuol. NR]/[Iš. tele. konv.]/[Užuolaidėlės tipas]/
[Užuolaidėlių delsa]/[Kronšteinas]/[HDR]

[Įprastinis] [Įraš. zona]/[Veido atpaž.]/[Profilio sąranka]
[Sąranka] [Ekonomija] (tik [4K prieš seriją])
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• Vyksta šie pokyčiai įrašinėjant 4K nuotraukas:
– [Vieta] ir [Kelionės data] neįsirašys.
– Neveiks [Įrašymas tuo pat metu be filtro] iš [Filtro nustatymai].
– Neveiks HDMI išvestis įrašymo metu.

• Jei naudosite HDMI išvestį, nustatymai bus pakoreguoti taip:
– [4K prieš seriją] bus perjungta į [4K serija].
– [Įrašymas prieš seriją] nustatymas bus perjungtas iš [ĮJUNGTA] į [IŠJUNGTA].

• Negalėsite nurodyti įrašymo datų naudodami [Įrašas su laiko žyme].
• Įrašinėjant su [4K prieš seriją], [Žingsnio priartinimas], bus išjungta [Didelio priartinimo 

objektyvas] funkcija.
• Scenos nustatymas esant Išmanusis automatinis režimas veiks taip pat, kaip įrašinėjant 

judančius vaizdus.
• Kai pavara nustatoma į 4K nuotrauka, nebus įmanoma daryti nuotraukų tuo pat metu 

įrašinėjant judantį vaizdą (Tik tada, kai nustatyta [ ] ([Nuotraukos prioritetas]).

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• 4K nuotrauka funkcija išjungiama, kada naudojami šie nustatymai:

– [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Miniatiūros efektas]/[Minkštas]/[Žvaigždžių 
filtras]/[Saulės spinduliai] (Kūrybiško valdymo režimas)

– Įrašinėjant judančius vaizdus
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:
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Nuotraukų pasirinkimas iš 4K serijos failo ir 
išsaugojimas

1 Pasirinkite vaizdą su [ ] piktograma peržiūros 
ekrane ir tada spauskite ▲.
• Galite atlikti tas pačias operacijas paliesdami piktogramą [ ].
• Jei vaizdas buvo įrašytas naudojant [4K prieš seriją], eikite į 

žingsnį 3.

2 Vilkite slenkančią juostą tam, kad 
atliktumėte pirminį scenų pasirinkimą.
• Dėl informacijos apie tai, kaip naudotis skaidrių 

peržiūros ekranu, žr. P126.
• Jei vaizdas buvo įrašytas naudojant [4K serija] arba 

[4K serija(S/S)], galite pasirinkti scenas iš 4K serijos 
peržiūros ekrano paliesdami [ ] (Fn1). (P127)

3 Vilkite kadrus tam, kad pasirinktumėte 
kadrą, kurį norite išsaugoti kaip paveikslėlį.
• Tą pačią operaciją galite atlikti paspausdami /.
• Norėdami nuolatos atsukti/persukti į priekį po kadrą, 

palieskite ir laikykite [ ]/[ ].

4 Lieskite [ ] norėdami išsaugoti 
nuotrauką.
• Bus rodomas patvirtinimo ekranas.

• Nuotrauka bus išsaugota JPEG formatu.
• Nuotrauka bus išsaugota su įrašymo informacija (Exif informacija), įskaitant jos užuolaidėlių 

greitį, diafragmos ir ISO jautrumo informaciją.

Skaidrių peržiūros ekranas

Fn2Fn1
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 Nuotraukų, padarytų naudojant 4K funkciją, išsaugojimas iškart ([4K 
FOTOGRAFAVIMO išsaugojimas dideliais kiekiais])

Galite išsaugoti nuotraukas iš 4K serijos failo, kurios buvo iškeltos iš bet kokio 5 
sekundžių periodo bet kuriuo metu.
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Paleistis] → [4K FOTOGRAFAVIMO išsaugojimas dideliais 
kiekiais]

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte 4K serijos failus ir spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Jei serijos laikas bus 5 sekundės ir mažiau, visi kadrai bus išsaugoti kaip paveikslėliai.

3 Pasirinkite pirmąjį paveikslėlių kadrą, kad jis būtų išsaugotas iškart.
• Pasirinkite kadrą tokiu pat būdu, kaip pasirinktumėte paveikslėlius iš 4K serijos failo.
• Paveikslėliai bus išsaugoti kaip Serijos režimo paveikslėlių grupė JPEG formatu.

4K nuotraukų koregavimas po įrašymo (Tvarkymas po įrašymo)

 Iškraipymų vaizduose koregavimas ([Sumažinti besisukančią užuolaidėlę])
Fotoaparatas pakoreguoja iškraipymus vaizduose, kuriuos sukelia elektroninės 
užuolaidėlės (besisukančios užuolaidėlės efektas), kada jie išsaugomi.
1 Išsaugojimo patvirtinimo ekrane žingsnyje 4, aprašytame P124, palieskite 

[Sumažinti besisukančią užuolaidėlę].
• Grįžkite į patvirtinimo ekraną jei negalite gauti jokio korekcinio rezultato.

2 Patikrinkite korekcinį rezultatą ir palieskite [Išsaugoti].
• Galite pasitikrinti koreguotas ir nekoreguotas paveikslėlių versijas paliesdami [Nustatyti/

Atšaukti].

• Koreguoto vaizdo peržiūros kampas gali būti siauresnis.
• Priklausomai nuo objektų judėjimo ties kadro kraštais, koreguotas vaizdas gali atrodyti 

nenatūraliai.
• Negalėsite koreguoti vaizdų, kurie įrašyti kitais prietaisais.

 Didelio jautrumo sukeltų trikdžių sumažinimas ([4K FOTOGRAFAVIMO Trikdžių 
sumažinimas])

Išsaugodami paveikslėlius sumažinkite trikdžius, kurie atsiranda dėl įrašymo naudojant 
didelį ISO jautrumą.

MENU  →  [Paleistis] → [4K FOTOGRAFAVIMO Trikdžių sumažinimas]

Nustatymai: [AUTOMATINIS]/[IŠJUNGTA]

• Ši funkcija netaikoma paveikslėliams, kurie išsaugoti su [4K FOTOGRAFAVIMO 
išsaugojimas dideliais kiekiais].

• Šių procedūrų negalėsite taikyti vaizdams, kurie įrašyti kitais prietaisais.
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Operacijos nuotraukų pasirinkimo metu

 Slenkančios peržiūros ekrano navigacija

Fn2Fn1

Rodomo kadro
padėtis

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

◄/►/
Vilkimas/

/

Pasirenka kadrą.
• Norint pakeisti kadrus, kurie rodomi skaidrių peržiūroje, 

pasirinkite kadrą, esantį kairėje ar dešinėje pusėje ir 
tada palieskite [ ] arba [ ].

◄/► 
Spauskite ir 

laikykite

/
Lieskite ir 
laikykite

Nuolatos atsuka atgal arba į priekį po kadrą.

− Lietimas/ 
Vilkimas

Pasirenka kadrą, kuris bus rodomas.

Išskleiskite/
suspauskite Padidina/sumažina ekraną.

− Pasirenka kadrą tuo pat metu išsaugant padidintą 
ekraną. (padidinto ekrano metu)

▲/▼/◄/► Vilkimas Perkelia padidintą vietą (padidinto ekrano metu).
[Fn1] Rodo 4K serijos peržiūros ekraną.

[Fn2] Persijungia į žymeklio operaciją.

− Prideda/ištrina žymeklį.

−
Sufokusuotos dalys pažymimos spalva. ([Suvedimas])
• Perjungia šia seka [IŠJUNGTA]→[ĮJUNGTA] ([ŽEMAS]) 

→ [ĮJUNGTA] ([AUKŠTAS]).
[MENIU/

NUSTATYMAS] Išsaugo nuotrauką

• Žymeklio operacijos metu taip pat galite praleisti žymeklius, kuriuos pridėjote arba prie 4K 
serijos failo pradžios, arba pabaigos. Spauskite [Fn2] dar kartą norėdami grįžti į originalią 
operaciją.

Mygtuko operacija Lietimo operacija Operacijos aprašymas
► Perkelia prie sekančio žymeklio.
◄ Perkelia prie ankstesnio žymeklio.
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 4K serijos peržiūros ekrano navigacija

Pauzės metu Nuolatinės paleisties metu

Fn2
Fn1

Fn2

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

▲ / Nuolatinė paleistis/Pauzė (nuolatinės paleisties metu).

▼ / Nuolatinis atsukimas/Pauzė (nuolatinio atsukimo metu).

►/ /
Greitas prasukimas į priekį/Prasukimas po kadrą (pauzės 
metu).

◄/ / Greitas atsukimas/Atsukimas po kadrą (pauzės metu).

− Lietimas/ 
Vilkimas

Parenka kadrus, kurie bus rodomi (pauzės metu).

Išskleiskite/
suspauskite Padidina/sumažina ekraną (pauzės metu).

− Pasirenka kadrą išlaikant padidintą ekraną (padidinto 
ekrano metu).

▲/▼/◄/► Vilkimas Perkelia padidintą zoną (padidinto ekrano metu).
[Fn1] Rodo skaidrių peržiūros ekraną (pauzės metu).
[Fn2] Perjungia į žymeklio operaciją.

− Prideda/ištrina žymeklį.

−
Sufokusuotos dalys pažymimos spalva. ([Suvedimas])
• Perjungia šia seka [IŠJUNGTA]→[ĮJUNGTA] ([ŽEMAS]) 

→ [ĮJUNGTA] ([AUKŠTAS]).
[MENIU/

NUSTATYMAS] Išsaugoti vaizdą (pauzės metu).

• Kiekvieną kartą, kada paliečiate ekraną du kartus, ekranas persijungia tarp padidinto ir 
įprasto vaizdo.

• Norėdami pasirinkti ir išsaugoti paveikslėlius iš 4K serijos failų į asmeninį kompiuterį, 
naudokite programinę įrangą „PHOTOfunSTUDIO“.

 Atkreipkite dėmesį, kad neįmanoma redaguoti 4K serijos failų kaip judančio vaizdo.
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Vaizdų pasirinkimas ir išsaugojimas televizijos ekrane

• Nustatykite [HDMI režimas (Paleistis)] arba į [AUTOMATINIS] nustatymą, arba į nustatymą su 
[4K] rezoliucija.

 Jei pajungimas prie televizijos nepalaiko 4K judančio vaizdo, pasirinkite [AUTOMATINIS].
• Jei rodysite 4K serijos failus per televizorių, prie korio prijungtas fotoaparatas, jis bus rodomi 

tik 4K serijos peržiūros ekrane.
• „Panasonic“ televizoriai, kurie turi SD kortelių lizdus, negali tiesiogiai paleisti 4K serijos failų iš 

SD kortelės.
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Fokusavimo kontroliavimas po įrašymo 
(Papildomas fokusavimas/Fokusavimo 
suvedimas)
Taikytini režimai: 

Šis fotoaparatas gali atlikti įrašymą serijomis tokia pat kokybe, kaip 4K įrašyme ir tuo 
pačiu automatiškai perkelti fokusavimą į skirtingas zonas.
Po įrašymo galite pasirinkti norimą sufokusavimo tašką paveikslėliui, kuris bus išsaugotas.
Ši funkcija labiausiai tinka nejudančių objektų įrašinėjimui.

4K serijos įrašinėjimas 
automatiškai keičiant 
fokusavimą.

Palieskite norimą 
sufokusavimo tašką.

Padaroma nuotrauka su 
norimu sufokusavimo 
tašku.

• Mes rekomenduojame naudoti trikojį, kada įrašomi vaizdai, kurie bus naudojami su 
Fokusavimo suvedimu.

• Naudokite UHS greičio klasės 3 kortelę.

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].

2 Nuspręskite dėl kompozicijos, tada spauskite užuolaidėlių mygtuką 
iki pusės.
• Automatinis fokusavimas nustatys fokusavimo zonas ekrane (išskyrus ekrano 

pakraščius)
• Jei nebus įmanoma sufokusuoti jokių zonų ekrane, fokusavimo ekranas (A) mirksės.
 Šiuo atveju įrašinėjimas neįmanomas.
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3 Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki galo, 
kad pradėtumėte įrašinėjimą
• Fokusavimas įrašymo metu keičiasi automatiškai.
 Kai piktograma (B) pradingsta, įrašymas automatiškai 

baigiasi.

Kartas nuo karto spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės iki įrašo pabaigos:
• Palaikykite tą patį atstumą nuo subjekto ir tą pačią kompoziciją.
• Nenaudokite priartinimo.

• Judantis vaizdas bus įrašytas su [Įraš. formatas] nustačius į [MP4]. (Audio nebus 
įrašinėjama)

• Judantis vaizdas bus įrašinėjamas esant kadrų skaičiui [60p]. Jis galės būti peržiūrėtas 
fotoaparatu nepriklausomai nuo [Sistemos dažnis] nustatymo.

• Kai įjungta [Automatinė peržiūra], pasirodys ekranas, kuris leis Jums nustatyti norimą 
rodyti fokusavimo zoną (P131)

 Papildomo fokusavimo funkcijos ribojimai
• Kadangi įrašinėjimas atliekamas tokia pačia vaizdo kokybė, kaip ir 4K nuotraukos, įrašymo 

funkcijoms ir nustatymo meniu taikytini tam tikri apribojimai. Dėl išsamesnės informacijos žr. 
„Fotoaparato sąranka 4K fotografavimo funkcijai“, P122.

• Šalia apribojimų 4K fotografavimo funkcijai, šie apribojimai taikomi Papildomo fokusavimas 
funkcijai:
– Rankinio fokusavimo veikimas išjungiamas.
– Automatinio fokusavimo režimas išjungiamas.
– Neįmanoma įrašyti judančių vaizdų.
– [Skaitmeninis priartinimas]/[Įrašas su laiko žyme] išjungiamas.
– Išjungiami šie [Įprastinis] meniu punktai:
 [Užuolaidėlių AF]

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Papildomo fokusavimas funkcija išjungiama esant šiems nustatymams

– [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Miniatiūros efektas]/[Minkštas]/[Žvaigždžių 
filtras]/[Saulės spinduliai] (Kūrybiško valdymo režimas)

– Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais: nustatyta
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Norimos fokusavimo zonos pasirinkimas ir vaizdo išsaugojimas

1 Pasirinkite vaizdą naudodami [ ] piktogramą peržiūros ekrane, 
tada spauskite .
• Tą pačią operaciją galite atlikti paliesdami piktogramą [ ].

2 Palieskite norimą sufokusuoti zoną.
• Jei nėra paveikslėlio, kuris sufokusuotinas pasirinktoje 

zonoje, bus rodomas raudonas rėmelis. Šiuo atveju vaizdo 
išsaugoti negalėsite.

• Ekrano kraštų pasirinkti negalėsite.

Mygtuko 
operacija Lietimo operacija Operacijos aprašymas

/▼/◄/►/
/

Lietimas
Pasirenka fokusavimo zoną.
• Jos negalėsite pasirinkti padidinto ekrano 

metu.

Padidina ekraną.

Sumažina ekraną (esant padidintam 
ekranui).

[Fn1] Perjungia fokusavimo suvedimo funkciją. 
(P132)

[Fn2]

Sufokusuotos dalys pažymimos spalva.
([Suvedimas])
• Perjungia tokia tvarka: 

[IŠJUNGTA]→[ĮJUNGTA] ([ŽEMAS]) → 
[ĮJUNGTA] ([AUKŠTAS]).

[MENIU/
NUSTATYMAS] Išsaugo paveikslėlį.

• Galite tiksliai suderinti fokusavimą vilkdami slenkančią 
juostą padidinto ekrano metu (tą pačią operaciją galite 
atlikti paspausdami /.)

3 Palieskite [ ] norėdami išsaugoti paveikslėlį.
• Paveikslėlis bus išsaugotas JPEG formatu.

• Negalėsite pasirinkti ir išsaugoti paveikslėlio iš televizoriaus ekrano net jei fotoaparatas bus 
pajungtas prie televizoriaus per HDMI laidą.

Fn2

Fn1

Fn2
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Kelių paveikslėlių suliejimas norint padidinti fokusavimo aprėptį 
(Fokusavimo suvedimas)

A  Fokusavimas: arčiau
B  Fokusavimas: toliau

1 Palieskite [ ] būdami „Norimos fokusavimo zonos pasirinkimas ir vaizdo 
išsaugojimas“ 2-e žingsnyje.
• Tą pačią operaciją galite atlikti paspausdami [Fn1].

2 Palieskite suliejimo būdą.

[Automatinis 
suliejimas]

Automatiškai parenka paveikslėlius, kurie tinka suliejimui ir sulieja juos į 
vieną paveikslėlį.
• Prioritetas teikiamas paveikslėliams su artimesniu fokusavimu.

[Diapazono 
suliejimas] Sulieja paveikslėlius nurodytose fokusavimo zonose į vieną paveikslėlį.

3 (Kai pasirenkamas [Diapazono suliejimas])
 Palieskite norimą sufokusuoti zoną.

• Nurodykite bent dvi zonas.
• Fokusavime esančios zonos tarp dviejų zonų taip pat 

bus pasirinktos ir bus rodoma bendra (kombinuota) 
sufokusavimo zona.

• Pilkos zonos nurodo vietas, kurios, jei pasirinktos, gali 
padaryti vaizdą nenatūraliu, taip pat nurodo zonas, kurių 
neįmanoma pasirinkti.

• Norėdami atšaukti pasirinkimą, palieskite fokusavimo zoną 
dar kartą.

• Norėdami pasirinkti kelias zonas, vilkite ekraną.

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

/▼/◄/► Lietimas Pasirenka zoną.

[Fn1] [Nustatyti/
Atšaukti] Nurodo/atšaukia zoną.

[DISP.]

[Viską] Pasirenka visas zonas.
(Prieš pasirenkant zonas)

[Anuliuoti]
Atšaukia visas pasirinktis.
(Po to, kai pasirenkamos 
zonos)

[MENIU/
NUSTATYMAS]

Sulieja vaizdus ir išsaugo 
gautą vaizdą.

Fn2

Fn2
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4 Lieskite [ ] tam, kad sulietumėte paveikslėlius ir gautumėte galutinį 
paveikslėlį.

• Paveikslėlis bus išsaugotas JPEG formatu. Įrašymo informacija (Exif informacija), susijusi su 
originaliu paveikslėliu su artimiausi fokusavimo atstumu, įskaitant užuolaidėlių greitį, diafragmą 
ir ISO jautrumą, taip pat bus įrašyta į naują paveikslėlį.

• Šis fotoaparatas gali automatiškai koreguoti paveikslėlių nesulygiavimą, kuris atsiranda 
dėl fotoaparato sujudėjimo. Jei tokia korekcija atliekama, peržiūros kampas bus šiek tiek 
siauresnis žiūrint sulietus paveikslėlius.

• Gali būti sukurtas nenatūralus paveikslėlis, jei objektas juda įrašinėjimo metu arba jei 
atstumas tarp objektų yra didelis.

• Labai prastai sufokusuoti paveikslėliai, tokie, kaip kad gaunami naudojant makro objektyvus, 
gali būti sulieti į nenatūralų paveikslėlį. Jei atliksite įrašymą su didesne diafragmos reikšme 
Diafragmos prioriteto AE režime arba Rankinio išlaikymo režime, gaunamas vaizdas atrodys 
mažiau nenatūralus.

• Paveikslėliams, kurie įrašyti naudojant kitus prietaisus, Fokusavimo suvedimo funkcija gali 
neveikti.
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Fotografavimas naudojant laikmatį
Taikytini režimai: 

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].

2 Spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės 
tam, kad sufokusuotumėte, tada spauskite 
jį iki galo ir padarykite nuotrauką.
• Fokusavimas ir išlaikymas bus nustatyti, kada 

užuolaidėlės mygtukas bus paspaustas iki pusės.

• Kai ims mirksėsi laikmačio indikatorius, įrašymas 
prasidės.

 Laikmačio nustatymas
MENU  →  [Įraš.] → [Savęs fotografavimo/filmavimo laikmatis]

Fotografuojama praėjus 10 sekundžių po užuolaidėlės mygtuko paspaudimo.

Po 10 sekundžių fotoaparatas fotografuos po 3 kadrus 2 sekundžių intervalais.

Fotografuojama praėjus 2 sekundėms po užuolaidėlės mygtuko paspaudimo.
• Kai naudojamas trikojis stovas ir pan., toks nustatymas yra patogus norint 

išvengti sujudėjimo spaudžiant užuolaidėlės mygtuką.

• Rekomenduojame naudoti trikojį stovą kai naudojatės laikmačiu.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Nebus įmanoma nustatyti į [ ] šiais atvejais.

– Kai [Įrašymas tuo pat metu be filtro] iš [Filtro nustatymai] nustatytas į [ĮJUNGTA]
– Kai įrašinėjama su diapazono funkcija
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

• Laikmatis išjungiamas šiais atvejais.
– Kada įrašinėjami judantys vaizdai
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Fotografavimas su Uždelsto kadro 
fotografavimu/Sustabdyto judesio animacija
Taikytini režimai: 

Galite daryti nuotraukas naudodami Sustabdyto judesio 
kadrą arba Sustabdyto judesio animaciją. Be to, padarytus 
vaizdus galima sujungti į judantį vaizdą.

• Atlikite datos ir laiko nustatymus iš anksto. (P37)

• Įrašyti vaizdai rodomi kaip grupiniai vaizdai.
• Jei nustatysite [Dvigubos ertmės funkcija] į [Perduoti Įraš.] ir įrašinėsite vaizdus daugiau, 

nei į vieną kortelę, gaunami vaizdai bus įrašomi atskiromis grupėmis. Šiuo atveju nuolatinio 
judančio vaizdo sukurti nepavyks.

 Norėdami rodyti sąrankos ekraną prieš įrašymą

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].
2 Rodyti sąrankos ekraną.

Mygtuko operacija Lietimo operacija

[MENIU/NUSTATYMAS]* → 
[MENIU/NUSTATYMAS] /

* Bus rodomas ekranas, kuris pasirenkamas naudojant [Sustabdytas judesys/Animacija] 
esant [Įraš.] meniu.

 (Ekranas bus rodomas tik tada, kai paspausite [MENIU/NUSTATYMAS] pirmą kartą po 
to, kai perjungsite pavaros režimo reguliatorių į [ ].)

 Norint perjungti tarp funkcijų Uždelsto kadro fotografavimas ir Sustabdyto 
judesio animacija

Perjunkite nustatymą [Režimas] iš [Sustabdytas judesys/Animacija] per [Įraš.] meniu.

Fotografavimas automatiškai nustatytais intervalais 
([Uždelsto kadro fotografavimas])

Šis fotoaparatas gali automatiškai fotografuoti objektus, tokius, kaip augalai arba gyvūnai, 
nustatytais intervalais ir po to sukurti judantį vaizdą.

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].
2 Rodyti sąrankos ekraną.

• Perjunkite į [Sustabdyto judesio kadras] jei tai nepasirinkta. 
(P135)
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[Pradžios 
laikas]

[Dabar] Pradeda įrašinėjimą pilnai paspaudus užuolaidėlės 
mygtuką.

[Pradžios 
laiko 
nustatymas]

Galima nustatyti bet kokį laiką iki 23 valandų ir 59 minučių 
iki pradžios.
/: Pasirinkite punktą (valandas/minutes)
/: Nustatymas
[MENIU/NUSTATYMAS]: Nustatykite

[Filmavimo 
intervalas]/ 
[Vaizdų 
skaičius]

Galima nustatyti įrašymo intervalą ir vaizdų (kadrų) skaičių.
/: Pasirinkite punktą (minutės/sekundes/vaizdų skaičius)
/: Nustatymas
[MENIU/NUSTATYMAS]: Nustatykite

• Įrašas gali būti netolygus esant nustatytam laiko intervalui arba nustatytas vaizdų 
skaičius gali priklausyti nuo įrašymo sąlygų.

3 Spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės norėdami 
išeiti iš meniu.
• Bus rodomas įrašymo ekranas. Tą pačią operaciją galite 

atlikti paspausdami [ ] tol, kol bus rodomas įrašymo 
ekranas.

4 Spauskite įrašymo mygtuką iki galo.
• Įrašymas bus pradėtas automatiškai.
• Budėjimo režimo metu maitinimas išsijungs automatiškai jei per tam tikrą laiką nebus 

atliekama jokia operacija. Sustabdytas judesio kadras bus įrašinėjamas net esant 
išjungtam maitinimui.

 Kai prieis pradžios laikas, maitinimas įsijungs automatiškai.
 Norėdami įjungti maitinimą rankiniu būdu, spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės.
• Operacijos įrašymo parengties režime (fotoaparatas įjungtas)

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

[Fn1]

Rodo pasirinkties ekraną, kuris leidžia sustabdyti 
(pauzė) arba išjungti įrašymą.

Rodo pasirinkties ekraną, kuris leidžia atnaujinti 
arba sustabdyti įrašą (pauzės metu).

• Kai įrašas išjungiamas, bus rodomas patvirtinimo ekranas, kuriame bus klausiama, ar 
norite toliau tęsti judančio vaizdo įrašymą.

 Norėdami kurti judantį vaizdą spauskite [Taip].
 Dėl informacijos apie tai, kaip sukurti judančius vaizdus, žr. P139.

 Uždelsto kadro fotografavimo nustatymų keitimas
Galite pakeisti įrašymus būdami [Sustabdytas judesys/Animacija] iš [Įraš.] meniu.

AFSL
4:3
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• Ši funkcija nenaudojama apsaugos kameroms.
• [Sustabdyto judesio kadras] pauzė įjungiama šiais atvejais.

– Kai išsenka fotoaparato baterija
– Išjungus fotoaparatą

 Kai veikia [Sustabdyto judesio kadras], galite pakeisti bateriją arba kortelę ir tęsti toliau 
įjungdami įrangą. (Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuotraukos, kurios bus išsaugotos po 
paleidimo iš naujo, bus išsaugotos kaip atskira paveikslėlių grupė) Išjunkite šį prietaisą 
baterijos keitimo metu.

• Kai [Filmavimo intervalas] nustatomas į didesnę reikšmę, jei fotoaparatas išsijungia 
automatiškai laukiant sekančio įrašymo, rekomenduojame naudoti Sustabdyto judesio kadro 
funkciją iš Automatinio fokusavimo režimo.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

Sustabdyto judesio vaizdų kūrimas ([Sustabdyto judesio animacija])

Sustabdyto judesio vaizdas sukuriamas uždedant vaizdus vieną ant kito.

1 Nustatykite pavaros režimą į [ ].
2 Įjunkite sąrankos ekraną. (P135)

• Perjunkite į [Sustabdyto judesio animacija] jei jis 
nepasirinktas. (P135)

[Automatinis 
fotografavimas]

[ĮJUNGTA] Fotografuoja automatiškai pagal nustatytą įrašymo 
intervalą.

[IŠJUNGTA] Skirta vaizdams fotografuoti kadras po kadro rankiniu 
būdu.

[Filmavimo 
intervalas]

(Tik kai [Automatinis fotografavimas] nustatytas į [ĮJUNGTA])
/: Pasirinkite punktą (sekundė)
/: Nustatymas
[MENIU/NUSTATYMAS]: Nustatykite

3 Spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės tam, kad 
išeitumėte iš meniu.
• Bus rodomas įrašymo ekranas. Tą pačią operaciją galite 

atlikti paspausdami [ ] tol, kol bus rodomas įrašymo ekranas.

AFSL
4:3



138

5. 4K fotografavimo ir pavaros nustatymai

4 Spauskite įrašymo mygtuką iki galo.
• Galima įrašyti iki 9999 kadrų.

5 Perkelkite objektą, kad apsispręstumėte dėl 
kompozicijos.
• Kartokite įrašymą tokiu pat būdu.
• Jei ši įranga išjungiama įrašymo metu, bus rodomas 

pranešimas dėl įrašymo atnaujinimo kai tik fotoaparatas 
bus įjungtas. Paspaudus [Taip] galėsite tęsti įrašymą nuo 
tos vietos, kur jį pristabdėte.

  Medžiagos įrašymas kokybiškai
• Įrašymo ekranas rodo iki dviejų anksčiau įrašytų vaizdų. Naudokite juos kaip atskaitą 

matuodami judėjimą.
• Norėdami patikrinti įrašytus vaizdus, spauskite [(].
 Nereikalingus vaizdus galima ištrinti paspaudžiant [ ].
 Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, spauskite [(] dar kartą.

6 Palieskite [ ] norėdami užbaigti įrašymą.
• Jis taip pat gali būti užbaigtas pasirenkant [Sustabdytas 

judesys/Animacija] iš [Įraš.] meniu ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].

• Kai [Automatinis fotografavimas] nustatytas į [ĮJUNGTA], 
pasirinkite [Baigti] patvirtinimo ekrane.

 (Jei buvo pasirinkta [Pauzė], spauskite užuolaidėlės 
mygtuką iki galo, kad atnaujintumėte įrašymą.)

• Kai įrašymas bus sustabdytas, bus rodomas patvirtinimo 
ekranas, kuriame bus klausiama, ar norite tęsti judančio 
vaizdo įrašymą.

 Jei norite kurti judantį vaizdą, spauskite [Taip].
 Dėl informacijos apie judančių vaizdų kūrimą žr. P139.

 Sustabdyto judesio animacijos nustatymų pakeitimas
Galite pakeisti nustatymus [Sustabdytas judesys/Animacija] būdami [Įraš.] meniu.

 Vaizdų pridėjimas į Sustabdyto judesio animacijos grupę
Pasirenkant [Pridėti vaizdą į grupę] žingsnyje 2 bus rodomi grupės vaizdai, kurie buvo 
įrašyti su [Sustabdyto judesio animacija].
Pasirinkite grupės vaizdų rinkinį ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Įrašymas esant tam tikroms įrašymo sąlygoms gali užtrukti, pavyzdžiui, kada įrašymo 
metu naudojama blykstė. Automatinis įrašymas dėl šios priežasties gali nevykti nustatytais 
intervalais.

• Vaizdo negalėsite pasirinkti iš [Pridėti vaizdą į grupę] jei tai bus vienintelis įrašytas vaizdas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

30
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Judančių vaizdų kūrimas iš įrašytų vaizdų

Jei norite kurti judančius vaizdus po to, kai fotografuosite, atlikite žemiau aprašytus 
žingsnius.

1 Pasirinkite metodus, kuriais kursite judantį vaizdą.
• Įrašymo formatas bus nustatytas į [MP4].

[Įrašymo 
kokybė]

Nustato judančio vaizdo kokybę.
• Kai [Sistemos dažnis] nustatomas į [24.00Hz (KINO TEATRAS)], 

nustatymas užfiksuojamas į [FHD/24M/24p].

[Kadrų skaičius] Nustato kadrų skaičių per sekundę.
Kuo didesnis šis skaičius, tuo bus geresnė vaizdo kokybė.

[Seka]

[ĮPRASTA]:
Sudeda vaizdus kartu pagal įrašymo seką.
[REVERSE]:
Sudeda vaizdus kartu atvirkštine tvarka įrašymui.

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Gerai] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Taip pat galite sukurti judančius vaizdus naudodamiesi [Sustabdyto judesio video] (P281) 

arba [Sustabdyto judėjimo video] (P281) iš meniu [Paleistis].

• Kuriant judančius vaizdus su [Įrašymo kokybė] nustatymu į [4K], įrašymo laikai ribojami iki 29 
minučių ir 59 sekundžių.
– Kai naudojama SDHC atminties kortelė, negalėsite sukurti judančių vaizdų su failo dydžiais 

virš 4 GB.
– Kai naudojama SDXC atminties kortelė, galėsite sukurti judančius vaizdus su failo dydžiais 

virš 4 GB.
• Judantis vaizdas su [Įrašymo kokybė] nustatymu [FHD] negalės būti sukurtas, jei įrašymo 

laikas viršys 29 minutes ir 59 sekundes arba failas bus virš 4 GB.
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Fotografavimas automatiškai reguliuojant 
nustatymą (Diapazoninis įrašymas)
Taikytini režimai: 

Galite padaryti daug nuotraukų automatiškai reguliuodami nustatymus paspaudžiant 
užuolaidėlės mygtuką.

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Įraš.] → [Kronšteinas]→ [Diapazono tipas]

Išlaikymo ribos Spauskite užuolaidėlės mygtuką norėdami atlikti 
įrašymą tuo pat metu reguliuodami išlaikymą. (P141)

Diafragmos diapazonas

Spauskite užuolaidėlės mygtuką norėdami atlikti 
įrašymą tuo pat metu reguliuodami diafragmą. (P142)
• Įmanoma Diafragmos prioriteto AE režime arba 

kada ISO jautrumas nustatomas į [AUTOMATINIS] 
esant Rankinio išlaikymo režime.

Fokusavimo diapazonas
Spauskite užuolaidėlės mygtuką norėdami atlikti 
įrašymą tuo pat metu reguliuodami fokusavimo 
padėtį. (P142)

Baltos spalv. balanso 
diapazonas

Spauskite užuolaidėlių mygtuką vieną kartą norėdami 
padaryti tris nuotraukas su skirtingais balanso 
nustatymais automatiškai. (P143)

Baltos spalv. balanso 
diapazonas (Spalvos 
temperatūra)

Spauskite užuolaidėlės mygtuką vieną kartą 
norėdami padaryti tris nuotraukas su skirtingomis 
Baltos spalv. balanso Spalvos temperatūros 
reikšmėmis automatiškai. (P143)
• Įmanoma, kada Baltos spalv. balansas nustatytas į 
 [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] arba [ 4 ].

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Daugiau nustatymų] ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Dėl informacijos apie [Daugiau nustatymų] žr. puslapį, kuriame aprašyta kiekviena 

funkcija.
• Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės tam, kad išeitumėte iš meniu.

3 Objekto fokusavimas ir nuotraukos darymas.
• Kai pasirenkama Išlaikymo ribos, diapazono ekranas mirksi tol, kol padarote visas 

nustatytas nuotraukas. Jei keistumėte diapazono nustatymus arba išjungtumėte 
fotoaparatą prieš tai, kol nufotografuosite visas nustatytas nuotraukas, fotoaparatas 
pradės fotografuoti iš naujo nuo pirmojo paveikslėlio.

 Norint atšaukti [Diapazono tipas]
Pasirinkite [IŠJUNGTA] žingsnyje 1.
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  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Diapazononis įrašymas išjungiamas šiais atvejais.

– [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Miniatiūros efektas]/[Minkštas]/[Žvaigždžių 
filtras]/[Saulės spinduliai] (Kūrybiško valdymo režimas)

– Įrašant judančius vaizdus
– Įrašant 4K nuotraukas
– Įrašant su Papildomo fokusavimo funkcija
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio animacija] (tik kai nustatytas [Automatinis 

fotografavimas])
• Išlaikymo ribos išjungiamos šiais atvejais.

– Įrašinėjimo metu naudojant blykstę
• Baltos spalv. balanso diapazonas ir Baltos spalv. balanso diapazonas (Spalvos temperatūra) 

išjungiama šiais atvejais:
– Išmanusis automatinis plius režimas
– Kūrybiško valdymo režimas
– Įrašant Serijos režime
– Kai [Kokybė] nustatoma į [ ], [ ] arba [ ]

Išlaikymo ribos
 Apie [Daugiau nustatymų] (žingsnis 2 iš P140)

[Žingsnis]

Nustato fotografuotinų paveikslėli skaičių ir išlaikymo kompensavimo 
diapazoną.
[3•1/3] (Padaro tris nuotraukas su intervalu, kuris lygus 1/3 EV) iki [7•1]
(Padaro septynias nuotraukas su 1 EV intervalu)

[Seka] Nustato seką, pagal kurią atliekamas fotografavimas.
[Vieno 

fotografavimo 
nustatymas]*

[ ]: Padaro vieną nutrauką kiekvieną kartą paspaudus užuolaidėlių mygtuką.
[ ]: Padaro visas nustatytas nuotraukas, kurias reikia padaryti paspaudus 
užuolaidėlių mygtuką.

* Neįmanoma įrašymui serijomis. Jei nuspausite ir laikysite užuolaidėlių mygtuką, įrašymas 
bus atliekamas nuolatos, kol bus padarytas nustatytas nuotraukų skaičius.

[Žingsnis]: [3•1/3], [Seka]: [0/-/+]
1-is paveikslėlis 2-is paveikslėlis 3-is paveikslėlis

• Darant nuotraukas su Išlaikymo ribos nustačius Išlaikymo kompensavimas reikšmę, 
padarytos nuotraukos pagrįstos Išlaikymo kompensavimo reikšme.
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Diafragmos diapazonas

Įrašymo režimas: 
 Apie [Daugiau nustatymų] (žingsnis 2 iš P140)

[Vaizdų 
skaičius]

[3], [5]: Padaro nurodytą nuotraukų skaičių su skirtingais diafragmos 
reikšmėmis pagal diapazoną, kuris pagrįstas pirmine diafragmos reikšme.
[VISKAS]: Daro nuotraukas pagal visas diafragmos reikšmes.

• Kai naudojamas serijinis įrašymas, jei paspausite ir laikysite užuolaidėlių mygtuką, įrašas bus 
daromas, kol bus padarytas nurodytas nuotraukų skaičius.

Faktinės diafragmos reikšmės gali skirtis priklausimai nuo objektyvo.
Pavyzdys: kada naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060)

4.0 5.6 8.0 11 16 22

Kai pirminė padėtis nustatyta į F8.0:
1 pirmoji nuotrauka, 2 antroji nuotrauka, 3 trečioji nuotrauka... 7 septintoji nuotrauka

Fokusavimo diapazonas

 Apie [Daugiau nustatymų] (žingsnis 2 iš P140)

[Žingsnis]

Nustato intervalą tarp sufokusavimo padėčių.
• Atstumas, pagal kurį juda fokusavimo padėtis kiekvienam etapui bus 

trumpesnė, jei pirminė padėtis bus artesnė objektui, ir, atvirkščiai, jei pirminė 
padėtis bus tolesnė nuo objekto, atstumas bus ilgesnis.

[Vaizdų 
skaičius]* Nustato fotografuotinų nuotraukų skaičių.

[Seka]

[0/-/+]: Papildomai perkelia fokusavimo padėtį arčiau arba toliau nuo 
diapazono, kuris centruojamas pirminėje padėtyje nuotraukos darymo metu.
[0/+]: Perkelia sufokusuotą padėtį toliau nuo pirminės padėties darant 
nuotraukas.

* Nėra įmanoma serijiniam įrašinėjimui. Jei spausite ir laikysite užuolaidėlių mygtuką, įrašymas 
bus atliekamas nuolatos.

・・・ ・・・ ・・・

[Seka]: [0/-/+] [Seka]: [0/+]

A  Fokusavimas: arčiau
B  Fokusavimas: toliau
1 pirmoji nuotrauka, 2 antroji nuotrauka... 5 penktoji nuotrauka...
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• Daromos nuotraukos, kada Fokusavimo diapazonas rodomas kaip nuotraukų grupę.
• Jei nustatysite [Dvigubos ertmės funkcija] į [Perduoti Įraš.] ir įrašinėsite nuotraukas į daugiau 

nei vieną kortelę, gautos nuotraukos bus rodomos kaip atskiros grupės.

Baltos spalv. balanso diapazonas

 Apie [Daugiau nustatymų] (žingsnis 2 iš P140)
Sukite reguliatorių norėdami sureguliuoti korekcijos 
diapazoną ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

 : Horizontaliai ([A] - [B])

 : Vertikaliai ([G] - [M])
• Taip pat galite nustatyti pakoreguotą diapazoną paliesdami 
 [ ]/[ ]/[ ]/[ ].

Baltos spalv. balanso diapazonas (Spalvos temperatūra)

 Apie [Daugiau nustatymų] (žingsnis 2 iš P140)
Sukite valdymo reguliatorių norėdami sureguliuoti 
koregavimo diapazoną, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Koregavimo diapazoną taip pat galite nustatyti paliesdami 
 [ ]/[ ].

GGGG

AAAA BBBB

MMMM

±300K

5500K5500K
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Stabilizatorius, priartinimas ir blykstė

Vaizdo stabilizatorius
Taikytini režimai: 
Šis fotoaparatas nustato judėjimą įrašymo metu ir automatiškai jį koreguoja, todėl galite 
įrašinėti vaizdus su sumažintu judėjimu.

Reikės objektyvo, kuris palaiko stabilizatoriaus funkciją.

• Kai naudojamas keičiamas objektyvas su O.I.S. jungikliu, stabilizatoriaus funkcija bus aktyvuota 
ir O.I.S. objektyvo jungiklis bus nustatytas į [ĮJUNGTA]. ([ ] nustatoma pirkimo metu.)

 Vaizdo stabilizatoriaus nustatymas
MENU  →  [Įraš.] → [Stabilizatorius]

[Veikimo 
režimas]

[ ]
([Įprastas])

Fotoaparato judėjimas aukštyn/žemyn 
ir kairėn/dešinėn bei apskriti judesiai 
yra kompensuojamas.

[ ]
([Panoraminis])

Fotoaparato judėjimas aukštyn/žemyn 
yra kompensuojamas.
Šis režimas idealiai tinka 
panoraminiams vaizdams (ta būdas, 
kurio metu daromos nuotraukos 
sukant fotoaparatą aplink subjektą, 
kuris juda fiksuota kryptimi).

[IŠJUNGTA]
[Stabilizatorius] neveikia. ([ ])
• Kai naudojamas objektyvas su O.I.S. jungikliu, 

nustatykite jungiklį į [IŠJUNGTA].

[E-Stabilizavimas 
(Video)]

Judėjimas judančio vaizdo įrašymo metu koreguojamas kartu su vertikalią, 
horizontalia ašimi, žingsniu ir išskleidimu, kada naudojamas objektyve 
esantis vaizdo stabilizatorius arba elektroninis vaizdo stabilizatorius.

[ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Kai E-Stabilizavimas (Video)] veikia, [ ] rodoma įrašymo ekrane.
• Kai pasirenkama [ĮJUNGTA], įrašomų judančio vaizdų peržiūros kampas 

gali būti siauresnis.

• [Stabilizatoriaus] funkcija veikia tik tada, kai naudojate objektyvą kaip vidinį stabilizatorių.
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  Apsisaugojimas nuo sujudėjimo (fotoaparato sujudėjimo)
Jei atsirastų įspėjimas [ ] dėk sujudėjimo, naudokite [Stabilizatorius], trikojį stovą, 
laikmatį arba nuotolinį užuolaidėlių valdymą (DMW-RSL1: pasirenkama įranga).
• Užuolaidėlės greitis bus lėtesnis ypač šiais atvejais. Užtikrinkite, kad fotoaparatas 

nesujudėtų tuo momentu, kada spaudžiate užuolaidėlių mygtuką iki tol, kol ekrane atsiras 
vaizdas.

 Rekomenduojame naudoti trikojį stovą.

 
– Lėta sinchr.   – Lėta sinchr./Raudonų akių sumažinimas
– Kai nustatote nedidelį užuolaidėlių greitį

• Rekomenduojame išjungti funkciją Vaizdo stabilizatorius naudojantis trikoju stovu.
• Stabilizatoriaus funkcija gali neveikti efektyviai šiais atvejais.
 Saugokite fotoaparatą nuo sujudėjimo, kada spaudžiate užuolaidėlių mygtuką.

– Kai yra daug judėjimo
– Kai priartinimo padidinimas didelis
– Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas
– Kai fotografuojate sekdami judantį objektą
– Kai užuolaidėlių greitis sulėtėja fotografuojant kambaryje arba tamsioje vietoje

• Panoraminį efektą [ ] gauti sunkiau šiais atvejais.
– Ryškiai apšviestose vietose, tokiose, kaip ryški dienos šviesa vasaros dieną
– Kada užuolaidėlių greitis didesnis, nei 1/100 sekundės
– Kada fotoaparatas juda per lėtai, nes objektas juda per lėtai (fonas nebus susiliejęs)
– Kai fotoaparatas negali tinkamai sekti objekto

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Šiais atvejais, [Stabilizatorius] persijungs į [ ] (Įprastas) net jei jis nustatytas į [ ] 

(Panoraminis):
– Kada įrašinėjami judantys vaizdai
– Kada įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kada įrašinėjama naudojant Papildomas fokusavimo funkciją

• [E-Stabilizavimas (Video)] negalimas šiais atvejais:
– Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas
– Kai nustatomas [Kintantis kadrų skaičius]
– Kai nustatomas [4K tiesioginis sumažinimas]
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Fotografavimas su priartinimu
Optinis priartinimas

Taikytini režimai: 

Galite priartinti, kad žmonės ir kiti objektai atrodytų artimesni arba nutolinti norėdami 
įrašyti peizažus ir t.t.

T pusė: padidina nutolusį objektą

W pusė: praplečia peržiūros kampą

Keičiamas objektyvas 
su priartinimo žiedu

Sukite priartinimo žiedą.
T

W

Keičiamas objektyvas, 
kuris palaiko elektrinį 
priartinimą (elektra 
valdoma priartinimą)

Judinkite priartinimo svirtelę.
(Priartinimo greitis priklauso nuo to, 
kaip toli jungiate svirtelę.)
• Jei priskiriate [Priartinimo valdymas] 

prie funkcijos mygtuko, galite perjunti 
optinį priartinimą lėtai spausdami 
◄/► arba greitai spausdami ▲/▼.

T

W

 Dėl informacijos apie tai, kaip valdyti, žr. žingsnį 2 ir susijusius 
žingsnius P147.

Keičiamas objektyvas, 
kuris nepalaiko 
priartinimo

Optinio priartinimo nėra.
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Teleskopinio efekto padidinimas

[Iš. tele. konv.]

Taikytini režimai: 

Ektra tele konversijos funkcija suteikia galimybę fotografuoto vaizdus, kurie po to 
padidinami nesumažinant jų kokybės.

Fotografavimo 
metu

[Iš. tele. konv.] 
([Įraš.])

1.4x: [  M]
2.0x: [  S]

• Nustatykite paveikslėlio vaidą į [M] arba [S] (paveikslėlio vaizdas rodomas su ), tada 
nustatykite kokybę į [A] arba [›].

Įrašant judančius 
vaizdus

[Iš. tele. konv.] 
([Judantis 
vaizdas])

2.1x (judančio vaizdo dydis nustatytas į [FHD] iš 
[Įrašymo kokybė])

 Priartinimo padidinimo nustatymas palaipsniui
• Tai gali būti naudojama tik įrašant vaizdus.
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įraš.] → [Iš. tele. konv.] → [PRIARTINTI]

2 Nustatykite funkcijos mygtuką į [Priartinimo valdymas]. (P59)
3 Spauskite funkcijos mygtuką.
4 Spauskite ◄/► arba ▲/▼.

▲/►:    Tele (padidina nutolusį objektą)
▼/◄:    Platus (praplečia peržiūros kampą)

• Priartinimo operacija nutraukiama, kada funkcijos mygtukas nuspaudžiamas dar kartą 
arba praeina tam tikras laiko tarpas.

 
EX1.0x EX2.0x

4:3 4:3

A Optinio priartinimo diapazonas (židinio nuotolis)*
B Ektra tele konversijos diapazonas nejudančio vaizdo 

įrašymui
 (Priartinimo padidinimas)
* Šis priartinimo slinktukas rodomas tada, kai 

naudojamas keičiamas objektyvas, kuris palaiko elektrinį priartinimą.
• Bus nustatytas nuolatinis priartinimo greitis.
• Nurodytas priartinimo padidinimas yra apytikris.



148

6. Stabilizatorius, priartinimas ir blykstė

 Priartinimo padidinimo nustatymas ties maksimaliu lygmeniu
MENU  →  [Įraš.] → [Iš. tele. konv.] → [TELE CONV.]
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Iš. tele. konv.] → [ĮJUNGTA]

[IŠJUNGTA] [TELE KONV.]/[ĮJUNGTA]

4:3 4:3

• Jei priskiriate [Iš. tele. konv.] prie [Fn mygtuko nustatymas] iš [Įprastinis] ([Veikimas]) meniu, 
galite rodyti Ektra tele konversija nustatymų ekraną tiek nuotraukoms, tiek judantiems 
vaizdams paspausdami funkcijos mygtuką. Kai rodomas šis ekranas, galite pakeisti 
[Nuotraukos dydis] nustatytą paspausdami [EKRAN.].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– [Žaislo efektas]/[Žaislo sprogimas] (Kūrybiško valdymo režimas)
– Įrašant 4K nuotraukas
– Įrašant su funkcija Papildomas fokusavimas function
– Kai [Kokybė] nustatoma į [ ]
– Kai [HDR] nustatoma į [ĮJUNGTA]
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:
– Judančio vaizdo dydis nustatomas į [C4K] arba [4K] per [Įrašymo kokybė]
– Kada nustatomas kadrų skaičius yra 150fps arba didesnis funkcijai [Kintantis kadrų 

skaičius]
– Kai nustatomas [4K tiesioginis sumažinimas]
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[Skaitmeninis priartinimas]

Taikytini režimai: 

Nepaisant to, kad vaizdo kokybė blogėja kiekvieną kartą, kai priartinate, galite priartinti net 
iki keturių kartų pagal pirminį priartinimo padidinimą.
(Nuolatinis didinimas neįmanomas.)

MENU  →  [Įraš.] → [Skaitmeninis priartinimas] → [4x]/[2x]

• Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas, rekomenduojame naudoti trikojį stovą ir laikmatį 
fotografavimui.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– [Žaislo efektas]/[Žaislo sprogimas]/[Miniatiūros efektas] (Kūrybiško valdymo režimas)
– Įrašinėjant su funkcija Papildomas fokusavimas
– Kai [Kokybė] nustatyta į [ ], [ ] arba [ ]
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:
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Elektra valdomo objektyvo su priartinimu nustatymų pakeitimai

Taikytini režimai: 

Nustato ekrano rodymą ir objektyvo veikimą, kada naudojamas keičiamas objektyvas su 
suderinamu elektriniu priartinimu (elektra valdomu priartinimu).
• Tai gali būti atliekama tik naudojant objektyvą, kuris suderinamas su elektra valdomu objektyvu 

(elektra valdomu priartinimu).

MENU  →  [Įprastinis] →  [Objektyvas / Kita] → [Didelio priartinimo objektyvas]

[Rodyti židinio 
nuotolį]

Kai priartinate, rodomas židinio nuotolis ir 
galite patvirtinti priartinimo padėtį.
A Rodomas židinio nuotolis
B Esamas židinio nuotolis

[Žingsnio 
priartinimas]

Kai jungiate priartinimą su šiuo nustatymu 
[ĮJUNGTA], priartinimas sustos padėtyse, 
kurios atitinka iš anksto nustatytus atstumus.
C Žingsnio priartinimo rodymas
• Šis nustatymas neveikia įrašinėjant 

judančius vaizdus arba įrašinėjant su [4K 
prieš seriją].

[Priartinimo 
greitis]

Galite nustatyti priartinimo greitį priartinimo operacijoms.
• Nustačius [Žingsnio priartinimas] į [ĮJUNGTA], priartinimo greitis 

nepasikeis.
[Nuotrauka]:
[H] (Didelis greitis)/[M] (Vidutinis greitis)/[L] (Nedidelis greitis)
[Video]:
[H] (Didelis greitis)/[M] (Vidutinis greitis)/[L] (Nedidelis greitis)

[Priartinimo 
žiedas]

Šią funkciją galima pasirinkti, kada naudojamas objektyvas su elektra 
valdomu priartinimu arba su priartinimo žiedu.
Nustačius į [IŠJUNGTA], operacijos, kurios valdomos priartinimo žiedu, 
išjungiamos, kad būtų įmanoma išvengti netyčinio įjungimo.
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Priartinimas naudojant lietimo operacijas (Priartinimas liečiant)

(Optinis priartinimas ir Ektr. tele konversija nejudančio vaizdo įrašymui tebeveiks)
• Jei naudojate keičiamą objektyvą, kuris nepalaiko elektrinio priartinimo, galite naudoti Ektr. tele 

konversija nuotraukoms nustatydami [Iš. tele. konv.] į [PRIARTINTI].

1 Lieskite [ ].

2 Lieskite [ ].
• Rodoma slenkanti juosta.

3 Atlikite priartinimo operacijas vildami 
slenkančią juostą.
• Priartinimo greitis kinta priklausomai nuo paliestos 

padėties.

[ ]/[ ] Priartina lėtai

[ ]/[ ] Priartina greitai

• Norėdami užbaigti priartinimo operacijas, palieskite [ ] dar kartą.

×
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Fotografavimas su išorine blykste     
(papildoma įranga)
Taikytini režimai: 

Galite pritvirtinti blykstę (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: papildoma įranga) ir 
daryti nuotraukas su ja.
• Perskaitykite išorinės blykstės instrukcijas apie tai, kaip ją pritvirtinti.

 Blykstės kontakto gaubtelio nuėmimas
Šis fotoaparatas komplektuojamas su blykstės kontakto gaubteliu, kuris tvirtinamas prie blykstės 
kontakto.

Nuimkite blykstės kontakto dangtelį patraukdami 
jį kryptimi, kuri nurodyta rodykle 2 tuo pat metu 
spausdami jį rodykle 1 nurodyta kryptimi.

• Laikykite blykstės kontakto gaubtelį vaikams 
nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo neprarytų.

  Šiais atvejais blykstė tvirtinama prie [OE] (priverstinė blykstė išjungta).
• Kai įrašomi judantys vaizdai
• Kai įrašomos 4K nuotraukos
• Kai įrašinėjama su Papildomo fokusavimo funkcija
• Kai naudojamos elektroninės užuolaidėlės
• Kai nustatytas vaizdo efektas [Filtro efektas] iš [Filtro nustatymai]
• Kai [Tylusis režimas] nustatytas į [ĮJUNGTA]
• Kai [HDR] nustatyta į [ĮJUNGTA]

  Kaip tinkamai naudotis blykste
• Darant nuotraukas su blykste su pritvirtintu objektyvo stogeliu, apatinė nuotraukos dalis gali 

būti tamsesnė ir blykstės valdymas gali neveikti, nes nuotrauką gali aptamsinti objektyvo 
stogelis. Rekomenduojame nuimti objektyvo stogelį.
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Kai naudojamos kitokios išorinės blykstės be komunikacijos su fotoaparatu 
funkcijos

• Reikia nustatyti išorinės blykstės išlaikymą. Jei norite naudoti išorinę blykstę Automatiniame 
režime, naudokite išorinę blykstę, kuri leidžia nustatyti diafragmos reikšmę ir ISO jautrumą, 
kad tai atitiktų fotoaparato nustatymus.

• Nustatykite Diafragmos prioriteto AE režimą arba Rankinio išlaikymo režimą fotoaparate 
ir tada nustatykite atitinkamą diafragmos reikšmę ir ISO jautrumą išorinėje blykstėje. 
(Išlaikymas nebus tinkamai kompensuojamas dėl diafragmos reikšmės pakeitimu 
Užuolaidėlių prioriteto AE režime ir išorinė blykstė negalės tinkamai reguliuoti šviesos 
Programos AE režime, nes diafragma nebus užfiksuota.)

 Išorinės blykstės naudojimas pajungiant prie blykstės sinchronizavimo lizdo
• Galite naudoti išorinę blykste ją pajungdami sinchronizavimo 

laidu prie blykstės sinchronizavimo lizdo. Šis lizdas turi tvirtinimo 
varžtą, kad nenukristų laidas.

• Nuimkite blykstės sinchronizavimo lizdo dangtelį pasukdami jį 
rodyklės kryptimi.

• Saugokite, kad nepamestumėte blykstės sinchronizavimo lizdo 
dangtelio.

• Blykstės sinchronizavimo lizdas neturi poliškumo. Todėl galite 
naudoti sinchronizavimo laidą nepaisant jo poliškumo.

• Naudokite blykstę su sinchronizavimo įtampa 250 V arba 
mažesne.

• Nenaudokite ilgesnių nei 3 m (9,8 pėdos) sinchronizavimo laidų.

• Nelaikykite jokių objektų netoli blykstės. Karštis ir šviesa nuo blykstės gali deformuoti šiuos 
objektus arba apgadinti jų spalvą.

• Jei dažnai darote nuotraukas, gali prireikti įkrauti blykstę. Jums reikės palaukti kol blykstė 
įsikraus prieš sekantį kadrą – raudona mirksinti lemputė reiškia, kad blykstė įsikraudinėja.

• Galėsite nustatyti diafragmos reikšmę, užuolaidėlės greitį ir ISO jautrumą fotoaparate net 
pritvirtinę išorinę blykstę.

• Jei įrašinėsite nedideliu atstumu dideliu kampu, blykstės šviesą gali blokuoti objektyvas, dėl 
ko apatinė ekrano dalis gali būti tamsesnė.

• Nenaudokite išorinių blyksčių su didelės įtampos sinchronizavimo jungtimis, atvirkštiniu 
poliškumu arba funkcijomis, kurios leidžia joms komunikuoti su fotoaparatu. Dėl šios 
priežasties galite apgadinti fotoaparatą, jis gali tinkamai neveikti.

• Niekada nelaikykite fotoaparato suėmę tik už blykstės, nes ji gali atsifiksuoti nuo fotoaparato.
• Dėl išsamesnės informacijos perskaitykite išorinės blykstės naudojimosi instrukcijas.
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Blykstės funkcijų nustatymas
• [Blykstė] iš [Įraš.] meniu veikia tik tada, kai pritvirtinta išorinė blykstė.

Blykstės veikimo režimo keitimas

Taikytini režimai: 

Pasirinkite, ar norite, kad blykstė veiktų automatiškai, ar rankiniu būdu.
• Blykstės režimo nustatyti šioms blykstėms negalėsite (DMW-FL580L/DMW-FL360L/

DMW-FL200L: papildoma įranga). Jis gali būti nustatytas tik naudojant išorinę blykstę, kuri 
nenaudoja baterijos (komplektuojama su tam tikrais „Panasonic“ skaitmeninių fotoaparatų 
modeliais).

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Veikimo režimas]

[TTL] Fotoaparatas automatiškai nustato blykstės veikimą.

[RANKINIS]

Nustatykite blykstės šviesos ryškumą rankiniu būdu. Būdami [TTL] galite 
daryti norimą nuotrauką tamsiame apšvietime, kuris kitais atvejais būtų 
per stipriai apšviestas blykstės.
• Kai nustatoma [RANKINIS], apšvietimo santykis ([1/1] ir t.t.) rodoma 

ekrano mirksinti piktograma.

2 (Kai pasirinktas [RANKINIS])
 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Rankinis blykstės regul.]

3 Spauskit ◄/► tam, kad nustatytumėte blykstės intensyvumą ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Galite nustatyti nuo [1/1] (pilnas ryškumas) iki [1/64] pakopomis po [1/3]. 
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Blykstės režimo keitimas

Taikytini režimai: 

Nustatykite blykstę, kad ji atitiktų įrašymą.

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Blykstės režimas]

‰
([Priverstinė blykstė 

įjungta])
([Priverstinė įjungta/ 
Raudonos akys])*

Blykstė aktyvuojama kiekvieną kartą 
nepriklausomai nuo įrašymo sąlygų.
• Naudokite ją tada, kai objektas 

apšviestas foniniu būdu arba dienos 
šviesos lempomis.

([Lėta sinchr.])
([Lėta sinchr./

Raudonos akys])*

Darant nuotraukas su tamsiu foniniu 
peizažu, ši funkcija sulėtins užuolaidėlių 
greitį įsijungus blykstei. Peizažo fonas 
atrodys šviesesnis.
• Naudokite, kada darote žmonių 

nuotraukas su tamsiu fonu.
• Dėl mažesnio greičio ir judėjimo kadras gali susilieti. 

Naudojant trikojį stovą kokybė bus geresnė.

Œ ([Priverstinė blykstė 
išjungta])

Blykstė neįjungiama jokiose įrašymo sąlygose.
• Naudokite fotografavimui tokiose vietose, kur draudžiama 

naudoti blykstę.

* Galima nustatyti tik tada, kai [Belaidis] iš [Blykstė] nustatomas į [IŠJUNGTA] ir [Veikimo režimas] 
nustatomas į [TTL].

• Tam tikri blykstės režimai gali neveikti priklausomai nuo išorinių blykstės nustatymų.

Blykstė veikia du kartus.
Intervalas tarp pirmojo ir antrojo žybsnio ilgesnis, kada [ ] arba [ ] nustatyta. 
Objektas nepajudės iki tol, kol nebus aktyvuotas antrasis žybsnis.
• Raudonų akių sumažinimo efektas skirtingiems žmonėms skiriasi. Taip pat jei objektas toli nuo 

fotoaparato ir nežiūri į objektyvą blykstės metu, šis efektas gali nebūti didelis.

 Galimi blykstės nustatymai naudojant Įrašymo režimą
Blykstės nustatymai priklauso nuo Įrašymo režimo.
(O: Yra, —: Nėra)

Įrašymo režimas ‰ Œ

P   Programos AE režimas
A   Diafragmos prioriteto AE režimas

O O O O O

S   Užuolaidėlių prioriteto AE režimas
M  Rankinio išlaikymo režimas

O O — — O

• In Išmanusis automatinis (  arba ) režime, blykstė bus nustatyta į [ ] arba [Œ].
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 Užuolaidėlės greitis kiekvienam blykstės nustatymui

Blykstės 
nustatymas

Užuolaidėlės greitis 
(sek.)

Blykstės 
nustatymas

Užuolaidėlės greitis 
(sek.)

‰
1/60* - 1/250 1 - 1/250

* Tai tampa 60 sekundės Užuolaidėlių prioriteto AE režime ir B (lemputė) Rankinio išlaikymo 
režime.

• Esant Išmanusis automatinis (  arba ) režime, užuolaidėlių greitis keičiasi pagal 
identifikuotą sceną.

