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Gerbiamasis pirkėjau!
Norime jums padėkoti, kad įsigijote „Panasonic“ skaitmeninį fotoaparatą. Prieš naudojantis 
fotoaparatu, rekomenduojame įdėmiai perskaityti šią instrukciją ir pasidėti ją ateičiai. Atminkite, 
kad jūsų skaitmeninio fotoaparato valdikliai, komponentai, meniu langai ir t. t. gali atrodyti šiek 
tiek kitaip nei pavaizduota šioje instrukcijoje.

Griežtai laikykitės Autorių teisių įstatymo.
• Kopijuodami vaizdajuosčių ar diskų turinį komerciniais tikslais (neasmeniniam naudojimui), galite 

pažeisti Autorių teisių įstatymą. Kai kurių rūšių įrašų gali būti neleidžiama kopijuoti net asmeniniam 
naudojimui.

Saugos informacija

ĮSPĖJIMAS!
Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų:
• Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir purslų.
• Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
• Nenuimkite dangtelių.
• Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.

Kištukinis lizdas turi būti netoli prietaiso ir lengvai pasiekiamas.

■ Gaminio identifikavimo žymėjimas

Gaminys Vieta

Skaitmeninis fotoaparatas  Apačioje 

Maitinimo elemento kroviklis  Apačioje 
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Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation“ deklaruoja, kad šis gaminys MD-4 atitinka 
esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Klientai gali 
atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH, „Panasonic“ bandymų centras, Winsbergring 15, 
22525 Hamburgas, Vokietija

Šis gaminys skirtas naudojimui šiose šalyse.
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, 
Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, 
Šveicarija, Turkija

■ Apie bateriją

PERSPĖJIMAS
• Netinkamai įdėjus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas 

baterijas. 
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti 

tinkamą išmetimo būdą.

• Baterijų nekaitinkite ir nedeginkite.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.

Dėmesio!
Gaisro, sprogimo ir nudegimo pavojus. Fotoaparato neardykite, nekaitinkite daugiau kaip 
60 °C temperatūroje ir nedeginkite.

■ Baterijos kroviklis

ĮSPĖJIMAS!
Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo pavojų:
• Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų lentynos, į sieninę spintą arba kitas 

uždaras erdves. Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.

• Baterijos kroviklio veikimas pristabdytas, jei prie jo prijungtas kintamosios srovės laidas.
 Kol laidas įjungtas į tinklo lizdą, laidu visą laiką teka elektros srovė.
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Fotoaparato naudojimo rekomendacijos
• Naudokite tik į komplektą įeinantį USB kabelį.
• Naudokite laidą „High Speed HDMI cable“ su HDMI logotipu.
 HDMI standartų neatitinkantys laidai neveiks.
 Laidas „High Speed HDMI cable“ (D tipo su A kištuku, iki 1,5 m (4,9 pėdų) ilgio)
• Visada naudokite originalų „Panasonic“ užrakto nuotolinį valdymą (DMW-RSL1: įsigyjamas atskirai).
• Nenaudokite 3 m (9,8 pėdų) ar ilgesnių ausinių laidų.
• Nenaudokite 3 m (9,8 pėdų) ar ilgesnių sinchro laidų.

Laikykite prietaisą kuo toliau nuo magnetinio lauko šaltinių (mikrobangų krosnelių, 
televizorių, žaidimų konsolių ir pan.).
• Jei naudojate šį prietaisą ant arba šalia televizoriaus, elektromagnetinės bangos gali iškraipyti 

nuotraukas ir (arba) garsą.
• Nenaudokite šio prietaiso šalia mobiliųjų telefonų, nes jų trikdžiai gali turėti neigiamos įtakos vaizdui 

ir (arba) garsui.
• Garsiakalbių ar elektros variklių sukuriamas stiprus magnetinis laukas gali sugadinti kortelėje 

saugomus duomenis ar iškraipyti vaizdą bei garsą.
• Elektromagnetinis spinduliavimas gali neigiamai paveikti šį aparatą, iškraipydamas vaizdą ir / arba 

garsą.
• Jei dėl magnetinių laukų aparatas nebeveikia tinkamai, išjunkite jį ir išimkite bateriją arba atjunkite 

kintamosios srovės adapterį (DMW-AC10E: įsigyjamas atskirai). Tada vėl įdėkite bateriją arba 
prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite prietaisą.

Darbo su kintamosios 
srovės laidais atsargumo 
priemonės
Dėl savo paties saugumo atidžiai perskaitykite 
šį tekstą.

Į šį įrenginį jūsų patogumui ir saugumui 
įmontuotas laidas su trijų jungčių kištuku.

Kištuke įtaisytas 5 amperų saugiklis. Jeigu 
saugiklį reikėtų pakeisti, įsitikinkite, kad 
pakaitinis kištukas yra 5 amperų ir kad jį 
patvirtino ASTA, BSI arba BS1362. ASTA 
ženklą  arba BSI ženklą  rasite ant 
saugiklio korpuso.

Jeigu ant kištuko yra nuimamas saugiklio 
dangtelis, pakeitę saugiklį nepamirškite vėl 
uždėti dangtelio.

Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, 
nenaudokite kištuko, kol neįsigysite kito 
dangtelio.

Atsarginį saugiklio dangtelį galima nusipirkti iš 
vietinio pardavėjo.

■ Parengimas naudoti
Nuimkite jungties dangtelį.

■ Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta gali skirtis priklausomai nuo 
maitinimo laido tipo (pav. A ir B). Įsitikinkite, 
kad kintamosios srovės (maitinimo) laidas 
tinkamai prijungtas, ir vadovaukitės toliau 
pateikiamais nurodymais.
Iliustracijoje vaizduojamas maitinimo laidas 
gali skirtis nuo jūsų turimo.

1. Atsuktuvu atsukite ir atidarykite saugiklio 
dangtelį.

A pav. B pav.
Saugiklio 
dangtelis

2. Vahetage kaitse välja ja sulgege 
kaitsmekate.

A pav. B pav.
Saugiklis 

(5 amperų)

Saugiklis 
(5 amperų)
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Nenaudokite prietaiso netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų.
• Jei fotografuojate netoli radijo siųstuvų arba aukštos įtampos linijų, įrašytas vaizdas ir (arba) garsas 

gali būti iškraipytas.

• Prieš valydami fotoaparatą, išimkite bateriją arba nuolatinės srovės adapterį (DMW-DCC12: 
pasirenkamas) arba atjunkite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.

• Pernelyg stipriai nespauskite ekrano.
• Pernelyg stipriai nespauskite objektyvo.
• Nepurkškite ant fotoaparato insekticidų arba lakiųjų cheminių medžiagų.
• Nelaikykite guminių arba plastikinių daiktų taip, kad jie ilgą laiką liestųsi su fotoaparatu.
• Nevalykite fotoaparato tirpikliais, tokiais kaip benzinas, skiedikliai, alkoholis, virtuvės 

plovikliai, ir t.t., nes jie gali sugadinti išorinį korpusą arba gali nusilupti danga.
• Nepalikite fotoaparato nukreipę objektyvą į saulę, nes dėl saulės spindulių gali sutrikti jo 

veikimas.
• Visada naudokite į komplektą įeinančius laidus ir kabelius.
• Nenaudokite laidų ilgintuvų.
• Kai naudojate fotoaparatą (įrašinėjate vaizdą, skaitote ir trinate nuotraukas, formatuojate ir 

t.t.), neišjunkite maitinimo, neišimkite baterijos, kortelės ir neatjunkite kintamosios srovės 
adapterio (DMW-AC10E: įsigyjamas atskirai). Be to, saugokite fotoaparatą nuo vibracijos, 
smūgių arba statinės elektros iškrovų.

• Duomenis kortelėje galima sugadinti arba prarasti dėl elektromagnetinių bangų, elektrostatinio krūvio 
arba sugedus fotoaparatui arba kortelei. Rekomenduojame svarbius duomenis laikyti kompiuteryje ir 
t.t.

• Negalima formatuoti kortelės kompiuteryje arba kituose prietaisuose. Formatuokite tik fotoaparate – 
tik taip jis gerai veiks.

• Naujo fotoaparato baterija nėra įkrauta. Prieš naudodami fotoaparatą, bateriją įkraukite.
• Fotoaparate yra įkraunama ličio jonų baterija. Jei aplinkos temperatūra per aukšta arba per 

žema, baterija veiks trumpiau.
• Naudojant ir įkrovimo metu bei po jo baterija įšyla. Fotoaparatas taip pat sušyla naudojimo metu.
 Tai nėra gedimas.
• Šalia maitinimo kištuko kontaktų arba šalia baterijų nelaikykite metalinių daiktų (pvz., 

sąvaržėlių).
• Baterijas laikykite vėsioje ir sausoje vietoje ir sąlyginai pastovioje temperatūroje: [Rekomenduojama 

temperatūra: nuo 15 °C iki 25 °C (nuo 59° F iki 77 °F), rekomenduojama drėgmė: Sant. drėgnis nuo 
40 % iki 60 %]

• Nelaikykite visiškai įkrautos baterijos ilgą laiką. Laikant bateriją ilgą laiką, rekomenduojame kartą 
per metus ją įkrauti. Kai baterija visiškai išsikraus, išimkite ją iš fotoaparato ir laikykite atskirai.

Šie simboliai rodo, kad elektroninės įrangos atliekas 
arba baterijų atliekas reikia išmesti atskirai. Išsamesnė 
informacija pateikiama „Išplėstinių funkcijų naudojimo 
instrukcijoje“ (PDF formatu).
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Fotoaparato priežiūra
Venkite stiprios vibracijos, smūgių arba spaudimo.
• Priešingu atveju galite pažeisti objektyvą, ekraną arba išorinį korpusą
 Prietaisas taip pat gali veikti netinkamai arba vaizdas nebus įrašomas, jei:

– fotoaparatą numesite arba sutrenksite.
– per stipriai suspausite objektyvą arba ekraną.

■ Atsparus purslams
„Atsparus purslams“ yra terminas, vartojamas apibūdinti papildomą fotoaparato apsaugos 
lygį nuo sąlyčio su minimaliu drėgmės, vandens ar dulkių kiekiu. Atsparumas purslams 
negarantuoja, kad fotoaparatas nesuges, jam sušlapus.

Siekiant sumažinti žalos galimybę būtinai reikia laikytis šių atsargumo priemonių:
– Atsparumo purslams funkcija veikia su lęšiais, kurie yra specialiai sukurti palaikyti šią funkciją.
– Fotoaparatas nėra skirtas darbui dulkėtoje aplinkoje ir nėra atsparus tiškalams, kai prie jo yra 

pritvirtintas USB jungiamasis laidas arba laido laikiklis.
– Patikrinkite, ar sandariai uždaryti visi skyreliai, lizdo dangteliai ir galiniai dangteliai.
– Keisdami bateriją, lęšį arba atminties kortelę būkite tik sausoje ir saugioje vietoje. Pakeitę, 

patikrinkite, ar jų apsauginės durelės uždarytos.
– Ant fotoaparato patekus vandens, smėlio ar bet kurių kitų pašalinių medžiagų, kaip galima greičiau 

jas nuvalykite ir imkitės būtinų atsargumo priemonių, kad užsienio pašalinių medžiagų nepatektų į 
fotoaparato vidų.

– Jokiomis aplinkybėmis nelieskite ir nedėkite jokių pašalinių daiktų ant fotoaparato arba arti 
fotoaparato vaizdo jutiklio.

Naudojant kamerą šaltoje aplinkoje, temperatūrose nuo s10 °C iki 0 °C (nuo 14 °F iki 32 °F):
– prieš pat naudojimą Pridėkite „Panasonic“ keičiamą objektyvą su minimalia rekomenduojama 

darbine temperatūra 10 °C (14 °F).

Jei smėlio, dulkių ir skysčių, pavyzdžiui, vandens lašelių, priliptų prie ekrano, nuvalykite juos 
sausu minkštu skudurėliu.

– Priešingu atveju ekranas gali imti netinkamai veikti.
– Jei tokie skysčiai ant jo patenka, kai ekranas yra uždarytas, gali atsirasti gedimas.

Jei purtysite fotoaparatą, kol jis yra išjungtas, jutikliai gali sujudėti arba gali būti girdimas 
barškėjimas. Garsą sukelia įmontuotas vaizdo stabilizatorius, ir tai nėra gedimas.

■ Apie kondensaciją (kai objektyvas arba vaizdo ieškiklio ekranas aprasoja)
• Kondensatas kaupiasi, kai keičiasi aplinkos temperatūra ir oro drėgnumas. Venkite drėgmės, nes dėl 

jos ant objektyvo ir vaizdo ieškiklio atsiranda dėmes, pelėsis ir sutrinka fotoaparato veikimas.
• Esant kondensacijai, išjunkite fotoaparatą ir palaukite apie 2 valandas. Drėgmė natūraliai išgaruos, 

kai fotoaparato temperatūra taps artima aplinkos temperatūrai.

Paruošimas / pagrindinė informacija
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Standartiniai priedai
Prieš naudodami fotoaparatą patikrinkite, ar yra visi priedai.
Prekių numeriai galiojo 2017 m. vasario mėn.
Jie gali keistis.

Skaitmeninio fotoaparato korpusas
(Šioje instrukcijoje jis vadinamas fotoaparato korpusu).

1 Keičiamasis objektyvas*1,2

2 Objektyvo gaubtas

3 Objektyvo dangtelis*3

4 Objektyvo galinis dangtelis*3

5 Korpuso dangtelis*4

6 Baterija
(Tekste vadinamas baterija arba baterijų 
bloku).
Prieš naudodami fotoaparatą, bateriją 
įkraukite.

7 Baterijos kroviklis
(Tekste vadinamas įkrovikliu arba baterijų 
įkrovikliu).

8 Kintamosios srovės maitinimo laidas

9 USB jungiamasis kabelis

10 Laido laikiklis (66 psl.)

11 Dirželis

12 Įstumiamo adapterio dangtelis*4 (54 psl.)

13 Akies taurelė*4

14 Blykstės sinchronizavimo lizdo dangtelis*4

15 Dangtelis baterijos rankenos jungčiai*4

*1 Šioje instrukcijoje vadinamas lęšiu. instrukcijos.
*2 Keičiami objektyvai (H-ES12060/S12060), įtraukti 

į DC-GH5L/DC GH5M, yra atsparūs dulkėms ir 
drėgmei.

*3 Perkant pridedamas prie keičiamojo objektyvo.
*4 Perkant pritvirtinamas prie fotoaparato korpuso.

Paruošimas / pagrindinė informacija

1

2

3

4

DC-GH5L DC-GH5M

VKF4971

DMW-BLF19E

6

11

95

1PP1A561Z

10

DMW-BTC10E

7

13

14
4YE1A561Z

VKF5108

VFC4605

H-ES12060

1ZE4Z260Z

SYF0083

DVPW1003Z

15

SKF0145K

VFC4605

H-FS12060

SYA0066

VYF3514

12

VYF3522K2CT3YY00034

8

K1HY24YY0021
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Paruošimas / pagrindinė informacija

• SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė ir SDXC atminties kortelė toliau vadinamos 
kortelėmis.

• Kortelė įsigyjama atskirai.
• Aprašymas šioje instrukcijoje yra taikomas keičiamiems objektyvams (H-ES12060).
• Pametę komplektuojamus priedus, kreipkitės į pardavėją arba „Panasonic“. (Priedų galite įsigyti 

atskirai.)

Apie korteles, kurias galima naudoti su šiuo 
prietaisu

SD atminties kortelė
(nuo 512 MB iki 2 GB)

• Šis įrenginys yra suderinamas su UHS-I/UHS-II UHS 3 klasės 
greičio standartinėmis SDHC/SDXC atminties kortelėmis.

• Kairėje parodytų kortelių veikimas buvo patvirtintas su 
„Panasonic“ kortelėmis.SDHC atminties kortelė

(nuo 4 GB iki 32 GB)

SDXC atminties kortelė
(nuo 48 GB iki 128 GB)

■ Filmų/6K nuotraukų/4K nuotraukų įrašymas ir greičio klasės įvertinimai
Naudokite kortelę, kuri atitinka šiuos SD greičio klasės ar UHS greičio klasės reitingus.

[Rec Format] [Rec Quality] Greičio klasė Etiketės pavyzdys

[AVCHD] All 4 arba aukštesnės 
klasės

[MP4]
FHD

4K

UHS 3 greičio klasė[MP4 (LPCM)] All

[MOV] All

6K/4K
nuotraukos po fokusavimo funkcija UHS 3 greičio klasė

• SD greičio klasės reitingas ir UHS greičio klasės reitingas yra standartinis nuolatinio įrašymo greitis.
 Klasę galite patikrinti pagal jos atžymą iš etiketės pusės, ant kortelės.
• Naujausią informaciją rasite šioje svetainėje
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Svetainė tik anglų kalba.)

• Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos neprarytų.
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Apie objektyvą
Šiam prietaisui galima naudoti specialius lęšius, kurie 
suderinami su „Micro Four ThirdsTM” sistemos objektyvo 
tvirtinimo specifikacija („Micro Four Thirds” prijungimas).
Taip pat galite naudoti bet kurio iš šių standartų objektyvą 
pritvirtindami montavimo adapterį.

Objektyvas Montavimo adapteris

„Four Thirds™“ montavimo 
specifikacijos objektyvasą Montavimo adapteris (DMW-MA1: pasirinktinai)

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

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

Apie keičiamųjų objektyvų programinę-aparatinę įrangą
Kad įrašymas vyktų sklandžiau, rekomenduojame atnaujinti keičiamųjų objektyvų programinę-
aparatinę įrangą į naujausią versiją.
• Norėdami peržiūrėti naujausią informaciją apie programinę įrangą arba atsisiųsti programinę-

aparatinę įrangą, aplankykite šį tinklalapį:
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Svetainė tik anglų kalba.)
• Norėdami patikrinti keičiamųjų objektyvų programinės-aparatinės įrangos versiją, prijunkite prie 

fotoaparato korpuso ir pasirinkite [Version Disp.] iš [Setup] meniu.
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Pasiruošimas / pagrindinis greitos pradžios vadovas

Greitos pradžios instrukcija
• Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas.

1 Kaip pritvirtinti dirželį

• Rekomenduojame naudoti fotoaparatą su dirželiu, kad jis neiškristų iš rankų.

• Atlikite veiksmus nuo 1 iki 8 ir pritvirtinkite kitą dirželio galą.
• Permeskite dirželį sau per petį.

– Negalima vynioti dirželio aplink kaklą.
 Galite susižaloti arba sukelti nelaimingą atsitikimą.

• Nepalikite dirželio taip, kad jį galėtų pasiekti kūdikis.
– Dirželiui apsisukus apie kaklą, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

2 Baterijos įkrovimas

Baterija, kurią galima naudoti su šiuo prietaisu, yra DMW-BLF19E.
1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
2 Įdėkite bateriją atsižvelgdami į baterijos įdėjimo kryptį.

• Užsidega įkrovimo indikatorius A [CHARGE] ir prasideda įkrovimas.

■ Apie [CHARGE] indikatorių.
 Įjungta:     Įkraunamas.
 Išjungta:  Įkrovimas baigtas.
      (Įkrovus atjunkite kroviklį nuo elektros lizdo ir atjunkite bateriją).

• Kai indikatorius [CHARGE] mirksi
– Baterijos temperatūra per aukšta arba per žema. Patartina vėl įkrauti bateriją, aplinkos 

temperatūrai esant nuo 10° C iki 30° C (nuo 50° F iki 86° F).
– Įkroviklio arba baterijos gnybtai yra nešvarūs. Tokiu atveju nuvalykite juos sausa šluoste.
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Pasiruošimas / pagrindinis greitos pradžios vadovas

■ Krovimo laikas

Krovimo laikas apie 220 min

• Įkrovimo laikas rodomas iki tol, kol baterija visiškai išsikrauna. Įkrovimo laikas gali skirtis, 
priklausomai nuo to, kaip baterija buvo naudojama.

 Įkrovimo laikas baterijai esant karštoje / šaltoje aplinkoje arba jei baterija nebuvo naudojama 
ilgą laiką, gali būti ilgesnis nei įprastai.

3 Baterijos įdėjimas

• Visada naudokite tik originalias „Panasonic“ baterijas. (DMW-BLF19E).
• Jei naudosite kitas baterijas, mes negalėsime garantuoti gaminio kokybės.

• Dėdami atkreipkite dėmesį į baterijos padėtį – nedėkite atvirkščiai. Įkiškite bateriją iki galo, kol 
išgirsite spragtelint. Tuomet patikrinkite, ar baterija užsikabino už svirtelės A.

 Prieš išimdami bateriją, pastumkite svirtį A link rodyklės ir ištraukite bateriją.

4 Kortelės įdėjimas (įsigyjama atskirai)

• Patikrinkite, ar užgeso lemputė.

• Įstumkite iki galo, kol išgirsite spragtelint. Atkreipkite dėmesį į kortelės padėtį – nedėkite atvirkščiai.
 Norėdami kortelę išimti, spauskite ją, kol pasigirs spragtelėjimas, tada ją ištraukite
• Norėdami įdėti/išimti kortelę į/iš kortelės lizdo 1 A, pastumkite viršutinę kortelės pusę. Norėdami 

įdėti/išimti kortelę į/iš kortelės lizdo 2 B, pastumkite apatinę kortelės pusę.
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Kortelės prieigos indikatoriai

Prieigos lemputė
Užsidega, kai kortelė yra imama 
(įrašymo, trynimo, formatavimo 
metu ir t.t.).

Prieigos indikatorius
Dega raudonai, kai 
vaizdas yra įrašomas į 
kortelę.

• Prieigos metu (t.y., kol dega kreipties lemputė arba rodomas [ ]/[ ]), neišjunkite prietaiso, 
išimkite neišimkite baterijos, kortelės arba neatjunkite kintamosios srovės adapterio 
(įsigyjamas atskirai). Be to, saugokite fotoaparatą nuo vibracijos, smūgių arba statinės 
elektros iškrovų.

 Kortelė ar duomenų kortelė gali būti sugadinta, o šis prietaisas gali nebeveikti.
 Jei prietaisas neveikia dėl vibracijos, smūgių ar statinės elektros, atlikite šią operaciją dar 

kartą.
• Su [Double Slot Function] iš [Setup] meniu galite nustatyti, kaip filmuoti, kai yra dviejų kortelių lizdai. 

(83 psl.)

5 Objektyvo uždėjimas/nuėmimas

• Keiskite lęšius patalpoje, kurioje nėra daug dulkių arba nešvarumų.

• Uždėdami objektyvą, nespauskite objektyvo atlaisvinimo mygtuko A.

■ Objektyvo nuėmimas

1 Uždėkite objektyvo dangtelį.
2 Laikydami nuspaustą objektyvo atleidimo mygtuką B, 

sukite objektyvą link rodyklės, kol jis sustos, tuomet 
objektyvą išimkite.
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Pasiruošimas / pagrindinis greitos pradžios vadovas

6 Ekrano atidarymas

Perkant šį fotoaparatą, ekranas yra įdėtas į fotoaparato korpusą. Išimkite ekraną, kaip parodyta 
žemiau.

1 Atidarykite ekraną. (Daugiausia 180º)
2 Jis gali būti pasuktas 180 º į priekį.
3 Grąžinkite ekraną į pradinę padėtį.

• Nesukite ekrano per stipriai. Tai gali sukelti žalą.
• Kai nenaudojate ekrano, rekomenduojame jį uždaryti nukreipus ekraną į vidų, kad būtų išvengta 

purvo ir įbrėžimų.

7 Datos / laiko nustatymas (laikrodžio nustatymas)

• Įsigijus naują fotoaparatą, laikrodis būna nenustatytas.

1 Įjunkite fotoaparatą.
• Kai fotoaparatas yra įjungtas, užsidega būsenos 

indikatorius 1.
2 Spauskite [MENU/SET].

3 Paspauskite / ir pasirinkite laiką (metai, mėnuo, 
diena, valanda, minutės), paspauskite / jiems 
užfiksuoti.

4 Paspauskite [MENU/SET] mygtuką norėdami nustatyti.
5 Kai rodomas užrašas [The clock setting has been 

completed ] (Laikrodžio nustatymas baigtas), 
paspauskite [MENU/SET] mygtuką.

6 Kai rodomas [Please set the home area] (Pasirinkite 
gyvenamąją vietą), tada spauskite [MENU/SET].

7 Paspauskite /, norėdami pasirinkti gyvenamąją vietą, 
tada paspauskite [MENU/SET].
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Pasiruošimas / pagrindinis greitos pradžios vadovas

8 Dioptrijų reguliavimas

Pakoreguokite dioptrijas pagal savo regėjimą, kad 
galėtumėte aiškiai matyti simbolius, rodomus vaizdo 
ieškiklyje.

9 Kortelės formatavimas (inicijavimas)

Prieš įrašinėdami su šiuo aparatu, suformatuokite kortelę.
Kadangi po formatavimo duomenys nebeatstatomi, pirmiausia reikalingus duomenis 
nukopijuokite kitur.

MENU  →  [Setup] → [Format] → [Slot 1]/[Slot 2]

10 Pasukite režimo ratuką į [ ]

Pasukite režimo ratuką [¦].
• Skalė yra užrakinta, jei nuspaudžiamas režimų skalės ratuko 

fiksavimo mygtukas. (A)
 Kiekvienas paspaudimas užrakina/atrakina ratuką.
• Pagrindinių funkcijų nustatymai atliekami automatiškai.

11 Fotografavimas

1 Laikykite abiem rankomis, alkūnes 
prispaudę prie šonų, kojas truputį 
pražergę.
• Neuždenkite AF pagalbinės lemputės 
A arba mikrofono B pirštais ar kitais 
objektais.

• Fotografuodami stovėkite ant 
tvirto pagrindo, ir apsidairykite, ar 
nesusidursite su kitu asmeniu ar 
objektu.
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Pasiruošimas / pagrindinis greitos pradžios vadovas

2 Nuspauskite užrakto mygtuką iki 
pusės sufokusavimui.
A  Diafragmos reikšmė
B  Užrakto greitis
C  Fokusavimo indikatorius
• Rodoma diafragmos reikšmė ir užrakto 

greitis.
 (tinkamos ekspozicijos nepasiekus 

mirksės raudonai, išskyrus atvejus, kai 
nustatyta blykstė).

• Sufokusavus objektą, rodomas 
fokusavimo indikatorius. (Kai objektas 
nesufokusuotas, indikatorius mirksi)

3 Iki galo paspausdami fotografavimo mygtuką įrašykite nuotrauką.

• Būkite atsargūs ir nesudrebinkite fotoaparato, kai spaudžiate užrakto mygtuką.
• Fotografuoti galima tik kai [Focus/Release Priority] yra nustatytas į [FOCUS].

■ Fotografavimas laisvu kampu
Ekraną galima sukti taip, kaip jums reikia. Tai patogu, nes galima fotografuoti iš įvairių kampų, 
koreguojant ekraną.

Fotografavimas dideliu kampu Fotografavimas nedideliu kampu

12 Patikrinkite padarytą nuotrauką

• Norėdami pamatyti nuotrauką atkūrimo režimu, paspauskite
 [(].

60602.82.8

1/981/981/98
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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

16

Įstumiamas adapteris (įstumiamo adapterio 
dangtelis) (54 psl.)
• Laikykite įstumiamo adapterio dangtelį 

vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų 
neprarytų.

17 Vaizdų serijos fotografavimo režimo perjungiklis 
(40 psl.)

18 Blykstės sinchronizacijos lizdas
(Blykstės sinchronizacijos lizdo dangtelis)

19 Dirželio ąselė (11 psl.)

20 [MIC] lizdas (69 psl.)

21
Ausinių lizdas (70 psl.)
• Pernelyg stiprus garsas iš ausinių gali 

sugadinti klausą.

22 [HDMI] lizdas (66 psl., 103)

23 USB lizdas (104 psl.)

24 Laido laikiklio vieta (66 psl.)

25 Objektyvo atleidimo mygtukas (13 psl.)

26 Objektyvo užrakto kaištelis

27 Apsodas

28 Jutiklis

29 Objektyvo tvirtinimo ženklas (13 psl.)

30 Peržiūros mygtukas/funkcijų mygtukas (Fn6) 
(28 psl.)

1 BELAIDŽIO ryšio lemputė (87 psl.)

2 Būsenos indikatorius (14 psl.)

3 Fotoaparato įjungimo / išjungimo ON/OFF 
jungiklis (14 psl.)

4 [ ] (Exposure Compensation) mygtukas (37 psl.)

5 [ISO] (ISO jautrumas) mygtukas (38 psl.)

6 [WB] (Baltos spalvos balansas) mygtukas (39 psl.)

7 Fokusavimo atstumo atskaitos ženklas

8 [Fn1] mygtukas (28 psl.)

9 Filmavimo mygtukas (55 psl.)

10 Priekinis ratukas (20 psl.)

11 Užrakto mygtukas (16 psl.)

12 Laikmačio indikatorius / pagalbinė autofokus

13 Režimų ratukas (21 psl.)

14 Režimo užrakto mygtukas (21 psl.)

15

Stereo mikrofonas
• Būkite atsargūs ir netyčia neuždenkite 

mikrofono pirštu.  Priešingu atveju bus sunku 
įrašyti garsą.
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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 Jutiklinis ekranas (25 psl.)/ monitorius (106 psl.)

32 [(] (Atkūrimo) mygtukas (71 psl.)

33 [LVF] mygtukas (23 psl.)/[Fn5] mygtukas (28 psl.)

34 Garsiakalbis

35 Akių jutiklis (23 psl.)

36 Vaizdo ieškiklis (23 psl.)

37
Akies taurelė
• Laikykite akių taurelę vaikams 

nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

38 Dioptrijų reguliatoriaus ratukas (15 psl.)

39
Svirtelė (21, 35 psl.) funkcijos mygtukas/ (28 psl.)
Centras (Fn12)/ (Fn13)/ (Fn14)/ (Fn15)/
 (Fn16)

40 [Q.MENU]| mygtukas (27 psl.)/[Fn2] mygtukas 
(28 psl.)

41 Galinis ratukas (20 psl.)

42 [DISP.] mygtukas (23 psl.)

43 [AF/AE LOCK] mygtukas (37 psl.)

44 Fokusavimo režimo svirtis (32 psl., 36)

45 [REMOTE] lizdas

46 [ ] (Automatinio fokusavimo režimo) 
mygtukas (32 psl.)/ [Fn3] mygtukas (28 psl.)

47
Kursoriaus mygtukai (20 psl.)/ Funkcijos 
mygtukas (28 psl.)  (Fn17)/ (Fn18)/ 
(Fn19)/ (Fn20)

48 Valdymo ratukas (20 psl.)

49 [MENU/SET]| mygtukas (20 psl., 26)

50 Kortelės lizdas 1 (12 psl.)

51 Prieigos lemputė (1 kortelė) (13 psl.)

52 Kortelės lizdas 2 (12 psl.)

53 Prieigos lemputė (2 kortelė) (13 psl.)

54 Kortelės dangtelis (12 psl.)

55 [ ] (Ištrinti/Atšaukti) mygtukas (74 psl.)/ 
[Fn4] mygtukas (28 psl.)

56 Baterijos dangtelis (12 psl.)

57 Atleidimo svirtelė (12 psl.)

58

Nuolatinės srovės adapterio dangtelis (121 psl.)
• Kai naudojate kintamosios srovės adapterį, 

naudokite ir „Panasonic“ nuolatinės srovės 
adapterį (DMW-DCC12: pasirenkamas) bei 
kintamosios srovės adapterį (DMW-AC10E: 
įsigyjamas atskirai).

• Visada naudokite originalų „Panasonic“ 
kintamosios srovės adapterį (DMW-AC10E: 
įsigyjamas atskirai).

• Kai naudojate kintamosios srovės adapterį, 
naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą, 
pateikiamą su kintamosios srovės adapteriu.

59

Dangtelis baterijos rankenos jungčiai
• Laikykite baterijos rankenos jungties dangtelį 

vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo 
neprarytų.

60

Trikojo lizdas
• Gali nepavykti saugiai pritvirtinti stovo su 5,5 

mm (0,22 colio) ilgio arba ilgesniu varžtu prie 
fotoaparato. Taip galite sugadinti fotoaparatą.

• Funkciniai mygtukai (nuo [Fn7] iki [Fn11]) 
(28 psl.) yra jutiklinės piktogramos.

 Palieskite [ ] skirtuką įrašymo ekrane, 
norėdami juos parodyti.
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■ Objektyvas

H-ES12060

    1 3 4 8 106 7 92 5

H-FS12060

    3 8 9 1041 2 5

1 Lęšio paviršius

2 Tele

3 Fokusavimo žiedas (36 psl.)

4 Transfokavimo žiedas

5 Platus

6 O.I.S. jungiklis

7

[AF/MF] jungiklis
• Kai objektyvo [AF/MF] jungiklis arba 

fotoaparato parametras yra nustatytas į [MF], 
RANKINIS fokusavimas (MF), yra įjungtas.

8 Kontakto taškas

9 Objektyvo tvirtinimo gumelė

10 Objektyvo tvirtinimo ženklas (13 psl.)
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Pagrindinės operacijos
Kursoriaus mygtukai / [MENU/SET] mygtukas

Paspaudus kursoriaus mygtuką:
Atrankos daiktų ar aplinkoje vertybių ir t.t., yra atliekamas.

Paspaudus [MENU/SET]:
Atliekamas nustatymų turinio ir t.t. patvirtinimas.
• Šioje naudojimo instrukcijoje žymeklio mygtuko kryptys aukštyn, 

žemyn, į kairę, ir į dešinę rodomos kaip ///.

Valdymo ratukas
Sukant valdymo ratuką:
Atliekamas daiktų ar aplinkos objektų pasirinkimas.
• Valdymo ratuko sukimo operacija parodyta toliau šioje 

instrukcijoje.
 Pavyzdys: Sukant galinį ratuką į kairę arba į dešinę: 

Priekinis ratukas/Galinis ratukas
Sukant:
Objektų pasirinkimas arba verčių nustatymas atliekamas keičiant įvairius parametrus.
• Ši naudojimo instrukcija aprašo priekinio /galinio ratuko veiksmus taip:

Pvz.: kai sukasi 
priekinį ratuką į kairę 
arba į dešinę

Pvz.: Sukant galinį 
ratuką į kairę arba į 
dešinę

Leidžia nustatyti diafragmą, užrakto greitį ir kitus parametrus, esant režimuose P / A / S / M.

Režimų ratukas  Priekinis ratukas  Galinis ratukas

P Programų perjungimas Programų perjungimas

A Diafragmos reikšmė Diafragmos reikšmė

S Užrakto greitis Užrakto greitis

M Diafragmos reikšmė Užrakto greitis
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Svirtelė
Svirtelę galima valdyti dviem būdais: ji gali būti 
perkelta į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę arba gali 
būti paspausta. Svirtelė turi tas pačias funkcijas kaip 
žymeklio mygtukai/[MENU/SET] mygtukas.
Perkėlimas:
Atrankos daiktų ar aplinkoje vertybių ir t.t., yra 
atliekamas.
Paspaudus:
Atliekamas nustatymų turinio ir t.t. patvirtinimas.

• Šioje instrukcijoje svirtelės aukštyn, žemyn, į kairę ir į 
dešinę kryptys žymimos ///.

Režimo pasirinkimo ratukas (Įrašymo veiksenos pasirinkimas)
Paspauskite režimų skalės užrakto 
mygtuką 1 ir atleiskite užraktą.
• Skalė yra užrakinta, jei nuspaudžiamas režimų 

skalės ratuko fiksavimo mygtukas. Kiekvienas 
paspaudimas užrakina /atrakina ratuką.

Pasukite režimo skalės ratuką 2 ir 
nustatykite įrašymo režimą.

Išmanioji automatinė režimas (30 psl.)

Išmanusis „Auto Plius“ režimas (30 psl.)

P

Programos Automatinės ekspozicijos režimas
Įrašo fotoaparato nustatytą diafragmos reikšmę ir užrakto greitį.
■ Programų perjungimas
1 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės norėdami parodyti diafragmos vertę 

ir užrakto greitį ekrane.
2 Kol rodomos vertės (apie 10 sekundžių), atlikite programų pakeitimą 

sukdami galinį ratuką arba priekinį ratuką.
• Norėdami atšaukti programų pakeitimą, išjunkite šį prietaisą arba sukite priekinį/

galinį ratuką, kol pranyks programų pakeitimo indikatorius.

Judinimas Paspaudimas
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A

Diafragmos pirmumas Automatinės 
ekspozicijos režimas
Užrakto greitis automatiškai nustatomas 
pagal diafragmos reikšmę.

/ : Diafragmos reikšmė (B)

• Sukite priekinį/galinį ratuką, norėdami 
parodyti ekspozicijos matuoklį A. 
Netinkamos intervalo sritys bus 
rodomos raudonai.

(Pavyzdžiui, Rankinės ekspozicijos 
režime)

00 +3305.6

SSSS
FF

8 15 30 60 125
5.64.02.8 8.0 11

S

Užrakto pirmumas Automatinės 
ekspozicijos režimas
Diafragmos reikšmė automatiškai 
nustatoma pagal nustatytą užrakto greitį.

/ : Užrakto greitis (C)

M

Rankinės ekspozicijos režimas
Išlaikymas nustatomas pagal diafragmos 
vertę ir užrakto greitį, kurie yra nustatyti 
rankiniu būdu.

: Diafragmos reikšmė (B)
: Užrakto greitis (C)

Kūrybinis video režimas (60 psl.)

C1

Pasirinktinis režimas
Naudokite šį režimą, kai norite fotografuoti su anksčiau registruotais nustatymais.
■ Asmeninių meniu nustatymų registracija (pasirinktinių parametrų 

registravimas)
1 Nustatykite iš anksto įrašymo režime, kurį norite išsaugoti ir pasirinkite 

norimus meniu nustatymus fotoaparate.
2 Pasirinkite meniu.
 MENU  →  [Setup] → [Cust.Set Mem.] → Nustatykite, kur norite 

užsiregistruoti pasirinktinius nustatymus
• Galite užregistruoti iki trijų savo režimų ratuko C3 pasirinktinių nustatymų 

rinkinių.

■ Pakeisti individualų nusatymą galite [C3] ([Custom Mode] meniu)
1 Pasukite režimo ratuką į [C3].
2 Pasirinkite meniu.
 MENU  → C [Custom Mode]
3 Spauskite / ir pasirinkite funkciją, kurią norite priskirti, tada paspauskite 

[MENU/SET].

C2

C3

Kūrybinio valdymo režimas
Šis režimas įrašo su papildomais vaizdo efektais.

■ Patvirtinkite diafragmos ir užrakto greičio efektus (Peržiūros režime)
Perjunkite į patvirtinimo ekraną paspausdami peržiūros 
mygtuką.

– Normalus įrašymo ekranas
– Diafragmos efekto peržiūros ekranas
– Užrakto greičio efekto peržiūros ekranas

• Taip pat galite naudoti mygtuką kaip funkcijų mygtuką. (28 psl.)

Paruošimas / pagrindinė informacija
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[LVF] mygtukas (ekrano/vaizdo ieškiklio įjungimas)
Paspauskite [LVF].
A [LVF] mygtukas
B Akių jutiklis

• Ekranas/vaizdo ieškiklis persijungs taip:
– Automatinis vaizdo ieškiklio / ekrano perjungimas*
– Vaizdo ieškiklio ekranas*
– Ekrano ekranas

* Jei [Eye Sensor AF] iš [Custom] ([Focus / Release Shutter]) 
meniu yra nustatytas į [ON], fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fokusavimą, įjungiant akies 
jutiklį. Fotoaparatas nepypsi, kai ryškumas nustatomas su [Eye Sensor AF].

■ Pastabos apie automatinio vaizdo ieškiklio/ekrano perjungimą
Automatinis vaizdo ieškiklio/ekrano perjungimas leidžia automatiškai perjungti akių jutiklio 
ekraną į vaizdo ieškiklį, kai priglaudžiate akį prie arba šalia objekto.
• Jei norite įjungti automatinį vaizdo ieškiklį/ekrano perjungimo funkciją ir rodyti „Ekrano vidaus 

įrašymo informacijos” ekraną, galite naudoti [Power Save LVF Shooting] iš [Economy], nes taip galite 
sumažinti baterijos eikvojimą.

[DISP.] Mygtukas (Rodomos informacijos įjungimas)
Paspauskite [DISP.], norėdami perjungti informaciją ekrane.

 Įrašymo režimu

Vaizdo ieškiklio/monitoriaus rodymo metodo perjungimas

MENU  →  [Custom] →  [Monitor / Display] → [LVF/Monitor Disp. Set] →
[LVF Disp. Set]/[Monitor Disp. Set]

[ ] (vaizdo ieškiklio 
stilius)

Sumažina vaizdus taip, kad būtų galima geriau peržiūrėti vaizdų 
sudėtį.

[ ] (monitoriaus stilius) Svarstyklės vaizdus per visą ekraną, kad būtų galima pamatyti jų 
detales.
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■ [ ] Gyvo vaizdo ieškiklio stiliaus ekrano išdėstymas (vaizdo ieškiklio stiliaus ekrano 
pavyzdys)

990

AFS24pFHD
8bitMOV

L
4:3

990 990

AFS24pFHD
8bitMOV

L
4:3

990

Su informacija 
(išsami 

informacija)

Su informacija Su informacija 
(išsami informacija, 
pakreiptas jutiklio 

ekranas)

Su informacija 
(pakreiptas jutiklio 

ekranas)

■ [ ] 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

Fn

ISO

AUTO

OFFL
4:3AFS

Su informacija Be informacijos Su informacija 
(pakreiptas jutiklio 

ekranas)

Be informacijos 
(pakreiptas jutiklio 

ekranas)

Ekrano vidaus 
įrašymo informacija

Išjungtas

Atkūrimo režimu

60F3.5 0 AWB

1/981/98

200

L4:3

s
RGB

1/5AFS

200

L4:3

100-0001

AWBSTD.

ISO 0

F3.5 60
2017.12.  1 10:00

Su informacija Išsamios informacijos 
ekranas*1

Be informacijos 
(Paryškintas ekranas)*2

Be informacijos

*1 Paspauskite /, norėdami perjungti tarp šių rodymo režimų:
– Išsamios informacijos ekranas
– Histogramos ekranas
– Nuotraukų stilius, paryškintų šešėlių ekranas
– Baltos spalvos balanso ekranas
– Objektyvo informacijos ekranas

*2 Rodomas, jei [Highlight] iš [Custom] ([Monitor / Display]) meniu yra nustatytas ties [ON].
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Jutiklinis ekranas (valdymas lietimu)
Šio prietaiso jutiklinis ekranas turi talpą. Palieskite skydelį pirštu.

■ Lietimas
Jutiklinis ekranas paliečiamas ir pirštas atitraukiamas.

■ Vilkimas
Tai judesys neatitraukiant piršto nuo jutiklinio ekrano.

■ Suėmimas (padidinimas / sumažinimas)
Dviem pirštais išplėskite (padidinkite) arba suspauskite 
(sumažinkite) jutiklinį ekraną.

■ Fotografavimas naudojant lietimo funkciją
1 Palieskite [ ].
2 Palieskite piktogramą.

×

Lietimo užraktas

Tiesiog liečiant objektą, kurį norite pasirinkti fokusavimui, fotoaparatas 
susifokusuos ir fotografuos automatiškai.
Palieskite objektą, į kurį norite sufokusuoti, ir fotografuokite.

AE

Lietimo automatinis 
išlaikymas

Ryškumą reikalingoje liečiamoje padėtyje galite lengvai optimizuoti.
1 Palieskite objektą, kurio ryškumą norite optimizuoti.
2 Palieskite [Set].

• Norėdami atšaukti funkciją, palieskite [ ] arba [ ].

Fn11Fn11

Fn8Fn8

Fn7Fn7

Fn9Fn9

Fn10Fn10
OFFOFF

OFFOFF

AA BB

2.0X2.0X2.0X

×
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Meniu elementų nustatymas
1 Spauskite [MENU/SET].

[Intelligent Auto] (75 psl.)
Šie meniu leidžia nustatyti funkcijas, kurios yra tik jų 
atitinkamuose įrašymo režimuose.
Šie meniu rodomi tik jų atitinkamų įrašymo režimai.

[Creative Video] (75 psl.)

C [Custom Mode] (22 psl.)

[Creative Control] (75 psl.)

[Rec] (75 psl.) Šis meniu leidžia nustatyti vaizdo nustatymus.

[Motion Picture] (76 psl.) Šis meniu leidžia nustatyti judesio vaizdo nustatymus.

[Custom] (76 psl.) Įrenginį, pavyzdžiui, ekrano ir mygtukų veiksmų 
rodymą, galima nustatyti pagal savo pageidavimus.

[Setup] (77 psl.)

Šiame meniu galite nustatyti laikrodį, pasirinkti 
naudojimo signalą ir nustatyti kitus parametrus, kad 
būtų lengviau valdyti fotoaparatą.
Taip pat galite konfigūruoti su „Wi-Fi“/„Bluetooth“ 
susijusių funkcijų nustatymus.

[My Menu] (84 psl.) Šis meniu leidžia užsiregistruoti dažnai naudojamus 
meniu.

[Playback] (77 psl.) Šis meniu leidžia nustatyti vaizdų atkūrimo ir 
redagavimo nustatymus.

2 Paspauskite žymeklio mygtuko /, pasirinkite meniu elementą, tada 
spauskite [MENU/SET].

3 Paspauskite žymeklio mygtuko /, pasirinkite 
elementą, tada spauskite [MENU/SET].
• Priklausomai nuo meniu elemento, jo nustatymas gali 

nepasirodyti arba gali būti rodomas kitaip.
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• Neveikiantys meniu elementai rodomi pilka spalva. Pasirinkus pilką 
elementą, jei paspausite [MENU/SET], pasirodys pranešimas, 
nurodantis, kad šis elementas negali būti nustatytas, kartu 
su priežastimi, kodėl jo negalima nustatyti esant tam tikromis 
sąlygomis.

■ Kitų meniu įjungimas
1 Spauskite .
2 Paspauskite / ir pasirinkite meniu parinkties 

piktogramą, pavyzdžiui, [ ].
• Taip pat galite pasirinkti meniu ir keisti piktogramas, sukdami 

priekinį ratuką.
3 Spauskite [MENU/SET].

■ Uždarykite meniu
Spauskite [ ] arba iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.

Greitas dažniausiai naudojamų meniu atidarymas 
(greitasis meniu)
Naudojant greitojo įjungimo funkciją „Quick Menu“ galima lengvai įjungti kai kurių meniu 
nustatymus.
1 Spauskite [Q.MENU], kad būtų rodomas greitasis meniu.
2 Pasukite priekinį valdymo ratuką ir pasirinkite meniu 

elementą.
3 Pasukite galinį valdymo ratuką ir pasirinkite nustatymą.
4 Baigę nustatymą paspauskite [Q.MENU] ir išeikite iš 

meniu.

AFS

AUTO603.5 AWB

24pFHD
8bitMOV

L4:3

0
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Dažnai naudojamų funkcijų mygtukų priskyrimas 
(funkciniai mygtukai)
Tam tikriems mygtukams ir piktogramoms galite priskirti įrašymo funkcijas ir pan.
• Priklausomai nuo funkcijų mygtukų, kai kurių funkcijų priskirti negalima.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Custom] →  [Operation] > → [Fn Button Set] → [Setting in REC 
mode]/[Setting in PLAY mode]

2 Paspauskite / ir pasirinkite funkcijų mygtuką, kurį 
norite priskirti funkcijai, tada spauskite [MENU/SET] 
mygtuką.
• Norėdami pasirinkti mygtuką nuo [Fn12] iki [Fn20] iš [Setting in 

REC mode], paspauskite [DISP.], norėdami perjungti ekraną.

3 Spauskite / ir pasirinkite funkciją, kurią norite priskirti, tada paspauskite
 [MENU/SET].

• Jei paspausite ir 2 sekundes palaikysite nuspaudę funkcijos mygtuką (bet kurį iš [Fn1] [Fn6] arba 
nuo [Fn12] iki [Fn20]), galite rodyti mygtuko priskyrimo ekraną 3 žingsnyje, kur galima greitai priskirti 
norimą funkciją.
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■ Funkcijos, kurios gali būti priskirtos [Setting in REC mode]

[Rec] meniu

– [Wi-Fi] (87 psl.): [Fn7]*
– [Q.MENU] (27 psl.): [Fn2]*
– [LVF/Monitor Switch] (23 psl.): [Fn5]*
– [LVF/Monitor Disp. Style] (23 psl.)
– [AF/AE LOCK] (37 psl.)
– [AF-ON]
– [Preview] (22 psl.): [Fn6]*
– [One Push AE]
– [Touch AE] (25 psl.)
– [Level Gauge]: [Fn4]*
– [Focus Area Set]
– [Zoom Control] (53 psl.)
– [1 Shot RAW+JPG]
– [1 Shot Spot Metering]
– [Operation Lock]
– [Dial Operation Switch]: [Fn1]*
– [Photo Style]
– [Filter Effect]
– [Aspect Ratio] (77 psl.)
– [Picture Size] (78 psl.)
– [Quality] (78 psl.)

– [AFS/AFF] (32 psl.)
– [Metering Mode] (79 psl.)
– [Burst Rate]
– [6K/4K PHOTO] (40 psl.): [Fn9]*
– [Self Timer]
– [Bracket] (48 psl.)
– [Highlight Shadow]
– [i.Dynamic]
– [i.Resolution]
– [Post Focus] (44 psl.)
– [HDR]
– [Shutter Type] (80 psl.)
– [Flash Mode] (54 psl.)
– [Flash Adjust.]
– [Wireless Flash Setup]
– [Ex. Tele Conv.]
(nuotraukos/filmai) (53 psl.)
– [Digital Zoom]
– [Stabilizer] (51 psl.)
– [Silent Mode] (79 psl.)

[Motion Picture] meniu

– [4K Live Cropping] (64 psl.)
– [Motion Pic. Rec Format] (56 psl.)
– [Motion Pic. Rec Quality] (56 psl.)
– [Variable Frame Rate] (61 psl.)
– [Picture Mode in Rec.]
– [Synchro Scan] (63 psl.)
– [Time Code Display] (58 psl.)

– [Mic. Directivity Adjust]
– [Color Bars]
– [WFM/Vector Scope]
– [LUT Monitor Display]
– [LUT HDMI Display] (68 psl.)
– [Focus Transition] (63 psl.)

[Custom] meniu

– [Peaking]
– [Histogram]: [Fn8]*
– [Guide Line]
– [Zebra Pattern] (81 psl.)
– [Monochrome Live View]

– [Rec Area]
– [Video-Priority Display]
– [Step Zoom]
– [Zoom Speed]

Įrašymo funkcijos functions

– [ON]/[OFF] of each item in [White Balance]
 (39 psl.)
– [ON]/[OFF] of each item in [Photo Style]
– [AF Mode/MF] (33 psl., 36): [Fn3]*

– [Rec / Playback Switch]
– [Off]
– [Restore to Default]

* Funkcijų mygtuko nustatymai pirkimo metu.
• Pagal nutylėjimą, [Off], prisskiriamas mygtukams nuo [Fn10] iki [Fn20].
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Fotografavimas naudojant automatinę funkciją 
(intelektualioji automatinė režimas)
Įrašymo režimas: 

Šiuo režimu fotoaparatas atlieka optimalius objekto ir scenos nustatymus.

1 Pasukite režimo ratuką į [¦].
• Fotoaparatas persijungs į paskutiniąją naudotą intelektualią 

automatinę veikseną arba intelektualią „Auto Plus“ veikseną. 
Perkant fotoaparato režimas yra nustatyta į intelektualią „Auto 
Plus“ veikseną.

2 Nustatykite ekraną sulig fotografuojamu objektu.
• Kai fotoaparatas nustato optimalų vaizdo režimą, vaizdo 

režimo piktograma 2 sekundes rodoma mėlynai, paskui, kaip 
įprasta, raudonai. (Automatinis scenos aptikimas)

• Kai [iHandheld Night Shot] yra nustatytas į [ON] ir darant nuotraukas naktį aptinkamas [ ], naktiniai 
kadrai fotografuojami dideliu greičiu pliūpsnio režimas ir sujungiami į vieną nuotrauką.

• Kai [iHDR] yra nustatytas į [ON], ir, pavyzdžiui, tarp fono ir objekto yra stiprus kontrastas, daromos 
kelios nuotraukos su skirtingais išlaikymais ir sujungiamos į vieną nuotrauką su stipria gradacija.

■ Perjungimas tarp Intelektualaus auto plius režimo ir Intelektualaus automatinio režimo
Intelektualaus auto plius režimo leidžia reguliuoti kai kuriuos parametrus, pavyzdžiui, ryškumą, 
spalvos toną ir išfokusavimą, o taip pat naudoti Intelektualų automatinį režimą kitiems 
nustatymams.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Intelligent Auto] → [Intelligent Auto Mode]

2 Paspauskite /, norėdami pasirinkti [ ] arba [ ], tada spauskite [MENU/SET].

■ Automatinis fokusavimas, veido/akių atpažinimas ir veido atpažinimas
Automatinio fokusavimo režimas automatiškai nustatomas į [š]. Jei paliesite objektą, veiks AF 
sekimo funkcija. AF sekimo funkcija taip pat veiks, jei paspausite [ ] tada paspausite užrakto 
mygtuką iki pusės.
• Kai [Face Recog.] yra nustatytas ties [ON] ir aptinkamas veidas, panašus į įregistruotą veidą, [R] 

rodomas viršutiniame dešiniajame kampe [ ], [ ] ir [ ].

■ Apie blykstę
Įrašant su blykste, fotoaparatas automatiškai parenka [ ], [ ] (Automatinis/raudonų akių 
efekto mažinimas), [ ] arba [ ] pagal objekto tipą ir šviesumą.

24pFHD
8bitMOV
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Fotografavimas su individualiais spalvų, išfokusavimo kontrolės ir
ryškumo nustatymais

Įrašymo režimas: 

■ Ryškumo nustatymas
1 Spauskite [ ].
2 Pasukite galinį ratuką, norėdami nustatyti ryškumą.

• Eksponavimo kadravimo nustatymą galite reguliuoti 
paspausdami /, kai rodomas ryškumo nustatymo ekranas. 
(49 psl.)

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

■ Spalvos nustatymas
1 Spauskite [WB].
2 Pasukite galinį ratuką, norėdami nustatyti spalvą.

• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite [WB] dar kartą.
• Spalvų nustatymas grįš į numatytąjį lygį (centrinė dalis), kai šis 

prietaisas yra išjungaimas arba fotoaparatas yra įjungiamas į 
kitą įrašymo režimą.

■ Fotografavimas neryškiame fone (išfokusavimo valdymas)
1 Spauskite [Fn4], norėdami parodyti nustatymų ekraną.
2 Pasirinkite suliejimą sukdami veiksenų pasirinkimo 

ratuką.
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, galite paspausti [MENU/SET] 

mygtuką.
• Paspaudus [Fn4] ant neaiškaus vaizdo nustatymo ekrano, 

nustatymas bus atšauktas.

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

+1

OFF
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Fokusavimo režimo nustatymas (AFS/AFF/AĮ)
Galimos veiksenos: 

Fokusavimo metodas nustatomas, kai užrakto mygtukas yra 
nuspaustas iki pusės.

Nustatykite fokusavimo režimo svirtį.

Elementas Siužetas (rekomenduojama)

[AFS/
AFF]

[AFS]
(Auto 
Focus 
Single)

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

„AFS“ yra iš „Auto Focus Single“ santrumpa. 
Fokusavimas nustatomas automatiškai, kai užrakto 
mygtukas yra nuspaudžiamas iki pusės. Jis lieka 
užrakintas, kai mygtukas paspaudžiamas iki pusės, kad 
būtų galima įrašyti skirtingas kompadėtiss.

[AFF]
(Auto 
Focus 

Flexible)

Judėjimo negalima 
prognozuoti 
(vaikai, gyvūnai 
ir t.t.)

„AFF“ yra „Auto Focus Flexible“ santrumpa. Šiuo 
režimu fokusavimas nustatomas automatiškai, kai 
užrakto mygtukas yra nuspaudžiamas iki pusės.
Jei objektas juda, užrakto mygtuką nuspaudus 
iki pusės, fokusavimas yra koreguojamas, kad 
automatiškai atitiktų judėjimą.

Galite perjungti nustatymą su [AFS/AFF] iš [REC]/[Motion Picture] meniu.

[AFC]
(Auto Focus 
Continuous)

Objektas juda 
(sportas, traukiniai 
ir t.t.)

„AFC“ yra „Auto Focus Continuous“ santrumpa. Šiame 
režime, kol užrakto mygtukas yra nuspaustas iki pusės, 
fokusavimas nuolat atliekamas taip, kad atitiktų objekto 
judėjimą.

[MF] Nustatykite fokusavimą rankiniu būdu. (36 psl.)

• Įrašant su [AFF] arba [AFC], fotoaparatas prognozuoja judančius objektus siekiant juos sufokusuoti. 
(Judančio objekto prognozavimas)

Pasirinktinių parametrų pritaikymas automatiniam fokusavimui
fotografavimui

Galimos veiksenos: 

Pritaikykite pasirinktinius automatinio fokusavimo darbinius parametrus pagal objekto judėjimą.
• Šis elementas veikia tik tada, kai fokusavimo režimas nustatytas į [AFF] arba [AFC].

MENU  →  [Rec] → [AF Custom Setting (Photo)]

[Set 1] Pagrindinis nustatymas.

[Set 2] Nustatymas, kai objektas juda tik viena kryptimi ir greitai.

[Set 3] Lėto atsitiktinio judėjimo nustatymas.

[Set 4] Greito atsitiktinio judėjimo nustatymas.
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■ AF pasirinktinių nustatymų reguliavimas
1 Paspauskite /, norėdami pasirinkti AF pasirinktinį nustatymą.
2 Paspauskite /, norėdami pasirinkti elementus ir spauskite /, norėdami pritaikyti.

• Paspaudus [DISP.], prietaisas grįš į numatytąjį nustatymą.

[AF Sensitivity] Nustato taikomą jautrumą, nustatant fokusavimą pagal objekto judėjimą.

[AF Area Switching 
Sensitivity]

Nustato jautrumo lygį, kai fotoaparatas persijungia arba judina AF sritį 
taip, kad prisitaikytų prie objekto judėjimo.

[Moving object 
prediction]

Nustato lygį, kuriuo įjungiamas objekto judesio aptikimas reaguojant į 
objekto judėjimo greitį.

3 Spauskite [MENU/SET].

Automatinio fokusavimo režimo nustatymas
Galimos veiksenos: 

Taip galima taikyti fokusavimo metodą, kuris tinka pasirenkamų 
objektų padėčiai ir skaičiui.

Spauskite [ ].
Taip pat galite naudoti mygtuką kaip funkcijų mygtuką. (28 psl.)

([Face/Eye 
Detection]

Fotoaparatas automatiškai aptinka žmogaus veidą ir akis.
Bus sufokusuotos akys, esančios arčiau fotoaparato, kai ekspozicija yra 
optimizuota veidui.
(Kai [Metering Mode] nustatytas į [ ])
• Galima aptikti iki 15 veidų. Galima aptikti tik akis, 

veidą kurie yra fokusavimo srityje.
• Galite pakeisti fokusuojamas akis, paliesdami akį 

geltonoje zonoje.
• Jei paliesite [ ] arba paspausite [MENU/SET], 

akies fokusavimo nustatymas bus atšauktas.

([Tracking])

Fotoaparatas sufokusuoja objektą, kurį nurodote. 
Ekspozicija bus optimizuota objektui. (Kai [Metering 
Mode] nustatytas į [ ])
Fokusavimas ir ekspozicija į objektą bus išlaikoma net 
tada, kai jis juda. (Dinaminis sekimas)
• Nukreipkite AF sekimo plotas virš sekamo objekto ir paspauskite užrakto 

mygtuką iki pusės, norėdami užfiksuoti objektą.
• Užfiksavimas atšaukiamas, kai paspaudžiamas [MENU/SET] mygtukas.
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([225-Area])
Galima sufokusuoti iki 225 AF sričių.
Tai efektyvu, kai objektas yra ne ekrano centre.

, etc.
([Custom Multi]) Iš 225 AF sričių galite laisvai nustatyti optimalią AF srities formą objektui.

([1-Area])
Fotoaparatas fokusuojasi į objektą ekrano AF srityje.

([Pinpoint])

Galite pasiekti tikslesnį fokusavimo tašką, kuris yra mažesnis nei [ ].
Jei paspausite užrakto mygtuką iki pusės, ekranas, kuris leidžia patikrinti 
fokusavimą, bus padidintas.

AF srities padėties nurodymas
• Kai yra nustatytas [Focus Switching for Vert / Hor] iš [Custom] ([Focus / Release Shutter]) meniu, 

paskutinės nurodytos AF srities padėtys (kai yra nustatytas [ ] arba [ ]) ir MF asistento ekranas 
yra išsaugomi atskirai fotoaparato horizontaliai ir vertikaliai orientacijai (yra dvi vertikalios padėtys – 
kairė ir dešinė).

AF srities padėties nurodymas nustatymo ekrane
Galimos veiksenos: 

■ Pasirinkus [ ], [ ], [ ]
1 Spauskite [ ].
2 Pasirinkite [ ], [ ] arbar [ ] ir paspauskite .
3 Pakeiskite AF srities padėtį ir dydį.

Valdymas 
mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

/// Palietimas Perkelia padėtį

/ /
Suėmimas ir 
didinimas / 
mažinimas

Keičia dydį 

[DISP.] [Reset]

Pirmas kartas: Padėtis yra iš 
naujo nustatoma į centrinę
Antrą kartą: Dydis yra 
atkuriamas į numatytąjį

4 Paspauskite [MENU/SET] mygtuką norėdami nustatyti.
• AF sritis su ta pačia funkcija kaip ir [ ] rodoma paliestoje padėtyje, kai yra pasirinktas [ ].
 Nustatymas AF srityje yra ištrinamas, paspaudus [MENU/SET] mygtuką arba palietus [ ].
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■ Pasirinkus [ ]
1 Spauskite [ ].
2 Pasirinkite [ ] ir paspauskite .
3 Paspauskite /// ir pakoreguokite fokusavimą, tada spauskite [MENU/SET] mygtuką.
4 Perkelti [+] į padėtį, kad būtų sufokusuotas.

Valdymas 
mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

/// Palietimas Perkelia [+].

/
Suėmimas ir 
didinimas / 
mažinimas

Padidina/sumažina ekraną.

Įjungia padidintą ekraną 
(langas / visas ekranas).

[DISP.] [Reset] Grąžina į ekraną 3 žingsnyje.

5 Paspauskite [MENU/SET] mygtuką norėdami nustatyti.

AF srities padėties nurodymas su svirtele
Galimos veiksenos: 

Naudojant [ ], [ ], [ ], [ ] arba [ ] auto fokusavimo režimą, galite nurodyti AF srities 
padėtį įrašymo ekrane su svirtele.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Custom] →  [Operation] → [Joystick Setting] → [D.FOCUS 
Movement]

2 Perkelkite svirtelę ///, norėdami perkelti 
AF sritį.
• Galite pakeisti AF srities dydį sukdami priekinį/galinį 

ratuką.