2-sios užuolaidėlės sinchronizavimo nustatymas

Taikytini režimai: 

2-ios užuolaidėlės sinchronizavimas aktyvuoja blykstę prieš pat užuolaidėlių užsidarymą, 
kada fotografuojami judantys objektai, tokie, kaip automobiliai, naudojant nedidelį 
užuolaidėlės greitį.

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Blykstės sinchronizavimas]

[1ST]

1-osios užuolaidėlės sinchronizavimas
Įprastas būdas darant nuotraukas ir naudojant blykstę.

[2ND]

2-sios užuolaidėlės sinchronizavimas
Šviesos šaltinis būna už objekto ir vaizdas atrodo 
dinamiškesnis.

• [2-ji] rodoma kaip mirksinti piktograma ekrane, jei nustatote [Blykstės sinchronizavimas] to 
[2-JI].

• Veikia tik kai [Belaidis] iš [Blykstė] nustatyta į [IŠJUNGTA].
• Kai nustatomas didelis užuolaidėlės greitis, funkcijos [Blykstės sinchronizavimas] efektas 

gali sumažėti.
• Negalėsite nustatyti [ ] arba [ ] kada [Blykstės sinchronizavimas] nustatytas į [2-JI].
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Blykstės ryškumo reguliavimas

Taikytini režimai: 

Sureguliuokite blykstės ryškumą, kada fotografuojant su blykste išlaikymas būna per 
trumpas arba per ilgas.

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Blykstės regul.]

2 Spauskite ◄/► tam, kad nustatytumėte blykstės ryškumą tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Galite reguliuoti nuo [-3 EV] iki [+3 EV] žingsniais po 1/3 EV.
• Pasirinkite [±0] norėdami grįžti į pirminę blykstės galią.

• [+] arba [-] rodomi kaip mirksinčios piktogramos ekrane, kada blykstės ryškumas 
reguliuojamas.

• Jis gali būti nustatytas tik tada, kai [Belaidis] iš [Blykstė] nustatytas į [IŠJUNGTA] ir [Veikimo 
režimas] nustatytas į [TTL].

Blykstės ryškumo sinchronizavimas pagal Išlaikymo kompensavimą

Taikytini režimai: 

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Auto Išlaikymo komp.]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Dėl išsamesnės informacijos apie Išlaikymo kompensavimą žr. P106.
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Fotografavimas su belaidėmis blykstėmis
Taikytini režimai: 

Blykstės, suderinamos su šiuo fotoaparatu (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: 
papildoma įranga) komplektuojamos su belaidžio įrašymo funkcija.
Šios funkcijos dėka galėsite atskirai kontroliuoti trijų blyksčių grupių veikimo seką ir 
blykstę, kuri prijungta prie fotoaparato kontakto.

 Belaidžių blyksčių išdėstymas
Blykstes išdėstykite taip, kad belaidis sensorius būtų nukreiptas į fotoaparatą.
Žemiau esančiame paveikslėlyje pavaizduotas apytikris kontroliuojamas diapazonas 
laikant fotoaparatą horizontaliai. Kontroliuojamas diapazonas priklauso nuo aplinkos 
specifikos.

Išdėstymo diapazonas (kai tvirtinama 
(DMW-FL360L: papildoma įranga)

5m

5m
7m

7m(23 feet)

(23 feet)
(16 feet)

(16 feet)

50°
50°

30°
30°

A
B

C

• Tai išdėstymo pavyzdys, blykstė C dedama tam, kad ištrintų objekto šešėlį, kurį sukelia 
blykstės A ir B.

• Rekomenduojamas belaidžių blyksčių skaičius kiekvienai grupei yra trys arba mažiau.
• Jei objektas per arti, signalinės blykstės gali turėti įtakos išlaikymui.
 Jei nustatysite [Komunikacijos šviesa] į [ŽEMAS] arba sumažinsite blykstės galią difuzoriumi 

arba panašiu produktu, šis efektas sumažės.

1 Pritvirtinkite blykstę (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: 
papildoma įranga) prie fotoaparato.

2 Nustatykite belaides blykstes į RC režimą ir tada išdėstykite jas.
• Nustatykite belaidės blykstėsn kanalą ir grupes.

Išdėstymo pavyzdys
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3 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė]

[Belaidis] Pasirinkite [ĮJUNGTA].

[Belaidis kanalas] Pasirinkite kanalą, kurį nustatėte belaidėms 
blykstėms žingsnyje 2.

[Belaidė sąranka] Eikite į žingsnį 4.

4 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktą ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Norėdami išbandyti, spauskite [EKRAN.].
A Blyksčių veikimo režimas
B Blyksčių galia
C Apšvietimo santykis

[Išorinė 
blykstė]*1

[Veikimo režimas]
[TTL]: Fotoaparatas automatiškai nustato blyksčių galią.

[AUTOMATINIS]*2: Blyksčių galia nustatoma išorinėmis blykstėmis.

[RANKINIS]: Nustatykite išorinių blyksčių apšvietimo santykį rankiniu būdu.

[IŠJUNGTA]: Blykstė ant fotoaparato šono skleidžia tik komunikacinę šviesą.

[Blykstės regul.]
Nustatykite fotoaparato blykstės galią rankiniu būdu, kada [Veikimo režimas] 
nustatytas į [TTL].

[Rankinis blykstės regul.]
Nustatykite išorinės blykstės apšvietimo santykį, kada [Veikimo režimas] nustatytas 
į [RANKINIS].
• Galite nustatyti nuo [1/1] (pilnas ryškumas) iki [1/128] žingsniais po 1/3.

[A grupė]/
[B grupė]/
[C grupė]

[Veikimo režimas]
[TTL]: Fotoaparatas automatiškai nustato galią.

[AUTOMATINIS]*1: Belaidės blykstės automatiškai nustato blyksčių galią.

[RANKINIS]: Nustatykite belaidžių blyksčių šviesumo santykį rankiniu būdu.

[IŠJUNGTA]: Specifinės grupės belaidės blykstės neveiks.

[Blykstės regul.]
Nustatykite belaidžių blyksčių šviesumo santykį rankiniu būdu kai [Veikimo režimas] 
nustatytas į [TTL].

[Rankinis blykstės regul.]
Nustatykite belaidžių blyksčių šviesumą rankiniu būdu kai [Veikimo režimas] 
nustatytas į [RANKINIS].
• Galite nustatyti nuo [1/1] (pilnas ryškumas) iki [1/128] žingsniais po 1/3.

*1 Neveikia, kada [Belaidis FP] nustatyta į [ĮJUNGTA].
*2 Ši pasirinktis negalima, kada blykstė (DMW-FL200L: papildoma įranga) tvirtinama prie 

fotoaparato.
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Kitų nustatymų naudojimas įrašymui su belaidėmis blykstėmis

FP žybsnio įjungimas belaidėms blykstėms

Belaidžio įrašymo metu išorinė blykstė generuoja FP žybsnį (didelio greičio pasikartojantis 
daugkartinis žybsnis). Šis žybsnis suteikia galimybę įrašinėti taip greitai, kaip ir 
užuolaidėlės greitis.

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Belaidis FP]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

Komunikacinio šviesos išėjimo nustatymas

MENU  →  [Įraš.] → [Blykstė] → [Komunikacijos šviesa]

Nustatymai: [AUKŠTAS]/[STANDARTINIS]/[ŽEMAS]
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Judančių vaizdų įrašymas

Judančio vaizdo įrašymas
Taikytini režimai: 

Šis fotoaparatas gali įrašinėti 4K judančius vaizdus MP4 arba MOV formatu arba pilnus 
aukštos kokybės judančius vaizdus, kurie atitinka AVCHD standartą. Audio įrašomas 
stereo kokybe.

1 Pradėkite įrašymą spausdami judančio 
vaizdo mygtuką.
A Praėjęs įrašymo laikas
B Likęs įrašymo laikas

• Galima įrašyti judantį vaizdą kiekvienam tinkamam 
režimui.

• Įrašymo būklės indikatorius (raudonas) C mirksės 
judančių vaizdų įrašymo metu.

• Atleiskite judančio vaizdo įrašymo mygtuką 
nedelsiant po to, kai jį atleisite.

• h: valandos, m: minutės, s: sekundės

2 Sustabdykite įrašymą paspausdami 
judančio vaizdo įrašymo mygtuką dar kartą.

• Esant Kūrybiško video režime judantys vaizdai įrašomi naudojant reikšmes, kurios 
nustatytos pagal funkcijas ISO jautrumas ir [Dvigubas pirminis ISO nustatymas] per 
[Įprastinis] ([Išlaikymas]) meniu; kituose režimuose jie įrašomi naudojant [AUTOMATINIS].

• Galite rodyti likusį įrašymo laiką prieš įrašant su Kūrybiško video režimas. Kituose režimuose 
jis rodomas nustatant [Video prioritetų ekranas] į [ĮJUNGTA].

• Kada mastelis skiriasi tarp nejudančių vaizdų ir judančių vaizdų, matymo vaizdas keičiasi 
judančio vaizdo įrašymo pradžioje.

 Kai [Įraš. zona] iš [Įprastinis] ([Monitorius / Ekranas]) meniu nustatoma į [ ], rodomas 
peržiūros kampas judančio vaizdo įrašymo metu.

• Priartinimo arba mygtuko veikimo garsas gali būti įrašytas, kada jie naudojami judančio 
vaizdo įrašymo metu.

• Funkcijos, kuriomis galima naudotis judančių vaizdų įrašymui, gali skirtis pagal konkretų 
naudojamą objektyvą, gali įsirašyti ir objektyvo veikimo garsas.

1m37s1m37s

3s3s
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• Jei spaudžiamo mygtuko garsas įrašo pradžioje ir pabaigoje įrašytame judančiame vaizde 
sukelia problemų, pabandykite vieną iš šių dalykų:
– Įrašykite judantį vaizdą trimis sekundėmis ilgesnį, tada padalinkite paskutinę judančio 

vaizdo dalį naudodami [Video padalinimas] iš [Paleistis] meniu.
– Nustatykite fotoaparatą į Kūrybiško video režimas ir naudokite užuolaidėlių mygtuko 

nuotolinį valdymą (DMW-RSL1: papildoma įranga) judantiems vaizdams įrašyti.
• Priklausomai nuo kortelės tipo, kortelės prieigos indikatorius gali būti rodomas kurį laiką po 

judančių vaizdų įrašymo. Tai nėra gedimas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Judančių vaizdų negalėsite įrašyti šiais atvejais.

– [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Minkštas]/[Žvaigždžių filtras]/[Saulės spinduliai] 
(Kūrybiško valdymo režimas)

– Naudojant Papildomas fokusavimo funkciją
– Fotografuojant su [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojama [Sustabdyto judesio animacija]

Formato, dydžio ir kadrų skaičiaus nustatymas

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įraš. formatas]

[AVCHD] Šis duomenų formatas tinka, kada norima įrašą peržiūrėti aukštos 
kokybės televizoriuje ir pan.

[MP4] Šis duomenų formatas tinkamas, kada norima vaizdą peržiūrėti PC 
kompiuteryje ir pan.

[MP4 HEVC] Šis duomenų formatas skirtas HDR judančiam vaizdo ir tinka peržiūrai 
su suderinamu HDR (HLG formato) televizoriumi arba grotuvu.

[MP4 (LPCM)] MP4 duomenų formatas vaizdų redagavimui.

[MOV] Duomenų formatas vaizdų redagavimui.

• [MP4 HEVC] yra tik Kūrybiško video režime.
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Įrašymo kokybė] ir tada spauskite 

[MENIU/NUSTATYMAS].
• Punktai skiriasi priklausomai nuo [Įraš. formatas] ir [Sistemos dažnis].
• Jei naudojate [Anamorfinis(4:3)] iš [Kūrybiškas video] meniu, įrašo kokybė bus nustatyta į 

[Anamorfinis(4:3)] nustatymą.
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Kada pasirenkama [AVCHD]

Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[FHD/28M/60p]*1

59,94 Hz
(NTSC)

1920x1080 59.94p 28 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/17M/60i] 1920x1080 59.94i 17 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/24M/30p] 1920x1080 59.94i*2 24 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/24M/24p] 1920x1080 23.98p 24 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/28M/50p]*1

50,00 Hz
(PAL)

1920x1080 50.00p 28 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/17M/50i] 1920x1080 50.00i 17 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/24M/25p] 1920x1080 50.00i*3 24 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

*1 AVCHD Progresinis
*2 Sensoriaus išvestis: 29.97 kadr./sek.
*3 Sensoriaus išvestis: 25.00 kadr./sek.

Kai pasirinkta [MP4]

Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[4K/100M/30p]

59,94 Hz
(NTSC)

3840x2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/100M/24p] 3840x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/28M/60p] 1920x1080 59.94p 28 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/20M/30p] 1920x1080 29.97p 20 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/24M/24p] 1920x1080 23.98p 24 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/100M/25p]
50,00 Hz

(PAL)

3840x2160 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/28M/50p] 1920x1080 50.00p 28 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/20M/25p] 1920x1080 25.00p 20 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/24M/24p]
24,00 Hz

(KINO 
TEATRAS)

1920x1080 24.00p 24 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

• Naudokite kortelę UHS 3 klasės greičio norėdami įrašyti 4K judančius vaizdus.
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Kai pasirenkama [MP4 HEVC]

Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[4K/72M/30p] 59.94Hz
(NTSC)

3840x2160 29.97p 72 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[4K/72M/24p] 3840x2160 23.98p 72 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[4K/72M/25p] 50.00Hz
(PAL) 3840x2160 25.00p 72 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

• Su [MP4 HEVC] šis fotoaparatas įrašo judančius vaizdus, kurie atitinka video kompresijos 
standartą, kuris skirtas aukštesniam video kompresijos santykiui (HEVC/H.265).

 Norint paleisti judančius vaizdus, kurie įrašyti šiame režime prietaise, kuris nėra šis ar kitas 
fotoaparatas, reikės leisties prietaiso, kuris palaiko HEVC/H.265.

• Naudokite kortelę, kuri yra UHS greičio 1 arba aukštesnės klasės norėdami atlikti įrašymą.

Kai pasirenkama [MP4 (LPCM)], [MOV]

Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[C4K/8bit/150M/60p]

59.94Hz
(NTSC)

4096x2160 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[C4K/10bit/150M/30p] 4096x2160 29.97p 150 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/30p] 4096x2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[C4K/ALL-I/400M/24p] 4096x2160 23.98p 400 Mbps 4:2:0/10 bitų ALL-Intra

[C4K/10bit/150M/24p] 4096x2160 23.98p 150 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/24p] 4096x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/150M/60p] 3840x2160 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/ALL-I/400M/30p] 3840x2160 29.97p 400 Mbps 4:2:0/10 bitų ALL-Intra

[4K/10bit/150M/30p] 3840x2160 29.97p 150 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/30p] 3840x2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/ALL-I/400M/24p] 3840x2160 23.98p 400 Mbps 4:2:0/10 bitų ALL-Intra

[4K/10bit/150M/24p] 3840x2160 23.98p 150 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/24p] 3840x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/ALL-I/200M/60p] 1920x1080 59.94p 200 Mbps 4:2:0/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/60p] 1920x1080 59.94p 100 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/60p] 1920x1080 59.94p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/ALL-I/200M/30p] 1920x1080 29.97p 200 Mbps 4:2:0/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/30p] 1920x1080 29.97p 100 Mbps 4:2:0/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/30p] 1920x1080 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP
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Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[FHD/ALL-I/200M/24p]
59.94Hz
(NTSC)

1920x1080 23.98p 200 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/24p] 1920x1080 23.98p 100 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/24p] 1920x1080 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[C4K/8bit/150M/50p]

50.00Hz
(PAL)

4096x2160 50.00p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[C4K/10bit/150M/25p] 4096x2160 25.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/25p] 4096x2160 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/150M/50p] 3840x2160 50.00p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/ALL-I/400M/25p] 3840x2160 25.00p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/10bit/150M/25p] 3840x2160 25.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/25p] 3840x2160 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/ALL-I/200M/50p] 1920x1080 50.00p 200 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/50p] 1920x1080 50.00p 100 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/50p] 1920x1080 50.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/ALL-I/200M/25p] 1920x1080 25.00p 200 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/25p] 1920x1080 25.00p 100 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/25p] 1920x1080 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[C4K/ALL-I/400M/24p]

24.00Hz
(KINO 
TEAT-
RAS)

4096x2160 24.00p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[C4K/10bit/150M/24p] 4096x2160 24.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/24p] 4096x2160 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/ALL-I/400M/24p] 3840x2160 24.00p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/10bit/150M/24p] 3840x2160 24.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/24p] 3840x2160 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[FHD/ALL-I/200M/24p] 1920x1080 24.00p 200 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[FHD/10bit/100M/24p] 1920x1080 24.00p 100 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/24p] 1920x1080 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

• „ALL-Intra“ reiškia duomenų kompresijos būdą, kada suspaudžiamas kiekvienas kadras. 
Judančių vaizdų, įrašytų pagal šį būdą, failų dydis tampa didesniu, tačiau šis metodas geras 
tuo, kad apsaugo nuo vaizdo kokybės praradimo, nes šio vaizdo nereikia iškoduoti.

• Naudokite kortelę, kuri atitinka vieną iš nurodytų greičio klasių norėdami atlikti įrašymą.
– Dėl C4K/4K ALL-Intra judančių vaizdų (400 Mbps): video greičio klasę 60 arba aukštesnę
– Dėl judančių vaizdų formatuose, kurie aukščiau nepaminėti: UHS greičio klasės 3 korteles

• Jei aplinkos temperatūra aukšta arba judantys vaizdai įrašomi nuolatos, arba priklausomai 
nuo naudojamos kortelės, po to, kai rodoma [ ], įrašymas gali sustoti, kad būtų apsaugotas 
fotoaparatas. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
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• Kuo didesnė spartos bitais reikšmė, tuo geresnė gaunamų vaizdų kokybė. Kadangi šis 
fotoaparatas naudoja VBR įrašymo būdą, bitų sparta keičiasi automatiškai priklausomai nuo 
įrašinėjamo objekto specifikos. Dėl to įrašymo laikas sutrumpėja įrašinėjant greitai judantį 
objektą.

• Kai Kūrybiško valdymo režimas nustatytas į [Miniatiūros efektą], punktai judantiems 
vaizdams 4K, 4:2:2/10 bitų ir „ALL-Intra“ formatams negalimi.

 Apie įrašytų judančių vaizdų suderinamumą
Net jei judantys vaizdai tinka jų paleisties prietaisams, jų vaizdo ir garso kokybė gali būti 
prasta ir jų įrašų informacija gali būti rodoma neteisingai paleisties metu arba šių įrašų gali 
nepavykti paleisti apskritai. Jei kiltų tokių problemų, paleiskite juos iš naujo naudodami šį 
fotoaparatą.
• Norint paleisti judančius vaizdus, kurie įrašyti su [FHD/28M/60p], [FHD/28M/50p], 

[FHD/24M/30p], [FHD/24M/25p] arba [FHD/24M/24p] naudojant [AVCHD] kitu prietaisu arba 
norint juos perkelti į kitą prietaisą, Jums reikės suderinamo „Blu-ray“ diskų grotuvo arba 
kompiuterio, kuriame įdiegta „PHOTOfunSTUDIO“ programinė įranga.

• Dėl informacijos apie judančius vaizdus, kurie įrašyti jų dydį nustatant į [4K] arba [C4K] esant 
[Įrašymo kokybė], žr. “Judančių 4K vaizdų žiūrėjimas/išsaugojimas išoriniame prietaise” psl. 
P328.

• Galite paleisti judančius vaizdus, kurie buvo įrašyti naudojant [MP4 HEVC] per 4K/HDR (HLG 
formato) suderinamą „Panasonic“ televizorių.

• Judantys vaizdai „ALL-Intra“ ir „4:2:2/10 bitų“ formatuose skirti redagavimui kompiuteriu, 
kuris naudojamas video produkcijai. Šie formatai nėra suderinami su televizoriais, grotuvais, 
įrašančiais grotuvais, kuriuos gamina „Panasonic“.
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Kaip nustatyti fokusavimą įrašinėjant judantį vaizdą ([Nuolatinis AF])

Taikytini režimai: 

Fokusavimas keičiasi priklausomai nuo Fokusavimo režimo nustatymo ir [Nuolatinis AF] 
nustatymo, esančio [Judantis vaizdas] meniu.

Fokusavimo 
režimas [Nuolatinis AF] Nustatymų aprašymas

[AFS]/[AFF]/[AFC]
[ĮJUNGTA] Fotoaparatas automatiškai išlaiko objektų 

fokusavimą įrašymo metu.

[IŠJUNGTA] Fotoaparatas išlaiko fokusavimo padėtį įrašymo 
pradžioje.

[MF] [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA] Galite fokusuoti rankiniu būdu.

• Kai fokusavimo režimas nustatytas į [VAF], [LAF] arba [NAF], jei spaudžiate užuolaidėlių 
mygtuką iki pusės įrašinėdami judantį vaizdą, fotoaparatas iš naujo priderins fokusavimą.

• Priklausomai nuo įrašymo sąlygų ir naudojamo objektyvo, gali būti įrašytas veikimo garsas, 
kada veikia Automatinis fokusavimas judančių vaizdų įrašinėjimo metu.

 Rekomenduojama įrašinėti su [Nuolatinis AF] iš [Judantis vaizdas] meniu nustačius į 
[IŠJUNGTA] jei garso įrašymas kelia problemų tam, kad būtų išvengta objektyvo triukšmo 
įrašymo.

• Kai naudojamas priartinimas judančių vaizdų įrašinėjimo metu, fokusavimas gali šiek tiek 
užtrukti.

Automatinis fokusavimo operacijų priderinimas judančių vaizdų 
įrašymui ([AF Įprastinis nustatymas(Video)])

Taikytini režimai: 
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [AF Įprastinis nustatymas(Video)]

[ĮJUNGTA] Įrašo judančius vaizdus naudojant priderinto Automatinio fokusavimo veikimo 
nustatymus.

[IŠJUNGTA] Įrašo judančius vaizdus naudojant pirminius Automatinio fokusavimo veikimo 
nustatymus.

[NUSTATYTI]

[AF greitis] [+] šonas: Fokusavimas pereina į didesnį greitį.
[-] šonas: Fokusavimas pereina į lėtesnį greitį.

[AF jautrumas]

[+] šonas: Kai objekto atstumas keičiasi žymiai, fotoaparatas 
nedelsdamas iš naujo suderina fokusavimą.
[-] šonas: Jau objekto atstumas keičiasi žymiai, fotoaparatas 
truputį palaukia prieš iš naujo suderindamas fokusavimą.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai [Nuolatinis AF] nustatyta į [IŠJUNGTA]
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Garso įvesties lygmens rodymas/nustatymas

[Garso įrašymo lygio rodymas]

Taikytini režimai: 

Garsi įrašymo lygis rodomas įrašymo ekrane.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Garso įrašymo lygio rodymas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Kai [Garso įraš. lygio ribotuvas] nustatytas į [IŠJUNGTA], [Garso įrašymo lygio rodymas] 

užfiksuojamas ties [ĮJUNGTA].

[Garso įraš. lygio koreg.]

Taikytini režimai: 

Sureguliuokite garso įvesties lygį iki 19 skirtingų lygių (-12 dB iki +6 dB).

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Garso įraš. lygio koreg.]

• Rodomos dB reikšmės yra apytikrės.

[Garsas įrašymo lygio ribotuvas]

Taikytini režimai: 

Fotoaparatas reguliuoja garso įvesties lygį automatiškai, iki minimumo sumažina garso 
iškraipymą (traškantis triukšmas), kada garsas būna per didelis.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Garsas įrašymo lygio ribotuvas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
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Laiko kodo įrašymo būdų nustatymas

Taikytini režimai: 

Šis prietaisas automatiškai įrašinėja laiko kodą judančių vaizdų 
įrašymo metu.
• Laiko kodai neįrašomi judančių vaizdų įrašymo metu, kada [Įraš. 

formatas] nustatomas į [MP4] arba [MP4 HEVC].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas]
[Laiko kodo 
rodymas]

Nustatykite, ar norite, kad laiko kodas būtų rodomas įrašymo/atkūrimo 
ekrane.

[Skaičiuoti 
aukštyn]

Nustato laiko kodo skaičiavimo būdą.
[ĮRAŠO METU]:
Skaičiuoja laiko kodą tik tada, kai įrašomi judantys vaizdai.
[LAISVA EIGA]:
Skaičiuoja laiką net tada, kai neįrašinėjama (įskaitant tada, kai ši įranga 
būna išjungta).
• Šis nustatymas užfiksuojamas [ĮRAŠO METU] šiais atvejais.

– Kada nustatomas [Kintantis kadrų skaičius]

[Laiko kodo 
reikšmė]

Nustato pradžios tašką (pradžios laiką) laiko kodui.
[Anuliuoti]:
Nustato į 00:00:00:00 (valandos: minutės: sekundės rėmelį)
[Rankinė įvestis]:
Rankinis valandų, minučių, sekundžių ir laiko rėmelio įvedimas.
[Dabartinis laikas]:
Nustato valandas, minutes ir sekundes pagal esamą laiką ir nustato rėmelį 
į 00.

[Laiko kodo 
režimas]

Nustato laiko kodo įrašymo būdą.
[IR] (Iškrentantis rėmelis):
Fotoaparatas keičia skirtumą tarp įrašyto laiko ir laiko kodo.
• Sekundės ir rėmeliai atskiriami naudojant “.”. (Pavyzdys: 00:00:00.00)
[NIR] (Neiškrentantis rėmelis):
Įrašo laiko kodą be iškrentančio rėmelio.
• Sekundės ir rėmeliai atskiriami naudojant “:”. (Pavyzdys: 00:00:00:00)
• Nustatymas fiksuojamas į [NIR] šiais atvejais.

– Kai [Sistemos dažnis] nustatomas į [50.00Hz (PAL)] arba [24.00Hz 
(KINO TEATRAS)]

– Kai judančių vaizdų kadrų skaičius nustatomas į [24p] per [Įrašymo 
kokybė]

[Laiko kodo 
išvestis]

Generuoja laiko kodą vaizdų išvesčiai per HDMI.
• [Laiko kodo išvestis] gali būti nustatyta tik Kūrybiško video režimas.
• Prietaiso ekranas gali išsijungti priklausomai nuo pajungto prietaiso.

[Išorinio LK 
nustatymas] Nustato laiko sinchronizaciją su išoriniu prietaisu. (P170)

TC 00:01:30:00
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 Sąlygos dėl laiko kodo išvesties į HDMI išvestį
Laiko kodo išvestis į video iš HDMI išvesties įmanoma tik tada, kai tenkinamos šios sąlygos.
Įrašymo metu
• Kai [Laiko kodo išvestis] nustatyta į 

[ĮJUNGTA].
• Kūrybiško video režime.
• Kai [Įraš. formatas] nustatytas į [AVCHD], 

[MP4 (LPCM)] arba [MOV].

Paleisties metu
• Kai [Laiko kodo išvestis] nustatyta į 

[ĮJUNGTA].
• Kai peržiūrimas judantis vaizdas, kuris įrašytas 

naudojant Kūrybiško video režimą.
• Kai [HDMI režimas (Paleistis)] iš [Televizoriaus 

jungtis] nustatyta į [AUTOMATINIS].

Laiko kodo sinchronizavimas su išoriniu prietaisu

Galite sinchronizuoti pirminio laiko kodo reikšmę su išoriniu prietaisu, kuris palaiko laiko 
kodo įvestį/išvestį.
• Galite sinchronizuoti pirminio laiko kodo reikšmę su išoriniu prietaisu tik tada, kai 

[Skaičiuoti aukštyn] iš [Laiko kodas] nustatoma į [LAISVA EIGA] iš Kūrybiško video 
režimo.

A Blykstės sinchronizavimo lizdas
B BNC konversijos laidas (LK ĮĖJIMUI/IŠĖJIMUI) (pridedamas)
C BNC laidas
D Išorinis prietaisas, kuris palaiko laiko kodo įvestį/išvestį.
• Nenaudokite jokių kitų BNC konversijos laidų (skirtu LK ĮĖJIMUI/IŠĖJIMUI) išskyrus 

pridedamą.
• Nenaudokite BNC laidų, kurie ilgesni nei 2,8 m (9,2 pėdos).
• Rekomenduojame naudoti 5C-FB ekvivalentiškus ir dvigubą izoliaciją turinčius BNC laidus.

 Pajunkite prie išorinio prietaiso/Paruoškite sinchronizacijai
Paruošimas:
Išjunkite šią įrangą.
1 Sukite blykstės sinchronizavimo lizdo gaubtelį 

rodyklės kryptimi, kad jį nuimtumėte (1, 2).
• Saugokite, kad nepamestumėte blykstės 

sinchronizavimo lizdo gaubtelio.
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2 Įkiškite BNC konversijos laidą (3) ir sukite 
fiksavimo varžtą, rodyklės kryptimi, kad 
pritvirtintumėte laidą (4).
A  Fiksavimo varžtas

3 Pajunkite BNC konversijos laidą prie išorinio 
prietaiso naudodami BNC laidą ir įjunkite 
fotoaparatą.

4 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
5 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas] → [Skaičiuoti aukštyn] → 
[LAISVA EIGA]

 Sinchronizuokite išorinio prietaiso laiko kodą su fotoaparato (LK IŠĖJIMAS)
Pirminė išorinio prietaiso laiko kodo reikšmė sinchronizuojama pagal fotoaparato laiko kodo 
signalą (LKS).
1 Pajunkite išorinį prietaisą ir atlikite žingsnius, kurie reikalingi norint paruošti 

įrangą laiko kodo sinchronizavimui. (P170)
2 Nustatykite laiko kodo išvesties tipą.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas] → [Išorinio LK nustatymas] → 
[Laiko kodo išvesties nuoroda]

[Įrašymo nuoroda]
Paduoda laiko kodo signalą vaizdams, kuriuos įrašote.
Pasirinkite šį nustatymą, kada naudojate daugiau nei vieną įrašymo 
prietaisą įrašui atlikti.

[HDMI nuoroda]

Paduoda laiko kodo signalą su nedideliu uždelsimu tam, kad jis būtų 
priderintas prie HDMI vaizdų.
Pasirinkite šį nustatymą, kada sinchronizuojate su išoriniu įrašymo 
įrenginiu, kuris prijungtas naudojant HDMI laidą.
• Nustatymas [Įrašymo nuoroda] naudojamas išvesčiai, kada HDMI 

laidas nebūna pajungtas.

3 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas] → [Išorinio LK nustatymas] → 

[LK sąsaja] → [LK išvestis]

• Nejunkite išorinės blykstės prie blykstės sinchronizavimo lizdo po to, kai pasirinksite [LK 
išvestis]. Dėl to fotoaparatas gali neveikti tinkamai.

4 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] norėdami, kad būtų paduodamas laiko kodo 
signalas.
• Laiko kodo signalo išvestis pagrįsta kadrų skaičiumi [Įrašymo kokybė] ir [Laiko kodo 

režimo] (DF/NDF) nustatymu.
• [LK signalo išvesties padavimas (Įrašymo nuoroda)] arba [LK signalo išvesties 

padavimas (HDMI nuoroda)] rodoma ekrane, kai siunčiamas laiko kodas.
5 Įjunkite išorinį prietaisą, kad sinchronizuotumėte laiko kodą.
6 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] norėdami išjungti laiko kodo signalo 

padavimą.
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 Sinchronizuokite fotoaparato laiko kodą su išoriniu prietaisu (LK ĮĖJIMAS)
Pirminė fotoaparato laiko kodo reikšmė sinchronizuojama pagal laiko kodo signalą (LK signalą) 
išoriniame prietaise.
1 Pajunkite išorinį prietaisą ir sekite žingsnius, kurie reikalingi norint paruošti 

laiko kodą sinchronizavimui. (P170)
2 Pasirinkite [Sistemos dažnis], [Įrašymo kokybė] ir [Laiko kodo režimas] (DF/

NDF) nustatymus, kurie geriausiai atitinka laiko kodo signalą pagal norimą 
sinchronizuoti išorinį prietaisą.

MENU  →  [Sąranka] → [Sistemos dažnis]
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įrašymo kokybė]
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas] → [Laiko kodo režimas]

• Kai naudojamas [Anamorfinis(4:3)] iš [Kūrybiškas video] meniu, pasirinkite įrašymo 
kokybė iš [Anamorfinis(4:3)].

3 Įjunkite išorinį prietaisą, kad būtų paduodamas laiko kodo signalas.
• Nustatykite laiko kodo skaičiavimo būdą išoriniame prietaise į laisvą eigą ir paduokite 

signalą.
4 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Laiko kodas] → [Išorinio LK nustatymas] → 
[LK sąsaja] → [LK įvestis]

• Nejunkite išorinės blykstės prie sinchronizavimo lizdo po to, kaip pasirinksite [LK įvestis].
 Dėl to galite apgadinti fotoaparatą.

5 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] norėdami gauti įeinantį laiko kodo signalą.
6 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] norėdami sinchronizuoti laiko kodus.

• Kai bus rodoma [LK signalas susietas sėkmingai], tai reiškia, kad laiko kodas sėkmingai 
sinchronizuotas su išoriniu prietaisu.

• Kai laiko kodas sinchronizuojamas, jis pasirodo ekrane ir fotoaparatas pereina į antraeilio 
prietaiso būklę.

• Kai fotoaparatas yra antraeilio prietaiso būklėje, juodo ir baldo kodo rodymas [ ] 
apkeičiamas vietomis.

• Net tada, kai sistemos dažnis skiriasi tarp fotoaparato ir išorinio prietaiso, pirminės laiko 
kodo reikšmės bus sinchronizuojamos. Turėkite omenyje ir tai, kad laiko kodai praranda 
sinchronizaciją, kada atliekamas skaičiavimas aukštyn.

Jei sinchronizuosite daugiau, nei vieną 
fotoaparatą, šių fotoaparatų laiko kodai bus 
sinchronizuojami pagal išlaikymo laiką tam, kad jie 
galėtų pradėti išlaikymą tuo pat metu.
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• Net jei ir atjungsite BNC laidą, fotoaparatas liks antrinio prietaiso būsenoje.
• Atlikite vieną iš šių operacijų norėdami perjungti fotoaparatą iš antrinio prietaiso būklės.

– Junkite fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklį
– Junkite Įrašymo režimą
– [Sistemos dažnis] keitimas
– [Kintantis kadrų skaičius] nustatymas
– [Įrašymo kokybė] kadrų skaičiaus pakeitimas iš 59.94p/59.94i/29.97p į 23.98p
– [Įrašymo kokybė] kadrų skaičiaus pakeitimas iš 23.98p į 59.94p/59.94i/29.97p
– [Skaičiuoti aukštyn], [Laiko kodo reikšmė] arba [Laiko kodo režimas] nustatymų pakeitimas 

iš [Laiko kodas]

Vaizdų įrašymas su jau esančiomis įrašymo datomis 
([Įrašas su laiko žyme])

Taikytini režimai: 

• Negalėsite ištrinti įrašymo datų, kurios jau yra įrašytos.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įrašas su laiko žyme]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Įrašymo datos nėra įrašomos į 4K serijos failus ir RAW vaizdus.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai įrašinėjama su funkcija Papildomas fokusavimas
– Kai nustatomas [Kintantis kadrų skaičius]
– Kai nustatomas [Anamorfinis(4:3)]
– Kai nustatomas [Spalvų stulpeliai]

10:00:00:00 2018. 12.  1 
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Spalvų stulpelių rodymas/Testavimo tono išvestis

Taikytini režimai: 

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Spalvų stulpeliai]

[SMPTE] [EBU] [ARIB]

• Bus rodomi spalvų stulpeliai ir bus paduodamas testinis tonas.
• Testinį toną galite pasirinkti iš trijų pasirinkčių (-12 dB, -18 dB, and -20 dB) sukdami 

reguliatorių.
• Jei spausite judančio vaizdo mygtuką, spalvos stulpeliai ir testavimo tonas bus įrašyti 

kaip judantis vaizdas.
2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad išeitumėte iš meniu.

• Ryškumas ir spalvos tonas, kuris pasirodo fotoaparate arba vaizdo ieškiklyje gali skirtis 
lyginant su kitais prietaisais, tokiais, kaip išorinis ekranas.

 Patikrinkite vaizdo kokybę kitame prietaise, tokiame, kaip išorinis ekranas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai nustatytas [4K tiesioginis sumažinimas]
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Įrašymas su minimaliu baltos spalvos prisotinimu suspaudžiant vietas 
su per dideliu išlaikymu

Taikytini režimai: 

Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [Kaip 709], galite sureguliuoti įrašymą taip, kad jis 
būtų atliekamas su minimaliu baltos spalvos prisotinimu.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Nuotraukos stilius]

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Kaip 709] ir tada spauskite [Fn2].
3 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte Lūži taško režimo nustatymas, tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

[AUTOMATINIS] Sureguliuoja dalių su per didele ekspozicija kompresijos lygį 
automatiškai.

[RANKINIS]

Leidžia sureguliuoti pagrindinį baltos spalvos tašką ir pagrindinį 
baltos spalvos sumažėjimą rankiniu būdu Leidžia sureguliuoti  
pagrindinį lūžio tašką ir pagrindinio lūžio taško nuolydį rankiniu būdu.
Spauskite / tam, kad pasirinktumėte punktus, tada spauskite 
/ norėdami sureguliuoti.
[TAŠKAS] (pagrindinis lūžio taškas), [NUOLYDIS] (pagrindinio 
lūžio taško nuolydis)
• Sukite priekinį reguliatorių norėdami sureguliuoti pagrindinį lūžio 

tašką, sukite galinį reguliatorių norėdami sureguliuoti pagrindinį 
lūžio taško nuolydį.

• Galima nustatyti šiuos reikšmių diapazonus:
– Pagrindinis lūžio taškas: 80 - 107
– Pagrndinio lūžio taško nuolydis: 0 - 99

[Išj.] –

Žurnalo įrašymas (V žurnalas L)

Taikytini režimai: 

Galite atlikti žurnalo įrašymą nustatydami [Nuotraukos stilius] į [V žurnalas L]. Taip galėsite 
sukurti vaizdus su sodria gradacija atlikdami redagavimą po produkcijos.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Nuotraukos stilius]

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [V žurnalas L] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Įrašymo ekranas ir vaizdų išvestis per HDMI bendrai atrodys tamsiau.
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• LUT peržiūros lentelės) gali būti naudojamos redagavimui po produkcijos. LUT duomenis 
galite atsisiųsti iš žemiau nurodyto palaikančiojo tinklapio.

 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Šis tinklapis yra tik anglų kalba)
• Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [V žurnalas L], apatinė ISO jautrumo zona fiksuojama 

prie [ISO320], o viršutinė fiksuojama prie [ISO25600].
 Įjungus [V žurnalas L]/[Kintantis kadrų skaičius] bus pakeistas esamas ISO jautrumo 

diapazonas, nustatytas pagal [ŽEMAS] arba [AUKŠTAS] iš [Dvigubas pirminis ISO 
nustatymas].

 

L.80 160 800

800 H.20480051200

320 2500

2500 25600

320 1600

1600 25600

 A  Įprastas
 B  [ŽEMAS]
 C  [AUKŠTAS]
 D  Kai nustatytas [Išplėstasis ISO]
 E  Kai nustatytas [V žurnalas L]
 F  Kai nustatyta [V žurnalas L] ir [Kintantis kadrų skaičius]
 Kai ISO jautrumas nustatytas į reikšmę tarp ISO800 ir ISO2500, diapazonas gali persijungti 

tarp [ŽEMAS] ir [AUKŠTAS] norint suteikti prioritetą ISO jautrumui. Iš naujo sureguliuokite 
išlaikymą jei to reikėtų.
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Vaizdų, kuriems pritaikyti LUT duomenys, rodymas

Rodykite vaizdus, kuriems pritaikyti LUT duomenys ekrane, kada [Nuotraukos stilius] 
nustatytas į [V žurnalas L].

 LUT failų įkėlimas
• Palaikomas LUT duomenų formatas:

– Tai “.vlt” formatas, kuris atitinka reikalavimus, nurodytus “VARICAM 3DLUT 
REFERENCINĖJE INSTRUKCIJOJE, red. 1.0”

– Failų pavadinimai, kuriuos sudaro 8 raidžių ir skaitmenų simboliai (išskyrus plėtinį)

Pasiruošimas:
• Išsaugoti LUT duomenis kortelėje. Išsaugoti į pagrindinį („root“) direktoriją (pirmasis rodomas 

aplankas, kada prieinate prie kortelės savo kompiuteryje) su plėtiniu „.vlt“.

1 Įdėkite kortelę su LUT duomenimis į lizdą 1.
2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įprastinis] →  [Monitorius / Ekranas]→ [V-LogL peržiūros 
pagalba] → [Skaityti LUT failą]

3 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte LUT duomenis, kuriuos norite 
importuoti, o tada paspauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

4 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte punktą, kuriam norite registruoti 
duomenis, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Galima registruoti iki 4 LUT duomenų vienetų.
• Jei pasirinksite punktą su registruotais duomenimis, jie bus perrašyti nauja informacija.
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 Naudotino LUT failo pasirinkimas ir V žurnalo L Peržiūros pagalbos įjungimas
MENU  →  [Įprastinis] →  [Monitorius / Ekranas] → [V-LogL Peržiūros pagalba]

[LUT 
pasirinkimas]

Leidžia pasirinkti LUT duomenis, kurie bus naudojami iš prieš tai nustatytų 
([Vlog_709]) ir registruotų LUT duomenų.

[LUT 
monitoriaus 

ekranas]

Nustato monitoriaus/vaizdo ieškiklio nustatymus fotoaparate, kurie turi būti 
taikomi, kada [Nuotraukos stilius] nustatomas į [V žurnalas L].

• [ĮJUNGTA]: Rodo vaizdus naudojant LUT duomenis. [LUT] rodomas 
įrašymo ekrane.

• [IŠJUNGTA]: Rodo [V žurnalas L] vaizdus. [V žurnalas L] rodo įrašymų 
ekrane.

• Šis punktas galimas tik tada, kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [V žurnalas L].
• Kai fotoaparatas yra Atkūrimo režime, ši funkcija taikoma tik judantiems vaizdams, kurie 

įrašomi su [V žurnalas L].
• Norint taikyti LUT duomenis vaizdo išvesčiai per HDMI, nustatykite [LUT HDMI ekranas] iš 

[HDMI Įraš. Išvestis].
• LUT duomenų efektai netaikomi judantiems vaizdams, kurie išsaugomi kortelėje.

[Nuotraukos stilius] nustatymas tinkamas judančiam vaizdui
Šalia [Kaip 709] arba [V žurnalas L], [Kino tipo D] ir [Kino tipo V] iš [Nuotraukos stilius] tinka 
judantiems vaizdams.
• Dėl išsamios informacijos apie [Nuotraukos stilius], žr. P221.
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Nejudančių vaizdų įrašymas judančių vaizdų įrašymo metu

Taikytini režimai: 

Galite įrašinėti nejudančius vaizdus tuo pat metu, kada įrašinėjate judančius vaizdus. 
(Sinchroninis įrašinėjimas)

Judančių vaizdų įrašinėjimo metu paspauskite 
užuolaidėlių mygtuką iki galo, kad įrašytumėte 
nejudantį vaizdą.

• Nejudančių vaizdų įrašymo metu rodomas sinchroninio 
įrašymo indikatorius.

• Įrašymas su Liečiamosios užuolaidėlės funkcija taip pat 
galimas.

 Judančių vaizdų prioriteto arba nejudančių vaizdų prioriteto režimo nustatymas

Taikytini režimai: 

Pasirinkite meniu. (P54)

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Vaizdo režimas įrašymo metu]

[ ]
([Video prioritetas])

• Vaizdai bus įrašomi kada vaizdo dydį nustato [Įrašymo kokybė] 
nustatymas judantiems vaizdams.

• Bus įrašomi tik JPEG vaizdai, kada [Kokybė] nustatyta į [RAW], 
[RAW ] arba [RAW ]. (Kai nustatyta į [RAW], nejudantis vaizdas 
bus įrašytas į [Kokybė] iš [ ].)

• Galima įrašyti iki 80 vaizdų įrašinėjant judantį vaizdą.
 (Judantis vaizdas su [Įrašymo kokybė] dydis [4K]: iki 20 vaizdų)

[ ]
([Nuotraukos 
prioritetas])

• Vaizdai bus įrašomi tokio pat nustatyto dydžio ir kokybės.
• Ekranas užtems vaizdų įrašymo metu. Nejudantis vaizdas bus 

įrašytas judančiame vaizde tuo laikotarpiu, audio turinys nebus 
įrašomas.

• Galima įrašyti iki 20 nejudančių vaizdų judančio vaizdo įrašymo metu. 
(Judantis vaizdas su [Įrašymo kokybė] dydis [4K]: iki 10 vaizdų)

• Vaizdo formatas bus užfiksuotas į [16:9].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kada kadrų skaičius judantiems vaizdams nustatytas į [24p] iš [Įrašymo kokybė] (tik kai 
nustatytas [ ] ([Nuotraukos prioritetas]))

– Kai [Įrašymo kokybė] nustatyta į [C4K]
– Kai pavaros režimas nustatytas į 4K nuotrauka (tik kai nustatytas [ ] ([Nuotraukos 

prioritetas]))
– Kai naudojamas [Iš. tele. konv.] iš [Judantis vaizdas] meniu (tik kai nustatytas [ ] 

([Nuotraukos prioritetas]))

1313
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Judančių vaizdų įrašymas Kūrybiško video 
režimu
Įrašymo režimas: 

Įmanoma rankiniu būdu keisti diafragmą, užuolaidėlės greitį ir SO jautrumą bei įrašyti 
judančius vaizdus.
Galite įrašyti judantį vaizdą su papildomais efektais, tokiais, kaip:

Įrašas Lėtame arba Greitame judėjime ([Kintantis kadrų skaičius])  P182

Perkeliant sufokusuotą padėtį į registruotą padėtį tolygiai ([Fokusavimo 
perėjimas])  P185

Judančių vaizdų įrašymas, kurie įrašomi panoraminiu būdu ir priartinant tuo pat 
metu išlaikant fiksuotą fotoaparato padėtį ([4K tiesioginis sumažinimas])  P186

HDR judančių vaizdų įrašymas (Hibridinis gama logaritmas)  P189

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].

2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Išlaikymo režimas] → [P]/[A]/[S]/[M]

• Operacija diafragmos reikšmės arba užuolaidėlės greičio pakeitimui yra ta pati 
operacija, kuri naudojama režimui perjungti į P, A, S arba M.

Taip pat įmanoma peržiūrėti pasirinkimo ekraną paliečiant
Įrašymo režimas piktogramą įrašymo ekrane. P
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3 Spauskite judesio mygtuką (arba užuolaidėlių mygtuką) norėdami 
pradėti įrašymą.
• Priartinimo arba mygtuko veikimo garsas gali būti įrašytas judančio vaizdo įrašymo 

metu. Jei naudosite liečiamas piktogramas, jos veiks tyliai įrašinėjant judančius 
vaizdus.

1 Lieskite [ ].
2 Lieskite piktogramą.
   : Priartinimas
 F    : Diafragmos reikšmė
 SS : Užuolaidėlės greitis

 : Išlaikymo kompensavimas
ISO/GAIN : ISO jautrumas/Atspalvis (dB)

 : [Garso įraš. lygio koreg.]

3 Vilkite slenkančią juostą, kad 
nustatytumėte.

 : Keičia nustatymą lėtai

 : Keičia nustatymą 
      greitai

4 Spauskite judančio vaizdo mygtuką (arba užuolaidėlių mygtuką) 
norėdami sustabdyti įrašymą.

 [AUTOMATINIS] ISO jautrumas nustatymų keitimas
Nustatykite viršutinę ir apatinę ISO jautrumo ribas kai nustatote [AUTOMATINIS].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [ISO jautrumas (video)]

[ISO automatinis apatinės ribos nustatymas] [160] - [25600]
[ISO automatinis viršutinės ribos nustatymas] [AUTOMATINIS]/[200] iki [51200]

• Situacijose, kur esamas ISO jautrumo diapazonas pakeistas, pavyzdžiui, pakeičiant [Dvigubas 
pirminis ISO nustatymas] nustatymą, esamos ribos taip pat pasikeis.
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Įrašymas Lėtame arba Greitame judesyje ([Kintantis kadrų skaičius])

Lėtai judantys vaizdai (pagreitintas įrašymas)
Nustatykite kadrų skaičių, kuris duoda daugiau kadrų, nei kadrų skaičius naudojant 
[Įrašymo kokybė].
Pavyzdžiui: jei nustatysite [FHD/8bit/100M/24p] į [48] ir įrašinėsite judantį vaizdą, galite 
gauti sulėtinimo 1/2 efektą.

Greitai judantys vaizdai (sulėtintas įrašymas)
Nustatykite kadrų skaičių, kuris duoda mažiau kadrų, nei kadrų skaičius naudojant 
[Įrašymo kokybė].
Pavyzdys: Jei nustatysite [FHD/8bit/100M/24p] į [12] ir įrašinėsite judantį vaizdą, galite 
gauti pagreitinimo 2x efektą.

• Įrašymas kintančiu kadrų skaičiumi įmanomas esant šiems nustatymams per [Įraš. formatas] ir 
[Įrašymo kokybė].

[Įraš. formatas] [Sistemos dažnis] [Įrašymo kokybė]

[AVCHD]
[59.94Hz (NTSC)] [FHD/24M/30p]

[FHD/24M/24p]
[50.00Hz (PAL)] [FHD/24M/25p]

[24.00Hz (KINO TEATRAS)] –
[MP4] –

[MP4 HEVC] –

[MP4 (LPCM)]
[MOV]

[59.94Hz (NTSC)]

[4K/8bit/100M/30p]
[4K/8bit/100M/24p]

[FHD/8bit/100M/60p]
[FHD/8bit/100M/30p]
[FHD/8bit/100M/24p]

[50.00Hz (PAL)]
[4K/8bit/100M/25p]

[FHD/8bit/100M/50p]
[FHD/8bit/100M/25p]

[24.00Hz (KINO TEATRAS)]
[C4K/8bit/100M/24p]
[4K/8bit/100M/24p]

[FHD/8bit/100M/24p]
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1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
2 Pasirinkite punktą, kuris palaiko [Kintantis kadrų skaičius].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įraš. formatas]
• Įrašymas su [Kintantis kadrų skaičius] negali būti atliktas su [MP4] arba [MP4 HEVC].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įrašymo kokybė]
• Punktai, kurie galimi įrašymui su [Kintantis kadrų skaičius] yra rodomi kaip [Galimi KKS] 

ekrane.
3 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Kintantis kadrų skaičius] → [ĮJUNGTA]

4 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte kadrų 
skaičių, kurio pagrindu įrašinėsite.
• Galite pasirinkti reikšmę nuo [2] iki [240].
 Maksimali pasirinktina reikšmė ribojama iki [60] šiems 

judantiems vaizdams:
 – AVCHD judantiems vaizdams
 – C4K/4K judantiems vaizdams
• Peržiūros kampas siaurėja pasirinkus kadrų skaičių, kuris 

didesnis, nei 200 kadrų per sekundę.
5 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].



184

7. Judančių vaizdų įrašymas

• Įjungus [Kintantis kadrų skaičius] pakeičiamas esamas ISO jautrumo diapazonas, kuris 
nustatytas naudojant [ŽEMAS] arba [AUKŠTAS] iš [Dvigubas pirminis ISO nustatymas].

 

L.80 160 800

800 H.20480051200

L.80 160 1250

1250 H.20480051200

 A  Įprastas
 B  [ŽEMAS]
 C  [AUKŠTAS]
 D  Kai nustatytas [Išplėstasis ISO]
 E  Kai nustatytas [Kintantis kadrų skaičius]
 Kai ISO jautrumas nustatomas į reikšmę tarp ISO800 ir ISO1250, diapazonas gali 

persijungti tarp [ŽEMAS] ir [AUKŠTAS] tam, kad suteiktų prioritetą ISO jautrumui. Iš naujo 
sureguliuokite išlaikymą jei reikėtų.

• Automatinis fokusavimas neveikia.
• Audio neįrašoma jei kadrų skaičius skiriasi nuo kadrų skaičiaus, kuris nustatytas per 

[Įrašymo kokybė].
• Jei nustatytumėte kadrų skaičių, kuris didesnis nei 60 kadrų per sekundę, vaizdo kokybė gali 

pablogėti.
• Kai naudojamas keičiamas objektyvas be fokusavimo žiedo, negalėsite nustatyti fokusavimo 

naudodami Rankinis fokusavimas.
• Norėdami peržiūrėti judančius vaizdus, kurie įrašyti naudojant [Kintantis kadrų skaičius] 

išoriniame prietaise arba iškelti judančius vaizdus į išorinį prietaisą, reikės kurio nors iš šių 
prietaisų:
– üSuderinamo „Blu-ray“ diskų įrašančiojo grotuvo
– PC kompiuterio su įdiegta „PHOTOfunSTUDIO“ programa

• Rekomenduojame naudoti trikojį stovą.
• Kai peržiūrite judantį vaizdą, kuris įrašytas naudojant [Kintantis kadrų skaičius], įrašymo laiko 

rodmenys judantiems vaizdams dešiniajame viršutiniame ekrano kampe atrodys skirtingai 
nuo tų, kurie rodomi įprastai peržiūrint judančius vaizdus.

 [ XXmXXs]: Faktinis peržiūros laikas
 [ XXmXXs]: Faktinis praėjęs laikas, kurio metu įrašinėjote judančius vaizdus

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai nustatytas vaizdo efektas [Filtro efektas] iš [Filtro nustatymai]
– Kai nustatytas [4K tiesioginis sumažinimas]
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Fokusavimo padėties tolygus perkėlimas į registruotą padėtį 
([Fokusavimo perėjimas])

Fotoaparatas perkelia fokusavimą iš esamos padėties į anksčiau registruotą padėtį.
1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Fokusavimo perėjimas] → [Fokusavimo 
išraukimo nustatymas] → [POZ 1]/[POZ 2]/[POZ 3]

3 Spauskite [ ].
4 Spauskite /// tam, kad pasirinktumėte fokusavimo padėtį ir tada spauskite 

[MENIU/NUSTATYMAS].
5 Nustatykite fokusavimo padėtį.

• Tai ta pati operacija, kaip ir Rankinis fokusavimo operacija. (P102)
6 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Norėdami registruoti fokusavimo padėtis kitiems punktams, pakartokite žingsnius 
 nuo 2 iki 6.
• Nustatykite žemiau esančius punktus pagal poreikius.

[Fokusavimo perėjimo 
greitis]

Nustato fokusavimo judėjimo greitį.
[SH]/[H]/[M]/[L]/[SL]
• Judėjimo greitis: [SH] (greitai) iki [SL] (lėtai)

[Fokusavimo perėjimas 
Įraš.]

Pradeda Fokusavimo perėjimą kai pradedamas įrašas.
[POS 1]/[POS 2]/[POS 3]/[IŠJUNGTA]

[Fokusavimo perėjimo 
laukimas]

Nustato laukimo laiką prieš pradedant Fokusavimo 
perėjimą.
[10SEC]/[5SEC]/[IŠJUNGTA]

7 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Pradėti] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Norėdami grįžti į nustatymų ekraną, spauskite [EKRAN.].

8 Spauskite judančio vaizdo mygtuką (arba 
užuolaidėlės mygtuką) norėdami pradėti įrašymą.
• Jei įjungėte [Fokusavimo perėjimas Įraš.], Fokusavimo 

perėjimas bus pradėtas, kai pradėsite įrašinėti judantį 
vaizdą.

9 Lieskite [POZ 1], [POZ 2], arba [POZ 3] norėdami 
pradėti Fokusavimo perėjimą.
• Tą pačią operaciją galite atlikti paspausdami / tam, 

kad pasirinktumėte padėtį ir paspausdami [MENIU/NUSTATYMAS].
• MF vedlys rodys esamą fokusavimo padėtį A ir registruotą fokusavimo padėtį B.
• Norėdami baigti | Fokusavimo perėjimas, spauskite [ ].

10 Spauskite judančio vaizdo mygtuką (arba užuolaidėlės mygtuką) norėdami 
sustabdyti įrašymą.

POS 2 POS 3POS 1

POS 1
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• Bet kurios iš žemiau nurodytų operacijų panaikins fokusavimo padėties nustatymus. Norint 
jomis naudotis dar kartą reikės iš naujo registruoti fokusavimo padėtis.
– Paspaudus fotoaparato įjungimo/išjungimo 

jungiklį
– Priartinimo operacija
– Fokusavimo režimo įjungimas

– Įrašymo režimo įjungimas
– Objektyvo keitimas

• Palaikykite tą pačią padėti iki objekto kai nustatysite fokusavimo padėtį.
• Fokusavimo judėjimo greitis priklauso nuo naudojamo objektyvo.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai nustatytas [Kintantis kadrų skaičius]
– Kai nustatytas [4K tiesioginis sumažinimas]
– Kai nustatyti [Spalvų stulpeliai]
– Kai naudojamas keičiamas objektyvas, kuris nepalaiko Fokusavimo režimo [NAF].

Judančių vaizdų įrašymas su panorama ir priartinimas tuo pat metu 
išlaikant fiksuotą fotoaparato padėtį ([4K tiesioginis sumažinimas])

Sumažinat judantį vaizdą iš 4K peržiūros kampo į pilną aukštą definiciją, galite įrašyti 
judantį vaizdą, kuris įrašomas panoraminiu būdu ir priartinamas arba nutolinamas išlaikant 
fiksuotą fotoaparato padėtį.

Panoraminis vaizdas Priartinimas

• Judančio vaizdo dydis automatiškai keičiasi į [FHD].
• Laikykite fotoaparatą tvirtai vietoje įrašymo metu.
1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [4K tiesioginis sumažinimas] → [40SEK]/
[20SEK]

3 Nustatykite sumažinimo pradžios rėmelį.
A  Sumažinimo pradžios rėmelis
• Atliekant nustatymus pirmą kartą, rodomas sumažinimo 

pradžios rėmelis, kurio dydis 1920x1080. (Kai nustatysite 
sumažinimo pradžios ir sumažinimo pabaigos rėmelį, 
pradžios rėmelis ir pabaigos rėmelis, kuriuos būsite iki tol 
nustatę, bus rodomas.)

• Fotoaparatas prisimins rėmelio padėtį ir dydį net tada, kai 
fotoaparatas bus išjungtas.
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Mygtuko 
operacija Lietimo operacija Operacijos aprašymas

/// Lietimas Perkelia rėmelį.

Išskleiskite/
suspauskite

Padidina/sumažina rėmelį.
(Nustatymų diapazonas leidžiamas nuo 
1920x1080 iki 3840x2160.)

[EKRAN.] [Anuliuoti] Grąžina rėmelio padėtį į centrą ir jo dydį į 
pirminius nustatymus.

[MENIU/
NUSTATYMAS] [Nustatyti] Nustato rėmelio dydį ir padėtį.

4 Pakartokite žingsnį 3 ir tada nustatykite galinio kadro 
sumažinimą.
B  Galinio kadro sumažinimas
• Automatinio fokusavimo režimo nustatymas persijungia į 
 [š]. (Neįmanoma nustatyti žmogaus akių ir kūno. Be to, 

negalėsite nurodyti asmens, kuris turi būti sufokusuotas.)

5 Spauskite judančio vaizdo mygtuką (arba užuolaidėlių 
mygtuką) norėdami pradėti įrašymą.
C  Praėjęs įrašymo laikas
D  Nustatykite veikimo laiką

• Nedelsdami atleiskite judančio vaizdo mygtuką (arba 
užuolaidėlių mygtuką) po jo paspaudimo.

• Kai nustatytas veikimo laikas praeis, įrašymas automatiškai 
išsijungs. Norint išjungti įrašymą iki tol, spauskite judančio 
vaizdo mygtuką (arba užuolaidėlių mygtuką) dar kartą.

 Sumažinto kadro padėties ir dydžio keitimas
Spauskite  kai rodomas įrašymo ekranas ir atlikite žingsnius 3 ir 4.

 Norėdami atšaukti [4K tiesioginis sumažinimas] įrašymą
Nustatykite [IŠJUNGTA] žingsnyje 2.

7s7s

20s20s
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 [Įraš. formatas] ir [Įrašymo kokybė] nustatymai, skirti įrašymui

[Įraš. formatas] [Sistemos dažnis] [Įrašymo kokybė]
[AVCHD] -

[MP4]
[59.94Hz (NTSC)] [FHD/24M/30p]

[FHD/24M/24p]
[50.00Hz (PAL)] [FHD/24M/25p]

[24.00Hz (KINO TEATRAS)] –
[MP4 HEVC] –

[MP4 (LPCM)]
[MOV]

[59.94Hz (NTSC)]

[FHD/8bit/100M/60p]
[FHD/ALL-I/200M/30p]
[FHD/10bit/100M/30p]
[FHD/8bit/100M/30p]

[FHD/ALL-I/200M/24p]
[FHD/10bit/100M/24p]
[FHD/8bit/100M/24p]

[50.00Hz (PAL)]

[FHD/8bit/100M/50p]
[FHD/ALL-I/200M/25p]
[FHD/10bit/100M/25p]
[FHD/8bit/100M/25p]

[24.00Hz (KINO TEATRAS)]
[FHD/ALL-I/200M/24p]
[FHD/10bit/100M/24p]
[FHD/8bit/100M/24p]

• Ryškumas išmatuojamas ir atliekamas fokusavimas sumažintame pradžios kadre. Judančių 
vaizdų įrašymo meniu, jie atliekami sumažintame kadre. Norint užfiksuoti fokusavimo padėtį, 
nustatykite [Nuolatinis AF] į [IŠJUNGTA] arba nustatykite Fokusavimo režimas į [MF].