• Paspauskite svirtelę, norėdami perjungti tarp 
numatytosios AF srities padėties ir padėties, kurią 
nustatėte. Bus rodomas išplėstas ekranas, kai yra 
nustatytas [ ] ([Pinpoint]).

3 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės, 
norėdami nustatyti.
• Paspauskite svirtelę, kai rodomas įrašymo ekranas, norėdami perjungti tarp numatytosios AF 

srities padėties ir padėties, kurią nustatėte.
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Židinio nustatymas rankiniu būdu
Galimos veiksenos: 

Naudokite šią funkciją, kai norite nustatyti fokusavimą arba kai yra nustatytas atstumas tarp 
lęšio ir objekto ir nenorite naudoti automatinio fokusavimo.

1 Nustatykite fokusavimo režimo svirtį [MF].

2 Spauskite [ ].

3 Paspauskite ///, norėdami reguliuoti 
fokusavimo padėtį, ir paspauskite [MENU/SET].

4 Fokusavimo reguliavimas.

Naudojant su keičiamais objektyvais (H-ES12060/
H-FS12060) su fokusavimo
žiedu sukite į A pusę:
Fokusuojama į artimus objektus
Pasukti į B pusę:
Fokusuojama į tolimus objektus

A

B

 A  Rankinio fokusavimo pagalba (padidintas ekranas)
 B  Tinkamiausias momentas
 C  MF kreiptuvas

• Paryškinamos sufokusuotos vaizdo dalys.
 (Tinkamiausias momentas)
• Galite patikrinti, ar fokusavimo taškas yra prie artimos ar prie 

tolimos pusės. (MF kreiptuvas)

 Galite atlikti šiuos veiksmus:

Valdymas 
mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

/// Vilkimas Perkelia padidintą plotą

Suėmimas ir 
didinimas / 
mažinimas

Mažais žingsneliais padidina / sumažina ekraną.

− Dideliais žingsniais padidina / sumažina ekraną.

Įjungia padidintą ekraną (langas / visas ekranas)

[DISP.] [Reset]

Pirmas kartas: Padidintos srities padėtis yra 
atstatoma į centrą.
Antrą kartą: Padidintos srities didinimo lygis 
atstatomas į numatytuosius parametrus.

5 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
• Taip pat galite atlikti tą pačią operaciją, paspaudę mygtuką [MENU/SET].

AF
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Fokusavimo ir ekspozicijos nustatymas              
(AF/AE užraktas)
Galimos veiksenos: 

Tai naudinga, kai norite fotografuoti objektą, nesantį AF srityje, arba kontrastas yra per stiprus ir 
negalite pasiekti tinkamos ekspozicijos.

1 Nustatykite ekraną sulig fotografuojamu objektu.

2 Paspauskite ir palaikykite [AF/AE LOCK] 
nustatyti fokusavimą ar ekspoziciją.
• Jei atleisite [AF/AE LOCK], AF/AE fiksavimas yra atšauktas.
• Tik ekspozicija yra užrakinta numatytąjį nustatymą.

3 Laikydami nuspaustą [AF/AE LOCK], perkelkite 
fotoaparatą, komponuodami nuotrauką, ir tada 
paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

 A  AE užrakto indikacija

Ekspozicijos kompensavimas
Galimos veiksenos: 

Naudokite šią funkciją, kai negalite pasiekti tinkamo išlaikymo dėl didelio ryškumo skirtumo tarp 
objekto ir fono.

1 Spauskite [ ].

2 Pasukite galinį valdymo ratuką ir 
kompensuokite ekspoziciją.

 A  Ekspozicijos kadravimas
 B  Ekspozicijos kompensavimas
 C  [Flash Adjust.]

• Galite atlikti toliau nurodytas operacijas, kai rodomas 
ekspozicijos kompensavimo ekranas.

Kompensuoja ekspoziciją

Reguliuoja blykstės galingumą

/ Nustato ekspozicijos laikiklį (49 psl.)

• Galite perjungti tarp galinio ratuko ir priekinio ratuko funkcijų, paspausdami [DISP.].

3 Paspauskite [ ], norėdami nustatyti.

0602.8
AELAEL

+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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Šviesos jautrumo nustatymas
Galimos veiksenos: 

Leidžia nustatyti jautrumą šviesai (ISO jautrumas).
Nustačius į aukštesnį dydį galima daryti nuotraukas net tamsiose vietose, o nuotraukos 
nesigauna tamsios.

1 Spauskite [ISO].

2 Pasirinkite ISO jautrumą sukdami galinį ratuką.
• Galite perjungti tarp galinio ratuko ir priekinio ratuko funkcijų, 

paspausdami [DISP.].
 A  [ISO Auto Upper Limit Setting]
 B  ISO jautrumas

3 Sukite priekinį ratuką ir nustatykite [ISO Auto 
Upper Limit Settin].
• Nustatykite [ISO Auto Upper Limit Settin] iš [ISO Sensitivity 

(photo)] (arba [ISO Sensitivity (video)], kai naudojate kūrybinį 
video režimą).

• Jis veiks, kai [Sensitivity] yra nustatytas į [AUTO] arba [ ].

4 Paspauskite [ISO], norėdami nustatyti.

AUTOMAT. ISO jautrumas automatiškai reguliuojamas atsižvelgiant į 
šviesumą.

(Intelektualusis)
Fotoaparatas aptinka objekto judėjimą ir tada automatiškai 
nustato optimalų ISO jautrumą ir užrakto greitį pagal objektą ir 
scenos ryškumą, siekiant sumažinti objekto drebėjimą.

L.100*, nuo 200 iki 25600 ISO jautrumas nustatomas įvairiais nustatymais.

* Tik tada, kai [išplėstinė ISO] nustatyta.

AUTO

200200 4040ISOISOISOISOISOISOISOISOISO AUTO

ISO
LIMIT AUTO
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Baltos spalvos balansas
Galimos veiksenos: 

Saulėje, kaitrinių lempučių šviesoje ar panašiomis sąlygoms, kai balta spalva įgauna melsvą ar 
rausvą atspalvį, šis elementas prisitaiko prie baltos spalvos, kuri yra arčiausiai to, ką mato akis, 
priklausimai nuo šviesos šaltinio.

1 Spauskite [WB].

2 Pasukite galinį ratuką arba priekinį ratuką, kad 
pasirinktumėte baltos spalvos balansą.
• Nustatymas taip pat gali būti atliekamas sukant valdymo 

ratuką.

[AWB]/
[AWBc]

Automatinis baltos spalvos balanso nustatymas
• Esant apšvietimui, pvz., kaitinamosios lemputės, kur gali atsirasti rausvi tonai:

– Su [AWB] yra palaikomas raudonas atspalvis, siekiant tiksliau perteikti scenos 
atmosferą.

– Su [AWBc] raudonas atspalvis yra slopinamas, siekiant tiksliau perteikti 
originalias objekto spalvas. Tie patys atspalviai kaip [AWB] gali būti naudojami 
šviesioje aplinkoje.

• [AWB] ir [AWBc] naudoja tuos pačius tonus pagal šviesos šaltinius, kuriuose 
negali atsirasti raudonas atspalvis.

[V] Fotografavimas lauke, esant giedram orui
[Ð] Fotografavimas lauke, esant debesuotam orui
[î] Fotografavimas lauke pavėsyje
[Ñ] Fotografavimas kaitrinių lempučių šviesoje

[ ]* Fotografavimas tik su blykste

1

2

3

4

Nustatykite baltos spalvos balanso vertę. Naudokite, kad atitiktų sąlygas 
fotografuojant.
1 Spauskite .
2 Padėkite baltą objektą, pavyzdžiui, popieriaus lapą, rėmelyje ekrano 

centre ir paspauskite [MENU/SET].
• Taip nustatysite baltos spalvos balansą ir grįšite į įrašymo ekraną.

1

2

3

4

Spalvos temperatūrą galite nustatyti rankiniu būdu pagal nuotraukas 
skirtingomis apšvietimo sąlygomis.
1 Paspauskite .
2 Spauskite /, norėdami pasirinkti temperatūrą, tada spauskite
 [MENU/SET].

* [AWB] taikoma, kai filmuojate ar įrašote su 6K/4K nuotraukų arba po fokusavimo funkcija.

3 Paspauskite [WB], norėdami nustatyti.

AWBcWBWBWBWBWBWBWBWB AWB
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Važiavimo režimo pasirinkimas
Galimos veiksenos: 

Galite pakeisti tai, ką daro fotoaparatas, paspaudę užrakto 
mygtuką.

Sukant režimo pasirinkimo ratuką.

 [Single] Kai užrakto mygtukas yra nuspaustas, įrašoma tik viena nuotrauka.

 [Burst]

Kai yra nuspaustas užrakto mygtukas, įrašai daromi iš eilės 
pliūpsnio režimas.
1 Pasukite vaizdų serijos fotografavimo režimo ratuką į [ ].
2 Sufokusuokite ir fotografuokite.
• Laikykite nuspaudę užrakto mygtuką iki galo, norėdami įjungti 

fotografavimo serijomis režimą.

 [6K/4K PHOTO]
(40 psl.) Kai yra nuspaustas užrakto mygtukas, įrašoma 6K/4K nuotrauka.

 [Post Focus] (44 psl.)
Nuspaudus užrakto mygtuką, atliekamas įrašymas su po 
fokusavimu.

 [Self Timer]

Kai užrakto mygtukas yra nuspaustas, įrašymas vyksta praėjus 
nustatytam laikui.
1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad 

sufokusuotumėte, tada spauskite iki galo ir fotografuokite.
• Fokusavimas ir ekspozicija bus nustatyti, kai užrakto mygtukas 

yra nuspaustas iki pusės.
• Kai laikmačio indikatorius mirksi, prasideda įrašymas.

 [Time Lapse/Animation] 
(46 psl.)

Nuotraukos įrašomos su laiko praradimu arba sustabdyto judesio 
animacija.

6K/4K nuotraukų įrašymas
Galimos veiksenos: 

6K nuotraukų režime galite daryti didelės spartos serijomis nuotraukas 30 kadrų/sek ir 
išsaugoti norimas nuotraukas, kiekvieną sudarytą iš 18 milijonų pikselių (apytiksliai), išgautas 
iš jų fotografavimo serijomis failo. 4k nuotraukų režime galite daryti didelės spartos serijomis 
nuotraukas 60 kadrų/sek greičiu ir išsaugoti norimas nuotraukas, kiekvieną sudarytą iš 8 
milijonų pikselių (apytiksliai).
• „6K PHOTO“ yra didelės spartos įrašymo serijomis funkcija, kuri leidžia išsaugoti nuotraukas 

fotografuojant kraštinių santykiu 4:3 arba 3:2; efektyvus nuotraukos dydis yra lygiavertis tam tikram 
skaičiui taškų (apytiksliai 18 megapikselių). gaunamas nuotraukų dydis – 6K (apytiksliai 6000 
(horizontalus) K3,000 (vertikalus)).

• 6K/4K nuotraukoms įrašyti naudokite UHS 3 greičio klasės kortelę. (9 psl.)
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1 Pasukite vaizdų serijos fotografavimo režimo 
ratuką į [ ].

2 Pasirinkite vaizdo dydį ir fotografavimo serijomis 
greitį. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [6K/4K PHOTO] → [Picture size / 
Burst speed]

[6K 18M] [4:3]: (4992x3744)      [3:2]: (5184x3456) 30 k/s

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

60 k/s

[4K 8M] 30 k/s

3 Pasirinkite įrašymo metodą. (26 psl.)
MENU  →  [Rec] → [6K/4K PHOTO] → [Rec Method]

[6K/4K Burst]*

Norint užfiksuoti geriausią greitai 
judančio objekto nuotrauką
Įrašymas serijos režimu atliekamas, 
kai užrakto mygtukas yra nuspaustas ir 
laikomas.
A  Paspauskite ir laikykite
B  Įrašymas





[6K/4K Burst(S/S)]*
„S/S“ yra „Start/Stop“ 
santrumpa

Norint užfiksuoti nenuspėjamas 
nuotraukų galimybės
Įrašymas serijos režimu prasideda, kai 
užrakto mygtukas yra nuspaustas ir 
sustoja, paspaudus jį dar kartą.
C  Pradėti (pirmas)
D  Sustoti (antras)
E  Vyksta įrašymas





[6K/4K Pre-Burst]

Įrašymui prireikus, kai tik pasitaiko 
proga nuotraukai
Įrašymas serijos režimu atliekamas 
maždaug 1 sekundę prieš ir po to, kai 
paspaudžiamas užrakto mygtukas.
F  Maždaug 1 sek.
G  Įrašymas





* 6K/4K fotografavimo serijomis failas šiais atvejais bus įrašytas ir atkuriamas atskiruose failuose. 
(galite tęsti įrašymą be pertrūkių.)
– Kai naudojate SDHC atminties kortelę: Jei failo dydis viršija 4 GB
– Kai naudojate SDXC atminties kortelę: Jei nuolatinis įrašymo laikas viršija 3 valandas ir 4 

minutes arba jei failo dydis viršija 96 GB

4 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad išeitumėte iš meniu.

5 Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami įrašyti.
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• Fotoaparatas atliks fotografavimo serijomis įrašymą iš 6K/4K nuotraukų ir išsaugos jas kaip 6K/4K 
fotografavimo serijomis failą esant [Rec Format] nustatymui [MP4].

• Kai yra įjungtas [Auto Review], vaizdo pasirinkimo langas bus rodomas automatiškai.
• Kai yra nustatytas [6K/4K Pre-Burst] arba [Pre-Burst Recording], baterija eikvojama greičiau, 

o fotoaparato temperatūra pakyla. Naudokite šias funkcijas tik tada, kai įrašinėjate su jomis.

■ Prideda žymeklius pasirinktoms ir išsaugotoms nuotraukoms ([6K/4K Burst(S/S)])
Žymeklius galite pridėti, įrašymo metu paspausdami [Fn2]. (IKI 40 žymeklių vienam įrašymui)
Pasirinkus ir išsaugojus nuotraukas iš 6K/4K fotografavimo serijomis failo, galite pereiti prie 
pozicijų, kuriose pridėti žymekliai.

■ Pirminio fotografavimo serijomis įrašymo nustatymas ([6K/4K Burst]/[6K/4K Burst 
(S/S)])

Fotoaparatas pradeda įrašymą likus maždaug 1 sekundei iki užrakto mygtuko paspaudimo iki 
galo, todėl nepraleisite progos padaryti nuotrauką.

MENU  →  [Rec] → [6K/4K PHOTO] → [Pre-Burst Recording] → [ON]

• Auto fokusavimo veikimo nustatymai ir meniu, kurių negalima nustatyti, kai naudojama ši funkcija, 
yra tokie patys kaip [6K/4K Pre-Burst] veikimo metu.

■ Ciklo įrašymo nustatymas ([6K/4K Burst(S/S)])
Su [6K/4K Burst(S/S)] galite įrašyti ištrindami seniausių įrašų duomenis, ir nuolat įrašinėti, 
laukdami geros progos nuotraukai, nepakeitę kortelės.

MENU  →  [Rec] → [6K/4K PHOTO] → [Loop Recording(4K PHOTO)] → [ON]

• Kai pradėsite įrašymą, 6K/4K fotografavimo serijomis failas bus įrašomas ir padalinamas maždaug 
kas 2 minutes.

 Bus išsaugoma maždaug paskutinės 10 minučių (iki maždaug 12 minučių). Ankstesnė dalis bus 
ištrinama.

• [Loop Recording (4K FOTO)] neveikia esant [6K 18M].

Nuotraukų pasirinkimas iš 6K/4K paketinio failo ir išsaugojimas

1 Pasirinkite vaizdą su [ ] arba [ ] piktograma atkūrimo ekrane ir 
paspauskite .
• Jei vaizdas buvo įrašytas su ([6K/4K Pre-Burst]), pereikite prie 3 veiksmo.

2 Vilkite slankiklį ir apytikriai pasirinkite siužetus.

Fn2Fn1
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3 Vilkite kadrus, norėdami pasirinkti kadrą, kurį norite 
išsaugoti kaip paveikslėlį.
• Palieskite ir laikykite nuspaudę [ ]/[ ], norėdami nuolat atsukti 

pirmyn/atgal po vieną kadrą.
4 Palieskite [ ] arba [ ], jei norite išsaugoti 

nuotrauką.
• Bus rodomas patvirtinimo langas.
• Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu.

■ Nuotraukų, nufotografuotų su 6K/4K foto funkcija vienu metu, išsaugojimas ([6K/4K 
PHOTO Bulk Saving])

Galite išsaugoti nuotraukas iš 6K/4K fotografavimo serijomis failo, kurios buvo išgautos iš bet 
kurio 5 sekundžių laikotarpio, iš karto.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Playback] → [6K/4K PHOTO Bulk Saving]

2 Paspauskite /, norėdami pasirinkti 6K/4K nuotraukas pliūpsnio režimu ir 
paspauskite [MENU/SET].
• Jei fotografavimo serijomis laikas yra 5 sekundžių arba trumpesnis, visi kadrai bus išsaugoti kaip 

nuotraukos.
3 Pasirinkite pirmą nuotraukų kadrą išsaugojimui iš karto.

• Kadrą pasirinkite tuo pačiu būdu, kaip pasirinkote iš 6K/4K fotografavimo serijomis failo.
• Nuotraukos bus išsaugotos kaip fotografavimo serijomis režimu nuotraukų grupė JPEG formatu.

6K/4K nuotraukų redagavimas įrašius (redagavimas po įrašymo)

■ Iškraipymų taisymas nuotraukose ([Reduce Rolling Shutter])
Fotoaparatas koreguoja nuotraukų iškraipymus, kuriuos sukelia elektroninis užraktas (judančio 
užrakto efektas), kai jas išsaugote.
1 Išsaugojimo patvirtinimo ekrane 4 žingsnyje, 43 psl., palieskite [Reduce Rolling 

Shutter].
• Grįžkite į patvirtinimo ekraną, jei negalima gauti jokio koregavimo rezultato.

2 Patikrinkite koregavimo rezultatą ir palieskite [Save].
• Galite patikrinti pataisyti/nekoreguotas nuotraukos versijas palietę [Set/Cancel].

• Koreguotos nuotraukos vaizdo kampas gali susiaurėti.

■ Sumažinti didelio jautrumo skleidžiamą triukšmą ([6K/4K PHOTO Noise Reduction])
Įrašant nuotraukas, galima sumažinti skleidžiamą triukšmą įrašymo dideliu ISO jautrumu.

MENU  →  [Playback] → [6K/4K PHOTO Noise Reduction] → [AUTO]

• Ši funkcija netaikoma nuotraukomis, išsaugotoms su [6K/4K FOTO Bulk Saving].
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Įrašymas

Fokusavimo valdymas po įrašymo                         
(po fokusavimas/ fokusavimo eilė)
Galimos veiksenos: 

Fotoaparatas gali atlikti įrašymą pliūpsnio režimas su tokia pačia vaizdo kokybe, kaip 6K/4K 
nuotraukų įrašymas, automatiškai perkeldama fokusavimą į skirtingas sritis.
Su po fokusavimo režimu, po įrašymo galite pasirinkti norimas sritis ekrane ir išsaugoti 
nuotraukas, kuriose pasirinkti taškai yra sufokusuoti.
Su fokusavimo eilės funkcija taip pat galite sujungti kelias nuotraukas su skirtingomis židinio 
sritimis ir išplėsti fokusavimo intervalą.
• Įrašant vaizdus, skirtus fokusavimo eilei, rekomenduojame naudoti trikojį.
• Naudokite UHS 3 greičio klasės kortelę. (9 psl.)

Filmavimas su po fokusavimo režimu

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite nuotraukos dydį. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Post Focus]

[6K 18M] [4:3]: (4992x3744)      [3:2]: (5184x3456)

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

* Ekrane gali būti padidintas naudojant [Ex. Tele Conv.].
3 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad išeitumėte iš meniu.
4 Nustatykite kompoziciją ir paspauskite užrakto mygtuką 

iki pusės
• Automatinis fokusavimas aptiks fokusavimo sritis ekrane. 

(Išskyrus ekrano kraštus)
• Jei jokių ekrano sričių sufokusuoti negalima, ekranas (A), 

mirksės. Įrašymas šiuo atveju neįmanomas.
5 Paspauskite užrakto mygtuką iki galo, kad pradėtumėte 

įrašymą.
• Fokusavimo taškas automatiškai pasikeičia įrašant. Kai 

piktograma (B) dingsta, įrašymas automatiškai baigiasi.

Nuo momento, kai paspaudžiate užrakto mygtuką iki pusės, iki įrašymo pabaigos:
• Išlaikykite tą patį atstumą iki objekto ir tą pačią kompoziciją. 
• Nenaudokite priartinimo.

• Filmas bus įrašytas [Rec Format] nustačius į [MP4]. (Garsas nebus įrašytas).
• Kai yra įjungta [Auto Review], bus rodomas ekranas, kuriame galėsite pasirinkti norimą 

fokusavimo sritį. (45 psl.)

6K
4:3
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Įrašymas

Kaip pasirinkti norimą fokusavimo zoną ir išsaugoti paveikslėlį

1 Pasirinkite vaizdą su [ ] piktograma atkūrimo ekrane ir paspauskite .
2 Palieskite norimą fokusavimo zoną.

• Jei sufokusuota nuotrauka pasirinktoje srityje yra neprieinama, 
bus rodomas raudonas kadras. Šiuo atveju negalėsite išsaugoti 
nuotraukos.

• Negalėsite pasirinkti ekrano kraštų.

• Palietus [ ] bus padidintas ekranas. Galite tiksliai sureguliuoti 
fokusavimą, vilkdami slankiklį išplėstame ekrane. (Taip pat 
galite atlikti tą pačią operaciją, paspausdami /.)

3 Palieskite [ ] , jei norite išsaugoti nuotrauką.
• Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu.

Kelių nuotraukų sujungimas, siekiant išplėsti fokusavimo diapazoną
(fokusavimo eilė)

1 2 žingsnyje iš „Kaip pasirinkti norimą fokusavimo zoną ir išsaugoti nuotrauką” 
palieskite [ ].

2 Palieskite jungimo būdą.

[Auto Merging]

Automatiškai pasirenka nuotraukas, tinkamas jungimui, ir apjungia jas 
į vieną nuotrauką.
• Pirmenybė teikiama nuotraukoms su artimesniu židinio nuotoliu.
• Kai šis elementas yra pasirinktas, nuotraukos bus sujungtos į vieną 

ir gauta nuotrauka bus išsaugota.

[Range Merging] Sulieja nuotraukas su nurodytomis fokusavimo sritimis į vieną 
nuotrauką.

3 (Pasirinkus [Range Merging]) palieskite norimą 
fokusavimo zoną.

• Nurodykite bent dvi sritis.
• Taip pat bus pasirinktos fokusavimo zonos tarp šių dviejų 

sričių ir bus rodoma sujungta fokusavimo zona.
• Pilkos zonos rodo sritis, kurias pasirinkus sujungta nuotrauka 

gali atrodyti nenatūraliai, ir sritis, kurių negalima pasirinkti.

• Vėl palieskite fokusavimo zoną, norėdami atšaukti pasirinkimą.
4 Palieskite [ ], norėdami sujungti nuotraukas ir 

išsaugoti gautą vaizdą.
• Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu.

• Fotoaparatas gali automatiškai ištaisyti nuotraukų neatitikimus, 
sukeltus fotoaparato drebėjimo. Juos ištaisius vaizdo kampas šiek 
tiek susiaurėja, kai nuotraukos yra sujungiamos.

Fn2

Fn1

Fn2

Fn2

Fn2
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Įrašymas

Fotografavimas su laiko praradimu/Sustabdyto 
judesio animacija
Galimos veiksenos: 

Nuotraukas galima fotografuoti su laiko praradimu arba 
sustabdyto judesio animacija. Be to, padarytos nuotraukos gali 
būti sujungtos į filmą.

• Nustatykite datą ir laiką iš anksto. (14 psl.)
• Įrašytos nuotraukos yra rodomos kaip grupės nuotraukos.

Fotografavimas automatiškai nustatytais intervalais ([Time Lapse Shot])

Fotoaparatas gali automatiškai fotografuoti objektus, pavyzdžiui, gyvūnus ar augalus, 
nustatytais intervalais, ir sukurti filmą.
1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Time Lapse/Animation] → [Mode] → [Time Lapse Shot]

3 Paspauskite /, norėdami pasirinkti elementą, ir nustatykite.

[Start Time]

[Now] Pradeda įrašinėti visiškai nuspaudus užrakto mygtuką.

[Start Time Set]
/: Pasirinkite elementą (valandos/minutės)
/: Nustatymas
[MENU/SET]: Set

[Shooting 
Interval]/
[Image Count]

Gali būti nustatyti įrašymo intervalai ir nuotraukų skaičius.
/: Pasirinkite elementą (min/s/nuotraukų skaičius)
/: Nustatymas
[MENU/SET]: Set

4 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad išeitumėte iš meniu.
5 Paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

• Įrašymas prasideda automatiškai.
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Kurti sustabdyto judesio nuotraukas ([Stop Motion Animation])

Sustabdyto judesio filmas sukuriamas suduriant nuotraukas.
1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Time Lapse/Animation] → [Mode] → [Stop Motion Animation]

3 Paspauskite /, norėdami pasirinkti elementą, ir nustatykite.

[Auto Shooting]
[ON] Automatiškai fotografuoja nustatytu įrašymo intervalu.

[OFF] Skirta fotografuoti rankiniu būdu, po vieną kadrą.

[Shooting Interval]

(tik tada, kai [Auto Shooting] yra nustatytas į [ON])
/: Pasirinkite elementą (sekundė)
/: Nustatymas
[MENU/SET]: Set

4 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad išeitumėte iš meniu.
5 Paspauskite užrakto mygtuką iki galo.
6 Perkelti objektą, norėdami spręsti dėl kompozicijos.

• Pakartoti įrašymą tuo pačiu būdu.
7 Palieskite [ ], jei norite baigti įrašymą.

• Taip pat galima baigti, pasirinkus [Time Lapse/Animation] iš 
[Rec] režimo meniu, tada paspaudus [MENU/SET].

• Kai [Auto Shooting] yra nustatytas ties [ON], pasirinkite [End] 
patvirtinimo ekrane.

 (Jei buvo pasirinkta[Pause], paspauskite užrakto mygtuką iki 
galo, norėdami tęsti įrašymą.)

Filmų kūrimas iš įrašytų nuotraukų

Norėdami sukurti filmą po fotografavimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1 Pasirinkite filmų kūrimo metodus.

• Įrašymo formatas yra nustatytas į [MP4].

[Rec Quality] Nustato filmo kokybę.

[Frame Rate] Nustato kadrų per sekundę skaičių.
Kuo didesnis skaičius, tuo tolygesnis bus filmas.

[Sequence]

[NORMAL]:
Suduria nuotraukas kartu įrašymo tvarka.
[REVERSE]:
Suduria nuotraukas kartu atvirkštine įrašymo tvarka.

2 Paspausdami / mygtuką pasirinkite [OK], tada paspauskite [MENU/SET] mygtuką.

30
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Įrašymas

Fotografavimas automatiškai reguliuojant 
nustatymus (įrašymas kadreliuose)
Galimos veiksenos: 

Galite padaryti keletą nuotraukų, automatiškai reguliuodami nustatymą spausdami užrakto 
mygtuką.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)
MENU  →  [Rec] → [Bracket] → [Bracket Type]

Ekspozicijos 
kadravimas

Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami atlikti įrašymą, 
reguliuojant ekspoziciją. (49 psl.)
• Yra išjungtas įrašant ir naudojant blykstę.

Diafragmos 
kadravimas

Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami atlikti įrašymą, 
reguliuojant diafragmą. (49 psl.)
• Galima diafragmos pirmumo AE režime arba kai ISO 

jautrumas yra nustatytas į [AUTO] rankinio išlaikymo 
režimą.

Fokusavimo 
kadravimas

Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami atlikti įrašymą, 
reguliuojant židinio padėtį. (49 psl.)

*
Baltos spalvos 
balanso rėmelis

Paspauskite užrakto mygtuką vieną kartą, norėdami 
padaryti tris nuotraukas su automatiškais skirtingais baltos 
spalvos balanso nustatymais. (50 psl.)

*
Baltos spalvos 
balanso rėmelis
(Spalvų temperatūra)

Paspauskite užrakto mygtuką vieną kartą, norėdami 
padaryti tris nuotraukas su automatiškais skirtingais baltos 
spalvos balanso nustatymais. (50 psl.)
• Veikia, kai baltos spalvos balansas yra nustatytas į [ 1 ],
 [ 2 ], [ 3 ] arba [ 4 ].

* Negalima pasirinkti išmaniajame auto plius režime arba kūrybinio valdymo režime, arba kai 
įjungtas fotografavimo serijomis įrašymas arba [Quality] nustatyta į [RAW ], [RAW ], arba 
[RAW].

2 Paspauskite /, norėdami pasirinkti [More settings], tada spauskite 
[MENU/SET].
• Daugiau informacijos apie [More settings] skaitykite puslapyje, kuriame aprašoma kiekviena 

funkcija.
• Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad išeitumėte iš meniu.

3 Sufokusuokite ir fotografuokite.

■ Kaip išjungti kadravimą
Pasirinkite [OFF] 1 žingsnyje.
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Įrašymas

Ekspozicijos kadravimas

■ Apie [More settings] (2 žingsnis 48 psl.)

[Step]

Nustato daromų nuotraukų skaičių ir ekspozicijos kompensavimo 
intervalą.
[3•1/3] (Padaro tris nuotraukas su 1/3 EV intervalu) į
[7•1] (Padaro septynias nuotraukas su 1 EV intervalu) 

[Sequence] Nustato, kokia tvarka bus daromos nuotraukos.

[Single Shot Setting]*

[ ]: Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate užrakto mygtuką, padaro vieną 
nuotrauką.
[ ]: Kai paspaudžiate užrakto mygtuką vieną kartą, padaro visas 
reikiamas nuotraukas.

* Neveikia serijos įrašymo režimu. Naudojant pliūpsnio įrašymą, jei laikysite nuspaudę užrakto 
mygtuką, įrašymas bus vykdomas nuolat, kol bus padarytas tam tikras skaičius nuotraukų.

Diafragmos kadravimas

Įrašymo režimas: 

■ Apie [More settings] (2 žingsnis 48 psl.)

[Image Count]

[3], [5]: Padaro tam tikrą skaičių nuotraukų su skirtingomis diafragmos 
reikšmėmis iš nurodyto intervalo,  atsižvelgiant į pradinę diafragmos 
reikšmę.
[ALL]: Daro nuotraukas naudodamas visas diafragmos reikšmes.

• Naudojant pliūpsnio įrašymą, jei laikysite nuspaudę užrakto mygtuką, įrašymas bus vykdomas 
nuolat, kol bus padarytas tam tikras nuotraukų skaičius.

• Galimos diafragmos vertės priklauso nuo objektyvo.

Fokusavimo laikiklis

■ Apie [More settings] (2 žingsnis 48 psl.)

[Step] Nustato intervalą tarp fokusavimo pozicijų.

[Image Count]* Nustato, kiek nuotraukų bus daroma paeiliui.

[Sequence]

[0/-/+]: Darant nuotraukas, pakaitomis perkelia židinio padėtį arčiau ir 
toliau intervale, esančiame centre nuo pradinės padėties.
[0/+]: Darant nuotraukas, perkelia židinio padėtį tolyn nuo pradinės 
padėties.

* Neveikia serijos įrašymo režimu. Naudojant pliūpsnio įrašymą, jei laikysite nuspaudę užrakto 
mygtuką, įrašymas bus vykdomas nuolat, kol bus padarytas tam tikras skaičius nuotraukų.

• Nuotraukos, padarytos su Fokusavimo laikikliu, rodomos kaip grupinių nuotraukų rinkinys.
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Įrašymas

 Baltos spalvos balanso rėmelis

■ Apie [More settings] (2 žingsnis 48 psl.)

Pasukite valdymo ratuką, sureguliuokite korekcijos 
diapazoną ir paspauskite [MENU/SET].

: Horizontalus (nuo [A] iki [B])

: Vertikalus (nuo [G] iki [M])

• Taip pat galite nustatyti korekcijos diapazoną palietę [ ]/[ ]/
 [ ]/[ ].

Baltos spalvos balanso rėmelis (spalvų temperatūra)

■ Apie [More settings] (2 žingsnis 48 psl.)

Pasukite valdymo ratuką, sureguliuokite korekcijos 
diapazoną ir paspauskite [MENU/SET].

• Taip pat galite nustatyti korekcijos diapazoną palietę [ ]/[ ].

GGGG

AAAA BBBB

MMMM

±300K

5500K5500K
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Įrašymas

Vaizdo stabilizatorius
Fotoaparatas gali aktyvuoti objektyvo vaizdo stabilizatorių arba korpuso vaizdo stabilizatorių, 
arba aktyvuoti abu ir dar veiksmingiau sumažinti virpėjimą. (Dvigubas I.S. režimas) Taip 
pat palaikomas (Dvigubas I.S. režimas , , ), kuris užtikrina efektyvesnę korekciją. 
Filmavimui galite naudoti 5-ašį hibridinį vaizdo stabilizatorių, kuris naudoja objektyvo vaizdo 
stabilizatorių, įmontuotą vaizdo stabilizatorių ir elektroninį vaizdo stabilizatorių.
• Kuris vaizdo stabilizatorius bus aktyvuotas, priklauso priklausomai nuo objektyvo. Šiuo metu 

aktyvuota vaizdo stabilizatoriaus piktograma rodoma įrašymo ekrane.

Fotografuojant Filmuojant
„Panasonic“ objektyvai yra suderinami 
su Dvigubo I.S. režimu
(pagal „Micro Four Thirds“ sistemos 
standartą)
• Norėdami gauti naujausią informaciją apie 

suderinamus lęšius, eikite į mūsų svetainę.
• Jei įrašymo ekrane nerodoma [DUAL2] 

arba [DUAL] piktograma, net kai 
naudojamas suderinamas objektyvas, 
atnaujinkite objektyvo aparatinę 
programinę įrangą į naujausią versiją.

 (10 psl.)

Objektyvas + korpusas 
(Dvigubas I.S.)
( )

Objektyvas + korpusas 
(Dual I.S.) ( )
5-ašis hibridinis
( )*

Objektyvai, suderinami su vaizdo 
stabilizavimo funkcija
(pagal „Micro Four Thirds“ sistemos 
standartą /„Four Thirds“ sistemos 
standartą)

Objektyvas arba 
korpusas
( )

Objektyvas arba 
korpusas ( ),
5-ašis hibridinis
( )*

Objektyvai, nesuderinami su vaizdo 
stabilizavimo funkcija
(pagal „Micro Four Thirds“ sistemos 
standartą /„Four Thirds“ sistemos 
standartą) Korpusas ( )

Korpusas ( ),
5-ašis hibridinis
( )*Kai naudojate „Leica“ objektyvo 

montavimo adapterį (pasirinktinai) 
(galima įsigyti pasirinktinai) arba 
prijungiate kito gamintojo adapterį

* Kai [E- Stabilization (Video)] yra nustatytas į [ON]
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Įrašymas

Galimos veiksenos: 

• Naudodami keičiamą objektyvą su O.I.S. jungikliu (pvz., H-ES12060), stabilizavimo funkcija 
yra aktyvuojama, jei objektyvo OIS jungiklis yra nustatytas į [ON]. (Įsigyjant prietaisą [ ] yra 
nustatytas)

Pasirinkite meniu. (26 psl.)
MENU  →  [Rec] → [Stabilizer]

[Operation 
Mode]

[ ]
([Normal])

Fotoaparato virpėjimas koreguojamas aukštyn / žemyn, kairėn / 
dešinėn ir sukimosi judesiais.

[ ]
([Panning])

Fotoaparato virpėjimas koreguojamas ištaisyta aukštyn/žemyn 
judesiais.
Šis režimas yra idealus kadravimui (fotografavimo metodas, 
sukant fotoaparatą ir sekant objektą, kuris ir toliau juda tam tikra 
kryptimi).

[OFF]
[Stabilizer] neveikia. ([ ])
• Kai naudojate objektyvą su O.I.S. jungikliu, nustatykite jungiklį į 

[OFF].

[E-Stabilization 
(Video)]

Virpėjimas filmuojant ištaisomas palei vertikalią, horizontalią, posvyrio, 
polinkio ir pokrypio ašis naudojant objektyvo vaizdo stabilizatorių, įmontuotą 
vaizdo stabilizatorių ir elektroninį vaizdo stabilizatorių. (5-ašis hibridinis vaizdo 
stabilizatorius)
[ON]/[OFF]
• Kai yra pasirinktas [ON], įrašytų filmų kampas gali būti siauresnis.

[Focal Length 
Set]

Jei židinio nuotolis nėra nustatytas automatiškai, galite jį nustatyti rankiniu būdu. 
(52 psl.)
• Kai nustatytas rankiniu būdu pasirinktas židinio nuotolis, įjungus fotoaparatą 

rodomas patvirtinimo langas, kuriame turite pakeisti židinio nuotolio 
parametrą.

Objektyvo židinio nustatymas

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Stabilizer] → [Focal Length Set]

2 Įveskite židinio nuotolį.
 /: Pasirinkite elementą (skaitmenį); /: Nustatymas
3 Spauskite [MENU/SET].
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Įrašymas

Teleskopinio efekto didinimas
Galimos veiksenos: 

Papildomas Tele konvertavimas leidžia fotografuoti, o nuotraukos išdidinamos nepabloginant 
vaizdo kokybės.

Fotografuojant [Ex. Tele Conv.]
([Rec])

1.4x: [  M]
2.0x: [  S]
1.4x: Įrašant 6K/4K nuotraukas* ([16:9]/[1:1])
1.5x: Įrašant 6K/4K nuotraukas* ([3:2])
1.6x: Įrašant 6K/4K nuotraukas* ([4:3])
* Tik tada, kai yra nustatytas [4K O 8M], [4K 8M]

• Nustatykite vaizdo dydį į [M] arba [S] (nuotraukų dydžiai, pažymėti ), o kokybę nustatykite į 
[A] arba [›].

Filmuojant [Ex. Tele Conv.]
([Motion Picture])

1.4K (filmo dydis yra nustatytas į [4K] arba [C4K] iš [Rec 
Quality])
2.7 k (filmo dydis yra nustatytas į [FHD] iš [Rec Quality])

■ Didina priartinimą tokiais žingsniais
• Gali būti naudojama tik įrašant nuotraukas.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Ex. Tele Conv.] → [ZOOM]

2 Nustatykite funkcijų mygtuką į [Zoom Control]. (28 psl.)
3 Paspauskite funkcinį mygtuką.
4 Paspauskite / arba /.
 /: Tele (Padidina toli esantį objektą)

 /: Wide (išplečia matymo kampą)
• Mastelio keitimo operacija nutraukiama, vėl paspaudžiamas kai funkcijos mygtukas arba kai 

praeina tam tikras laikas.

■ Priartinimo nustatymas į maksimalų lygį
Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Ex. Tele Conv.] → [TELE CONV.]
MENU  →  [Motion Picture] → [Ex. Tele Conv.] → [ON]
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Fotografavimas su išorine blykste             
(įsigyjama atskirai)
Galimos veiksenos: 

Galite pridėti blykstę (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: įsigyjamas atskirai) ir 
fotografuoti su ja.
• Skaitykite naudojimo išorinės blykstės instrukcijas apie tai, kaip prijungti išorinę blykstę.

■ Įstumiamo adapterio išėmimas
Fotoaparatas turi įstumiamo adapterio dangtelį, pritvirtintą prie 
įstumiamo adapterio.
Išimkite įstumiamą adapterį traukdami jį į 2 rodykle 
nurodyta kryptimi, tuo pat metu spausdami jį 1 rodykle 
nurodyta kryptimi.

Toliau išvardytais atvejais blykstė yra nustatyta į [Œ] (priverstinis blykstės 
išjungimas).

• Filmuojant
• Įrašant 6K/4K nuotraukas
• Įrašant su pofokusavimo funkcija
• Kada naudoti elektroninį užraktą

• Kai yra nustatytas vaizdo efektas iš [Filter 
Effect] iš [Filter Settings] 

• Kai [Silent Mode] yra nustatytas į [ON]
• Kai [HDR] yra nustatytas į [ON]

Blykstės režimo keitimas

Galimos veiksenos: 

Nustatykite blykstę, kad ji atitiktų įrašomą medžiagą.
Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Rec] → [Flash] → [Flash Mode]

‰ ([Forced Flash On])
([Forced On/Red-Eye])

Blykstė suveikia kiekvieną kartą, nepriklausomai nuo įrašymo 
sąlygų.
• Naudokite, kai jūsų objektas yra silpnai apšviestas arba kai 

fotografuojate fluorescencinėje šviesoje.

([Slow Sync.])
([Slow Sync./Red-Eye])

Fotografuojant peizažą tamsiame fone, ši funkcija sulėtina užrakto 
greitį, kai suveikia blykstė. Tamsus kraštovaizdžio fonas tampa 
ryškesnis.
• Naudokite šį režimą, kai fotografuojate žmones tamsiame 

fone.
• Naudojant lėtesnį greitį, gali susilieti judesiai. Naudodami 

trikojį galite padidinti nuotraukas.

Œ ([Forced Flash Off])
Blykstė neveikia jokiomis įrašymo sąlygomis.
• Naudokite, kai fotografuojate ten, kur neleidžiama naudoti 

blykstės.
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Filmavimas
Galimos veiksenos: 

Kamera gali įrašyti 4K filmus MP4 arba MOV formatu arba raiškiuoju filmų formatu, atitinkančiu 
AVCHD standartą. Įrašomas stereo garsas.

1 Pradėkite įrašymą paspaudę filmavimo mygtuką.
 A  Praėjęs įrašymo laikas
 B  Galimas įrašymo laikas

• Galima filmuoti atitinkamai kiekvienu režimu.
• Filmuojant mirksi įrašymo būsenos indikatorius (raudonas) C.
• Paspaudę atleiskite filmavimo mygtuką dešinėje.
• Prieš įrašant, galimo įrašymo laiko ekrane rodomas įrašymo 

laikas, priklausomai nuo laisvos vietos kortelėje; įrašymo metu 
jis rodo likusį nepertraukiamo įrašymo laiką.

• h: val., m: min., s: sekundė

2 Įrašymas sustabdomas paspaudus filmavimo 
mygtuką dar kartą.
• Filmuojant taip pat galima daryti nuotraukas, iki galo 

nuspaudžiant užrakto mygtuką. (Išskyrus kūrybinio filmavimo režimą)
• Kūrybinio video režimu, filmai įrašomi pasirinktu ISO jautrumu; kituose režimuose jie įrašomi 

naudojant [AUTO] (filmams).

• [AVCHD]:
 Galite ir toliau įrašinėti be pertraukos, net jei failo dydis viršija 4 GB, tačiau filmuotas failas bus 

padalintas.
• [MP4] (su [Rec quality] dydžiu [FHD]):
 Galite tęsti įrašymą be pertraukos, net jei nuolatinio įrašymo trukmė viršija 30 minučių arba failo 

dydis viršija 4 GB, tačiau filmuotas failas bus padalintas ir registruojamas/atkuriamas atskirai.
• [MP4] (su [REC Quality] dydžiu [4K]), [MP4 (LPCM)] arba [MOV]:
 Filmo failas šiais atvejais bus įrašytas ir atkuriamas atskiruose failuose. (galite tęsti įrašymą be 

pertrūkių.)
– Kai naudojate SDHC atminties kortelę: Jei failo dydis viršija 4 GB
– Kai naudojate SDXC atminties kortelę: Jei nuolatinis įrašymo laikas viršija 3 valandas ir 4 minutes 

arba jei failo dydis viršija 96 GB

1m37s1m37s

3s3s



DVQX1064 (LT)56

Įrašymas

■ Formato, dydžio ir įrašymo greičio nustatymas
MENU  →  [Motion Picture] → [Rec Format]

[AVCHD] Šis duomenų formatas tinka atkuriant aukštos raiškos televizoriuje ir t.t.,

[MP4] Šis duomenų formatas tinka atkuriant kompiuteryje ir t.t.

[MP4 (LPCM)] MP4 duomenų formatas vaizdo redagavimui.

[MOV] Duomenų formatas vaizdo redagavimui.

MENU  →  [Motion Picture] → [Rec Quality]
Pasirinkus [AVCHD] 

Elementas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

greitis Bitų dažnis YUV/bit Paveikslėlio 
glaudinimas

[FHD/28M/60p]*1

59.94Hz
(NTSC)

1920x1080 59.94p 28 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/17M/60i] 1920x1080 59.94i 17 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/24M/30p] 1920x1080 59.94i*2 24 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/24M/24p] 1920x1080 23.98p 24 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/28M/50p]*1

50.00Hz
(PAL)

1920x1080 50.00p 28 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/17M/50i] 1920x1080 50.00i 17 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/24M/25p] 1920x1080 50.00i*3 24 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

*1 AVCHD Progresinis
*2 Jutiklio išvestis: 29,97 kadrų/s
*3 Jutiklio išvestis: 25,00 kadrų/s

Pasirinkus [MP4]

Elementas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

greitis Bitų dažnis YUV/bit Paveikslėlio 
glaudinimas

[4K/100M/30p]

59.94Hz
(NTSC)

3840x2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/100M/24p] 3840x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/28M/60p] 1920x1080 59.94p 28 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/20M/30p] 1920x1080 29.97p 20 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/24M/24p] 1920x1080 23.98p 24 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/100M/25p]
50.00Hz

(PAL)

3840x2160 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/28M/50p] 1920x1080 50.00p 28 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/20M/25p] 1920x1080 25.00p 20 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/24M/24p] 24.00Hz
(CINEMA) 1920x1080 24.00p 24 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP
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Pasirinkus [MP4 (LPCM)], [MOV]

Elementas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

greitis Bitų dažnis YUV/bit Paveikslėlio 
glaudinimas

[C4K/10bit/150M/24p]

59.94Hz
(NTSC)

4096x2160 23.98p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/24p] 4096x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/8bit/150M/60p] 3840x2160 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/10bit/150M/30p] 3840x2160 29.97p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/30p] 3840x2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/10bit/150M/24p] 3840x2160 23.98p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/24p] 3840x2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/60p] 1920x1080 59.94p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/30p] 1920x1080 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/24p] 1920x1080 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

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

50.00Hz
(PAL)

3840x2160 50.00p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/10bit/150M/25p] 3840x2160 25.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/25p] 3840x2160 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/50p] 1920x1080 50.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/25p] 1920x1080 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[C4K/10bit/150M/24p]

24.00Hz
(CINEMA)

4096x2160 24.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[C4K/8bit/100M/24p] 4096x2160 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/10bit/150M/24p] 3840x2160 24.00p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Ilgas GOP

[4K/8bit/100M/24p] 3840x2160 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[FHD/8bit/100M/24p] 1920x1080 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

• Filmai 4:2:2/10 bitų formatu yra skirti redagavimui kompiuteryje, vaizdo produkcijai. Todėl jie 
nepalaiko „Panasonic“ pagamintų televizorių, magnetofonų ir grotuvų.

• Kai [MP4 (LPCM)] arba [MOV] yra nustatytas į kūrybinį video režimą, galite pasirinkti šiuos 
nustatymus naudodami [Anamorphic (4:3)].

Elementas Sistemos 
dažnis Dydis Kadrų 

greitis Bitų dažnis YUV/bit Paveikslėlio 
glaudinimas

[4K/A/150M/60p]
59.94Hz
(NTSC)

3328x2496 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/A/100M/30p] 3328x2496 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/A/100M/24p] 3328x2496 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/A/150M/50p] 50.00Hz
(PAL)

3328x2496 50.00p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/A/100M/25p] 3328x2496 25.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP

[4K/A/100M/24p] 24.00Hz
(CINEMA) 3328x2496 24.00p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Ilgas GOP
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Kaip nustatyti fokusavimą įrašant filmus ([Continuous AF])

Galimos veiksenos: 

Fokusavimas keičiasi priklausomai nuo fokusavimo režimo aplinkos (32 psl.) ir [Continuous AF] 
nustatymų per [Motion Picture] meniu.

Fokusavimo 
režimas [Continuous AF] Nustatymų aprašymas

[AFS]/[AFF]/
[AFC]

[ON] Įrašymo metu fotoaparatas automatiškai išlaiko 
fokusavimą į objektus.

[OFF] Fotoaparatas palaiko fokusavimo padėtį įrašymo 
pradžioje.

[MF] [ON]/[OFF] Galite sufokusuoti rankiniu būdu. (36 psl.)

Parametrų pritaikymas automatiniam fokusavimui filmų įrašymui
([AF Custom Setting (Video)])

Galimos veiksenos: 

MENU  →  [Motion Picture] → [AF Custom Setting (Video)]

[ON] Įrašo filmuotą medžiagą naudojant individualius automatinio fokusavimo parametrus.

[OFF] Įrašo filmuotą medžiagą naudojant numatytuosius automatinio fokusavimo veikimo 
parametrus.

[SET]

[AF Speed]
Nustato greitį, kuriuo juda fokusavimas auto fokusavimo metu.
[+] pusė: Fokusavimas juda greičiau.
[-] pusė: Fokusavimas juda lėčiau.

[AF Sensitivity]

Nustato auto fokusavimo sekimo jautrumą.
[+] pusė: Kai atstumas iki objekto žymiai pasikeičia, fotoaparatas 
pritaiko fokusavimą iš karto.
[-] pusė: Kai atstumas iki objekto žymiai pasikeičia, fotoaparatas 
šiek tiek palaukia prieš priderindamas fokusavimą.

Laiko kodo įrašymo metodo nustatymas

Galimos veiksenos: 

Šis prietaisas automatiškai įrašo laiko kodą filmavimo metu.
• Laiko kodai neįrašomi filmams, kurie įrašomi, kai [Rec Format] yra 

nustatytas į [MP4].
TC 00:01:30:00
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MENU  →  [Motion Picture] → [Time Code]

[Time Code 
Display] Nustatykite, ar laiko kodas bus rodomas įrašymo ekrane/atkūrimo ekrane.

[Count Up]

Nustatomas laiko kodo skaičiavimo metodas.
[REC RUN]:
Skaičiuoja laiko kodą tik filmuojant.
[FREE RUN]:
Skaičiuoja laiką kodą net tada, kai nevyksta įrašymas (įskaitant atvejus, kai šis 
prietaisas yra išjungtas).

[Time Code 
Value]

Nustato pradžios tašką (pradžios laikas) laiką kodui.
[Reset]:
Nustato 00:00:00:00 (valandos: minutė: sekundė: kadras)
[Manual Input]:
Rankiniu būdu įveda valandas, minutes, sekundes ir kadrą.
[Current Time]:
Nustato valandas, minutes ir sekundes, dabartinį laiką ir nustato kadrą 00.

[Time Code 
Mode]

Nustatomas laiko kodo įrašymo metodas.
[DF] (nuleidžiamas kadras):
Fotoaparatas keičia skirtumą tarp įrašyto laiko ir laiko kodo.
• Sekundės ir kadrai yra atskirti “.“. (Pavyzdžiui, 00:00:00.00)
[NDF] (Nenuleidžiamas kadras):
Įrašo laiko kodą be nuleidžiamo kadro.
• Sekundės ir kadrai yra atskirti “.“. (Pavyzdžiui, 00:00:00:00)

[HDMI Time Code 
Output]

Sukuria laiko kodą vaizdams per HDMI.

• [HDMI Time Code Output] galima nustatyti tik kūrybiniu video režimu.
• Naudojant HDMI išvestį ir įrašant vaizdo įrašus, kurie neturi laiko kodų (pvz., 

kai [REC Format] yra nustatytas į [MP4]), laikas kodas neįtraukiamas.
• Prietaiso ekranas gali patamsėti, priklausomai nuo prijungto prietaiso.

■ Laiko kodo įtraukimo sąlygos HDMI išvesčiai
Laiko kodas yra įtraukiamas į video iš HDMI išvesties tik tada, kai yra įvykdomos visos šios 
sąlygos.

Įrašinėjant
• Kai [HDMI Time Code Output] yra nustatytas į 

[ON].
• Kūrybinio video režimu.
• Kai [Rec Format] yra nustatytas į [AVCHD], 

[MP4 (LPCM)] arba [MOV].

Atkūrimo metu
• Kai [HDMI Time Code Output] yra nustatytas į 

[ON].
• Atkuriant filmu, įrašytus kūrybiniu video režimu.
• Kai [HDMI Mode (Play)] iš [TV Connection] yra 

nustatytas į [AUTO].
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Filmų įrašymas kūrybiniu video režimu
Recording Mode: 

Galima rankiniu būdu pakeisti diafragmą ir ISO jautrumą ir įrašyti filmuotą medžiagą.

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].

2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)
MENU  →  [Creative Video] → [Exposure Mode] → [P]/[A]/[S]/[M]

• Diafragmos reikšmės P, A, S arba M užrakto greičio keitimas yra toms pats kaip nustatymo 
režimų pasirinkimo ratuko veikimas.

3 Paspauskite filmavimo (arba užrakto) mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
• Priartinimo mygtuko arba mygtuko veikimo garsas gali būti įrašomas, kai jis yra naudojamas 

filmavimo metu.
 Naudojant liečiamąsias piktogramas, filmuojant prietaisas gali veikti tyliai.

 1  Palieskite [ ].
 2  Palieskite piktogramą.

        : Mastelio keitimas  : Ekspozicijos kompensavimas

        F: Diafragmos reikšmė  ISO/GAIN: ISO jautrumas/didinimas (dB)

        SS: Užrakto greitis  : Mikrofono lygio reguliavimas
 3  Vilkite slankiklį, norėdami tai nustatyti.

        [ ]/[ ]: Lėtai keičia nustatymą

        [ ]/[ ]: Greitai keičia nustatymą

4 Paspauskite filmavimo mygtuką arba užrakto mygtuką, norėdami 
sustabdyti filmo įrašymą.

• Kūrybiniu video režimu galite nustatyti ISO jautrumo vertę, kuri patenka žemiau diapazono ribų.
– [AUTO], nuo [200] iki [12800] (nuo [100] iki [12800] jei nustatytas [Extended ISO])
– Viršutinė [AUTO] ISO jautrumo riba: [6400] (kai [ISO Auto Upper Limit Setting] iš [ISO Sensitivity 

(video)] yra nustatytas ties [AUTO])
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Įrašymas su minimaliu baltu prisotinimu suspaudžiant perlaikytas dalis
(Kelio)

Kūrybiniu video režimu galite naudoti [Like709] iš [Photo Style], kuris suslegia perlaikytas dalis, 
kad būtų galima atlikti įrašymą su minimaliu sodrumu.

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Motion Picture] → [Photo Style]

3 Paspauskite / ir pasirinkite [Like709], tada paspauskite [Fn2].
4 Paspauskite /, norėdami pasirinkti kelio režimo nustatymą, tada paspauskite 

[MENU/SET].

[AUTO] Automatiškai reguliuoja perlaikytų dalių suspaudimo lygį.

[MANUAL]

Leidžia reguliuoti pagrindinį kelio tašką ir pagrindinį kelio nuolydį ir rankiniu 
būdu.
Paspauskite /, norėdami pasirinkti elementus ir spauskite /, 
norėdami pritaikyti.
[POINT] (pagrindinis kelio taškas), [SLOPE] (pagrindinis kelio 
nuolydis)
• Pasukite priekinį ratuką ir sureguliuokite pagrindinį kelio tašką; pasukite 

galinį ratuką ir sureguliuokite pagrindinį kelio nuolydį.

[Off] −

Įrašymas lėtu arba greitu judesiu ([Variable Frame Rate])

Sulėtintis filmai (įrašymas viršijant paleidimo greitį)
Nustatyti kadrų greitį, kai gaunama daugiau kadrų nei kadrų dažnio metu iš [Rec Quality]. 
Pavyzdys. Jei nustatėte [FHD/8 bit/100M/24p] į [48 fps] ir įrašote filmuotą medžiagą, galima 
išgauti 1/2 sulėtinto judesio efektą.

Greiti filmai (įrašymas sumažinant paleidimo greitį)
Nustatyti kadrų greitį, kai gaunama mažiau kadrų nei kadrų dažnio metu iš [Rec Quality]. 
Pavyzdys. Jei nustatėte [FHD/8 bit/100M/24p] ir [12 fps] ir įrašote filmuotą medžiagą, galima 
išgauti 2 k. pagreitinto judesio efektą.

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite elementą, kuris palaiko [Variable Frame Rate].

MENU  →  [Motion Picture] → [Rec Format]

• [MP4] nepalaiko [Variable Frame Rate].

MENU  →  [Motion Picture] → [Rec Quality]

• Turimi elementai įrašymui su [Variable Frame Rate] ekrane yra nurodyti kaip [VFR available].
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3 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Creative Video] → [Variable Frame Rate] → [ON]

4 Paspauskite /, norėdami pasirinkti kadrų dažnį 
įrašomam elementui.

5 Spauskite [MENU/SET].

• Automatinis fokusavimas neveikia.
• Garsas neįrašomas, kai kadrų dažnis yra skiriasi nuo [Rec Quality].
• Atkuriant filmus, įrašytus su [Variable Frame Rate], įrašymo trukmės rodmuo filmams viršutiniame 

dešiniajame ekrano kampe skirsis nuo rodomos įprastinės trukmės filmo atkūrimo metu.
 [ XXmXXs]: Tikrasis atkūrimo laikas
 [  XXmXXs]: Tikrasis praėjęs laikas, per kurį įrašėte filmą

Įrašymas trinant senus duomenis ([Loop Recording (video)])
• Tik tada, kai [Rec Format] yra nustatytas į [MP4 (LPCM)] arba [MOV] kūrybiniu video režimu.

MENU  →  [Creative Video] → [Loop Recording (video)]
Nustatymai: [ON]/[OFF]
• Nors vyksta įrašymas, praėjęs įrašymo laikas yra rodomas su [ ] 

(A) ir galimas įrašymo laikas (B) mažėja.
• Įrašant naudojama iki kortelės laisvos vietos, galimo įrašymo laiko 

ekranas dingsta ir fotoaparatas ir toliau filmuoja ir trina seniausią 
užfiksuotų duomenų segmentą. Bus išsaugotas filmas, kurio 
galimas įrašymo laikas (laikas, priklausomai nuo laisvos vietos 
kortelėje), matuojamas atgaline tvarka nuo taško, kur baigėsi 
įrašymas.

14m57s14m57s

3s3s
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Sumažina mirgėjimą ir horizontalias juostas vaizduose ([Synchro Scan])
• Ši funkcija galima, kai [Exposure Mode] yra nustatytas į [S] arba [M] kūrybinio vaizdo režimu.

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Creative Video] → [Synchro Scan] → [ON]

2 Pasirinkite RAW vaizdus su /, tada paspauskite [MENU/SET].
• Nustatykite užrakto greitį, žiūrėdami į ekraną taip, kad mirkčiojančios ir horizontalios juostos būtų 

sumažintos iki minimumo.
• Jei paspausite ir palaikysite /, užrakto greitis bus koreguojamas greičiau.
• Taip pat galite reguliuoti užrakto greičio nustatymą įrašymo ekrane mažesniais žingsniais nei 

įprastas tikslinimo metodas.

Sklandus fokusavimo persikėlimas į registruotą padėtį
([Focus Transition])

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Creative Video] → [Focus Transition] → [Focus Pull Setting] →
[POS 1]/[POS 2]/[POS 3]

3 Spauskite [ ].
4 Paspauskite /// ir pakoreguokite fokusavimą, tada spauskite [MENU/SET] 

mygtuką.
5 Nustatykite fokusavimo padėtį.

• Tai ta pati operacija, kaip fokusavimas rankiniu būdu. (36 psl.)
6 Spauskite [MENU/SET].

• Norėdami užsiregistruoti kitų objektų fokusavimo padėtis, pakartokite veiksmus nuo 2 iki 4.
• Pagal poreikį nustatykite toliau nurodytus elementus.

[Focus Transition Speed] Nustato fokusavimo judėjimo greitį.

[Focus Transition Rec] Įjungia fokusavimo perėjimą pradėjus filmavimą.

[Focus Transition Wait] Nustato laukimo laiką iki fokusavimo perėjimo pradžios.

7 Paspauskite /, norėdami pasirinkti [Start], tada spauskite [MENU/SET].
• Jei paspausite [DISP.], galėsite grįžti į nustatymų ekraną.
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8 Paspauskite filmavimo (arba užrakto) mygtuką, kad 
pradėtumėte įrašymą.
• Jei įjungėte [Focus Transition Rec] fokusavimo perėjimas bus 

pradėtas, kai pradedate filmo įrašymą.
9 Palieskite [POS 1], [POS 2] arba [POS 3], norėdami 

pradėti fokusavimo perėjimą.
• Tą pačią operaciją galima atlikti paspaudus /, pasirinkus 

padėtį, ir paspaudus [MENU/SET].
• MF vadovas parodys esamą fokusavimo padėtį A ir registruotą 

fokusavimo padėtį B.
• Paspauskite [ ], norėdami baigti fokusavimo perėjimą.

10 Paspauskite filmavimo mygtuką arba užrakto mygtuką, norėdami sustabdyti filmo 
įrašymą.

• Vykdant bet kurią toliau aprašytą operaciją, fokusavimo nustatymai panaikinami. Norėdami juos vėl 
naudoti, turite perregistruoti fokusavimo padėtis.

 

– Fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklio 
naudojimas

– Mastelio keitimo operacija
– Fokusavimo režimo įjungimas

– Įrašymo režimo įjungimas
– Objektyvo keitimas

• Išlaikykite tą patį atstumą iki objekto nustatę fokusavimo padėtį.
• Judantis fokusavimo greitis kinta priklausomai nuo naudojamo objektyvo.

Filmavimas su pasukimo ir mastelio keitimo funkcija išlaikant fiksuotą
kameros padėtį ([4K Live Cropping])

Apkarpydami filmą nuo 4K vaizdo kampo iki visiško ryškumo („Full High Definition“), galite 
įrašyti filmuotą medžiagą su slinkimu ir priartinimu / nutolinimu, laikant fotoaparatą fiksuotoje 
padėtyje.

 Panoraminis vaizdas Artinimas

• Filmo dydis automatiškai pasikeičia į [FHD].
• Įrašant tvirtai laikykite fotoaparatą.

1 Pasukite režimo ratuką į [ ].
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Creative Video] → [4K Live Cropping] → [40SEC]/[20SEC]

POS 2 POS 3POS 1

POS 1
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3 Nustatykite apkarpymo pradžios kadrą.
 A  Apkarpymo pradžios kadras

• Kai atliekate nustatymus pirmą kartą, rodomas 1920x1080 
apkarpymo pradžios kadro dydis. (Nustačius apkarpymo 
pradžios kadrą ir pabaigos kadrą, bus rodomas jūsų ką tik 
nustatytas pradžios ir pabaigos kadras).

• Fotoaparatas įsimins kadro padėtį ir dydį, net jei jis būtų 
išjungtas.

 

Valdymas 
mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

/// Palietimas Perkelia kadrą.