• [Matavimo režimas] bus [ ] (Daugybinis).



189

7. Judančių vaizdų įrašymas

Judančių ADD vaizdų įrašymas (Hibridinis gama logaritmas)

Galite įrašinėti ADD (Aukšto dinaminio diapazono) judančius vaizdus HLG (Hibridinio 
gama logaritmo) formatu nustatant [Nuotraukos stilius] į [Hibridinis gama logaritmas].
Šiuo formatu galite įrašyti ryškius vaizdus, kurie jautrūs per dideliam išlaikymui su 
natūralesnėmis spalvomis, nei galimi įprastiniai formatai.

• „HLG“ yra standartizuotas video formatas, kuris konvertuoja ir išplečia dinaminio vaizdo 
diapazoną su suspaustais didelio apšvietimo vaizdų duomenimis palaikančiajam prietaisui.

• Fotoaparato monitorius ir vaizdo ieškiklis negali rodyti vaizdų HLG formatu.

1 Nustatykite režimo perjungiklį į [ ].
• [Hibridinis gama logaritmas] galimas tik tada, kai fotoaparatas nustatytas į Kūrybiško 

video režimą.
2 Pasirinkite punktą, kuris palaiko funkciją [Hibridinis gama logaritmas].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įraš. formatas]

• [AVCHD] ir [MP4] nepalaiko funkcijos [Hibridinis gama logaritmas].
• Kai nustatomas [Įraš. formatas] į [MP4 HEVC], [Nuotraukos stilius] fiksuojamas į 

[Hibridinis gama logaritmas]. Šiuo atveju Jums nereikės atlikto procedūros nuo žingsnio 
3 ir toliau.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įrašymo kokybė]

• [Hibridinis gama logaritmas] neveikia 8 bitų 4:2:0 judančiam vaizdui.
• Punktai, kurie tinka įrašymui su funkcija [Hibridinis gama logaritmas] ekrane nurodomi 

kaip [HLG galimi].
• Kai naudojamas [Anamorfinis(4:3)] iš [Kūrybiškas video] meniu, pasirinkite įrašymo 

kokybę iš [Anamorfinis(4:3)].
3 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Nuotraukos stilius]

4 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Hibridinis gama logaritmas] ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• [ ] rodoma įrašymo ekrane.

 HDR vaizdų išvestis naudojant C4K/60p arba 4K/60p (C4K/50p arba 4K/50p) 
formatą per HDMI

Norint atlikti HDR išvestį C4K/60p arba 4K/60p (C4K/50p arba 4K/50p) formatu per HDMI, 
pasirinkite žemiau nurodytus nustatymus ir pasirinkite [Hibridinis gama logaritmas] HDMI 
išvesties metu.
– [Įraš. formatas]: [MP4 (LPCM)] arba [MOV]
– [Įrašymo kokybė]: Judantys vaizdai C4K/60p arba 4K/60p (C4K/50p arba 4K/50p) formatu
– [4K/60p bitų režimas] ([4K/50p bitų režimas]) iš [HDMI Įraš. išvestis]: [4:2:2 10 bitų]
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• Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [Hibridinis gama logaritmas], apatinė ISO jautrumo riba 
bus užfiksuota į [ISO320].

 Įjungus [Hibridinis gama logaritmas] pakeis esamą ISO jautrumo diapazoną į [ŽEMAS] arba 
[AUKŠTAS] iš [Dvigubas pirminis ISO nustatymas].

 

L.80 160 800

800 H.20480051200

320 1600

1600 H.20480051200

 A  Įprastas
 B  [ŽEMAS]
 C  [AUKŠTAS]
 D  Kai nustatytas [Išplėstasis ISO]
 E  Kai nustatytas [Hibridinis gama logaritmas]
 Kai ISO jautrumas nustatytas į reikšmę tarp ISO800 ir ISO1600, diapazonas gali persijungti 

tarp [ŽEMAS] ir [AUKŠTAS] tam, kad būtų skiriama pirmenybė ISO jautrumui. Iš naujo 
suderinkite išlaikymą jei reikėtų.

• HDR vaizdai atrodo tamsesni prietaisuose, kurie nepalaiko HLG formato.
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[Kūrybiškas video] meniu

Nustatykite funkcijas, skirtas tik Kūrybiško video režimui.
MENU  →  [Kūrybiškas video]

[Anamorfinis(4:3)]

Galite atlikti įrašymą, kuris tinka anamorfiniam objektyvui. Bus įrašyti judantys vaizdai 4K 
rezoliucija su kadro santykiu 4:3.
• Naudokite 2k anamorfinį objektyvą, kuris palaiko kadro santykį 4:3 [Anamorfinis(4:3)] įrašymui.
 Norint konvertuoti įrašytą turinį į cinemaskopinį santykį (kino kadro santykį) peržiūrėjimui, 

reikės naudoti atitinkamą programinę ir techninę įrangą.
• Pasirinkite [IŠJUNGTA] naudodami 1.33x anamorfinį objektyvą.
1 Pasirinkite įrašymo formatą, kuris palaiko [Anamorfinis(4:3)].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Įraš. formatas] → [MP4 (LPCM)]/[MOV]
• Įrašymas su [AVCHD], [MP4] arba [MP4 HEVC] neįmanomas.

2 Pasirinkite įrašymo kokybę.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Anamorfinis(4:3)]

Punktas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

skaičius
Sparta 
bitais YUV/bit Vaizdo 

kompresija

[4K/A/150M/60p]

59.94Hz
(NTSC)

3328x2496 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/A/400M/30p] 3328x2496 29.97p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/A/150M/30p] 3328x2496 29.97p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/A/100M/30p] 3328x2496 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/A/400M/24p] 3328x2496 23.98p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/A/150M/24p] 3328x2496 23.98p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/A/100M/24p] 3328x2496 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/A/150M/50p]

50.00Hz
(PAL)

3328x2496 50.00p 150 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/A/150M/50p] 3328x2496 25.00p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/A/150M/50p] 3328x2496 25.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/A/150M/50p] 3328x2496 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

[4K/A/400M/24p] 24.00Hz
(KINO 

TEATRAS)

3328x2496 24.00p 400 Mbps 4:2:2/10 bitų ALL-Intra

[4K/A/150M/24p] 3328x2496 24.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bitų Ilgas GOP

[4K/A/100M/24p] 3328x2496 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bitų Ilgas GOP

• Naudokite kortelę, kuri atitinka vieną iš žemiau nurodytų greičio klasės reikalavimų norėdami 
atlikti įrašymą.
– „ALL-Intra“ judantiems vaizdams (400 Mbps): Video greičio klasė 60 arba aukštesnė
– Judančių vaizdų formatams, kurie kitokie, nei aukščiau nurodyti: UHS greičio klasė 3
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14m57s14m57s

3s3s





• Jei aplinkos temperatūra didelė ir judantis vaizdas įrašomas nuolatos, arba, priklausomai 
nuo naudojamos kortelės, po to, kai rodoma [ ], įrašymas gali išsijungti tam, kad 
apsaugotų fotoaparatą. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

• Priklausomai nuo naudojamų anamorfinių objektyvų, gali atsirasti „vinjetės“ ir „vaiduoklių“ 
tipo defektai.

 Dėl to rekomenduojame iš pradžių įrašyti bandomuosius judančius vaizdus.
• Kai naudojamas objektyvas, kuris suderinamas su vaizdo stabilizatoriaus funkcija, vaizdo 

stabilizatoriaus funkcija gali veikti netinkamai. Šiuo atveju išjunkite vaizdo stabilizavimo 
funkciją.

[Pakaitinis įrašymas(video)]

Net ir tada, kai įrašymas sunaudoja kortelės laisvą vietą, fotoaparatas ir toliau įrašinėja 
ištrindamas seniausius įrašytų duomenų segmentus.
• Įmanoma tik tada, kai [Įraš. formatas] nustatytas į [MP4 (LPCM)] arba [MOV] in 

Kūrybiško video režimą.

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Kai atliekamas įrašymas, praėjęs laikas rodomas [ ] (A) ir 

atitinkamai mažėja įrašymui likęs laikas (B).
• Kai įrašui išnaudojama likusi tuščia kortelės atmintis, likęs 

įrašymo laikas pradings ir fotoaparatas toliau įrašinės 
ištrindamas seniausius įrašytų duomenų segmentus.

• Fotoaparatas valdo įrašymo ir ištrynimo procedūras 
suskaidydamas judančius vaizdus į segmentus. Dėl to rodoma 
Įrašymo trukmė trumpėja lyginant su rodoma įprasto įrašymo 
metu.

• Rekomenduojame naudoti pakankamai įkrautą bateriją arba AC adapterį (papildoma 
įranga).

• Įmanoma iki 12 valandų nuolatinio įrašinėjimo.
• [Pakaitinis įrašymas(video)] neįmanomas, kada nėra pakankamai tuščios vietos kortelėje.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai [Įrašymo kokybė] nustatyta į punktą „C4K/4K ALL-Intra“ judantiems vaizdams
– Kai nustatytas [Kintantis kadrų skaičius]
– Kai [Anamorfinis(4:3)] nustatyta į nustatymą, skirtą „ALL-Intra“ judantiems vaizdams
– Kai nustatomas [4K tiesioginis sumažinimas]
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[Sinchro skenavimas]

Tiksliai suderinkite užuolaidėlių greitį, kad sumažintumėte žybsnius ir horizontalias 
juostas.
• Ši funkcija veikia, kada [Išlaikymo režimas] nustatomas arba į [S], arba į [M] iš 

Kūrybiško video režimas.
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Sinchro skenavimas] → [ĮJUNGTA]

2 Pasirinkite Užuolaidėlės greitį /, tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
A  Užuolaidėlės greitis
• Sureguliuokite užuolaidėlės greitį žiūrėdami į ekraną taip, 

kad iki minimumo sumažintumėte žybsnių ir horizontalių 
juostų trikdžius.

• Jei spausite ir laikysite /, užuolaidėlių greitis bus 
sureguliuotas greičiau.

• Taip pat galite sureguliuoti užuolaidėlių greitį įrašymo 
ekrane dalimis, kurios mažesnės nei reguliuojant įprastu būdu.

• Nustačius [Sinchro skenavimas] į [ĮJUNGTA], esamas užuolaidėlių greičio diapazonas 
susiaurės.

246.9246.9
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[Pagrindinio pjedestalo lygis]

Galite sureguliuoti juodą lygį, kuris tarnauja kaip atskaita vaizdams.

- Šonas
Tai sukuria didelio 
kontrasto vaizdą su aiškia 
atmosfera.

+Šonas
Tai sukuria gan miglotą 
atmosferą.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [Pagrindinio pjedestalo lygis]

2 Sukite galinį arba priekinį reguliatorių norėdami 
sureguliuoti nustatymą.
• Kai reguliuojate nustatymą, pasirinkite [0].

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [V žurnalas L]

101055-15-15 -5-5-10-10 00 1515MPLMPLMPLMPLMPLMPLMPLMPL

+4

±0 (Standartinis)
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[SS/Padidinimo operacija]

Galite perjungti užuolaidėlių greičio vienetus ir padidinimo (jautrumo) reikšmes.

[SEK/ISO] Rodo užuolaidėlių greitį sekundėmis ir padidinimą pagal ISO.

[KAMPAS/ISO]
Rodo užuolaidėlių greitį laipsniais ir padidinimą pagal ISO.
• Galimos laipsnių reikšmės (kai [Sinchro skenavimas] nustatyta į 

[IŠJUNGTA]): 11° - 360°

[SEC/dB]

Rodo užuolaidėlių greitį sekundėmis ir padidinimą dB.
• Galimos padidinimo (jautrumo) reikšmės

– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į  
[AUTOMATINIS]:

 AUTO, nuo -8 dB iki 42 dB (skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: nuo 
-14 dB iki 54 dB)

– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į [ŽEMAS]:
 AUTO, nuo -8 dB iki 6 dB (skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: nuo 

-14 dB iki 6 dB)
– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į [AUKŠTAS]:
 AUTO, nuo -10 dB iki 26 dB (skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: 

nuo -10 dB iki 38 dB)
• Galimos padidinimo (jautrumo) reikšmės (Kai nustatytas [Kintantis kadrų 

skaičius])
– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į 

[AUTOMATINIS]:
 AUTO, nuo -8 dB iki 42 dB(skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: nuo 

-14 dB iki 54 dB)
– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į  [ŽEMAS]:
 AUTO, nuo -8 dB iki 10 dB (skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: nuo 

-14 dB iki 10 dB)
– Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į  [AUKŠTAS]:
 AUTO, nuo -6 dB iki 26 dB (skirta [Išplėstinio padidinimo nustatymui]: nuo 

-6 dB iki 38 dB)
• 0 dB atitinka vieną iš šių jautrumo reikšmių.
 Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į  

[AUTOMATINIS] arba [ŽEMAS]: ISO 400
 Kai [Dvigubo pirminio padidinimo nustatymas] nustatytas į  [AUKŠTAS]: 

ISO 2500
• Žemiau nurodytų meniu punktų reikšmės turi keistis taip:

– [Dvigubas pirminis ISO nustatymas] → [Dvigubas pirminis padidinimo 
nustatymas]

– [ISO jautrumas (video)] → [Padidinimo nustatymas]
– [ISO automatinis apatinės ribos nustatymas] → [Automatinis padidinimo 

apatinės ribos nustatymas]
– [ISO automatinis viršutinės ribos nustatymas] → [Automatinis padidinimo 

viršutinės ribos nustatymas]
– [Išplėstasis ISO] → [Išplėstasis padidinimo nustatymas]
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[WFM/vektoriaus aprėptis]

Tai rodo bangos formos monitorių arba vektroskopą įrašymo ekrane.
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Kūrybiškas video] → [WFM/vektoriaus aprėptis]

[BANGA]

Rodo bangos formą.
• Rodo bangos formą fotoaparate ir tai reiškia apšvietimo reikšmes, 

kurios pagrįstos žemiau esančia konversija.
– Juodas lygis yra 0: Apšvietimo reikšmė 16
– Baltas lygis iš 100: Apšvietimo reikšmė 235

A Diapazonas nuo 0 iki 100 rodo punktyrines linijas intervalais po 10.
B IRE (Radijo inžinierių institutas)
C 109 (punktyrinė linija)
D 100
E 50
F 0
G -4 (punktyrinė linija)
H Rodomas pavyzdys

[VEKTORIUS]

Rodo vektroskopą.

I R (raudona)
J G (geltona)
K Ž (žalia)
L P (purpurinė)
M M (mėlyna)
N CI (ciano)
O Rodyti pavyzdį

[IŠJUNGTA] –

2 Spauskite /// tam, kad pasirinktumėte padėties rodymą ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Tiesioginė lietimo operacija taip pat įmanoma iš įrašymo ekrano.
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[Anamorfinio ištempimo rodymas]

Kai naudojamas anamorfinis objektyvas, vaizdai, kurie konvertuojami į cinemaskopinį 
vaizdo santykį, rodomi fotoaparato monitoriuje/vaizdo ieškyklėje.

[ĮJUNGTA]

Rodo vaizdus su konvertuotu vaizdo santykiu, kuris tinka anamorfinio 
objektyvo padidinimui.
• Vaizdai konvertuojami, kad tiktų 2x anamorfiniam objektyvui tokiose 

situacijose:
– Kai nustatytas [Anamorfinis(4:3)] iš [Kūrybiškas video] meniu
– Kai grojamas judantis vaizdas, kuris įrašomas su [Anamorfinis(4:3)].

• Vaizdai konvertuojami, kad tiktų 1.33x anamorfiniam objektyvui tais 
atvejais, kurie viršuje nepaminėti.

[IŠJUNGTA] Rodo vaizdus be anamorfinio vaizdo santykio konvertavimo.

• Dėl informacijos apie [Anamorfinis(4:3)], žr. P191.
• Šie efektai netaikomi judantiems vaizdams, kurie išsaugoti kortelėje.
• Šis efektas netaikomas vaizdams, kurie perduodami per HDMI.

[HLG Peržiūros pagalba]

Kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [Hibridinis gama logaritmas], fotoaparatas konvertuoja 
dinaminį HDR vaizdų diapazoną tam, kad jie būtų rodomi fotoaparato monitoriuje/vaizdo 
ieškiklyje.

[REŽIMAS2] Konvertuoja vaizdus suteikiant pirmenybe pagrindinių objektų ryškumui.

[REŽIMAS1] Konvertuoja vaizdus suteikiant pirmenybę tokių zonų ryškumui, kaip dangus.

[IŠJUNGTA] Rodo HDR vaizdus jų nekonvertuojant.

• Šie nustatymai galimi tik [Kūrybiškas video] meniu, kada [Nuotraukos stilius] nustatomas į 
[Hibridinis gama logaritmas].

• Kai fotoaparatas yra Atkūrimo režime, ši funkcija taikoma tik judantiems vaizdams, kurie 
įrašomi su [Hibridinis gama logaritmas].

• Efektai netaikomi judantiems vaizdams, kurie išsaugomi kortelėje.
• HDR vaizdų dinaminio diapazono konversijos metu [REŽIMAS1] arba [REŽIMAS2] rodoma 

ekrane. Jei funkcija nenaudojama vaizdams konvertuoti, rodoma [HLG].
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Judančių vaizdų įrašymas naudojant pajungtą 
išorinį prietaisą

Išorinis prietaisas/įrašantis grotuvas (HDMI išvestis įrašymo metu)

Galite prijungti fotoaparato [HDMI] lizdą ir išorinį monitorių arba įrašantį grotuvą 
naudodami HDMI laidą. HDMI išvestis kontroliuojama atskirai įrašymui ir atkūrimui. Šiame 
skyrelyje aprašytas HDMI išvesties valdymas įrašymui.
• Paleisties signalai paduodami naudojant [HDMI režimą (Paleistis)] per [Televizoriaus jungtis] iš 

meniu [Sąranka].

A [HDMI] lizdas (tipas A)
B HDMI laidas

C Išorinis įrašantis grotuvas
D Išorinis monitorius

• Naudokite didelės spartos HDMI laidą su HDMI logotipu.
 Laidai, kurie nesuderinami su HDMI standartais, neveiks.
 Didelės spartos HDMI laidas (tipas A – A tipo kištukas, iki 1,5 m (4,9 pėdos) ilgio)
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 Laido laikiklio pritvirtinimas
Laido laikiklis apsaugo HDMI laidą arba USB jungties laidą nuo netyčinio atjungimo ir [HDMI] 
arba USB lizdo apgadinimo.
• Pavyzdys: HDMI laido prijungimas
1 Stumdami A (1), slinkite laido laikiklio 

dalį, kad jį nuimtumėte (2).
2 Laisvai pritvirtinkite laido laikiklį ant 

fotoaparato montavimo vietos (3) ir 
prisukite varžtus rodyklių nurodyta 
kryptimi, kad pritvirtintumėte laido 
laikiklį (4, 5).
• Padėkite fotoaparatą ant stabilaus 

paviršiaus prieš atlikdami darbus.
3 Uždėkite HDMI laidą ant spaustuvo 

dalies (6).
4 Slinkite spaustuvo dalį, kad ją 

pritvirtintumėte prie laido laikiklio (7).
5 Pajunkite HDMI laidą prie [HDMI] lizdo 

(8).
B Palikite truputį laisvumo, kad ši dalis turėtų 

šiek tiek ilgio, t.y. bent 10 cm (0,33 pėdos).
• Taip pat galite pajungti HDMI laidą ir USB 

jungties laidą tuo pat metu, kada tvirtinate 
laido laikiklį.

Laido laikiklio nuėmimas
Norėdami nuimti laido laikiklį, atlikite visą pritvirtinimo procedūrą atvirkštine tvarka.

• Rekomenduojame naudoti HDMI laidą, kurio maksimalus storis yra 6 mm (0,24 colio).
• Tam tikrų laidų tipų pritvirtinti gali nepavykti.
• Laikykite laido spaustuko laikiklį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo neprarytų.
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 Pastabos dėl vaizdų išvesties per HDMI (rūšiuojama pagal Įrašymo režimą)

Įrašymo režimas

Vaizdo santykis

Išvesties nustatymas atliekamas pagal 
[Įrašymo kokybė] nustatymą iš [Judantis 
vaizdas] meniu.
• Kai nustatoma [Anamorfinis(4:3)], 

juodos juostos atsiranda abiejuose 
išvesties vaizdų šonuose.

Išvesties nustatymą lemia [Vaizdo 
santykis] nustatymas, esantis 
[Įraš.] menu.
• Juodos juostos atsiranda 

abejuose išvesties vaizdų 
šonuose, išskyrus vaizdus, kurių 
santykis [16:9].

Dydis/kadrų 
skaičius

Išvesties nustatymą lemia [Įrašymo 
kokybė] nustatymas [Konvertavimas 
žemyn] nustatymas, susietas su [HDMI 
Įraš. išvestis], abu punktai yra [Judantis 
vaizdas] meniu.

Išvesties nustatymą lemia 
pajungtas prietaisas.

Išvesties 
reikšmė bitais

Išvesties nustatymą lemia [Įrašymo 
kokybė] nustatymas [Judantis vaizdas] 
meniu.
• Jei pajungtas prietaisas nepalaiko 

[10bit], nustatymas persijungia į 8 bit.
• Galite nustatyti išvesties bitų reikšmę 

naudodami C4K/60p arba 4K/60p 
(C4K/50p arba 4K/50p) nustatymą.

• Kai [Įraš. zona] nustatoma į [ ] režime išskyrus Kūrybiško video režimą, išvesties vaizdo 
santykio nustatymą, dydį ir kadrų skaičių lemia nustatymas [Įrašymo kokybė], kuris yra 
[Judantis vaizdas] meniu. Išvesties reikšmė yra 8 bit.

• Įrašant judančius vaizdus, išvesties būdas keičiasi į nustatymą, kuris atitinka naudojamą 
Kūrybiško video režime.

• Kol pasikeis išvesties būdas, gali šiek tiek užtrukti.



201

7. Judančių vaizdų įrašymas

 Išvesties bitų reikšmės nustatymas C4K/60p arba 4K/60p (C4K/50p arba 4K/50p)
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → 

 [4K/60p Bitų režimas] ([4K/50p Bitų režimas])

Nustatymai: [4:2:2 10bit]/[4:2:0 8 bit]
• Judančių vaizdų negalėsite įrašyti į kortelę esant [4:2:2 10bit] per HDMI išvestį.
• Ši funkcija veikia tada, kai [Įrašymo kokybė] nustatyta į judančius vaizdus C4K/60p arba 

4K/60p (C4K/50p arba 4K/50p) formatu ir naudojamas Kūrybiško video režimas.

 Vaizdo kokybės nustatymas (dydis/kadrų skaičius) HDMI išvesčiai
Konvertuokite žemyn dydžio/kadrų skaičių, kada judančio vaizdo dydis nustatytas į [4K] 
arba [C4K] per [Įrašymo kokybė].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [Konvertavimas žemyn]

[AUTOMATINIS] Konvertuoja žemyn dydžio/kadrų skaičiaus nustatymus vaizdams pagal 
pajungtą prietaisą, kad juos į jį paduotų.

[4K/30p]
([4K/25p])

Konvertuoja žemyn dydžio/kadrų skaičiaus nustatymus vaizdams iš 
[C4K/60p]/[C4K/50p]/ [4K/60p]/[4K/50p] į [C4K/30p]/[C4K/25p]/[4K/30p]/
[4K/25p], kad juos paduotų.

[1080p] Konvertuoja žemyn dydžio nustatymą iki [1080] ir duoda vaizdų išvestį 
progresyviu formatu.

[1080i] Konvertuoja žemyn dydžio nustatymą į [1080] ir duoda vaizdų išvestį 
sąsajos formatu.

[IŠJUNGTA] Paduoda vaizdus pagal dydį/kadrų skaičių, kuris buvo nustatytas [Įrašymo 
kokybė].

• Kai veikia [Konvertavimas žemyn], fokusavimas su funkcija Automatinis fokusavimas gali 
užtrukti ilgiau, nei įprastai ir nuolatinio fokusavimo eiga gali sulėtėti.
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 HDMI išvesties dydis ir kadrų skaičius, kada naudojamas Kūrybiško video 
režimas (judančių vaizdų įrašymo metu)

Nustatymai [Konvertavimas žemyn] ir [Įrašymo kokybė] lemia HDMI išvesties dydį ir kadrų 
skaičių.
Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į [59.94Hz (NTSC)]:

[Konvertavimas 
žemyn]

Dydis/kadrų skaičius bei [Įrašymo kokybė]
C4K/23.98p 4C4K/29.97p C4K/23.98p 4K/59.94p 4K/29.97p

[AUTOMATINIS] Išvesties nustatymus lemia pajungtas prietaisas.
[4K/30p] C4K/29.97p C4K/29.97p – 4K/29.97p 4K/29.97p
[1080p] 1080/59.94p C4K/29.97p*1 1080/23.98p 1080/59.94p 1080/29.97p*1

[1080i] 1080/59.94i 1080/59.94i – 1080/59.94i 1080/59.94i
[IŠJUNGTA] C4K/59.94p C4K/29.97p C4K/23.98p 4K/59.94p 4K/29.97p

4K/23.98p 1080/59.94p 1080/29.97p 1080/59.94i 1080/23.98p
[AUTOMATINIS] Išvesties nustatymus lemia pajungtas prietaisas.

[4K/30p] – – – – –
[1080p] 1080/23.98p 1080/59.94p 1080/29.97p*1 – 1080/23.98p
[1080i] – 1080/59.94i 1080/59.94i 1080/59.94i –

[IŠJUNGTA] 4K/23.98p 1080/59.94p 1080/29.97p 1080/59.94i 1080/23.98p

*1 Išvestis esant 1080/59.94p jei pajungtas prietaisas reikšmės nepalaiko.

• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į [50.00Hz (PAL)]:

[Konvertavimas 
žemyn]

Dydis/kadrų skaičius bei [Įrašymo kokybė]
C4K/

50.00p
C4K/

25.00P 4K/50.00p 4K/25.00p 1080/
50.00p

1080/
25.00p

1080/
50.00i

[AUTOMATINIS] Išvesties nustatymus lemia pajungtas prietaisas.

[4K/25p] C4K/
25.00P

C4K/
25.00P*2 4K/25.00p 4K/25.00p – – –

[1080p] 1080/
50.00p

1080/
25.00p*2

1080/
50.00p

1080/
25.00p*2

1080/
50.00p

1080/
25.00p*2 –

[1080i] 1080/
50.00i

1080/
50.00i

1080/
50.00i

1080/
50.00i

1080/
50.00i

1080/
50.00i

1080/
50.00i

[IŠJUNGTA] C4K/
50.00p

C4K/
25.00p 4K/50.00p 4K/25.00p 1080/

50.00p
1080/

25.00p
1080/
50.00i

*2 Išvestis esant 1080/50.00p jei pajungtas prietaisas reikšmės nepalaiko.

• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į [24.00Hz (KINO TEATRAS)]:

[Konvertavimas 
žemyn]

Dydis/kadrų skaičius bei [Įrašymo kokybė]

C4K/24.00p 4K/24.00p 1080/24.00p

[AUTOMATINIS] Išvesties nustatymus lemia pajungtas prietaisas.
[1080p] 1080/24.00p 1080/24.00p 1080/24.00p

[IŠJUNGTA] C4K/24.00p 4K/24.00p 1080/24.00p
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 HDMI išvestyje rodomos informacijos nustatymas
Rodo arba paslepia informacijos ekranus.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [Informacijos ekranas]

[ĮJUNGTA] Rodo fotoaparato ekranus tokius, kokie jie yra.
[IŠJUNGTA] Rodo tik vaizdą.

• Bangos formos („waveforms“) iš [WFM/vektoriaus aprėptis] negali būti paduodamos į HDMI 
prietaisus.

 Valdymo informacijos padavimas į išorinį įrašymo įrenginį
Nustatykite, ar išvesties valdymo informacija dėl įrašymo paleidimo/sustabdymo bus 
paduodama į išorinius prietaisus, prijungtus per HDMI laidą.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [HDMI Įrašymo valdymas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• [HDMI Įrašymo valdymas] gali būti nustatytas tik tada, kai [Laiko kodo išvestis] nustatyta į 

[ĮJUNGTA] per Kūrybiško video režimas.
• Valdymo informacija gali būti paduodama tik tada, kaip paduodamas laiko kodas į video iš 

HDMI išvesties įrašymo metu. (P170)
• Valdymo informacija paduodama tada, kai paspaudžiamas judančio vaizdo mygtukas arba 

užuolaidėlių mygtukas net tada, kai judantis vaizdas negali būti įrašomas (pavyzdžiui, kada į 
prietaisą nėra įdėta atminties kortelė).

• Galima valdyti tik suderinamus išorinius prietaisus.

 Dinaminio diapazono HDR vaizdų konvertavimas prieš juos paduodant išvestin 
per HDMI

Kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [Hibridinis gama logaritmas], fotoaparatas konvertuoja 
dinaminį HDR vaizdų diapazoną prieš paduodamas juos į išvestį per HDMI.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [HLG Peržiūros pagalba 
(HDMI)]

[AUTOMATINIS]

Konvertuoja vaizdus prieš paduodant juos į išvestį per HDMI tuo pačiu 
taikant [REŽIMAS2] efektą. Šis konvertavimo nustatymas veikia tik tada, 
kai fotoaparatas pajungiamas prie ne su HDR (HLG formatu) suderinamo 
prietaiso.

[REŽIMAS2] Konvertuoja vaizdus prieš paduodant juos į išvestį per HDMI teikiant 
pirmenybę pagrindinių objektų ryškumui.

[REŽIMAS1] Konvertuoja vaizdus prieš paduodant juos į išvestį per HDMI teikiant 
pirmenybę tokių zonų ryškumui, kaip dangus.

[IŠJUNGTA] Paduoda HDR vaizdus per HDMI jų nekonvertuojant.

• Šis punktas veikia tik tada, kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [Hibridinis gama logaritmas].
• Kai fotoaparatas yra Atkūrimo režime, ši funkcija taikoma tik judantiems vaizdams, įrašytiems 

su [Hibridinis gama logaritmas].
• HDR vaizdų dinaminio diapazono konvertavimo metu, [REŽIMAS1] arba [REŽIMAS2] rodoma 

ekrane. Jei funkcija nenustatyta vaizdų konvertavimui, rodoma [HLG].



204

7. Judančių vaizdų įrašymas

 LUT duomenų taikymas vaizdams, kurie paduodami į HDMI prietaisą
Naudokite LUT (Pažiūrėjimo lentelė) duomenis vaizdams, kurie paduodami į HDMI 
prietaisą, kada [Nuotraukos stilius] nustatytas į [V žurnalas L].

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [LUT HDMI ekranas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Šis punktas veikia tik tada, kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [V žurnalas L].
• Kai fotoaparatas yra Atkūrimo režime, ši funkcija taikoma tik judantiems vaizdams, įrašytiems 

su [V žurnalas L].
• Galite nustatyti LUT duomenis, kad jie būtų taikomi [V-LogL peržiūros pagalba]. (P177)

 Žemyn konvertuoto audio turinio išvestis į HDMI prietaisą
Kai pritvirtinamas XLR mikrofono adapteris (DMW-XLR1: papildoma įranga), audio turinys 
konvertuojamas žemyn į formatą, kuris tinka pajungtam HDMI prietaisui prieš išvestį.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [HDMI Įraš. išvestis] → [Garsas Konvertavimas 
žemyn]

Nustatymai: [AUTOMATINIS]/[IŠJUNGTA]
• Šis punktas veikia tik kada naudojamas XLR mikrofono adapteris.

• Kai naudojate HDMI išvestį įrašymo metu, vaizdas gali būti rodomas su laiko delsa.
• Elektronikos garsai ir elektroninių užuolaidėlių garsai išjungiami.
• Kai tikrinate vaizdą ir garsą iš televizoriaus, kuris prijungtas prie fotoaparato, mikrofonas gali 

sugerti garsus iš televizoriaus garsiakalbių, todėl gali susigeneruoti neįprastas garsas (audio 
triukšmas). Jei taip nutiktų patraukite fotoaparatą toliau nuo televizoriaus ir pamažinkite 
televizoriaus garsą.

• Tam tikri nustatymų ekranai negali būti paduodami per HDMI.
• HDMI išvestis negali būti naudojama šiais atvejais:

– 4Įrašant 4K nuotraukas
– Įrašant su funkcija Papildomas fokusavimas
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Išorinis mikrofonas (papildoma įranga)

Naudojant stereo stacionarų mikrofoną (DMW-MS2: papildoma įranga) arba stereo 
mikrofoną (VW-VMS10: papildoma įranga), galite įrašinėti garsus tokia kokybe, kuri bus 
žymiai geresnė už integruoto mikrofono kokybę.
• Tam tikri papildomi reikmenys gali būti negaunami tam tikrose valstybėse.

1 [MIKR.] terminalo nustatymas, kuris tinka prijungtam prietaisui.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Mikr. lizdas]

MIC  [Mikr. įvestis 
(Pajungiamas maitinimas)]

Išorinis mikrofonas, kuriam reikia maitinimo padavimo iš 
fotoaparato [MIKR.] lizdo.

MIC [Mikr. įvestis] Išorinis mikrofonas, kuriam nereikia maitinimo padavimo iš 
fotoaparato [MIKR.] lizdo.

LINE [Linijos įvestis] Išorinis audio prietaisas su linijos išvestimi

• Nustatymas bus užfiksuotas į [Mikr. įvestis (Pajungiamas maitinimas)] kada bus 
pajungtas stereo stacionarus mikrofonas (DMW-MS2: papildoma įranga).

• Kai naudojamas [Mikr. įvestis (Pajungiamas maitinimas)], jei pajungiama prie išorinio 
mikrofono, kuriam nereikia maitinimo, išorinis pajungtas mikrofonas gali neveikti. 
Patikrinkite prietaisą prieš pajungdami.

2 Išjunkite fotoaparatą.
3 Pajunkite fotoaparatą ir išorinį mikrofoną.

A Kontaktinė pasagėlė
B [MIKR.] lizdas
C Stereo stacionarus mikrofonas (DMW-MS2: papildoma įranga)
 Stereo mikrofonas (VW-VMS10: papildoma įranga)
• Nenaudokite stereo mikrofono laidų, kurie ilgesni nei 3 m (9,8 pėdos).
• Tvirtindami stereo stacionarųjį mikrofoną prie fotoaparato nuimkite blykstės kontakto dangtelį. 

(P152)
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 Diapazono nustatymas, kuriame stereo stacionarus mikrofonas (DMW-MS2: 
papildoma įranga) įrašinės garsus

1 Pritvirtinkite specialių stacionarų stereo mikrofoną prie šio prietaiso, tada 
įjunkite prietaisą.

2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Special. Mikr.]

• Galimi punktai naudojantis stereo stacionariu šautuvo tipo mikrofonu.

[STEREO] Leidžia atlikti stereo įrašymą plačioje teritorijoje.
[OBJEKTYVAS 

AUTO]
Leidžia įrašinėti tokiu diapazonu, kurį automatiškai nustato 
objektyvo žiūrėjimo kampas.

[ŠAUTUVAS] Leidžia įrašinėti viena kryptimi tarsi šautuvo šūvio trajektorija 
filtruojant fono ir aplinkos triukšmus.

[S.ŠAUTUVAS] Leidžia įrašinėti diapazone, kuris dar siauresnis už nustatymą 
[ŠAUTUVAS].

[RANKINIS] Leidžia įrašinėti tokiame diapazone, kurį nustatėte rankiniu būdu.

3 (Kai pasirinkta [RANKINIS])
 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte diapazoną ir tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

 Vėjo sukeliamo triukšmo sumažinimas naudojantis išoriniu mikrofonu
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Vėjo triukšmo sumažinimas]

Nustatymai: [AUKŠTAS]/[STANDARD]/[ŽEMAS]/[IŠJUNGTA]
• Šis punktas galimas tik tada, kai naudojamas išorinis mikrofonas.
• Nustačius [Vėjo triukšmo sumažinimas] gali pakisti bendra garso kokybė.

• Kai pajungiamas išorinis mikrofonas, ekrane rodoma [ ].
• Kai pajungiamas išorinis mikrofonas, [Garso įrašymo lygio rodymas] automatiškai 

nustatomas į [ĮJUNGTA], o garso įrašymo lygis rodomas ekrane.
• Kai išorinis mikrofonas tvirtinamas prie fotoaparato, nelaikykite už išorinio mikrofono, kad 

apsaugotumėte fotoaparatą nuo kritimo.
• Jei įsirašo triukšmas naudojant AC adapterį (papildoma įranga), naudokite bateriją.
• Kai naudojamas stereo mikrofonas (VW-VMS10: papildoma), [Special. Mik.] užfiksuojama 

prie [STEREO].
• Kai [Special Mik.] nustatomas į [OBJEKTYVAS AUTO], [S.ŠAUTUVAS] arba [RANKINIS], 

[Garso išvestis] esant [Judantis vaizdas] meniu, tai užfiksuojama į [ĮRAŠ. GARSĄ].
• Jei nuspausite funkcijos mygtuką į iš kur [Mikr. krypties koregavimas] iš [Fn mygtuko 

nustatymas] nuo [Įprastinis] ([Veikimas]) meniu priskiriamas, kada [Special. Mik.] nustatoma 
į [RANKINIS], rodomas ekranas, kuris leidžia nustatyti diapazoną.

• Dėl išsamesnės informacijos žr. išorinio mikrofono naudojimosi instrukcijas.
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XLR mikrofono adapteris (papildoma įranga)
Pritvirtinę XLR mikrofono adapterį (DMW-XLR1: papildoma įranga) [prie fotoaparato galėsite 
naudoti komercinį XLR mikrofoną tam, kad įrašinėtumėte aukščiausios kokybės aukštis 
rezoliucijos stereo garsą.

A Kontaktinė pasagėlė B XLR mikrofono adapteris (DMW-XLR1: papildoma įranga)
C Komercinis XLR mikrofonas

Pasiruošimas:
• Išjunkite šią įrangą.
• Nuimkite blykstės kontakto dangtelį, kuris pritvirtintas prie fotoaparato. (P152)

 Ėminių dažnio nustatymas
1 Pritvirtinkite XLR mikrofono adapterį prie šio prietaiso blykstės kontakto ir tada 

jį įjunkite.
2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [XLR Mik. adapterio nustatymas]

• Šis punktas galimas tik naudojantis XLR mikrofono adapterį.

[96kHz/24bit] Įrašo aukštos kokybės garsą 96 
kHz/24bit. Veikia tik kai [Įraš. formatas] 

nustatytas į [MOV].[48kHz/24bit] Įrašo aukštos kokybės garsą 48 
kHz/24bit.

[48kHz/16bit] Įrašo aukštos standartinės kokybės garsą 48 kHz/16bit.
[IŠJUNGTA] Įrašo garsą naudojant integruotą mikrofoną.

• Nustatyta garso kokybės taip pat taikoma ir garso išvesčiai per HDMI. Naudodamiesi 
[Garso konvertavimas žemyn] iš [HDMI Įraš. išvestis], galite žemyn konvertuoti garso 
išvesti per HDMI.

• Žemiau nurodyti punktai fiksuojami su šiais nustatymais, kada nustatytas [XLR Mik. 
adapterio nustatymas].
– [Vėjo triukšmo slopintuvas]: [IŠJUNGTA]
– [Garso įraš. lygio ribotuvas]: [IŠJUNGTA]

– [Objektyvo triukšmo slopintuvas]: 
[IŠJUNGTA]

– [Garso išvestis]: [ĮRAŠ. GARS.]
• Šie meniu punktai išjungiami, kada atliekamas [XLR Mik. adapterio nustatymas].

– [Garso įraš. lygio koreg.] – [Special. Mik.]
• Kaip pajungiamas XLR mikrofono adapteris, [Garso įrašymo lygio rodymas] automatiškai 

nustatomas į [ĮJUNGTA].
• Kai XLR mikrofono adapteris pritvirtinamas prie fotoaparato, nelaikykite suėmę tik už XLR 

mikrofono adapterio norėdami saugoti fotoaparatą nuo kritimo.
• Jei įrašomi triukšmai naudojantis AC adapteriu (papildoma įranga), naudokite bateriją.
• Dėl išsamios informacijos žr. XLR mikrofono adapterio instrukciją.
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Ausinės
Galite įrašinėti judančius vaizdus tuo pat metu girdėdami garsus, kurie įrašinėjami – tam 
reikia prie šios įrangos pajungti ausines.

A Ausinių lizdas
B Ausinių lizdas
• Nenaudokite ausinių, kurių laido ilgis 3 m (9,8 pėdos) arba daugiau.
• Kai ausinės pajungtos, elektronikos ir elektroninių užuolaidėlių garsai išjungiami.

 Perjunkite garso išvesties metodą
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Garso išvestis]

[REALUS LAIKAS] Faktinis garsas su laiko delsa. Jis gali skirtis nuo audio įrašo, įrašyto 
judančiame vaizde.

[ĮRAŠ. GARSAS] Garsas, kuris įrašomas judančiuose vaizduose. Šis audio gali būti 
atkuriamas lėčiau, nei faktinis audio.

• Jei naudosite HDMI išvestį įrašymo metu, nustatymas bus užfiksuotas į [ĮRAŠ. GARSĄ].

 Ausinių garsumo reguliavimas

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Įprastinis] →  [Veikimas] → [Regul. nustat.] → [Valdymo 
reguliatoriaus priskyrimas] → [ ]

2 Pajunkite ausines, pasukite valdymo reguliatorių, kai bus rodomas įrašymo 
ekranas arba peržiūrimas judantis vaizdas.

  : Sumažinti garsumo lygį   : Padidinti garsumo lygį

• Taip pat galite sureguliuoti garsumą paliesdami [ ] arba [ ] paleisties metu.

Norint sureguliuoti garsą naudojantis meniu:
MENU  →  [Sąranka] → [Ausinių garsumas]
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Vaizdų peržiūra ir redagavimas

Vaizdų peržiūrėjimas

1 Spauskite [(].

2 Spauskite ◄/►.

►: Paleisti ankstesnį paveikslėlį
◄: Paleisti sekantį paveikslėl

A Kortelės ertmė
• Jei spausite ir laikysite ◄/►, paveikslėlius galėsite 

peržiūrėti vieną po kito iš eilės.
• Paveikslėlių peržiūrą taip pat galima prasukti į priekį arba atsukti atgal sukant 

reguliatorių arba velkant ekraną horizontaliai.
• Galite prasukti į priekį arba atgal paveikslėlius nuolatos laikydami pirštą ant ekrano 

kairės arba dešinė pusių po paveikslėlio prasukimo/atsukimo.
• Galite pakeisti peržiūrėjimui pasirinktą kortelę nuolatos prasukdami/atsukdami 

paveikslėlius.

  Peržiūrai pasirinktos kortelės pakeitimas akimirksniu
Galite perjungti peržiūrai pasirinktą kortelę akimirksniu priskirdami [Ertmės keitimas] 
funkcijos mygtukui.

  Vaizdo siuntimas į tinklo paslaugą
Jei spausite ▼ peržiūrėdami vaizdus vienas po vieno, galite lengvai išsiųsti vaizdą į 
tinklo paslaugą. (P315)

 Norėdami baigti peržiūrą
Spauskite [(] dar kartą arba spauskite užuolaidėlių mygtuką iki pusės.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Šis fotoaparatas atitinka DCF standartą „Dizaino taisyklė kameros failų sistemai“, kurį 

nustatė JEITA – Japonijos elektronikos ir informacinių technologijos pramonininkų 
asociacija“ ir su Exif („Exchangeable Image File Formatavimas“).

 Šis fotoaparatas gali rodyti tik tuos vaizdus, kurie atitinka DCF standartą.
• Šis fotoaparatas gali tinkamai nepaleisti vaizdų, kurie įrašyti kitais prietaisais, o tam tikros 

fotoaparato funkcijos gali neveikti|.

1/981/981/98
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Judančių vaizdų peržiūra
Šis prietaisas sukurtas peržiūrėti judantiems vaizdams naudojant AVCHD, MP4 and MOV 
formatus.
• Judantys vaizdai rodomi su judančių vaizdų piktograma ([ ]).

Spauskite ▲ norėdami paleisti peržiūrą.
A Judančio vaizdo įrašymo laikas

• Po to, kai bus paleista peržiūra, praėjęs laikas bus rodomas 
ekrane. Pavyzdžiui,  minutės ir 30 sekundžių rodoma kaip 
[8m30s].

• Tam tikra informacija (įrašymo informacija ir t.t.) nerodoma 
judantiems vaizdams, įrašytiems naudojant [AVCHD].

• Lietimas [ ] ekrano viduryje leidžia peržiūrėti judančius vaizdus.

■ Operacijos judančių vaizdų peržiūros metu

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

▲ Paleistis/Pauzė ▼ Sustabdyti

◄

Greitas 
prasukimas*1

►

Greitas 
prasukimas*1

Atsukimas po 
kadrą (pauzės 
metu)*2

Prasukimas po 
kadrą (pauzės 
metu)

Sumažinti garsumo 
lygį

Padidinti garsumo 
lygį

*1 Greito prasukimo/atsukimo greitis didėja paspaudus ►/◄.dar kartą.
*2 Kai judantis vaizdas, įrašytas [AVCHD], atsukamas po kadrą, kadrai bus rodomi intervalais 

po maždaug 0,5 sekundės.

• Personaliniame kompiuteryje judančius vaizdus galite peržiūrėti naudodamiesi 
„PHOTOfunSTUDIO“.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Judančių vaizdų, kurie įrašyti skirtingu [Sistemos dažnio] nustatymu, paleisti nepavyks.

12s12s12s
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Nejudančių vaizdų sukūrimas iš judančio vaizdo

1 Spauskite ▲ norėdami įjungti judančio vaizdo peržiūros pauzę.
• Spauskite / tiksliai sureguliuoti pauzės padėtį, kada judantis vaizdas perjungtas į 

pauzę.

2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Tą pačią operaciją galima atlikti paliečiant [ ].

• Nejudantys vaizdai bus išsaugoti [Vaizdo santykiu] [16:9] ir [Kokybė] [A]. Pikselių skaičius 
skirsis priklausomai nuo peržiūrimo judančio vaizdo.
– Kai judančio vaizdo dydis nustatytas į [C4K] per [Įrašymo kokybė]: 4096x2160 (9 M)
– Kai judančio vaizdo dydis nustatytas į [4K] per [Įrašymo kokybė]: 3840x2160 (8 M)
– Kai judančio vaizdo dydis nustatytas į [FHD] per [Įrašymo kokybė]: [S] (2 M)

• Nejudantys vaizdai, kurie sukurti iš judančio vaizdo, gali būti prastesnės kokybės, nei įprasta 
vaizdo kokybė.

• [ ] rodoma peržiūros metu jei nejudantys vaizdai sukuriami iš judančių vaizdų.
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Peržiūros būdo perjungimas

Naudojimasis Peržiūros priartinimu

Sukite galinį reguliatorių dešinėn.
1x → 2x → 4x → 8x → 16x

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

– Padidina/sumažina ekraną dideliais žingsniais.

– Išskleiskite/
suspauskite Padidina/sumažina ekraną mažais žingsniais.

/// Vilkimas Perkelia padidintą zoną (padidintos peržiūros metu).

–
Prasuka arba atsuka vaizdą išlaikant ą patį padidinimą 
ir tą pačią priartinimo padėtį. (Peržiūros priartinimo 
metu)

• Kiekvieną kartą, kai du kartus paliesite ekraną, ekranas persijungs iš padidinto į įprastą vaizdą.

2.0X2.0X2.0X
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Kelių ekranų rodymas (Peržiūra keliais ekranais)

Sukite galinį reguliatorių kairėn.
1 ekranas → 12 ekranų → 30 ekranų → Kalendoriaus 
ekrano rodymas
A  Kortelės ertmė
• Peržiūra atliekama atskirai kiekvienam kortelės lizdui. Galite 

pasirinkti ir perjungti kortelę peržiūrėjimui paspausdami [Fn3].
• Jei galinis reguliatorius pasukamas dešinėn, bus rodomas 

ankstesnis peržiūros ekranas.
• Galima perjungti peržiūros ekraną paliečiant šias piktogramas.

– [ ]: 1 ekranas
– [ ]: 12 ekranų
– [ ]: 30 ekranų
– [ CAL ]: Kalendoriaus ekrano rodymas

• Ekranas gali būti perjungiamas palaipsniui velkant ekraną aukštyn arba žemyn.
• Paveikslėliai, kurie rodomi naudojant [ ], negali būti peržiūrėti iš naujo.

 Norint grįžti į Įprastas paleidimas
Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte paveikslėlį ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Jei pasirinksite judantį vaizdą, jis bus paleistas automatiškai.

Vaizdų rodymas pagal įrašymo datą (Kalendorinė peržiūra)

1 Sukite galinį reguliatorių atgal, kad būtų rodomas Kalendoriaus ekranas.
2 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte 

įrašymo datą ir spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Bus rodomi tik tie vaizdai, kurie įrašyti atitinkamą datą.
• Sukite galinė reguliatorių tam, kad grįžtumėte į 

Kalendoriaus ekrano rodymą.
3 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą 

ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Peržiūra atliekama kiekvienai kortelės ertmei (kortelei) atskirai. Negalėsite perjungti 
pasirinktos peržiūrai kortelės, kada rodoma „Kalendorius“.

• Vaizdo įrašymo data pasirenkama peržiūros ekrane tampa pasirinkta data, kai rodomas 
Kalendoriaus ekranas.

• Galite rodyti Kalendorių nuo 2000 m. sausio iki 2099 m. gruodžio.
• Jei data fotoaparate nenustatyta, įrašymo data bus nustatyta kaip 2018 m. sausio 1 d..
• Jei darysite nuotraukas po to, kai nustatysite kelionės kryptį [Pasaulio laikas], vaizdai bus 

rodomi pagal datas pagal kelionės paskirti Kalendoriaus peržiūroje.

8765432

1514131211109

22212019181716

292827262524

31

23

30

1

SUN SATFRITHUWEDTUEMON

2018 12

1/98

Fn3
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Vaizdų grupės peržiūra
Vaizdų grupę sudaro keli vaizdai. Vaizdus galite peržiūrėti arba ištisai, arba po vieną.
• Galite redaguoti arba peržiūrėti visus vaizdus grupėje vienu metu.
 (Pavyzdžiui, jei ištrinsite vaizdų grupę, bus ištrinti visi grupėje esantys vaizdai.)

[ ]:
Vaizdų grupė išsaugoma vienu metu naudojant funkciją [4K 
FOTOGRAFAVIMO išsaugojimas dideliais kiekiais].
[ ]:
Vaizdų grupė, kurią sudaro vaizdai, padaryti naudojant 
funkciją Fokusavimo diapazonas.
[ ]:
Vaizdų grupė, kurią sudaro vaizdai, padaryti naudojant 
funkciją Sustabdyto judesio kadras.
[ ]:
Vaizdų grupė, kurią sudaro vaizdai, padaryti naudojant funkciją Sustabdyto judesio 
animacija.

• Vaizdai nebus grupuojami jei juos įrašinėsite nenustatę laikrodžio.

 Nuolatinė Vaizdų grupės peržiūra
Spauskite ▲.
• Tą pačią operaciją galima atlikti paliečiant vaizdų grupės piktogramą ([ ], [ ], [ ]).
• Kai peržiūrima viena vaizdų grupė vienu metu, bus rodomos šios pasirinktys.
 Kai pasirinksite [Serijos peržiūra] (arba [Sekos peržiūra]), pasirinkite vieną iš peržiūros būdų:
 [Nuo pirmojo paveikslėlio]:
 Paveikslėliai rodomi nuolatos nuo pirmojo paveikslėlio grupėje.
 [Nuo esamo paveikslėlio]:
 Paveikslėliai bus rodomi nuolatos nuo rodomo paveikslėlio grupėje.

• Operacijos Paveikslėlių grupės peržiūros metu

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

▲ Nuolatinė peržiūra/
Pauzė ▼ Sustabdymas

◄
Greitas atsukimas

►

Greitas 
prasukimas

Atsukimas (įjungus 
pauzę)

Pirmyn
(įjungus pauzę)

1/981/981/98
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 Grupės vaizdų peržiūrėjimas po vieną vaizdą

1 Spauskite ▼.
• Tą pačią operaciją galima atlikti paliečiant [ ], [ ], 
 [ ], arba [ ].

2 Spauskite ◄/► norėdami vartyti vaizdus.
• Norėdami grįžti į įprastą peržiūros ekraną, spauskite ▼ dar kartą arba lieskite [ ].
• Kiekvienas paveikslėlis grupėje gali būti traktuojamas kaip paprasti paveikslėliai, kada 

jie yra peržiūrimi. (Pavyzdžiui, kaip Peržiūra keliais ekranais, Peržiūra priartinus arba 
ištrinant vaizdus)

1/981/981/98
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Vaizdų ištrynimas
Ištrintų vaizdų atstatyti nebebus įmanoma.

 Vieno paveikslėlio ištrynimas
1 Atkūrimo režime pasirinkite norimą ištrinti paveikslėlį 

ir tada spauskite [ ].
• Tą pačią operaciją galima atlikti paliečiant [ ].

2 Spauskite ▲ tam, kad pasirinktumėte [Ištrinti vieną] ir 
tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

 Norint ištrinti kelis paveikslėlius (iki 100) arba visus paveikslėlius
• Paveikslėlių grupės laikomos vienu paveikslėliu (bus ištrinti visi paveikslėliai, kurie priklauso 

pasirinktai grupei)
• Ištrinti paveikslėlius iš vienos kortelės galite tik vienu metu.
1 Atkūrimo režime spauskite [ ].
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Ištrinti kelis] arba [Ištrinti visus] ir tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Jei pasirinksite [Ištrinti visus], bus ištrinti visi paveikslėliai iš kortelės, kurią rodo 

piktograma.
• Kai pasirinksite [Ištrinti visus], jei pasirinksite [Ištrinti visus be reitingų], galite ištrinti visus 

paveikslėlius, išskyrus tuos, kurie turi reitingus.
3 (Kai pasirinkta [Ištrinti kelis])
 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte 

paveikslėlį, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] 
tam, kad nustatytumėte. (Pakartokite šį žingsnį)
• [ ] pasirodys pasirinktuose paveikslėliuose.
 Norėdami atšaukti pasirinkimą, spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS] dar kartą.
• Paveikslėliai rodomi atskirai pagal kortelės ertmę.
 Galite perjungti rodomą kortelę paspausdami [Fn3].

4 (Kai pasirinkta [Ištrinti kelis])
 Spauskite [EKRAN.] norėdami vykdyti.

• Priklausomai nuo trinamų paveikslėlių skaičiaus trynimas gal šiek tiek užtrukti.

Fn3
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Naudojimasis meniu funkcijomis

Meniu sąrašas

[Išmanusis automatinis] menu

:  [Išmanusis automatinis] meniu

• [[Išmanusis automatinis režimas] (P65)
• [iRanka laikomas naktinis kadras] (P67)

• [iHDR] (P67)

:  [Kūrybiškas video] meniu

• [Išlaikymo režimas] (P180)
• [Kintantis kadrų skaičius] (P182)
• [Anamorfinis(4:3)] (P191)
• [Pakaitinis įrašymas(video)] (P192)
• [Sinchro skenavimas] (P193)
• [Pagrindinio pjedestalo lygis] (P194)

• [SS/Padidinimo operacija] (P195)
• [WFM/vektoriaus aprėptis] (P196)
• [Anamorfinio ištempimo rodymas] (P197)
• [HLG Peržiūros pagalba] (P197)
• [V-LogL peržiūros pagalba] (P177)
• [Fokusavimo perėjimas] (P185)
• [4K tiesioginis sumažinimas] (P186)

:  [Įprastinis režimas] meniu
Galite pakeisti nustatymus, kurie registruoti įprastiems komplektam (C3). (P84)

Meniu, kurie skirti tik konkretiems 
Įrašymo režimams

[Įraš.]

[Judantis vaizdas]

[Įprastinis]

[Sąranka]

[Mano meniu]

[Paleistis]

 P217

 P218

 P234

 P236

 P251

 P265

 P266

Šie meniu rodomi tik su atitinkamais Įrašymo režimais:
– [Išmanusis automatinis]
– [Kūrybiškas video]
– [Įprastinis režimas]
– [Kūrybiškas valdymas]

A

B
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:  [Kūrybiškas valdymas] meniu

• [Filtro efektas] (P78) • [[Įrašymas tuo pat metu be filtro] (P78)

:  [Įraš.] meniu

• [Vaizdo santykis] (P218)
• [Nuotraukos dydis] (P219)
• [Kokybė] (P220)
• [VAF/LAF] (P87)
• [AF Įprastinis nustatymas(Nuotrauka)] (P88)
• [Nuotraukos stilius] (P221)
• [Filtro nustatymai] (P223)
• [Spalvos erdvė] (P224)
• [Matavimo režimas] (P225)
• [Akcentuoti šešėlį] (P225)
• [i.Dinamika] (P226)
• [i.Rezoliucija] (P226)
• [Blykstė] (P155)
• [Raudonų akių pašalinimas] (P227)
• [ISO Jautrumas (nuotrauka)] (P227)
• [Min. užuol. greitis] (P227)
• [Ilg. Užuol. NR] (P228)

• [Atspalvio komp.] (P228)
• [Difrakcijos kompensavimas] (P229)
• [Stabilizatorius] (P144)
• [Iš. tele. konv.] (P147)
• [Skaitmeninis priartinimas] (P149)
• [Serijos greitis] (P115)
• [4K FOTOGRAFAVIMAS] (P117)
• [Savęs fotografavimo/filmavimo laikmatis] 

(P134)
• [Sustabdytas judesys/Animacija] (P135, 137)
• [Tylusis režimas] (P229)
• [Užuolaidėlės tipas] (P230)
• [Užuolaidėlių delsa] (P231)
• [Kronšteinas] (P140)
• [HDR] (P231)
• Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais: 

(P233)
• [Įrašas su laiko žyme] (P173)

[Vaizdo santykis]

Taikytini režimai: 

Juose įmanoma pasirinkti paveikslėlių vaizdo santykį, tam, kad jie būtų priderinti prie 
spausdinimo arba peržiūros būdo specifikos.

MENU  →  [Įraš.] → [Vaizdo santykis]

[4:3] [Vaizdo santykis] - 4:3 TV
[3:2] [Vaizdo santykis] - 35 mm juostos kamera

[16:9] [Vaizdo santykis] - 16:9 TV
[1:1] Keturkampis vaizdo santykis
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[Nuotraukos dydis]

Taikytini režimai: 

Nustatykite pikselių skaičių.
Kuo didesnis pikselių skaičius, tuo kokybiškesnės bus vaizdo detalės net jas spausdinant 
ant didelio formato.

MENU  →  [Įraš.] → [Nuotraukos dydis]

Kai vaizdo santykis yra [4:3]. Kai vaizdo santykis yra [16:9].

Nustatymai Vaizdo dydis Nustatymai Vaizdo dydis

[L] (10M) 3680 x 2760 [L] (9M) 4016 x 2256

[  M] (5M) 2592 x 1944 [  M] (4.5M) 2816 x 1584

[  S] (2.5M) 1824 x 1368 [  S] (2M) 1920 x 1080

Kai vaizdo santykis yra [3:2]. Kai vaizdo santykis yra [1:1].

Nustatymai Vaizdo dydis Nustatymai Vaizdo dydis

[L] (10M) 3840 x 2560 [L] (7.5M) 2752 x 2752

[  M] (5M) 2736 x 1824 [  M] (3.5M) 1936 x 1936

[  S] (2.5M) 1920 x 1280 [  S] (2M) 1360 x 1360

• Kai nustatoma [Iš. tele. konv.], [ ] bus rodoma ant vaizdo dydžių pagal kiekvieną vaizdo 
santykį, išskyrus [L].

• [Nuotraukos dydis] negali būti nustatytas, kada atliekamas įrašinėjimas naudojant funkcijas 
4K nuotrauka arba Papildomas fokusavimas.
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[Kokybė]

Taikytini režimai: 

Nustatykite kompensavimo santykį, kuriuo vaizdai bus išsaugomi.

MENU  →  [Įraš.] → [Kokybė]

Nustatymai Failo formatas Nustatymų aprašymas
[A]

JPEG

JPEG vaizdams su šio formato kokybe teikiama pirmenybę.

[›]
Standartinės JPEG kokybės vaizdas.
Tai naudinga, kada reikia didinti kadrų skaičių nekeičiant 
pikselių skaičiaus.

[ ]
RAW + JPEG Galite įrašinėti RAW vaizdus ir JPEG vaizdus ([A] arba 

[›]) tuo pat metu.[ ]
[ ] RAW Galite įrašinėti tik RAW vaizdus.

Nustatymai [RAW dydis 
bitais]

Nustato įrašymo bitų gylį RAW vaizdams.
[14bit] / [12bit]
• Pasirinkus [14bit] gradacija bus geresnė, tačiau serijos greitis 

bus lėtesnis.

  Apie RAW
RAW formatas susijęs su duomenų formatu vaizdams, kurie nebuvo apdoroti. Norint 
peržiūrėti ir redaguoti RAW vaizdus reikia fotoaparato ir tam skirtos programinės 
įrangos.
• Galite apdoroti RAW vaizdus per [RAW apdorojimas] iš [Paleisties] meniu.
• Naudokite programinę įrangą („SILKYPIX Developer Studio“ iš „Ichikawa Soft Laboratory“) 

norėdami apdoroti ir redaguoti RAW failus PC kompiuteryje.

• Kai ištrinate vaizdą, kuris įrašytas naudojant [ ] arba [ ], tiek RAW, tiek JPEG 
vaizdai bus ištrinti tuo pat metu.

• Nustatymas susietas su [A], kada įrašymas atliekamas su 4K nuotraukos arba Papildomo 
fokusavimo funkcija.
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[Nuotraukos stilius]

Taikytini režimai: 

Galite pasirinkti efektus, kurie atitiktų vaizdų tipą, kuriuos norite įrašyti.
MENU  →  [Įraš.] → [Nuotraukos stilius]

[Standartinis] Tai standartinis nustatymas.

[Gyvas] Gyvumo efektas su dideliu prisotinimu ir kontrastu.

[Natūralus] Švelnus efektas su žemu kontrastu.

[Juodai baltas] Vienspalvis efektas be atspalvių.

[L.Juodai baltas] Juodai baltas efektas su sodria gradacija ir aiškiai išreikštais 
juodais akcentais.

[Peizažas] Efektas, tinkantis peizažams su ryškiu mėlynu dangaus fonu 
ir žaluma.

[Portretas] Efektas portretams su sveika ir gražia oda ir tonais.

[Įprastinis1]

Naudoja iš anksto nustatytus nustatymus.
[Įprastinis2]

[Įprastinis3]

[Įprastinis4]

[Kinas D] Suteikia pirmenybę dinaminiam diapazonui, naudojant gama 
atspalvius, kurie skirti kino tipo vaizdams. Tinka redagavimui.

[Kinas V] Suteikia pirmenybę kontrastui naudojant gama atspalvius, 
kurie skirti kino tipo vaizdams.

[Kaip 709]
Leidžia iki minimumo sumažinti baltos spalvos prisotinimą 
naudojant gama atspalvių korekciją, kuri atitinka Įraš.709*1 
siekiant suspausti dalis su per dideliu išlaikymu (balti lankai).

[Hibridinis gama 
logaritmas]*2

Efektas, kuris naudojamas HDR judančių vaizdų įrašymui 
HLG formatu.

[V žurnalas L]
Gama kreivės efektas, kuris skirtas redagavimui po 
produkcijos. Jo dėka galima pridėti sodrios gradacijos 
vaizdams redagavimo po produkcijos metu.

*1 Įraš.709 – trumpinys, kuris sudarytas pagal „ITU-R rekomendacija BT.709“ – standarto 
aukštos kokybės transliavimui.

*2 Jie gali būti nustatyti tik Kūrybiško video režimui.

• Esant Išmanusis automatinis plius režime:
– Galima nustatyti tik [Standartinis] arba [Juodai baltas].
– Šie nustatymai bus perstatyti į [Standartinis] kai fotoaparatas perjungiamas į kitą Įrašymo 

režimą arba ši įranga išjungiama.
– Vaizdo kokybės koreguoti neįmanoma.

• Kai [Įraš. formatas] nustatomas į [MP4 HEVC], [Nuotraukos stilius] bus užfiksuotas į 
[Hibridinis gama logaritmas].
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 Vaizdo kokybės koregavimas
1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte tipą iš 

Nuotraukos stilius.
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktus, 

tada spauskite ◄/► norėdami koreguoti.

[Kontrastas]*1,2
[+] Didina skirtumą tarp vaizdo ryškumo ir tamsumo.

[‒] Sumažina skirtumą tarp ryškumo ir tamsumo 
paveikslėlyje.

[Aštrumas]
[+] Nustatomas didelis vaizdo aštrumas.
[‒] Vaizdo fokusavimas švelnus.

[Trikdžių 
sumažinimas]

[+] Sumažinamas trikdžių poveikis vaizdui.
Gali šiek tiek pablogėti vaizdo rezoliucija.

[‒] Trikdžių sumažinimo efektas sumažinamas. Galite 
gauti aukštesnės rezoliucijos vaizdus.

[Prisotinimas]*2,3 [+] Spalvos vaizde gyvesnės.
[‒] Spalvos vaizde tampa natūralios.

[Spalvos 
tonas]*3

[+] Pridedamas melsvas tonas.
[‒] Pridedamas geltonas tonas.

[Atspalvis]*2,4

[+]
Reguliuojamas spalvos tonas visam vaizdui. Jei 
matote raudoną spalvą kaip atskaitos tašką, tai 
perkelia atspalvius į labiau violetinę/purpurinę.

[‒]
Reguliuojamas spalvos tonas visam vaizdui. Jei 
matote raudoną spalvą kaip atskaitos tašką, tai 
perkelia atspalvius į labiau geltoną/žalią.

[Filtro efektas]*4

[Geltona] Pagerina objekto kontrastą. (Efektas: Silpnas) 
Žydras dangus gali būti įrašytas aiškiai.

[Oranžinė]
Pagerina objekto kontrastą. (Efektas: Vidutinis)
Mėlynas dangus gali būti įrašytas tamsesne mėlyna 
spalva.

[Raudona]
Padidina objekto kontrastą. (Efektas: Stiprus)
Mėlynas dangus gali būti įrašytas daug tamsesne 
mėlyna spalva.

[Žalia] Žmonių oda ir lūpos atrodo natūralesnės.
Žali lapai atrodo ryškesni ir išvaizdesni.

[Išj.] —

*1 Neįmanoma reguliuoti, kada nustatyta [Kaip 709].
 Neįmanoma reguliuoti, kada nustatyta [Hibridinis gama logaritmas].
*2 Neįmanoma reguliuoti, kada nustatyta [V žurnalas L].
*3 [Spalvos tonas] rodomas tik tada, kai pasirenkama [Vienspalvis] arba [L.Vienspalvis]. 

Kitais atvejais bus rodomas [Prisotinimas].
*4 [Filtro efektas] rodomas tik tada, kai pasirenkama [Vienspalvis] arba [L.Vienspalvis]. Kitais 

atvejais bus rodoma [Atspalvis].
• Jei reguliuojate vaizdo kokybę, [+] rodoma šalia Nuotraukos stiliaus piktogramos ekrane.

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

DISP.カスタム登録

-5-5 00 +5+5 ±0

±0S

±0

±0

±0
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• Galite pasirinkti Knee Mode nustatymą, kada nustatoma [Kaip 709]. Dėl išsamesnės 
informacijos žr. P175.

 Nustatymų registravimas į [Įprastinis1] - [Įprastinis4]

1 Sureguliuokite vaizdo kokybę atlikdami žingsnį 2 „Vaizdo kokybės 
reguliavimas“, tada spauskite [EKRAN.].

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte vietą, kur registruosite nustatymą, tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

[Filtro nustatymai]

Taikytini režimai: 

Galite pridėti vaizdo efektus (filtrus) iš Kūrybiško valdymo režimas. (P77)
MENU  →  [Įraš.] → [Filtro nustatymai] → [Filtro efektas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]/[NUSTATYTI]

 Pakeiskite nustatymus naudodamiesi liečiamuoju ekranu

1 Lieskite [ ].

2 Lieskite punktą, kurį norite nustatyti.

 [ ]: Vaizdo efekto ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

 [ ]: Pasirenka vaizdo efektą (filtrą)

 [ ]: Reguliuoja vaizdo efektą

• [Grubus vienspalvis]/[Šilkinis vienspalvis]/[Minkštas]/[Žvaigždžių filtras]/[Saulės spinduliai] 
neveiks šiais atvejais.
– Kūrybiško video režime
– Įrašinėjant judančius vaizdus

• [Miniatiūros efektas] neveiks naudojant [Anamorfinis(4:3)].
• Viršutinė ISO jautrumo riba nustatoma į [ISO 6400].
• ISO jautrumas [Aukštas Dinaminis] bus užfiksuotas į [AUTOMATINIS]. Net tada, kai 

[Dvigubas pirminis ISO nustatymas] iš [Įprastinis] ([Išlaikymas]) meniu nustatytas į [ŽEMAS] 
arba [AUKŠTAS], tai veikia taip, kaip nustačius į [AUTOMATINIS].

• Kai naudojamas [Filtro efektas], negalėsite naudoti meniu arba įrašymo funkcijų kurių nėra 
Kūrybiško valdymo režime.

 Pavyzdžiui, Baltos spalv. balansas bus užfiksuotas į [AWB], o blykstė bus nustatyta į [Œ] 
(išjungta priverstinė blykstė).

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Šiais atvejais [Filtro nustatymai] neveiks:

– Kai [Įrašymo kokybė] nustatyta į [MP4 HEVC]
– Kai naudojamas [4K tiesioginis sumažinimas]

EXPS
EXPSEXPS

EXPS
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 Fotografavimas ir su vaizdo efektu, ir be vaizdo efekto tuo pat metu 
([Sinchroninis įrašymas be filtro])

Galite paspausti užuolaidėlės mygtuką vieną kartą ir tuo pat metu padaryti dvi nuotraukas 
– vieną su vaizdo efektu, o kitą – be jo.

MENU  →  [Įraš.] → [Filtro nustatymai] → [Sinchroninis įrašymas be filtro]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Nuotrauka su vaizdo efektu bus padaryta pirmiausiai.
• Naudojant Automatinė peržiūra funkciją bus rodoma tik nuotrauka su vaizdo efektu.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Įrašymas tuo pat metu be filtro] neveiks šiais atvejais:

– Įrašinėjant nejudančius vaizdus tuo pat metu įrašinėjant judančius vaizdus (tik tada, kai 
nustatyta į [ ] ([Video prioritetas]))

– Įrašinėjant 4K nuotraukas
– Įrašinėjant naudojant Papildomas fokusavimas funkciją
– Įrašinėjant Serijos režime
– Kai [Kokybė] nustatoma į [ ], [ ] arba [ ],
– Kai įrašinėjama su Diapazono funkcija
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojama [Sustabdyto judesio animacija]

[Spalvos erdvė]

Taikytini režimai: 

Atlikite šį nustatymą, kada norite pakoreguoti įrašytų vaizdų spalvos reprodukciją 
asmeniniame kompiuteryje, spausdintuve ir pan.

MENU  →  [Įraš.] → [Spalvos erdvė]

[sRGB] Spalvos erdvė nustatoma į sRGB spalvos erdvę.
Šis nustatymas plačiai naudojamas su kompiuteriais susijusioje aplinkoje.

[AdobeRGB]

Spalvos erdvė nustatoma į AdobeRGB spalvos erdvę.
AdobeRGB dažniausiai naudojama verslo tikslais, tokiais, kaip profesionalus 
spausdinimas, nes ji turi didesnį reprodukuojamų spalvų diapazoną nei 
sRGB.

• Nustatykite [sRGB] jei nesate gerai susipažinęs su AdobeRGB.
• Nustatymas fiksuojamas prie [sRGB] šiais atvejais.

– Įrašinėjant judančius vaizdus
– Įrašinėjant 4K nuotraukas
– Įrašinėjant su Papildomo fokusavimo funkcija
– Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [Kaip 709] arba [V žurnalas L]
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[Matavimo režimas]

Taikytini režimai: 

Optinio matavimo tipas, skirtas ryškumui matuoti, gali būti pakeistas.

MENU  →  [Įraš.] → [Matavimo režimas]

[ ]
(Daugybinis)

Tai būdas, kuriuo fotoaparatas nustato tinkamą išlaikymą pagal 
šviesumo pasiskirstymą ekrane automatiškai.
Mes paprastai rekomenduojame šį metodą.

[ ]
(Su svoriu centre)

Tai metodas, pagal kurį fokusuojamasi ties objektu ekrano centre ir 
matuojamas visas ekranas tolygiai.

[ ]
(Taškas)

Tai metodas, kurio pagrindu matuojamas objektas 
taške pagal atstumą nuo A.
• Jei nustatote matavimo tarką ties ekrano pakraščiu, 

šiam matavimui neigiamos įtakos gali turėti 
ryškumas aplink vietą.

[Akcentuoti šešėlį]

Taikytini režimai: 

Galite reguliuoti šviesių ir tamsių vaizdo dalių ryškumą tuo pat metu tikrindami ryškumą 
ekrane.

MENU  →  [Įraš.] → [Akcentuoti šešėlį]

 (Standartinis) Būklė, kada nenustatyta jokių koregavimų.

 ((Padidinti kontrastą) Ryškios vietos paryškinamos, tamsios patamsinamos.

 (Sumažinti kontrastą) Ryškios vietos patamsinamos, tamsios - paryškinamos.

 (Paryškinti tamsias vietas) Tamsios virtos paryškinamos.

 (Įprastinis) Gali būti taikomi registruoti nustatymai.

1 Sukite priekinį/galinį reguliatorių tam, kad 
sureguliuotumėte šviesių ir tamsių dalių ryškumą.
A viesi dalis
B Tamsi dalis
• Reguliavimas gali būti atliekamas velkant grafą.
• Norėdami užregistruoti norimus nustatymus, 

spauskite ▲, tada pasirinkite vietą, kur norite 
registruoti nustatymus į ([Įprastinis1] ( )/
[Įprastinis2] ( )/[Įprastinis3] ( )).

2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
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• Ekrano rodymas gali būti perjungtas paspaudus [EKRAN.] ant ryškumo reguliavimo ekrano.

• Išjungus šią įrangą nustatymai, sureguliuoti su  /  /  / , bus grąžinti.
• Kai [Nuotraukos stilius] nustatytas [Kaip 709], [Hibridinis gama logaritmas] arba [V žurnalas 

L], nustatymas fiksuojamas į [ ] (Standartinis)

[i.Dinamika]

Taikytini režimai: 

Kontrastas ir išlaikymas kompensuojami, kada ryškumo skirtumas tarp fono ir objekto yra 
didelis ir t.t.

MENU  →  [Įraš.] → [i.Dinamika]

Nustatymai: [AUTOMATINIS]/[AUKŠTAS]/[STANDARD]/[ŽEMAS]/[IŠJUNGTA]

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kompensacijos efekto gali nepavykti gauti priklausomai nuo įrašymo sąlygų.
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai ISO jautrumas nustatytas į reikšmę, kuri didesnė nei [ISO51200]
– Kai [HDR] nustatyta į [ĮJUNGTA]

• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:
– Kai [Nuotraukos stilius] nustatytas į [Kaip 709], [Hibridinis gama logaritmas] arba [V 

žurnalas L]

[i.Rezoliucija]

Taikytini režimai: 

Vaizdai su aštriu profiliu ir rezoliucija gali būti fotografuojami naudojant Išmaniosios 
rezoliucijos technologiją.

MENU  →  [Įraš.] → [i.Rezoliucija]

Nustatymai: [AUKŠTAS]/[STANDARD]/[ŽEMAS]/[IŠJUNGTA]
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[Raudonų akių pašalinimas]

Taikytini režimai: 

Jei naudojate blykstę, kada naudojamas Raudonų akių sumažinimas ([ ] arba [ ]), 
fotoaparatas nustato raudonas akis ir pakoreguoja vaizdą.

MENU  →  [Įraš.] → [Raudonų akių pašalinimas]
Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• [ ] rodoma piktogramoje, kada ji nustatyta į [ĮJUNGTA].
• Tam tikromis aplinkybėmis raudonų akių pakoreguoti nepavyks.

[ISO Jautrumas (nuotrauka)]

Taikytini režimai: 

Nustatykite apatinę ir viršutinę ISO jautrumo ribas, kada nustatoma [AUTOMATINIS] arba 
[ ].

MENU  →  [Įraš.] → [ISO Jautrumas (nuotrauka)]

[ISO automatinis apatinės ribos nustatymas] [160] to [25600]
[ISO automatinis viršutinės ribos nustatymas] [AUTOMATINIS]/[200] to [51200]

• Situacijose, kur esamas ISO jautrumo diapazonas pakeistas, pavyzdžiui, pakeičiant 
[Dvigubas pirminis ISO nustatymas] jautrumą, atitinkamos ribos taip pat pasikeis.

[Min. užuol. greitis]

Taikytini režimai: 

Nustatykite minimalų užuolaidėlių ISO jautrumą į [AUTOMATINIS] arba [ ].
MENU  →  [Įraš.] → [Min. užuol. greitis]

Nustatymai: [AUTOMATINIS]/[1/16000] į [1/1]

• Užuolaidėlių greitis gali būti mažesnis nei nustatyta reikšmė situacijose, kur tinkamo 
išlaikymo neįmanoma gauti.
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[Ilgas užuol. NR]

Taikytini režimai: 

Fotoaparatas automatiškai pašalina trikdžius, kurie atsiranda, kai sulėtėja užuolaidėlių 
greitis fotografuojant nakties vaizdus ar peizažus.

MENU  →  [Įraš.] → [Ilgas užuol. NR]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• [Vyksta ilgo užuolaidėlės triukšmo sumažinimas] rodoma tuo pat metu, kaip ir užuolaidėlių 
greitis signalo apdorojimui.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Kai naudojamos elektroninės užuolaidėlės

[Atspalvio komp.]

Taikytini režimai: 

Kai ekrano periferija patamsėja dėl objektyvo charakteristikų, galite įrašyti paveikslėlius su 
pakoreguota ekrano periferija ir jos ryškumu.

MENU  →  [Įraš.] → [Atspalvio komp.]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• Kompensacijos efektas gali ir nesigauti priklausomai nuo įrašymo sąlygų.
• Trikdžiai paveikslėlio periferijoje gali atsirasti esant didesniam ISO jautrumui.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Korekcija neįmanoma šiais atvejais:

– Kai naudojamas [Iš. tele. konv.]
– Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas
– Kai nustatomas kintantis kadrų skaičius 
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[Difrakcijos kompensavimas]

Taikytini režimai: 

Fotoaparatas padidina rezoliuciją koreguodamas sulietą vaizdą dėl difrakcijos, kada 
uždaryta diafragma.

MENU  →  [Įraš.] → [Difrakcijos kompensavimas]

Nustatymai: [AUTOMATINIS]/[IŠJUNGTA]

• SKompensavimo efekto gali būti nepasiekta dėl įrašymo sąlygų
• Trikdžiai gali išryškėti esant didesniam ISO jautrumui.

[Tylusis režimas]

Taikytini režimai: 

Išjungia veikimo garsus ir šviesos išvestį vienu metu.

MENU  →  [Įraš.] → [Tylusis režimas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Audio iš garsiakalbio bus išjungtas kartu su blykste, AF pagalbos lemputė taip pat bus 

išjungta. Bus atlikti šie nustatymai.
– [Blykstės režimas]: [Œ] (priverstinė blykstė išjungta)
– [Užuolaidėlės tipas]: [EŽUOL]
– [AF pagalbos lemputė]: [IŠJUNGTA]
– [Pypsėjimo garsumas]: [s] ((IŠJUNGTA)
– [El. užuolaidėlių garsumas]: [ ] (IŠJUNGTA)

• Net kai nustatyta [ĮJUNGTA], šios funkcijos švies/mirksės.
– Būklės indikatorius
– Savęs filmavimo/fotografavimo laikmačio indikatorius
– BELAIDŽIO ryšio lemputė

• Garsus fotoaparatas skleidžia nepriklausomai nuo Jūsų operacijų, t.y. diafragmos garsas ir 
pan., kurio pašalinti neįmanoma.

• Būtinai laikykitės privatumo ir teisių principų, susijusių su fotografuojamu objektu, 
kada naudojatės šia funkcija. Naudokite ją savo rizika.
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[Užuolaidėlės tipas]

Taikytini režimai: 

Pasirinkite užuolaidėlių tipą, kurios bus naudojamos fotografavimui.

MENU  →  [Įraš.] → [Užuolaidėlės tipas]

[AUTOMATINIS] Perjungia užuolaidėlių greitį automatiškai priklausomai nuo 
įrašymo sąlygų ir užuolaidėlės greičio.

[MUŽUOL] Daro nuotraukas Mechaninių užuolaidėlių režime.

[EŽUOL] Daro nuotraukas Elektroninių užuolaidėlių režime.

Mechaninės užuolaidėlės Elektroninės užuolaidėlės

Blykstė O –

Užuolaidėlių 
greitis (sek.) B (lemputė)*1/60 iki 1/8000 1*2 iki 1/16000

Užuolaidėlių 
garsas Mechaninis užuolaidėlių garsas Elektroninis užuolaidėlių garsas*3

*1 Šis nustatymas galimas tik Rankinio išlaikymo režime.
*2 Iki ISO jautrumo [ISO6400]. Kai nustatymas aukštesnis nei [ISO6400], užuolaidėlių greitis 

bus didesnis nei 1 sekundė.
*3 Elektroninės užuolaidėlės nustatymus galima pakeisti per [El. užuolaidėlių garsumas] ir [El. 

užuolaidėlių tonas] iš [Pypsėjimas] per meniu [Sąranka].
• Elektroninis užuolaidėlių režimas leidžia fotografuoti nesukeliant užuolaidėlių vibracijos.

• Kai [ ] rodoma ekrane, paveikslėliai bus fotografuojami naudojant elektronines 
užuolaidėles.

• Kai judantis objektas įrašomas naudojant elektronines užuolaidėles, objektas gali 
nuotraukoje atrodyti iškraipytas.

• Kai elektroninės užuolaidėlės naudojamos esant dienos šviesos lempų arba LED 
apšvietimui ir pan., nuotraukoje gali atsirasti horizontalūs brūkšniai. Tokiais atvejais 
reikėtų sumažinti užuolaidėlių greitį.
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[Užuolaidėlių delsa]

Taikytini režimai: 

Norint sumažinti rankų judėjimo arba užuolaidėlių vibracijos poveikį, užuolaidėlės 
įjungiamos praėjus nustatytam laikui.

MENU  →  [Įraš.] → [Užuolaidėlių delsa]

Nustatymai: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[IŠJUNGTA]

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– vKai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Kai [HDR] nustatyta į [ĮJUNGTA]

[HDR]

Taikytini režimai: 

Galite suderinti 3 vaizdus su skirtingais išlaikymo lygmenimis į vieną paveikslėlį su 
kokybiška gradacija.
Galite iki minimumo sumažinti gradacijos praradimą ryškiai apšviestose vietose ir 
tamsiose vietose, kur, pavyzdžiui, kontrastas tarp fono ir objekto yra didelis.
Kombinuotas vaizdas, atliktas su HDR, įrašomas kaip JPEG.

MENU  →  [Įraš.] → [HDR]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]/[SET]

 Nustatymų keitimas

[Dinaminis 
diapazonas]

[AUTOMATINIS]: Automatiškai sureguliuoja išlaikymo diapazoną pagal 
skirtumus tarp tamsių ir šviesių zonų.

[±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]:
Sureguliuoja išlaikymą pagal pasirinktus išlaikymo 
parametrus.

[Automatinis 
sulygiavimas]

[ĮJUNGTA]: Automatiškai koreguoja fotoaparato sujudinimą (kadro 
sujudėjimą) ir kitas problemas, dėl kurių gali kilti vaizdo 
nesulygiavimo problema.
Rekomenduojama naudoti fotoaparatą laikant ir 
fotografuojant rankose.

[IŠJUNGTA]: Vaizdo nesulygiavimas nekoreguojamas.
Rekomenduojama naudoti kartu su trikoju stovu.
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• Nejudinkite fotoaparato nuolatinio fotografavimo metu po to, kaip paspausite užuolaidėlės 
mygtuką

• Negalėsite daryti sekančios nuotraukos tol, kol nuotraukų kombinacija nebus baigta.
• Judantis objektas gali būti įrašytas su nenatūraliais išsiliejimais.
• Peržiūros kampas gali šiek tiek susiaurėti, kada [Automatinis sulygiavimas] nustatytas į 

[ĮJUNGTA].
• Blykstė fiksuojama prie [Œ] (priverstinė blykstė išjungta).

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [HDR] neveikia vaizdams, kurie įrašyti judančių vaizdų įrašymo metu.
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Kai įrašinėjama Serijos režime
– Kai įrašinėjama su Diapazono funkcija
– Kai [Kokybė] nustatyta į [ ], [ ] arba [ ]
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio animacija] (tik kai nustatytas [Automatinis 

fotografavimas])
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Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

Taikytini režimai: 

Suteikia keleriopo išlaikymo efektą (iki 4 laiko intervalų vienam vaizdui)
MENU  →  [Įraš.] → Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:

1 Spauskite▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Paleisti] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

2 Apsispręskite dėl kompozicijos ir padarykite pirmąją 
nuotrauką.
• Kai padarysite nuotrauką, spauskite užuolaidėlių mygtuką 

iki pusės žemyn, kad padarytumėte nuotrauką.
• Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktą ir tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] dėl vienos iš šių 
operacijų.
– [Sekantis]:  Perėjimas prie sekančios nuotraukos.
– [Perfotografuoti]: Grįžti į pirmąją nuotrauką.
– [Išeiti]:  Įrašykite pirmosios nuotraukos vaizdą, tada užbaikite kelių 
    išlaikymų fotografavimo sesiją.

3 Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo išlaikymo naudojimas.
• Norėdami išsaugoti įrašytas nuotraukas ir užbaigti Daugybinę ekspoziciją, spauskite 

[Fn4] fotografavimo metu.
4 Spauskite ▼ tam, kad pasirinktumėte [Išeiti] ir tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Taip pat galite spausti užuolaidėlių mygtuką iki pusės 

norėdami užbaigti.

 Nustatymų keitimas

[Auto Gain] Jei pasirinksite [IŠJUNGTA], visi išlaikymo rezultatai bus atlikti taip, kaip 
jie yra. Kompensuokite išlaikymą jei reikėtų, priklausomai nuo objekto.

[Persidengimas]

Jei pasirenkate [ĮJUNGTA], galite taikyti Keleriopą išlaikymą anksčiau 
įrašytiems vaizdams. Kai pasirenkama [Paleisti], bus rodomi vaizdai 
pirmojoje kortelėje. Pasirinkite RAW vaizdą ir spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS] norėdami tęsti įrašymą.

• Įrašymo informacija rodoma vaizdams, kurie padaryti su keliais išlaikymais, įrašymo 
informacijoje pagal vėliausiai padarytą nuotrauką.

• Punktai, kurie nurodyti pilka spalva meniu ekrane negali būti nustatyti daugybinio išlaikymo 
metu.

• [Persidengimas] veikia tik tada, kai šiuo prietaisu daromi RAW vaizdai.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio animacija]
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  [Judantis vaizdas] meniu

• [Įraš. formatas] (P162)
• [Įrašymo kokybė] (P162)
• [Laiko kodas] (P169)
• [VAF/LAF] (P87)
• [Nuolatinis AF] (P167)
• [AF Keičiamas nustatymas(Video)] (P167)
• [Nuotraukos stilius] (P221)
• [Filtro nustatymai] (P223)
• [Atspindėjimo lygis] (P234)
• [Matavimo režimas] (P225)
• [Akcentuoti šešėlį] (P225)
• [i.Dinamika] (P226)
• [i.Rezoliucija] (P226)
• [ISO jautrumas (video)] (P181)
• [Atspalvio komp.] (P228)
• [Difrakcijos kompensavimas] (P229)
• [Stabilizatorius] (P144)

• [Judėj. Sumažinimas] (P234)
• [Iš. tele. konv.] (P147)
• [Skaitmeninis priartinimas] (P149)
• [Vaizdo režimas įrašymo metu] (P179)
• [Įrašas su laiko žyme] (P173)
• [Garso įrašymo lygio rodymas] (P168)
• [Garso įraš. lygio koreg.] (P168)
• [Garso įraš. lygio ribotuvas] (P168)
• [Vėjo triukšmo slopintuvas] (P235)/
  [Vėjo triukšmo sumažinimas] (P206)
• [Objektyvo triukšmo slopintuvas] (P235)
• [Specialus mikr.] (P206)
• [Mikr. lizdas] (P205)
• [Garso išvestis] (P208)
• [XLR Mik. adapterio nustatymas] (P207)
• [HDMI Įraš. išvestis] (P198)
• [Spalvų stulpeliai] (P174)

[Atspindėjimo lygis]

Taikytini režimai: 

Pasirinkite apšvietimo diapazoną, kuris atitiktų video naudojimą.
MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Atspindėjimo lygis]

 

Nustatymai: [0-255]/[16-235]/[16-255]
• Jei nustatysite [Įrašymo kokybė] į 10 bitų judančio vaizdo nustatymą, esamos pasirinktys persijungs 

į [0-1023], [64-940] ir [64-1023].
• Ši funkcija veikia tik judantiems vaizdams. Nejudančių vaizdų nuotraukos (įskaitant tas, kurias 

padarote judančių vaizdų įrašymo metu) bus padarytos naudojant [0-255].
• Kai [Įraš. formatas] nustatomas į [AVCHD] arba [MP4], [0-255] iš [Atspindėjimo lygis], prietaisas 

persijungs į [16-255].
• Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [Hibridinis gama logaritmas], nustatymas užfiksuojamas į 
 [64-640].
• Kai [Nuotraukos stilius] nustatomas į [V žurnalas L], nustatymas užfiksuojamas į [0-255].

[Judėj. Sumažinimas]

Taikytini režimai: 

Užuolaidėlių greitį galima užfiksuoti, kad būtų sumažintas judėjimas arba nebūtų juostų 
judančiame paveikslėlyje.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Judėj. Sumažinimas]
 

Nustatymai: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[IŠJUNGTA]
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[Vėjo triukšmo slopintuvas]

Taikytini režimai: 

Tai sumažins vėjo sukeliamą triukšmą, kuris sklinda nuo integruoto mikrofono, bei 
pagerins garso kokybę.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Vėjo triukšmo slopintuvas]

Nustatymai: [AUKŠTAS]/[STANDARD]/[IŠJUNGTA]
• [AUKŠTAS] efektyvumas sumažina vėjo sukeliamą triukšmą minimalizuodamas žemo dažnio 

garsus jei nustatomas stiprus vėjas.
• [STANDARTINIS] ištraukia ir sumažina tik vėjo sukeliamą triukšmą neblogindamas garso 

kokybės.
• Efektas priklauso nuo įrašymo sąlygų ir ne visada gali būti akivaizdus.
• Ši funkcija veikia tik su integruotu mikrofonu.
 Kai pajungiamas išorinis mikrofonas, rodoma [Vėjo triukšmo sumažinimas].

[Objektyvo triukšmo slopintuvas]

Taikytini režimai: 

Galite sumažinti keičiamo objektyvo priartinimo garsą naudodami elektrinį priartinimą, 
kuris naudojamas judančių vaizdų įrašymui.

MENU  →  [Judantis vaizdas] → [Objektyvo triukšmo slopintuvas]

Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Ši funkcija veikia tik tada, kai naudojamas keičiamas objektyvas, kuris palaiko elektra valdomą 

priartinimą.
• Kai naudojama ši funkcija, garso kokybė gali skirtis nuo garso kokybės įprasto veikimo metu.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Mikr. lizdas] nustatytas į [Linijos įvestis] ir audio išvestį, [Objektyvo triukšmo slopintuvas] 

neveiks.
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:  [Pasirinktinis] meniu

 [Išlaikymas]
• [Dvigubas pirminis ISO nustatymas] (P109)
• [ISO padalos] (P237)
• [Išplėstasis ISO] (P237)
• [Išlaikymo komp. anuliavimas] (P237)

 [Fokusavimas / Atleisti užuolaidėlę]
• [AF/AE užraktas] (P105)
• [AF/AE užrakto laikymas] (P237)
• [Užuolaidėlių AF] (P237)
• [Paspaudimo pusiau atleidimas] (P237)
• [Greitas AF] (P238)
• [Akių sensoriaus AF] (P238)
• [Tikslus nurodymas AF Setting] (P238)
• [AF pagalbos lemputė] (P238)
• [Fokusavimas/Atleidimo pirmenybė] (P239)
• [Fokusavimo perjungimas į Vert / Hor] (P95)
• [Kilpos judėjimo fokusavimo rėmelis] (P239)
• [AF zonos ekranas] (P239)
• [AF+MF] (P240)
• [MF pagalba] (P240)
• [MF pagalbos ekranas] (P240)

 [Veikimas]
• [Fn mygtuko nustatymas] (P59)
• [G.MENIU] (P241)
• [Regul. nustat.] (P45)
• [Vairalazdės nustatymas] (P47)
• [Operacijos užrakinimo nustatymas] (P241)
• [Video mygtukas] (P241)
• [Lietimo nustatymai] (P241)

 [Monitorius / Ekranas]
• [Automatinė peržiūra] (P242)
• [Vienspalvis gyvas peržiūrėjimas] (P242)
• [Nuolatinė peržiūra] (P242)
• [Gyvo vaizdo pagerinimas] (P242)
• [V-LogL peržiūros pagalba] (P177)
• [Suvedimas] (P243)
• [Histograma] (P243)
• [Kreipiančioji linija] (P244)
• [Video kreipiančioji linija] (P244)
• [Centrinis žymeklis] (P244)
• [Akcentuoti] (P244)
• [Zebra raštas] (P245)
• [Išlaik.matuoklis] (P245)
• [MF vedlys] (P245)
• [LVF/Monitoriaus ekr. nustatymas] (P48)
• [Monit. Inform. ekranas] (P246)
• [Įraš. zona] (P246)
• [Video prioritetų ekranas] (P246)
• [Meniu vedlys] (P246)

 [Objektyvas / Kita]
• [Objektyvo padėties atstatymas] (P247)
• [Didelio priartinimo objektyvas] (P150)
• [Objektyvo Fn mygtuko nustatymas] (P247)
• [Veido atpaž.] (P248)
• [Profilio sąranka] (P250)
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MENU  →  [Nustatymas] →  [Išlaikymas]

[ISO padalos]

Galite sureguliuoti ISO jautrumo nustatymus kas 1/3 EV.

Nustatymai: [1/3 EV]/[1 EV]

[Išplėstasis ISO]

Tai praplečia ISO jautrumą. Žemutinė ir apatinė ISO jautrumo ribos keičiasi į [ISO80] ir 
[ISO204800] atitinkamai.

[Išlaikymo komp. anuliavimas]

Išlaikymo reikšmė gali būti anuliuota, kada keičiamas Įrašymo režimas arba išjungiamas 
fotoaparatas.

MENU  →  [Nustatymas] →  [Fokusavimas / Atleisti užuolaidėlę]

[AF/AE užrakto laikymas]

Kai pasirenkama [ĮJUNGTA], fokusavimas ir išlaikymas užrakinami net paspaudus ir 
atleidus [AF/AE UŽRAKTAS].
Norėdami išjungti užrakinimą, spauskite [AF/AE UŽRAKTAS] dar kartą.

[Užuolaidėlių AF]

Nustatykite, ar norite, kad fokusavimas būtų reguliuojamas automatiškai iki pusės 
nuspaudus užuolaidėlių mygtuką.

[Paspaudimo pusiau atleidimas]

Užuolaidėlės nedelsdamos įsijungs paspaudus šį mygtuką iki pusės.
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[Greitas AF]

Jei tik fotoaparatas laikomas stabiliai, jis automatiškai fokusuoja ir koreguoja fokusavimą 
greičiau, todėl viskas greičiau nustatoma iki paspaudimo.

• Baterija bus eikvojama greičiau nei įprastai.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Peržiūros režime
– Prasto apšvietimo situacijose

[Akių sensoriaus AF]

Fotoaparatas automatiškai reguliuoja fokusavimą, kada akių sensorius aktyvus.

• [Akių sensoriaus AF] gali neveikti nepakankamo apšvietimo sąlygomis.

[Tikslus nurodymas AF nustatymui]

[Tikslus nurodymas AF 
laikui]

Nustato laiką, kuriam ekranas padidinamas, kada užuolaidėlių 
mygtukas nuspaudžiamas iki pusės.

[Tikslus nurodymas AF 
ekranui]

Nustato, ar turi būti rodomas pagalbinis ekranas lange, ar per 
visą ekraną.

[AF pagalbos lemputė]

AF pagalbos lemputė apšvies objektą, kai užuolaidėlės mygtukas bus paspaustas 
iki pusės, todėl bus fotoaparatu lengviau sufokusuoti įrašymą nedidelio apšvietimo 
sąlygomis.

• Efektyvus AF pagalbos lemputės veikimo diapazonas priklauso nuo naudojamo objektyvo.
– Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12060) ir platus objektyvas:
 Apie 1.0 m (3,3 pėdos) – 3,0 m (9,8 pėdos)

• Nuimkite objektyvo gaubtą.
• AF pagalbos lemputė gali būti stipriai blokuojama ir ją gali būti sunkiau naudoti fokusavimui 

naudojant didelio diametro objektyvą.
• Nustatymas užfiksuojamas į [IŠJUNGTA] šiais atvejais.

– Kai [Tylusis režimas] nustatytas į [ĮJUNGTA]
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[Fokusavimas/Atleidimo pirmenybė]

Nustatykite, ar teikti pirmenybę fokusavimui, ar užuolaidėlėms funkcijos Automatinis 
fokusavimas metu.
• Gali būti naudojami įvairūs nustatymai pagal Fokusavimo režimo nustatymus ([VAF/LAF], 

[NAF]).

[FOKUSAVIMAS] Išjungia įrašymą, kada fokusavimas nesigauna.

[BALANSAS] Atlieka įrašymą ir kontroliuoja balansą tarp fokusavimo ir 
užuolaidėlės laikų.

[ATLEISKITE] Leidžia įrašinėti net tada, kai fokusavimas nepavyksta.

[Kilpos judėjimo fokusavimo rėmelis]
Kai nustatoma AF zonos padėtis arba MF pagalbos rodymo padėtis, galite judėti iš 
padėties kilpos forma nuo vienos ekrano briaunos iki kitos.

[AF zonos ekranas]
Tai keičia taikomo AF ekrano nustatymą, kada nustatytas Automatinio fokusavimo režimas į [ ] 
([225-Zona]) arba [ ], ir t.t. (Multi nustatymas]).

[ĮJUNGTA]
Rodo įrašymo ekrano AF zonas.
• AF zonos nėra rodomos, kada [ ] (225-Zona) arba [ ], [ ] arba [ ] 

iš [Nustatymas Multi] nustatomas į pirminės AF zonos nustatymus.

[IŠJUNGTA] Rodo AF zonas įrašymo ekrane vos kelias sekundes po to, kai pradedate 
jomis naudotis.

• Net kai nustatyta [ĮJUNGTA], ta pati operacija atliekama, kada veikia [IŠJUNGTA] šiais 
atvejais:
– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kūrybiško video režimas
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[AF+MF]
Kai ĮJUNGTAS AF užraktas, fokusavimo režimas bus nustatytas į [VAF] arba nustatykite A 
Fng [AF/AE UŽRAKTAS]), kada norite atlikti tikslius fokusavimo derinimus rankiniu būdu.

[MF pagalba]

MF pagalbos rodymo būdo nustatymas (padidintas ekranas).
• Galimas nustatymas pagal naudojamą objektyvą.

Kai naudojamas keičiamas objektyvas, kuris turi fokusavimą

[ ] Ekranas padidinamas naudojantis objektyvu arba paspaudus [ ].

[ ] Ekranas padidinamas naudojantis objektyvu.

[ ] Ekranas padidinamas paspaudus [ ].
[IŠJUNGTA] Ekranas neturi būti didinamas.

Kada naudojamas keičiamas objektyvas be fokusavimo žiedo
Nustatymai: [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

• MF pagalba nerodoma šiais atvejais:
– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjama su [4K prieš seriją]
– Kai naudojamas Skaitmeninis priartinimas

[MF pagalbos ekranas]

Nustato, ar MF pagalba (padidintas ekranas) pasirodys kaip langas, ar bus rodomas per 
visą ekraną.
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MENU  →  [Nustatymas] →  [Veikimas]

[G.MENIU]

Jei pasirinksite [PRITAIKYTI], galite priderinti Greitasis meniu nustatymus. (P58)

[Operacijos užrakinimo nustatymas]

Nustato, kokias funkcijas išjungti funkcijos mygtuku [Operacijos užraktas].

[Kursorius] Išjungia kursoriaus mygtuko funkcijas, [MENIU/NUSTATYMAS] 
mygtuką ir kontrolinį reguliatorių.

[Vairalazdė] Išjungia vairalazdės funkcijas.
[Liečiamasis ekranas] Išjungia liečiamojo ekrano funkcijas.
[EKRAN.  mygtukas] Išjungia [EKRAN.] mygtuko funkcijas.

[Video mygtukas]

Įjungia/išjungia judančio vaizdo mygtuką.

[Lietimo nustatymai]

Įjungia/išjungia Lietimo operaciją.

[Liečiamasis 
ekranas] Visos lietimo operacijos.

[Lietimo kortelė] Kortelių veikimas, tokių, kaip [ ] dešiniojoje ekrano pusėje.

[Liesti AF] Operacija, kuri padeda sufokusuoti objektą ([AF]) arba koreguoti 
fokusavimą ir ryškumą ([AF+AE]). (P100)

[Liečiama AF zona] Operacija, skirta AF zonai perkelti liečiant ekraną, kada 
nenaudojamas vaizdo ieškiklis. (P99)
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MENU  →  [Nustatymas] →  [Monitorius / Ekranas]

[Automatinė peržiūra]

Rodo vaizdą iškart po to, kaip jis nufotografuojamas.
• [Trukmės laikas (4K FOTOGRAFAVIMAS)] veikia tik 4K nuotraukų įrašymui, kada [Trukmės 

laikas (Papildomas fokusavimas)] veikia tik įrašymui su Papildomas fokusavimas.
• Jei nustatysite [Paleisties operacijos pirmenybė] į [ĮJUNGTA], galėsite atlikti tam tikras 

peržiūros operacijas Automatinės peržiūros metu. Pavyzdžiui, galite perjungti tarp skirtingų 
peržiūros ekranų tipų arba ištrinti vaizdus.

• Jei pasirinksite [UŽLAIKYTI], padaryta nuotrauka tebebus rodoma tol, kol užuolaidėlės 
mygtukas bus nuspaustas iki pusės. [Paleisties operacijos pirmenybė] bus užfiksuota į 
[ĮJUNGTA].

[Vienspalvis gyvas peržiūrėjimas]

Galite nustatyti įrašymo ekrano rodymą tik juodai ir baltai.

• Net jei naudosite HDMI išvestį įrašymo metu, ši funkcija neveiks pajungtam prietaisui.
• Įrašytiems vaizdams tai įtakos neturės.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Vienspalvis gyvas peržiūrėjimas] neveiks kada naudojamas [Nakties režimas].

[Nuolatinė peržiūra]

Dabar galite patikrinti pasirinktos diafragmos efektus ir užuolaidėlių greitį įrašymo ekrane 
naudodami Rankinio išlaikymo režimą.

• Ši funkcija neveikia naudojant blykstę.

[Gyvo vaizdo pagerinimas]

Ekranas bus rodomas šviesiau, nei įrašytas vaizdas tam, kad galėtumėte patikrinti 
kompoziciją nedidelio apšvietimo aplinkoje, pavyzdžiui, naktį.
• Pasirinkite [NUSTATYTI] norėdami nurodyti Įrašymo režimą, kuriame bus įjungtas [Gyvo 

vaizdo pagerinimas].

• Trikdžiai bus labiau pastebimi ekrane nei įrašytame vaizde.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Gyvo vaizdo pagerinimas] išjungiamas šiais atvejais:

– Koreguojant ekspoziciją (pavyzdžiui, kai užuolaidėlių mygtukas nuspaustas iki pusės)
– Įrašinėjant judantį vaizdą arba 4K nuotraukas
– Kai nustatomas [Filtro efektas] iš [Filtro nustatymai]
– Kai naudojama [Nuolatinė peržiūra]
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[Suvedimas]

Sufokusuotos dalys (ekrano dalys su ryškiais kontūrais) ra išryškinamos, kada 
fokusavimas koreguojamas rankiniu būdu.
• Kai [Surasti lygį] in [NUSTATYTI] nustatoma į [AUKŠTAS], išryškinamos dalys sumažinamos, 

dėl ko galima pasiekti tikslesnės fokusavimo kontrolės.
• Keičiant nustatymą [Surasti lygį] taip pat keičiasi nustatymas [Rodyti spalvą].

[Surasti lygį] [AUKŠTAS] [ŽEMAS]

[Rodyti spalvą]

[ ] (Šviesiai mėlyna) [ ] (Mėlyna)
[ ] (Geltona) [ ] (Oranžinė)
[ ] (Geltona-žalia) [ ] (Žalia)
[ ] (Rožinė) [ ] (Raudona)
[ ] (Balta) [ ] (Pilka)

• Kiekvieną kartą palietus [ ] iš [ ], nustatymas perjungiamas tam, kad būtų [ĮJUNGTA] 
([Surasti lygį]:

 [ŽEMAS]) → [ĮJUNGTA] ([Surasti lygį]: [AUKŠTAS]) → [IŠJUNGTA].
• [Suvedimas] neveikia su [Grubus vienspalvis] iš Kūrybiško valdymo režimo.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Suvedimas] neveikia, kada naudojama [Gyvo vaizdo pagerinimas].

[Histograma]

Rodyti histogramą.
Galite nustatyti padėtį paspausdami ▲/▼/◄/►.
• Tiesioginės lietimo operacijos taip pat įmanomos iš įrašymo ekrano.
• Histograma – tai grafa, kuri rodo ryškumą kartu su horizontalia ašimi (nuo juodos 

iki baltos) ir pikselių skaičių ties kiekvienu ryškumo lygmeniu ant vertikalios ašies.
 Tai leidžia lengvai patikrinti vaizdo išlaikymą.
	A  tamsu
	B  šviesu

• Kai įrašytas paveikslėlis ir histograma neatitinka esant šioms sąlygoms, histograma 
rodoma oranžine spalva.
– Naudojant išlaikymo kompensavimą
– Kai aktyvuojama blykstė
– Kai negaunamas tinkamas išlaikymas, pavyzdžiui, kada apšvietimas nepakankamas.

• Histograma yra Įrašymo režimo atkartojimas.
• Histograma nerodoma, kada nustatyta [WFM/vektoriaus aprėptis].
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[Kreipiančioji linija]

Tai nustatys orientacinių linijų rodymą, kada daroma nuotrauka.
Kai nustatoma [ ], orientacinių linijų padėtys gali būti nustatomos spaudžiant ▲/▼/◄/►.
• Taip pat galite nustatyti padėtį tiesiogiai paliesdami [ ] ant orientacinės linijos įrašymo 

ekrane.

[Video kreipiančioji linija]

Įrašymo ekranas rodo kreipiančias linijas, kurios sulygiuojamos pagal žiūrėjimo kambą 
ir kurios naudojamos norint sumažinti judančius vaizdus naudojant redagavimo įrangą 
asmeniniame kompiuteryje.

[Centrinis žymeklis]

Įrašymo ekrano centras bus rodomas kaip [+].

[Akcentuoti] 

Kai funkcija Automatinė peržiūra aktyvuojama arba kai atliekamas 
peržiūrėjimas, baltos prisotintos vietos ima mirksėti juodai ir baltai.

• Jei yra bet kokių baltų prisotintų vietų, rekomenduojame kompensuoti išlaikymą link 
neigiamo pagal histogramą, o tada padaryti nuotrauką dar kartą.

• Ši funkcija išjungiama 4K nuotraukų peržiūros metu, vaizdų, įrašytų naudojant Papildomo 
fokusavimo funkciją metu, Peržiūros keliais ekranais, Kalendorinės peržiūros ir Peržiūros su 
priartinimu metu.
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[Zebra raštas]

Nurodo dalis, kurios gali būti prisotintos dėl per didelio išlaikymo zebra raštu.

[ZEBRA1] [ZEBRA2]

Pasirinkite [NUSTATYTI] tam, kad nustatytumėte ryškumą, kuris turi būti apdorotas zebra 
raštu.
• Galite pasirinkti ryškumo reikšmę nuo [50%] iki [105%]. Naudodami [Zebra 2], galite pasirinkti 

[IŠJUNGTA]. Jei pasirinksite [100%] arba [105%], tik vietos, kurios jau prisotintos baltai bus 
rodomos zebra raštu. Kuo mažesnė reikšmė, tuo didesnis ryškumo diapazonas turės būti 
apdorojamas naudojant zebra raštą.

• Jei yra baltų prisotintų vietų, rekomenduojame kompensuoti išlaikymą link neigiamo pagal 
histogramą ir tada daryti nuotrauką.

• Rodomas zebra raštas nebus įrašytas.
• Jei priskirsite [Zebra raštas] prie [Fn mygtuko nustatymas] iš [Nustatymas] ([Veikimas]) 

meniu, kiekvieną kartą, kada paspausite funkcijos mygtuką, prie kurio priskirtas nustatymas, 
persijunginės zebra raštas tokia seka:

 [Zebra 1] → [Zebra 2] → [IŠJUNGTA].
 Kai [Zebra 2] nustatoma į [IŠJUNGTA], nustatymas persijungia tokia seka: [Zebra 1] → 

[IŠJUNGTA], kad galėtumėte greičiau pakeisti nustatymą.

[Išlaik.matuoklis]

Rodyti išlaikymo matuoklį.

• Nustatykite į [ĮJUNGTA] tam, kad būtų rodomas Išlaikymo 
matuoklis atliekant Programos keitimą, nustatant diafragmą 
ir užuolaidėlių greitį.

• Netinkamos diapazono vietos rodomos raudona spalva.
2000604.0 9898
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• Kai išlaikymo matuoklis nerodomas, perjunkite informacijos ekraną paspausdami [EKRAN.].
• Jei nebus atliekamos jokios operacijos maždaug 4 sekundes, Ekspozicijos matuoklis 

pranyks.

[MF vedlys]

Kai nustatote fokusavimą rankiniu būdu, rodomas MF vedlys, 
kuris leidžia patikrinti kryptį siekiant gauti fokusavimą.

A Indikatorius ∞ (begalybei) 
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[Monitoriaus info rodymas]

Rodo įrašymo informaciją. (P49, 349)

[Įraš. zona]

Keičia peržiūros kampą judančio vaizdų įrašymo metu ir nejudančio vaizdo įrašymo metu.

Keičia įrašymo zoną pagal peržiūros kampą pagal nejudančių vaizdų 
įrašymui.

Rodo įrašymo zoną pagal peržiūros kampą judančių vaizdų įrašymui.

• Nurodyta įrašymo zona yra apytikrė.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai įrašoma su 4K nuotrauka funkcija arba Papildomas fokusavimas funkcija, [Įraš. zona] 

fiksuojama į [ ].

[Video prioritetų ekranas]

Galite perjungti ekranus, tokius, kaip įrašymo ekranas ir informacija monitoriuje apie 
įrašymą, į tokią, kuri tinkama judančių vaizdų įrašymui.

• Esant Įrašymo režime, bus rodomas esamas įrašymo laikas 
A.

• Monitoriuje esanti įrašymo informacija bus perjungta į 
judančių vaizdų informaciją. (P349)

• Ekspozicijos kompensavimo reikšmės rodymas bus 
perjungtas į atitinkamą diapazoną judantiems vaizdams. 
Reguliuojant ekspozicijos kompensaciją, diapazonas, skirtas 
tik vaizdams, bus rodomas kaip [ ].

14m57s14m57s

• Piktogramos funkcijoms, kurios nėra susijusios su judančiais vaizdais, kaip kad blykstės 
funkcijos arba pikselių skaičius, nebus rodomos.

[Meniu vedlys]

Rodo pasirinkties ekraną, kada nustatomas režimo perjungiklis į [ ].
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MENU  →  [Nustatymas] →  [Objektyvas / Kita]

[Objektyvo padėties atstatymas]

Išsaugoja fokusavimo padėtį išjungus fotoaparatą. Kai keičiami objektyvai, kurie 
suderinami su naudojamu elektriniu priartinimu, yra naudojami, priartinimo padėtis taip pat 
išsaugoma.

[Objektyvo Fn mygtuko nustatymas]

Nustato priskirtiną funkciją keičiamo objektyvo fokusavimo mygtukui.
• Galite iškviesti pasirašytą funkciją nustatydami suderinamo keičiamo objektyvo sufokusavimo 

perjungimo jungiklį į [Fn] ir tada spauskite objektyvo fokusavimo mygtuk¹.

Nustatymai: [Fokusavimo sustabdymas]/[AF/AE UŽRAKTAS]/[AF-ĮJUNGTA]/
[Stabilizatorius]/[Fokusavimo zona nustatyta]/[AF režimas/MF]/[Peržiūrėti]/[Išj.]/
[Atstatyti pirminius nustatymus]

• Kai naudojamas [Fokusavimas sustabdymas], fokusavimas užrakinamas kai sufokusavimo 
mygtukas nuspaudžiamas ir laikomas.
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[Veido atpaž.]

Veido atpažinimas – tai funkcija, kuri suranda veidą, kuris atitinka registruotą veidą ir 
nustato sufokusavimą ir išlaikymą automatiškai. Net jei asmuo yra grupės gale arba ne 
pagrindinėje vietoje, fotoaparatas galės padaryti aiškią jo nuotrauką.

[ĮJUNGTA] Įjungia Veido atpažinimo funkciją.
[IŠJUNGTA] Išjungia Veido atpažinimas funkciją.

[ATMINTIS]

Leidžia registruoti veido vaizdus ir redaguoti bei ištrinti jų informaciją.

Veido nustatymai
Galite pagal veidą registruoti informaciją, tokią, kaip vardai ar gimtadieniai iki 6 
žmonių veidų.
1 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte Veido 

atpažinimą kadrui, kuris nėra registruotas, o tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Padarykite nuotrauką reguliuodami veidą vedlio 
pagalba.
• Kitų objektų, išskyrus žmonių veidus (naminių 

gyvūnų ir t.t.) registruoti nepavyks.
• Norėdami, kad būtų rodomas veido registracijos 

aprašas, spauskite ► arba palieskite [ ].
3 Nustatykite punktą.

• Galite registruoti iki 3 veidų vaizdų.

KEN

[Vardas] Galima registruoti vardus.
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

[Amžius] Galima užregistruoti gimtadienį.

[Pridėti 
vaizdus]

(Pridėti 
vaizdus)

Pridėti papildomus veido vaizdus.
• Pasirinkite tuščią veido vaizdo kadrą 

norėdami registruoti naują vaizdą.

(Ištrinti)
Norint ištrinti vieną iš veido vaizdų.
• Pasirinkite veido vaizdą, kurį norite 

ištrinti.

Pakeiskite arba ištrinkite informaciją registruotam asmeniui
1 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte veido vaizdą redagavimui arba 

ištrynimui ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
2 Nustatykite punktą.

[Informacijos 
redagavimas]

Informacijos keitimas jau registruotam asmeniui.
• Atlikite žingsnį 3 iš „Veido nustatymai“.

[Pirmenybė]
Fokusavimas ir išlaikymas pagal pirmenybę nustatomas 
aukštesnės pirmenybės veidams.
• Pakeiskite ir nustatykite veido prioritetą.

[Ištrinti] Registruoto asmens informacijos ištrynimas.
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Įrašymo taškas registruojant veidų vaizdus
• Veidas iš priekio atmerktomis akimis ir užverta burna, 

reikia užtikrinti, kad veido dalys, ypač akys, antakiai 
nebūtų uždengti registravimo metu.

• Užtikrinkite, kad veido registracijos metu nebūtų jokių 
didelių šešėlių.

 (Blykstė neveiks registracijos metu.)

(Geras pavyzdys registravimui)

Kai veidas neatpažįstamas įrašymo metu
• Registruokite to paties asmens veidą lauke arba patalpoje su skirtingomis išraiškomis ir 

skirtingais kampais.
• Papildomai užregistruokite įrašymo vietą.
• Jei užregistruotas asmuo neatpažįstamas, pakoreguokite registruodami iš naujo.
• Veido atpažinimas gali neveikti arba tinkamai neatpažinti jau užregistruotų veidų 

priklausomai nuo veidų išraiškos ir aplinkos.

• Šios funkcijos taip pat veiks su Veido atpažinimo funkcija.
 Esant Įrašymo režime

– Bus rodomas atitinkamas vardas, kada fotoaparatas nustatys registruotą veidą*
 Atkūrimo režime

– Bus rodomas vardas ir amžius
* Bus rodomi iki 3 žmonių vardai.
 Vardų rodymo seka bus nustatoma pagal tai, kada vardai buvo registruoti.

• [Veido atpaž.] veikia tik tada, kai AF režimas nustatytas į [š].
– Veikia tik tada, kai nustatomas veidas.
– Jei nurodote asmenį, kuris turi būti sufokusuotas, funkcija [Veido atpaž.] neveiks.

• Serijos režime, [Veido atpaž.] vaizdo informacija gali būti pridedama tik prie pirmosios 
nuotraukos.

• Kai peržiūrima vaizdų grupė, rodomas pirmosios grupės nustatytas vardas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– [Miniatiūros efektas] (Kūrybiško valdymo režimas)
– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
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[Profilio sąranka]

Jei nustatysite savo kūdikio ar naminio gyvūno vardą ir gimtadienį iš anksto, galite įrašyti 
jų vardus ir amžius mėnesiais ir metais vaiduose.
Šią informaciją matysite peržiūros metu arba kaip antspaudą įrašytuose vaizduose 
naudojant [Tekstinis antspaudas].

Nustatymai: [ ] ([Kūdikis1])/[ ] ([Kūdikis2])/[ ] ([Naminis gyvūnas])/[IŠJUNGTA]/
[NUSTATYTI]

 Kaip nustatyti [Amžius] arba [Vardas]
1 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [NUSTATYTI] ir tada spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS].
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Kūdikis1], [Kūdikis2] arba [Naminis 

gyvūnas] ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
3 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte 

[Amžius] arba [Vardas] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

4 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [NUSTATYTI] 
ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

 Įveskite [Amžių] (gimtadienį).
 Įveskite [Vardą].

• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

• Galite atspausdinti amžius ir vardus naudodamiesi „PHOTOfunSTUDIO“.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:

• [Profilio sąranka] neveikia, kada įrašymas atliekamas naudojant funkcijas 4K nuotrauka arba 
Papildomas fokusavimas.

• Amžiai ir vardai neįrašomi šiais atvejais:
– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Įrašomi nejudantys vaizdai judančių vaizdų įrašymo metu ([ ] ([Video prioritetas]))
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:  [Sąranka] meniu
• [Instrukcija internete] (P251)
• [Pasir.Nust.Atm.] (P83)
• [Laikrodžio nustatymas] (P37)
• [Pasaulio laikas] (P252)
• [Kelionės data] (P253)
• [Wi-Fi] (P253)
• [Bluetooth] (P253)
• [Maitinimas / Belaidis indikatorius] (P254)
• [Pypsėjimas] (P254)
• [Ausinių garsumas] (P208)
• [Ekonomija] (P254)
• [Monitoriaus rodymo greitis] (P256)
• [LVF rodymo greitis] (P256)
• [Nakties režimas] (P256)
• [Monitoriaus ekranas]/[Vaizdo ieškiklis] (P257)
• [Monitoriaus apšviestumas] (P257)
• [Akių sensorius] (P257)
• [Baterijos naudojimo pirmenybė] (P343)
• [USB režimas] (P258)

• [Televizoriaus jungtis] (P258)
• [Sistemos dažnis] (P259)
• [Kalba] (P259)
• [Versijos rodymas] (P260)
• [Aktyvuoti] (P260)
• [Aplanko / Failo nustatymai] (P260)
• [Dvigubos ertmės funkcija] (P262)
• [Išsaugoti/Atstatyti fotoaparato nustatymus] (P263)
• [Nr. Anuliavimast] (P263)
• [Anuliuoti] (P264)
• [Anuliuoti tinklo nustatymus] (P264)
• [Pikselių atnaujinimas] (P264)
• [Sensoriaus valymas] (P264)
• [Lygio matuoklio regul.] (P265)
• [Formatas] (P30)

MENU  →  [Sąranka]

[Instrukcija internete]

Nustatymai: [URL rodymas]/[Nuotolinis fotografavimas ir peržiūrėjimas rodymas]
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[Pasaulio laikas]

Nustato laiką regionui, kur gyvenate ir Jūsų atostogų paskirties vietą.
• [Paskirtis] gali būti nustatyta po to, kai nustatysite [Namai].
Kai pasirinksite [Paskirtis] arba [Namai], spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte 
zoną, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad nustatytumėte.
“ [Paskirtis]:
Kelionės paskirties zona
A Esamas laikas ir paskirties zona
B Laiko skirtumas nuo namų zonos

– [Namai]:
Jūsų namų zona
C Esamas laikas
D Laiko skirtumas nuo (Grinvičo laikas)

• Jei naudojate Dienos šviesos taupymas [ ], spauskite . (Laikas persijungs 1 valanda į 
priekį). Norėdami grįžti į įprastą laiką, spauskite  dar kartą.

• Jei negalite rasti savo kelionės tikslo zonose, kurios rodomos ekrane, pasirinkite ją pagal 
laiko skirtumą nuo savo namų zonos.
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[Kelionės data]

[Kelionės 
sąranka]

Jei nustatysite [Kelionės sąranka], bus įrašytos praėjusios dienos nuo 
jūsų kelionės pradžios (t.y. kelinta kelionės diena) remiantis Jūsų išvykimo 
laiku ir įrašyta grįžimo data.
• Kelionės data automatiškai anuliuojama, jei esama data yra po grįžimo 

datos.
 Jei [Kelionės sąranka] nustatysite į [IŠJUNGTA], [Vieta] taip pat bus 

nustatyta į [IŠJUNGTA].

[Vieta]
Jei nustatysite [Vieta], kelionės tikslo pavadinimas, kurį nurodėte, bus 
įrašytas.
• Dėl informacijos apie simbolių įvedimą žr. P63.

• Galite rodyti praėjusias dienas ir kelionės paskirtį peržiūros metu arba užantspauduoti šią 
informaciją įrašytose nuotraukose naudojant funkciją [Tekstinis antspaudas].

• Praėjusios dienos ir kelionės paskirtis gali būti atspausdinta naudojant programinę įrangą 
„PHOTOfunSTUDIO“.

• Kelionės data apskaičiuojama naudojant datą laikrodžio nustatyme ir pagal nustatytą 
išvykimo datą.