Suėmimas ir 
didinimas / 
mažinimas

Padidina / sumažina kadrą.

[DISP.] [Reset] Grąžina kadro padėtį į centrą, o jo dydį – į numatytąjį 
nustatymą.

[MENU/SET] [Set] Nustato kadro padėtį ir dydį.

4 Kartokite 3 veiksmą, o tada nustatykite apkarpymo 
pabaigos kadrą.

 B  Apkarpymo pabaigos kadras
5 Paspauskite filmavimo (arba užrakto) mygtuką, kad 

pradėtumėte įrašymą.
• Paspaudę iškart atleiskite filmavimo mygtuką (arba užrakto 

mygtuką).
• Praėjus nustatytam veikimo laikui įrašymas automatiškai 

baigiasi.
 Norėdami baigti įrašymą pusiaukelėje, spauskite filmavimo mygtuką (arba užrakto mygtuką) dar 

kartą.

■ Apkarpymo kadro padėties ir dydžio keitimas
Paspauskite , kol rodomas įrašymo ekranas, ir atlikite 3 ir 4 veiksmus.

■ Galima įrašyti su [Rec Format] ir [Rec Quality] parametrais

[Rec Format] [System Frequency] [Rec Quality]

[AVCHD] –

[MP4]

[59.94Hz (NTSC)] [FHD/28M/60p]/[FHD/20M/30p]

[50.00Hz (PAL)] [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p]

[24.00Hz (CINEMA)] –

[MP4 (LPCM)]
[MOV]

[59.94Hz (NTSC)] FHD/8bit/100M/60p]/[FHD/8bit/100M/30p]/
[FHD/8bit/100M/24p]

[50.00Hz (PAL)] FHD/8bit/100M/50p]/[FHD/8bit/100M/25p]

[24.00Hz (CINEMA)] [FHD/8bit/100M/24p]
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Filmų įrašymas naudojant prijungtą išorinį įrenginį
Išorinis monitorius/įrašymas (HDMI išvestis įrašymo metu)

Fotoaparato [HDMI] lizdą ir išorinį monitorių arba savirašį galite prijungti su HDMI laidu. 
HDMI išėjimas yra kontroliuojamas atskirai įrašymo ir atkūrimo operacijoms. Šiame skyriuje 
aprašomas HDMI išvesties valdymas įrašymui.
• Atkūrimo signalai išvedami naudojant [HDMI Mode (Play)] nustatytą į [TV connection] iš [Setup] 

meniu.

A  [HDMI] lizdas (A tipo)
B  HDMI laidas

C  Išorinis įrašymo įrenginys
D  Išorinis monitorius

• Naudokite laidą „High Speed HDMI cable“ su HDMI logotipu.
 HDMI standartų neatitinkantys laidai neveiks.
 Laidas „High Speed HDMI cable“ (D tipo su A kištuku, iki 1,5 m (4,9 pėdų) ilgio)

■ Laido laikiklio pritvirtinimas
Pritvirtinkite laido laikiklį, kad HDMI laidas arba USB laidas netyčia neatsijungtų arba siekiant 
apsaugoti [HDMI] arba USB lizdą nuo sugadinimo.
• Pavyzdys: Prijungimas prie HDMI laido
1 Stumiant A (1), įstumkite apkabos laido 

laikiklio dalį, norėdami jį išimti (2).
2 Fotoaparatą padėję ant stabilaus 

paviršiaus, laisvai prijunkite laido laikiklį 
prie montavimo įtaiso ant fotoaparato 
(3) ir pritvirtinkite laido laikiklį sukdami 
varžtus, kaip pažymėta (4, 5) rodyklėmis.

3 Pritvirtinkite HDMI laidą prie gnybto dalis 
(6).

4 Pastumkite laikiklio dalį, norėdami pridėti jį 
prie laido laikiklio (7).
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5 Prijunkite HDMI laidą prie [HDMI] lizdo (8).
 B  Palikite šiek tiek laisvumo, kad šios dalies ilgis
       būtų ne mažiau kaip 10 cm (0,33 pėdos).

• Taip pat galite prijungti HDMI laidą ir USB laidą 
tuo pačiu metu, kai pritvirtinamas laido laikiklis.

Laido laikiklio nuėmimas
Norėdami išimti laido laikiklį, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

• Rekomenduojame naudoti HDMI laidą, kurio didžiausias skersmuo – 6 mm (0,24 colio).
• Laikykite baterijos rankenos jungties dangtelį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jo neprarytų.

■ Pastabos ant vaizdų išvesties per HDMI (surūšiuota pagal fotografavimo režimus)

Įrašymo režimas

Vaizdo santykis

Išvesties nustatymas nustatomas 
iš [Rec Quality] per [Motion Picture] 
meniu.
• Kai yra nustatytas [Anamorphic 

(4:3)], ant abiejų išvesties vaizdų 
pusių matomos juodos juostos.

Išvesties nustatymas lemia [Aspect 
Ratio] nustatyti į [REC] režimo meniu.
• Juodos juostos pasirodo ant abiejų 

pusių vaizdų, išskyrus vaizdus, 
kurių kraštinių santykis yra [16:9].

Dydis/kadrų 
dažnis

Išvesties nustatymas priklauso 
nuo [Rec Quality] nustatymo ir 
[Down Convert] nustatymo [HDMI 
Rec Output], kurie abu yra [Motion 
Picture] meniu.

Išvesties nustatymas yra nustatomas 
pagal prijungtą prietaisą.

Išvesties bitų 
reikšmė

Išvesties nustatymas nustatomas 
iš [Rec Quality] per [Motion Picture] 
meniu.
• Jei prijungtas įrenginys nepalaiko 

[10 bit], nustatymas pasikeis į 8 
bitų.

• Galite nustatyti išvesties bitų 
reikšmę naudodami 4K/60p 
(4K/50p)

Išvesties nustatymas yra nustatomas 
pagal prijungtą prietaisą.

■ Išvesties bitų vertės 4K/60p (4K/50p) nustatymas
MENU  →  [Motion Picture] → [HDMI Rec Output] → [4K/60p Bit Mode] ([4K/50p Bit 

Mode])

Nustatymai: [4:2:2 10bit]/[4:2:0 8bit]
• Filmų negalima įrašyti į kortelę [4:2:2 10bit] per HDMI išvestį.
• Šis elementas veikia tik tada, kai [Rec Quality] yra nustatytas į [4K/8bit/150M/60p] arba 

[4K/8bit/150M/50 p] kūrybiniu video režimu.
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■ Vaizdo kokybės (dydis/kadrų dažnis nustatymas) HDMI išvesčiai
Konvertavimo į mažesnį dydis/kadrų dažnis, kai filmo dydis yra nustatytas į [4K] arba [C4K] iš 
[Rec Quality].

MENU  →  [Motion Picture] → [HDMI Rec Output] → [Down Convert]

[AUTO] Konvertuoja vaizdų nustatymą į mažesnį dydį/ kadrų dažnį, nei tas, į kurį išveda 
prijungtas prietaisas.

[4K/30p]
([4K/25p])

Konvertuoja vaizdų nustatymą į mažesnį dydį/ kadrų dažnį nuo [4K/60p]/[4K/50p] 
iki [4K/30p]/[4K/25p], kad būtų galima ir juos išvesti.

[1080p] Konvertuoja dydžio nustatymą į mažesnį į [1080] ir išveda vaizdus progresyviuoju 
formatu.

[1080i] Konvertuoja dydžio nustatymą į mažesnį į [1080] ir išveda vaizdus perpynimo 
formatu.

[OFF] Išveda nuotraukas dydžiu/ kadrų dažniu, nustatytu [Rec Quality].

■ Kiti HDMI išvesties nustatymai
MENU  →  [Motion Picture] → [HDMI Rec Output]

[Info Display] Parodo arba paslepia informacinius ekranus.
• Bandos formų iš [WFM/ Vector Scope] negalima išvesti į HDMI įrenginius.

[HDMI Recording 
Control]

Nustatykite, ar išvesti valdymo informaciją išorės įtaisų įrašymo, prijungtų prie 
HDMI lizdo, paleidimui /sustabdymui.
• [HDMI Recording Control] galima nustatyti tik tada, kai [HDMI Time Code 

Output] (59 psl.) yra nustatytas į [ON] kūrybiniu video režimu.
• Valdymo informacija gali būti išvesta tik tada, kai laiko kodas yra išvedamas 

į video iš HDMI išvesties.
• Valdymo informacija yra išvedama spaudžiant filmo mygtuką arba užrakto 

mygtuką, net jei filmo negalima įrašyti (pavyzdžiui, kai į prietaisą neįdėta 
kortelė).

• Gali būti valdomi tik suderinami išoriniai prietaisai.

[LUT HDMI 
Display]

Pritaikykite LUT (paieškos lentelės) duomenų vaizdus, kurie yra išvedami į 
HDMI prietaisą, kai [Photo Style] yra nustatytas į [V-Log L].
• Ši funkcija tampa prieinama tik po to, kai ji yra suaktyvinama [Activate] 

su atnaujinimo programinės įrangos raktu (DMW-SFU1: įsigyjamas 
atskirai).

• Šis elementas galimas tik tada, kai [Photo Style] yra nustatytas į [V-Log L] 
kūrybinio vaizdo režime.

• Galite nustatyti, kad LUT duomenys bus taikomi [V LogL View Assist].

[Sound Down 
Convert]

Kai XLR mikrofono adapteris (DMW-XLR1: įsigyjamas atskirai) yra 
pridedamas, prieš išvestį garsas yra konvertuojamas į mažesnį formatą, 
tinkamą prijungtam HDMI prietaisui.
• Šis elementas galimas tik naudojant XLR mikrofono adapterį.
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Išorinis mikrofonas (įsigyjamas atskirai)

Naudodami stereo tikslųjį mikrofoną (DMW-MS2: įsigyjamas atskirai) arba stereo mikrofoną 
(VW-VMS10: įsigyjamas atskirai), galite įrašyti garsus su geresne kokybe nei garsai, įrašomi su 
įmontuotu mikrofonu.
Naudodami stereo tikslųjį mikrofoną (DMW-MS2: įsigyjamas atskirai), galite perjungti tarp 
tiksliojo (ultra kryptinio) įrašymo ir plačiakampio stereo įrašo.

A  Įstumiamas adapteris
B  [MIC] lizdas

C  Stereo tikslusis mikrofonas (DMW-MS2: įsigyjamas atskirai)
      Stereofoninis mikrofonas (VW-VMS10: pasirinktinai)

Paruošimas:
• Išjunkite šį prietaisą.
• Tvirtindami stereo tikslųjį mikrofoną prie fotoaparato, išimkite įstumiamo adapterio dangtelį. (54 psl.)

■ Nustatykite intervalą, kuriame tikslusis mikrofonas (DMW-MS2: įsigyjamas atskirai) 
įrašys garsus

1 Pritvirtinkite specialų tikslųjį mikrofoną prie šio prietaiso, tada įjunkite šį prietaisą.
2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Motion Picture] → [Special Mic.]

• Šis elementas galimas tik naudojant tikslųjį mikrofoną.

[STEREO] Leidžia stereo garso įrašymą dideliame plote.

[LENS AUTO] Leidžia įrašyti intervale, kuris nustatomas automatiškai, pagal objektyvo 
kampą.

[SHOTGUN] Leidžia įrašyti iš vienos krypties, neįrašant fono ir aplinkos triukšmo.

[S.SHOTGUN] Leidžia įrašyti dar siauresnėse nei [Shotgun] ribose.

[MANUAL] Leidžia įrašyti ribose, kurias galima nustatyti rankiniu būdu.

3 (Pasirinkus [MANUAL])
 Spauskite / pasirinkti nustatymą, tada spauskite [MENU/SET].

• Kai išorinis mikrofonas prijungtas, [Mic Level Disp.] yra automatiškai nustatytas ties [ON], o 
mikrofono lygis rodomas ekrane.

• Kai naudojamas stereo mikrofonas (VW-VMS10: įsigyjamas atskirai), [Special Mic.] yra nustatytas į 
[STEREO].

• Kai [Special Mic.] yra nustatytas į [LENS AUTO], [S.SHOTGUN] arba [MANUAL], [Sound Output] iš 
[Motion Picture] meniu yra nustatyta į [REC SOUND].

• Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite išorinio mikrofono naudojimo instrukciją.
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XLR mikrofono adapteris (įsigyjamas atskirai)

Pritvirtinus XLR mikrofono adapterį (DMW-XLR1: įsigyjamas atskirai) su kamera, galima 
naudoti rinkoje parduodamą XLR mikrofoną siekiant įrašyti aukštos kokybės RES/stereo garsą.

A  Įstumiamas adapteris B  XLR mikrofono adapteris (DMW-XLR1 pasirinktinai)
C  Rinkoje parduodamas XLR mikrofonas

Paruošimas:
• Išjunkite šį prietaisą .
• Išimkite įstumiamo adapterio dangtelį, kuris yra prijungtas prie fotoaparato. (54 psl.)

■ Atrankos dažnio nustatymas

1 Pritvirtinkite XLR mikrofono adapterį prie šio prietaiso įstumiamo adapterio, tada 
įjunkite šį prietaisą.

2 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Motion Picture] → [XLR Mic Adaptor Setting]

• Šis elementas galimas tik naudojant XLR mikrofono adapterį.

[96kHz/24bit] Įrašai aukštos skyros 96 kHz/24 
bitų garsu. Tik tada, kai kai [Rec Format] yra 

nustatytas į [MOV].
[48kHz/24bit] Įrašai aukštos kokybės 48 kHz/24 

bitų garsu.

[48kHz/16bit] Įrašai standartinės kokybės 48 kHz/16 bitų garsu.

[OFF] Įrašo garsą, naudojant įmontuotą mikrofoną.

• Nustatytas atrankos dažnis taip pat taikomas garso išvesčiai per HDMI. Su [Sound Down 
Convert] iš [HDMI Rec Output] galite konvertuoti garso išvestį į mažesnę per HDMI. (68 psl.)

• Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite XLR mikrofono adapterio naudojimo instrukciją.

Ausinės

Galite įrašyti filmus, girdėdami garsus, kurie yra įrašomi prijungus rinkoje parduodamas ausines 
prie šio prietaiso.

■ Ausinių garsumo reguliavimas
Prijunkite ausines ir sukite valdymo ratuką, kol bus parodytas įrašymo ekranas arba 
atkuriamas filmas.

: Mažinti garsumą   : Didinti garsumą

• Taip pat galite reguliuoti garsumą atkūrimo metu paliesdami [ ] arba [ ].
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Nuotraukų atkūrimas

1 Spauskite [(].

2 Paspauskite /.
 : Atkuria ankstesnę nuotrauką

 : Atkuria kitą nuotrauką
 A  Kortelės lizdas

• Jei paspausite ir palaikysite Kortelės lizdas /, galite atkurti 
nuotraukas iš eilės. 

• Galite perjungti atkūrimui pasirinktą kortelę nuotraukas nuolat 
sukdami į priekį/atgal.

Atkūrimui pasirinktos kortelės perjungimas iš karto
Galite perjungti atkūrimui pasirinktą kortelę iš karto priskiriant [Slot 
Change] funkcijos mygtukui. (28 psl.)

■ Kaip baigti atkūrimą
Spauskite [(] dar kartą arba iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.

Filmų atkūrimas
Šis prietaisas skirtas peržiūrėti filmukus AVCHD, MOV ir MP4 
formatais.
• Filmai rodomi su filmų piktograma ([ ]).

Paspauskite , norėdami atkurti.
A  Filmo įrašymo laikas

■ Operacijos filmų atkūrimo metu
Valdymas 
mygtukais

Valdymas 
lietimu

Operacijos 
aprašymas

Valdymas 
mygtukais

Valdymas 
lietimu

Operacijos 
aprašymas

 Rodyti / Pauzė  Stabdyti 



Greitas atsukimas*1



Greitas persukimas 
pirmyn*1

Persukimas po 
vieną kadrą į priekį 
(pristabdžius)*2

Persukimas po 
vieną kadrą į priekį 
(pristabdžius)

Mažinti garsumą Didinti garsumą

*1 Sukimo pirmyn / atgal greitis didėja, spaudžiant / dar kartą.
*2 Kai su [AVCHD] įrašytas filmas yra peržiūrimas atskirais kadrais, kadrai rodomi maždaug kas 0,5 

sek.

1/981/981/98

12s12s12s
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Peržiūra

Atkūrimo būdo perjungimas
Atkūrimo mastelio naudojimas

Pasukite galinį dešinįjį skalės ratuką.
1x → 2x → 4x → 8x → 16x
• Jei galinis ratukas pasukamas į kairę po to, kai vaizdas yra 

padidintas, priartinimas bus sumažintas.
• Galite perkelti padidintą dalį spausdami /// arba vilkdami 

ekraną. (25 psl.)

Kelių ekranų rodymas (atkūrimas keliuose ekranuose)

Pasukite galinį kairįjį skalės ratuką
1 ekranas → 12 ekranų → 30 ekranų → Kalendoraus ekranas
A  Kortelės lizdas
• Atkūrimas atliekamas atskirai kiekvienos kortelės lizde. Galite 

perjungti atkūrimui pasirinktą kortelę, spausdami [Fn3].
• Jei galinis ratukas pasukamas į dešinę, bus rodomas ankstesnis 

atkūrimo ekranas.

■ Kaip Grįžti į įprastą atkūrimą
Paspauskite /// ir pasirinkite nuotrauką, tada paspauskite [MENU/SET].
• Jei pasirinksite filmą, jis bus atkuriamas automatiškai.

Nuotraukų rodymas pagal įrašymo datą (Kalendoriaus atkūrimas)

1 Pasukite galinį ratuką į kairę, kad būtų rodomas kalendoriaus ekranas.
2 Paspauskite ///, norėdami pasirinkti įrašymo datą 

ir paspauskite [MENU/SET].
• Bus rodomi tik tą dieną įrašyti vaizdai.
• Pasukite galinį ratuką į kairę, norėdami grįžti į kalendoriaus 

ekraną.
3 Paspauskite /// ir pasirinkite nuotrauką, tada 

paspauskite [MENU/SET].

• Atkūrimas atliekamas atskirai kiekvienos kortelės lizde. Negalima perjungti atkūrimui pasirinktos 
kortelės, kai rodomas kalendorius.

2.0X2.0X2.0X

1/98

Fn3

9876543

16151413121110

23222120191817

30292827262524

31

21

SUN SATFRITHUWENTUEMON

2017 12
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Peržiūra

Grupinių nuotraukų atkūrimas
Nuotraukų grupę sudaro daug nuotraukų.
Galite atkurti nuotraukas grupėje kartu arba po vieną.
• Galite redaguoti arba ištrinti visas grupės nuotraukas vienu metu.

[ ]:
Nuotraukų grupė išsaugoma vienu metu su [6K/4K PHOTO Bulk Saving].
(43 psl.)

[ ]:
Nuotraukų grupė, sudaryta iš nuotraukų, darytų su fokusavimo laikikliu. (49 psl.)

[ ]:
Nuotraukų grupė, sudaryta iš nuotraukų, darytų su laiko praradimu. (46 psl.)

[ ]:
Nuotraukų grupė, sudaryta iš nuotraukų, darytų su sustabdyto judesio animacija. (47 psl.)

Nuolatinis grupinių nuotraukų atkūrimas

Spauskite .

Nuotraukų grupės atkūrimas po vieną

1 Spauskite .
2 Paspauskite /, norėdami peržiūrėti nuotraukas po vieną.

• Paspaudus , vėl grįšite prie normalaus atkūrimo ekrano.
• Kiekvieną grupės nuotrauką galima apdoroti taip pat, kaip įprastas nuotraukas, kai jos yra 

atkuriamos.
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Peržiūra

Nuotraukų trynimas
Ištrintų nuotraukų susigrąžinti negalėsite.

Kaip ištrinti vieną nuotrauką

1 Atkūrimo veiksenoje pasirinkite nuotrauką, kurią norite 
ištrinti, tada spauskite [ ].
• Tą patį galima padaryti palietus [ ].

2 Paspauskite , norėdami pasirinkti [Delete Single], tada 
spauskite [MENU/SET].

Kai norite ištrinti keletą nuotraukų (iki 100) arba visas nuotraukas

• Nuotraukų grupės tvarkomos kaip viena nuotrauka. (Visos pasirinktos nuotraukų grupės nuotraukos 
bus ištrintos).

• Galite ištrinti nuotraukas iš vienos kortelės vienu metu.

1 Atkūrimo veiksenoje paspauskite [ ].
2 Paspauskite / ir pasirinkite [Delete Multi] arba [Delete All], tada paspauskite 

[MENU/SET].
• Jei pasirinksite [Delete All], bus ištrintos visos nuotraukos rodomos piktogramos kortelėje.

3 (Pasirinkus [Delete Multi])
 Paspauskite /// ir pasirinkite nuotrauką, tada spauskite [MENU/SET].
 (Kartokite šį veiksmą.)

• Ant pasirinktų nuotraukų pasirodo [‚].
 Paspaudus [MENU/SET] mygtuką dar kartą, nustatymas atšaukiamas.
• Nuotraukos rodomos atskirai pagal kortelės lizdus. Galite perjungti rodomą kortelę, paspausdami 

[Fn3].
4 (Pasirinkus [Delete Multi])
 Paspauskite [DISP.], norėdami vykdyti.
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Meniu

Meniu sąrašas
Kai reikia rodyti meniu paaiškinimus.

Jei paspausite [DISP.], kai yra pasirinktas meniu elementas arba 
nustatymas, ekrane pasirodo meniu aprašymas.

Meniu, kurie yra prieinami tik konkretiems įrašymo režimams

Šie meniu rodomi tik jų atitinkamų įrašymo režimų metu:

        [Intelligent Auto]

[Intelligent Auto Mode] [iHandheld Night Shot] [iHDR]

        [Creative Video]

[Exposure Mode] [Synchro Scan] [V-LogL View Assist]

[Variable Frame Rate] [Master Pedestal Level] [Focus Transition]

[Anamorphic(4:3)] [SS/Gain Operation] [4K Live Cropping]

[Loop Recording (video)] [WFM/Vector Scope]

C        [Custom Mode]
Galite pakeisti nustatymus, registruotus kaip pasirinktus individualiai (C3). (22 psl.)

        [Creative Control]

[Filter Effect] [Simultaneous record w/o filter]

        [Rec]
[Aspect Ratio] [Flash] [Post Focus]

[Picture Size] [Red-Eye Removal] [Self Timer]

[Quality] [ISO Sensitivity (photo)] [Time Lapse/Animation]

[AFS/AFF] [Min. Shtr Speed] [Silent Mode]

[AF Custom Setting(Photo)] [Long Shtr NR] [Shutter Type]

[Photo Style] [Shading Comp.] [Shutter Delay]

[Filter Settings] [Diffraction Compensation] [Bracket]

[Color Space] [Stabilizer] [HDR]

[Metering Mode] [Ex. Tele Conv.] [Multi Exp.]

[Highlight Shadow] [Digital Zoom] [Time Stamp Rec]

[i.Dynamic] [Burst Rate]

[i.Resolution] [6K/4K PHOTO]
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Meniu

        [Motion Picture]
[Rec Format] [i.Dynamic] [Mic Level Disp.]

[Rec Quality] [i.Resolution] [Mic Level Adj.]

[Time Code] [ISO Sensitivity (video)] [Mic Level Limiter]

[AFS/AFF] [Shading Comp.] [Wind Noise Canceller]

[Continuous AF] [Diffraction Compensation] [Wind Cut]

[AF Custom Setting(Video)] [Stabilizer] [Lens Noise Cut]

[Photo Style] [Flkr Decrease] [Special Mic.]

[Filter Settings] [Ex. Tele Conv.] [Sound Output]

[Luminance Level] [Digital Zoom] [XLR Mic Adaptor Setting]

[Metering Mode] [Picture Mode in Rec.] [HDMI Rec Output]

[Highlight Shadow] [Time Stamp Rec] [Color Bars]

        [Custom]

 [Exposure] [MF Assist Display] [Center Marker]

[ISO Increments] [Highlight]

[Extended ISO]  [Operation] [Zebra Pattern]

[Exposure Comp. Reset] [Fn Button Set] [Expo.Meter]

[Q.MENU] [MF Guide]

 [Focus / Release Shutter] [Dial Set.] [LVF/Monitor Disp. Set]

[AF/AE Lock] [Joystick Setting] [Monitor Info. Disp.]

[AF/AE Lock Hold] [Operation Lock Setting] [Rec Area]

[Shutter AF] [Video Button] [Video-Priority  Display]

[Half Press Release] [Touch Settings] [Menu Guide]

[Quick AF]

[Eye Sensor AF]  [Monitor / Display]  [Lens / Others]
[Pinpoint AF Setting] [Auto Review] [Lens Position Resume]

[AF Assist Lamp] [Monochrome Live View] [Power Zoom Lens]

[Focus/Release  Priority] [Constant Preview] [Face Recog.]

[Focus Switching for Vert / Hor] [Peaking] [Profile Setup]

[AF+MF] [Histogram]

[MF Assist] [Guide Line]
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Meniu

        [Setup]
[Online Manual] [Monitor Display]/

[Viewfinder]
[Folder / File settings]

[Cust.Set Mem.] [Double Slot Function]

[Clock Set] [Monitor Luminance] [Save/Restore Camera Setting]

[World Time] [Eye Sensor] [No.Reset]

[Travel Date] [Battery Use Priority] [Reset]

[Wi-Fi] [USB Mode] [Reset Network Settings]

[Bluetooth] [TV Connection] [Pixel Refresh]

[Beep] [System Frequency] [Sensor Cleaning]

[Headphone Volume] [Language] [Level Gauge Adjust.]

[Economy] [Version Disp.] [Format]

[Live View Mode] [Activate]

        [My Menu]
[My Menu Setting]

        [Playback]
[Slide Show] [6K/4K PHOTO Bulk Saving] [Rotate]

[Playback Mode] [6K/4K PHOTO Noise Reduction] [Video Divide]

[Protect] [Light Composition] [Time Lapse Video]

[Rating] [Clear Retouch] [Stop Motion Video]

[Title Edit] [Text Stamp] [Rotate Disp.]

[Face Rec Edit] [Copy] [Picture Sort]

[Print Set] [Resize] [Delete Confirmation]

[RAW Processing] [Cropping]

[Aspect Ratio]

Galimi režimai: 

Čia galite pasirinkti nuotraukų kraštinių santykį pagal spausdinimo arba atkūrimo būdą.

MENU  →  [Rec] → [Aspect Ratio]

[4:3] [Aspect Ratio] proporcijos išlaikymas 4:3 televizoriui

[3:2] 35 mm juostinio fotoaparato [Aspect Ratio] 

[16:9] Didelės raiškos televizorių ir t.t.[Aspect Ratio] 

[1:1] Kvadratinis kraštinių santykis 
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Meniu

[Picture Size]

Galimi režimai: 

Serijos numeris
Kuo didesnis pikselių skaičius, tuo daugiau nuotraukų detalių matysis netgi tada, kai jos bus 
spausdinamos ant didelių lapų.

MENU  →  [Rec] → [Picture Size]

Kai proporcijos nustatymas yra [4:3].           Kai proporcijos nustatymas yra [3:2].
Nuostatos Nuotraukos dydis Nuostatos Nuotraukos dydis
[L] (20M) 5184x3888 [L] (17M) 5184x3456

[  M] (10M) 3712x2784 [  M] (9M) 3712x2480

[  S] (5M) 2624x1968 [  S] (4.5M) 2624x1752

Kai proporcijos nustatymas yra [16:9].           Kai proporcijos nustatymas yra
Nuostatos Nuotraukos dydis Nuostatos Nuotraukos dydis
[L] (14.5M) 5184x2920 [L] (14.5M) 3888x3888

[  M] (8M) 3840x2160 [  M] (7.5M) 2784x2784

[  S] (2M) 1920x1080 [  S] (3.5M) 1968x1968

[Quality]

Galimi režimai: 

Nustatykite suspaudimo normą, pagal kurią bus saugomos nuotraukos saugomi.

MENU  →  [Rec] → [Quality]

Nuostatos Failo formatas Nustatymų aprašymas

[A]

JPEG

JPEG vaizdas, kur vaizdo kokybei teikiama pirmenybė.

[›]
Standartinės vaizdo kokybės JPEG.
Tai naudinga, didinant kadrų skaičių, bet nekeičiant pikselių 
skaičiaus.

[RAWA]
RAW+JPEG Galite įrašyti RAW vaizdą ir JPEG ([A] arba [›]) tuo pačiu metu.

[RAW›]
[RAW] RAW Galite įrašyti tik RAW vaizdus.

• RAW vaizdai visada įrašomi [4:3] (5184x3888) vaizdo formatu.
• Jei norite ištrinti įrašytą vaizdą su [RAWA] arba [RAW›], RAW ir JPEG vaizdai bus ištrinti vienu 

metu.
• Atkuriant vaizdą, įrašytą su [RAW], rodomos pilkos sritys, atitinkančios kraštinių santykį įrašymo 

metu.
• Galite apdoroti RAW vaizdus [RAW Processing] per [Playback] meniu. (85 psl.)
• Naudokite „Ichikawa Soft Laboratory” sukurtą programinę įrangą „SILKYPIX Developer Studio“
 (104 psl.) apdoroti ir redaguoti RAW failus personaliniame kompiuteryje.
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[Metering Mode]

Galimi režimai: 

Optinio matavimo tipą, skirtą išmatuoti skaistį, galima pakeisti.

MENU  →  [Rec] → [Metering Mode]

[ ]
(Daugkartinis)

Tai metodas, kuriame fotoaparatas matuoja tinkamiausią ekspoziciją pagal 
ryškumo paskirstymą visame ekrane automatiškai.
Paprastai mes rekomenduojame naudoti šį metodą.

[ ]
(Centro svertinis)

Tai metodas, naudojamas fokusavimui į objektą ekrano centre ir siekiant 
tolygiai išmatuoti visą ekraną.

[ ]
(Taškas)

Tai metodas, naudojamas išmatuoti objektą taškinio matavimo tiksle.
• Jei nustatysite taškų matavimo tikslą ant ekrano krašto, šviesumas aplink 

vietovę gali turėti takos matavimui.

[Silent Mode]

Galimi režimai: 

Išjungia veikimo garsus ir išvesties šviesą vienu metu.

MENU  →  [Rec] → [Silent Mode]

Nustatymai: [ON]/[OFF]

• Garsas iš garsiakalbių bus nutildytas, o blykstė ir AF pagalbinė lemputė bus išjungta. Šie parametrai 
yra fiksuoti.

 

– [Flash Mode]: [Œ] (priverstinis blykstės 
išjungimas)

– [Shutter Type]: [ESHTR]
– [AF Assist Lamp]: [OFF]

– [Beep Volume]: [s] (OFF)
– [E-Shutter Vol]: [ ] (OFF)

• Net tada, kai yra nustatytas [ON], šios funkcijos dega/ mirksi.

 

– Būsenos indikatorius
– Laikmačio indikatorius / AF pagalbinė 

lemputė

– BELAIDŽIO ryšio lemputė

• Garsų, kurie atgaminami su fotoaparatu, nepriklausomai nuo jūsų veiklos, pavyzdžiui, objektyvo 
diafragmos garsas, negalima nutildyti.

• Kai naudojate šią funkciją, nepažeiskite privatumo, panašumo teisių ir kt. Naudokite savo 
pačių atsakomybe.
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Meniu

[Shutter Type]

Galimi režimai: 

Pasirinkite užraktą, kuris bus naudojamas fotografuoti.

MENU  →  [Rec] → [Shutter Type]

Nustatymai: [AUTO]/[MSHTR]/[EFC]/[ESHTR]

Mechaninis užraktas Elektroninė priekinė 
diafragma Elektroninis užraktas 

Aprašymas
Fotoaparatas pradeda 
ir baigia ekspoziciją su 
mechaniniu užraktu.

Fotoaparatas 
pradeda ekspoziciją 
elektroniniu būdu ir 
baigia su mechaniniu 
užraktu.

Fotoaparatas pradeda 
ir baigia ekspoziciją 
elektroniniu būdu.

Blykstė O O −

Užrakto greitis (sek.) B (Bulb)*1/
60 to 1/8000th

B (Bulb)*1/
60 to 1/2000th 1*2 to 1/16000th

Užrakto garsas Mechaninio užrakto Mechaninio užrakto Elektroninio užrakto 
garsas

*1 Is parametras galimas tik rankiniame ekspozicijos režime.
*2 Iki ISO jautrumo [ISO3200]. Kai nustatymas yra didesnis nei [ISO3200], užrakto greitis bus 

greitesnis nei 1 sekundė.

• Palyginti su mechaniniu užraktu, elektroninis priekinės diafragmos režimas sukelia mažiau užrakto 
virpėjimo, todėl gali sumažinti užrakto vibracijos įtaką.

• Elektroninis užrakto režimas leidžia fotografuoti nesukeliant užrakto vibracijos.

[Luminance Level]

Galimi režimai: 

Pasirinkite apšvietimo lygio intervalą pagal vaizdo naudojimą.

MENU  →  [Motion Picture] → [Luminance Level]

Nustatymai: [0-255]/[16-235]/[16-255]

• Jei nustatysite [Rec Quality] į 10 bit filmo nustatymą, turimi variantai pasikeis į [0-1023], [64-940] ir 
[64-1023].

• Ši funkcija veikia tik filmams. Nuotraukos (įskaitant tas, kurias darote filmavimo metu) bus daromos 
su [0-255].
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[Zebra Pattern]

Nurodo dalis, kurios gali turėti baltą prisotinimą dėl perlaikymo dryžuotame rašte.

MENU  →  [Custom] →  [Monitor / Display] → [Zebra Pattern]

[ZEBRA1] [ZEBRA2]

Pasirinkite [SET], norėdami nustatyti ryškumą, kuris turi būti tvarkomas dryžuotas raštas.
• Galite pasirinkti ryškumo vertę nuo [50 %] iki [105 %]. Iš [Zebra 2] galite pasirinkti [OFF]. Jei 

pasirinksite [100 %] arba [105 %], dryžuotame rašte bus rodomos tik sritys, kuriose jau yra baltas 
prisotinimas. Kuo mažesnė reikšmė, tuo platesnis ryškumo diapazonas turi būti tvarkomas kaip 
dryžuotas raštas.

• Jei yra baltų sričių, rekomenduojame kompensuoti ekspoziciją link neigiamos pusės (37 psl.) pagal 
histogramą, ir tada fotografuoti.

• Rodomas dryžuotas raštas nebus įrašytas.

[Economy]

MENU  →  [Setup] → [Economy]

[Sleep Mode] Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei jis nenaudojamas nustatytą laiką.

[Sleep Mode 
(Wi-Fi)]

Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei jis nėra prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo ir 
nebuvo naudojamas 15 minučių (maždaug).

[Auto LVF/
Monitor Off]

Monitorius/vaizdo ieškiklis automatiškai išsijungia, jei fotoaparatas 
nenaudojamas nustatytą laiką.

[Power Save LVF 
Shooting]

Jei įjungsite automatinio vaizdo ieškiklio/monitoriaus įjungimo funkciją (23 
psl.) ir monitoriuje rodysite monitoriaus įrašymo informacijos ekraną (24 psl.), 
fotoaparatas automatiškai išsijungs, jei jis nenaudojamas nustatytą laiką.

• Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės arba išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą, norėdami atšaukti 
[Sleep Mode], [Sleep Mode („Wi-Fi“)] ir [Power Save LVF Shooting].

• Norėdami vėl įjungti ekrano/vaizdo ieškiklį, paspauskite bet kurį mygtuką.
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[System Frequency]

Galite pakeisti sistemos dažnį, kuriuo įrašote ir atkuriate filmus.

MENU  →  [Setup] → [System Frequency]

[59.94Hz (NTSC)] Regionams, kur TV transliacijos sistema yra NTSC

[50.00Hz (PAL)] Regionams, kur TV transliacijos sistema yra PAL

[24.00Hz (CINEMA)] Ši sistemos dažnis skirtas kurti filmus

• Pakeitus nustatymus, išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą.
• Pagal nutylėjimą, sistemos dažnis nustatytas pagal transliavimo sistemą to regiono, kuriame buvo 

įsigytas šis gaminys.
• Kai [System Frequency] yra nustatytas į transliavimą, sistema gali skirtis nuo jūsų regiono 

sistemos, vaizdai gali netikti atkūrimui televizoriuje.
• Jei nesate susipažinę su transliavimo sistemomis arba nekursite filmų, rekomenduojame 

naudoti t numatytąjį nustatymą.
• Jei keičiate nustatymus, bet nesat e tikri dėl dažnių transliavimo sistemos savo regione, atlikite 

[Reset] [Setup] meniu.

■ Kai pakeisite sistemos dažnį
Pakeitus [System Frequency] nuostatą, filmų negalima įrašyti arba atkurti, jei ir toliau naudosite 
kortelę, kuri buvo įdėta į fotoaparatą. Rekomenduojame pakeisti kortelę kita ir suformatuoti (15 
psl.) ją fotoaparate.
• Jei ir toliau naudosite kortelę, kuri buvo įdėta į fotoaparatą, kol keičiate nustatymus, fotoaparatas 

veiks taip:

[Rec Format] Įrašymas Peržiūra

[AVCHD] Įrašymas neveikia Negalima atkurti filmų kurie 
įrašyti prieš pakeičiant 
nustatymus.[MP4]/[MP4 (LPCM)]/[MOV] Įrašymas veikia

[Folder / File settings]

Nustatykite aplanką ir failo pavadinimą, kur bus išsaugoti vaizdai.

Aplanko pavadinimas Failo pavadinimas 

100ABCDE

 

PABC0001.JPG

  

1 Aplanko numeris (3 skaitmenų, 100–999) 1 Spalvų erdvė ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB)

2
5 skaitmenų vartotojo apibrėžtas 
segmentas 2

3 skaitmenų vartotojo apibrėžtas 
segmentas

3 Failo numeris (4 skaitmenys, 0001–9999)

4 Rinkmenos plėtinys
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MENU  →  [Setup] → [Folder / File settings]

[Select Folder]* Nurodo aplanką, kur bus išsaugoti vaizdai.
• Aplanko pavadinimą nurodo failų skaičius, kuris gali būti išsaugotas.

[Create a new 
folder]

[OK]
Sukuria naują aplanką su tuo pačiu 5 skaitmenų vartotojo 
apibrėžtu segmentu, kaip dabartinio aplanko pavadinimo 
nustatymas.

[Change] Leidžia iš naujo 5 skaitmenų vartotojo apibrėžtas segmentas, 
prieš kuriant naują aplanką.

• Sukurtas naujas aplankas su žingsniais didinamu aplanko numeriu.

[File Name 
Setting]

[Folder 
Number Link]

Naudoja aplanko pavadinimo aplanko numerį kaip failo 
pavadinimo 3 skaitmenų vartotojo apibrėžtą segmentą.

[User Setting] Leidžia nustatyti ir nurodyti failo pavadinimo 3 skaitmenų 
vartotojo apibrėžtą segmentą.

* Kai [Double Slot Function] yra nustatytas į [Allocation Rec], rodomi [Select Folder (SD1)] ir [Select 
Folder (SD2)].

• Kiekviename aplanke galima saugoti iki 999 failų. Jei skaičius viršija 999 failus, automatiškai bus 
sukurtas naujas aplankas su didesniu aplanko numeriu.

[Double Slot Function]

Nustatyti, kaip bus įrašoma į kortelių lizdus 1 ir 2.

MENU  →  [Setup] → [Double Slot Function]

[Recording 
Method]

([Relay Rec])

Perkelia įrašymą į kitą kortelės lizdą, net jei pirmoje kortelėje 
nebelieka laisvos vietos įrašymo metu.
[Destination Slot]: [ ]/[ ]
• Jei vis keisite visą kortelę prieš tai, kol kitoje kortelėje nebeliks 

laisvos vietos filmavimui, galite įrašinėti ilgą laiką naudojant 
3 arba daugiau kortelių. Pakeiskite kortelę, kol dar yra 
pakankamai laisvos vietos kortelėje, į kurią įrašoma.

([Backup Rec])
Įrašo tuos pačius vaizdus į dvi korteles.

([Allocation 
Rec])

Leidžia nurodyti kortelės lizdą, kuris turi būti naudojamas įrašant 
įvairiais vaizdo formatais.
[JPEG Destination]/[RAW Destination]/[6K/4K Photo 
Destination]/[Video Destination]

Pastabos dėl Relay Rec. funkcijos
• Šiais atvejais įrašymo į kitą kortelę negalima perkelti:

– Naudojant [Loop Recording (4K foto)] [6K/4K Burst(S/S)] įrašymui.
– Įrašant filmą [AVCHD] formatu
– Naudojant [Loop Recording (Video)] filmavimui.



DVQX1064 (LT)84

Meniu

Pastabos dėl Relay Rec. funkcijos
• Rekomenduojame naudoti korteles su ta pačia greičio klase ir talpa.
• Įrašant filmą [AVCHD] formatu, atsarginis filmų įrašymas neįmanomas. Duomenys bus įrašyti tik į 

vieną kortelę.
• Kai įdedamos skirtingų tipų korteles (SDHC/SDXC) bet kurioje iš šių situacijų, įrašyti negalima į 

korteles:
– Filmavimui (išskyrus [AVCHD])
– Įrašant 6K/4K nuotraukas
– Įrašant su pofokusavimo funkcija

[Save/Restore Camera Setting]

Išsaugokite fotoaparato sąrankos informaciją į kortelę. Kadangi išsaugotą sąrankos informaciją 
galima importuoti į kamerą, galite taikyti tas pačias nuostatas kelioms kameroms.
• Išsaugokite/Įkelkite sąrankos informaciją naudodami kortelę, įdėtą į 1 kortelių lizdą.

MENU  →  [Setup] → [Save/Restore Camera Setting]

[Save]

Išsaugo fotoaparato sąrankos informaciją į kortelę.
• Norėdami išsaugoti naują informaciją, pasirinkite [New File]; norėdami 

perrašyti esamą failą, pasirinkite tą failą.
• Kai yra pasirinktas [New File], išsaugomo failo pavadinimas rodomas 

ekrane.

[OK] Išsaugo failą su automatiškai sukurtu pavadinimu, kuris 
rodomas ekrane.

[Change the 
file name] Leidžia pervadinti failą prieš jį išsaugant.

[Load] Įkelia sąrankos informaciją į kortelę fotoaparate.

[Delete] Ištrina sąrankos informaciją iš kortelės.

• Galima įkelti tik šio modelio sąrankos informaciją.
• Galite išsaugoti iki 10 sąrankos informacijos rinkinių į vieną kortelę.

[My Menu Setting]

Registruoja dažnai naudojamus meniu ir rodo juos [My Menu]. Galite užregistruoti iki 23 meniu.
MENU  →  [My Menu] → [My Menu Setting]

[Add] Nurodo meniu, kuris bus rodomas Mano meniu, norėdami jį registruoti.

[Sorting] Pertvarko meniu, kurie rodomi Mano meniu. Pasirinkite meniu, kurį norite perkelti 
ir nustatyti paskirties vietą.

[Delete]

Ištrina registruotus meniu rodomame meniu sąraše.

[Delete Item]: Ištrina pažymėtą meniu rodomame meniu sąraše.

[Delete All]: Ištrina visus rodomus meniu.

[Display from 
My Menu]

Nustato rodomą meniu ekrano tipą.

[ON]: Rodo [My Menu]

[OFF]: Rodomas paskutinis naudotas meniu.
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[RAW Processing]

Galite tvarkyti nuotraukas, darytas RAW formatu. Apdoroti nuotraukos bus išsaugotos JPEG 
formatu.

MENU  →  [Playback] → [RAW Processing]

1 Pasirinkite RAW vaizdus su /, tada paspauskite 
[MENU/SET].

2 Paspauskite /, norėdami pasirinkti elementą.

[White Balance] [Highlight] [i.Resolution]

[Brightness correction] [Shadow] [Sharpness]

[Photo Style] [Saturation]/[Color Tone] [Setup]

[i.Dynamic] [Hue]/[Filter Effect]

[Contrast] [Noise Reduction]

3 Norėdami nustatyti, spauskite [MENU/SET].
4 Spauskite [MENU/SET].

• Ši operacija grąžina jus į 2 žingsnio ekraną. Norėdami nustatyti kitus punktus, pakartokite 
veiksmus nuo 2 iki 4.

5 Pasirinkite [Begin Processing] su /, tada paspauskite [MENU/SET] mygtuką.

■ Kaip nustatyti kiekvieną elementą

Valdymas 
mygtukais

Valdymas 
lietimu Operacijos aprašymas

/
/

Vilkimas Parenka nustatymą.

 [WB K Set]

Rodo ekraną, kuris leidžia nustatyti 
spalvų temperatūrą. (39 psl.) 
(tik tada, kai [White balance] yra 
nustatytas į [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ])

 [Adjust.]

Rodo ekraną, kur galima tiksliai 
reguliuoti baltos spalvos balansą. 
(tik tada, kai nustatytas [White 
Balance])

[DISP.] [DISP.] Rodo palyginimo ekraną.

[MENU/SET] [Set] Nustato pakoreguotą lygį ir grąžina į 
elemento pasirinkimo ekraną.

• Kai yra pasirinktas [Noise Reduction], [i.Resolution] arba [Sharpness], palyginimo ekranas gali būti 
nerodomas.

• Jei paliesite vaizdą du kartus, jis bus išplėstas. Jei paliesite vaizdą du kartus, kai jis yra padidintas, 
jis bus sumažintas iki pradinio dydžio.

+1+1 +2+2-2-2 -1-1 00

DISP.

DISP.

AWBcAWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWB
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Palyginimų ekrane galite naudoti šias operacijas, norėdami atlikti korekcijas:
A  Dabartinis nustatymas

Valdymas 
mygtukais

Valdymas 
lietimu Operacijos aprašymas

/
/

Vilkimas Parenka nustatymą.

[DISP.] [DISP.] Grąžina į įrašymo ekraną.

[MENU/SET] [Set] Nustato pakoreguotą lygį ir grąžina į 
elemento pasirinkimo ekraną.

• Jei paliesite vaizdą centre, jis bus išplėstas. Jei palieskite [ ], nuotrauka bus sumažinta iki pradinio 
dydžio.

[Setup] nustatymas
Pasirinkus elementą, bus rodomas ekranas, kuriame prašoma pasirinkti [Reinstate 
Adjustments], [Color Space] arba [Picture Size].
1  Spauskite / pasirinkti elementą, tada spauskite [MENU/SET].

• Jei pasirinksite [Reinstate Adjustments], pasirodys patvirtinimo langas. Pasirinkus [Yes] bus 
atlikta operacija ir grįšite į elemento pasirinkimo ekraną.

2  Spauskite / pasirinkti nustatymą, tada spauskite [MENU/SET].

[Video Divide]

Įrašytus filmus ir 6K/4K paketinius failus galima padalinti į dvi dalis. Tai rekomenduojama, jei 
norite atskirti dalį, kurios reikia, nuo tos, kurios nereikia.
DividPadalintų failų sujungti nebegalima. Tvirtai nuspręskite, prieš padalindami!

MENU  →  [Playback] → [Video Divide]

1 Spauskite /, norėdami pasirinkti failą dalinimui, tada spauskite [MENU/SET].
2 Spaudos  toje vietoje, padalinti.

• Tiksliai sureguliuoti padalijimo vietą galite paspausdami /, kai failas yra sustabdytas.
3 Spauskite .

• Jei dalinimo metu išimama kortelė arba baterija, failą galima prarasti.

DISP.

0
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Ką galima daryti su „Wi-Fi®“/„Bluetooth®“ funkcija
• Fotoaparato negalima naudoti prisijungimui prie viešojo belaidžio LAN ryšio.

Valdymas su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu (93 psl.)
• Įrašymas su su išmaniuoju telefonu (94 psl.)
• Fotoaparate saugomų vaizdų atkūrimas arba išsaugojimas, arba įkėlimas į socialinės žiniasklaidos 

svetaines (95 psl.)

Naršykite ir sužinokite apie kitas galimybes su „Bluetooth®“
Bet kada galite prijungti prie išmaniojo telefono, kuris palaiko „Bluetooth Low Energy“.
Prijunkite prie išmaniojo telefono, norėdami naudoti visą funkcijų spektrą.
• Lengvas prijungimas prijungiant (89 psl.)
• Fotoaparato įjungimas/išjungimas nuotolinio valdymo pulteliu (93 psl.)
• Įrašytų vaizdų siuntimas automatiškai (98 psl.)
• Automatinė atsarginė debesies kopija (96 psl.)
• Vieta informacijos įrašymas prie fotoaparato vaizdų (99 psl.)
• Fotoaparato laikrodžio sinchronizavimas (100 psl.)
• Fotoaparato sąrankos informacijos išsaugojimas į išmanųjį telefoną (100 psl.)

Nuotraukų rodymas televizoriuje
 Spausdinimas belaidžiu būdu 
Nuotraukų siuntimas į AV įrenginį 
Nuotraukų siuntimas į asmeninį kompiuterį
Interneto paslaugų naudojimas

Ši naudojimo instrukcija skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, kurie 
toliau kartu vadinami „išmaniaisiais telefonais“, jei nenurodyta kitaip.
• Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

■ About the WIRELESS connection lamp

Šviečia mėlynai
„Wi-Fi“ Kai įjungta „Wi-Fi“ funkcija arba 

sujungta per „Wi-Fi“

„Bluetooth“ Kai įjungta „Bluetooth“ funkcija arba 
prijungtas „Bluetooth“

Mirksi mėlynai Siunčiant duomenis

■ Apie [Wi-Fi] mygtuką
Šioje instrukcijoje funkcijų mygtukas, kuriam yra priskirtas [Wi-Fi ], vadinamas [Wi-Fi] mygtuku.
(Pagal nutylėjimą, [Wi-Fi] priskiriamas [Fn7], kai fotoaparatas yra įrašymo režime, kai jis yra 
priskirtas [Fn1] fotoaparatui veikiant peržiūros režimu).
• Daugiau informacijos apie funkcijos mygtuką skaitykite 28 psl.
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Veiksmai paspaudus [Wi-Fi] (įrašymo režime)

1 Palieskite [ ].

2 Palieskite [Fn7].

■ Naudokite fotoaparatą kaip belaidį LAN prietaisą
Naudojant įrangą ar kompiuterines sistemas, kurioms reikia patikimesnės apsaugos nei 
belaidžiams LAN įrenginiams, reikia imtis tinkamų priemonių dėl dizaino saugumo ir naudojamų 
sistemų defektų. „Panasonic“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri atsiranda, kai 
fotoaparatą naudojate kitais tikslais, išskyrus kaip belaidį LAN prietaisą.

■ Naudojant „Wi-Fi“ funkciją su šiuo fotoaparatu galima tose šalyse, kuriose šis 
fotoaparatas yra parduodamas

Yra rizika, kad fotoaparatas pažeis radijo bangų taisykles, jei jis naudojamas kitose šalyse 
išskyrus tas, kuriose šis fotoaparatas parduodamas, ir „Panasonic“ neprisiima jokios 
atsakomybės už bet kokius pažeidimus.

■ Yra rizika, kad siunčiami ir priimami naudojant radijo bangų duomenys gali būti 
perimti.

Atkreipkite dėmesį, kad yra rizika, kad siunčiami ir priimami radijo bangų duomenys gali būti 
perimti trečiosios šalies.

■ Nenaudokite fotoaparato vietovėse, kuriose yra magnetinių laukų, statinės elektros ar 
trukdžių

• Nenaudokite fotoaparato vietovėse, kuriose yra magnetinių laukų, statinių elektros krūvių arba 
trikdžių, pavyzdžiui, šalia mikrobangų krosnelės. Tai gali sukelti radijo bangų nutraukimą.

• Naudojant fotoaparato šalia prietaisų, tokių kaip mikrobangų krosnelės arba belaidžiai telefonai, 
kurie naudoja 2,4 GHz radijo bangų juostą, gali sumažėti našumas abiejuose įrenginiuose.

■ Negalima prisijungti prie belaidžio tinklo, prie kurio neturite teisės jungtis
Kai fotoaparatas naudoja „Wi-Fi“ funkciją, belaidžių tinklų ieškoma automatiškai. Kai tai 
atsitinka, gali būti rodomi belaidžiai tinklai, kurių nesate įgalioti naudoti (SSID*), tačiau 
nebandykite prisijungti prie tinklo, nes tai gali būti laikoma nesankcionuota prieiga.
* SSID reiškia pavadinimą, kuris yra naudojamas siekiant nustatyti tinklą per belaidį LAN ryšį.
 Jei abiejų įrenginių SSID atitinka, perdavimas yra įmanomas.

Fn11Fn11

Fn8Fn8

Fn7Fn7

Fn9Fn9

Fn10Fn10
OFFOFF

OFFOFF
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Prijungimas prie išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio
Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio programėlės
„Image App“ diegimas

„Panasonic Image App“ (toliau „Image App“) yra „Panasonic“ pateikiama programėlė.

• OS
Programa, skirta „AndroidTM: „Android“ 4.1 arba naujesnė
   (Norint naudoti „Bluetooth“ funkciją, reikia „Android“ 5.0
   arba naujesnės versijos)
Programa, skirta „iOS“: iOS 8.0 arba naujesnė
   („Bluetooth“ funkcijos negalima naudoti su „iPad“ 2)

1 Prijunkite išmanųjį telefoną prie tinklo.

2 („Android“) Pasirinkite „Google PlayTM Store“.
 („iOS“) Pasirinkite „App Store“.

3 Į paieškos laukelį įveskite „Panasonic Image App“ arba „LUMIX“.

4 Pasirinkite „Panasonic Image App“  ir įdiekite ją.

• Naudokite naujausią versiją.
• Šiuo metu palaikomos operacinės sistemos nuo 2017 m. vasario mėn. ir gali keistis.
• Daugiau informacijos apie tai, kaip programa veikia, rasite žinyne [Help] iš „Image App“ meniu.
• Kai išmaniajame telefone kuris yra prijungtas prie fotoaparato per „Wi-Fi“, naudojate „Image App“, 

„Image App“ nuostata [Help] gali būti nerodoma, priklausomai nuo išmaniojo telefono. Tokiu atveju, 
nutraukus ryšį su fotoaparatu, prijunkite išmanųjį telefoną prie mobiliojo telefono tinklo, pavyzdžiui, 
3G arba LTE tinklo arba „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus, tada „Image App“ programoje eikite į [Help]

• Kai kurie iš ekranų ir informacija šioje instrukcijoje gali skirtis nuo jūsų įrenginio, priklausomai nuo 
palaikomų remiamų OS ir „Image App“ versijų

• Paslauga gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo išmaniojo telefono tipo.
 Daugiau informacijos apie „Image App“, rasite jos palaikymo svetainėje 
 http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
 (Svetainė tik anglų kalba.)
• Siunčiantis programėlę mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi dideli ryšio su pranešimų paketų 

komutacija mokesčiai, priklausomai nuo jūsų telefono sutarties.

Išmaniųjų telefonų, kurie palaiko „Bluetooth Low Energy“, naudojimas

Atlikite paprastą prijungimo nustatymo procedūrą (prijungimą), norėdami prisijungti prie 
išmaniojo telefono, kuris palaiko „Bluetooth Low Energy“. Atlikus prijungimo nustatymo 
procedūrą, fotoaparatas automatiškai prisijungia prie per Wi-Fi telefoną.
• Palaikomi išmanieji telefonai

„Android“:    „Android“ 5.0 arba naujesnė su „Bluetooth“ 4.0 arba naujesne (išskyrus tuos,
     kurie nepalaiko „Bluetooth Low Energy“)
„iOS“:     „iOS“ 8.0 ar naujesnė (išskyrus „iPad“ 2)
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Fotoaparate

Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET] 
→ [Pairing]

• Fotoaparatas įeina į prijungimo budėjimo režimą ir rodo prietaiso 
pavadinimą.

Išmaniajame telefone

1 Paleiskite „Image App”
• Jei rodomas pranešimas, nurodantis, kad išmanusis telefonas ieško fotoaparatų, uždarykite 

žinutę.
2 Pasirinkite [Bluetooth].
3 Įjunkite „Bluetooth“.
4 Pasirinkite prietaiso pavadinimą fotoaparato ekrane iš [Camera enable to be 

registered] sąrašo.
• Bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys tarp fotoaparato ir išmaniojo telefono.
 („Android“ įrenginiuose) „Wi-Fi“ ryšys bus užmegztas pasirinkus [Connection].

Jei naudojate „Android“ prietaisą, atlikite čia nurodytus veiksmus, norėdami baigti sąranką. 
Pereikite prie žemiau nurodytų veiksmų tik tada, jei naudojate „iOS“ prietaisą.

• Jei fotoaparato [Wi-Fi Password] yra nustatytas į [OFF], pasirinkite [Wi-Fi Setup]. Pirkimo metu 
[Wi-Fi Password] yra nustatytas į [OFF]).

• Jei fotoaparato [Wi-Fi Password] yra nustatytas į [ON], reikės įdiegti profilį.
 1  Įdiekite profilį.

• Jei išmaniajame telefone yra nustatytas perdavimo kodas, reikia jį įvesti.
 2  Paspauskite pagrindinį mygtuką, kad uždarytumėte naršyklę.
5 Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją išmaniojo telefono sąrankos meniu.
6 „Wi-Fi“ nustatymų ekrane pasirinkite SSID (prietaiso pavadinimas, 

pasirinktas 4 žingsnyje), rodomą ant fotoaparato.
• Jei SSID nerodomas, jis gali būti rodomas išjungus „Wi-Fi“ funkciją.

7 Paspauskite pagrindinį mygtuką ir pasirinkite „Image App“, 
norėdami rodyti „Image App“.

• Prijungtas išmanusis telefonas bus įregistruotas kaip susietas prietaisas, prijungus per „Wi-Fi“.
• Prijungimą reikia nustatyti iki tik pirmajai jungčiaai. Antrajai ir vėlesnėms jungtims: (91 psl.)

Prijungus „Bluetooth“ ryšiu, fotoaparatas automatiškai užmezga „Wi-Fi“ ryšį.
• („iOS“ prietaisai) Jei reikia pakeisti prijungtą prietaisą „Wi-Fi“ sąrankos ekrane, atlikite ekrane 

rodomus veiksmus, norėdami pakeisti  nustatymus.

• [ ] rodomas įrašymo ekrane „Bluetooth“ ryšio metu. Jei „Bluetooth“ funkcija įjungta, bet nėra ryšio, 
mirksi [ ].

Wi-Fi

0123456789ABC
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■ Prijungimas prie prijungto išmaniojo telefono (jungiant antrąjį ir paskesnius kartus)

Fotoaparate

Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON]

Išmaniajame telefone

1 Paleiskite „Image App”
• Jei rodomas pranešimas, nurodantis, kad išmanusis telefonas ieško fotoaparatų, uždarykite 

žinutę.
2 Pasirinkite [Bluetooth].
3 Įjunkite „Bluetooth“.
4 Pasirinkite fotoaparatą (prietaiso pavadinimą), kurį norite prisijungti, iš [Camera 

registered] sąrašo.

Jei fotoaparate iš anksto nustatėte [Bluetooth] [ON], galite užmegzti ryšį tik valdydami 
telefoną.

■ „Bluetooth“ ryšio nutraukimas su išmaniuoju telefonu ir „Bluetooth“ funkcijos 
išjungimas

Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF]

Išmaniojo telefono, kuris nepalaiko „Bluetooth Low Energy“, naudojimas

Prisijunkite prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“.
• Taip pat galite prisijungti prie išmaniojo telefono per „Wi-Fi“, kuris palaiko „Bluetooth Low Energy“, 

atlikdami tuos pačius veiksmus.

Prisijungimas neįvedus slaptažodžio

Tiesioginį ryšį su išmaniuoju telefonu galite lengvai nustatyti neįvedę slaptažodžio.

Fotoaparate

Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] →
[New Connection] → [Remote Shooting & View]

A  SSID
• Kai fotoaparatas yra parengtas prijungti prie išmaniojo telefono, 

rodomas SSID.
• Taip pat galima parodyti informaciją ant fotoaparato paspaudus
 [Wi-Fi].
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Išmaniajame telefone

1 Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją iš nustatymų meniu.
2 „Wi-Fi“ nustatymo ekrane pasirinkite SSID, rodomą ant 

fotoaparato.
3 Paleiskite „Image App”

• Kai fotoaparate rodomas jungties patvirtinimo ekranas, pasirinkite [Yes], 
norėdami prisijungti. (tik užmezgant ryšį pirmą kartą)

Pirkimo metu [Wi-Fi ] yra nustatytas į [OFF].
Prieš prisijungdami prie „Wi-Fi“ tinklo, patikrinkite, ar ryšio patvirtinimo ekrane rodomas 
įrenginys yra tas, prie kurio iš tikrųjų norite prisijungti. Kai rodomas ne tas įrenginys, jei 
pasirinkite [Yes], fotoaparatas automatiškai prisijungs prie to įrenginio.
Rekomenduojame nustatyti [Wi-Fi Password] į [ON], jei, pavyzdžiui, netoliese yra kitas
„Wi-Fi“ įrenginys.

Slaptažodžio naudojimas nustatyti ryšiui

Paruošimas:
Nustatykite [Wi-Fi Password] į [ON].

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] → [Wi-Fi Password] → [ON]

Fotoaparate

Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [New 
Connection] → [Remote Shooting & View]

A  SSID ir slaptažodis
B  QR kodas
• Kai fotoaparatas yra parengtas prijungti prie išmaniojo telefono, 

rodomas QR kodas, SSID ir slaptažodis.
• Taip pat galima parodyti informaciją ant fotoaparato paspaudus
 [Wi-Fi].

Išmaniajame telefone

1 Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją iš nustatymų meniu.
2 „Wi-Fi“ nustatymo ekrane pasirinkite SSID, rodomą ant 

fotoaparato.
3 Įveskite slaptažodį, rodomą ant fotoaparato, į išmanųjį telefoną.
 (Tik užmezgant ryšį pirmą kartą)

• Jei naudojate „Android“ prietaisą, paženklinus slaptažodžio ekrano langelį, 
galėsite prietaise rodyti savo slaptažodį, ir jį įvesti.

4 Paleiskite „Image App”.

Wi-Fi

0123456789ABC

Wi-Fi

0123456789ABC
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„Wi-Fi“ ryšio nutraukimas

1 Nustatykite fotoaparatą į įrašymo režimą.
2 Pasirinkite fotoaparato meniu elementus, norėdami nutraukti „Wi-Fi“ ryšį.

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [Yes]

• Taip pat galite ryšį nutraukti fotoaparate paspausdami [Wi-Fi]. (87 psl.)
3 Išmaniajame telefone išjunkite „Image App“. 

 (Jei naudojate „iOS“ įrenginį)
 „Image App“ ekrane paspauskite pagrindinį mygtuką uždaryti programą.

 (Jei naudojate „Android“ įrenginį)
 „Image App“ ekrane du kartus paspauskite grįžimo piktogramą [Return], jei norite 

uždaryti programą.

Valdymas su išmaniuoju telefonu / planšetiniu 
kompiuteriu
■ Reikalingas belaidžio ryšio režimas
Reikalingas belaidžio ryšio režimas skiriasi priklausomai nuo funkcijos, kuri naudojama 
prijungus prie išmaniojo telefono.

Reikalingas belaidis 
ryšys „Bluetooth Low Energy“ palaikymas

Bluetooth Nurodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniuoju telefonu, kuris 
palaiko „Bluetooth Low Energy“.

Wi-Fi Nurodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniuoju telefonu, kuris 
nepalaiko „Bluetooth Low Energy“.

Wi-FiBluetooth

Nurodo, kad funkcija gali būti naudojama su išmaniuoju telefonu, kuris 
palaiko „Bluetooth Low Energy“.
• Nurodo, kad funkcija nurodo jums prisijungti prie išmaniojo telefono 

naudojant „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“.

Fotoaparato įjungimas/išjungimas su išmaniuoju telefonu
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Galite įjungti/išjungti fotoaparatą su savo išmaniuoju telefonu, leisdami fotoaparatui išlaikyti 
aktyvų „Bluetooth“ ryšį, kai jis yra išjungtas.
Ši funkcija leidžia peržiūrėti nuotraukas fotoaparate, kuri yra įdėtas į maišelį, arba įjungus 
fotoaparatą atskiroje vietoje tik tada, kai su juo filmuojate.
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1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Remote Wakeup] → [ON]

3 Nustatykite fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį [OFF].
4 Su išmaniuoju telefonu paleiskite „Image App“ ir nustatykite „Bluetooth“ funkciją 

šalies, kurioje gali būti užmegztas ryšys (budėjimo būsena).
5 Įjunkite išmanųjį telefoną.
 1  Pasirinkite [ ].
 2  Pasirinkite [Remote operation].

• Fotoaparatas automatiškai įsijungia ir galima užmegzti „Wi-Fi“ ryšį automatiškai.
– („iOS“ prietaisai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono ryšio būsenos, gali tekti pakeisti prijungtą 

prietaisą „Wi-Fi“ sąrankos ekrane. Sekite išmaniojo telefono ekrano pranešimą, norėdami 
pakeisti nustatymą.

■ Fotoaparato išjungimas su išmaniuoju telefonu
 1  Pasirinkite [ ].
 2  Pasirinkite [ OFF].
• Kai įjungiate fotoaparatą su išmaniuoju telefonu, mirksi būsenos 

indikatorius.
• Kai [Remote Wakeup] yra nustatytas į [On], „Bluetooth“ funkcija 

toliau veikia net po to, kai fotoaparatas yra išjungtas, todėl senka 
baterija.

Kaip daryti nuotraukas per išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį
(nuotolinis įrašymas)
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-Fi

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (89 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.
 1  (Kai prijungtas per „Bluetooth“) Pasirinkite [ ].
 2  (Kai prijungtas per „Bluetooth“) Pasirinkite [Remote
       operation].

• Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį automatiškai. („iOS“ įrenginiai) Jei reikia pakeisti prijungtą prietaisą 
„Wi-Fi“ sąrankos ekrane, vadovaukitės nurodymais ekrane, norėdami pakeisti nustatymą.

 3  Pasirinkite [ ].
 4  Įrašykite vaizdą.

• Užfiksuoti vaizdai išsaugomi fotoaparate.
• Kai kurie nustatymai neveikia.



A
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■ Fotoaparato skalės nustatymų ir t.t. keitimas išmaniajame telefone

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] → [Priority of Remote Device]

[Camera]

Leidžia atlikti operacijas nuotolinio įrašymo metu su fotoaparatu ir išmaniajame 
telefone.
• Fotoaparato skalės parametrų ir t.t. išmaniajame telefone pakeisti negalima.

[Smartphone]

Leidžia atlikti operacijas nuotolinio įrašymo metu tik per išmanųjį telefoną.
• Fotoaparato skalės parametrus ir t.t. išmaniajame telefone galima pakeisti.
• Norėdami baigti nuotolinį įrašymą, paspauskite bet kurį mygtuką ant 

fotoaparato, kad įjungtumėte ekraną, tada pasirinkite [End].

Fotoaparate išsaugotų vaizdų atkūrimas/išsaugojimas arba įkėlimas į
socialinės žiniasklaidos svetaines
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-Fi

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (89 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.
 1  (Kai prijungtas per „Bluetooth“) Pasirinkite [ ].
 2  (Kai prijungtas per „Bluetooth“) Pasirinkite
       [Remote operation].

• Užmegzkite „Wi-Fi“ ryšį automatiškai. („iOS“ įrenginiai) 
Jei reikia pakeisti prijungtą prietaisą „Wi-Fi“ sąrankos 
ekrane, vadovaukitės nurodymais ekrane, norėdami 
pakeisti nustatymą.

 3  Pasirinkite [ ].
• Galite perjungti rodomus vaizdus pasirinkę piktogramą 

(A) viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
 Norėdami peržiūrėti atvaizdus, išsaugotus fotoaparate, 

pasirinkite [LUMIX (SD1)] arba [LUMIX (SD2)].
 (Norint atkurti vaizdą)
 4  Palieskite nuotrauką, norėdami ją padidinti.
 (Norint įrašyti vaizdą arba įkelti jį į socialinės 

žiniasklaidos svetainę ar kitas tinklo tarnybas)
 5  Palieskite ir palaikykite vaizdą ir vilkite jį, norėdami 
       išsaugoti.

• Žiūrint filmą, vaizdo kokybė skiriasi nuo tikrojo įrašyto filmo 
vaizdo. Vaizdo kokybė gali pablogėti arba garsas gali būti 
praleistas filmo ar vaizdo atkūrimo metu.

• Negalima išsaugoti nuotraukų RAW formatu, filmų [AVCHD] [MP4] (tik [4K] dydžio), [MP4 (LPCM)] 
arba [MOV] formatu, 6K/4K fotografavimo serijomis failų ir nuotraukų, įrašytų su Post fokusavimo 
funkcija.
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Automatinis atsarginių nuotraukų kopijų darymas debesyje
(automatinės atsarginės kopijos debesyje)
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Fotoaparatas aptinka ryšį tarp išmaniojo telefono ir belaidžio ryšio prieigos taško ir daro 
fotoaparate saugomų vaizdų atsargines kopijas į iš anksto nustatytą debesies vietą.
• Skaitykite „DUK/Kontaktai“ šioje svetainėje apie suderinamas saugojimo vietas debesyse.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

 






Bluetooth

Wi-Fi
Wi-Fi LUMIX CLUB

A  Belaidis prieigos taškas
B  Saugojimo vieta debesyje

1 TIšmanusis telefonas automatiškai prisijungia prie belaidžio ryšio prieigos taško.
2 Paleiskite „Image App“ pirmame plane (valstybė, kurioje gali būti valdoma programa).
3 Fotoaparatas automatiškai įsijungia.
4 Fotoaparatas automatiškai prisijungia prie belaidžio ryšio prieigos taško, sujungto 1 

žingsnio metu.
5 Automatiškai padaroma vaizdų iš fotoaparato atsarginė kopija į saugojimo vietą debesyse 

per LUMIX CLUB.

Kai įdiegimo procedūra yra baigta, galite sukurti atsarginę duomenų kopiją debesyje 
tiesiog atlikdami 2 veiksmą.
• Skaitykite savo išmaniojo telefono naudojimo instrukcijas, norėdami gauti daugiau informacijos apie 

tai, kaip automatiškai nustatyti ryšį 1 žingsnyje.

Automatinis atsarginių kopijų debesyje nustatymas

■ Belaidžio ryšio prieigos taško, kurį norite naudoti fotoaparatui, registravimas
 (1 sąranka)
• Jei prijungėte fotoaparatą prie belaidžio ryšio prieigos taško, kurį norite naudoti anksčiau, ši 

procedūra nėra privaloma.

1 Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Wi-Fi network settings]

2 Pasirinkite [New connection].
3 Įjunkite belaidžio ryšio prieigos tašką.

• Norėdami prisijungti prie [WPS (Push-Button)], skaitykite procedūrą „Pasiirnkti jungimo būdą“ 
102 psl. Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

• Belaidis prieigos taškas bus užregistruotas automatiškai, kai fotoaparatas bus prijungtas prie jo per 
„Wi-Fi“.

• Galite užregistruoti iki 17 belaidžių prieigos taškų. Jei bandysite užregistruoti daugiau nei 17 
prietaisų, belaidis prieigos taškas su seniausia registracijos istorija bus pakeistas.
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■ LUMIX CLUB nustatymas (2 sąranka)
Paruošimas:
• Sukurkite paskyrą debesies saugojimo vietoje, kurią norite naudoti, ir pasiruoškite prisijungimo 

informaciją.
• Užsiregistruokite į LUMIX CLUB.
 Užsiregistruokite į LUMIX CLUB žemiau per fotoaparato meniu.
 MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] → [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] →
 [New account]
 Taip pat galite naudoti kompiuterio ar išmaniojo telefono registruotus prisijungimo duomenis. 

Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

1 Prisijunkite prie LUMIX CLUB svetainės su išmaniuoju telefonu arba kompiuteriu.
 http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Įveskite savo LUMIX CLUB prisijungimo vardą ir slaptažodį ir prisijunkite prie 

paslaugos.
• Jei reikia užsiregistruoti elektroninio pašto adresą, sekite ekrane pateikiamus nurodymus.

3 Pasirinkite ir registruokite debesies saugojimo paslaugą, kurią norite naudoti, per 
„Cloud Storage Link Settings“ iš „Web service link settings“.
• Sekite ekrane pateikiamus nurodymus.

■ „Image App“ nustatymas (3 sąranka)

1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.
 1  Pasirinkite [ ].
 2  Pasirinkite [Bluetooth].
 3  Pasirinkite prijungto fotoaparato [ ].
 4  Įjunkite automatines atsargines kopijas ir nustatykite atsarginių kopijų nustatymus.

• Žemiau yra reikalingi atsarginių kopijų parametrai. Be šių nustatymų, galima konfigūruoti kitus 
reikiamus parametrus.
– Ryšio informacija belaidžiam prieigos taškui (SSID): Pasirinkite belaidžio ryšio prieigos 

tašką, registruotą „(1 sąrankoje)“.
– Debesies nustatymas: Įveskite LUMIX CLUB prisijungimo vardą ir slaptažodį, naudojamą 

„(2 sąrankoje)“ ir pasirinkite debesies saugojimo paslaugą, kurią norite naudoti, iš „Upload 
destination“.

• Galite išbandyti ryšį. Įjunkite fotoaparatą jam paleisti.

Atsarginės kopijos darymas

Paruošimas:
Šios sąlygos reikalaujama naudoti Auto Cloud Backup:
• Nustatykite fotoaparatą į šalį, kurioje jis gali būti įjungtas su išmaniuoju telefonu (budėjimo šalis).
 (93 psl.)

– Fotoaparatas: [Bluetooth] ir [Remote Wakeup] yra nustatytas į [ON].
– Fotoaparatas: Fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklis yra nustatytas į [OFF].

• Fotoaparatas: Kortelės apsaugos nuo įrašymo jungiklis nėra nustatytas ties [LOCK].
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Paleiskite „Image App“ pirmame plane (valstybė, kurioje gali būti valdoma programa), ir 
paleiskite atsarginių kopijų darymą.
• Atsarginės kopijos darymas prasidės, jei išmanusis telefonas yra prijungtas prie belaidžio prieigos 

taško iš „(3 sąrankoje)“.
• Gali būti įmanoma paleisti atsargines kopijas, net jei programa vykdoma fone (šalis, kurioje ji negali 

būti naudojama).
• Pirmojo darbo metu sukuriamos visų kortelėje esančių vaizdų atsarginės kopijos. Antruoju ir vėlesnių 

darbo metu sukuriamos atsarginės kopijos tik tų vaizdų, kuriems jos dar nesukurtos.
• Jei pakeisite atsarginių kopijų paskirties vietą, vaizdai, kuriems jau buvo sukurtos atsarginės kopijos, 

į naują vietą neišsaugomi.
• Atsarginių kopijų kūrimas sustos šiais atvejais:

Kai nustatote fotoaparato įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį [ON].
– Kai išimate arba įdedate kortelę
– Kai išsenka baterija (kūrimas bus atnaujintas įkrovus bateriją. Su „Image App“ galite nustatyti 

baterijos galią, kuriai esant atsarginių kopijų kūrimas sustos.)
• Negalima kurti filmų, 6K/4K fotografavimo serijomis failų ir vaizdų, įrašytų su po fokusavimo funkcija, 

atsarginių kopijų.

Automatiškai įrašytų vaizdų perkėlimas į išmanųjį telefoną
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Fotoaparatas automatiškai perkelia įrašytus vaizdus į prie „Bluetooth“ prijungtą išmanųjį 
telefoną per „Wi-Fi“.

1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Auto Transfer] → [ON]

• Jei fotoaparate rodomas patvirtinimo langas prašo nutraukti „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkite [YES] jam 
nutraukti.

3 Išmaniajame telefone pasirinkite [YES] („Android“ įtaisuose) arba [Wi-Fi Setup] 
(„iOS“ prietaisai).
• Fotoaparatas automatiškai užmezga „Wi-Fi“ ryšį.

– („iOS“ įrenginiai) Sekite pranešimą išmaniojo telefono ekrane apie tai, kaip pakeisti prijungtą 
prietaisą „Wi-Fi“ sąrankos ekrane.

4 Patikrinkite fotoaparato siuntimo nustatymus ir pasirinkite [Set].
• Fotoaparatas įeina į režimą, kur jis gali automatiškai perkelti nuotraukas ir įrašymo ekrane bus 

rodomas [ ].
5 Fotografuokite fotoaparatu.

• Siunčiant failą, įrašymo ekrane rodomas [ ].
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• Kai [Auto Transfer] yra nustatytas į [ON], [„Wi-Fi“ Function] iš [Wi-Fi] [Setup] meniu negali 
būti naudojama.

• Jei [Bluetooth] ir [Auto Transfer] nustatymai fotoaparate yra nustatytai į [ON], fotoaparatas 
automatiškai prisijungia per „Bluetooth“ ir „Wi-Fi“ prie išmaniojo telefono, kai įjungiate fotoaparatą. 
Paleiskite „Image App“. norėdami prisijungti prie fotoaparato.

 Fotoaparatas įeina į režimą, kur jis gali automatiškai perkelti nuotraukas ir įrašymo ekrane bus 
rodomas [ ].

• Jei įrašymo ekrane mirksi [ ], vaizdų negalima perduoti automatiškai. Patikrinkite „Wi-Fi“ jungties 
su išmaniuoju telefonu būseną.

• Negalima automatiškai perkelti nuotraukų RAW formatu, filmų, 6K/4K fotografavimo serijomis failų ir 
vaizdų, įrašytų su po fokusavimo funkcija.

■ Norėdami sustabdyti automatinį vaizdų perkėlimą fotoaparate, nustatykite
 [Auto Transfer] į [OFF].
• Patvirtinimo langas, kuriame nurodoma nutraukti „Wi-Fi“ ryšį.
• Jei sustabdysite automatinį vaizdų perkėlimą jo nebaigę arba panašiose situacijose,neišsiųstas 

failas nebus persiųstas.

Vietos informacijos įrašymas prie fotoaparato vaizdų
Reikalingas belaidis ryšys: Bluetooth

Išmanusis telefonas siunčia savo vietos informaciją prie fotoaparatą per „Bluetooth“ ir 
fotoaparatas atlieka įrašymą, rašant gautą informaciją apie buvimo vietą.
Paruošimas:
Įjungti GPS funkciją išmaniajame telefone.

1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Location Logging] → [ON]

• Fotoaparatas įeis režimą, kur gali būti įrašyta vietos informacija ir įrašymo ekrane bus rodomas 
[GPS].

3 Fotografuokite fotoaparatu.
• Vietos informacija bus įrašyta į užfiksuotas nuotraukas.

• Norėdami išjungti vietos informaciją įrašymą, fotoaparate pasirinkite [Location Logging] į [OFF].

Kai [GPS] mirksi
Vietos informacija negaunama, todėl duomenų įrašyti negalima. Pozicionavimas su GPS 
išmaniajame telefone negalimas, jei telefonas yra tokioje vietoje, pavyzdžiui, pastate arba 
maiše. Perkelkite telefoną į vietą, kur pozicionavimas gali būti optimizuotas, pvz., kur 
matosi dangus, ir išbandykite pozicionavimą. Be to, skaitykite išmaniojo telefono naudojimo 
instrukcijas.

• Vaizdai su buvimo vietos informacija žymimi [GPS].
• Išmaniojo telefono baterija eikvojama greičiau, gaunant informaciją apie buvimo vietą.
• Vietos informacija neįrašoma filmams, įrašytiems [AVCHD] formatu.
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Fotoaparato laikrodžio sinchronizavimas su išmaniuoju telefonu
Reikalingas belaidis ryšys: Bluetooth

Sinchronizuokite laikrodį ir laiko juostos nustatymą fotoaparate su išmaniojo telefono 
nustatymais.

1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Pasirinkite fotoaparato meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Bluetooth] → [Auto Clock Set] → [ON]

• [Clock Set] nustatymas ir [Home] arba [Destination] nustatymas [World Time] yra [Setup] meniu, 
jie bus sinchronizuojami su atitinkamais išmaniojo telefono nustatymais.

• Norėdami išjungti automatinį laikrodžio sinchronizavimą, fotoaparate nustatykite [Auto Clock Set] į 
[OFF].

Fotoaparato sąrankos informacijos išsaugojimas į išmanųjį telefoną
Reikalingas belaidis ryšys: Wi-FiBluetooth

Fotoaparato sąrankos informacijos išsaugojimas į išmanųjį telefoną. Kadangi išsaugotą 
sąrankos informaciją galima importuoti į fotoaparatą, galite taikyti tas pačias nuostatas keliems 
fotoaparatams.

1 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį su išmaniuoju telefonu. (89 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.
 1  Pasirinkite [ ].

 2  Pasirinkite [ ].

 3  Išsaugokite arba įrašykite nustatymų informaciją.
• Daugiau informacijos apie tai, kaip programa veikia, rasite žinyne [Help] iš „Image App“.

Perduodant nustatymo informaciją, fotoaparatas automatiškai užmezga „Wi-Fi“ ryšį.
• („iOS“ įrenginiai) Priklausomai nuo išmaniojo telefono ryšio būsenos, gali tekti pakeisti prijungtą 

prietaisą „Wi-Fi“ sąrankos ekrane. Sekite išmaniojo telefono ekrano pranešimą, norėdami pakeisti  
nustatymą.
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Ryšio su kompiuteriu nustatymas, naudodami 
belaidį prieigos tašką
Kaip sukurti aplanką, gaunantį vaizdus

• Sukurkite PC paskyros pavadinimą (iki 254 simbolių) ir slaptažodį (iki 32 simbolių), sudarytą iš 
raidžių ir skaičių. Bandymas sukurti gauti aplanką gali nepavykti, jei sąskaitos pavadinime yra ne 
raidinių ir ne skaitmeninių simbolių.

■ Kai naudojate „PHOTOfunSTUDIO“ („Windows“)
1 Įdiekite „PHOTOfunSTUDIO“ į kompiuterį. (103 psl.)
2 Sukurkite aplanką, gaunantį vaizdus, su „PHOTOfunSTUDIO“.

• Norėdami automatiškai sukurti aplanką, pasirinkite [Auto-create]. Norėdami nurodyti aplanką, 
sukurkite naują aplanką arba nustatykite slaptažodį aplankui, pasirinkite [Create manually].

• Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite „PHOTOfunSTUDIO“ naudojimo instrukciją (PDF).

■ Kai nenaudojate „PHOTOfunSTUDIO“ („Mac“)
Palaikomos OS: OS X v10.5 to v10.12
Pavyzdys: OS X v10.8
1 Pasirinkite aplanką, kurį ketinate naudoti gavimui, tada spauskite objektus tokia 

tvarka.
 [File] → [Get Info]
2 Įjunkite aplanko bendrinimą.

• Jei reikia išsamesnės informacijos, skaitykite kompiuterio arba OS naudojimo instrukciją.

Nuotraukų siuntimas į asmeninį kompiuterį

Šiame vadove aprašyti prijungimo metodai yra tik pavyzdžiai. Daugiau skaitykite „Išplėstinių 
funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

Paruošimas:

• Jei paskirties kompiuterio darbo grupė standartiniuose nustatymuose buvo pakeista, pakeiskite 
šio prietaiso parametrą per [PC Connection].

1 Pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [New Connection]

2 Pasirinkite prisijungimo metodą.

Vaizdo siuntimas kaskart kai atliekamas įrašymas ([Send Images While Recording])

Turimas failo formatas: JPEG/RAW

Pasirinkite ir siųskite vaizdus ([Send Images Stored in the Camera])

Turimas failo formatas: ALL formatas
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3 Pasirinkite [PC].
4 Pasirinkite prisijungimo metodą.
Pavyzdys: [WPS (Push-Button)] pasirinkimas, norint nustatyti ryšį
1 Pasirinkite [Via Network].
2 Pasirinkite [WPS (Push-Button)].
3 Paspauskite belaidžio prieigos taško WPS mygtuką, kol jis persijungs į 

WPS režimą.
5 Fotoaparate atlikti operaciją, kuri atitinka jūsų tikslą.

Vaizdo siuntimas kaskart kai atliekamas įrašymas ([Send Images While Recording])

1 Pasirinkite kompiuterį, kurį norite prijungti, ir paskirties aplanką.
2 Pažymėkite „Send Settings“ ir pasirinkite [SET].
3 Fotografuokite fotoaparatu.
• Norėdami nutraukti ryšį, atlikite šiuos veiksmus:
 MENU  →  [Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [Yes]

Pasirinkite ir siųskite vaizdus ([Send Images Stored in the Camera])

1 Pasirinkite kompiuterį, kurį norite prijungti, ir paskirties aplanką.
2 Pažymėkite „Send Settings“ ir pasirinkite [SET].
3 Pasirinkite [Single Select] arba [Multi Select], tada pasirinkite vaizdą, kurį norite siųsti.
• Norėdami pakeisti siųsti nustatymą, paspauskite [DISP.]. Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite 

[Exit].

• Nurodytame aplanke sukuriami aplankai, surūšiuoti pagal siuntimo datą, ir juose išsaugomos 
nuotraukos.

• Jei pasirodo vartotojo vardo ir slaptažodžio įvedimo langas, įveskite tą, kurį nustatėte kompiuteryje.
• Kai kompiuterio pavadinime (NetBIOS pavadinimas „Mac“) yra tarpas (tuščias simbolis) ir t.t., jis gali 

būti neatpažintas.
 Tokiu atveju rekomenduojame pakeisti pavadinimą į vieną žodį, kurį sudaro tik 15 ar mažiau raidinių 

skaitmeninių simbolių.
• Kai [Auto Transfer] iš [Bluetooth] yra nustatytas ties [ON], [ Wi-Fi Function] neveikia.
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Nuotraukų atkūrimas televizoriaus ekrane
Paruošimas: Įjunkite šį prietaisą ir televizorių.
1 Prijunkite fotoaparatą ir televizorių.

• Patikrinkite gnybtų kryptį ir įkiškite / ištraukite tiesiai, laikydami už kištuko.
 (Išsikraipius gnybtui, jei jis yra jungiamas įstrižai arba klaidinga kryptimi prietaisas gali imti blogai 

veikti).
 Nejunkite prietaisų prie neteisingų gnybtų. Taip galite sukelti gedimą.

HDMI

A  [HDMI] lizdas (A tipo)
B  HDMI laidas

C  HDMI lizdas (televizoriuje)

2 Įjunkite televizorių ir pasirinkite įvestį, kuri atitiktų naudojimo jungtį.
3 Įjunkite fotoaparatą ir paspauskite [(].
• Kai [System Frequency] yra nustatytas į transliavimą, sistema gali skirtis nuo jūsų regiono sistemos, 

vaizdai gali būti atkuriami netinkamai.
• Skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas.
• Naudokite laidą „High Speed HDMI cable“ su HDMI logotipu.
 HDMI standartų neatitinkantys laidai neveiks.
 Laidas „High Speed HDMI cable“ (D tipo su A kištuku, iki 1,5 m (4,9 pėdų) ilgio)

Programinės įrangos atsisiuntimas
Atsisiųskite ir įdiekite programinę įrangą, norėdami redaguoti ir atkurti nuotraukas kompiuteriu.
• Norėdami atsisiųsti programinę įrangą, turite prijungti kompiuterį prie interneto.
• Kai kuriose ryšio aplinkose gali užtrukti, kol atsisiųsite programinę įrangą.

PHOTOfunSTUDIO 10.0 XE
(Windows 7/Windows 8.1/Windows 10)

Ši programinė įranga leidžia valdyti nuotraukas. Pavyzdžiui, galite siųsti nuotraukas ir filmuotą 
medžiagą į kompiuterį ir rūšiuoti juos pagal įrašymo datą ar modelio vardą. Taip pat galite atlikti 
operacijas, pavyzdžiui, įrašyti nuotraukas į DVD, apdoroti ir ištaisyti nuotraukas ir redaguoti 
filmus.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, eikite į žemiau nurodytą svetainę.
Atsisiųskite programinę įrangą, kol dar ką galima atsisiųsti.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10xe.html
(Svetainė tik anglų kalba.)
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• Atsisiųsti galima iki: 2022 m. kovo mėn.
• 4K filmams ir 6K/4K nuotraukoms reikia 64 bitų OS versijos „Windows 7“/“Windows 8.1“/
 “Windows 10“.
• Daugiau apie darbo aplinką arba darbo metodus skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo 

instrukcijoje“ (PDF formatu) arba atitinkamų programų naudojimo instrukcijose.
• „PHOTOfunSTUDIO“ nėra suderinama su „Mac“.

SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Mac OS X v10.6 to v10.12)

Tai programinė įranga, skirta redaguoti RAW formato vaizdus.
Redaguoti vaizdai gali būti išsaugomi formatu (JPEG, TIFF ir t.t.), ir gali būti rodomi 
asmeniniame kompiuteryje.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, eikite į žemiau nurodytą svetainę.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis „SILKYPIX Developer Studio“ ieškokite žinyne arba 

„Ichikawa Soft Laboratory” palaikymo svetainėje:

„LoiLoScope“ 30 dienų visa bandomoji versija
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)

Ši programinė įranga leidžia lengvai redaguoti filmuotą medžiagą.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą, eikite į žemiau nurodytą svetainę.
http://loilo.tv/product/20
• Bus įdiegta tik bandomoji versija.
• Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis „LoiLoScope“ rasite „LoiLoScope“ vadove, kurį galima 

atsisiųsti pagal žemiau esančią nuorodą.
• „LoiLoScope“ nėra suderinama su „Mac“.

Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį

Paruošimas:
Įdiekite „PHOTOfunSTUDIO“ į kompiuterį. (103 psl.)
1 Prijunkite kompiuterį ir fotoaparatą su USB jungiamuoju kabeliu (yra komplekte).

• Prieš prijungdami įjunkite šį prietaisą ir kompiuterį.
• Naudokite tik į komplektą įeinantį USB kabelį.
(USB laidas, ESANTIS Komplekte su DMC-GH3 arba DMC-GH4, negali būti naudojamas.)

A  USB lizdas (C tipo)
B  USB jungiamasis laidas (pridedamas)



(LT) DVQX1064 105

Kiti

2 Paspausdami / mygtuką pasirinkite [PC], tada paspauskite [MENU/SET] mygtuką.
• Jei [USB Mode] yra nustatytas į [PC] per [Setup] meniu iš anksto, fotoaparatas automatiškai bus 

prijungtas prie kompiuterio nerodant [USB Mode] skalės ekrano.
3 Nukopijuokite vaizdus į kompiuterį naudodami „PHOTOfunSTUDIO“.

• Negalima trinti ar perkelti nukopijuotų failų arba aplankų iš „Windows Explorer“.
 Žiūrint į „PHOTOfunSTUDIO“, negalima atkurti ar redaguoti.

■ Kopijavimas į kompiuterį nenaudojant „PHOTOfunSTUDIO“ („Mac“)
Net jei naudojate „Mac“ arba visais atvejais, kai „PHOTOfunSTUDIO“ negali būti įdiegtas, vis 
dar galite kopijuoti failus ir aplankus prijungę fotoaparatą prie kompiuterio ir tada nuvilkdami 
juos į jį.
• Šio prietaiso kortelės turinys (aplanko struktūra) yra toks.

 „Windows“: A diskas ([LUMIX]) rodomas [Computer]
 „Mac“:  A diskas ([LUMIX]) rodomas ant darbastalio

AVCHD

DCIM

100XXXXX

101XXXXX

999XXXXX

PXXX0001.JPG

PXXX0999.JPG

PRIVATE

MISC

CAMSET
AD_LUMIX

• Kortelé
CAMSET:

DCIM:
     1  Aplanko numeris
     2  Spalvos erdvė

     3  Failo numeris
     4  JPG:
           MP4:
           MOV:
           RW2:

MISC:
AVCHD:

Fotoaparato sąrankos 
informacija

Vaizdai

P: sRGB
_: AdobeRGB

Nuotraukos
[MP4] filmai
[MOV] filmai
Nuotraukos RAW failuose

DPOF spausdinimas
[AVCHD] filmai
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Ekrano ekranas/Vaizdo ieškiklio ekranas
• Toliau parodyti pavyzdžiai, kai ekrano ekranas yra nustatytas į [ ] (ekrano stilius).

Įrašinėjant

989820020060603.53.5

AFSAFS
BKTBKT

L4:3

00
BKTBKTAELAEL BKTBKT

AWBAWB

24pFHD
8bitMOV

BKTBKT

×

Fn11Fn11Fn11

Fn8Fn8Fn8

Fn7Fn7Fn7

Fn9Fn9Fn9

Fn10Fn10Fn10
OFFOFFOFF

OFFOFFOFF

MINIMINIMINI

ISO

SSSS
F










1

P
C1

EXPS

Įrašymo režimas (21 psl.)

C1 Tinkinti nustatymai

Foto stilius

‰ Œ Blykstės režimas (54 psl.)

WL Blykstė

24pFHD
8bitMOV Papildoma telekonversija 

(filmuojant)

24pFHD
8bitMOV Įrašymo formatas / įrašo kokybė 

(56 psl.)

MOV
100M 420/8
FHD LongGOP12/24.00p

Įrašymo formatas/įrašymo kokybė  
(56 psl.)/kintamas Kadrų dažnis 
(61 psl.)

L4:3 Vaizdo dydis / proporcijos (78 psl.)

  EXM4:3 Papildoma telekonversija (darant 
nuotraukas)

Vaizdo efekto (filtro) koregavimo 
ekranas

EXPS Vaizdo efekto (filtro) nustatymas

Kortelė (rodoma tik įrašinėjant)

Nėra kortelės

Kortelė yra pilna.

8m30s Praėjęs įrašymo laikas*1 (55 psl.)

Sinchroninio įrašymo indikatorius

Automatinis vaizdo ieškiklio/
monitoriaus perjungimas (23 psl.)

Tinkamiausias momentas

Šešėlio pažymėjimas

HDR HDR/iHDR

Kelių taškų išlaikymas

Skaitmeninis transfokavimas

Elektroninis užraktas  (80 psl.)

100% Kintamas kadrų dažnis (61 psl.)

MON LUT
HDMI V-Log L

V-Log L View Assist LUT HDMI 
ekranas (68 psl.)

Fotografavimas įrašant filmus 
(nuotraukų prioritetas)
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2

A› Kokybė (78 psl.)

AFS AFF AFC MF Fokusavimo režimas (32 psl., 36)

AFS
BKT Fokusavimo kadravimas (49 psl.)

Po fokusavimas (44 psl.)

š
Ø

Automatinio fokusavimo režimas 
(33 psl.)

Veido atpažinimas

AFL Automatinio fokusavimo užraktas 
(37 psl.)