 Jei nustatysite [Pasaulio laikas] į kelionės paskirtį, kelionės data bus skaičiuojama naudojant 
datą laikrodžio nustatymuose ir kelionės paskirties nustatymuose.

• Funkcija [Kelionės data] įjungiama įrašinėjant [AVCHD] judančius vaizdus.
• [Vieta] neįsirašys šiais atvejais:

– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją

[Wi-Fi]

[Wi-Fi Funkcija] P283 [Wi-Fi sąranka] P326

[Bluetooth]

[Bluetooth] P287, 288 [Vietos 
registravimas] P303

[Nuotolinis 
žadinimas] P293

[Automatinis 
laikrodžio 

nustatymas]
P304

[Grįžimas iš miego 
režimo] P296 [Wi-Fi tinklo 

nustatymai] P301

[Automatinis 
perdavimas] P298
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[Maitinimas / Belaidis indikatorius]

Įjungia/išjungia būklės indikatorių ir BELAIDŽIO ryšio lemputę.
Jei pasirinksite [IŠJUNGTA], jos nemirksės/nešvies.

[Pypsėjimas]

Tai leidžia nustatyti elektroninį garsą ir elektroninį užuolaidėlių garsą.

Nustatymai: [Pypsėjimo garsumas]/[El. užuolaidėlių garsumas]/[El. užuolaidėlių 
tonas]

• Kai [Tylusis režimas] nustatytas į [ĮJUNGTA], [Pypsėjimo garsumas] ir [El. užuolaidėlių 
garsumas] bus nustatyta į [IŠJUNGTA].

[Ekonomija]

[Miegojimo režimas] Fotoaparatas automatiškai išjungiamas jei juo nesinaudojama tą 
laiką, kuris nustatytas nustatymuose.

[Miegojimo 
režimas(Wi-Fi)]

Fotoaparatas automatiškai išjungiamas, jei jis nepajungtas prie Wi-
Fi tinklo ir nebuvo naudojamas 15 minučių (apytikriai).

[Automatinis LVF/
Monitoriaus išj.]

Monitorius/vaizdo ieškiklis automatiškai išjungiamas, jei fotoaparatu 
nesinaudojama tą laiką, kuris nustatytas nustatymuose.

[Energiją tausojantis 
LVF fotografavimas]

Jei rodote monitorių naudojant vaizdo ieškiklio/monitoriaus 
automatinio įjungimo funkciją, fotoaparatas automatiškai išsijungs 
palikus jį nenaudojamą.

[Laikas]

Nustato laiko trukmę, per kurią fotoaparatas 
išsijungia automatiškai.
• Jei nenaudojate [Energiją tausojantis LVF 

fotografavimas], pasirinkite [IŠJUNGTA].

[Ekranas]

Nustato, ar išjungti fotoaparatą automatiškai tada, 
kai rodomas tik [Monitoriaus info. Ekr.] ekranas arba 
kuris nors kitas ekranas.
[Tik monitoriaus info.]:
Nustato automatinį fotoaparato išjungimą, kada 
rodomas [Monitoriaus info. ekr.].
[Visada gyvas vaizdas]:
Nustato fotoaparato išjungimą automatiškai, kada 
rodomas bet koks ekranas.
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• Norint pabudinti fotoaparatą iš režimo [Miegojimo režimas], [Miegojimo režimas(Wi-Fi)] arba 
[Energiją tausojantis LVF fotografavimas], atlikite kurią nors iš šių operacijų:
– Spauskite užuolaidėlės mygtuką iki pusės.
– Išjunkite ir įjunkite fotoaparatą.

• Norėdami įjungti monitorių/vaizdo ieškiklį dar kartą, spauskite bet kurį mygtuką.
• [Ekonomija] neveikia šiais atvejais.

– Pajungiant prie personalinio kompiuterio arba spausdintuvo
– Įrašant ir peržiūrint judančius vaizdus
– Skaidrių demonstravimo metu
– Atliekant įrašymą su [4K prieš seriją]
– Kai naudojamas Negali pasirinkti [Multi Exp.] šiais atvejais:
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio animacija] (tik kai nustatytas [Automatinis 

fotografavimas])
– Kai naudojamas [Fokusavimo perėjimas]
– Kai naudojama HDMI išvestis įrašymo metu

• Kai naudojamas AC adapteris (papildoma įranga), [Miegojimo režimas], [Miegojimo 
režimas(Wi-Fi)] ir [Energiją tausojantis LVF fotografavimas] išjungiama.

• Kai naudojamas AC adapteris (papildoma įranga), [Automatinis LVF/Monitoriaus išj.] 
užfiksuojamas į [5MIN.].
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[Monitoriaus rodymo greitis]

Nustato monitoriaus kadrų greitį.

[30fps] Sumažina energijos sąnaudas ilgesniam veikimo laikui užtikrinti.
[60fps] Užtikrina sklandų judėjimo rodymą.

[LVF rodymo greitis]

Nustato vaizdo ieškyklės kadrų greitį.

[60fps] Sumažina energijos sąnaudas ilgesniam veikimo laikui užtikrinti.
[120fps] Užtikrina sklandų judėjimo rodymą.

• [LVF 120] rodoma vaizdo ieškiklyje, kada jis rodomas esant [120fps].
• Kai [LVF rodymo greitis] nustatomas į [120fps], vaizdo ieškyklės vaizdo kokybė bus 

mažesnė nei nustačius į [60fps], tačiau tai neturi jokios įtakos įrašytam vaizdui.
• Vaizdai rodomi esant [60fps] šiais atvejais:

– Kai įrašinėjami judantys vaizdai
– Peržiūros metu
– Kūrybiško video režimo metu
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– HDMI išvesties metu

[Nakties režimas]

Tai rodo monitoriaus ir vaizdo ieškyklės ekranus raudonai. Dėl to pagerėja aplinkos 
matymas, nes ekranas apšviečiamas naktį ryškiai, tinka prastai apšviestoje aplinkoje.
1 Spauskite /// tam, kad pasirinktumėte [ĮJUNGTA] raudonam monitoriaus 

arba vaizdo ieškiklio (LVF) rodymui.
2 Spauskite [EKRAN.] tam, kad būtų rodomas reguliavimo ekrano ryškumas.
3 Spauskite / norėdami reguliuoti ryškumą, tada spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS].

• Šis režimas neturi jokios įtakos įrašytiems vaizdams.
• Šis efektas netaikomas vaizdams, kurie perduodami HDMI išvestimi.
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[Monitoriaus ekranas]/[Vaizdo ieškiklis]

Ryškumas, spalva ir raudonas arba žydras atspalviai Monitoriuje/vaizdo ieškiklyje yra 
koreguojami.
1 Pasirinkite nustatymus paspausdami ▲/▼, sureguliuokite naudodami ◄/►.
2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad nustatytumėte .

• Tai sureguliuos monitorių, kada naudojamas monitorius, ir vaizdo ieškiklį, kada naudojamas 
vaizdo ieškiklis.

• Tam tikri objektai gali atrodyti skirtingi nuo realių lyginant su vaizdu monitoriuje. Tačiau tai 
neturi jokios įtakos įrašytiems vaizdams.

[Monitoriaus apšviestumas]

„ 
[AUTOMATINIS]

Ryškumas reguliuojamas automatiškai priklausomai nuo to, koks šviesos 
ryškumas aplink fotoaparatą.

…1  [REŽIMAS1] Paryškina monitorių.

…2  [REŽIMAS2] Nustatykite monitorių į standartinį ryškumą.

…3  [REŽIMAS3] Patamsinkite monitorių.

• Tam tikri objektai gali atrodyti skirtingai monitoriuje. Tačiau tai neturi jokios įtakos įrašytiems 
vaizdams.

• Monitorius automatiškai persijungia į standartinį ryškumą, jei neatliekama jokių operacijų per 
30 sekundžių įrašant su [REŽIMAS1]. Jis vėl ryškiau ims šviesti paspaudus mygtuką arba 
palietus.

• Kai nustatoma [AUTOMATINIS] arba [REŽIMAS1], naudojimo laikas sumažėja.
• [AUTOMATINIS] įmanoma tik su funkcija Įrašymo režimas.
• Pirminis nustatymas naudojant AC adapterį (papildoma įranga) yra [REŽIMAS2].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [Monitoriaus apšviestumas] neveikia nustačius [Nakties režimas].

[Akių sensorius]

[Jautrumas] Tai sureguliuos akių sensoriaus jautrumą.

[LVF/Monitoriaus 
perjungiklis]

Tai sureguliuos metodą dėl monitoriaus ir vaizdo ieškiklio perjungimo.
[LVF/MON AUTO] (automatinis perjungimas tarp monitoriaus ir 
vaizdo ieškiklio)/
[LVF] (vaizdo ieškiklis)/[MON] (monitorius)
• Jei spausite [LVF] norėdami perjungti ekraną, [LVF/Monitoriaus 

perjungiklis] nustatymas taip pat persijungs.
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[USB režimas]

Nustato komunikacijos metodą, kada pajungiama naudojant USB jungties laidą 
(pridedamas).

y [Pasirinkite jungtį] Pasirinkite šį nustatymą tam, kad galėtumėte naudotis USB 
komunikacijos sistema pajungdami prie kito prietaiso.

z [PC(Laikmena)] Pasirinkite šį nustatymą norėdami iškelti vaizdus prie pajungto 
asmeninio kompiuterio.

 [PC(Sąsaja)]
Pasirinkite šį nustatymą norėdami kontroliuoti fotoaparatą iš įdiegto 
personalinio kompiuterio, kuriame įdiegta palaikanti programinė 
įranga.

{ [PictBridge(PTP)] Pasirinkite šį nustatymą, kada jungiate prie spausdintuvo, kuris 
palaiko „PictBridge“.

[TV jungtis]

[HDMI režimas (Peržiūra)]:
Nustatykite formatą HDMI išvesčiai atlikdami paleidimą HDMI suderinamame televizoriuje arba 
monitoriuje pajungdami HDMI laidą.

[AUTOMATINIS] Paduoda vaizdus pagal išvesties rezoliucija, kuri tinka 
pajungtam televizoriui.

[C4K/60p]/[C4K/50p]/[C4K/30p]/
[C4K/25p]/[C4K/24p]/[4K/60p]/

[4K/50p]/[4K/30p]/[4K/25p]/
[4K/24p]/[1080p]/[1080i]/[720p]/

[576p]/[480p]

Paduoda vaizdus pagal pasirinktą rezoliuciją.
• Išvesties rezoliucija, skirta [C4K], yra 4096x2160.
• Išvesties rezoliucija, skirta [4K], yra 3840x2160.

• Esami nustatymai gali skirtis priklausomai nuo [Sistemos dažnis] nustatymo.
• Tai veikia tik paleisties metu.
• Jei televizoriuje vaizdas nepasirodo su [AUTOMATINIS], perjunkite nustatymą į nuolatinį 

nustatymą kuris nėra [AUTOMATINIS] tam, kad nustatytumėte formatą, kurį palaiko 
televizorius. (Perskaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas.)

[HLG Peržiūros pagalba (HDMI)]:
Šis punktas padeda konvertuoti dinaminį HDR vaizdų diapazoną ir perduoti juos per via HDMI.
Naudokite ši meniu punktą norėdami perduoti HDR vaizdus ė prietaisą, kuris nėra HDR (HLG 
formato) ar suderinamas su HDMI.
• Dėl išsamesnės informacijos, žr. P203.

[LUT HDMI ekranas]:
Kai peržiūrite judantį vaizdą, kuris įrašytas naudojantis [Nuotraukos stilius] nustačius į [V 
žurnalas L], LUT (Pažiūrėjimo lentelė) duomenys taikomi judančiam vaizdo padavimui į HDMI 
prietaisą.
• Dėl išsamesnės informacijos, žr. P204.

[VIERA sąsaja]:
Jei pasirenkama [ĮJUNGTA], fotoaparato operacijos ir su VIERA sąsaja suderinamos įrangos, 
pajungtos prie fotoaparato per HDMI laidą bus automatiškai susietos, todėl galėsite valdyti 
fotoaparatą naudodamiesi nuotoliniu valdymu ir su VIERA sąsaja suderintą įrangą.
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[Sistemos dažnis]

Galite pakeisti judančių vaizdų, kuriuos įrašote ir kuriuos norite peržiūrėti, sistemos dažnį.

[59.94Hz (NTSC)] Regionams, kur televizijos transliavimo sistema yra NTSC
[50.00Hz (PAL)] Regionams, kur televizijos transliavimo sistema yra PAL
[24.00Hz (KINO 

TEATRAS)] Ši sistema skirta filmų kūrimui

• Kai pakeisite šį nustatymą, išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.

• Pagal nutylėjimą, sistemos dažnis nustatomas į Jūsų regiono transliavimo dažnį.
• Kai [Sistemos dažnis] nustatomas į transliavimo dažnį, kuris skiriasi nuo Jūsų 

regiono, vaizdai negalės būti tinkamai peržiūrimi Jūsų televizoriuje.
• Jei nesate susipažinęs su transliavimo sistemomis arba neketinate kurti jokių 

judančių vaizdų filmams, rekomenduojame naudoti pirminius nustatymus.
• Jei pakeistumėte nustatymus, tačiau nebūtumėte tikras dėl sistemos dažnio transliavimui 

Jūsų regione, atlikite [Anuliuoti] per [Sąranka] meniu.

 Jei pakeitėte sistemos dažnį
Po nustatymo [Sistemos dažnis] pakeitimo. Judantys vaizdai negalės būti įrašomi arba 
peržiūrimi jei naudosite kortelę, kuri buvo įdėta į fotoaparatą. Mes rekomenduojame, kad 
pakeistumėte kortelę kita kortele ir ją suformatuotumėte fotoaparatui.
• Jei ir toliau naudosite kortelę, kurią įdėjote į fotoaparatą prieš nustatymo pakeitimą, 

fotoaparatas veiks taip:

[Įraš. formatas] Įrašymas Peržiūra
[AVCHD] Įrašymas neįmanomas Negalėsite peržiūrėti įrašytų 

vaizdų, kol nepakeisite 
nustatymo.

[MP4]/[MP4 HEVC]/
[MP4 (LPCM)]/[MOV] Įrašymas įmanomas

[Kalba]

Nustatykite kalbą, kuri rodoma ekrane.

• Jei per klaidą nustatysite kitą kalbą, pasirinkite [~] iš meniu piktogramų tam, kad 
nustatytumėte norimą kalbą.
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[Versijos rodymas]

Leidžia patikrinti mikroprograminės įrangos versiją fotoaparate ir objektyve.

• Kai prie fotoaparato pajungiama palaikoma papildoma įranga (XLR mikrofono adapteris ir 
t.t.), taip pat galite patikrinti mikroprograminės įrangos versiją.

• Norint, kad būtų rodoma informacija apie šio prietaiso programinę įrangą, spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS] versijos rodymo ekrane.

[Aktyvuoti]

Naudokite programinės įrangos atnaujinimo raktą (papildoma įranga) norėdami įjungti 
papildomas šio fotoaparato funkcijas.
Nustatymai: [Iškelti serijos kodą]/[Įkelti aktyvavimo kodą]/[Aktyvavimo sąrašas]

• Atlikite [Iškelti serijos kodą] arba [Įkelti aktyvavimo kodą] naudodami kortelę kortelės 
dėkle 1.

Apie atnaujinimo programinės įrangos raktą (DMW-SFU1: papildoma įranga)
DC-GH5S naudotojams nereikia pirkti ar atnaujinti jokio programinės įrangos rakto 
(DMW-SFU1: papildoma įranga).

[Aplanko / Failo nustatymai]

Nustatykite aplankų ir failų pavadinimų rodymo nustatymus, kuriuose bus išsaugoti 
vaizdai.

Aplanko pavadinimas Failo pavadinimas
100ABCDE

 

PABC0001.JPG

  

1
Aplanko numeris (3 skaitmenys, 
100–999) 1

Spalvos erdvė ([P]: sRGB, [_]: 
AdobeRGB)

2
5 skaitmenis vartotojo nustatytam 
segmentui 2

3 skaitmenys vartotojo nustatytas 
segmentas

3 Failo numeris (4 skaitmenys, 0001–9999)

4 Failo plėtinys
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[Pasirinkti 
aplanką]*

Nurodo aplanką, į kurį išsaugomi vaizdai.
• Aplanko pavadinimas nurodomas pagal failų skaičių, kuriuos galima 

išsaugoti.

[Sukurti 
naują 

aplanką]

[Gerai]
Sukuria naują aplanką su tuo pačiu 5 skaitmenų vartotojo 
nustatytu segmentu kaip esamą aplanko pavadinimo 
nustatymą.

[Keisti]

Leidžia iš naujo nustatyti 5 skaitmenų vartotojo nustatytą 
segmentą, prieš kuriant naują failą.
• Galimi simboliai: abėcėlė (didžiosios raidės), skaitmenys ir [_].
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

• Bus sukurtas naujas aplankas su didėjančiu aplanko numeriu.
• Jei kortelėje nėra įrašomų aplankų, bus rodomas ekranas, kuriame bus 

reikalaujama nustatyti aplankų skaičių iš naujo.

[Failo 
pavadinimo 
nustatymas]

[Aplanko 
numerio 
sąsaja]

Sellega kasutatakse kaustanime kaustanumbrit failinime 
3-kohalise kasutaja määratud segmendina.

[Vartotojo 
nustatymas]

Leidžia nustatyti ir nurodyti 3 skaitmenų segmentą failo 
pavadinimui.
• Galimi simboliais: abėcėlė (didžiosios raidės), skaitmenys ir [_].
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

* Kai [Dvigubos ertmės funkcija] nustatyta į [Paskyrimo įraš.], [Pasirinkti aplanką (SD1)] ir 
[Pasirinkti aplanką (SD2)] ir rodoma.

• Kiekvienas aplankas gali išsaugoti iki 1000 failų.
• Failų numeriai priskiriami didėjančia tvarka nuo 0001 iki 9999 pagal įrašymo seką. Jei 

pakeisite įrašymo aplanką, bus nerodomas skaičiavimo numeris iš vėliausio failui priskirto 
numerio.

• Šiais atvejais bus sukurtas naujas aplankas su didėjančiais aplankų numeriais automatiškai, 
kada sekantis failas išsaugomas:
– Esamame aplanke yra 1000 failų
– Esamame aplanke yra failas, kurio numeris “9999”

• Naujų aplankų sukurti nepavyks, kada yra aplankai, kurie sunumeruoti nuo 100 iki 999. 
Tokiu atveju rekomenduojame naudoti jų duomenis kompiuteriui arba panašiam prietaisui ir 
formatavimo kortelei.
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[Dvigubos ertmės funkcija]

Nustatykite, kokiu būdu įrašymas į kortelių ertmes 1 ir 2 bus atliekamas.

[Įrašymo 
būdas]

([Perduoti 
Įraš.])

Perduoda įrašą į kitos kortelės ertmę net tada, kai kortelė 
išnaudoja savo vietą įrašymo metu.
[Paskirties ertmė]: [ ]/[ ]
• Jei pakeisite pilną kortelę, kol joje nebeliks vietoje judančių 

vaizdų įrašymo metu, galėsite atlikti įrašymą ilga laiką 
naudodami 3 arba daugiau kortelių. Pakeiskite kortelę, kol 
joje yra pakankamai likę laisvos vietos įrašo metu.

([Įrašo 
rezervinė 
kopija])

Įrašo tuos pačius vaizdus į dvi.

([Įrašo 
priskyrimas])

Leidžia nurodyti kortelės ertmę, kuri bus naudojama  įvairių 
vaizdo formatų įrašymui.
[JPEG Paskirtis]/[RAW Paskirtis]/[4K nuotrauka Paskirtis]/
[Video Paskirtis]

Pastabos dėl funkcijos Perduoti Įraš.
• Šiais atvejais įrašas nebus perduodamas į kitą kortelę:

– Kai naudojamas [Pakaitinis įrašymas(4K FOTOGRAFAVIMAS)] dėl [4K serija(S/S)] 
įrašymo.

– Kai įrašomas judantis vaizdas [AVCHD] formatu
– Kai naudojamas [Pakaitinis įrašymas(video)] judančio vaizdo įrašymui.

Pastabos dėl funkcijos Rezervinė įrašo kopija
• Rekomenduojame naudoti tos pačios greičio klasės ir tokios pačios talpos korteles.
• Rezervinės kopijos įrašymas judantiems vaizdams neįmanomas žemiau nurodytais atvejais. 

Duomenys bus įrašomi tik į vieną kortelę.
– Kai naudojamas [Pakaitinis įrašymas(4K FOTOGRAFAVIMAS)] dėl [4K serija(S/S)] 

įrašymo.
– Kai įrašomas judantis vaizdas [AVCHD] formatu
– Kai naudojamas [Pakaitinis įrašymas(video)] judančio vaizdo įrašymui.

• Kai įdedami skirtingi kortelių tipai (SDHC/SDXC) kurioje nors iš žemiau aprašytų situacijų, 
įrašymas negalės būti atliekamas į korteles:
– Kai įrašinėjami judantys vaizdai (išskyrus [AVCHD])
– Kai įrašinėjamos 4K nuotraukos
– Kai įrašinėjama naudojant Papildomo fokusavimo funkciją

• Galite įrašyti „ALL-Intra“ judančius vaizdus naudojant 4K/C4K arba [Anamorfinis(4:3)] 
formatą, kada naudojama funkcija [Rezervinė įrašo kopija] jei kortelės greitis yra „Video 
Speed Class 60“ arba didesnis ir ji nėra įdėta į kurią nors iš kortelių ertmių.
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[Išsaugoti/Atstatyti fotoaparato nustatymus]
Išsaugokite fotoaparato nustatymų informaciją kortelėje. Kadangi išsaugota sąrankos 
informacija gali būti perkelta į fotoaparatą, galėsite naudoti tą pačią sąranka daugiau nei 
vienam fotoaparatui.
• Išsaugoti/įkrauti sąrankos informaciją naudojantis kortele, kuri įdėta į kortelės ertmę 1.

[Išsaugoti]

Išsaugo fotoaparato sąrankos informaciją kortelėje.
• Norėdami išsaugoti naują informaciją, pasirinkite [Naujas failas]; norėdami 

perrašyti jau esantį failą, pasirinkite tą failą.
• Kai pasirinksite [Naujas failas], išsaugotino failo pavadinimas bus rodomas 

ekrane.

[Gerai] Išsaugo failą su automatiškai sukurtu pavadinimu, kas 
rodoma ekrane.

[Keisti failo 
pavadinimą]

Leidžia pervadinti failą prieš jį išsaugant.
• Galimi simboliai: abėcėlė (didžiosios raidės) ir skaitmenys; 

iki 8 simbolių.
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

[Įkrauti] Įkrauna sąrankos informaciją iš kortelės į fotoaparatą.
[Ištrinti] Ištrina sąrankos informaciją iš kortelės.

• Meniu punktų sąrankos informacijos išsaugoti/įkrauti neįmanoma.

[Nustatymas] • Duomenys, registruoti su Veido atpaž.]

[Sąranka]
• [Laikrodžio 

nustatymas]
• [Pasaulio laikas]
• [Kelionės data]

• [Wi-Fi sąranka] iš 
[Wi-Fi]

• [Bluetooth]
• [Monitoriaus ekranas]

• [Vaizdo ieškiklis]
• [Aktyvuoti]
• [Lygio matuoklio 

koreg.]

• Sąrankos informaciją galima įkelti tik į kitus to paties modelio fotoaparatus.
• Galite išsaugoti iki 10 komplektų sąrankos informacijos į vieną kortelę.

[Nr.Anuliavimas]

Anuliuoja paskutinius 4 skaičių segmentus failų numeryje sekančiam įrašymui į 0001.
Nustatymai: [Ertmė 1]/[Ertmė 2]

• Kai įrašymas atliekamas po šio punkto anuliavimo, atnaujinamas aplanko numeris. 
Paskutinis 4 skaičių failo numerio segmentas prasidės nuo 0001.

• Galima priskirti aplanko numerį nuo 100 iki 999.
 Aplanko numeris turi būti anuliuojamas iki tol, kol jis pasiekia 999. Rekomenduojame 

suformatuoti kortelę po to, kai duomenys bus išsaugoti asmeniniame kompiuteryje ar kur 
nors kitur.

• Norint anuliuoti aplanko numerį iki 100:
 1  Atlikite [Formatavimas] tam, kad suformatuotumėte kortelę.
 2  Atlikite [Nr.Anuliavimas] tam, kad anuliuotumėte failo numerį.
 3  Pasirinkite [Taip] aplanko numerio anuliavimo ekrane.
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[Anuliuoti]

Šie nustatymai yra anuliuojami į pirminius:
– Įrašymo nustatymai
– Sąrankos nustatymai ([Wi-Fi sąranka] ir [Bluetooth] nustatymai)
– Nustatymas ([Veido atpaž.] ir Profilio nustatymai [Profilio sąranka]
– Sąranka/nustatymų nustatymai (išskyrus [Wi-Fi sąranka], [Bluetooth], [Veido atpaž.] ir [Profilio 

sąranka])

• Kai nustatymo/tinkinti nustatymai anuliuojami, šie nustatymai taip pat anuliuojami.
– Nustatymas [Pasaulio laikas]
– Nustatymai [Kelionės data] (išvykimo data, grįžimo data, vieta)
– Nustatymai [Pasukti vaizdą], [Paveikslėlių rūšiavimas] ir [Trynimo patvirtinimas] iš 

[Paleisties] meniu
• Aplanko numeris ir laikrodžio nustatymai nekeičiami.

[Anuliuoti tinklo nustatymus]

Šie tinklo nustatymai grąžinami į pirminius:
– [Wi-Fi sąranka] (išskyrus [LUMIX CLUB])
– Registruoto prietaiso informacija iš [Bluetooth] ir [Wi-Fi tinklo nustatymai] parametrai

• Visada anuliuokite kameros duomenis prieš ją išmesdami arba parduodami kitiems, kad joje 
likusia asmenine informacija negalėtų piktavališkai pasinaudoti kiti asmenys.

• Visada anuliuokite kameros duomenis ir pasidarykite asmens duomenų kopiją prieš 
perduodami ją remontui.

[Pikselių atnaujinimas]

Tai optimizuos vaizdo gavimo prietaiso ir jo apdorojimo prietaiso apdorojimą.

• Vaizdo gavimo prietaisas ir vaizdo apdorojimo prietaisas optimizuojami, kada fotoaparatas 
perkamas. Naudokite šią funkciją, kada įsirašo baltos dėmės, kurių nebūna ant subjekto.

• Kai pakoreguosite pikselius, išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.

[Sensoriaus valymas]

Atliekamas dulkių ir sankaupų pašalinimas jas nupučiant, nuvaloma priekinė prietaiso 
dalis nuo susikaupusių dulkių.

• Dulkių sumažinimo funkcija veiks automatiškai kada fotoaparatas įjungiamas, tačiau pamatę 
dulkes taip pat galite naudotis šia funkcija.
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[Lygio matuoklio regul.]

[Regul.] Laikykite fotoaparatą horizontalioje padėtyje ir spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS]. Lygio matuoklis bus sureguliuotas.

[Lygio matuoklio 
reikšmės anuliavimas] Atstato pirminius lygio matuoklio nustatymus.

:  [Mano meniu] meniu

[Mano meniu nustatymas]

Registruokite dažnai naudojamus meniu ir rodykite juos [Mano meniu]. Galite registruoti iki 
23 meniu.

MENU  →  [Mano meniu] → [Mano meniu nustatymas]

[Pridėti] Nurodo meniu, kuris turi būti rodomas Mano meniu registre.

[Rūšiavimas] Pertvarko meniu, kurie rodomi Mano meniu. Pasirinkite norimą perkelti 
meniu ir nustatykite paskirtį.

[Ištrinti] 

Ištrina registruotus meniu iš rodomų meniu sąrašo.
[Ištrinti 
punktą]:

[Ištrinti 
visus] :

Ištrina pasirinktą meniu iš rodomo meniu sąrašo.

Ištrina visus rodomus meniu.

[Ekranas iš Mano 
meniu]

Nustato rodytino meniu ekrano topą.
[ĮJUNGTA]:

[IŠJUNGTA]:

Rodo Mano meniu.

Rodo vėliausiai naudotą meniu.
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:  [Paleistis] meniu

• [Skaidrių demonstravimas] (P267)
• [Atkūrimo režimas] (P268)
• [Apsaugoti] (P269)
• [Reitingas] (P269)
• [Pavadinimo redagavimas] (P270)
• [Veido įrašo redagavimas] (P270)
• [RAW apdorojimas] (P271)
• [4K FOTOGRAFAVIMO išsaugojimas 
  dideliais kiekiais] (P125)
• [4K FOTOGRAFAVIMO Trikdžių 

sumažinimas] (P125)
• [Šviesos kompozicija] (P274)
• [Valyti retušavimą] (P275)
• [Tekstinis antspaudas] (P276)
• [Kopijuoti] (P277)

• [Keisti dydį] (P278)
• [Sumažinimas] (P279)
• [Pasukti] (P280)
• [Video padalinimas] (P280)
• [Sustabdyto judesio video] (P281)
• [Sustabdyto judėjimo video] (P281)
• [Pasukti vaizdą] (P281)
• [Anamorfinio ištempimo rodymas] (P197)
• [HLG Peržiūros pagalba] (P197)
• [LUT monitoriaus ekranas] (P281)
• [Nuotraukų rūšiavimas] (P282)
• [Trynimo patvirtinimas] (P282)

• Šis fotoaparatas gali tinkamai nepaleisti vaizdų, kurie buvo įrašyti kitais prietaisais, o 
fotoaparato funkcijos vaizdams gali neveikti.

 Kaip pasirinkti vaizdą (-us) po to, kaip pasirenkate [Vienas] arba [Daug]
• Kai [Vienas] ir [Daug] neveikia, pasirinkta vaizdą tokiu pat būdu, kaip pasirinkote [Vienas].
[Vienas] nustatymai
1 Spauskite◄/► tam, kad pasirinktumėte 

nuotrauką.
2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Jei ekrano dešinėje pusėje apačioje rodoma [Nustatyti/
Atšaukti], šis nustatymas anuliuojamas, kada [MENIU/
NUSTATYMAS] nuspaudžiamas dar kartą.

[Daug] nustatymas
Kai rodomas ekranas, kuris panašius į rodomą 
dešinėje:
1 Vajutage ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte 

nuotrauką ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS] (kartoti).
• Nustatymas atšaukiamas, kada [MENIU/

NUSTATYMAS] nuspaudžiama dar kartą.
2 Spauskite [EKRAN.] tam, kad vykdytumėte.

Kai rodomas ekranas, kuris panašius į rodomą 
dešinėje:
Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte 
nuotrauką ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] 
tam, kad nustatytumėte (kartoti).
• Nustatymas atšaukiamas, kada [MENIU/NUSTATYMAS] 

nuspaudžiama dar kartą.
• Vaizdai rodomi atskirai pagal kortelės ertmę. Galite perjungti rodomą kortelę paspaudžiant 

[Fn3].
• Galite pasirinkti vaizdus tik iš vienos kortelės vienu metu.

Fn3

Fn3
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[Skaidrių demonstravimas]

Galite peržiūrėti padarytas nuotraukas jas sinchronizuodami su muzika, tai galite padaryti 
pagal tam tikrą seką atliekant fiksuotą intervalą tarp kiekvienos nuotraukos.
Galite iš nejudančių vaizdų ir judančių vaizdų padaryti skaidrių demonstravimą.
Rekomenduojame šią funkciją, kada peržiūrite savo nuotraukas pajungę fotoaparatą prie 
televizoriaus.

MENU  →  [Paleistis] → [Skaidrių demonstravimas]

1 Pasirinkite grupę peržiūrėjimui paspausdami ▲/▼, tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

• Jei pasirinksite [Tik vaizdas], 4K serijos failai ir vaizdai, kurie buvo įrašyti su funkcija 
Papildomas fokusavimas taip pat bus rodomi.

• Dėl vaizdų, įrašytų su funkcija Papildomas fokusavimas, tik sufokusuoti reprezentaciniai 
vaizdai bus pasirenkami ir paleidžiami.

2 Spauskite ▲ tam, kad pasirinktumėte [Pradėti] ir tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

 Operacijos skaidrių demonstravimo metu

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija

Operacijos 
aprašymas

▲ Paleistis/Pauzė ▼ Išeiti iš skaidrių 
demonstravimo

◄ Atgal į ankstesnį 
vaizdą ► Pirmyn į sekantį 

vaizdą

Sumažinti garsumo 
lygį

Padidinti garsumo 
lygį
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 Skaidrių demonstravimo nustatymų pakeitimas
Galite pakeisti skaidrių demonstravimo nustatymus peržiūros metu pasirinkdami [Efektas] 
arba [Sąranka] iš skaidrių demonstracijos meniu ekrano.

[Efektas] Tai leidžia Jums pasirinkti ekrano efektą persijungiant iš vieno vaizdo į kitą.

[Sąranka]

[Trukmė] • [Trukmė] gali būti nustatoma tik tada, kai [IŠJUNGTA] 
pasirenkama kaip [Efektas] nustatymas.

[Kartoti] [ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]

[[Garsas]

[AUTOMATINIS]:
Grojama muzika, kada nejudantys vaizdai paleidžiami, audio 
grojamas tada, kai peržiūrimi judantys vaizdai.
[Muzika]:
Grojama muzika.
[Audio]:
Grojamas audio (tik judantiems vaizdams).
[IŠJUNGTA]:
Nebus garso.

• Kai atliekama šių vaizdų peržiūra, nustatymas [Efektas] išjungiamas.
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant funkciją Papildomas fokusavimas
– Grupės vaizdai

• Kai peržiūrimi šie vaizdai, [Trukmė] nustatymas išjungiamas.
– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant funkciją Papildomas fokusavimas
– Grupės vaizdai

[Atkūrimo režimas]

Galima pasirinkti atkūrimą per [Įprasta paleistis], [Tik nuotraukos] arba [Tik video].

MENU  →  [Paleistis] → [Atkūrimo režimas]

Pasirinkite norimą paleisti grupę paspausdami ▲/▼, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Jei pasirinksite [Tik nuotraukos], 4K serijos failai ir vaizdai, kurie buvo įrašyti naudojant 

Papildomo fokusavimo funkciją taip pat bus rodomi.
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[Apsaugoti]

Galite nustatyt apsaugą nuotraukoms, kurių nenorite ištrinti netyčia.
MENU  →  [Paleistis] → [Apsaugoti]

Pasirinkite nuotrauką. (P266)
• [999+] rodoma ekrane jei bendras saugomų nuotraukų skaičius, kurias norite apsaugoti, yra 

virš 1000.

 Viso [Apsaugoti] nustatymų atšaukimas
Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Atšaukti], tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Galite atšaukti nustatymus vaizdams tik vienoje kortelėje tuo pat metu.

Net jei ir neapsaugosite vaizdų kortelėje, jų negalėsite ištrinti jei Apsaugos nuo 
įrašymo jungiklis bus perjungtas į [UŽRAKINTI].

• Funkcija [Apsaugoti] skirta tik veikimui su fotoaparatu.
• Net jei apsaugosite nuotraukas kortelėje, jos bus ištrintos formatuojant kortelę.

[Reitingas]

Galite nustatyti penkis skirtingus reitingavimo lygmenis vaizdams norėdami atlikti šiuos 
veiksmus:
• Ištrinti visus vaizdus, kurie nereitinguoti.
• Patikrinti reitingavimo lygmenį failo aprašo ekrane operacinėje sistemoje, tokioje, kaip 

Windows 10, Windows 8.1, arba Windows 8. (tik JPEG vaizdams)

MENU  →  [Paleistis] → [Reitingas]

1 Pasirinkite vaizdą. (P266)
2 Spauskite ◄/► tam, kad nustatytumėte reitingavimo lygmenį (1–5), tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad nustatytumėte.
• Kai pasirinksite [Daug], [pakartokite žingsnius 1 ir 2 kiekvienam vaizdui.
 (To paties nustatymo dideliam skaičiui nuotraukų naudoti neįmanoma)
• Bus rodomas grupės nuotraukų skaičius jei nustatysite grupės vaizdus. Bus rodoma 

[999+] jei grupės vaizdų skaičius didesnis nei 1000.

 Viso [Reitingas] nustatymų anuliavimas
Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Atšaukti], tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].
• Galite atšaukti vienu metu vaizdų nustatymus tik vienai kortelei.
• Esant [Atkūrimo režimas], [Atšaukti] neveikia.

• Tik „5“ reitingavimo lygis gali būti nustatytas vaizdams [AVCHD] formate.
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[Pavadinimo redagavimas]

Galite pridėti tekstą (pastabas) prie vaizdų. Kai tekstas bus registruotas, jis gali būti 
antspauduojamas spausdinimo metu naudojant [Tekstinis antspaudas].

MENU  →  [Paleistis] → [Pavadinimo redagavimas]

1 Pasirinkite vaizdą. (P266)
• [’] rodoma vaizdams su jau registruotais aprašais.

2 Įveskite tekstą. (P63)

• Norėdami ištrinti pavadinimą, ištrinkite visą tekstą įvesties ekrane.
• Galėsite atspausdinti tekstus (pastabas) naudodamiesi programine įranga 

„PHOTOfunSTUDIO“.
• Galite vienu metu nustatyti iki 100 vaizdų naudodami [Daug].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, kurie įrašyti naudojant Papildomas fokusavimas funkciją
– Vaizdai, kurie įrašyti naudojant [Kokybė] nustačius į [ ], [ ] arba [ ]

[Veido įrašo redagavimas]

Galite išvalyti ir pakeisti visą informaciją, susijusia su veido atpažinimu pasirinktose 
nuotraukose.

MENU  →  [Paleistis] → [Veido įrašo redagavimas]

1 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [PAKEISTI] arba [IŠTRINTI], tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

3 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

4 (Kai pasirenkama [PAKEISTI])
 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte asmenį pakeitimui ir tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Išvalyta informacija dėl [Veido atpaž.] negalės būti atstatyta.
• Veido atpažinimo informacija vaizduose grupėje gali būti redaguojama iškart.
 (Negalite redaguoti vieno vaizdo vienu metu.)
• Vaizdų grupės redagavimas gali būti atliekamas tik pirmam kiekvieno komplekto vaizdui.
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[RAW apdorojimas]

Galite apdoroti vaizdus, įrašytus RAW formatu. Apdoroti vaizdai bus išsaugoti JPEG 
formatu.

MENU  →  [Paleistis] → [RAW apdorojimas]

1 Pasirinkite RAW vaizdus naudodami ◄/►, tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktą.
• Galite nustatyti šiuos punktus. Nustatymai, kuriuos 

naudojote įrašymui, pasirenkami tada, kai pradedate šių 
punktų nustatymus.

[Baltos spalv. 
balansas]

Leidžia Jums pasirinkti Baltos spalv. Balanso išankstinį nustatymą ir jį 
reguliuoti. Jei pasirenkate punktą su [ ], galite apdoroti vaizdą su nustatymu, 
kuris buvo įrašymo metu.

[Ryškumo 
koregavimas] Leidžia koreguoti ryškumą diapazone nuo -2 EV ir +2 EV.

[Nuotraukos 
stilius]

Leidžia pasirinkti nuotraukos stiliaus efektą.
• [Negalėsite pasirinkti [V žurnalas L] nuotraukoms, kurios padarytos su 

kitomis funkcijomis, nei [V žurnalas L].
• Efektas nuotraukoms, padarytoms naudojant [V žurnalas L], bus užfiksuotas 

į [V žurnalas L].

[i.Dinamika] Leidžia pasirinkti [i.Dinamika] nustatymą.

[Kontrastas] Leidžia sureguliuoti kontrastą.

[Akcentuoti] Leidžia sureguliuoti ryšių dalių ryškumą.

[Šešėlis] Leidžia sureguliuoti tamsių dalių ryškumą.

[Prisotinimas]/
[Spalvos tonas]

Leidžia sureguliuoti prisotinimą. (Kai pasirenkama [Vienspalvis] arba 
[L.Vienspalvis] iš [Nuotraukos stilius], galite koreguoti spalvos toną.)

[Atspalvis]/[Filtro 
efektas]

Leidžia sureguliuoti atspalvį. (Kai pasirenkama [Vienspalvis] arba 
[L.Vienspalvis] iš [Nuotraukos stilius], galite sureguliuoti filtro efektą.)

[Trikdžių 
sumažinimas] Leidžia sureguliuoti trikdžių sumažinimo nustatymą.

[i.Rezoliucija] Leidžia atlikti nustatymą [i.Rezoliucija].

[Aštrumas] Leidžia sureguliuoti rezoliucijos efektą.

[Daugiau 
nustatymų]

Galite nustatyti šiuos punktus:
[Grąžinti reguliavimus]:
Grąžina nustatymus, kurie buvo naudojami įrašymo metu.
[Spalvos erdvė]:
Leidžia atlikti [Spalvos erdvė] nustatymą iš [sRGB] arba [Adobe RGB].
[Nuotraukos dydis]:
Leidžia pasirinkti dydį, kuriuo nuotrauka bus išsaugota JPEG formatu.
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3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] ir nustatykite.
• Žr. „Kaip nustatyti kiekvieną punktą“ P272.

4 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
• Ši operacija grąžina Jus į pakopą 2. Norint nustatyti kitus punktus, pakartokite žingsnius 

nuo 2 iki 4.
5 Pasirinkite [Pradėti apdorojimą] su ▲/▼ ir tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• [RAW apdorojimas] neveikia, kai pajungtas HDMI laidas.
• Galite apdoroti tik RAW vaizdus, kuriuos įrašėte į fotoaparatą.

 Kaip nustatyti kiekvieną punktą
Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

Vilkimas Pasirenka nustatymą.

▲ [WB K 
nustatymas]

Rodo ekraną, kuris leidžia 
nustatyti spalvos temperatūrą 
(tik kai [Baltos spalv. balansas] 
nustatytas į [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], 
[ 4 ])

▼ [Regul.]

Rodo ekraną, kuris leidžia 
tiksliai sureguliuoti Baltos spalv. 
balansą. (tik kai nustatytas 
[Baltos spalv. balansas])

[Fn2] [Lūžio 
nustatymas]

Rodo lūžio nustatymo ekraną 
(tik kai pasirinkta [Kaip 709] is 
dėl [Nuotraukos stilius])

[EKRAN.] [EKRAN.] Rodo palyginimo ekraną.

[MENIU/
NUSTATYMAS] [Nustatyti]

Nustato reguliavimo lygį ir 
grąžina į punkto pasirinkimo 
ekraną.

• Kai pasirenkamas [Trikdžių sumažinimas], [i.Rezoliucija] arba [Aštrumas], palyginimo ekrano 
rodyti neįmanoma.

• Kiekvieną kartą palietus ekraną du kartus, ekranas persijungia tarp padidinto ir įprasto vaizdo 
rodymo.

+1+1 +2+2-2-2 -1-1 00

DISP.

DISP.

AWBcAWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWB
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DISP.

0

Palyginimų ekrane galite naudoti šias operacijas tam, kad atliktumėte sureguliavimus:
A Esami nustatymai

Mygtuko 
operacija

Lietimo 
operacija Operacijos aprašymas

Vilkimas Pasirenka nustatymą.

[Fn2] [Lūžio 
nustatymas]

Rodo lūžio nustatymo ekraną 
(tik kai pasirinkta [Kaip 709] is 
dėl [Nuotraukos stilius])

[EKRAN.] [EKRAN.] Grąžina į nustatymą.

[MENIU/
NUSTATYMAS] [Nustatyti]

Nustato reguliavimo lygį ir 
grąžina į punkto pasirinkimo 
ekraną.

• Jei paliesite vaizdą centre, jis bus padidintas. Jei paliesite [ ], vaizdas bus sumažintas iki 
originalaus dydžio.

[Daugiau nustatymų] nustatymas
Kai pasirinksite punktą, bus rodomas ekranas, kuriame bus klausiama, ar norite pasirinkti 
[Grąžinti sureguliavimus], [Spalvos erdvė], arba [Nuotraukos dydis].
1 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktą, tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

• Jei pasirinksite [Grąžinti sureguliavimus], bus rodomas patvirtinimo ekranas. 
 Pasirinkus [Taip] bus vykdoma operacija ir būsite grąžinti į pasirinkimų ekraną.

2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte nustatymą, tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

• Efektai taikomi RAW apdorojimui fotoaparatu ir tie apdorojimai, kurie taikomi RAW 
apdorojimui naudojant programinę įrangą „SILKYPIX Developer Studio“, nėra visiškai 
identiški.

• Padidinimo efektas iš [Iš. tele. konv.] netaikomas RAW vaizdams, įrašytiems šiuo 
fotoaparatu, bet jei naudojate funkciją [RAW apdorojimas] iš [Paleistis] meniu, jie bus 
apdorojami naudojant [Iš. tele. konv.] padidinimo efektą.

• Pritraukti vaizdai, įrašyti su [Iš. tele. konv.], nebus įmanomi apdoroti jei pasirinksite 
[Nuotraukos dydis] nustatymą, kuris bus didesnis, nei įrašymo metu naudotas nustatymas.

• Nustatymas [Baltos spalv. balansas] vaizduose, kurie fotografuojami su keliais išlaikymais, 
fiksuojamas prie nustatymo, kuris buvo naudotas įrašymo metu.

• Efektas [Ryškumo korekcija] skiriasi nuo efekto, susijusio su išlaikymo kompensavimu 
įrašymo metu.
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[Šviesos kompozicija]

Pasirinkite kelis kadrus iš 4K serijos failų, kuruos norite suderinti. Vaizdų dalys, kurios 
ryškesnės nei ankstesni kadrai bus naudojamos kaip pirmenybė sekančiuose kadruose 
juos derinant į vieną vaizdą.

MENU  →  [[Paleistis] → [Šviesos kompozicija]

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte 4K nuotraukų serijos failus ir tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Pasirinkite suderinimo būdą ir tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 [Kompozicinis suliejimas] nustatymas
 Pasirinkite kadrus, kuriuos norite suderinti ir suteikti pirmenybę ryškesnėms dalims.
1 Pasirinkite kadrus.
 Dėl informacijos apie mygtuką ir lietimo operaciją, žr. 

P127.
• Rodomi vaizdai negali būti padidinti arba sumažinti – jie 

bus tokie, kokie rodomi skaidrių peržiūroje.
• [ ] lietimo operacijoje tampa [ ].

2 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 Pasirinkti kadrai yra įsimenami, o ekranas persijungia 

į peržiūros vaizdą.
 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktus, tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad atliktumėte 
šias operacijas.
– [Sekantis]: Leidžia pasirinkti daugiau kadrų suderinimui.
 Grįžta į žingsni 1.
– [Atšaukti pasirinkimą]: Anuliuoja pasirinktą kadrą 

nedelsiant prieš tai, kai leidžia pasirinkti skirtingą vaizdą.
– [Išsaugoti]: Baigia kadro pasirinkimą.

3 Kartokite žingsnius 1 ir 2 tam, kad pasirinktumėte daugiau kadrų suderinimui.
• Galite pasirinkti iki 40 kadrų.

4 Spauskite ▼ tam, kad pasirinktumėte [Išsaugoti], tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 [Diapazono suliejimo] nustatymas
 Pasirinkite pirmąjį ir paskutinį kadrus, kad uždėtumėte ryškesnes kadrų dalis tarp jų.
1 Pasirinkite pirmojo vaizdo kadrą, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 Pasirinkimo būdas toks pat, kaip ir žingsnyje 1 iš [Kompozicinis suliejimas] 

nustatymo.
2 Pasirinkite paskutinio vaizdo kadrą ir spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

3 Pasirinkite [Taip] patvirtinimo ekrane, tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 Rodomas kombinuotas vaizdas.

• Nuotraukos išsaugomos JPEG formatu. Taip pat registruojama pirmojo kadro Įrašymo 
informacija (Exif informacija), t.y. užuolaidėlių greitis, diafragma, ISO jautrumas. 
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[Valyti retušavimą]

• Ištrynimo operacija gali būti atliekama tik 
palietus. [Valyti retušavimą] automatiškai 
įjungia retušavimo operaciją.

MENU  →  [Paleistis] → [Valyti retušavimą]

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte paveikslėlį, 
tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Vilkite pirštą per dalį, kurią norite ištrinti.
• Dalys, kurios bus ištrintos, pažymimos spalva.
• Norėdami grąžinti spalva pažymėtą dalį į ankstesnę 

būseną, palieskite [Anuliuoti].

  Detalių ištrynimas (ekrano vaizdo padidinimas)

1 Palieskite [MASTELIO NUSTATYMAS].
• Suspaudžiant ar išskleidžiant ekraną galėsite 

padidinti arba sumažinti vaizdą.
• Velkant ekraną galėsite perkelti padidintą dalį.

2 Palieskite [PAŠALINTI].
• Galėsite grįžti į operaciją vildami pirštu per dalį, kurią 

norite ištrinti.
 Dalis, kurią norite ištrinti, gali būti velkama net jei vaizdas padidintas.

3 Palieskite [Nustatyti].
4 Palieskite [Išsaugoti] arba spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Vaizdai gali atrodyti nenatūraliai, nes ištrintų dalių fonas sukurtas dirbtinai.
• Vaizdų grupėms atlikite [Valyti retušavimą] kiekvienam vaizdui.
 (Jie negali būti redaguojami vienu metu.)
• Kai [Valyti retušavimą] atliekama su vaizdų grupe, jie išsaugomi kaip nauji vaizdai šalia 

originalių failų.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Neveikia, kada naudojamas vaizdo ieškiklis.
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, kurie įrašyti naudojant funkciją Papildomas fokusavimas
– Vaizdai, kurie nufotografuoti naudojant [ ]
– Vaizdai, kurie sukurti iš judančių vaizdų, įrašytų judančio vaizdo dydį nustačius [C4K] per 

[Įrašymo kokybė]
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[Tekstinis antspaudas]

Galite uždėti įrašymo informacijos antspaudą ant įrašytų vaizdų.

LISALISA

MENU  →  [Paleistis] → [Tekstinis antspaudas]

1 Pasirinkite vaizdą. (P266)
• [‘] rodoma ekrane, jei vaizdas užantspauduojamas tekstu.

2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [Nustatyti], tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

[Fotografavimo 
data] Nurodo įrašymo datą.

[Vardas]

[ ] ([Veido atpažinimas]):
Bus užrašytas vardas, kuris registruotas [Veido atpaž.].
[ ] ([Kūdikis/Naminis gyvūnas]):
Bus užrašytas vardas, kuris registruotas [Profilio sąranka].

[Vieta] Užrašo kelionės tikslo pavadinimą nustatytą naudojant [Vieta].
[Kelionės data] Užrašo kelionės datą nustatytą naudojant [Kelionės data].

[Pavadinimas] Užrašo pavadinimą, kuris buvo įvestas naudojant [Pavadinimo 
redagavimas].

3 Spauskit [ ] tam, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
4 Spauskite ▲ tam, kad pasirinktumėte [Gerai], tada spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS].

• Kai spausdinsite nuotraukas su uždėtais tekstais, data bus užrašoma virš teksto jei 
nurodysite, kad darą reikia atspausdinti nuotraukų laboratorijoje arba spausdintuvu.

• Galite nustatyti iki 100 nuotraukų vienu metu [Daugybinis].
• Nuotraukų kokybė gali pablogėti, kada atliekamas žymėjimas tekstu.
• Žymint (štampuojant) nuotraukas grupėje, antspauduotos išsaugomos atskirai nuo originalių 

grupėje.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Vaizdai, kurie įrašyti nenustačius laikrodžio ir nenurodžius pavadinimo
– Vaizdai, pažymėti [Tekstinis antspaudas]
– Vaizdai, padaryti naudojant [ ]
– Vaizdai, sukurti iš judančių vaizdų, kurie buvo įrašyti judančio vaizdo dydį nustačius į [C4K] 

per [Įrašymo kokybė]
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[Kopijuoti]

Kopijuoti vaizdus iš kortelės į kitą kortelę.
MENU  →  Paleistis] → [Kopijuoti]

1 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte [Kopijuoti kryptį], tada spauskite  
[MENIU/NUSTATYMAS].

Kopijuoja kortelės ertmės 1 vaizdus į kortelės ertmę 2.

Kopijuoja kortelės ertmės 2 vaizdus į kortelės ertmę 1.

2 Spauskite / tam, kad pasirinktumėte kopijavimo būdą ir kopijuotumėte vaizdus.

[Pasirinkti 
kopijavimui]

Kopijuoja pasirinktus vaizdus.
1 Pasirinkite aplanką, kuriame yra vaizdai kopijavimui.
2 Pasirinkite vaizdą. (P266)

• Pasirinkite vaizdus tokiu pat būdu, kaip kad pasirenkant 
[Daug].

[Kopijuoti visus 
aplanke]

Kopijuoja visus vaizdus aplanke.
1 Pasirinkite aplanką kopijavimui.
2 Kai pažymėsite vaizdus kopijavimui, spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS] tam, kad pradėtumėte operaciją.
[Kopijuoti visus 

kortelėje] Kopijuoja vaizdus kortelėje.

• Nukopijuoti vaizdai bus išsaugoti naujame aplanke.

 Funkcijos mygtuko naudojimas vaizdams kopijuoti
Kai vaizdai rodomi po vieną tuo pat metu, spauskite funkcijos mygtuką, kuriam priskirta 
funkcija [Kopijuoti] tam, kad nukopijuotumėte rodomą vaizdą iš kortelės, iš kurios jis 
demonstruojamas, į kitą kortelę.
• Jei vaizdas nėra grupėje, pasirinkite kopijavimo paskirties aplanką naudodamiesi vienu iš šių 

metodų:

[Tas pats aplanko 
Nr. kaip šaltinis] Kopijuoja vaizdą į aplanką su tuo pačiu pavadinimu.

[Sukurti naują 
aplanką] Sukuria naują aplanką su didėjančiu aplanko numeriu ir kopijuoja į jį.

[Pasirinkti aplanką] Nurodo aplanką, į kurį vaizdas turi būti kopijuojamas ir kopijuoja į jį.

• Galite tuo pat metu nustatyti iki 100 nuotraukų naudojimui su [Pasirinkti kopijavimui].
• [Apsaugoti] nustatymai iš [Paleistis] meniu nėra kopijuojami.
• Gali reikėti šiek tiek laiko kopijavimui užbaigti.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Judantys vaizdai [AVCHD] formatu negali būti kopijuojami.
• Šie vaizdų tipai negali būti kopijuojami iš SDXC atminties kortelės į SD atminties kortelę arba 

SDHC atminties kortelę.
– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
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[Keisti dydį]

Norint lengvai publikuoti internetiniuose tinklapiuose, pridėti prie el. laiškų, paveikslėlio 
dydis (pikselių skaičius) turi būti sumažintas.

MENU  →  [Paleistis] → [Keisti dydį]
Pasirinkite vaizdą ir dydį.
 Nustatymas [Vienas]
1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą, tada 

spauskite  [MENIU/NUSTATYMAS].
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte dydį, tada 

spauskite  [MENIU/NUSTATYMAS].

 Nustatymas [Daug]
1 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte dydį, tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
2 Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą, 

tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] tam, kad 
nustatytumėte (kartokite).
• Nustatymas atšaukiamas, kada [MENIU/

NUSTATYMAS] nuspaudžiama dar kartą.
3 Spauskite [EKRAN.] tam, kad vykdytumėte.

• Vaizdai rodomi atskirai pagal kortelės ertmę. Galite perjungti rodomą kortelę 
paspausdami [Fn3].

• Tuo pat metu galite pasirinkti vaizdus tik vienoje kortelėje.

• Tuo pat metu galite nustatyti iki 100 vaizdų naudojant [Daug].
• Pakeitus vaizdo dydį jo kokybė pablogės.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Grupės vaizdai
– Vaizdai, pažymėti [Tekstinis antspaudas]
– Vaizdai, padaryti naudojant [ ]
– Vaizdai, kuri sukurti iš judančio vaizdo, kuris buvo įrašinėjamas judančio vaizdo dydį 

nustačius į [C4K] per [Įrašymo kokybė]

2020

55

1010

L4:3

M4:3

S4:3

Fn3
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[Sumažinimas]

Galite padidinti ir prisegti svarbią dalį įrašytame vaizde.

MENU  →  [Paleistis] → [Sumažinimas]

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

2 Naudokite galinį reguliatorių ir spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte 
dalis, kurios turi būti sumažintos.
Galinis reguliatorius (dešinė): Didinimas
Galinis reguliatorius (kairė): Mažinimas
▲/▼/◄/►: Judėkite

• Taip pat galite paliesti [ ]/[ ] norėdami padidinti/sumažinti.
• Taip pat galite judėti vilkdami ekraną.

3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

• Sumažinto vaizdo kokybė bus prastesnė.
• Mažinkite vaizdus po vieną grupėje tuo pat metu, kada norite sumažinti juos vaizdų grupėje.
 (Negalėsite redaguoti visų vaizdų grupėje vienu metu.)
• Kai sumažinate vieną vaizdą grupėje, sumažinti vaizdai išsaugomi atskirai nuo originalių 

failų grupėje.
• Informacija, susijusi su funkcija Veido atpažinimas originaliame vaizde nebus kopijuojama į 

vaizdus, kurie apdoroti naudojant funkciją [Sumažinimas].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
– Vaizdai, pažymėti [Tekstinis antspaudas]
– Vaizdai, padaryti naudojant [ ]
– Vaizdai, kuri sukurti iš judančio vaizdo, kuris buvo įrašinėjamas judančio vaizdo dydį 

nustačius į [C4K] per [Įrašymo kokybė]
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[Pasukti] (vaizdas pasukamas rankiniu būdu.)

Vaizdas sukamas rankiniu būdų 90° kampu vienu pasukimu.
• Funkcija [Pasukti] neveikia, kada [Pasukti vaizdą] nustatyta į [IŠJUNGTA].

MENU  →  [Paleistis] → [Pasukti]

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

2 Pasirinkite pasukimo kryptį.
[ ]:

 Vaizdas sukasi pagal laikrodžio rodyklę po 90° vienu 
pasukimu.
[ ]:

 Vaizdas sukasi prieš laikrodžio rodyklę po 90° vienu 
pasukimu.

[Video padalinimas]

Įrašytas judantis vaizdas ir 4K serijos failai gali būti dalinami į dvi dalis. Tai 
rekomenduojama tada, kai norite turinį padalinti į dalį, kurios reikia, bei dalį, kurios 
nereikia.
Failo padalinimas galutinis Apsispręskite prieš padalinimą!

MENU  →  [Paleistis] → [Video padalinimas]

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte failą padalinimui, tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].

2 Spauskite ▲ norimoje padalinti vietoje.
• Galite tiksliai nustatyti vietą padalinimui naudodamiesi 

◄/► failą perjungę į pauzę.
3 Spauskite ▼.

• Failas gali būti sugadintas, jei padalinimo proceso metu 
išimsite kortelę arba bateriją.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Gali nepavykti padalinti failo netoli jo pradžios arba pabaigos.
• Ši funkcija neveikia šiais atvejais:

– Kai įrašymo laikas trumpas. 
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[Sustabdyto judesio video]

Ši funkcija leidžia sukurti judantį vaizdą iš vaizdo, kuris įrašytas į vaizdų grupę, iš 
[Sustabdyto judesio kadras].

MENU  →  [Paleistis] → [Sustabdyto judesio video]

1 Pasirinkite [Uždelsto kadro fotografavimas] vaizdų grupę su ◄/►, tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Sukurkite judantį vaizdą pasirinkdami būdus jam sukurti.
• Dėl išsamios informacijos žr. P139.

[Sustabdyto judėjimo video]

A Judantis vaizdas sukuriamas iš vaizdų grupės, kurie padaryti naudojant funkciją 
[Sustabdyto judesio animacija].

MENU  →  [Paleistis] → [Sustabdyto judėjimo video]

1 Pasirinkite Sustabdyto judesio animacija grupę su ◄/►, tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

2 Sukurkite judantį vaizdą pasirinkdami būdus jam sukurti.
• Dėl išsamios informacijos žr. P139.

[Pasukti vaizdą] (Vaizdas automatiškai pasukamas ir rodomas.)

Tai leidžia rodyti vaizdus vertikaliai, jei jie buvo įrašyti naudojant fotoaparatą vertikalioje 
padėtyje.

MENU  →  [Paleistis] → [Pasukti vaizdą] → [ĮJUNGTA]

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai paleidžiate vaizdų peržiūrą asmeniniame kompiuteryje, jei negalės būti peržiūrimi 

pasukta kryptimi, nebent būtų naudojama OS arba programinė įranga, kuri suderinama su 
Exif.

 Exif – tai failų formatas nejudantiems vaizdams, kuris leidžia pridėti įrašymo informaciją ir t.t. 
Jį nustatė JEITA (Japonijos Elektronikos ir informacijos technologijų pramoninkų asociacija).

[LUT monitoriaus ekranas]

Monitorius/vaizdo ieškiklis rodo vaizdus, kuriems taikoma LUT (Pažiūrėjimo lentelė) 
lentelė ir jos duomenys, kada peržiūrite judančius vaizdus, kurie įrašyti su [Nuotraukos 
stilius] nustačius į [V žurnalas L].

MENU  →  [Paleistis] → [LUT monitoriaus ekranas] → [ĮJUNGTA]

• Dėl išsamios informacijos žr. P178.
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[Nuotraukų rūšiavimas]

Galite nustatyti tvarką, pagal kurią fotoaparatas rodo vaizdus peržiūros metu.

MENU  →  [Paleistis] → [Nuotraukų rūšiavimas]

[FAILO 
PAVADINIMAS]

Rodo vaizdus pagal pavadinimą/failo pavadinimą. Šis rodymo formatas 
leidžia lengvai atrasti norimus vaizdus kortelėje.

[DATA/LAIKAS]
Rodo vaizdus pagal įrašymo datą. Jei kortelėje yra vaizdų, kurie 
padaryti daugiau nei vienu aparatu, šis rodymo formatas patogus 
ieškant vaizdų.

• Jei įdėsite kitą kortelę, vaizdai nebus rodomi pagal [DATA/LAIKAS] pirmiausiai. Vaizdai bus 
rodomi pagal [DATA/LAIKAS] nustatymus jei truputį palauksite.

[Ištrinti patvirtinimą]

Tai nustato, kuri pasirinktis, [Taip] arba [Ne], bus pažymėta pirmiausia, kada patvirtinimo 
ekranas dėl vaizdo ištrynimo bus parodytas.
Nustatoma į [„Ne“ pirmiausia] pirkimo metu.

MENU  →  [Paleistis] → [Ištrinti patvirtinimą]

[„Taip“ 
pirmiausia] [Taip] pažymima pirmiausia, todėl ištrynimą galima atlikti greitai.

[„Ne“ pirmiausia] [Ne] pažymima pirmiausia. Netyčinio ištrynimo bus išvengta.
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Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

Ką galite padaryti su Wi-Fi®/Bluetooth® funkcija
Valdymas išmaniuoju telefonu/planšetiniu kompiuteriu 
(P293)
• Įrašinėjimas išmaniuoju telefonu (P294)
• Kaip peržiūrėti ir išsaugoti vaizdus, 

kurie saugojami fotoaparate, įkelti juos į 
socialinės medijos portalus (P297)

Atraskite daugiau malonių galimybių su 
Bluetooth®

Galite prijungti išmanųjį telefoną, kuris palaiko 
„Bluetooth“ nedideles energijos sąnaudas bet 
kuriuo metu.
Pajunkite išmanųjį telefoną tam, kad 
galėtumėte naudoti visą funkcijų diapazoną.
• Lengvas pajungimas suporinant (P287)
• Fotoaparato įjungimas/išjungimas 

nuotoliniu pulteliu (P293)
• Fotoaparato užuolaidėlių mygtuko 

naudojimas (P296)
• Įrašytų vaizdų siuntimas automatiškai 

(P298)
• Automatinis rezervinės kopijos įrašymas 

į debesis (P300)
• Vietos informacijos įrašymas į 

fotoaparato vaizdus (P303)
• Fotoaparato laikrodžio sinchronizavimas 

(P304)
• Fotoaparato sąrankos išsaugojimas 

išmaniajame telefone (P304)

Vaizdų peržiūrėjimas televizoriuje (P305)

Belaidis spausdinimas (P309)

Vaizdų siuntimas į AV prietaisą (P310)

Vaizdų siuntimas į asmeninį kompiuterį (P311)

Naudojimasis tinklo paslaugomis (P313)

Šios eksploatavimo instrukcijos susijusios tiek su išmaniaisiais telefonais, tiek su 
planšetiniais kompiuteriais nuo šio momento, nebent būtų nurodyta kitaip.
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Wi-Fi funkcija/Bluetooth funkcija

 Prieš naudojimąsi
• Nustatykite laikrodį prieš naudodamiesi Wi-Fi/Bluetooth funkcija. (P37)
• Norint naudotis Wi-Fi funkcija šia įranga, reikia turėti belaidį prieigos tašką arba paskirties 

prietaisą, kuris turi belaidžio LAN funkciją.

 Apie BELAIDŽIO ryšio lemputę

Šviečia mėlynai
Wi-Fi Kai Wi-Fi funkcija ĮJUNGTA arba 

pajungtas Wi-Fi

Bluetooth Kai Bluetooth funkcija ĮJUNGTA 
arba pajungta per Bluetooth

Mirksi mėlynai Kada siunčiami duomenys

• Nuėję į [Maitinimas / Belaidis indikatorius] per [Sąranka] meniu galite nustatyti lemputę taip, 
kad ji nešviestų/nemirksėtų. (P254)

 Apie [Wi-Fi] mygtuką
Šiose naudojimosi instrukcijose funkcijos mygtukas, kuriam priskiriama [Wi-Fi] funkcija, 
vadinamas [Wi-Fi] mygtuku.
(Pagal nutylėjimą [Wi-Fi] priskiriamas prie [Fn7] kai fotoaparatas būna Įrašymo režime; 
priskiriamas prie [Fn1], kada fotoaparatas būna Atkūrimo režime.)
• Dėl informacijos apie funkcijos mygtuką žr. P59.

[Wi-Fi] mygtuko spaudimo pakopos (Įrašymo režime)

1 Lieskite [ ].

2 Lieskite [Fn7].

Kai fotoaparatas yra nepajungtas prie Wi-Fi, spauskite [Wi-Fi]. Tada fotoaparatas 
bus paruoštas pajungti prie išmaniojo telefono. Galite fotoaparatą prijungti 
tiesiogiai prie išmaniojo telefono. (P289)
• Kai fotoaparatas paruoštas pajungimui, galite spausti [EKRAN.] norėdami pajungti su tais 

pačiais nustatymais, kaip ir anksčiau. Tai patogus ir paprastas būdas ryšiui užmegzti. (P324)

Fn11Fn11

Fn8Fn8

Fn7Fn7

Fn9Fn9

Fn10Fn10
OFFOFF

OFFOFF
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Kai pajungsite Wi-Fi tinklą, galite atlikti šias operacijas paspausdami [Wi-Fi]:
[Nutraukti ryšį] Išjungia Wi-Fi ryšį.

[Keisti paskirtį] Išjungia Wi-Fi ryšį ir leidžia pasirinkti skirtingą Wi-Fi ryšį.

[Keisti nustatymus vaizdų 
siuntimui] Žr. P307 dėl išsamios informacijos.

[Registruoti esamą paskirti 
prie Mėgiamų]

Užregistravę esamą jungties paskirtį arba jungtis būdą 
galėsite lengvai prisijungti tuo pačiu būdu kitą kartą.

[Tinklo adresai] Rodo įrangos MAC adresą ir IP adresą.

• Priklausomai nuo naudojamos Wi-Fi funkcijos arba paskirties, šių operacijų gali ir nepavykti 
atlikti.

 Metodo aprašymas
Kai „pasirinkite [Pasirinkite paskirtį iš Istorijos]“, ir t.t. 
aprašyta žingsnyje, atlikite šias operacijas.

Mygtuko operacija: Pasirinkite [Pasirinkite paskirtį iš 
Istorijos] kursoriaus mygtuku, tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

Lietimo operacija: Palieskite [Pasirinkite paskirtį iš 
Istorijos].

• Šis fotoaparatas negali būti naudojamas prisijungimui prie viešojo belaidžio LAN.
• Mes primygtinai Jums rekomenduojame naudoti kodavimą, kad užtikrintumėte informacijos 

saugumą.
• Rekomenduojame naudoti pilnai įkrautą bateriją siunčiant vaizdus.
• Kai baterijos indikatorius mirksi raudonai, jungtis su kitu renginiu nebus pradėta arba jungtis 

buvo nutraukta.
 (Bus rodomas pranešimas, kaip kad [Komunikacijos klaida].)
• Siunčiant vaizdus per mobilųjį tinklą, gali būti taikomi dideli mokesčiai už ryšį, kurie gali 

ženkliai padidinti Jūsų sąskaitą.
• Vaizdai gali nebūti visiškai išsiųsti priklausomai nuo radijo bangų sąlygų. Jei jungtis 

nutrūksta siunčiant vaizdus, gali nusisiųsti vaizdai su trūkstamais gabalais.
• Neišiminėkite atminties kortelės arba baterijos, neperneškite įrangos į vietą, kurioje 

nėra ryšio, vaizdų siuntimo metu.



286

10. Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

Pajungimas prie išmaniojo telefono/planšetinio 
kompiuterio

Išmaniųjų telefonų naudojimas, kurie palaiko mažų energijos sąnaudų 
„Bluetooth“  P287

Išmaniųjų telefonų naudojimas, kurie nepalaiko mažų energijos sąnaudų 
„Bluetooth“  P289

Prisijungimas nenaudojant slaptažodžio  P289
Slaptažodžio naudojimas prisijungimui  P290

QR kodo naudojimas prisijungimui  P290
Rankinis slaptažodžio įvedimas ryšiui sukurti  P291

• Jums reikės į išmanųjį telefoną įsidiegti „Panasonic Image App“ programėlę (toliau ji bus 
vadinama „Image App“).

„Image App“ įdiegimas į išmanųjį telefoną/planšetinį kompiuterį
„Image App“ – tai programinė įranga, kurią tiekia „Panasonic“.
• OS

Programėlė, skirta 
AndroidTM:

Android 4.2 arba aukštesnė
(Android 5.0 arba aukštesnė būtina norint naudotis 
Bluetooth funkcija)

Programėlė, skirta iOS: iOS 9.0 arba aukštesnė
(Bluetooth funkcija negali būti naudojama su iPad 2)

1 Pajunkite išmanųjį telefoną į tinklą.

2 (Android) Pasirinkite „Google PlayTM Store“.
 (iOS)  Pasirinkite „App Store“.

3 Įveskite „Panasonic Image App“ arba „LUMIX“ į paieškos langelį.

4 Pasirinkite „Panasonic Image App“  ir įdiekite. 
• Naudokite naujausią versiją.
• Palaikomos OS (operacinės sistemos) yra 2018 metų sausio mėn. atnaujinimo ir gali būti 

keičiamos.
• Perskaitykite [Pagalba] iš „Image App“ meniu dėl išsamesnės informacijos, kaip naudotis šia 

programine įranga.
• Kai naudojatės „Image App“ savo išmaniajame telefone, kuris prijungtas prie fotoaparato per 

Wi-Fi, [Pagalba] iš „Image App“ gali būti nerodoma priklausomai nuo išmaniojo telefono. Tokiu 
atveju, kai baigsis jungtis su fotoaparatu, iš naujo pajunkite išmanųjį telefoną prie mobiliojo 
telefonų tinklo, tokio, kaip 3G arba LTE tinklas, arba prie Wi-Fi maršrutizatoriaus, o tada 
rodykite [Pagalba] iš „Image App“.

• Tam tikri ekranai ir juose teikiama informacija šiose naudojimosi instrukcijose gali skirtis nuo 
prietaiso priklausomai nuo palaikomos OS ir „Image App“ versijos.

• Paslauga gali būti problematiška tinkamai naudotis priklausomai nuo naudojamo išmaniojo 
telefono tipo.

 Dėl išsamesnės informacijos apie „Image App“ žr. žemiau nurodytą pagalbą.
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Šis tinklapis tik anglų kalba.)
• Kai siunčiatės programėle mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi dideli mokesčiai už ryšį, kurie gali 

ženkliai padidinti Jūsų sąskaitą.



287

10. Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

Išmaniųjų telefonų naudojimas, kurie palaiko mažų energijos sąnaudų 
„Bluetooth“

Atlikite paprastą jungties sąrankos procedūrą (suporinimą) tam, kad pajungtumėte 
išmanųjį telefoną prie mažų energijos sąnaudų „Bluetooth“. Atlikus suporinimą 
fotoaparatas automatiškai prijungs išmanųjį telefoną prie Wi-Fi.
• Palaikomi išmanieji telefonai

Android: Android 5.0 arba aukštesnė versija su Bluetooth 4.0 arba aukštesne (išskyrus 
tas, kurios nepalaiko mažų energijos sąnaudų „Bluetooth“)

iOS: iOS 9.0 arba aukštesnė (išskyrus iPad 2)

Fotoaparate

MENU  →  [[Sąranka] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → 
[NUSTATYTI] → [Suporinimas]
• Fotoaparatas įeis į suporinimo parengties režimą ir rodys 

prietaiso pavadinimą.

Savo išmaniajame telefone

1 Paleiskite „Image App“.
• Jei pranešimas rodomas, kuriame nurodoma, kad išmanusis telefonas ieško fotoaparatų, 

uždarykite šį pranešimą.
2 Pasirinkite [Bluetooth].
3 Įjunkite Bluetooth.
4 Pasirinkite fotoaparato ekrane rodomo prietaiso pavadinimą iš [Fotoaparato 

įjungimas registravimui] sąrašo.
• Bus atliktas Bluetooth ryšys tarp fotoaparato ir išmaniojo telefono.
 (Android prietaisams) Wi-Fi ryšys bus nustatytas pasirinkus [Ryšys].

Jei naudojate Android prietaisą, atlikite žingsnius iki čia norėdami užbaigti sąranką.
Sekite žemiau esančius žingsnius tik jei naudojatės iOS prietaisu (iPhone/iPod touch/
iPad).

• Jei [Wi-Fi slaptažodis] (P326) nustatytas į [IŠJUNGTA] fotoaparate, pasirinkite [Wi-Fi 
sąranka]. (Pirkimo metu, [Wi-Fi slaptažodis] nustatytas į [IŠJUNGTA])

• Jei [Wi-Fi slaptažodis] nustatytas į [ĮJUNGTA] fotoaparate, Jums reikės įdiegti profilį.
 1  Įdiegti profilį.

  •  Jei išmaniajame telefone bus nustatytas slaptažodis, Jums reikės jį įvesti.
 2  Spauskite namų mygtuką norėdami uždaryti naršyklę.
5 Išjunkite Wi-Fi funkciją išmaniojo telefono nustatymų 

meniu.
6 Wi-Fi nustatymų ekrane pasirinkite SSID (prietaiso 

pavadinimas, pasirinktas žingsnyje 4) rodomą fotoaparatą.
• Jei SSID nerodoma, rodymas gali atsirasti po to, kai išjungiama ir 

vėl įjungiama Wi-Fi funkcija.
7 Spauskite namų mygtuką, tada pasirinkite „Image App“ tam, 

kad būtų rodomas „Image App“.

Wi-Fi

0123456789ABC
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• Suporintas išmanusis telefonas bus registruotas kaip suporintas prietaisas po jo pajungimo 
prie Wi-Fi.

• Suporinimas privalo būti atliktas tik pirmajam pajungimui. Antrajam ir tolimesniems 
pajungimams: (P288)

Pajungtas per „Bluetooth“, šis fotoaparatas automatiškai sukurs Wi-Fi ryšį.
• (iOS prietaisai) Jei reikia pakeisti prijungtą prietaisą prie Wi-Fi sąrankos ekrano, atlikite 

veiksmus, kurie rodomi ekrane, nustatymo pakeitimui. 

 Suporinto išmaniojo telefono pajungimas (jungiant antrą ir tolimesnius kartus)

Fotoaparate

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ĮJUNGTA]

Išmaniajame telefone

1 Paleiskite „Image App“.
• Jei rodomas pranešimas, kad išmanusis telefonas ieško fotoaparatų, išjunkite pranešimą.

2 Pasirinkite [Bluetooth].
3 Įjunkite Bluetooth.
4 Pasirinkite fotoaparatą (prietaiso pavadinimas), kurį norite prijungti prie 

[Registruoti fotoaparatai] sąrašo.

Jei nustatysite [Bluetooth] į [ĮJUNGTA] fotoaparate iš anksto, galite sukurti jungtį tiesiog 
naudodamiesi išmaniuoju telefonu.

• Net jei nustatysite suporinimą su daugiau nei vienu išmaniuoju telefonu, galėsite prisijungti prie 
vieno išmaniojo telefono vienu metu.

 Bluetooth funkcijos įjungimas
MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ĮJUNGTA]

 Bluetooth ryšio išmaniajame telefone išjungimas ir Bluetooth funkcijos 
išjungimas

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [IŠJUNGTA]
• Ryšys bus nutrauktas ir fotoaparato Bluetooth funkcija bus išjungta.
• Net jei ir nutrauksite ryšį, suporinimo informacija nebus ištrinta.

 Išmaniojo telefono suporinimo informacijos ištrynimas

1 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [[Sąranka] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [NUSTATYTI] → 
[Ištrinti]

2 Pasirinkite išmanųjį telefoną, kurį norite ištrinti.
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• [ ] rodoma įrašymo ekrane Bluetooth jungties metu. Kai Bluetooth funkcija įjungta, tačiau 
ryšio nėra, [ ] bus rodomas kaip permatomas.

• Galima registruoti iki 16 išmaniųjų telefonų. Jei bandysite registruoti daugiau nei 16 
prietaisų, išmanusis telefonas su seniausia informacija bus pakeistas nauju.

• Atlikus [Anuliuoti tinklo nustatymus] bus ištrinta registruotų prietaisų informacija.

Išmaniųjų telefonų naudojimas, kurie nepalaiko mažų energijos 
sąnaudų „Bluetooth“

Pajunkite išmanųjį telefoną per Wi-Fi.
• Taip pat galite pajungti per Wi-Fi prie išmaniojo telefono, kuris palaiko mažų energijos sąnaudų 

Bluetooth, atlikdami šiuos žingsnius.

Pajungimas nenaudojant slaptažodžio

Galite nesunkiai sukurti tiesioginį ryšį su savo išmaniuoju telefonu neįvesdami 
slaptažodžio.

Fotoaparate

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja 
jungtis] → [Nuotolinis fotografavimas ir peržiūrėjimas]
A  SSID
• Kai fotoaparatas paruoštas pajungti prie išmaniojo telefono, 

rodoma SSID.
• Taip pat galite rodyti informaciją paspausdami [Wi-Fi] 

fotoaparate.

Išmaniajame telefone

1 Įjunkite Wi-Fi funkciją išmaniojo telefono nustatymo 
meniu.

2 Wi-Fi nustatymų ekrane pasirinkite SSID, rodomą 
fotoaparate.

3 Paleiskite „Image App“
• Kai fotoaparate bus rodomas ryšio patvirtinimo ekranas, 

pasirinkite [Taip] tam, kad prisijungtumėte. (Tik pirmojo karto 
prisijungimui)

Pirkimo metu [Wi-Fi slaptažodis] nustatytas į [IŠJUNGTA].
Prieš prisijungiant prie Wi-Fi tinklo, užtikrinkite, kad rodomas prietaisas patvirtinimo ekrane yra 
būtent tas, prie kurio norite prisijungti. Jei bus rodomas neteisingas prietaisas, o pasirinksite 
[Taip], fotoaparatas automatiškai prisijungs prie to prietaiso.
Rekomenduojame nustatyti [Wi-Fi slaptažodis] (P326) į [ĮJUNGTA] jei, pavyzdžiui, netoliese 
yra kitas Wi-Fi prietaisas.

Wi-Fi

0123456789ABC
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Slaptažodžio naudojimas prisijungimui

Slaptažodžio naudojimas prisijungimui padidina saugumą papildomai. Galite skenuoti QR 
kodą arba įvesti slaptažodį rankiniu būdu norėdami prisijungti.
Paruošimai (fotoaparate)

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka] → [Wi-Fi slaptažodis] → 
[ĮJUNGTA]

 QR kodo naudojimas prisijungimui
Fotoaparate

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja 
jungtis] → [Nuotolinis fotografavimas ir peržiūrėjimas]
A  SSID ir slaptažodis
B  QR kodas
• Kai fotoaparatas yra paruoštas prisijungti prie išmaniojo 

telefono, rodomas QR kodas, SSID ir slaptažodis.
• Taip pat galite rodyti informaciją paspausdami [Wi-Fi] 

fotoaparate.

Išmaniajame telefone

1 Paleiskite „Image App“
2 Pasirinkite [QR kodas].

• Kai išmanusis telefonas prijungiamas prie belaidžio prieigos taško, gali šiek tiek užtrukti, 
kol bus rodomas [QR kodas].

• (iOS prietaisams) Bus rodomas patvirtinimo ekranas. Pasirinkite [Gerai] norėdami tęsti.
3 Naudokite „Image App“ norėdami skenuoti QR kodą, kuris rodomas fotoaparato 

ekrane.
• Norėdami padidinti QR kodą, spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] fotoaparate.

Jei naudojate Android prietaisą, atklikite žingsnius iki čia tam, kad atliktumėte sąranką.
Atlikite žemiau esančius žingsnius tik tada, kai naudojatės iOS prietaisu (iPhone/iPod 
touch/iPad)

4 Įdiekite profilį.
• Jei išmaniajame telefone nustatytas slaptažodis, reikės jį įvesti.

5 Spauskite pagrindinį mygtuką, kad uždarytumėte naršyklę.
6 Įjunkite Wi-Fi funkciją išmaniojo telefono nustatymų meniu.
7 Wi-Fi nustatymų ekrane pasirinkite rodomą SSID 

fotoaparate.
8 Spauskite pagrindinį mygtuką, tada pasirinkite “Image 

App” tam, kad būtų rodomas “Image App”.
• (iOS prietaisai) Žingsniai nuo 1 iki 5 neprivalomi antrojo karto metu.

Wi-Fi

0123456789ABC



291

10. Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

 Rankinis slaptažodžio įvedimas ryšiui sukurti
Fotoaparate

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja 
jungtis] → [Nuotolinis fotografavimas ir peržiūrėjimas]
A  SSID ir slaptažodis
B  QR kodas
• Kai fotoaparatas yra paruoštas pajungimui prie išmaniojo 

telefono, bus rodomas QR kodas, SSID ir slaptažodis.
• Taip pat galite rodyti informaciją paspausdami [Wi-Fi] 

fotoaparate.

Išmaniajame telefone

1 Įjunkite Wi-Fi funkciją išmaniojo telefono nustatymų meniu.
2 Wi-Fi nustatymų ekrane pasirinkite SSID rodymą 

fotoaparate.
3 Įveskite fotoaparate rodomą slaptažodį į išmanųjį telefoną. 

(Tik pirmojo prisijungimo metu)
4 Paleiskite „Image App“

Wi-Fi jungties būdo keitimas

Norėdami pakeisti jungties būdą, atlikite žemiau nurodytus 
žingsnius:

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja 
jungtis] → [Nuotolinis fotografavimas ir peržiūrėjimas] 
→ [EKRAN.] mygtukas

arba
Wi-Fi  → [EKRAN.] mygtukas → [Nauja jungtis] → [Nuotolinis fotografavimas ir 

peržiūrėjimas] → [EKRAN.] mygtukas

Wi-Fi

0123456789ABC
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 Jungiantis prie belaidžio prieigos taško ([Per tinklą]):

Fotoaparate

1 Pasirinkite [Per tinklą].
• Atlikite pajungimo procedūrą, kuri aprašyta P321 norint pajungti fotoaparatą prie belaidžio 

prieigos taško.

Išmaniajame telefone

2 Įjunkite Wi-Fi funkciją išmaniojo telefono nustatymų meniu.
3 Pajunkite išmanųjį telefoną prie belaidžio ryšio prieigos taško, prie kurio 

prijungtas ir fotoaparatas.
4 Paleiskite „Image App“.

 Kai tiesiogiai prijungiamas fotoaparatas ir išmanusis telefonas ([Tiesiogiai]):

Fotoaparate

1 Pasirinkite [Tiesiogiai].
• Pasirinkite [WPS jungtis] ir sekite jungties procedūrą, kuri aprašyta P323, norėdami 

prijungti fotoaparatą prie išmaniojo telefono.

Išmaniajame telefone

2 Paleiskite „Image App“.

Wi-Fi jungties atjungimas

1 Nustatykite fotoaparatą į Įrašymo režimas.
2 Pasirinkite fotoaparato meniu punktus norėdami 

išjungti Wi-Fi ryšį.
MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → 

[Taip]

• Taip pat galite užbaigti jungtį paspausdami [Wi-Fi] 
fotoaparate.

3 Išmaniajame telefone uždarykite „Image App“. 
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Valdymas naudojant išmanųjį telefoną/
planšetinį kompiuterį
 Reikalingas belaidžio ryšio režimas
Reikalingas belaidžio ryšio režimas priklauso nuo naudojamos funkcijos po prijungimo prie 
išmaniojo telefono.

Reikalingas belaidžio 
ryšio režimas Palaikymas energiją tausojančiam Bluetooth

Bluetooth Rodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniaisiais telefonais, 
kurie palaiko energiją tausojantį Bluetooth.

Wi-Fi Rodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniaisiais telefonais, 
kurie nepalaiko energiją tausojančio Bluetooth.

Wi-FiBluetooth

Rodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniaisiais telefonais, 
kurie palaiko energiją tausojantį Bluetooth.
• Rodo, kad funkcijai reikia prisijungimo prie išmaniojo telefono 

naudojant tiek Bluetooth, tiek Wi-Fi.

Fotoaparato įjungimas/išjungimas išmaniuoju telefonu
Reikia belaidžio ryšio: Wi-FiBluetooth

Ši funkcija leidžia peržiūrėti vaizdus fotoaparate, 
kuris padėtas Jūsų krepšyje, arba įjungti fotoaparatą, 
kuris padėtas atskiroje vietoje tik tada, kai juo įrašote 
vaizdus.

1 Atlikite Bluetooth pajungimą prie išmaniojo telefono. (P287)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Nuotolinis žadinimas] → [ĮJUNGTA]

3 Nustatykite fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklį į [IŠJUNGTA].
4 Išmaniajame telefone pakeiskite „Image App“ ir nustatykite Bluetooth funkciją į 

būklę, kurioje galima atlikti pajungimą (budėjimo būklė).
5 Naudokite išmanųjį telefoną.
1 Pasirinkite [ ].
2 Pasirinkite [Nuotolinis veikimas].
• Fotoaparatas įsijungia automatiškai, todėl Wi-Fi ryšys bus nustatytas automatiškai.

– (iOS prietaisai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono ryšio būklės, Jums gali tekti 
perjungti pajungtą prietaisą į Wi-Fi sąrankos ekraną. Sekite ekrane esančius 
pranešimus dėl išmaniojo telefono norėdami pakeisti nustatymus.
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 Fotoaparato išjungimas naudojant išmanųjį telefoną
1 Pasirinkite [ ].
2 Pasirinkite [ IŠJUNGTA].

• Kai išjungsite fotoaparatą telefonu, būklės indikatorius 
mirksės.

• Kai [Nuotolinis žadinimas] nustatytas į [ĮJUNGTA], 
Bluetooth funkcija toliau veiks net ir išjungus fotoaparatą, 
dėl ko gali išsekti baterija.

Vaizdų fotografavimas išmaniuoju telefonu (nuotolinis įrašymas)
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-Fi

1 Pajunkite prie išmaniojo telefono. (P286)
2 Naudokite išmanųjį telefoną.

• Jei išmanusis telefonas jau prijungtas per Wi-Fi, tęskite 
žingsniu 3.

1 (Kai pajungta per Bluetooth) Pasirinkite [ ].
2 (Kai pajungta per Bluetooth) Pasirinkite [Nuotolinis veikimas].
• Atlikite Wi-Fi pajungimą automatiškai.

– (iOS prietaisai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono pajungimo būklės, gali reikėti 
pakeisti pajungtą prietaisą Wi-Fi sąrankos ekrane. Sekite ekrane rodomus pranešimus 
dėl išmaniojo telefono norėdami pakeisti nustatymus.

3 Pasirinkite [ ].
4 Įrašykite vaizdą.

•  Tam tikri įrašyti vaizdai išsaugomi fotoaparate.
•  Tam tikri nustatymai negalimi.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Šiuo atveju nuotolinis įrašymas neveiks:

– Kai naudojamas [Sustabdyto judesio kadras]
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 Fotoaparato rinkimo nustatymų keitimas ir t.t. naudojantis išmaniuoju telefonu
Nustatykite, ar fotoaparatas, ar išmanusis telefonas yra pirmenybinis valdymo prietaisas, 
kuris naudojamas nuotoliniam įrašymui.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka] → [Nuotolinio prietaiso pirmenybė]

[Fotoaparatas]

Leidžia atlikti operacijas tiek fotoaparatu, tiek išmaniuoju telefonu 
nuotolinio įrašymo metu.
• Fotoaparato rinkimo nustatymai ir t.t. negali būti keičiami naudojant 

išmanųjį telefoną.

[Išmanusis 
telefonas]

Leidžia atlikti operacijas tik išmaniuoju telefonu nuotolinio įrašymo metu.
• Fotoaparato rinkimo nustatymai ir t.t. negali būti keičiami naudojant 

išmanųjį telefoną.
• Norėdami užbaigti nuotolinį įrašymą, spauskite bet kurį mygtuką 

fotoaparate norėdami grįžti atgal į ekraną ir tada pasirinkite [Baigti].

• Šios funkcijos nustatymo pakeisti neįmanoma, kada ryšys yra aktyvus (veikia).
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Naudojimasis užuolaidėlės mygtuku per išmanųjį telefoną tik Bluetooth 
jungtimi
Reikalingas belaidis ryšys: Bluetooth

1 Bluetooth ryšio nustatymas su išmaniuoju telefonu. (P287)
2 Naudokite išmanųjį telefoną.
1 Pasirinkite [ ].
2 Pasirinkite [Užuolaidėlių nuotolinis valdymas].
3 Nuotoliniu būdu valdykite fotoaparato užuolaidėlių mygtuką ir judančių vaizdų 

mygtuką.
• Perskaitykite [Pagalba] iš „Image App“ meniu dėl išsamesnės informacijos apie tai, 

kaip naudotis.
• Gyvo vaizdo turinys fotoaparate negalės būti peržiūrimas išmaniuoju telefonu.

• Norint prabudinti fotoaparatą iš [Miegojimo režimas] naudojant šią funkciją, pasirinkite šiuos 
nustatymus, tada per Bluetooth:
– [Nuotolinis žadinimas]: [ĮJUNGTA]
– [Automatinis perdavimas]: [IŠJUNGTA]

• Kai fotoaparatas yra išjungtas, net nustačius [Nuotolinis žadinimas] į [ĮJUNGTA] fotoaparate, 
jis negalės būti įjungtas su šia funkcija.

 Kaip sumažinti laiką, kurio reikia fotoaparatui pažadinti iš [Miegojimo režimas]
Pasirinkite išmaniojo telefono funkciją, kuri gali būti naudojama kaip pirmenybinė funkcija 
fotoaparatą žadinant iš [Miegojimo režimas] išmaniuoju telefonu.

Pasiruošimai:
[Bluetooth] ir [Nuotolinis žadinimas] nustatyta į [ĮJUNGTA].

MENU  →   [Sąranka] → [Bluetooth] → [Grįžimas iš miego režimo]

[Nuotolinis / 
Perdavimo pirmenybė]

Sutrumpina reikiamą laiką, kuris skirtas fotoaparatui pažadinti 
naudojant [Nuotolinis veikimas] arba [Perduoti vaizdą].

[Užuolaidėlių 
nuotolinio valdymo 
pirmenybė]

Sutrumpina reikiamą laiką, kuris reikalingas fotoaparatui pažadinti 
su [Užuolaidėlių nuotolinis valdymas].
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Fotoaparate išsaugotų vaizdų peržiūra/išsaugojimas arba jų įkėlimas į 
socialinės medijos portalus
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-Fi

1 Pasijunkite prie išmaniojo telefono. (P286)
2 Naudokite išmanųjį telefoną.

• Jei išmanusis telefonas jau pajungtas per Wi-Fi, eikite į 
žingsnį 3.

1 (Kai pajungta per Bluetooth) Pasirinkite [ ].
2 (Kai pajungta per Bluetooth) Pasirinkite [Nuotolinis veikimas].
• Atlikite Wi-Fi sujungimą automatiškai.

– (iOS prietaisai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono ryšio būklės, Jums gali tekti 
perjungti pajungtą prietaisą į Wi-Fi sąrankos ekraną. Sekite ekrane esančius 
pranešimus dėl išmaniojo telefono norėdami pakeisti nustatymus.

3 Pasirinkite [ ].
• Galite perjungti norimus peržiūrėti vaizdus 

pasirinkdami piktogramą (A) ekrano viršutiniame 
kairiajame kampe.

 Norėdami peržiūrėti vaizdus, kurie saugomi 
fotoaparate, pasirinkite [LUMIX(SD1)] arba 
[LUMIX(SD2)].

(Norint peržiūrėti vaizdą)
4 Palieskite vaizdą norėdami jį padidinti.
 (Norėdami išsaugoti vaizdą arba įkelti jį į 

socialinės medijos portalą arba kitą tinklo 
paslaugą)

5 Lieskite ir laikykite vaizdą ir vilkite jį norėdami 
išsaugoti.

• Kai peržiūrite judančius vaizdus, vaizdo kokybė gali 
skirtis nuo faktinių įrašytų vaizdų. Be to, priklausomai nuo 
išmaniojo telefono specifikos ir naudojimosi sąlygų, vaizdo 
kokybė gali pablogėti arba gali prasisukti garsas judančio 
vaizdo arba vaizdo peržiūros metu.

• OS versija Android 7.0 arba aukštesnė arba iOS 10.0 
arba aukštesnė yra būtina norint peržiūrėti vaizdus RAW 
formatu.

• Priklausomai nuo išmaniojo telefono arba jo OS versijos, vaizdai RAW formatu gali būti rodomi 
neteisingai.

• Galite išsaugoti šių tipų vaizdus:
– Judantys vaizdai iš [AVCHD], [MP4] (tik tie, kurių dydis [4K]), [MP4 HEVC], [MP4 (LPCM)] 

arba [MOV] formato.
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
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Įrašytų vaizdų perdavimas į išmanųjį telefoną automatiškai
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Fotoaparatas automatiškai perduoda įrašytus vaizdus į išmanųjį telefoną su Bluetooth, 
kuris pajungtas per Wi-Fi.

1 Pajungimas prie išmaniojo telefono per Bluetooth. (P287)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Automatinis perdavimas] → 
[ĮJUNGTA]

• Jei rodomas patvirtinimo ekranas fotoaparate, kuris nurodo atjungti Wi-Fi ryšį, pasirinkite 
[Taip] ir jį atjunkite.

3 Išmaniajame telefone pasirinkite [Taip] (Android prietaisams) arba [Wi-Fi 
sąranka] (iOS prietaisams).
• Fotoaparatas automatiškai užmegs Wi-Fi ryšį.

– (iOS prietaisai) Sekite išmaniojo telefono ekrane rodomus pranešimus norėdami 
pakeisti prijungtą prietaisą Wi-Fi sąrankos ekrane.

4 Patikrinkite siuntimo nustatymus fotoaparate ir pasirinkite [Nustatyti].
• Norėdami pakeisti siuntimo nustatymą, spauskite [EKRAN.]. (P307)
• Fotoaparatas įsijungs į režimą, kurio metu jis gali automatiškai perduoti vaizdus ir [ ] 

bus rodoma įrašymo ekrane.
5 Fotografuokite aparatu.

• Kai siunčiamas failas, [ ] rodoma įrašymo ekrane.

• Kai [Automatinis perdavimas] nustatytas į [ĮJUNGTA], [Funkcija] iš [Wi-Fi] per [Sąranka] 
meniu negali būti naudojama.

• Jei [Bluetooth] ir [Automatinis perdavimas] fotoaparato nustatymai yra [ON], fotoaparatas 
automatiškai prisijungs į išmanųjį telefoną per Bluetooth ir Wi-Fi kai įjungsite fotoaparatą. 
Paleiskite „Image App“ norėdami prisijungti prie fotoaparato.

 Fotoaparatas automatiškai persijungs į režimą, kuriame jis galės automatiškai perduoti vaizdus 
ir [ ] bus rodoma įrašymo ekrane.

• Jei [ ] nerodoma įrašymo ekrane, vaizdų nebus įmanoma perduoti automatiškai.
 Patikrinkite Wi-Fi ryšio būklę telefone.
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 Jei norite sustabdyti automatinį vaizdų perdavimą, nustatykite [Automatinis 
perdavimas] į [IŠJUNGTA] fotoaparate.

• Bus rodomas patvirtinimo ekranas, kuriame bus klausiama, ar norite išjungti Wi-Fi ryšį.
• Jei išjungsite fotoaparatą failų siuntimo metu, failų siuntimas bus nutrauktas. Tokiu atveju 

fotoaparatas siųs failus iš naujo kai tik jis bus vėl įjungtas.
– Jums gali nepavykti iš naujo išsiųsti failų, kurie nebuvo išsiųsti, jei pasikeis saugojimo būklė. 

Pavyzdžiui, jei pakeisite kortelę prieš išjungiant fotoaparatą, failai nebus persiunčiami iš 
naujo.

– Jei failų skaičius, kurie nebuvo persiųsti, yra didelis, gali nepavykti persiųsti iš naujo visų 
failų.

• Reikės OS versijos Android 7.0 arba aukštesnės, arba iOS 10.0 arba aukštesnės norint 
išsaugoti failus RAW formatu.

• Negalėsite automatiškai persiųsti vaizdų tipų:
– Judantys vaizdai
– 4K serijos failai
– Vaizdai, įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
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Rezervinių vaizdų kopijų automatinis išsaugojimas debesų laikmenose 
(automatinis išsaugojimas debesyse)
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Fotoaparatas nustato ryšį tarp išmaniojo telefono ir belaidžio prieigos taško ir padaro 
vaizdų, išsaugotų fotoaparate, rezervines kopijas debesų laikmenoje.
• Žr. „D.U.K./Mūsų kontaktai“ dėl tinklalapio su suderinama debesų laikmenos paslauga.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/









Bluetooth

Wi-Fi
Wi-Fi

LUMIX CLUB

A Belaidis prieigos taškas            B Debesų laikmena

1 Išmanusis telefonas automatiškai prisijungia prie belaidžio ryšio prieigos taško.
2 Paleiskite „Image App“ fone (būklė, kurioje programa gali veikti).
3 Fotoaparatas įsijungia automatiškai.
4 Fotoaparatas automatiškai jungiasi prie belaidžio prieigos taško, kuris pajungtas 

žingsnyje 1.
5 Vaizdų fotoaparate rezervinės kopijos automatiškai daromos į debesų laikmena per 

„LUMIX CLUB“.
Kai sąrankos procedūra bus baigta, galite išsaugoti rezervines duomenų kopijas 
debesų laikmenoje atlikę žingsnį 2.
• Žiūrėkite savo išmaniojo telefono instrukcijas dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip 

nustatyti automatinį ryšį žingsnyje 1.
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Automatinio rezervinių kopijų išsaugojimo debesyje nustatymas

 Belaidžio prieigos taško registravimas prie fotoaparato (Sąranka 1)
• Jei pajungėte fotoaparatą prie belaidžio prieigos taško jau anksčiau, šios žemiau aprašytos 

procedūros nereikės.
1 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Wi-Fi tinklo nustatymai]

2 Pasirinkite [Nauja jungtis].
3 Prisijunkite prie belaidžio prieigos taško.

• Žr. prisijungimo metodus, kurie aprašyti P321, norėdami prijungti fotoaparatą prie 
belaidžio prieigos taško.

• Belaidės prieigos taškas bus automatiškai registruotas, kai tik fotoaparatas prisijungs prie jo 
per Wi-Fi.

• Galite užregistruoti iki 17 belaidžių prieigos taškų. Jei bandysite registruoti daigiau nei 17 
prietaisų, belaidžio ryšio taškas su seniausia registracijos istorija bus pakeistas nauju.

• Atlikdami [Anuliuoti tinklo nustatymus] ištrinsite visus belaidžio ryšio prieigos taškus.

 „LUMIX CLUB“ nustatymas (Sąranka 2)
Pasiruošimai:
• Sukurkite priskyrą Debesų laikmenai, kurią norite naudoti ir turėsite prisijungimo informaciją.
• Registruokitės „LUMIX CLUB“. (P317)
1 Prisijunkite prie „LUMIX CLUB“ tinklapio naudodami išmanųjį telefoną arba 

fotoaparatą.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Įveskite savo „LUMIX CLUB“ prisijungimo ID ir slaptažodį ir prisijunkite prie 

paslaugos.
• Jei Jūsų bus prašoma užregistruoti savo el. pašto adresą, vadovaukitės ekrane 

rodomomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite ir registruokitės Debesų laikmenos paslaugai, kurią norite naudoti 

su Debesų laikmenos nuorodos nustatymais tinklo paslaugos nuorodų 
nustatymuose.
• Vadovaukitės ekrane rodomomis instrukcijomis. 



302

10. Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

 „Image App“ nustatymas (Sąranka 3)

1 Atlikite Bluetooth prisijungimą prie savo išmaniojo telefono. (P287)
2 Naudokite išmanųjį telefoną.
1 Pasirinkite [ ].
2 Pasirinkite [Bluetooth].
3 Pasirinkite [ ] prijungtam fotoaparatui.
4 Įjunkite Automatinį rezervinių kopijų darymą ir padarykite nustatymų rezervinę 

kopiją.
• Žemiau pateikiame reikiamus rezervinės kopijos nustatymus.
– Belaidžio ryšio prieigos taško jungties informacija (SSID): Pasirinkite belaidį prieigos 

tašką, kuris registruotas (Sąranka 1).
– Debesies nustatymas: įveskite prisijungimo ID ir slaptažodį prieigai prie „LUMIX 

CLUB“, kuris naudojamas (Sąranka 2), tada pasirinkite Debesų laikmenos paslaugą, 
kurią norite naudoti kaip Įkėlimo paskirtį.

• Galite atlikti ryšio testą. Įjunkite fotoaparatą ir paleiskite testą, kada fotoaparatas 
neprijungtas prie Wi-Fi tinklo. Jei fotoaparatas prijungtas prie Wi-Fi tinklo, atlikite 
žingsnius 1 ir 2 iš „Wi-Fi ryšio išjungimas“ P292 norėdami išjungti Wi-Fi ryšį 
fotoaparatui.

Rezervinės kopijos darymo paleidimas

Pasiruošimai:
• Nustatykite fotoaparatą į būklę, kurioje jis galėtų būti įjungiamas naudojant išmanųjį telefoną 

(budėjimo režime). (P293)
– Fotoaparatas: [Bluetooth] ir [Nuotolinis žadinimas] nustatyta į [ĮJUNGTA].
– Fotoaparatas: Fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklis nustatytas į [IŠJUNGTA].

• Fotoaparatas: Kortelės apsaugos nuo įrašymo režimas nenustatytas į [UŽRAKINTA].

Paleiskite „Image App“ fone (būklė, kurioje gali veikti programa) ir atlikite rezervinių 
kopijų išsaugojimą.
• Rezervinės kopijos darymas prasidės jei išmanusis telefonas bus pajungtas prie belaidžio 

ryšio prieigos taško per (Sąranka 3).
• Gali būti įmanoma paleisti rezervinės kopijos darymą net jei programėlė veiks fone (būklė, 

kurioje jos neįmanoma paleisti).

• Pirmojo etapo metu padaromos visų kortelėje esančių vaizdų rezervinės kopijos. Sekančio ir 
kitų etapų metu atliekamos rezervinės kopijos to turinio, kurio rezervinės kopijos dar nebuvo 
padarytos.

• Jei pakeisite rezervinių kopijų paskirties vietą, vaizdai, kurių rezervinės kopijos jau bus 
padarytos, šioje naujoje vietoje nebus i saugoti.

• Rezervinių kopijų darymo procesas sustos šiais atvejais:
– Kai nustatysite fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklį į [ĮJUNGTA]
– Kai įdėsite arba išimsite kortelę
– Jei išsikraus baterija (procesas bus atnaujintas bateriją įkrovus).

• Negalėsite padaryti šių vaizdų tipų rezervinių kopijų:
– judančių vaizdų,
– 4K serijos failų,
– vaizdų, kurie įrašyti naudojant Papildomo fokusavimo funkciją
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Vietos informacijos įrašymas į fotoaparato vaizdus
Reikalingas belaidis ryšys: Bluetooth

Išmanusis telefonas siunčia vietos informaciją į fotoaparatą per Bluetooth, o fotoaparatas 
atlieka įrašymą pažymėdamas gautą vietos informaciją.

GPS Bluetooth

  

A Išmanusis telefonas gauna 
vietos informaciją.

B Išmanusis telefonas siunčia 
vietos informaciją.

C Fotoaparatas atlieka įrašymą 
įrašydamas savo vietos 
informaciją.

Pasiruošimai:
Įjunkite GPS funkciją išmaniajame telefone.

1 Atlikite Bluetooth prisijungimą prie savo išmaniojo telefono. (P287)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Vietos registravimas] → [ĮJUNGTA]

• Fotoaparatas įsijungs į režimą, kuriame galima įrašyti vietos informaciją ir [GPS] bus 
rodoma įrašymo ekrane.

3 Fotografuokite fotoaparatu.
• Vietos informacija bus įrašyta į nufotografuotus vaizdus.

Kai [GPS] bus rodomas kaip permatomas
Vietos informacija negauta, todėl jos įrašyti nepavyksta. GPS naudojimas telefone gali nebūti 
įmanomas, jei telefonas yra tokioje vietoje, kaip pastatas ar krepšys.
Perkelkite išmanųjį telefoną į tokią vietą, kurioje vietos nustatymas optimalus, t.y. ten, kur 
gerai matosi dangus, ir pabandykite nustatyti vietą. Be to, žiūrėkite savo išmaniojo telefono 
eksploatavimo instrukcijas.

• Vaizdą su vietos informacija nurodomi su [GPS].
• Nepažeiskite privatumo ar nuosavybės teisių ir t.t. naudodamiesi šia funkcija. 

Naudokitės savo paties rizika.
• Išmaniojo telefono baterija išsikrauna greičiau, kada nustatyta vietos informacija.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Vieta informacija neįrašoma judantiems vaizdams, kurie įrašyti [AVCHD] formatu.
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Fotoaparato laikrodžio sinchronizavimas su išmaniuoju telefonu
Reikalingas belaidis ryšys: Bluetooth

Sinchronizuokite fotoaparato laikrodžio ir laiko zonos nustatymus su išmaniojo telefono 
nustatymais.

1 Atlikite Bluetooth prisijungimą prie savo išmaniojo telefono. (P287)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Bluetooth] → [Automatinis laikrodžio nustatymas] 
→ [ĮJUNGTA]

• Nustatymai [Laikrodžio nustatymas], [Namai], [Paskirtis] iš [Pasaulio laikas], esantys 
meniu [Sąranka], bus sinchronizuojami su atitinkamais išmaniojo telefono nustatymais.

Fotoaparato sąrankos informacijos išsaugojimas išmaniajame telefone
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Kadangi išsaugotos sąrankos informaciją galima perkelti į fotoaparatus, galite taikyti tą 
pačią sąranką daugiau nei vienam fotoaparatui.

1 Atlikite Bluetooth prisijungimą prie savo išmaniojo telefono. (P287)
2 Naudokite išmanųjį telefoną.

1 Pasirinkite [ ].
2 Pasirinkite [ ].
3 Išsaugoti arba įkrauti sąrankos informaciją.

• Dėl išsamesnės informacijos kaip naudotis šia funkcija, skaitykite [Pagalba] „Image 
App“ meniu dėl išsamesnės informacijos.

Kai perduodama sąrankos informacija, fotoaparatas automatiškai atlieka Wi-Fi ryšio 
sujungimą.
• (iOS prietaisai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono ryšio būklės, Jums gali tekti perjungti 

pajungtą prietaisą į Wi-Fi sąrankos ekraną. Sekite ekrane esančius pranešimus dėl 
išmaniojo telefono norėdami pakeisti nustatymus.

• Sąrankos informacija gali būti perkelta tik į tokio paties modelio fotoaparatus, kaip ir šis 
modelis.

• Galite išsaugoti arba įkelti sąrankos informaciją pagal punktus, kurie identiški tiems, kurie 
yra [Išsaugoti/Atstatyti fotoaparato nustatymus] iš [Sąranka] meniu.
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Vaizdų rodymas televizoriuje
Galite peržiūrėti vaizdus televizoriuje, kuris palaiko DLNA (DMR).

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Peržiūra 
televizoriuje]

2 Pasirinkite [Per tinklą] arba [Tiesiogiai], tada prisijunkite. (P320)

3 Pasirinkite prietaisą, kurį norite prijungti.
• Kai ryšys bus sujungtas, bus rodomas ekranas.

4 Vaizdų peržiūra šiame prietaise.
• Norėdami išjungti ryšį, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
 MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Taip]
 (Taip pat galite nutraukti ryšį paspausdami [Wi-Fi].)

• Jei rodote vaizdus naudodami Wi-Fi funkciją, jie negalės būti paduodami rodymui 4K 
rezoliucija.

• Kai prie šio prietaiso prijungiamas televizorius, televizoriaus ekranas gali laikinai persijungti į 
būklę prieš pajungimą. Nuotraukos rodomos dar kartą, kada jas darote arba peržiūrite.

• Nustatymai [Efektas] ir [Garsas] skaidrių demonstracijoms nėra taikomi televizoriuje.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Judantys vaizdai ir 4K serijos failai negali būti peržiūrimi.
• Vaizdai, kurie rodomi tam tikruose fotoaparato ekranuose (ekranas su kelių vaizdų peržiūra 

ir t.t.), nerodomi televizoriuje.
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatomas į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Vaizdų siuntimas
Siųsdami vaizdus pasirinkite siuntimo būdą po to, kai 
pasirinksite [Nauja jungtis] iš [Funkcija] per [Wi-Fi] per meniu 
[Sąranka].

 Vaizdai, kurie gali būti siunčiami

Paskirtis JPEG RAW MP4*1 AVCHD*1,2
MP4 HEVC, 
MP4(LPCM), 

MOV

4K serija File*1

Vaizdai, įrašyti 
naudojant 
Papildomo 
fokusavimo 
funkciją*1

[Išmanusis telefonas] O O*3 O*4 ‒ ‒ ‒
[Asmeninis kompiuteris] O O O O O*1 O

[Debesies sinchr. paslauga] O ‒ O*4 ‒ ‒ ‒
[Tinklo paslauga] O ‒ O*4 ‒ ‒ ‒

[AV prietaisas] O ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
[Spausdintuvas]*1 O ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

*1 Siuntimas naudojant [Siųsti vaizdus įrašymo metu] negalimas.
*2 Judantis vaizdas, įrašytas [AVCHD] formatu, gali būti siunčiamas į [Asmeninis kompiuteris] jei failo 

dydis yra 4 GB arba mažiau. Jis negali būti siunčiamas, jei failo dydis daugiau 4 GB.
*3 OS versija, Android 7.0 arba aukštesnė, arba iOS 10.0 arba aukštesnė yra būtina.
*4 Išskyrus judančius vaizdus, kurie įrašyti jų dydį nustačius į [4K] per [Įrašymo kokybė]
• Tam tikri vaizdai gali nepasileisti arba gali neišsisiųsti į prietaisą.
• Žiūrėkite paskirties įrangos instrukciją arba tinklo paslaugą dėl išsamesnės informacijos apie tai, 

kaip peržiūrėti vaizdus.

 Siųsti vaizdus įrašymo metu

Vaizdas gali būti automatiškai siunčiamas į nurodytą prietaisą kiekvieną kartą, kai jis 
nufotografuojamas.
• Failo siuntimo metu, [ ] rodoma įrašymo ekrane.
• Norėdami baigti ryšį, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
 MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Taip]
• Negalėsite pakeisti nustatymų tuo metu, kai siųsite nuotraukas.

• Kadangi šis fotoaparatas teikia pirmenybę įrašymui, siuntimas įrašymo metu gali gerokai ilgiau 
užtrukti.

• Jei nutrauksite perdavimą iki siuntimo pabaigos, pavyzdžiui, išjungsite Wi-Fi ryšį, neišsiųsti failai 
nebus persiunčiami.

• Gali nepavykti ištrinti failų arba jų panaudoti peržiūros meniu siuntimo metu.

5
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 Siųskite vaizdus, kurie išsaugoti fotoaparate

Vaizdai gali būti pasirinkti ir išsiųsti po įrašymo.

[Vienas pasirinkimas] nustatymas
1 Pasirinkite vaizdą.
2 Pasirinkite [Nustatyti].

[Keli pasirinkimai] nustatymas
1 Pasirinkite vaizdą. (kartoti)

• Nustatymas atšaukiamas, kada vaizdas pasirenkamas 
dar kartą.

• Vaizdai rodomi atskirai pagal kortelės ertmę. Galite 
perjungti rodomą kortelę paspaudus [Fn3].

• Tuo pat metu galite pasirinkti vaizdus tik vienoje kortelėje.
2 Pasirinkite [Gerai].
• Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite [Išeiti].

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Vaizdai, kurie įrašyti kitais prietaisais, nei šis fotoaparatas, taip pat vaizdai, kurie modifikuoti 

arba redaguoti naudojant asmeninį kompiuterį, nebus siunčiami.

 Nustatymų keitimas vaizdų siuntimui
Paspaudus [EKRAN.] po sujungimo atlikimo leidžia pakeisti nustatymus, susijusius su 
siuntimu, tokius, kaip vaizdo siuntimas.

[Dydis]

Keisti siunčiamų vaizdų dydį.
[Originalus]/[Automatinis]/[Keisti] ([M], [-] arba [VGA])
• [Automatinis] galimas tik funkcijai [Tinklo paslauga]. Jis keičia vaizdo 

dydį pagal paskirties būklę.
[Failo formatas]
(Paskirtis: tik [Išmanusis 
telefonas], [PC])

[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]

[Ištrinti vietos 
duomenis]
(Paskirtis: tik [Debesies 
sinchr. paslauga], [Tinklo 
paslauga])

Pasirinkite, ar norite ištrinti paskirties informaciją iš vaizdų prieš juos 
siunčiant.
[ĮJUNGTA]/[IŠJUNGTA]
• Ši operacija ištrina tik vietos informaciją iš vaizdų, kurie turi būti 

siunčiami.

[Debesies limitas]
(Paskirtis: tik [Debesies 
sinchr. paslauga])

Galite pasirinkti, ar siųsti vaizdus, kada Debesies aplanke lieka mažai 
vietos.
[ĮJUNGTA]: Nesiųsti vaizdų.
[IŠJUNGTA]: Ištrinti senus vaizdus juos pakeičiant siunčiamais 

naujais.

Fn3
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Vaizdų siuntimas į išmanųjį telefoną/planšetinį 
kompiuterį
Pasiruošimai:
• Įdiekite „Image App“ iš anksto. (P286)

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 

vaizdus įrašymo metu] arba [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus] → 
[Išmanusis telefonas]

2 Pasirinkite [Per tinklą] arba [Tiesiogiai], tada junkitės. (P320)
Išmaniajame telefone
Jungiantis su [Per tinklą]:
1 Įjunkite Wi-Fi funkciją.
2 Pasirinkite belaidės prieigos tašką, prie kurio norite prisijungti, tada nustatykite.
3 Paleiskite „Image App“
Jungiantis su [WPS jungtis] per [Tiesiogiai]:
1 Paleiskite „Image App“
Jungiantis su [Rankinė jungtis] per [Tiesiogiai]:
1 Įjunkite Wi-Fi funkciją.
2 Pasirinkite SSID, kuris atitinka tą, kuris rodomas ekrane šiame prietaise.
3 Paleiskite „Image App“

3 Pasirinkite prietaisą, kurį norite pajungti.

4 Patikrinkite siuntimo nustatymus ir tada pasirinkite [Nustatyti].
• Norėdami pakeisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)

Kai pasirenkama [Siųsti vaizdus įrašymo metu]

5 Fotografuokite. (P306)

Kai pasirenkama [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus]

 Pasirinkite vaizdą. (P307)

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatytas į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Belaidis spausdinimas
Galite spausdinti nuotraukas spausdintuvais, kurie palaiko „PictBridge“ (belaidis LAN)*.
* Atitinka DPS pagal IP standartus.
• Dėl informacijos apie „PictBridge“ spausdintuvus (suderinamus su belaidžiu LAN), susisiekite 

su atitinkama kompanija.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 
fotoaparate saugomus vaizdus] → [Spausdintuvas]

2 Pasirinkite [Per tinklą] arba [Tiesiogiai], tada junkitės. (P320)

3 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pajungti.

4 Pasirinkite nuotraukas, tada spausdinkite.
• Procedūra nuotraukų pasirinkimui tokia pati, kaip ir ta, kurios metu pajungtas USB 

jungties laidas. (P341)
• Norėdami baigti jungtį, spauskite [ ].
 (Taip pat galite baigti jungtį paspausdami [Wi-Fi].)

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kada [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatytas į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Vaizdų siuntimas į AV prietaisą
Galite siųsti vaizdus ir judančius vaizdus į AV prietaisą (namų AV prietaisas), kuris palaiko 
DLNA, pavyzdžiui, įrašantis grotuvas.

A Belaidis prieigos taškas  B Namai AV prietaisas

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 
vaizdus įrašymo metu] arba [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus] → [AV 
prietaisas]

2 Pasirinkite [Per tinklą] arba [Tiesiogiai], tada junkitės. (P320)

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite jungtis.

4 Patikrinkite siuntimo nustatymus, tada pasirinkite [Nustatyti].
• Norėdami keisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)

Kai pasirinkta [Siųsti vaizdus įrašymo metu]

5 Fotografuokite. (P306)

Kai pasirenkama [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus]

  Pasirinkite vaizdą. (P307)

• Siuntimas gali nepavykti priklausomai nuo AV prietaiso veikimo būklės. Taip pat siuntimas 
gali užtrukti.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatyta į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Vaizdų siuntimas į asmeninį kompiuterį
Pasiruošimai:
• Įjunkite kompiuterį.
• Paruoškite kompiuteryje aplankus vaizdams priimti. (P311)
• Jei paskirties kompiuterio darbinė grupė buvo pakeista iš standartinio nustatymo, pakeiskite 

šios įrangos nustatymą per [Kompiuterio jungtis]. (P326)

 Norint sukurti aplanką, kuris priima vaizdus
• Sukurkite kompiuterio priskyros pavadinimą (iki 254 simbolių) ir slaptažodį (iki 32 simbolių), 

kuriuos sudarytų skaičiai ir raidės. Jei aplanko pavadinimui naudosite ne skaičius ir numerius, 
failo aplanko sukūrimas gali nepavykti.

Kai naudojama „PHOTOfunSTUDIO“

1 Įdiekite „PHOTOfunSTUDIO“ į asmeninį kompiuterį. (P333)
2 Sukurkite aplanką, kuris priima vaizdus su „PHOTOfunSTUDIO“.

• Norint sukurti aplanką automatiškai, pasirinkite [Automatinis sukūrimas]. Norėdami 
nurodyti aplanką, sukurkite naują aplanką arba nustatykite slaptažodį aplankui, tada 
pasirinkite [Sukurti rankiniu būdu].

• Dėl išsamesnės informacijos žr. “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) naudojimosi instrukcijas.

Kai nenaudojama „PHOTOfunSTUDIO“
(Windows)
Palaikomos OS: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Pavyzdys: Windows 7

1 Pasirinkite aplanką, kurį ketinate naudoti priėmimui, tada paspauskite dešinį 
klavišą.

2 Pasirinkite [Savybės], tada įjunkite aplanko dalinimąsi.
• Dėl išsamios informacijos žr. savo kompiuterio eksploatavimo instrukcijas ir OS Pagalbą.

(Mac)
Palaikomos OS: OS X v10.5 to v10.11, macOS 10.12
Pavyzdys: OS X v10.8

1 Pasirinkite aplanką, kurį norite naudoti gavimui, tada paspauskite ant punktų 
šia tvarka.

 [Failas] → [Gauti informaciją]
2 Įjunkite aplanko dalinimąsi.

• Dėl išsamios informacijos žr. savo asmeninio kompiuterio eksploatavimo instrukciją, 
Pagalbą apie OS.
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 Vaizdų siuntimas į asmeninį kompiuterį
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 
vaizdus įrašymo metu] arba [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus] → 
[Asmeninis kompiuteris]

2 Pasirinkite [Per tinklą] arba [Tiesiogiai], tada junkitės. (P320)
3 Pasirinkite asmeninį kompiuterį, prie kurio norite prisijungti.

• Jei kompiuteris, prie kurio norite prisijungti, nerodomas, pasirinkite [Rankinė įvestis], tada 
įveskite kompiuterio pavadinimą (NetBIOS pavadinimą Mac kompiuteriams).

4 Pasirinkite aplanką, kurį norite siųsti.
5 Patikrinkite siuntimo nustatymus, tada pasirinkite [Nustatyti].

• Norėdami pakeisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)

Kai pasirinkta [Siųsti vaizdus įrašymo metu]

6 Darykite nuotraukas. (P306)

Kai pasirinkta [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus]

  Pasirinkite vaizdą. (P307)

• Aplankai rūšiuojami pagal siuntimo datą yra sukuriami specialiame aplanke, o vaizdai 
išsaugomi tuose aplankuose.

• Jei atsiranda ekranas naudotojo paskyrai ir slaptažodžiui, įveskite šiuos duomenis, kokius 
nustatėte kompiuteriui.

• Jei kompiuterio pabadinimas (NetBIOS pavadinimas Mac) kompiuteriams turi tarpą (tuščią 
simbolį) ir t.t., jis gali būti neatpažintas.

 Tokiu atveju rekomenduojame pakeisti pavadinimą į tokį, kurį sudaro tik 15 arba mažiau 
abėcėlinių ir skaičių simbolių.

• Jei įjungta OS ugniasienė, apsauginė programinė įranga ir t.t., asmeninio kompiuterio 
pajungimas gali būti neįmanomas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatyta į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Naudojimasis tinklo paslaugomis
Galite siųsti vaizdus ir judančius vaizdus į socialinės medijos portalą ir t.t. per „LUMIX 
CLUB“.
Nustatydami automatinį vaizdų perdavimą ir judančių vaizdų perdavimą į Debesų 
sinchronizavimo paslaugą, galėsite gauti perduotus vaizdus ir judančius vaizdus į savo 
personalinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną.