Įrašymas serijomis

6K/4K nuotraukos (40 psl.)

Automatinis laikmatis

Baterijos indikatorius

Baterijos rankena

Vaizdo stabilizatorius (51 psl.)

Drebėjimo perspėjimas

Įrašymo būsena (mirksi raudonai) / 
Fokusavimas (dega žaliai). (16 psl.)

LOW
Fokusavimas (esant silpnam 
apšvietimui)

STAR Fokusavimas („Starlight“ AF)

Prijungta prie „Wi-Fi“

Prijungtas prie „Bluetooth“ (90 psl.)

GPS Vietos įrašymas (99 psl.)

Histograma

3

Pavadinimas*2

Dienų, praėjusių nuo išvykimo dienos, skaičius*3

Amžius*2

Vieta*3

Dabartinė data ir laikas / Kelionės šalies nustatymas*3: “

Ekspozicijos matuoklis

Židinio atstumo ekranas

Žingsnio priartinimas

Laiko žymos įrašymas

4

Automatinio fokusavimo zona 
(34 psl.)

+ Taškinio matavimo tikslas

+ Centro žymeklis ekrane

Automatinis laikmatis

Mikrofono lygio indikatorius

LMT
OFF

Mikrofono lygio ribojimas 
(Išjungtas)

TC 00:00:00:00 Laiko kodas (58 psl.)

XLR 96kHz/24bit XLR nustatymas (70 psl.)

Begarsis režimas (79 psl.)

Išorinis mikrofonas (69 psl.)

AEL Automatinės ekspozicijos užraktas 
(37 psl.)

AE Matavimo režimas (79 psl.)

Programų perjungimas (21 psl.)

3.5 Diafragmos reikšmė (16 psl.)

3.5
BKT Diafragmos kadravimas (49 psl.)

60 Užrakto greitis (16 psl.)

BKT

Ekspozicijos kompensavimo 
reikšmė (37 psl.)

Ekspozicijos kadravimas (49 psl.)

Ryškumas (31 psl.)

Rankinė ekspozicijos pagalba

ISO jautrumas (38 psl.)
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5

BKT

AWB

Baltos spalvos balanso rėmelis, 
baltas
Balanso laikiklis (Spalvos 
temperatūra) (50 psl.)

Baltos spalvos balanso nustatymas

VÐî
Ñ
AWBc

1
1

Baltos spalvos balansas (39 psl.)

Spalva (31 psl.)

98 Įrašomų kadrų skaičius

r20 Didžiausias nuotraukų skaičius, 
kurį galima nuolat daryti

8m30s Galimas įrašymo laikas*1

Perkeliamas įrašymas (83 psl.)

Atsarginės kopijos įrašymas
(83 psl.)

Paskirstymo įrašymas (83 psl.)

6

Lietimo skirtukas

Priartinimas lietimu

× Lietimo užraktas (25 psl.)

AE
Lietimo automatinis išlaikymas 
(25 psl.)

Tinkamiausias momentas
Fn7

Funkcijos mygtukas (28 psl.)

(P 60)

Spalva (31 psl.)

Išfokusavimo valdymo funkcija 
(31 psl.)

Ryškumas (31 psl.)

Išfokusavimo tipas ([Miniature 
Effect])

Vieno taško spalva

Šviesos šaltinio padėtis

Vaizdo efekto (filtro) reguliavimas

Vaizdo efektas ON/OFF

MINI Vaizdo efektas (filtras)

F Diafragmos reikšmė (16 psl.)

SS Užrakto greitis (16 psl.)

ISO ISO jautrumas (38 psl.)

Mikrofono garsumo reguliavimas

*1 h: val., m: min., s: sekundė
*2  Įjungus fotoaparatą, šis pranešimas rodomas apie 5 sekundes, jei nustatytas [Profile Setup].
*3  Įjungus fotoaparatą, šis pranešimas rodomas apie 5 sekundes, nustačius laikrodį ir perjungus iš 

atkūrimo veiksenos į įrašymo veikseną.
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 Įrašinėjant

Ekrano vidaus įrašymo informacija

F 3.5

98
98AWB

1/60
0 0
0

Fn

ISO

AUTO

OFFL
4:3AFS









1

P
C1

EXPS

Įrašymo režimas (21 psl.)

F3.5 Diafragmos reikšmė (16 psl.)

1/60 Užrakto greitis (16 psl.)

Baterijos indikatorius

Kortelė (rodoma tik įrašinėjant)

2

ISO

AUTO ISO jautrumas (38 psl.)

0
0

Ekspozicijos kompensavimo 
reikšmė (37 psl.)

Ryškumas (31 psl.)

Rankinė išlaikymo pagalba

‰ Œ Blykstės režimas (54 psl.)

WL Blykstė

3

Pavienis

Įrašymas serijomis

6K/4K nuotraukos (40 psl.)

Po fokusavimas (44 psl.)

Automatinis laikmatis

AFS AFF AFC MF Fokusavimo režimas (32 psl., 36)

š
Ø

AF režimas (33 psl.)

A› Kokybė (78 psl.)

L4:3 Vaizdo dydis / proporcijos (78 psl.)

Wi-Fi/Bluetooth (87 psl.)

Fn Funkcijos mygtuko nustatymas 
(28 psl.)

4

Foto stilius

VÐî
Ñ
AWBc

1
1

Baltos spalvos balansas (39 psl.)

Išmanusis dinaminio diapazono 
valdymas

AE Matavimo režimas (79 psl.)

Perkeliamas įrašymas (83 psl.)

Atsarginės kopijos įrašymas
(83 psl.)

Paskirstymo įrašymas (83 psl.)

98 Įrašomų kadrų skaičius

r20 Didžiausias nuotraukų skaičius, 
kurį galima nuolat daryti

8m30s Galimas įrašymo laikas

---- Nėra kortelės
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Pranešimo ekranas
Kai kuriais atvejais ekrane bus rodomi patvirtinimo arba klaidų pranešimai.
• Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted]
• Ši funkcija gali būti naudojama tik su nuotraukomis, kurios atitinka DCF standartą.
 Atlikite formatavimą (15 psl.) šiuo įrenginiu, išsaugoję svarbius duomenis kompiuteryje ir t.t.

[Memory Card Error
Format this card?]

• Tai formatas, kurio negalima naudoti su šiuo įrenginiu.
– Įdėkite kitą kortelę. 
– Vėl suformatuokite kortelę su fotoaparatu, išsaugoję svarbius duomenis kompiuteryje ir t.t. (15 psl.)  

Duomenys bus ištrinti.

[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is
attached.]

• Nuimkite objektyvą vieną kartą ir tada pridėkite jį vėl, nespausdami objektyvo atlaisvinimo mygtuko. 
(13 psl.)

 Įjunkite šį prietaisą vėl, ir jei ji vis dar rodomas, kreipkitės į pardavėją.

[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used]
• Naudokite su šiuo įrenginiu suderinamą kortelę. (9 psl.)

[Insert SD card again]/[Try another card]
• Įvyko klaida bandant pasiekti kortelę. Įdėkite kortelę dar kartą.
• Įdėkite kitą kortelę.

[Read Error/Write Error
Please check the card]

• Nepavyko nuskaityti ar įrašyti duomenų. Išimkite kortelę įjungus šį prietaisą išjungti. Įdėkite kortelę 
vėl, įjunkite šį prietaisą ir bandykite nuskaityti ar įrašyti duomenis.

• Kortelė gali būti sugedusi.
• Įdėkite kitą kortelę.

[This battery cannot be used]
• Visada naudokite tik originalias „Panasonic“ baterijas. Jei šis pranešimas rodomas netgi tada, kai 

naudojama tikra „Panasonic“ baterija yra, kreipkitės į platintoją arba „Panasonic“.
• Jei baterijos lizdas yra nešvarus, nuvalykite jį ir pašalinkite visas kliūtis.

[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]
• Negerai nustatyta šio prietaiso belaidės prieigos taško informacija. Patikrinkite autentifikavimo tipą, 

šifravimo tipą ir šifravimo raktą.
• Radijo bangos iš kitų įrenginių gali blokuoti ryšį su belaidžio ryšio prieigos tašku. Patikrinkite kitų 

prietaisų, kurie yra prijungti prie belaidžio ryšio prieigos taško, taip pat kitų belaidžių įrenginių būklę.
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Gedimų šalinimas
Pirmiausia išbandykite šias procedūras.

Jei problemos išspręsti nepavyko, padėtį galima pagerinti pasirinkus [Reset] iš 
[Setup] meniu.

• Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

Purtant aparatą girdisi tarškantis garsas.
• Garsą sukelia korpuso vaizdo stabilizatorius. Tai nėra gedimas.

Fotoaparato naudoti negalima net tada, kai jis yra įjungtas.
Įjungus fotoaparatą jis iškart išsijungia.

• Baterija išseko.
→ Įkraukite bateriją. (11 psl.)

Baterija išsikrauna pernelyg greitai.
• Kai yra nustatytas [6K/4K Pre-Burst] arba [Pre-Burst Recording], baterija eikvojama greičiau.

→ Naudokite šias funkcijas tik tada, kai įrašinėjate su jomis.

Objektas netinkamai sufokusuotas.
• Objektas yra už fotoaparato fokusavimo ribų.
• Ar [Focus/Release Priority] iš [Custom] meniu nustatytas į [Release]?
• Ar [Shutter AF] iš [Custom] meniu nustatytas į [OFF]?
• Ar teisingai pritaikytas automatinio fokusavimo užraktas?

Užfiksuotas vaizdas neryškus.
Neveikia vaizdo stabilizatorius.

• Užrakto greitis sulėtėja, o vaizdo stabilizatoriaus funkcija gali tinkamai neveikti, kai fotografuojama 
tamsoje.
→ Naudokite stovą ir laikmatį, kai fotografuojate su lėtu užrakto greičiu.

Objektas vaizde atrodo iškreiptas.
• Jei įrašinėjate judantį objektą, naudodami elektroninį užraktą, filmuodami, arba darydami 6K/4K 

nuotraukas, objektas gali atrodyti iškraipytas. Tai būdinga MOS jutikliams, kurie naudojami 
fotoaparatuose. Tai nėra gedimas.
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Esant fluorescenciniam ir LED apšvietimui gali atsirasti dryžiai arba mirgėjimas.
• Tai būdinga MOS jutikliams, kurie naudojami fotoaparatuose. Tai nėra gedimas.
• Naudojant elektroninį užraktą, sumažinus užrakto greitį galima sumažinti horizontalias juostas.
• Jei filmuojant pastebimas mirgėjimas arba žymėjimas rodomas tokiame apšvietime, kaip, pvz., 

fluorescencinis arba LED, galite sumažinti mirgėjimą arba žymėjimą nustatydami [Flkr Decrease] ir 
pritaikydami užrakto greitį. Galima pasirinkti [1/50], [1/60], [1/100] arba [1/120] užrakto greitį. Užrakto 
greitį galite nustatyti rankiniu būdu kūrybiniu video režimu. (22 psl.)

Įrašytų nuotraukų šviesumas arba atspalviai skiriasi nuo tikro vaizdo.
• Esant fluorescenciniam ir LED apšvietimui, padidinus užrakto greitį galima šiek tiek pakeisti ryškumą 

ir spalvą. Tai šviesos šaltinio savybės ir nereiškia fotoaparato gedimo.
• Įrašant objektus labai šviesioje aplinkoje arba esant fluorescenciniam ir LED, gyvsidabrio ar natrio 

lempų apšvietimui, spalvos ir ekrano šviesumas gali būti kitoks arba ekrane gali atsirasti horizontalūs 
dryžiai.

Filmuoti negalima.
• Jei ir toliau naudojatės ta pačia kortele, pakeitus [System Frequency] (82 psl.), negalima įrašyti filmų. 

Norėdami įrašyti su ta pačia kortele, atstatykite [System Frequency] į pradinį nustatymą. Norėdami 
įrašyti filmus su dabartiniais nustatymais, pabandykite:
– Atlikite formatavimą (15 psl.) šiuo įrenginiu, išsaugoję svarbius duomenis kompiuteryje ir t.t.
– Įdėkite kitą kortelę.

•  Naudojant didelės talpos kortelę, įjungus šį įrenginį, kurį laiką negalėsite įrašinėti.

Filmavimas nutrūksta nebaigus.
• Kai aplinkos temperatūra yra aukšta arba nuolat filmuojama, fotoaparatas gali rodyti [ ] ir 

sustabdyti įrašymą, siekiant apsisaugoti nuo gedimų. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.

Kartais įrašant 4K nuotraukas, sunku sufokusuoti su automatiniu fokusavimu.
• Taip atsitinka, kai fotoaparatas bando įrašyti su labai tiksliu fokusavimu ir sumažintu automatinio 

fokusavimo greičiu, ir tai nėra gedimas.

Neveikia blykstė.
• Kai naudojamas elektroninis užraktas, blykstė neveikia.
• Kai [Silent Mode] yra nustatytas į [ON], blykstė neveikia.
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Net tada, kai fotoaparatas yra nustatytas į pristabdytą režimą, išorinė blykstė neįeina į
pristabdytąją režimą.
Net tada, kai fotoaparatas yra išjungtas, išorinė blykstė neišsijungia.

• Kai yra įjungtas [Sleep Mode], [Sleep Mode (Wi-Fi)] arba [Power Save LVF Shooting] (81 psl.), 
išorinė blykstė negali automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Kai fotoaparatas išjungtas, išorinė 
blykstė automatiškai neišsijungia.
→ Tokiais atvejais išjunkite išorinę blykstę rankiniu būdu.

Nuotrauka nebus atkurta.
Nėra įrašytų nuotraukų.

• Ar įdėta kortelė?
• Ar tai aplankas arba nuotrauka, kuri buvo apdorota kompiuteryje?
 Jei taip, šiuo įrenginiu jos atkurti negalima.

→ Įrašyti nuotraukoms iš kompiuterio į kortelę naudokite programinę įrangą „PHOTOfunSTUDIO“ 
(103 psl.).

• Ar [Playback Mode] nustatyta į atkūrimą (Playback)?
→ Pakeiskite į [Normal Play].

• Filmų, įrašytų su kitu [System Frequency] nustatymu, negalima atkurti. (82 psl.)
→ Grąžinkite [System Frequency] nustatymą į tą, kurį naudojote filmuojant.

Negalima nustatyti „Wi-Fi“ ryšio.
Radijo bangos vis atjungiamos.
Nerodomas belaidis prieigos taškas.

■ Bendrieji patarimai naudojant „Wi-Fi“ ryšį
• Naudoti prijungiamo įtaiso ryšio intervale.
• Ar netoliese veikia koks nors prietaisas, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelė, belaidis telefonas, ir t.t., 

naudojantis 2,4 GHz dažnį?
→ Naudojant abu prietaisus vienu metu, gali atsirasti radijo bangų trikdžiai. Naudokite prietaisus 

atokiai vieną nuo kito.
• Kai mirksi raudonas baterijos indikatorius, ryšys su kita įranga gali neveikti arba sutrikti.
 (rodomas pranešimas, pvz., [Communication error]).
• Jei laikysite fotoaparatą ant metalinio stalo arba lentynos, gali atsirasti radijo bangų trikdžiai.
 Tokiais atvejais gali nepavykti užmegzti ryšio. Nukelkite fotoaparatą nuo metalinio paviršiaus.

■ Apie belaidį prieigos tašką
• Patikrinkite, ar jungiamas belaidžio ryšio prieigos taškas yra darbinės būsenos.
• Patikrinkite belaidžio ryšio prieigos taško radijo bangų būklę.

→ Perkelkite įrenginį arčiau belaidžio prieigos taško.
→ Pakeiskite belaidžio prieigos taško vietą ir orientaciją.

• Gali būti nerodomas, net jei yra radijo bangos, priklausomai nuo belaidžio prieigos taško nustatymo.
→ Išjunkite ir įjunkite belaidžio ryšio prieigos tašką.
→ Patikrinkite belaidžio prieigos taško parametrus.
→ Kai belaidžio prieigos taško tinklo SSID yra nustatytas netransliuoti, belaidės prieigos taško 

aptikti negalima. Įveskite tinklo SSID norėdami užmegzti ryšį arba įjungti belaidžio prieigos taško 
SSID transliavimą.
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Bandant sukurti „Wi-Fi“ ryšį su „Windows“ 8 kompiuteriu, vartotojo vardas ir
slaptažodis yra nepripažįstami, todėl negalima prisijungti prie kompiuterio.

• Kai kuriose operacinėse sistemose, įskaitant „Windows“ 8, reikia naudoti dviejų tipų paskyras: vietos 
paskyrą ir „Microsoft“ paskyrą.
→ Naudokite vietinės paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.

Kai naudoju „Wi-Fi“ ryšį, kompiuteris neatpažįstamas. Fotoaparato negalima prijungti
prie kompiuterio per „Wi-Fi“ ryšį.

• Numatytasis darbo grupės pavadinimas nustatytas į „WORKGROUP“. Jei pakeisite grupės 
pavadinimą, kompiuteris bus nebeatpažįstamas.

 Per [PC Connection] iš [Wi-Fi Setup] meniu pakeiskite grupės pavadinimą į tą kompiuterį, prie kurio 
jungiatės.

• Prašome patvirtinti, kad prisijungimo vardas ir slaptažodis yra įvesti teisingai.
• Kai prie fotoaparato prijungto „Mac“ arba „Windows“ kompiuterio sistemos laikas labai skiriasi nuo 

fotoaparato laiko, kai kuriose operacinėse sistemose fotoaparato negalima prijungti prie kompiuterio 
kai kuriose operacinėse sistemose.
→ Prašome patvirtinti, kad fotoaparato [Clock Set] ir [World Time] atitinka „Windows PC“ arba 

„Mac“ kompiuterio laiką, datą ir laiko juostą. Kai abu smarkiai parametrai nesutampa, juos reikia 
suderinti.

Reikia laiko, kol vaizdas bus perduotas į interneto paslaugą.
Nuotraukos perkėlimas pusiaukelėje nutrūksta. Kai kurių nuotraukų perkelti negalima.

• Ar nuotrauka per didelė?
→ Sumažinkite nuotrauką per [Size] ir tada siųskite.
→ Suskaidykite filmą į dalis su [Video Divide] ir tada siųskite.

Kai atstumas iki belaidžio ryšio prieigos taško yra didelis, perdavimas gali užtrukti ilgiau.
→ Perduokite, būdami arčiau belaidžio prieigos taško.

• File format of the motion picture that can be sent differs depending on the destination.

Iš objektyvo sklinda garsas.
• Tai objektyvo judėjimo arba diafragmos veikimo garsas, kai įrenginys įjungiamas arba išjungiamas; 

tai nėra gedimas.
• Garsas, kurį sukelia automatinis diafragmos reguliavimas, girdisi, kai pasikeičia ryškumas, 

pavyzdžiui, keičiant mastelį arba judant fotoaparatui. Tai nėra gedimas.

Fotoaparatas kaista.
• Naudojimo metu fotoaparato ir kita ekrano paviršiaus pusė gali įkaisti. Tai neturi įtakos fotoaparato 

veikimui arba kokybei.

Laikrodis yra atstatytas.
• Jei nenaudojate fotoaparato ilgą laiką, laikrodį galia atstatyti.

→ Pasirodys pranešimas [Please set the clock]; atstatykite laikrodį. (14 psl.)
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Techniniai duomenys
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Skaitmeninio fotoaparato korpusas (DC-GH5):
Informacija, reikalinga jūsų saugumui užtikrinti

Maitinimo šaltinis:
Naudojama galia:

Nuolatinė srovė 8,4 V (8.4 V )

4.1 W (filmuojant su ekranu)
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-ES12060)]
4.0 W (filmuojant su ekranu)
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-FS12060)]

3.2 W (Atkuriant su ekranu)
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-ES12060)]
3.1 W (Atkuriant su ekranu)
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-FS12060)]

Fotoaparato efektyvūs taškai 20.330.000 taškų

Vaizdo jutiklis 4/3q „Live MOS“ jutiklis, bendras taškų skaičius 21.770.000, 
pirminių spalvų filtras

Skaitmeninis transfokavimas Maks. 4 kartai

Papildoma telekonversija Fotografuojant:
Daugiausia 2x (kai [S] vaizdo dydis (5 M), pasirinkta proporcija 
[4:3]).
Filmuojant: 1.4k/2.7x

Fokusavimas Automatinis fokusavimas / Rankinis fokusavimas,
Veido / Akių atpažinimas / Automatinio fokusavimo sekimas / 
225 zonos fokusavimas / specialus daugiapakopis / 1 zonos 
fokusavimas / taškinis fokusavimas 
(Fokusavimo srities pasirinkimas paliečiant arba su svirtele)

Užrakto tipas Židinio plokštumos užraktas

Fotografavimas serijomis

Pliūpsnio greitis 12 k/s (Didelis greitis, AFS/MF),
9 k/s (Didelis greitis, AFF/AFC),
7 k/s (Vidutinis greitis),
2 k/s (Mažas greitis)

Įrašomų kadrų skaičius Kai yra RAW failai: 60 arba didesnės nuotraukos
Kai nėra RAW failų: 600 arba didesnės nuotraukos
* Kai įrašymas atliekamas „Panasonic“ nurodytomis bandymo 

sąlygomis
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ISO jautrumas (standartinis 
išvesties jautrumas)

Fotografavimas:
AUTO/ /100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
Creative Video Mode:
AUTO/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800
* Tik tada, kai [išplėstinė ISO] nustatyta.
(galima keisti 1/3 EV žingsniu)

Minimalus apšvietimas Apie 3 lx (kai naudojamas „i-Low“ apšvietimas, užrakto greitis yra 
1/30-oji sek.) (kai [System Frequency] yra nustatytas į [59.94 Hz 
(NTSC)]) arba 1/25 
(Kai [Metering Mode] yra nustatytas į [50,00 Hz (PAL)])]
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-ES12060)]
Apie 5 lx (kai naudojamas „i-Low“ apšvietimas, užrakto greitis yra 
1/30-oji sek.) (kai [System Frequency] yra nustatytas į [59.94 Hz 
(NTSC)]) arba 1/25 
(Kai [Metering Mode] yra nustatytas į [50,00 Hz (PAL)])]
[Kai naudojamas keičiamasis objektyvas (H-FS12060)]

Užrakto greitis Fotografavimas:
B (lemputė) (daugiausia maždaug 30 sek.), nuo 60 sek. iki 
1/8000-osios sekundės 
(Mechaninis užraktas),
B (lemputė) (daugiausia maždaug 30 sek.), nuo 60 sek. iki 
1/2000-osios sekundės 
(Elektroninė priekinė diafragma),
1 sekundė iki 1/16000-osios sek. 
(Elektroninis užraktas) Filmas:
nuo 1/25-osios sek. iki 1/16000-osios sek.

Matavimo diapazonas Nuo EV 0 iki EV 18

Baltos spalvos balansas AWB/AWBc/Dienos šviesa/Debesuota/Šešėlis/Kaitrinės lemputės/
Blykstė/Baltas nustatymas 1, 2, 3, 4/Baltos spalvos balansas K 
nustatymas 1, 2, 3, 4

Ekspozicija (AE) Programa AE (P) / diafragmos pirmumo AE (A) / Užrakto 
pirmenybė AE (-AI) / Rankinis išlaikymas (M) / Automatinis 
Ekspozicijos kompensavimas (1/3 EV žingsnis, nuo -5 EV iki +5 EV)

Šviesos matavimo sistema,
šviesos matavimo režimas

1728-zonos įvairialypė jutimo sistema, kelių / centrų / taškinis
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Ekranas 3.2q TFT LCD (3:2) 
(Maždaug 1.620.000 taškų)
(vaizdo santykio laukas maždaug 100%)
Jutiklinis ekranas

Vaizdo ieškiklis OLED „Live Viewfinder“ (4:3)
(Apie 3.680.000 vaizdo taškų) (dengimas vaizdu: 100 %)
[Didinimas apytiksliai 1,52x, 0,76x (35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo), su 50 mm objektyvu esant begalybei; -1.0 m-1]
(su dioptrijų nustatymu J4 į i3 dioptrijas)

Blykstės režimas Automatinis, automatinis/raudonų akių efekto mažinimas, 
priverstinis įjungimas
Akių raudonumo sumažinimas, Lėtas sinchronizavimas,
Akių raudonumo mažinimas, Priverstinis išjungimas

Blykstės sinchronizacijos 
greitis

Lygus arba mažesnis nei 1/50-oji sek.

Mikrofonas Stereofoninis įrašas

Garsiakalbis Monofoninis

Įrašymo laikmena SD atminties kortelė / SDHC atminties kortelė* / SDHC atminties 
kortelė*
(* kortelės lizdas / 2 kortelės lizdas: UHS-I/UHS-II UHS greičio 
klasė 3)
Galima dvigubo lizdo įrašymo funkcija 

Nuotraukos dydis

Fotografavimas Kai proporcijos nustatymas yra [4:3]
4992x3744 pixels (6K photo), 3328x2496 pixels (4K photo), 
5184x3888 pixels ([L]), 3712x2784 pixels ([M]), 2624x1968 pixels 
([S]) 4992x3744 taškų (6K foto), 3328x2496 taškų (4K foto), 
5184x3888 taškų ([l]), 3712x2784 taškų ([M]), 2624x1968 taškų ([S])
Kai proporcijos nustatymas yra [3:2]
5184x3456 taškų (6K photo), 3504x2336 taškų (4K photo), 
5184x3456 taškų ([L]), 3712x2480 taškų ([M]), 2624x1752 taškų ([S])
Kai proporcijos nustatymas yra [16:9]
3840x2160 taškų (4K photo), 5184x2920 taškų ([L]), 3840x2160 
taškų ([M]), 1920x1080 taškų ([S]) Kai the aspekto santykio 
nustatymas yra [1:1]
2880x2880 taškų (4K photo), 3888x3888 taškų ([L]), 2784x2784 
taškų ([M]), 1968x1968 taškų ([S])

Įrašymo kokybė

Filmavimas [Rec Format]: [AVCHD]/[MP4]/[MP4 (LPCM)]/[MOV]
Daugiau skaitykite šio dokumento 56 psl.

Kokybė RAW/RAWiFine/RAWiStandard/Fine/Standard
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Įrašomos rinkmenos 
formatas

Fotografavimas RAW/JPEG (pagal „Dizaino taisyklė fotoaparato failų sistemai“, 
pagal „Exif 2,31“ standartą, DPOF atitikmuo) 

6K/4K nuotrauka 
(fotografavimo serijomis 
failas)

6K nuotrauka: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2 kanalai))
4K nuotrauka: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 kanalai))

Filmavimas AVCHD progresinis / AVCHD / MP4/MOV

Garso glaudinimas AVCHD Dolby AudioTM (2 kanalai)

MP4 AAC (2 kanalai)

MP4 (LPCM) LPCM (2 kanalai, 48 kHz/16 bit)

MOV LPCM (2 kanalai, 48 kHz/16 bit)
Kai XLR mikrofono adapteris (DMW-XLR1: 
pasirenkamas atskirai) yra prijungtas, galima 
pasirinkti LPCM (2 kanalų, 48 kHz/24 bitų arba 
96 kHz/24 bitų)

Sąsaja

[REMOTE] 2,5 mm lizdas

[MIC] 3,5 mm lizdas

Headphone 3,5 mm lizdas

HDMI HDMI A tipas

USB Super spartus USB 3.1 GEN1/USB 3.1 C tipo
* Duomenų iš kompiuterio į fotoaparatą negalima perkelti, 

sujungus įrangą USB kabeliu.

Blykstės sinchronizacija Yra

Matmenys Apytikriai 138.5 mm (W)k98.1 mm (H)k87.4 mm (D) [5.45q (W)
k3.86q (H)k3.44q (D)]
(Neskaitant išsikišančių dalių)

Svoris Apie 725 g/1,60 svaro
[with one card and the battery] 
Apytikriai 645 g/1.42 lb (fotoaparato korpusas)
Apie 1.045 g/2,30 svaro
[with the Interchangeable lens (H-ES12060), one card and the 
battery]
Apie 935 g/2,06 svaro
[with the Interchangeable lens (H-FS12060), one card and the 
battery]

Veikimo temperatūra nuo 10 ºC* iki 40 ºC (nuo 14 ºF* iki 104 ºF)
* Baterijos efektyvumas (įrašomų nuotraukų skaičius/veikimo 

laikas) laikinai gali sumažėti naudojant temperatūrose nuo s 10 
°C iki 0 °C (nuo 14 °F iki 32 °F) (šaltose vietose, pavyzdžiui, 
slidinėjimo kurortuose ar dideliame aukštyje).
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Darbinis drėgnis Sant. drėgn. nuo 10 % iki 80 %

Atsparus dulkėms ir 
purslams

Taip

Belaidis siųstuvas

Belaidis LAN

Atitikties standartas IEEE 802.11 b/g/n (standartinis belaidžio LAN tinklo protokolas)

Naudojamas dažnių 
diapazonas (centrinis 
dažnis)

nuo 2412 MHz iki 2.472 MHz (nuo 1 iki 13 kanalų)
nuo 5180 MHz iki 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 kanalai)*
5500 MHz to 5700 MHz (100/104/108/112/116/120/124/128/132/
136/140 kanalai)
* Reikalavimai Europoje   5150–5350 MHz, naudojimui tik 

patalpose, su suderinamas

Šifravimo metodas „Wi-Fi“ WPATM/WPA2TM

Prieigos metodas Infrastruktūros režimas

„Bluetooth“ funkcija 

Atitikties standartas Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy (BLE))

Naudojamas dažnių 
diapazonas (centrinis 
dažnis)

nuo 2402 MHz iki 2480 MHz

Baterijos įkroviklis („Panasonic“ DMW-BTC10E):
Informacija, reikalinga jūsų saugumui užtikrinti

Įėjimas:
Išėjimas:
Veikimo temperatūra:

Kint. srovė ~ 110 V–240 V     50/60 Hz 0.2 A

Nuol. sr.  8.4 V     0.65 A

Nuo 0 ºC iki 40 ºC (nuo 32 ºF iki 104 ºF)

Baterija (ličio jonų) („Panasonic“ DMW-BLF19E):
Informacija, reikalinga jūsų saugumui užtikrinti

Įtampa / talpa: 7.2 V/1860 mAh

Simboliai ant šio gaminio (įskaitant jo priedus) reiškia:

~     AC

  DC

  II klasės įranga (gaminio konstrukcija yra dvigubai izoliuota).



DVQX1064 (LT)120

Kiti

Keičiamasis objektyvas H-ES12060
„LEICA DG VARIO-ELMARIT 
12–60 mm/F2.8–4.0 ASPH./
POWER O.I.S.“

H-FS12060
„LUMIX G VARIO 12–60 mm/
F3.5–5.6 ASPH./POWER 
O.I.S.“

Židinio nuotolis f = nuo 12 mm iki 60 mm,
(35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo: nuo 24 mm iki 120 mm)

f = nuo 12 mm iki 60 mm,
(35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo: nuo 24 mm iki 120 mm)

Diafragmos tipas 9 diafragmų lapeliai / apskrita 
diafragma

7 diafragmų lapeliai / apskrita 
diafragma

Maksimali diafragma F2,8 (platus) to F4,0 („Tele“) F3,5 (platus) to F5,6 („Tele“)

Minimali diafragmos reikšmė F22 F22

Objektyvo konstrukcija 14 elementų 12 grupėse
(4 asferiniai lęšiai, 2 ED 
objektyvas)

11 elementų 9 grupėse
(3 asferiniai lęšiai, 1 ED 
objektyvas)

Nano paviršiaus danga Taip Nėra

Sufokusuotas atstumas Plotis: nuo 0,2 m (0,66 pėdos) 
iki ∞ / Tele: nuo 0,24 m (0