LUMIX CLUB

A Belaidis prieigos taškas    B Tinklo paslauga    C Debesies sinchronizavimo paslauga

Siunčiant vaizdus į tinklo paslaugą

Pasiruošimai:
• Registruokitės „LUMIX CLUB“. (P317)
• Norėdami siųsti vaizdus į tinklo paslaugą, registruokitės tinklo paslaugoje. (P314)

• Vaizdai, kurie įkelti į tinklo paslaugą, fotoaparatu nebus galimi peržiūrėti ar ištrinti.
• Jei vaizdų siuntimas nepavyktų, bus atsiųstas informacijos el. pašto pranešimas apie tai į el. 

pašto adresą, kuris nurodytas „LUMIX CLUB“ registracijoje.
• Vaizduose gali būti asmeninės informacijos, kuri gali būti naudojama norint 

identifikuoti vartotoją, t.y. tokios informacijos, kaip pavadinimas, laikas ir data, kada 
vaizdas buvo įrašytas, vieta, kurioje jis buvo įrašytas. Pasitikrinkite šią informaciją ir 
jos naudojimo teisėtumą prieš įkeldami vaizdus į tinklo paslaugas.

• „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, kuri gali atsirasti dėl neteisėto į 
internetines paslaugas įkeltų vaizdų panaudojimo, praradimo ir t.t.

• Įkeliant vaizdus į tinklo paslaugas, neištrinkite vaizdų iš fotoaparato tol, kol nebaigsite 
siuntimo, kol nepatikrinsite ir neįsitikinsite, kad visi vaizdai buvo įkelti. „Panasonic“ 
neprisiima jokios atsakomybės už žalą dėl vaizdų ištrynimo iš šio prietaiso.
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Tinklo paslaugų registravimas

• Žiūrėkite „D.U.K./Mūsų kontaktai“ šiame puslapyje dėl suderinamų tinklo paslaugų.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

Pasiruošimas:
Įsitikinkite, kad sukūrėte priskyra tinklo paslaugoje, kuria ketinate naudotis, turite visą 
reikiamą prisijungimo informaciją.

1 Prisijunkite prie „LUMIX CLUB“ puslapio išmaniuoju telefonu arba kompiuteriu.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Įveskite savo „LUMIX CLUB“ prisijungimo ID ir slaptažodį ir prisijunkite prie 

paslaugos.
3 Jei Jūsų el. pašto adresas nebuvo registruotas prie „LUMIX CLUB“ iki šiol, 

registruokite jį.
4 Pasirinkite ir registruokite Debesų laikmenos paslaugą, kuria norite naudotis, 

per Tinklo paslauga nuorodos nustatymus.
• Sekite instrukcijas ekrane norėdami registruoti paslaugą.

Vaizdų siuntimas

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 
vaizdus įrašymo metu] arba [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus] → [Tinklo 
paslauga]

2 Pasirinkite [Per tinklą], tada junkitės. (P320)
3 Pasirinkite tinklo paslaugą.
4 Pasitikrinkite nustatymus ir pasirinkite [Nustatyti].

• Norėdami keisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)

Kai pasirenkama [Siųsti vaizdus įrašymo metu]

5 Fotografuokite. (P306)

Kai pasirenkama [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus]

  Pasirinkite vaizdą. (P307)
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 Vaizdų siuntimas iš fotoaparato į tinklo paslaugą paprastomis operacijomis

1 Parodykite vaizdą.
2 Spauskite ▼.
 (Jei pasirenkate vaizdų grupę, spauskite ▲, tada 

pasirinkite [Įkelti (Wi-Fi)] arba [Įkelti visus (Wi-Fi)].)
• Tą pačią operaciją galima atlikti paliečiant [ ].
 (Jei pasirenkate vaizdų grupę, [Įkelti (Wi-Fi)] arba [Įkelti 

visus (Wi-Fi)], tada palieskite [ ], [ ], [ ], arba 
 [ ], tada palieskite [ SUB

MENU].)

• Jei rodomas ekranas, kuriame prašoma pasirinkti prisijungimo būdą: (P321)
• Jei rodomas ekranas, kuriame prašoma gauti naują prisijungimo ID: (P317)

3 Pasirinkite [Taip] patvirtinimo ekrane.
4 Pasirinkite tinklo paslaugą.
5 Patikrinkite siuntimo nustatymus ir pasirinkite [Nustatyti].

• Norėdami pakeisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)
• Žingsniai 4, 5 nėra būtini, kada tęsiate siuntimą kitu vaizdu.
• Norėdami išjungti ryšį, spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] arba naudokite kitus valdymo 

įtaisus norėdami išeiti iš peržiūros ekrano. Ryšį taip pat galite nutraukti paspausdami 
 [Wi-Fi]. (P285)

Norint pakeisti nustatymus vaizdų siuntimui arba tinklo paslaugos nustatymus
Išjunkite Wi-Fi ryšį, tada atlikite žingsnį 1 ir tolimesnius žingsnius dar kartą.
• Taip pat galite pakeisti siuntimo nustatymus paspausdami [Wi-Fi] kada naudojatės Wi-Fi ryšiu. 

(P285)

• Kai vaizdų grupė rodoma nuolatos, bus siunčiami visi grupės vaizdai. Kai grupės vaizdai 
rodomi po vieną, bus siunčiamas tuo metu rodomas vaizdas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatyta į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Kai siunčiami vaizdai į [Debesies sinchr. paslauga]

 Naudojimasis [Debesies sinchr. paslauga] (nuo 2018 m. sausio)
Jums reikės registruotis „LUMIX CLUB“ (P317) ir sukonfigūruoti Debesies sinchr. 
Nustatymus norint siųsti vaizdus į Debesies aplanką.
Jei naudojatės personaliniu kompiuteriu, naudokite „PHOTOfunSTUDIO“ tam, kad 
nustatytumėte Debesies sinchronizavimo paslaugos nustatymus. Išmaniajam telefonui 
naudokite „Image App“ tam, kad atliktumėte nustatymus.

• Siųsti vaizdai laikinai išsaugomi debesies aplanke tam, kad juos būtų įmanoma 
sinchronizuoti su Jūsų prietaisų, t.y. asmeniniu kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu.

• Debesies aplankas išsaugo perkeltus vaizdus iki 30 dienų (iki 1000 vaizdų). Perkelti vaizdai 
po 30 dienų po perkėlimo ištrinami. Be to, kai išsaugotų vaizdų skaičius viršija 1000, tam tikri 
vaizdai gali būti ištrinti dėl [Debesies limito] (P307) nustatymo net ir nepraėjus 30 dienų po 
perdavimo.

• Kai vaizdų atsisiuntimas iš Debesies aplanko baigiamas, vaizdus iš Debesies aplanko 
galima ištrinti net ir nepraėjus 30 dienų po persiuntimo.

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Nauja jungtis] → [Siųsti 

vaizdus įrašymo metu] arba [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus] → 
[Debesies sinchr. paslauga]

2 Pasirinkite [Per tinklą], tada junkitės. (P320)
3 Patikrinkite siuntimo nustatymus, tada pasirinkite [Nustatyti].

• Norint pakeisti siuntimo nustatymus, spauskite [EKRAN.]. (P307)

Kai pasirinkta [Siųsti vaizdus įrašymo metu]

4 Darykite nuotraukas. (P306)

Kai pasirinkta [Siųsti fotoaparate saugomus vaizdus]

  Pasirinkite vaizdą. (P307)

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Kai [Automatinis perdavimas] iš [Bluetooth] nustatyta į [ĮJUNGTA], [Funkcija] neveikia.
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Apie [LUMIX CLUB]

Gaukite „LUMIX CLUB“ prisijungimo ID (nemokamas).

Žr. „LUMIX CLUB“ tinklapį dėl išsamesnės informacijos.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Pastaba:
• Ši paslauga gali būti laikinai sustabdyta dėl reguliarių techninės profilaktikos darbų 

arba netikėtų gedimų, gali būti pakeistas paslaugos turinys arba papildytas prieš tai 
neinformavus vartotojų.

• Paslauga gali būti sustabdyta tiek visa, tiek jos dalis prieš tai per protingą laiką informavus 
vartotojus.

Naujo prisijungimo ID gavimas ([Nauja priskyra])

1 Pasirinkite meniu.
MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Sąranka] → [LUMIX CLUB] → 

[Nustatyti/Pridėti priskyrą] → [Nauja priskyra]

• Prisijunkite prie tinklo.
 Tęskite įeidami į sekantį puslapį paspausdami [Toliau].

2 Pasirinkite prisijungimo prie belaidžio prieigos taško būdą ir nustatykite. (P321)
• Išskyrus pirmąjį prisijungimą, fotoaparatas prisijungs prie anksčiau naudoto belaidžio 

prieigos taško. Norėdami pakeisti prisijungimo paskirtį, spauskite [EKRAN.].
• Tęskite įeidami į sekantį puslapį paspausdami [Toliau].

3 Perskaitykite „LUMIX CLUB“ naudojimosi sąlygas ir spauskite [Sutinku].
• Perjunkite puslapius: ▲/▼.
• Padidinkite ekraną : (anuliuokite padidintą ekraną: ).
• Perkelkite padidinto ekrano padėtį: ▲/▼/◄/►.
• Atšaukite be informacijos registravimo: [ ].

4 Įveskite slaptažodį.
• Įveskite bet kokį skaičių ir raidžių derinį nuo 8 iki 16 simbolių kaip slaptažodį.
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

5 Pasitikrinkite prisijungimo ID ir pasirinkite [Gerai].
• Užsirašykite arba įsidėmėkite prisijungimo ID ir slaptažodį.
• Prisijungimo ID (12 skaitmenų skaičius) bus rodomas automatiškai.
 Prisijungiant prie „LUMIX CLUB“ kompiuteriu reikės įvesti šiuos skaitmenis.
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Prisijungimo ID ir slaptažodžio tikrinimas arba keitimas ([Nustatyti prisijungimo ID])

Pasiruošimas:
Kai naudojamas gautas prisijungimo ID, patikrinkite ID ir slaptažodį.
Norėdami pakeisti „LUMIX CLUB“ slaptažodį fotoaparate, eikite į „LUMIX CLUB“ tinklapį iš savo 
išmaniojo telefono arba asmeninio kompiuterio ir pakeiskite „LUMIX CLUB“ slaptažodį iš anksto.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka] → [LUMIX CLUB] → 
[Nustatyti/Pridėti priskyrą] → [Nustatyti prisijungimo ID]

• Prisijungimo ID ir slaptažodis yra rodomi.
• Slaptažodis rodomas kaip „ “.

2 Pasirinkite norimą keisti punktą.
3 Įveskite prisijungimo ID arba slaptažodį.

• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti slaptažodžius, žr. P63.
• Įveskite naują slaptažodį, kuri susikūrėte savo išmaniuoju telefono arba asmeniniu 

kompiuteriu, į fotoaparat¹.
4 Pasirinkite [Išeiti].

Norint nustatyti tą patį prisijungimo ID fotoaparatui ir telefonui

To paties prisijungimo ID šiam prietaisui ir išmaniajam telefonui turėjimas yra patogus 
norint siųsti vaizdus iš šio prietaiso į kitus prietaisus arba paslaugas.

 Kai arba šis prietaisas, arba išmanusis telefonas gavo prisijungimo ID:

1 Pajunkite šį prietaisą prie išmaniojo telefono. (P286)
2 Iš „Image App“ meniu nustatykite bendrą prisijungimo ID.

• Gali būti rodomas ekranas dėl bendrojo prisijungimo ID nustatymo po to, kai bus pajungtas 
išmanusis telefonas ir fotoaparatas.

 Jei šis prietaisas ir išmanusis telefonas gavo skirtingus prisijungimo ID:
Pakeiskite kurio nors prietaiso prisijungimo ID ir slaptažodį.
• Norint pakeisti šio fotoaparato ID ir slaptažodį: (P318)
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Peržiūrėkite „LUMIX CLUB“ naudojimosi sąlygas

Patikrinkite detales, ar šios sąlygos buvo atnaujintos.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka] → [LUMIX CLUB] → [Naudojimosi 
sąlygos]

Ištrinkite savo prisijungimo ID ir priskyrą iš „LUMIX CLUB“

Ištrinkite prisijungimo ID ir fotoaparato, kada perduodate jį kitam asmeniui arba ketinate 
išmesti. Taip pat galite ištrinti savo „LUMIX CLUB“ priskyrą.
• Pakeitimai ir kiti veiksmai su prisijungimo ID gali būti atliekami tik tiems ID, kurie buvo gauti 

naudojant fotoaparatą.

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka] → [LUMIX CLUB] → [Ištrinti 
priskyrą]

• Rodomas pranešimas. Pasirinkite [Toliau].
2 Pasirinkite [Taip] prisijungimo ID ištrynimo patvirtinimo ekrane.

• Rodomas pranešimas. Pasirinkite [Toliau].
3 Pasirinkite [Taip] patvirtinimo ekrane „LUMIX CLUB“ priskyros ištrynimui.

• Rodomas pranešimas. Pasirinkite [Toliau].
• Jei norite tęsti naudojimąsi paslauga, pasirinkus [Ne] ištrinsite tik prisijungimo ID.

4 Pasirinkite [Gerai].



320

10. Naudojimasis Wi-Fi/Bluetooth funkcija

Apie Wi-Fi ryšį

Kai naudojate [Nauja jungtis], pasirinkite jungties būdą tam, 
kad nustatytumėte jungtį.
Iš kitos pusės, kai naudojate [Pasirinkite paskirtį iš Istorijos] 
arba [Pasirinkite paskirtį iš mėgiamų], fotoaparatas jungia 
pasirinktą prietaisą su anksčiau naudotais nustatymais.

Kai rodomas panašus į žemiau esantį, pasirinkite prisijungimo būdą.

Belaidis prieigos taškas

[Per tinklą] Prijungia prie belaidžio prieigos taško. P321

[Tiesiogiai] Jūsų prietaisas tiesiogiai prisijungia prie šios įrangos. P323
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Prisijungimas per belaidį prieigos tašką (per tinklą)

[WPS (Spaudžiamas 
mygtukas)]

Spauskite WPS mygtuką ant belaidžio prieigos taško tam, kad 
nustatytumėte ryšį.

Spauskite belaidžio prieigos taško 
WPS mygtuką, kol jis persijungs į WPS 
režimą.

pvz.:

[WPS (PIN kodas)]

Įveskite PIN kodą į belaidį prieigos tašką ta, kad nustatytumėte 
jungtį.
1 Fotoaparato ekrane pasirinkite belaidžio ryšio 

prieigos tašką, prie kurio jungiatės.
2 Įveskite PIN kodą, kuris rodomas fotoaparate, į 

belaidžio ryšio prieigos tašką.
3 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] fotoaparate.

[Iš sąrašo]
Pasirinkite šią pasirinktį, kada nesate tikras dėl WPS 
suderinamumo arba tada, kai norite ieškoti belaidžio ryšio 
prisijungimo taško. (P322)

• Pasirinkus [Per tinklą], išskyrus prisijungimą pirmą kartą, fotoaparatas prisijungs prie anksčiau 
naudoto belaidžio ryšio prieigos taško. Norėdami pakeisti ryšio paskirtį, spauskite [EKRAN.].

• WPS reiškia funkciją, kuri leidžia greitai ir lengvai sukonfigūruoti nustatymus, susijusius su 
ryšiu ir LAN prietaisų saugumu.

 Dėl išsamios informacijos apie suderinamumą ir šios funkcijos veikimą žr. belaidžio prieigos 
taško įrangos instrukcijas.
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Jei nesate tikras dėl WPS suderinamumo (jungiamasi naudojant [Iš sąrašo])

• Patvirtinkite kodavimo raktą pasirinktam belaidžio ryšio prieigos taškui jei prisijungimas prie 
tinklo yra užkoduotas.

1 Pasirinkite belaidžio ryšio prieigos tašką, prie kurio 
jungiatės.
• Norint ieškoti belaidžio ryšio taškų dar kartą, spauskite 

[EKRAN.].
• Jei nepavyktų rasti belaidės prieigos taško, žr. skyrelį 

„Jungiantis su [Rankinė įvestis]“, P322.
2 (Jei tinklo prieiga užkoduota)
 Įveskite užkodavimo raktą.

• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.
• Išskyrus pirmąjį prisijungimą, ryšys bus užmegztas automatiškai naudojant anksčiau 

įvestą kodavimo raktą.

 Jungiantis su [Rankinė įvestis]
• Jungiantis su [Rankinė įvestis], patvirtinkite SSID, autentifikavimo tipą, kodavimo tipą, 

belaidžio prieigos taško kodavimo raktą, kurį naudojate.

1 Ekrane, kuris rodomas žingsnyje 1 „Jei nesate tikras dėl WPS suderinamumo 
(prisijungimui naudojant [Iš sąrašo])”, pasirinkite [Rankinė įvestis].

2 Įveskite belaidžio prieigos taško SSID, prie kurio jungiatės, tada pasirinkite [Nustatyti].
• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.

3 Pasirinkite tinklo autentifikavimo tipą.

[WPA2-PSK]
Palaikomi kodavimo būdai: [TKIP], [AES]

[WPA2/WPA-PSK]

[Nėra kodavimo] —

4 (Kai pasirinkta pasirinktis išskyrus [Nėra kodavimo]) Įveskite kodavimo raktą.

• Pasitikrinkite belaidės prieigos taškų instrukcijas ir nustatymus išsaugodami belaidžius 
prieigos taškus.

• Jei nenustatomas ryšys, gali būti, kad belaidžio prieigos taško radijo bangos yra per silpnos.
 Žr. „Rodomi pranešimai“ (P352) ir  “Trikčių šalinimas“ (P355) dėl išsamesnės informacijos.
• Priklausomai nuo aplinkos, perdavimo greičio tarp fotoaparato ir belaidžio ryšio prieigos 

taško, perdavimo greitis gali sumažėti. Be to, belaidės prieigos taškas gali būti ne visada 
pasiekiamas.
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Fotoaparato ir kito prietaiso pajungimas tiesiogiai 
(tiesioginis pajungimas)

[WPS jungtis]

[WPS (Spaudžiamas mygtukas)]
1 Fotoaparate, pasirinkite [WPS (Spaudžiamas 

mygtukas)].
2 Nustatykite prietaisą į WPS režimą.

• Galite palaukti ilgiau paspausdami [EKRAN.] ant šio prietaiso.

[WPS (PIN kodas)]
1 Fotoaparate, pasirinkite [WPS (PIN kodas)].
2 Įveskite prietaiso PIN kodą į šį fotoaparatą.

[Rankinė jungtis]

Įveskite SSID ir slaptažodį į šį 
prietaisą. SSID ir slaptažodis 
rodomi jungties laukimo 
ekrane šiame prietaise.
• Jei paskirtis yra nustatyta į 

[Išmanusis telefonas], slaptažodis 
nerodomas. Pasirinkite SSID 
norėdami pajungti ryšį. (P289)

• Taip pat vadovaukitės jungiamo prietaiso eksploatavimo instrukcijomis.
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Greitas prisijungimas tais pačiais nustatymais, kaip ir ankstesni 
([Pasirinkite paskirtį iš Istorijos]/[Pasirinkite paskirtį iš Mėgiamų])

Kai naudojama Wi-Fi funkcija, istorijoje padaromas įrašas. Galite registruoti įrašus prie 
Mėgiamųjų. Naudojantis istorijos arba mėgiamųjų sąrašais galite lengvai prisijunti tais 
pačiais nustatymais, kurie buvo naudojami anksčiau.
• Jei prietaiso, kuriuo jungiamasi, nustatymai buvo pakeisti gali būti neįmanoma prisijungti prie 

prietaiso.
1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija]

[Pasirinkite paskirtį iš 
Istorijos] Jungiasi tais pačiais nustatymais, kaip ir ankstesni.

[Pasirinkite paskirtį iš 
mėgiamų] Jungiasi nustatymais, kurie registruoti kaip mėgiami.

2 Pasirinkite punktą.
• Galite rodyti jungties rezultatus paspausdami [EKRAN.].

 Įrašų registravimas kaip mėgiamų

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Pasirinkite paskirtį iš 
Istorijos]

2 Pasirinkite istoriją, kurią norite registruoti kaip mėgiamus, tada spauskite ►.
3 Įveskite registracijos pavadinimą.

• Dėl informacijos apie tai, kaip įvesti simbolius, žr. P63.
• Galima įvesti iki 30 simbolių. Dviejų bitų simboliai traktuojami kaip du simboliai.
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 Į mėgiamus registruotų punktų redagavimas

1 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Funkcija] → [Pasirinkite paskirtį iš 
mėgiamų] 

2 Pasirinkite mėgiamą istoriją, kurią norite redaguoti, tada spauskite ►.

 [Pašalinti iš mėgiamų] ‒

[Pakeisti tvarką mėgiamuose] Nurodykite paskirties vietą pagal norimą keisti punktą 
norėdami keisti rodymo tvarką.

[Keisti registruotą vardą] Įveskite tekstą, kad pakeistumėte registruotą 
pavadinimą.

• Kadangi įrašų, kurie gali būti išsaugoti, skaičius ribotas, registruokite dažniausiai 
naudojamus ryšio nustatymus kaip mėgiamus.

• Atlikus funkciją [Anuliuoti tinklo nustatymus] bus išvalyta visa istorija ir visas turinys, kuris 
išsaugotas [Pasirinkite paskirtį iš mėgiamų].

• Jei prietaisas, kurį norite prijungti (išmanusis telefonas ir t.t.) pajungtas prie belaidžio 
ryšio taško, kuris kitas, nei pajungtas fotoaparatas, negalėsite pajungti šio prietaiso prie 
fotoaparato naudodami funkciją [Tiesiogiai]. Pakeiskite prietaiso, kurį norite pajungti, Wi-Fi 
nustatymus, tam, kad prieigos taškas, kuriuo bus naudojamasi, būtų susietas su fotoaparatu.

 Taip pat galite pasirinkti [Nauja jungtis] ir iš naujo pajungti prietaisus. (P286)
• Jungtis gali susijungti sunkiai ir negreitai, kada bandysite pasijungti prie tinklo, kuriame 

prijungta daug asmeninių kompiuterių.
 Jei bandymai prisijungti nepavyktų, junkitės iš naujo naudodami [Nauja jungtis].
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[Wi-Fi sąranka] meniu
Sukonfigūruokite nustatymus, kurių reikia Wi-Fi funkcijai.
Šie nustatymai nebegali būti keičiami, kada esate prisijungę prie Wi-Fi.

MENU  →  [Sąranka] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi sąranka]

[Nuotolinio prietaiso pirmenybė]

Nustato arba fotoaparatą, arba išmanųjį telefoną kaip pirmenybinį valdymo prietaisą, kuris 
naudojamas nuotoliniam įrašymui. (P295)

[Wi-Fi slaptažodis]

Galite pagerinti saugumą nustatydami slaptažodžio reikalavimą tiesioginiam prisijungimui 
prie išmaniojo telefono.

[ĮJUNGTA] Pajungia išmanųjį telefoną ir fotoaparatą naudojant SSID ir slaptažodį. 
(P290)

[IŠJUNGTA] Pajungia fotoaparatą ir išmanųjį telefoną naudojant SSID. (P289)

• Kai pasirinkta [ĮJUNGTA], taip pat galite sukurti ryšį naudodami QR kodą.

[LUMIX CLUB]

Gauna ir keičia „LUMIX CLUB“ prisijungimo ID. (P317)

[Kompiuterio jungtis]

Galite nustatyti darbo grupę.
Norėdami siųsti vaizdus į kompiuterį, reikės jungties su ta pačia darbine grupe, kaip kad 
paskirties asmeniniame kompiuteryje.
(Pirminis nustatymas yra „DARBO GRUPĖ“.)
1 Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
2 Įveskite darbo grupę, kuria jungsitės prie asmeninio kompiuterio.

• Dėl informacijos apie simbolių įvedimą žr. P63.

• Norėdami grąžinti į pirminius nustatymus, spauskite [EKRAN.].
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[Prietaiso pavadinimas]

Galite pakeisti šio (SSID) prietaiso pavadinimą.
1 Spauskite [EKRAN.].
2 Įveskite norimą prietaiso pavadinimą.

• Dėl informacijos apie simbolių įvedimą žr. P63.
• Galima įvesti iki 32 simbolių.

[Funkcijos užraktas]

Tam, kad išvengtumėte neteisingos operacijos ir kad pašaliniai asmenys negalėtų 
pasinaudoti Wi-Fi funkcija bei apsaugotumėte išsaugotą asmeninę informaciją, 
apsaugokite Wi-Fi funkciją slaptažodžiu.

[Sąranka] Įveskite 4 skaitmenis kaip slaptažodį.
• Dėl informacijos apie simbolių įvedimą žr. P63.

[Atšaukti] Atšaukti slaptažodį.

• Kai slaptažodis bus nustatytas, reikės jį įvesti kiekvieną kartą, kai norėsite naudotis Wi-Fi 
funkcija.

• Jei pamirštumėte slaptažodį, jį galite anuliuoti per [Anuliuoti tinklo nustatymus] iš [Sąranka] 
meniu.

[Tinklo adresas]

Rodo prietaiso MAC adresą ir IP adresą.
• MAC adresas – tai unikalus adresas, kuris naudojamas norint identifikuoti tinklo įrangą.
• IP adresas susijęs su skaičiumi, kurio pagrindu identifikuojamas kompiuteris, kuris jungiamas 

prie interneto. Dažniausiai adresai namams automatiškai priskiriami pagal DHCP funkciją, 
pavyzdžiui, kaip kad belaidžio ryšio prieigos taškas. (Pavyzdys: 192.168.0.87)
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Pajungimas prie kitos įrangos

Judančių 4K vaizdų žiūrėjimas/išsaugojimas 
išoriniame prietaise

Judančių vaizdų žiūrėjimas naudojant 4K

 Peržiūra televizoriaus ekrane
Paruošimas:
Nustatykite [HDMI režimas (Paleistis)] (P258) į [AUTOMATINIS] 
arba rezoliuciją [4K] arba [C4K].
• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į [59.94Hz (NTSC)], nustatykite [HDMI režimas (Paleistis)] į 

[AUTOMATINIS] tam, kad peržiūrėtumėte judančius vaizdus, kurie įrašyti kadrų skaičiumi 24p.
 Nustatymams, kurie nėra [AUTOMATINIS], išvestis negali būti 24 kadr./sek..
• Kai pajungimas prie televizoriaus nepalaiko 4K judančio vaizdo, pasirinkite [AUTOMATINIS].

Pajunkite prie fotoaparato ir su 4K suderinamo televizoriaus naudodami 
HDMI laidą ir peržiūrėkite naudodami peržiūros ekraną. (P329)
• Net jei išvesties rezoliucija bus žemesnė, galite peržiūrėti turinį pajungdami fotoaparatą prie 

televizoriaus, kuris nepalaiko judančių 4K vaizdų.
• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į sistemos transliavimą, kuri skiriasi nuo Jūsų regiono, vaizdai 

gali būti rodomi netinkamai.
• Taip pat galite įdėti kortelę į „Panasonic“ televizorių, kuris turi SD kortelių 

ertmes ir palaiko 4K judantį vaizdą bei peržiūrėti 4K judančius vaizdus, 
įrašytus su [Įraš. formatas] nustačius į [MP4].

• Perskaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas.

 Žiūrėjimas per asmeninį kompiuterį
Norėdami peržiūrėti 4K vaizdus asmeniniame kompiuteryje, naudokite 
programinę įrangą „PHOTOfunSTUDIO“.
• Norėdami peržiūrėti ir redaguoti 4K judančius vaizdus, reikės aukštų 

parametrų asmeninio kompiuterio aplinkos.
• Žr. „PHOTOfunSTUDIO“ naudojimosi instrukcijas (PDF).

4K judančių vaizdų išsaugojimas
Negalėsite dubliuoti 4K judančių vaizdų į „Blu-ray“ diskus ir DVD diskus naudodami 
„Panasonic“ įrašančius grotuvus.

 Išsaugojimas asmeniniame kompiuteryje
Naudokite „PHOTOfunSTUDIO“ programinę įrangą norėdami įkelti 4K judančius vaizdus į 
asmeninį kompiuterį.
• Žr. „PHOTOfunSTUDIO“ naudojimosi instrukcijas (PDF).
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Vaizdų peržiūra televizoriaus ekrane
Pasiruošimai: Išjunkite šią įrangą ir televizorių.

1 Sujunkite fotoaparatą ir televizorių naudodami HDMI laidą.
• Patikrinkite jungčių antgalius ir įjunkite/išjunkite tiesiai laikydami už kištuko.
 (Jei jungsite neteisinai, galite deformuoti terminalą kai jungiama netinkamai arba 

neteisinga kryptimi.)
 Nejunkite prietaisų prie neteisingų jungčių. Dėl to juos galite apgadinti.

HDMI

A  [HDMI] lizdas (Tipas A)  C  HDMI lizdas (ant televizoriaus)
B  HDMI laidas

• Naudokite „didelio greičio HDMI“ laidą su HDMI logotipu.
 Laidai, kurie neatitinka HDMI standartų, neveiks.
 „Didelio greičio HDMI laidas“ (tipas A – tipo A kištukas, iki 1,5 m (4,9 pėdos) ilgio)
• Patikrinkite [HDMI režimą (Paleistis)]. (P258)
• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į [59.94Hz (NTSC)], nustatykite [HDMI režimas (Paleistis)] 

į [AUTOMATINIS] norėdami peržiūrėti judančius vaizdus, kurie įrašyti kadrų skaičiumi 24p.
 Kitiems nustatymams, nei [AUTOMATINIS], nebus įmanoma išvestis esant 24 kadr./sek.
• Šio prietaiso ekrane nerodomi jokie vaizdai.

2 Įjunkite televizorių ir pasirinkite įvesti, kuri atitiktų naudojamą 
jungtį.

3 Įjunkite fotoaparatą ir tada spauskite [(].

• Kai [Sistemos dažnis] nustatytas į transliavimo sistemą skiriasi nuo Jūsų regiono, vaizdai 
gali būti rodomi neteisingai.

• Priklausomai nuo [Vaizdo santykis], ties vaizdų viršumi ir apačia arba kairėje ir dešinėje gali 
būti rodomos juodos juostos.

• Pakeiskite ekrano režimą savo televizoriuje jei rodomas vaizdas nukerpamas ties viršumi 
arba apačia.

• HDMI išvestis bus nutraukta jei tuo pačiu metu bus pajungtas USB jungties laidas 
(pridedama).

• Iš fotoaparato garsiakalbių nebus jokios garso išvesties.
• Perskaitykite televizoriaus eksploatavimo instrukciją.
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Įrašyti vaizdai gali būti peržiūrimi televizoriuje iš SD atminties kortelės 
ertmės

• Priklausomai nuo televizoriaus modelio, vaizdų pilname ekrane rodyti gali nepavykti.
• Judančių vaizdų failų formatas, kuris gali būti peržiūrimas, gali konkrečiam televizoriaus 

modeliui skirtis.
• Dėl kortelių, kurios suderinamos su peržiūra, žr. televizoriaus naudojimosi instrukcijas.

Naudojimasis VIERA sąsaja (HDMI)

Kas yra VIERA sąsaja (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Ši funkcija leidžia naudotis nuotoliniu pulteliu „Panasonic“ televizoriams lengvam valdymui, 

kada šis prietaisas prijungiamas prie su VIERA sąsaja suderinamo prietaiso naudojat HDMI 
laidą automatiškai susietoms operacijoms.

 (Gali veikti ne visos operacijos.)
• VIERA sąsaja – unikali „Panasonic“ funkcija, kuri integruota į HDMI kontroliuojamą valdymą 

naudojant standartinę HDMI CEC („Consumer Electronics Control“) specifikaciją.
 Susijusios operacijos su HDMI CEC suderinamais prietaisais, kuriuos pagamino kitos 

kompanijos, nėra garantuojamos. Kai naudojami kitų kompanijų pagaminti prietaisai, kurie 
suderinami su VIERA sąsaja, žiūrėkite tų prietaisų atitinkamas instrukcijas.

• Šis prietaisas palaiko „VIERA Link Ver.5“ funkciją. „VIERA Link Ver.5“ yra standartas su 
„Panasonic“ VIERA sąsaja suderinamai įrangai. Šis standartas suderinamas su įprasta 
„Panasonic“ VIERA sąsajos įranga.

Pasiruošimai:
MENU  →  [Sąranka] → [TV jungtis] → [VIERA Link] → [ĮJUNGTA]

1 Pajunkite šią įrangą prie su „Panasonic“ televizoriaus , kuris 
suderinamas su VIERA sąsaja, naudokite HDMI laidą (P329).

2 Įjunkite fotoaparatą ir tada spauskite [(].

3 Valdykite su televizoriaus nuotoliniu pulteliu.
Šios įrangos išjungimas:
Jei naudojate nuotolinį televizoriaus valdymo pultelį televizoriui išjunti, išsijungs ir ši įranga.

Automatinis įvesties įjungimas:
• Jei pajungsite naudodami HDMI laidą ir įjungsite šią įrangą, tada spauskite [(], įvesties 

kanalas televizoriuje automatiškai persijungs į šio prietaiso ekraną. Jei televizoriaus 
maitinimas yra parengties būklėje, jis įsijungs automatiškai (jei [Nustatyti] buvo pasirinkta 
televizoriaus [Maitinimo sujungimo] nustatymui).
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• Operacijos naudojant šį mygtuką prietaise bus apribotos.
• Jei norite paleisti garsą filme skaidrių peržiūros metu, nustatykite [Garsas] į [AUTOMATINIS] 

arba [Audio] įjungimas Skaidrių demonstravimo nustatymų ekrane.
• Naudokite „Didelės spartos HDMI laidą“ su HDMI logotipu.
 Laidai, kurie neatitinka HDMI standartų, neveiks.
 „Didelės spartos HDMI laidas“ (Tipas A–Tipo A lizdas, iki 1,5 m (49 pėdos) ilgio)
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Nejudančių vaizdų ir judančių vaizdų 
išsaugojimas asmeniniame kompiuteryje
Galite perkelti įrašytus vaizdus į asmeninį kompiuterį pajungdami fotoaparatą prie 
asmeninio kompiuterio.
• Tam tikri kompiuteriai gali tiesiogiai nuskaityti duomenis iš kortelės, kuri buvo išimta iš 

fotoaparato. Dėl išsamios informacijos, žr. savo kompiuterio instrukciją.

 Kompiuteriai, kuriuos galima naudoti
Šis prietaisas gali būti jungiamas prie bet kokio kompiuterio, kuris gali nuskaityti masines 
laikmenas.

• Windows palaikymas: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Mac palaikymas: OS X v10.5 to v10.11, macOS 10.12

AVCHD judantys vaizdai gali būti perkelti neteisingai juos kopijuojant kaip 
failus arba aplankus

• Kai naudojama Windows operacinė sistema, įkelkite AVCHD judančius vaizdus 
naudodamiesi „PHOTOfunSTUDIO“.

• Kai naudojami Mac kompiuteriai, AVCHD judantys vaizdai gali būti perkeliami naudojant 
„iMovie“. Atkreipkite dėmesį į tai, kad įkėlimas ne visada bus įmanomas priklausomai nuo 
vaizdų kokybės.

 (Dėl išsamios informacijos apie iMovie, susisiekite su „Apple Inc.“)
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Programinės įrangos atsisiuntimas
• Norint atsisiųsti programinę įrangą, reikės savo asmeninį kompiuterį prijungti prie interneto.
• Programinės įrangos atsisiuntimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo komunikacinės 

aplinkos.
• Palaikomos OS yra tos, kurios nurodytos 2018 m. sausį ir gali būti keičiamos.

PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE

Ši programinė įranga skirta vaizdams tvarkyti. Pavyzdžiui, galite siųsti vaizdus ir judančius 
vaizdus į asmeninį kompiuterį, juos rūšiuoti pagal įrašymo datą ir modelio pavadinimą. 
Taip pat galite atlikti operacijas, tokias, kaip vaizdų įrašymas į DVD, vaizdų apdorojimas ir 
koregavimas, judančių vaizdų redagavimas.

Eikite į žemiau nurodytą tinklapį norėdami atsisiųsti ir įsidiegti šią programinę įrangą.
Atsisiųskite programinę įrangą, kol ją galima atsisiųsti.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html
(Šis tinklapis tik anglų kalba.)
• Atsisiųsti galėsite iki: 2023 m. sausio

• KOperacinė aplinka

OS

Windows® 7 (32bit/64bit) SP1,
Windows® 8.1 (32bit/64bit),
Windows® 10 (32bit/64bit)
• Judantiems vaizdams 4K, [MP4 HEVC] arba 4:2:2/10 bit formatas 

arba 4K nuotraukoms - 64 bit OS versija - Windows 7/Windows 8.1/
Windows 10.

CPU Pentium® 4 (2.8 GHz arba spartesnis)

Ekranas 1024x768 pikselių arba daugiau (rekomenduojama 1920x1080 pikselių 
arba daugiau)

RAM 1 GB arba daugiau (32bit), 2 GB arba daugiau (64bit)

Laisva vieta 
standžiajame diske 450 MB arba daugiau programinės įrangos įdiegimui

• Dėl išsamesnės informacijos apie operacinę aplinką, kurios reikia norint naudotis peržiūros 
ir redagavimo funkcijomis judantiems vaizdams tvarkyti 4K, [MP4 HEVC] ir 4:2:2/10 bitų 
formatuose, ir vaizdų sumažinimui 4K formatuose, žr. „PHOTOfunSTUDIO“ instrukcijas 

 (PDF failas).
• „PHOTOfunSTUDIO“ nesuderinama su Mac.
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SILKYPIX Developer Studio SE

Tai programinė įranga, kuri skirta RAW formato vaizdams redaguoti.
Redaguoti vaizdai gali būti išsaugoti formatu (JPEG, TIFF, ir t.t.), kuris suderinamas 
žiūrėjimui asmeniniu kompiuteriu.

Užeikite į šią nuorodą jei norite atsisiųsti ir įdiegti šią programinę įrangą.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

• Operacinė aplinka

OS
Windows Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10

Mac OS X v10.6 to v10.11, macOS 10.12

• Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudotis „SILKYPIX Developer Studio“, žr. skyrelį 
„Pagalba“ arba „Ichikawa Soft Laboratory“ techninės pagalbos tinklapį.

LoiLoScope 30 dienų pilna bandomoji versija
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)

Ši programinė įranga leidžia lengvai redaguoti judančius vaizdus.

Eikite į žemiau nurodytą tinklapį ir įsidiekite šią programinę įrangą.
http://loilo.tv/product/20

• Galima įsidiegti tik bandomąją versiją.
• Dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudoti „LoiLoScope“, žr. „LoiLoScope“ instrukciją, 

kurią galite atsisiųsti iš to paties tinklapio.
• „LoiLoScope“ nesuderinama su Mac.
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Vaizdų perkėlimas į asmeninį kompiuterį
Pasiruošimai:
Įdiekite „PHOTOfunSTUDIO“ į asmeninį kompiuterį. (P333)

1 Sujunkite kompiuterį ir fotoaparatą USB jungties laidu (pridedamas).
• Įjunkite šią įrangą ir kompiuterį prieš sujungiant.
• Laikykite kištuką ir įkiškite laidą tiesiai arba tiesiai ištraukite.
 (Jei neteisingai ar netinkamai kišite kištuką ar jį neteisingai ištrauksite, galite apgadinti 

laidą.)
 Nejunkite šių prietaisų prie kitų jungčių. Dėl to galite apgadinti įrangą.
• Nenaudokite jokių kitų USB jungties laidų, išskyrus pridedamą.

A USB lizdas (Tipas C)
B USB jungties laidas (pridedamas)

2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [PC(Saugojimas)], tada spauskite 
 [MENIU/NUSTATYMAS].

• Jei [USB režimas] buvo nustatytas į [PC(Laikmena)] iš [Sąranka] meniu iš anksto, 
fotoaparatas bus automatiškai prijungtas prie asmeninio kompiuterio nenaudojant [USB 
režimo] pasirinkties ekrano.

3 Kopijuoti vaizdus į asmeninį kompiuterį naudojant „PHOTOfunSTUDIO”.
• Neištrinkite ir nekopijuokite failų naudodami Windows Explorer.
 Peržiūrėdami juos per „PHOTOfunSTUDIO“, negalėsite jų atkurti arba redaguoti.

• Naudokite pakankamos galios bateriją arba AC adapterį. Jei likusio baterijos įkrovimo bus 
per mažai kai fotoaparatas komunikuos su asmeniniu kompiuteriu, ims mirksėti būklės 
indikatorius ir pypsėti aliarmas.

 Saugiai atjunkite USB jungties laidą. Priešingu atveju galite apgadinti duomenis.
• Prieš įdėdami arba išimdami kortelę, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB jungties laidą. 

Priešingu atveju galite apgadinti duomenis.
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 Kopijavimas į asmeninį kompiuterį nenaudojant „PHOTOfunSTUDIO“ 
 (Mac kompiuteriams)
Net jei naudojatės Mac kompiuteriu arba situacijoje, kada negalite įdiegti 
„PHOTOfunSTUDIO“, vis tiek galėsite kopijuoti failus ir aplankus pajungę fotoaparatą prie 
kompiuterio vilkdami ir numesdami failus į kompiuterį.
• Turinys (aplankų struktūra) šio prietaiso kortelėje yra tokia.

Windows: Tvarkyklė ([LUMIX]) rodoma [Kompiuteris]

Mac: Tvarkyklė ([LUMIX]) rodoma darbalaukyje

AVCHD

DCIM

100XXXXX

101XXXXX

999XXXXX

PXXX0001.JPG

PXXX0999.JPG

PRIVATE

MISC

CAMSET
AD_LUMIX

• Kortelė

CAMSET:

DCIM:

Fotoaparato sąrankos 
informacija
Vaizdai

1 Aplanko numeris
2 Spalvos erdvė P: sRGB

_: AdobeRGB
3 Failo numeris

4 JPG:
 MP4:
 MPO:
 RW2:

Nejudantys vaizdai
[MP4] Judantys vaizdai
[MOV] Judantys vaizdai
Vaizdai kaip RAW failai

AVCHD: [AVCHD] Judantys vaizdai
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Nejudančių vaizdų ir judančių vaizdų 
išsaugojimas įrašančiajame grotuve
Jei įdėsite kortelę su turiniu, įrašytu šiuo fotoaparatu, į 
„Panasonic“ grotuvą, galėsite dubliuoti turinį į Blu-ray diską arba 
DVD ir t.t.
Metodai, skirti nejudantiems ir judantiems vaizdams iškelti gali 
skirtis priklausomai nuo failo formato. (JPEG, RAW, AVCHD, MP4 
arba MOV).

• 4K serijos failų (MP4 formato) „Panasonic“ grotuvai nepalaiko.

Dubliavimas gali būti atliekamas tada, kai fotoaparatas 
ir „Panasonic“ grotuvas su USB lizdu yra sujungti USB 
jungties laidu.
• Naudokite kortelės ertmę 1.

• Žr. grotuvo instrukcijas dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip kopijuoti ir peržiūrėti turinį. 



338

11. Pajungimas prie kitos įrangos

Fotoaparato valdymas iš asmeninio 
kompiuterio
Pasirinkdami [PC(dalinimasis)] ir pajungdami fotoaparatą prie asmeninio kompiuterio, 
galite kontroliuoti fotoaparatą naudodami palaikomą programinę įrangą.

 Programinės įrangos atsisiuntimas

„LUMIX Tether“
Ši programinė įranga specialiai skirta valdyti „Panasonic“ skaitmeninius fotoaparatus iš 
asmeninio kompiuterio. Ji suteikia galimybę keisti įvairius fotoaparato nustatymus, atlikti 
nuotolinį įrašinėjimą, išsaugoti nuotoliniu būdu įrašytus vaizdus į asmeninį kompiuterį.
Žiūrėkite žemiau esantį tinklalapį norėdami atsisiųsti ir įsidiegti programinę įrangą.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html
• Operacinė aplinka

OS
Windows Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10

Mac OS X v10.10 to v10.11, macOS 10.12

Sąsaja USB prievadas (Super Speed USB (USB 3.0))

• Palaikomos OS yra nurodytos pagal 2018 metų sausį ir gali būti keičiamos.
• Dėl išsamios informacijos apie tai, kaip naudoti „LUMIX Tether“, žr. „LUMIX Tether“ 

naudojimosi instrukciją (PDF failas).
• Norint atsisiųsti programinę įrangą, reikės pajungti asmeninį kompiuterį prie interneto.
• Programinės įrangos atsisiuntimas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo komunikacinės 

aplinkos.

 Naudojimasis fotoaparatu iš asmeninio kompiuterio
Pasiruošimai:
Įdiekite „LUMIX Tether“ į asmeninį kompiuterį.

1 Sujunkite kompiuterį ir fotoaparatą USB jungties laidu (pridedamas).
• Įjunkite šią įrangą ir kompiuterį prieš sujungiant.
• Laikykite kištuką ir įkiškite laidą tiesiai arba tiesiai ištraukite.
 (Jei neteisingai ar netinkamai kišite kištuką ar jį neteisingai ištrauksite, galite apgadinti laidą.)
 Nejunkite šių prietaisų prie kitų jungčių. Dėl to galite apgadinti įrangą.
• Nenaudokite jokių kitų USB jungties laidų, išskyrus pridedamą.

A  USB lizdas (Tipas C)
B  USB jungties laidas (pridedamas)
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2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [PC(Dalinimasis)], tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS].
• Jei [USB režimas] nustatytas į [PC(Dalinimasis)] iš meniu [Sąranka] meniu iš anksto, 

fotoaparatas bus automatiškai pajungtas prie asmeninio kompiuterio nerodant [USB 
režimas] pasirinkties ekrano.

3 Naudokite „LUMIX Tether“ norėdami naudotis fotoaparatu iš asmeninio 
kompiuterio.

• Kai fotoaparatas yra pajungtas prie asmeninio kompiuterio per [PC(Dalinimasis)]:
– Fotoaparatas bus nustatytas į Įrašymo režimas.
– Nebus įmanoma naudotis Wi-Fi/Bluetooth funkcija.
– [ ] rodoma ekrane.
– Vietoje įrašomų vaizdų skaičiaus, [Asmeninis kompiuteris] bus rodomas ekrane jei atliksite 

įrašymą neįdėję kortelės į fotoaparatą.
– HDMI laidas gali būti pajungtas prie fotoaparato tuo pat metu.
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Vaizdų spausdinimas
Jei pajungsite fotoaparatą prie spausdintuvo, kuris palaiko „PictBridge“, galite pasirinkti 
vaizdus, kuriuos norite spausdinti ir nurodyti, kad spausdinimas gali būti pradėtas 
fotoaparato monitoriuje.
• Grupiniai vaizdai nebus rodomi kaip grupiniai vaizdai, jie bus rodomi kaip pavieniai vaizdai.
• Tam tikri spausdintuvai gali spausdinti tiesiai iš kortelės, kuri išimama iš fotoaparato. Dėl 

išsamios informacijos žr. savo spausdintuvo naudojimosi instrukciją.

Pasiruošimai:
Įjunkite fotoaparatą ir spausdintuvą.
Atlikite spausdinimo kokybės ir kitus spausdintuvo nustatymus prieš spausdindami 
vaizdus.

1 Spauskite [(] ant fotoaparato.

2 Pasukite galinį reguliatorių kairėn tam, kad būtų rodomas multi 
peržiūros ekranas, tada spauskite [Fn3] tam, kad pasirinktumėte 
kortelę ir kad būtų rodomi vaizdai, kuriuos norite atsispausdinti.
• Galite spausdintis tuo pat metu vaizdus tik iš vienos kortelės. Negalėsite keisti rodomos 

kortelės, kada pajungtas spausdintuvas.
• Taip pat galite pasirinkti norimą rodyti kortelę naudodamiesi funkcija [Ertmės keitimas] 

(P62).

3 Sujunkite kompiuterį ir fotoaparatą USB jungties laidu (pridedamas).
• Įjunkite šią įrangą ir kompiuterį prieš sujungiant.
• Laikykite kištuką ir įkiškite laidą tiesiai arba tiesiai ištraukite.
 (Jei neteisingai ar netinkamai kišite kištuką ar jį neteisingai ištrauksite, galite apgadinti 

laidą.)
 Nejunkite šių prietaisų prie kitų jungčių. Dėl to galite apgadinti įrangą.
• Nenaudokite jokių kitų USB jungties laidų, išskyrus pridedamą.

A  USB lizdas (Tipas C)
B  USB jungties laidas (pridedamas)

4 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte [PictBridge(PTP)], tada 
spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
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• Atjunkite USB laidą kai baigsite spausdinimą.
• Naudokite pakankamai įkrautą bateriją arba AC adapterį (papildoma įranga). Jei baterija ims 

išsikraudinėti kai sujungtas fotoaparatas su spausdintuvu, ims mirksėti būklės indikatorius ir 
pypsės aliarmas. Jei taip nutiktų spausdinimo metu, nedelsdami išjunkite spausdintuvą. Kai 
nespausdinate, atjunkite USB laidą.

• Neatjunginėkite USB jungties laido, kada rodoma [å] (laido atjungimo draudimo 
piktograma).

 (Gali būti nerodoma priklausomai nuo naudojamo spausdintuvo tipo.)
• Prieš įdėdami arba išimdami kortelę, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB jungties laidą.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Atspausdinti negalėsite judančių vaizdų, 4K serijos failų, vaizdų, kurie įrašyti naudojant 

Papildomo fokusavimo funkciją.

Vieno vaizdo pasirinkimas ir spausdinimas

1 Spauskite ◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdą ir 
tada spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].

2 Spauskite ▲ tam, kad pasirinktumėte [Pradėti 
spausdinimą] ir tada spauskite [MENIU/
NUSTATYMAS].

Kelių vaizdų pasirinkimas ir spausdinimas

1 Spauskite ▲.
2 Spauskite ▲/▼ tam, kad pasirinktumėte punktą ir tada spauskite [MENIU/

NUSTATYMAS].

[Pasirinkti kelis]

Spausdinami tuo pat metu keli vaizdai.
• Spauskite ▲/▼/◄/► tam, kad pasirinktumėte vaizdus ir tada 

spauskite [MENIU/NUSTATYMAS].
 (Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS] dar kartą norėdami atšaukti 

nustatymą.)
• Kai pasirinksite vaizdus, spauskite [EKRAN.].

[Pasirinkti visus] Spausdina visus išsaugotus vaizdus.

[Reitingas] Spausdina visus vaizdus, kurių [Reitingas] lygiai yra tarp [1] ir 
[5].

3 Spauskite ▲ tam, kad pasirinktumėte [Pradėti spausdinimą] ir tada spauskite 
[MENIU/NUSTATYMAS]. 

PictBridge



342

11. Pajungimas prie kitos įrangos

 Spausdinimo nustatymai

Pasirinkite ir nustatykite punktus ekrane žingsnyje 2 „Vieno vaizdo pasirinkimas ir 
spausdinimas“ ir žingsnyje 3 „Kelių vaizdų pasirinkimas ir spausdinimas“ bei atlikite 
susijusias procedūras.

[Spausdinti su data] Nustato datos spausdinimą.

[Spausd. skaičius] Nustato skaičių vaizdų, kurie bus spausdinami (iki 999 vaizdų).

[Popieriaus dydis] Nustato popieriaus dydį.

[Popieriaus 
išdėstymas]

Nustato, ar pridėti paraštes ir kiek vaizdų turi būti atspausdinta 
kiekvienam popieriaus lapui.

• Jei norite spausdinti vaizdus, kurie neatitinka popieriaus dydžio arba išdėstymo ir to taip pat 
nepalaiko fotoaparatas, nustatykite [Popieriaus dydis] arba [Popieriaus išdėstymas] į [{] ir 
tada nustatykite popieriaus dydį arba išdėstymą spausdintuve.

 (Dėl išsamios informacijos žr. spausdintuvo naudojimosi instrukciją)
• Jei spausdintuvas nepalaiko datos spausdinimo, data negali būti atspausdinta paveikslėlyje.
• Priklausomai nuo spausdintuvo, spausdintuvo datos nustatymai gali būti pirmenybiniai, todėl 

atlikite reikiamą patikrinimą šiuo atveju.

• Fotoaparatas gauna klaidos pranešimą iš spausdintuvo, kada [r] ima šviesti Eltonas 
indikatorius spausdinimo metu. Kai baigsite spausdinimą, patikrinkite, ar nėra jokių problemų 
su spausdintuvu.

• Jei spausdinamų egzempliorių skaičius didelis, tie patys vaizdai gali būti spausdinami 
kelis kartus. Šiuo atveju likęs spausdintinų egzempliorių skaičius gali sritis nuo nustatyto 
skaičiaus.

• Įmanoma spausdinti tik JPEG formato vaizdus. Vaizdai, kurie įrašyti RAW formatu, naudos 
JPEG vaizdus, kurie buvo sukurti tuo pat metu. Jei nebus formato, kuris ekvivalentiškas 
JPEG vaizdui, joks spausdinimas nevyks.
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Papildomai pasirenkami priedai
Baterijos rankena (papildoma įranga)

Naudojantis baterijos rankena (DMW-BGGH5: papildoma įranga) 
pagerėja naudojimosi paprastumas ir suėmimas ją laikant 
vertikaliai. Papildomos baterijos sumontavimas leis įrašinėti ilgesnį 
laiką.

 Pirmenybės nustatymas dėl atsarginių baterijų naudojimo
Pasiruošimai:
• Išjunkite šią įrangą ir tad nuimkite jungties gaubtelį.

1 Pritvirtinkite baterijos rankeną prie šios įrangos ir tada ją įjunkite.
2 Pasirinkite meniu.

MENU  →  [Sąranka] → [Baterijos naudojimo pirmenybė]

[KORPUSAS]: Pirmiausia naudojama šios įrangos baterija.
[BR]:  Pirmiausia naudojama baterijos rankenos baterija.

• Kai naudojama baterijos rankenos baterija, [ ] rodoma ekrane.
• Galite priskirti norimą funkciją baterijos rankenos [Fn] mygtukui. (P59)
• Jei jungčių gaubtelį sunku nuimti, paverskite gaubtelio kampą link fotoaparato įrantos, 

esančios centre.
• Perskaitykite baterijos rankenos naudojimosi instrukcijas dėl išsamesnės informacijos.
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Nuotolinis užuolaidėlių valdymas (papildoma įranga)

Jei naudojate nuotolinį užuolaidėlių valdymą (DMW-RSL1: papildoma 
įranga), išvengsite sujudėjimo (fotoaparato judėjimo) naudodamiesi 
trikoju stovu bei galėsite laikyti užuolaidėlių mygtuką pilnai nuspaudę, 
kada darysite nuotraukas su [B] (Lemputė) arba Serijos režime. 
Užuolaidėlių nuotolinis valdymas veikia panašiai, kaip ir užuolaidėlių 
mygtukas ant fotoaparato.

• Visada naudokite tik originalų „Panasonic“ užuolaidėlių nuotolinį valdymą (DMW-RSL1: 
papildoma įranga).

• Įrašykite naudodami Kūrybiško video režimą, kada naudojate judančio vaizdo įrašymą. 
Judančio vaizdo įrašymas gali būti paleistas/sustabdytas nuotoliniu užuolaidėlių valdymu.

• Perskaitykite nuotolinio užuolaidėlių valdymo naudojimosi instrukcijas.

  Neveikia (nėra) šiais atvejais:
• Negalėsite naudoti užuolaidėlių nuotolinio valdymo šiai operacijai.

– Fotoaparato pažadinimui iš [Miegojimo režimas], [Miegojimo režimas(Wi-Fi)] arba [Energiją 
tausojantis LVF fotografavimas]

AC adapteris (papildoma įranga)/DC jungtis (papildoma įranga)

Įsigiję AC adapterį (papildoma įranga) ir DC jungtį (papildoma įranga) galėsite įrašinėti ir 
peržiūrėti nesijaudindami dėl likusio baterijos įkrovimo.
DC jungtis, kaip papildoma įranga, gali būti naudojama tik su specialiu „Panasonic“ AC 
adapteriu (papildoma įranga).

• Visada naudokite tik originalų „Panasonic“ AC adapterį (papildoma įranga).
• Kai naudojamas AC adapteris (papildoma įranga), naudokite AC laidą, kuris 

komplektuojamas su AC adapteriu.
• Kai montuojama DC jungtis, DC jungties gaubtulis atsidaro, todėl struktūra tampa 

nebeatspiri dulkėms ir vandens užtiškimui.
 Saugokite, kad į struktūrą nepatektų smėlio, dulkių, vandens ir t.t. Po naudojimosi 

patikrinkite, ar nėra pašalinių medžiagų, kurios prilipusios prie jungties gaubto, tada tvirtai 
uždarykite.

• Taip pat perskaitykite AC adapterio (papildoma įranga) ir DC jungties naudojimosi 
instrukcijas.



345

12. Kita

Monitoriaus ekranas/Vaizdo ieškiklio ekranas
• Šie vaizdai yra pavyzdžiai, kada monitoriaus ekranas nustatytas į [ ] (monitoriaus 

stilius) monitoriuje.

Įrašyme

989816016060603.53.5

AFSAFS
BKTBKT

L4:3

00
BKTBKTAELAEL BKTBKT

AWBAWB

24pFHD
8bitMOV

BKTBKT

× MINIMINIMINI

ISO

SSSS
F



Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFF

OFFOFFOFF









1

P
C1

EXPS

Įrašymo režimas (P42)

Nustatymų sureguliavimas 
(P83)

Nuotraukos stilius (P221)

‰ Œ Blykstės režimas (P155)

WL Blykste (P156, 159)

24pFHD
8bitMOV

Ektr. tele konversija (Kai 
įrašinėjami judantys vaizdai) 
(P147)

24pFHD
8bitMOV Įrašymo formatas/Įrašymo 

kokybė (P162)

MOV
100M 420/8
FHD LongGOP12/24.00p

Įrašymo formatas/Įrašymo 
kokybėy (P162)/Kintantis kadrų 
skaičius (P182)

L4:3 Vaizdo dydis /Vaizdo santykis 
(P218)

  EXM4:3
Ektr. tele konversija 
(fotografuojant nejudančius 
vaizdus) (P147)
Vaizdo efekto (filtras) 
reguliavimo ekranas 
(P80, 223)

EXPS Vaizdo efekto (filtras) 
nustatymas (P223)

Kortelė (rodoma tik įrašymo 
metu) (P27)

Nėra kortelės

Kortelė pilna

8m30s Praėjęs įrašymo laikas*1 
(P161)
Įrašymo vienu metu 
indikatorius (P179)
Automatinė vaizdo ieškyklė/
ekrano perjungimas (P41)
Fokusavimo koncentravimas 
(P243)

Akcentuoti šešėlį (P225)

HDR HDR (P231)/iHDR (P67)

Keleriopas išlaikymas (P233)

Skaitmeninis priartinimas 
(P149)
Elektroninės užuolaidėlės 
(P230)

100% Kintantis kadrų skaičius (P182)

MON
HDMI

MODE2
HLG

HLG Peržiūros pagalba (P197)
HLG Peržiūros pagalba 
(HDMI) (P203)

MON LUT
HDMI V-Log L

V žurnalas L Peržiūros 
pagalba (P177) / LUT HDMI 
ekranas (P204)
Fotografavimas judančių 
vaizdų įrašymo metu 
(Nuotraukos prioritetas) (P179)
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2

A› Kokybė (P220)

AFS AFF AFC MF Fokusavimo režimas 
(P87, 102)

AFS
BKT Fokusavimo diapazonas 

(P142)
Papildomas fokusavimas 
(P129)

š
Ø

AF režimas (P90)

Veido atpažinimas (P248)

AFL AF užraktas (P105)
Kadrų serija (P115)

4K nuotrauka (P117)

Laikmatis (P134)

Baterijos indikatorius (P21)

Baterijos rankena (P343)

Vaizdo stabilizatorius (P144)

Sujudėjimo įspėjimas (P145)


Įrašymo būklė (mirksi raudona)/
Fokusavimas (šviečia žalia) 
(P41)

LOW
Fokusavimas (esant prastam 
apšvietimui) (P85)

STAR
Fokusavimas (Žvaigždžių 
šviesos AF) (P85)

Pajungta prie Wi-Fi

Pajungta prie Bluetooth (P289)

GPS Vietos registravimas (P303)

Histograma (P243)

3

Pavadinimas*2 (P250)
Praėjusių dienų skaičius nuo išvykimo datos*3 
(P253)
Amžius*2 (P250)
Vieta*3 (P253)
Õige kuupäev ja kellaaeg/reisisihtkoha säte*3: “ 
(P252)
Išlaikymo matuoklis (P245)
Fokusavimo atstumo ekranas (P150)
Pakopinis priartinimas (P150)
Laiko antspaudo įrašymas (P173)

4

AF zona (P95)

+ Taškinio matavimo tikslas 
(P225)

+ Centrinio žymeklio rodymas 
(P244)

Laikmatis (P134)

Garso įraš. lygio pask. (P168)

LMT
OFF

Garso įraš. lygio ribotuvas 
(P168)

TC 00:00:00:00 Laiko kodas (P169)
XLR 96kHz/24bit XLR nustatymas (P207)

Tylusis režimas (P229)

Išorinis mikrofonas (P205)

AEL AE užraktas (P105)

AE Matavimo režimas (P53, 225)

Programos keitimas (P70)

3.5 Diafragmos reikšmė (P41)

3.5
BKT Diafragmos diapazonas (P142)

60 Užuolaidėlės greitis (P41)

BKT

Išlaikymo kompensavimo 
reikšmė (P106)
Išlaikymo ribos (P141)
Ryškumas (P68, 82)
Rankinio išlaikymo pagalba 
(P73)
ISO jautrumas (P108)
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5

BKT

AWB

Baltos spalv. balanso 
diapazonas, Baltos spalv. 
balanso diapazonas (Spalvos 
temperatūra) (P143)
Baltos spalv. balanso tikslus 
sureguliavimas (P113)

VÐî
Ñ
AWBc

1
1

Baltos spalv. balansas (P111)

Spalva (P68)

98 Galimų įrašyti nuotraukų 
skaičius (P30)

r20
Maksimalus nuotraukų 
skaičius, kurias galima 
padaryti be pertraukimo (P116)

8m30s Likęs įrašymo laikas*1 (P31)

Įrašymo perdavimas (P262)

Rezervinės kopijos įrašymas 
(P262)

Priskyrimo įrašymas (P262)

6

Palieskite kortelę (P241)

Priartinimas liečiant (P151)

× Liečiamoji užuolaidėlė (P52)

AE Palieskite AE (P53)

Fokusavimo koncentravimas 
(P243)

Fn7
Funkcijos mygtukas (P60)

(P181)

Spalva (P68)

Defokusavimo valdymo 
funkcija (P68, 82)

Ryškumas (P68, 82)

Defokusavimo tipas 
([Miniatiūros efektas]) (P79)

Vieno taško spalva (P79)

Šviesos šaltinio padėtis 
(P80)
Vaizdo efekto (filtro) 
derinimas (P82, 223)
Vaizdo efektas ĮJUNGTAS/
IŠJUNGTAS (P223)

MINI
Vaizdo efektas (filtras) 
(P223)

F Diafragmos reikšmė (P41)

SS Užuolaidėlės greitis (P41)

ISO ISO jautrumas (P108)

Garso įraš. lygio 
koregavimas (P168)

*1 h: valanda, m: minutė, s: sekundė
*2 Tai rodoma apie 5 sekundes, kada fotoaparatas įjungtas ir būna nustatyta [Profilio sąranka].
*3 Tai rodoma apie 5 sekundes, kada fotoaparatas įjungtas po laikrodžio nustatymo ir 

perjungimo iš Atkūrimo režimas į Įrašymo režimas.
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Įrašymo metu

Monitoriuje rodoma įrašymo informacija

F 3.5

98
98AWB

1/60
0 0
0

FnOFFL
4:3AFS

ISO A

AUTO









1

C1
EXPS

Įrašymo režimas (P42)

F3.5 Diafragmos reikšmė (P41)

1/60 Užuolaidėlės greitis (P41)

Baterijos indikatorius (P21)
Kortelė (rodoma tik įrašymo 
metu) (P27)

2

ISO

AUTO ISO jautrumas (P108)

0
0

Išlaikymo kompensavimo 
reikšmė (P106)
Ryškumas (P68)
Rankinio išlaikymo pagalba 
(P73)

‰ Œ Blykstės režimas (P155)

WL Blykstė (P156, 158)

3

Vienas (P114)

Kadrų serija (P115)

4K nuotrauka (P117)

Papildomas fokusavimas 
(P129)

Laikmatis (P134)

AFS AFF AFC MF Fokusavimo režimas 
(P87, 102)

š
Ø

AF režimas (P90)

A› Kokybė (P220)

L4:3 Vaizdo dydis/Vaizdo santykis 
(P219)

Wi-Fi/Bluetooth (P283)

Fn Funkcijos mygtuko nustatymas 
(P59)

4

Nuotraukos stilius (P221)

VÐ
îÑ
AWB AWBc

1

1

Baltos spalv. balansas (P111)

Išmanusis dinaminio 
diapazono valdymas (P226)

AE Matavimo režimas (P225)

Relės įrašymas (P262)

Rezervinės kopijos įrašymas 
(P262)

Priskyrimo įrašymas (P262)

98 Galimų įrašyti nuotraukų 
skaičius (P30)

r20
Maksimalus nuotraukų 
skaičius, kurias galima 
padaryti be pertraukimo (P116)

8m30s Likęs įrašymo laikas (P31)

---- Nėra kortelės
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Įrašymo metu

Monitoriuje rodoma įrašymo informacija ([Video prioritetų ekranas])

0

48
FPS

WBPHOTO STYLE

IRIS SHUTTER

00:00:00:00

AWB

TC 
NDF

M          
MOV
FHD 100M

24p

LongGOP
420/8

L R

MIC
LMT ON

F 3.5 1/60
5h04m
5h04m

AUTO
ISO A







1

FPS

48
Kadrų skaičius (P162)/
Kintantis kadrų skaičius (P182)

IRIS

F 3.5 Diafragmos reikšmė (P41)

SHUTTER

1/60 Užuolaidėlės greitis (P41)

SHUTTER

11d
Užuolaidėlės greitis (angle) 
(P195)
Baterijos indikatorius (P21)
Kortelė (rodoma tik įrašymo 
metu) (P28)

2

C1
EXPS

Įrašymo režimas (P42)

0

Išlaikymo kompensavimo 
reikšmė (P106)
Ryškumas (P68)
Rankinio išlaikymo pagalba 
(P73)


Judančio vaizdo įrašymo 
ekranas (sustabdyta)


Judančio vaizdo įrašymo 
ekranas (įrašymas vyksta)

Perdavimo įrašymas (P262)

Rezervinės kopijos įrašymas 
(P262)

Priskyrimo įrašymas (P262)

8m30s Likęs įrašymo laikas (P31)

---- Nėra kortelės

00:00:00:00TC 
NDF Laiko kodas (P169)

         
MOV
FHD 100M

24p

LongGOP
420/8 Įrašymo formatas/Įrašymo 

kokybė (P162)

L R

MIC
LMT ON Garso įraš. lygio ekr. (P168)/ 

Garso įraš. lygio ribotuvas 
(P168)

3

ISO

AUTO ISO jautrumas (P108)

0dB Gain (dB) (P195)

Nuotraukos stilius (P221)

V
ÐîÑ
AWB AWBc

1

Baltos spalv. balansas (P111)
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Peržiūros metu

6060F3.5F3.5 00 AWBAWB

1/981/98

160160

L4:3

33







1

Atkūrimo režimas (P268)

Apsaugotas vaizdas (P269)

GPS Vietos registravimas (P303)

Ü Reitingas (P269)

å Laido atjungimo draudimo 
piktograma (P341)
Judančio vaizdo peržiūra (P210)
Išsaugoti vaizdus iš 4K serijos 
failo (P124)
Sukurti vaizdus iš vaizdo, kuris 
įrašytas naudojant funkciją 
Papildomas fokusavimas (P131)

Nuolatinis vaizdų grupės 
peržiūrėjimas (P214)

Fokusavimo diapazonas (P142)

‘ Antspauduota su teksto 
indikacija (P276)

8m30s Praėjęs peržiūros laikas*1 
(P210)

2

Piktograma, nurodanti žymeklio 
buvimą (P126)
4K nuotrauka (4K serijos failas) 
(P117)

Papildomas fokusavimas (P129)

Fokusavimo suliejimas (P132)

L4:3 Vaizdo dydis/Vaizdo santykis 
(P219)

24pFHD
8bitMOV Įrašymo formatas/Įrašymo 

kokybė (P162)

100% Kintantis kadrų skaičius (P182)

A› Kokybė (P220)

Baterijos indikatorius (P21)

Baterijos rankena (P343)

Kortelės ertmė (P26)

1/98 Vaizdo numeris/Viso vaizdų

Pajungta prie Wi-Fi

9 pic. Grupės vaizdų skaičius

8m30s Judančių vaizdų įrašymo 
laikas*1 (P210)

3

Retušavimo valymo atlikimo 
piktograma (P275)
Šiuo metu gaunamos 
informacijos piktograma
Paleistis (judantys vaizdai) 
(P210)

Įkelti (Wi-Fi) (P315)

Grupės ekranas (P215)

SUB
MENU Submeniu (P315)

Tylusis režimas (P229)

Praėjusių dienų skaičius nuo 
išvykimo datos (P253)

Peržiūra keliais ekranais (P213)

Ištrinti (P216)

4

Vardas*2 (P248, 250)
Vieta*2 (P253)
Pavadinimas*2 (P270)
Amžius (P248, 250)

5

Įrašymo informacija
Laiko antspaudo įrašymas (P173)
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Peržiūros metu

s
RGB

1/5AFS

160

L4:3

100-0001

5500

0

STD.

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

1







2/5

160

100-0001

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

R

Y

B

G

Histogramaos ekranas

Baltos spalvos balanso ekranas

Objektyvų informacijos ekranas

Išsamios informacijos ekranas

Nuotraukos stilius, Šešėlio akcentavimo ekranas
3/5

160

100-0001

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

4/5

160

100-0001

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

5500K
1

G

M

A B

5/5

160

100-0001

ISO 0

F3.5 60
2018.12.  1 10:00

1

Įrašymo informacija (pagrindinė)

2

Įrašymo data ir laikas /Pasaulio laikas (P252)

3

Kortelės ertmė (P26)

100-0001 Aplankas/Failo numeris (P336)

4

Įrašymo informacija (išsami)

5500 Baltos spalv. Balanso spalvos 
temperatūra (P112)
Išmanusis dinaminio diapazono 
valdymas (P226)

HDR (P231)/iHDR (P67)

Išmanioji rezoliucija (P226)

*1 h: valanda, m: minutė, s: sekundė
*2 Rodoma tokia seka: [Pavadinimas], [Vieta], [Vardas] ([Kūdikis1]/[Kūdikis2], [Naminis 

gyvūnas]), [Vardas] ([Veido atpaž.]).
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Rodomi pranešimai
Patvirtinimo pranešimai arba klaidų pranešimai bus rodomi ekrane tam tikrais atvejais.
Pagrindiniai pranešimai aprašyti žemiau kaip pavyzdžiai.

[Tam tikrų vaizdų ištrinti nepavyko]/[Šio vaizdo ištrinti nepavyko]

• Ši funkcija gali būti naudojama su vaizdais, kurie atitinka DCF standartą.
 Atlikite formatavimą (P30) šioje įrangoje po to, kai išsaugosite visus reikiamus duomenis į 

asmeninį kompiuterį ir t.t.

[Negali būti nustatyta šiam vaizdui]

• [Pavadinimo redagavimas], [Tekstinis antspaudas] ir t.t. negali būti nustatytas vaizdams, kurie 
nepagrįsti DCF standartu.

[Atminties kortelės klaida
Formatuoti šią kortelę?]

• Tai formatas, kuris negali būti naudojamas su šiuo prietaisu.
– Įdėkite skirtingą kortelę.
– Formatuokite kortelę dar kartą fotoaparatu po to, kai išsaugosite visus reikiamus failus 

asmeniniame kompiuteryje ir t.t. (P30)
 Duomenys bus ištrinti.

[Objektyvas neužsideda tinkamai. Nespauskite objektyvo atlaisvinimo mygtuko, kada 
objektyvas uždėtas.]

• Nuimkite objektyvą kartą, tada vėl jį uždėkite nespausdami objektyvo atlaisvinimo mygtuko. 
(P34)

 Įjunkite šią įrangą dar kartą, jei rodomas tas pats pranešimas, susisiekite su pardavėju.

[Objektyvo pritvirtinimas nepavyko. Patikrinkite, ar objektyvas tinkamai uždėtas.]

• Nuimkite objektyvą nuo fotoaparato korpuso ir atsargiai nuvalykite objektyvo kontaktus nuo 
fotoaparato korpuso sausu vatos gabalėliu.

 Uždėkite objektyvą, įjunkite šią įrangą dar kartą, jei rodomas tas pats pranešimas, susisiekite 
su pardavėju.

[Atminties kortelės klaida]/[Ši atminties kortelė negali būti naudojama]

• Naudokite kortelę, kuri suderinama su šiuo prietaisu. (P28)

[Įdėkite SD kortelę dar kartą]/[Pabandykite kitą kortelę]

• Įvyko klaida nuskaitant kortelę.
 Įdėkite kortelę dar kartą.
• Įdėkite skirtingą kortelę.

[Skaitymo klaida/Įrašymo klaida
Patikrinkite kortelę]

• Kortelė nenuskaitė arba neįrašė duomenų.
 Išimkite kortelę prieš tai išjungę šį prietaisą. Įdėkite kortelę dar kartą, įjunkite šį prietaisą ir 

bandykite dar kartą nuskaityti kortelę.
• Kortelė gali būti apgadinta.
• Įdėkite kitą kortelę.
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[Neįmanoma įrašyti AVCHD video. Pasirinktas sistemos dažnis neatitinka AVCHD 
duomenų šioje SD kortelėje. Naudokite kitą SD kortelę arba pakeiskite sistemos dažnį.]

• Jei toliau naudosite tą pačią kortelę pakeitę [Sistemos dažnis] (P259), judantys vaizdai nebus 
įrašyti. Norint įrašinėti su ta pačia kortele, anuliuokite [Sistemos dažnis] į pirminius nustatymus. 
Norint įrašyti judančius vaizdus su esamais nustatymais, pabandykite:
– Atlikti formatavimą (P30) su šia įranga po to, kai išsaugosite visus reikiamus duomenis 

asmeniniame kompiuteryje, ir t.t.
– Įdėkite skirtingą kortelę.

[Įrašymas buvo atšauktas dėl šios kortelės įrašymo greičio ribojimų]

• Priklausomai nuo judančio vaizdo [Įraš. formatas] ir [Įrašymo kokybė], reikalingas greičio 
klasės reitingas kortelei skiriasi. 4K nuotraukų įrašymui reikia kortelės, kuri atitinka konkrečius 
greičio klasės reitingus. Naudokite kortelę, kuri atitinka šiuos reitingus. (P28)

• Jei įrašymas sustotų net jei naudotumėte kortelę, kuri atitinka greičio klasės reitingus, 
duomenų įrašymo greitis bus per lėtas. Rekomenduojame padaryti rezervinę duomenų kopiją 
ir suformatuoti kortelę (P30).

 Priklausomai nuo kortelės tipo, įrašymas gali būti sustabdytas viduryje.

[Neįmanoma sukurti aplanko]

• Aplankas negali būti sukurtas, nes nėra likusių aplanko skaičių, kurie gali būti naudojami.
 Formatuokite kortelę šiame prietaise po to, kai išsaugosite reikiamos duomenis savo 

asmeniniame kompiuteryje ir t.t. (P30)
 Jei atliksite [Nr. Anuliavimas] iš meniu [Sąranka] po formatavimo, aplanko numeris bus 

nustatytas į 100. (P263)

[Ši baterija negali būti naudojama]
• Naudokite originalią „Panasonic“ bateriją. Jei šis pranešimas rodomas net tada, kai naudojama 

originali „Panasonic“ baterija, susisiekite su pardavėju arba „Panasonic“.
• Jei baterijos jungtis nešvari, nuvalykite ją ir pašalinkite bet kokius objektus.

[Nepavyko prisijungti prie belaidžio prieigos taško]/[Ryšys nutrūko]/
[Nerasta paskirtis]

• Belaidžio prieigos taško informacija, kuri nustatyta šiam prietaisui, yra neteisinga.
 Patikrinkite autentifikacijos tipą ir kodavimo raktą. (P322)
• Radijo banko iš kitų prietaisų gali blokuoti prisijungimą prie belaidžio prieigos taško.
 Patikrinkite kitų prietaisų būklę, kurie prijungti prie belaidžio prieigos taško bei kitų belaidžių 

prietaisų būklę.
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[Prisijungti nepavyko. Pabandykite po kelių minučių dar kartą.]/[Tinklas atjungtas. 
Perdavimas sustojo.]

• Radijo bangos iš belaidžio prieigos taško yra silpnos.
 Atlikite sujungimą arčiau belaidžio prieigos taško.
• Priklausomai nuo belaidžio prieigos taško, jungtis gali būti automatiškai atjungta praėjus tam 

tikram laikui.
 Pabandykite pajungti dar kartą.

[Prisijungti nepavyko]
• Pakeiskite prieigos tašką tam, kad prisijungtumėte išmaniojo telefono Wi-Fi nustatymais prie 

šio fotoaparato.
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Trikčių diagnostika
Pirmiausia, pabandykite atlikti šias procedūras (P355 -o P363).

Jei problemos išspręsti nepavyko, bandykite ją spręsti pasirinkdami [Anuliuoti] 
(P264) iš meniu [Sąranka].

Baterija ir maitinimo šaltinis

Fotoaparatas neveikia net tada, kai jis įjungtas.
Fotoaparatas išsijungia nedelsiant po to, kai jis įjungiamas.

• Išsikrovė baterija. Įkraukite bateriją. (P20)

Šis prietaisas išsijungia automatiškai.

• Įjungta funkcija [Ekonomija]. (P254)

Baterija neįprastai greitai išsikrauna.

• Kai nustatoma [4K prieš seriją] arba [Įrašymas prieš seriją], baterija naudojama intensyviau.
→ Naudokite šias funkcijas tik tada, kai su jomis įrašinėjate.

• Ar Wi-Fi ryšys nebuvo naudojamas ilgą laiką?
 Baterija naudojama intensyviau, kada yra prisijungta prie Wi-Fi.

→ Išjunkite fotoaparatą dažnai naudodami [Ekonomija] ir t.t.. (P254)

Įrašymas

Fotografavimas neįmanomas.
Užuolaidėlės neveikia iškart, kai paspaudžiamas užuolaidėlių mygtukas.

• Ar [Fokusavimas/Atleidimo pirmenybė] iš [Nustatymas] meniu nustatyta į [FOKUSAVIMAS]? 
(P239)

 Neįmanoma atlikti fotografavimo, kol objektas nėra sufokusuotas.

Įrašytas vaizdas yra per baltas.
• Vaizdas gali atrodyti per baltas, kada objektyvas arba vaizdo sensorius išpurvinami pirštų 

antspaudais arba panašiai.
→ Jei išsitepė objektyvas, išjunkite fotoaparatą ir švelniai nuvalykite objektyvo pavirši minkštu 

sausu skudurėliu.
→ Žr. P365 jei vaizdo sensorius išsipurvina.

Įrašytas vaizdas per ryškus arba per tamsus.

• Ar AE užraktas (P105) neįjungtas neteisingai?
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Tuo pat metu padaromos kelios nuotraukos.
• Patikrinkite pavaros režimo nustatymus. (P114)
• Ar naudojate skliaustų funkciją? (P140)

Objektas tinkamai nesufokusuojamas.

• Objektas nėra fotoaparato fokusavimo diapazone.
• Ar [Užuolaidėlių AF] iš [Nustatymas] meniu nustatyta į [IŠJUNGTA]? (P237)
• Ar [Fokusavimas/Atleidimo pirmenybė] iš [Nustatymas] meniu nustatyta į [ATLEISKITE]? 

(P239)
• Ar AF užraktas (P105) neįjungtas neteisingai?

Įrašytas vaizdas susiliejęs.
Vaizdo stabilizatorius nėra efektyvus.

• Užuolaidėlių greitis sulėtės ir Vaizdo stabilizatorius funkcija neveiks tinkamai, kada bus 
fotografuojama itin tamsiose vietose.
→ Rekomenduojame naudoti trikojį stovą ir laikmatį darant nuotraukas su nedideliu 

užuolaidėlių greičiu.

Įrašytas vaizdas atrodo grubus.
Vaizde yra trikdžių.

• Pabandykite:
→ Sumažinkite ISO jautrumą. (P108)
→ Padidinkite [Trikdžių sumažinimas] nustatymą iš [Nuotraukos stilius] arba sumažinkite 

nustatymą kiekvienam iš punktų, išskyrus [Trikdžių sumažinimas]. (P222)
→ Nustatykite [Ilgas Užuol. NR] į [ĮJUNGTA]. (P228)

Objektas atrodo iškraipytas nuotraukoje.
• Jei įrašinėjate judantį objektą, kada naudojamos elektroninės užuolaidėlės arba įrašinėjate 

judantį vaizdą, arba 4K nuotraukas, vaizdas gali atrodyti iškraipytas. Tai būdinga MOS 
sensoriams, kurie veikia kaip fotoaparato pagalbiniai sensoriai. Tai nėra triktis.

Juostos arba mirgėjimas gali atsirasti esant apšvietimui, tokiam, kaip dienos 
šviesos lempos arba LED lempos.

• Tai būdinga MOS sensoriams, kurie veikia kaip fotoaparato pagalbiniai 
sensoriai. Tai nėra triktis.

• Kai naudojamos elektroninės užuolaidėlės (P230), užuolaidėlių greičio 
mažinimas gali sumažinti horizontalių juostų atsiradimo efektą.

• Jei pastebėtumėte ryškesnes juostas arba mirgėjimą esant dienos 
šviesos arba LED apšvietimui, kada įrašinėjami judantys vaizdai, 
nustatykite [Judėj. sumažinimas] (P234).

 Nustatykite fiksuotą užuolaidėlių greitį norėdami sumažinti mirgėjimą arba juostų ryškumą.
 Galite nustatyti užuolaidėlių greitį rankiniu būdu iš Kūrybiško video režimo. (P180)



357

12. Kita

Atsiranda juostos esant dideliam ISO jautrumui.
• Juostos gali atsirasti esant dideliam ISO jautrumui arba dėl naudojamo objektyvo specifikos.

→ Sumažinkite ISO jautrumą. (P108)

Įrašyto vaizdo ryškumas ir atspalviai gali skirtis nuo faktinio vaizdo.
• Kai įrašinėjama esant dienos šviesos lempų arba LED apšvietimui ir pan., dėl didesnio 

užuolaidėlių greičio gali šiek tiek pakisti ryškumas ir atspalviai. Tai įvyksta dėl šviesos šaltinių 
charakteristikų ir tai nėra triktis.

• Įrašinėjant objektus esant itin dideliam apšvietimui arba esant dienos šviesos lempų, LED 
lempų, gyvsidabrio lempų, natrio lempų ir t.t. apšvietimui, spalvos ir ekrano ryškumas gali 
pasikeisti arba gali ekrane atsirasti horizontalios juostos.

Gali būti įrašyti ryškūs subjekto taškai.
• Vaizdo sensoriuje gali būti netinkamų pikselių.

→ Atlikite [Pikselių atnaujinimas] (P264).

Judantys vaizdai

Judančio vaizdo įrašymas neįmanomas.
• Jei tęsite naudojimąsi ta pačia kortele pakeitę [Sistemos dažnis] (P259), judantys vaizdai gali 

neįsirašyti. Norint įrašyti naudojant tą pačią kortelę, anuliuokite nustatymą [Sistemos dažnis] į 
pirminį nustatymą. Norėdami įrašyti judančius vaizdus su esamu nustatymu, pabandykite:
– Atlikite šio prietaiso formatavimą (P30) prieš tai išsaugoję visus duomenis į asmeninį 

kompiuterį ar pan.
– Įdėkite kitą kortelę.

• Jei naudosite didelės talpos kortelę, įrašymas tam tikrą laiką šiuo prietaisu gali neveikti.

Judančio vaizdo įrašymas sustoja viduryje.

• Jei aplinkos temperatūra yra didelė arba judantis vaizdas įrašinėjamas nuolatos, arba, 
priklausomai nuo kortelės, kuri naudojama, po to, kai rodoma [ ], įrašymas gali sustoti 
viduryje tam, kad būtų apsaugotas fotoaparatas. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

• Priklausomai nuo [Įraš. formatas] ir [Įrašymo kokybė] nustatymo judančiam vaizdui, gali 
skirtis greičio klasės parametrai skirtingoms kortelėms. Naudokite kortelę, kuri tinka pagal 
parametrus. (P28)
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Judančiuose vaizduose įsirašo neįprastas spragsėjimas ir burzgimas.
Įrašytas garsas labai tylus.

• Įrašinėjant tylioje aplinkoje, priklausomai nuo naudojamo objektyvo, gali įsirašyti diafragmos ir 
fokusavimo veiksmų garsas judančiame vaizde.

 Fokusavimo operaciją galima nustatyti į [IŠJUNGTA] iš [Nuolatinis AF] (P167).
• Įrašinėjant judančius vaizdus, ertmės mikrofonui įjungimas pirštu gali sumažinti audio įrašymo 

lygmenį arba audio gali apskritai neįsirašyti. Taip pat elkitės atsargiai, nes objektyvo garsas 
taip pat gali įsirašyti tuo metu.

Operacijų garsai įrašomi į judantį vaizdą.

• Rekomenduojame naudoti įrašymą Kūrybiško video režime jei Jums rūpestį kelia atliekam 
operacijų garsai. (P181)

Blykstė

Blykstė neįsijungia.

• Kai naudojama elektroninė užuolaidėlė, blykstė neaktyvuojama. (P230)
• Kai [Tylusis režimas] nustatytas į [ĮJUNGTA], blykstė neaktyvuojama. (P229)

Monitorius/Vaizdo ieškiklis

Monitorius /Vaizdo ieškiklis išsijungia, nors fotoaparatas įjungtas.

• Jei per tam tikrą laiką neatliekama jokių operacijų, aktyvuojamas [Automatinis LVF/Monitoriaus 
išj.] (P254) ir Monitorius/Vaizdo ieškiklis išsijungia.

• Kai objektas arba Jūsų ranka yra netoli akių sensoriaus, monitoriaus ekranas gali persijungti į 
Vaizdo ieškiklio rodymą.

Gali atsirasti trumpas sujudėjimas arba didelis ryškumas ekrane.

• Taip nutinka dėl to, kad keičiasi objektyvo diafragmos nustatymai, kada užuolaidėlės mygtukas 
nuspaudžiamas iki pusės arba kada keičiasi objekto ryškumas. Tai nėra triktis.
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Monitorius ir vaizdo ieškyklė neįsijungia nuspaudus [LVF].

• Vaizdai rodomi monitoriuje, kada fotoaparatas pajungiamas prie asmeninio kompiuterio arba 
spausdintuvo.

Vaizdo ieškiklyje atsiranda nevienodo ryškumo dalys arba netolygios spalvos.

• Šio fotoaparato vaizdo ieškiklio naudoja OLED technologiją. Gali atsirasti ryškumo žybsniai 
ekrane/vaizdo ieškyklėje, kada tas pats vaizdas rodomas ilgą laiką, tačiau tai neturi įtakos 
įrašytiems vaizdams.

Vaizdo ieškyklės spalvos tonai skiriasi nuo faktinių spalvos tonų.

• Šis reiškinys būdingas vaizdo ieškyklei ir tai nėra kokia nors problema.
 Tai neturi jokios įtakos įrašomiems vaizdams.

Peržiūra

Vaizdas peržiūros metu nerodomas.
Nėra įrašytų vaizdų.

• Ar įdėta kortelė?
• Ar tai aplankas arba vaizdas, kuris buvo apdorotas asmeninio kompiuterio?
 Jei taip, tokio vaizdo šiuo fotoaparatu paleisti nepavyks.

→ Rekomenduojame naudoti „PHOTOfunSTUDIO“ programinę įrangą vaizdams įrašyti iš 
asmeninio kompiuterio į kortelę.

• Ar [Atkūrimo režimas] buvo nustatytas į peržiūrą?
→ Perjunkite į [Įprasta peržiūra]. (P268)

Neįmanoma peržiūrėti judančių vaizdų.

• Judantys vaizdai, kurie įrašyti su skirtingu [Sistemos dažnis] nustatymu negalės būti 
peržiūrimi. (P259)
→ Grąžinkite nustatymą [Sistemos dažnis] į tokį, kokį naudojote įrašymui.

Raudona dalis įrašytuose vaizduose pakeitė spalvą į juodą.

• Kai atliekamas Raudonų akių pašalinimas ([ ] arba [ ]), raudonos dalys gali būti 
pakoreguojamos į juodas.
→ Rekomenduojame įrašyti vaizdus su Blykstės režimu nustačius į [‰] arba [Raudonų akių 

pašalinimas] perjungus į [IŠJUNGTA]. (P227)



360

12. Kita

Wi-Fi funkcija

Nepavyksta užmegzti Wi-Fi ryšio.
Radijo bangos atsijungia.
Belaidis prieigos taškas nerodomas.

 Bendrieji patarimai dėl Wi-Fi ryšio naudojimo
• Naudokite pajungiamo prietaiso komunikacijos diapazone.
• Patikrinkite, ar netoliese nėra kokio nors prietaiso, tokio, kaip mikrobangų krosnelė, belaidis 

telefonas ir t.t., kuris naudoja 2.4 GHz dažnį?
→ Radijo bangos gali sąveikauti, kada naudojamos tuo pačiu metu. Naudokite jas 

pakankamai toli nuo prietaiso.
• Kai baterijos indikatorius mirksi raudonai, jungtis su kitais prietaisais gali neužsimegzti arba 

ryšys gali būti nutrauktas.
 (Rodomas pranešimas [Komunikacijos klaida])
• Jei padėsite fotoaparatą ant metalinio stalo ar lentynos, tai gali turėti neigiamos įtakos radijo 

bangoms. Tokiu atveju ryšys gali neveikti. Nuneškite fotoaparatą toliau nuo metalinių paviršių.

 Apie belaidžio ryšio prieigos tašką
• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio prieigos taškas yra veikimo būklėje.
• Patikrinkite belaidžio ryšio prieigos taško radijo bangų būklę.

→ Perkelkite šią įrangą arčiau belaidžio ryšio prieigos taško.
→ Pakeiskite belaidžio ryšio prieigos taško vietą ir orientaciją.

• Jis nerodys net jei radijo bangos egzistuoja nustatant belaidžio ryšio prieigos tašką.
→ Įjunkite ir išjunkite belaidžio ryšio prieigos tašką.
→ Patikrinkite belaidžio ryšio prieigos taško nustatymus.
→ Kai belaidžio ryšio prieigos taško tinklo SSID nenustatytas transliavimui, prieigos taško 

surasti nepavyksta. Įeikite į SSID tinklą norėdami pradėti ryšį (P322) arba įjunkite SSID 
transliavimą belaidžio ryšio prieigos taškui.

Šis prietaisas nerodomas išmaniojo telefono Wi-Fi nustatymų ekrane.

• Iš Wi-Fi nustatymų meniu išmaniajame telefone išjunkite ir vėl įjunkite Wi-Fi funkciją.

Kai bandau nustatyti Wi-Fi ryšį naudodamasis Windows 8 PC, mano vartotojo 
vardas ir slaptažodis neatpažįstami, todėl negaliu prisijungti prie kompiuterio.

• Tam tikros OS versijos, įskaitant Windows 8, turi du vartotojo priskyrų tipus: vietinę priskyrą ir 
Microsoft priskyrą.

 Įsitikinkite, ar vedate vartotojo vardą ir slaptažodį į vietinę priskyrą.
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Mano asmeninis kompiuteris neatpažįstamas, kada naudoju Wi-Fi ryšį. 
Fotoaparatas negali prisijungti prie asmeninio kompiuterio Wi-Fi ryšiu.

• Pirminė darbo grupė ir jos pavadinimas nustatyta į „DARBO GRUPĖ“. Jei pakeitėte darbo 
grupės pavadinimą, kompiuteris jos neras.

 Eikite į [Kompiuterio jungtis] iš [Wi-Fi sąranka] meniu, pakeiskite grupės pavadinimą į tokį, 
kuris atitinka Jūsų kompiuterio. (P326)

• Patikrinkite, ar teisingai įvedėte prisijungimo vardą ir slaptažodį.
• Kai sistemos laikas Mac kompiuteriui arba Windows kompiuteriui skiriasi nei fotoaparato, 

fotoaparatas gali neprisijungti prie kompiuterio arba tam tikrų OS.
→ Patikrinkite, ar fotoaparato [Laikrodžio nustatymas] ir [Pasaulio laikas] atitinka laiką, datą 

ir laiko zoną pagal Windows PC arba Mac kompiuterį. Jei abu nustatymai stipriai skiriasi, 
suderinkite juos.

Vaizdai nepaduodami į tinklo paslaugą.

• Patikrinkite, ar prisijungimo informacija teisinga (prisijungimo ID/vartotojo vardas/el. pašto 
adresas/slaptažodis).

Ilgai užtrunka vaizdo perdavimas į tinklo paslaugą.
Vaizdo perdavimas sutrinka eigoje. Tam tikri vaizdai negali būti perduodami.

• Ar vaizdo failo dydis nėra per didelis?
→ Sumažinkite vaizdo dydį per [Dydis] (P307), tada siųskite.
→ Siųskite prieš tai suskaidę judantį vaizdą naudodami funkciją [Video padalinimas] (P280).

• Perdavimas gali užtrukti ilgiau, kada atstumas iki belaidžio ryšio prieigos taško yra didelis.
→ Pastatykite įrangą arčiau belaidžio prieigos taško.

• Judančio vaizdo formatas, kuris gali būti siunčiamas, skiriasi nuo paskirties formato. (P306)

Pamiršau Wi-Fi slaptažodį.

• Eikite į [Anuliuoti tinklo nustatymus] iš meniu [Sąranka]. (P264)
 Deja, bet bus anuliuota visa informacija, kurią nustatėte per [Wi-Fi sąranka] meniu ir 

[Bluetooth] meniu. (išskyrus [LUMIX CLUB])
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Televizorius, asmeninis kompiuteris ir spausdintuvas

Vaizdas nerodomas televizoriuje.

• Ar fotoaparatas tinkamai prijungtas prie televizoriaus? (P329)
→ Nustatykite televizoriaus įvestį į išorinės įvesties režimą.

Neveikia VIERA nuoroda.

• Ar [VIERA nuoroda] šiame prietaise nustatyta į [ĮJUNGTA]? (P258)
→ Patikrinkite VIERA nuorodos nustatymą pajungtame prietaise.
→ Išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite.

Nėra komunikacijos su asmeniniu kompiuteriu.

• Nustatykite į [PC(Laikmena)] per [USB režimas]. (P258)
• Išjunkite prietaisą ir vėl jį įjunkite.

Kortelės asmeninis kompiuteris neatpažįsta.
(Naudojama SDXC atminties kortelė.)

• Patikrinkite, ar Jūsų asmeninis kompiuteris suderinamas su SDXC atminties kortelėmis.
• Pajungimo metu gali pasirodyti pranešimas, kuriame nurodoma suformatuoti kortelę, bet 

kortelės neformatuokite.
• Jei ekrane rodomas užraktas [Prieiga] nepranyksta, atjunkite USB jungties laidą prieš tai 

išjungę šią įrangą.

Vaizdas negali būti atspausdintas tada, kai fotoaparatas prijungtas prie 
spausdintuvo.

• Vaizdų nepavyks atspausdinti spausdintuvu, kuris nepalaiko „PictBridge“.
• Nustatykite [PictBridge(PTP)] iš [USB režimas]. (P258)

Vaizdų pabaigos spausdinimo metu nukertamos.

• Kai naudojamas spausdintuvas su funkcija Sumažinimas arba spausdinimas be kraštinių, 
atšaukite šią funkciją prieš spausdindami.

 (Dėl išsamios informacijos žr. spausdintuvo naudojimosi instrukcijas)
• Jei naudojate kitas foto studijas vaizdams spausdinti, pasiteiraukite, ar įmanoma atspausdinti 

16:9 vaizdus.
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Kita

Kai sujudinu fotoaparatą, girdžiu tarškėjimą iš pritvirtinto objektyvo.

• Priklausomai nuo pritvirtinto objektyvo, jo vidinės detalės gali judėti ir sukelti barškėjimo garsą. 
Tai nėra gedimas.

Fotoaparatas skleidžia triukšmą jo įjungimo metu.

• Tai Dulkių sumažinimo funkcijos veikimo triukšmas (P365); tai nėra gedimas.

Sklinda garsas iš objektyvo bloko.

• Tai objektyvo lęšių ir diafragmos detalių judėjimo garsas, kada įranga įjungiama arba 
išjungiama, tai nėra gedimas.

• Taip pat gali būti girdimas garsas, kurį sukelia automatinis diafragmos reguliavimas, kuris 
dažniausiai girdimas tada, kai keičiamas ryškumas, pavyzdžiui, priartinat arba tiesiog 
pajudinus fotoaparatą. Tai nėra gedimas.

Netyčia pasirinkau nesuprantamą kalbą.

• • Spauskite [MENIU/NUSTATYMAS], pasirinkite [Sąranka] meniu piktogramą [ ] ir tada 
pasirinkite [~] piktogramą tam, kad nustatytumėte norimą kalbą. (P259)

Kartais įsijungia raudona lemputė, kada spaudžiu užuolaidėlių mygtuką iki pusės.

• Tamsiose vietose AF pagalbos lemputė (P238) ima šviesti raudonai tam, kad būtų lengviau 
sufokusuoti objektą.

Fotoaparatas įšyla.

• Fotoaparato paviršius ir vidinė monitoriaus pusė įšyla naudojimo metu.
 Tai neturi jokios įtakos fotoaparato veikimui ir jo darbo kokybei.

Laikrodis anuliuojamas.

• Jei nesinaudojate fotoaparatu ilgą laiką, laikrodis anuliuojamas.
→ [Nustatykite laikrodį] pranešimas bus rodomas, nustatykite laikrodį iš naujo. (P37)
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Atsargumo priemonės naudojantis

Optimalus naudojimasis fotoaparatu

Laikykite šį prietaisą kuo toliau nuo elektromagnetinės įrangos (mikrobangų 
krosnelės, televizoriaus, video žaidimų įrangos ir pan.).
• Jei naudojate šį prietaisą ant arba netoli televizoriaus, vaizdas ir/arba garsas šiame prietaise 

gali būti sutrikdytas elektromagnetinių bangų.
• Nesinaudokite šia įranga netoli išmaniųjų mobiliųjų telefonų, nes tai gali turėti neigiamos įtakos 

garso ir/arba vaizdo kokybei.
• Garsiakalbiai arba dideli varikliai gali apgadinti arba iškraipyti įrašytus vaizdus, nes jie sukuria 

stiprius magnetinius laukus.
• Elektromagnetinių bangų radiacija gali turėti neigiamos įtakos šiam prietaisui, apgadinti 

vaizdus ir/arba garsą.
• Jei šiai įrangai turėtų įtakos elektromagnetinė įranga ir ji nustotų tinkamai veikti, išjunkite šią 

įrangą ir išimkite bateriją, arba atjunkite AC adapterį. Tada įdėkite bateriją ir iš naujo pajungę 
AC adapterį įjunkite vėl šią įrangą.

Nenaudokite šios įrangos netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų.
• Jei įrašinėsite netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų, įrašyti vaizdai ir/arba garas gali 

būti prastesnės kokybės.

Visada naudokite pridėtus laidus ir kabelius.
Jei naudosite papildomą įrangą ir priedus, naudokite laidus ir kabelius, kurie prie 
jos pridėti.
Nenaudokite prailginimų šiems laidams ir kabeliams.

Nepurkškite pesticidų arba lakių chemikalų ant fotoaparato.
• Jei ant šio fotoaparato purkšite chemikalus, fotoaparato korpusas gali būti apgadintas ir gali 

nusilupti jo paviršius.

Nelaikykite guminių arba plastikinių produktų ilgame kontakte su fotoaparato 
paviršiumi.
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Kai naudojama šaltame klimate arba žemose temperatūrose

• Galite susižaloti odą jei tiesiogiai liesitės prie fotoaparato metalinių dalių esant 
labai žemai temperatūrai (aplinkoje žemiau 0 °C (32 °F), pavyzdžiui, slidinėjimo 
bazėse ar didelio aukščio vietose) ilgą laiką.

 Naudokite pirštines ir arba panašiai naudodamiesi ilgą laiką.
• Baterijos veikimas (įrašomų vaizdų skaičius/veikimo laikas) gali sumažėti laikinai 

fotoaparatą naudojant temperatūroje tarp -10 °C ir 0 °C (14 °F ir 32 °F) (šaltos vietos, 
kaip kad slidinėjimo bazė arba didelio aukščio vietos).

• Baterijos nepavyks įkrauti esant temperatūrai žemiau 0 °C (32 °F). (Indikatorius 
[ĮKRAUKITE] mirksi, kada baterijos neįmanoma įkrauti.)

• Jei fotoaparatu naudojamasi šaltose vietose, tokiose, kaip slidinėjimo bazės arba 
aukštos vietos su sniegu arba vandens lašeliais, kurie prilipę prie fotoaparato, tam tikros 
fotoaparato dalys gali sunkiai judėti, garsas gali pablogėti dėl sniego arba vandens 
lašelių prišalimo prie fotoaparato detalių, tokių, kaip Fotoaparato įjungimo/išjungimo 
jungiklis, garsiakalbiai, mikrofonas. Tai nėra gedimas.

Valymas

Prieš valant fotoaparatą, išimkite bateriją arba DC jungtį (papildoma įranta), arba 
atjunkite baterijos maitinimo jungiklį iš lizdo. Tada nuvalykite fotoaparatą sausu 
minkštu skudurėliu.
• Jei fotoaparatas yra smarkiai užterštas, jis gali būti nuvalytas drėgnu skudurėliu, tada 

reikia nusausinti sausu skudurėliu.
• Nenaudokite jokių tirpiklių, kaip benzinas, skiediklis, alkoholis, virtuvinės valymo 

priemonės ir t.t. fotoaparatui valyti, nes šios medžiagos gali apgadinti fotoaparato 
paviršių, dėl ko jis gali nusilupti.

• Kai naudojama cheminė šluostė, būtinai vadovaukitės jos naudojimo instrukcijomis.

 Apie purvą ant vaizdo sensoriaus
Šiam fotoaparatui naudojama keičiamo objektyvo sistema, todėl netyčia į jo korpuso vidų 
objektyvo keitimo metu gali patekti nešvarumų. Priklausomai nuo įrašymo sąlygų, purvas 
ant vaizdo sensoriaus gali atsirasti ir įrašytame vaizde.
Tam, kad apsisaugotumėte nuo nešvarumų ir dulkių prilipimo prie vidinių korpuso dalių, 
stenkitės nekeisti objektyvo dulkėtoje aplinkoje ir visada uždėkite korpuso dangtelį arba 
objektyvą, jei padėsite fotoaparatą nenaudojamą ilsesniam laikui.
Nuvalykite bet kokį purvą nuo korpuso dangtelio prieš jį uždėdami.

Dulkių sumažinimo funkcija
Šis prietaisas turi dulkių sumažinimo funkciją, kuri nupūs nešvarumus ir dulkes, kurios 
prisitvirtino prie prietaiso priekinės dalies.
Ši funkcija funkcionuos automatiškai, kada fotoaparatas yra įjungiamas, atlikite 
[Sensoriaus valymas] per [Sąranka] meniu.
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Purvo pašalinimas nuo vaizdo sensoriaus
Vaizdo sensorius yra labai tikslus ir jautrus, todėl laikykitės šių nurodymų tada, kai jį reikės 
valyti.
• Nupūskite dulkes nuo vaizdo sensoriaus paviršiaus naudodami pučiamą šepetį. Saugokite, 

kad labai stipriai nepūstumėte.
• Nedėkite šepečio į objektyvo montavimo vietą.
• Saugokite, kad šepetys nesiliestų prie vaizdo sensoriaus, nes jis gali būti subraižytas.
• Nenaudokite kitų priemonių, išskyrus pučiamą šepetį, norėdami nuvalyti vaizdo sensorių.
• Jei nešvarumų ir purvo šiuo šepečiu nuvalyti nepavyksta, susisiekite su pardavėju arba 

„Panasonic“.

 Vaizdo ieškiklio /Akies langelio priežiūra
• Prieš nuvalydami dėmes nuo vaizdo ieškiklio ir 

akių langelio arba prieš pradedant kitokio tipo 
valymą, nuimkite akių langelį (1). Nupūskite 
dulkes nuo vaizdo ieškiklio paviršiaus naudodami 
pūstuvą (komercinė) ir atsargiai nuvalykite 
paviršių sausu minkštu skudurėliu.

 Uždėkite akies langelį po valymo (2).
• Saugokite, kad nepamestumėte akies langelio.
• Laikykite akies langelį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo neprarytų. 

Apie Monitorių/Vaizdo ieškiklį

• Nespauskite ekrano per didele jėga. Netolygios spalvos gali atsirasti ekrane ir jis gali dėl 
to sugesti.

• Jei fotoaparatas šaltas jo įjungimo metu, vaizdas Monitoriuje/Vaizdo ieškiklyje iš pradžių 
gali būti tamsesnis nei įprasta. Tačiau vaizdas persijungs į įprastą ryškumą, kada 
fotoaparato vidaus temperatūra padidės.

Itin aukšta precizikos technologija taikoma Monitoriaus/Vaizdo ieškiklio ekrano 
gamybai. Tačiau ekrane gali būti tam tikrų šviesesnių ir tamsesnių vietų (raudona, 
mėlyna arba žalia). Tai nėra gedimas. Nepaisant to, kad Monitorius/Vaizdo 
ieškiklio ekranas pagamintas naudojant itin didelio tikslumo kontroliuojama 
technologija, tam tikri pikseliai gali būti neaktyvūs/nešviesti. Šie taškeliai nebus 
įrašyti į vaizdus kortelėje.
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Baterija

Baterija yra įkraunama ličio jonų baterija. Jos gebėjimas generuoti elektros galią 
susijęs su cheminėmis reakcijomis, kurios vyksta jos viduje. Šios reakcijos jautrios 
aplinkos temperatūrai ir drėgmei. Jei per aukšta arba per žema, baterijos veikimo 
laikas bus trumpesnis.
Visada išimkite bateriją po naudojimosi.
• Įdėkite išimtą bateriją į plastikinį maišelį ir jį laikykite toliau nuo metalinių daiktų (spaustukų ir 

t.t.).

Jei netyčia numestumėte bateriją, patikrinkite, ar neapgadintas jos korpusas ir 
kontaktai.
• Jei į fotoaparatą įdėsite apgadintą bateriją, galite apgadinti fotoaparatą.

Išvykdami su savimi pasiimkite papildomas įkrautas baterijas.
• Turėkite omenyje, kad baterijos veikimo laikas bus trumpesnis esant žemos temperatūros 

sąlygoms, pavyzdžiui, slidinėjimo bazėje.
• Keliaudami niekada nepamirškite pasiimti baterijos įkroviklio (pridedamas), AC adapterio 

(pridedamas) ir USB jungties laido (pridedamas) tam, kad galėtumėte įsikrauti bateriją 
valstybėje, į kurią keliaujate.

Atitarnavusios baterijos išmetimas.
• Baterijos tarnavimo laikas ribotas.
• Nemeskite baterijos į liepsną, nes tai gali sukelti sprogimą.

Saugokite, kad baterijos terminalai neužsitrumpintų metaliniais daiktais (tokiais, 
kaip pakabukai, plaukų segtukai ir t.t.).
• Trumpo jungimo metu išsiskiria daug šilumos ir dėl to galite rimtai apsideginti jei prisiliesite prie 

baterijos.
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Apie Įkroviklį/AC adapterį (pridedamas)
• [ĮKROVIMAS] indikatorius gali mirksėti esant statinio elektros krūvio arba elektromagnetinių 

bangų poveikiui. Šis reiškinys neturi jokio blogo poveikio įkrovimui.
• Jei naudosite baterijos įkroviklį netoli radijo, radijo priėmimas gali būti sutrikdytas.
 Laikykite įkroviklį 1 m (3,3 pėdos) toliau nuo radijo.
• AC adapteris (pridedama) gali generuoti ūžimo garsus naudojimo metu. Tai nėra gedimas.
• Po naudojimosi būtinai atjunkite maitinimą nuo šio prietaiso ir išjunkite jį iš elektros lizdo.
 (Esant pajungus bus naudojamas nedidelis elektros kiekis.)
• Užtikrinkite, kad baterijos ir įkroviklio terminalai būtų visada švarūs.

Kortelė
Nepalikite kortelės aukštose temperatūrose, kur stiprios elektromagnetinės bangos 
arba didelis statinis elektros krūvis, tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Nelankstykite ir nenumeskite kortelės.
• Kortelė gali būti apgadinta, gali būti apgadintas arba išsitrinti joje esantis turinys.
• Korteles laikykite dėkluose arba specialiame laikymo krepšyje po pasinaudojimo.
• Saugokite, kad ant kortelių kontaktų nepatektų purvo, dulkių ar vandens, nelieskite šių 

kontaktų pirštais.

Perduodami korteles pašaliniams asmenims arba prieš jas išmesdami 
suformatuokite jas arba ištrinkite informaciją iš jų naudodamiesi šiuo fotoaparatu; 
asmeninis kompiuteris neištrins šiose kortelėse esančios informacijos visiškai.
Norint visiškai apsaugoti duomenis, rekomenduojame sunaikinti kortelę fiziškai 
arba naudoti specialias kompiuterines programas, kurios neatstatomai sunaikintų 
duomenis iš kortelių tam, kad jie nepatektų pašaliniams asmenims arba 
išmetus korteles. Kortelėje esančių duomenų tvarkymas yra išskirtinė vartotojo 
atsakomybė.

Apie asmeninę informaciją
Jei vardas ir gimtadienis nurodomas [Profilio sąranka]/Veido atpažinimas funkcijoje, ši 
asmeninė informacija bus laikoma fotoaparate ir įrašytame vaizde.
Rekomenduojame įjungti [Wi-Fi slaptažodis] ir [Funkcijos užraktas] funkcijas asmeninei 
informacijai apsaugoti. (P326 , 327)

Apsiribojimas nuo atsakomybės
• Informacija, įskaitant asmeninę informacija, gali būti pakeista arba pradingti dėl tam tikrų 

operacijų, elektros statinio krūvio, incidento, gedimo, remonto arba kitų veiksmų ar faktorių.
 Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad „Panasonic“ neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės 

atsakomybės už žalą, kuri susijusi ar galėtų būti susijusi su asmeninės informacijos 
pakeitimais ar pradingimu.

Jei gabenate prietaisą remontui, perleidžiate jį kitam asmeniui, išmetate.
• Kai padarysite savo asmeninės informacijos kopiją, visada ištrinkite tokią asmeninę informaciją 

ir belaidžio ryšio LAN nustatymus, kuriuos išsaugojote savo fotoaparate, naudodami [Anuliuoti 
tinklo nustatymus]/[Ištrinti priskyrą] (P264, 319).

• Anuliuokite nustatymus, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją. (P264)
• Išimkite atminties kortelę prieš perduodami fotoaparatą remontui.
• Po remonto nustatymai gali būti grąžinti į gamyklinius nustatymus.
• Susisiekite su atstovu, iš kurio pirkote šį fotoaparatą arba su „Panasonic“ atstovybe, jei 

aukščiau nurodytos operacijos neįmanomos dėl gedimo.
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Kai fotoaparatą perduodate kitam asmeniui arba išmetate atminties kortelę, žr. „Pastaba 
dėl fotoaparato perdavimo kitam asmeniui arba kortelės išmetimo“. (P368)

Įkeliant vaizdus į tinklo paslaugas
• Vaizduose gali būti informacijos, kuri gali būti naudojama asmenims identifikuoti; tai 

pavadinimai, vardai, įrašymo datos, vietos informacija. Įkeldami šią informaciją į internetą 
elkitės atsakingai.

Jei fotoaparatu ketinate nesinaudoti ilgą laiką
• Bateriją laikykite sausoje vėsioje vietoje ir santykinai stabilioje temperatūroje: 

(Rekomenduojama temperatūra: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Rekomenduojama drėgmė: 
40%RH - 60%RH)

• Visada išimkite bateriją ir kortelę iš fotoaparato.
• Jei baterija liks įdėta fotoaparate, ji išsikraus net jei fotoaparatas bus išjungtas. Jei baterija bus 

palikta fotoaparate ilgą laiką, ji išsikraus visiški ir gali būti nebetinkama naudoti net ją įkrovus.
• Jei baterija laikoma ilgą laiką, rekomenduojame ją bent kartą per metus įkrauti.
 Išimkite bateriją iš fotoaparato ir padėkite ją laikyti po to, kai jis bus pilnai išsikrovusi.
• Rekomenduojame laikyti fotoaparatą su desikantu (silicio geliu) spintelėje arba stalčiuje.
• Patikrinkite visas dalis prieš darydami nuotraukas jei nesinaudojote fotoaparatu ilgą laiką.

Apie vaizdų duomenis
• Įrašyti duomenis gali būti apgadinti arba prarasti jei fotoaparatas sugestų dėl neteisingo 

naudojimo. „Panasonic“ neprisiims jokios atsakomybės už žalą dėl įrašytų duomenų.

Apie trikojus ir vienakojus stovus
• Kai naudojate trikojį stovą, užtikrinkite, kad jis stovėtų stabiliai, kada ant jo tvirtinsite 

fotoaparatą.
• Galite negalėti išimti kortelės arba baterijos, kada naudojatės trikoju arba vienakoju stovu.
• Patikrinkite, ar trikojo ir vienakojo stovo varžtai nėra įstrižoje padėtyje prieš uždėdami ant stovo 

fotoaparatą. Šie varžtai gali apgadinti fotoaparatą jei naudosite per daug jėgos juos sukdami. 
Taip pat gali būti apgadintas fotoaparato korpusas ir reitingų lentelė, gali ant paviršių atsirasti 
įvairių įbrėžimų.

• Kai naudojamas šis prietaisas su didelio diametro objektyvu, objektyvas gali liestis su 
pjedestalu priklausomai nuo trikojo/vienakojo stovo konstrukcijos. Varžto su objektyvu 
priveržimas ir pjedestalo kontaktas gali apgadinti tiek fotoaparatą, tiek objektyvą. Todėl 
rekomenduojame pritvirtinti trikojį adapterį (DMW-TA1: papildoma įranga) prieš sumontuojant 
trikojį/vienakojį stovą.

• Atidžiai perskaitykite šias vienakojo arba trikojo stovo instrukcijas.
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Apie pečių juostelę
• Jei uždėtumėte sunkų keičiamą objektyvą (virš 1 kg /35,3 oz) ant fotoaparato korpuso, 

neneškite prietaiso už pečių juostelės.
 Laikykite fotoaparatą ir objektyvą jį nešdami.

Wi-Fi funkcija

 Fotoaparato naudojimas kaip belaidžio LAN prietaiso
Kai naudojama įranga arba kompiuterinį sistema, kuriai reikia belaidžio LAN prietaisai, 
užtikrinama, kad imtasi atitinkamų priemonių saugos dizainui ir naudojamiems sistemos 
defektams spręsti. „Panasonic“ neprisiims jokios atsakomybės už žalą, kuri galėtų atsirasti 
naudojant šį variantą bet kokiems tikslams, nei belaidį LAN prietaisą.

 Naudojimasis šio aparato Wi-Fi funkcija skirtas valstybėms, kuriose šis 
fotoaparatas parduodamas

Yra pavojus, kad fotoaparatas pa-žeis radijo bangų reikalavimus naudojant jį valstybėse, 
kuriose jis nėra parduodamas, „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės už kokius nors 
pažeidimus.

 Yra pavojus, kad duomenys, kurie siunčiami ir gaunami radijo bangomis, gali 
būti pagrobti

Atminkite, kad visada išlieka pavojus, kad radijo bangomis siunčiamus ir gaunamus 
duomenis gali perimti pašaliniai asmenys.

 Nesinaudokite šiuo fotoaparatu vietose, kur yra magnetinis laukas, statinis 
elektros laikas arba trikdžiai

• Nesinaudokite fotoaparatu vietose su magnetiniu lauku, statiniu elektros krūviu arba sąveika, 
kaip kad netoli esančios mikrobangų krosnelės. Tai gali sutrikdyti radijo bangas.

• Jei bus naudojamasi fotoaparatu netoli prietaisų, tokių, kaip mikrobangų krosnelės arba 
belaidžiai telefonai, kurie naudoja 2,4 GHz radijo bangų diapazoną, gali pablogėti abiejų 
prietaisų veikimas.

 Nesijunkite prie belaidžio tinklo, prie kurio neturite teisės jungtis
Kai šios fotoaparatas naudoja Wi-Fi funkciją, belaidžių tinklų bus ieškoma automatiškai. 
Todėl gali būti rodomi belaidžiai tinklai, prie kurių Jūs neturite teisės prieiti (SSID*), todėl 
nebandykite jungtis prie tokio tinklo, nes tai laikoma neteisėtu prisijungimu.
* SSID susijęs su pavadinimu, kuris naudojamas norint identifikuoti tinklą per LAN ryšį. Jei 

SSID atitinka abiems prietaisams, perdavimas yra galimas.
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• G MICRO SYSTEM yra keičiamų objektyvų fotoaparato 
sistema iš LUMIX, kuri pagrįsta „Micro Four Thirds System“ 
standartu.

• „Micro Four Thirds™“ ir „Micro Four Thirds“ logotipas 
yra registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso „Olympus 
Corporation“ Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Europos Sąjungoje ir kitur.

• „Four Thirds™“ ir „Four Thirds“ logotipas yra  registruoti 
prekiniai ženklai, kurie priklauso „Olympus Corporation“ 
Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungoje 
ir kitur.

• SDXC logotipas yra prekinis ženklas, kuris priklauso SD-3C, 
LLC.

• Terminai „HDMI“ ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, 
„HDMI“ logotipas yra prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai 
ženklai, kurie priklauso „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose valstybėse.

• „AVCHD“, „AVCHD Progresinis“ ir „AVCHD Progresinis“ 
logotipai yra prekiniai ženklai, kurie priklauso „Panasonic 
Corporation“ korporacijai ir „Sony“ korporacijai.

• „Dolby“, „Dolby Audio“ ir „double-D“ simbolis yra prekiniai ženklai, kurie priklauso „Dolby 
Laboratories“.

• HDAVI Control™ yra prekinis ženklas, kuris priklauso „Panasonic Corporation“.
• „Adobe“ yra prekinis ženklas arba registruotas prekinis ženklas, kuris priklauso „Adobe 

Systems Incorporated“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose valstybėse.
• „Pentium“ yra prekinis ženklas, kuris priklauso „Intel Corporation“ JAV ir/arba kitose 

valstybėse.
• „Windows“ yra registruotas prekinis ženklas arba prekinis ženklas, kuris priklauso „Microsoft 

Corporation“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose valstybėse.
• iMovie, Mac, OS X ir macOS yra prekiniai ženklai, kurie priklauso „Apple Inc.“, registruotoje 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose valstybėse.
• iPad, iPhone, iPod, ir „iPod touch“ yra prekiniai ženklai, kurie priklauso „Apple Inc.“, 

registruotoje JAV ir/arba kitose valstybėse.
• „App Store“ yra paslaugų ženklas, kuris priklauso „Apple Inc.“
• „Android“ ir „Google Play“ yra prekiniai ženklai arba registruotieji prekiniai ženklai, kurie 

priklauso „Google Inc.“ 
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• „QuickTime“ ir „QuickTime“ logotipas yra prekiniai 
ženklai arba registruoti prekiniai ženklai, kurie priklauso 
„Apple Inc.“ Ir yra naudojami pagal atitinkamą licenciją.

• Bluetooth® žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti 
prekiniai ženklai, kurie priklauso „Bluetooth SIG, 
Inc.“, ir bet koks šių ženklų naudojimas iš „Panasonic 
Corporation“ pusės atliekamas pagal licenciją. 
Kiti prekiniai ženklai ir prekiniai pavadinimai yra jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

• Wi-Fi CERTIFIED™ logotipas yra sertifikavimo žymė, 
kuri priklauso Wi-Fi Alliance®.

• Wi-Fi Protected Setup™ logotipas yra sertifikavimo 
žymė, kuri priklauso Wi-Fi Alliance®.

• „Wi-Fi®“ yra registruotas prekinis ženklas, kuris 
priklauso Wi-Fi Alliance®.

• „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ ir „WPA2™“ yra 
prekiniai ženklai, kurie priklauso Wi-Fi Alliance®.

• DLNA, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED yra 
prekiniai ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikavimo 
ženklai, kurie priklauso Digital Living Network Alliance.

• Šis produktas naudoja „DynaFont“ iš „DynaComware 
Corporation“. DynaFont yra registruotas prekinis 
ženklas, kuris priklauso „DynaComware Taiwan Inc.“

• QR kodas yra registruotas prekinis ženklas, kuris 
priklauso DENSO WAVE INCORPORATED.

• Kiti sistemų ir produktų pavadinimai, kurie paminėti 
šiose instrukcijose, paprastai yra registruotieji 
prekiniai ženklai arba prekiniai ženklai, kurie priklauso 
atitinkamiems gamintojams, kurie sukūrė atitinkamą 
sistemą arba produktą.

Šis produktas licencijuojamas pagal „AVC Patent Portfolio“ licenciją asmeniniam vartotojų 
naudojimui ir kitokiam naudojimui, kurio pagrindu negaunamas užmokestis (i) koduoti video 
pagal AVC standartą („AVC Video“) ir/arba (ii) dekoduoti „AVC Video“ turinį, kuris buvo 
vartotojo užkoduota asmeninės veiklos metu ir/arba įsigytas iš video licencijos turėtojo „AVC 
Video“ tiekimo tikslais. Jokia licencija nesuteikiama ir negalima kokiam nors kitam naudojimui. 
Papildomos informacijos galima gauti iš MPEG LA, L.L.C.
Žr. http://www.mpegla.com
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Atitarnavusios įrangos ir panaudotų baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungos valstybėse ir valstybėse su perdirbimo sistema

Šie simboliai ant produktų, pakuotės ir/arba susijusių dokumentų 
reiškia, draudžiama atitarnavusius elektros ir elektronikos produktus 
išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo atitarnavusių produktų bei panaudotų baterijų apdorojimo 
ir perdirbimo pristatykite į atitinkamus surinkimo taškus pagal 
nacionalinius teisės reikalavimus.
Tinkamai juos utilizuodami padėsite tausoti vertingus gamtos išteklius, 
apsisaugoti nuo galimo neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir 
apsaugoti gamtą nuo šio poveikio.
Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir perdirbimą teiraukitės 
savo vietos savivaldybėje.
Dėl neteisingo šių atliekų utilizavimo gali būti taikomos nuobaudos 
pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinio simbolio):
Šis simbolis gali būti naudojamas derinyje su cheminiu simboliu. Tokiu 
atveju jis atitinka reikalavimą, kuris nustatytas direktyvoje dėl susijusio 
chemikalo.

„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija

Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš

www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:

52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinkle


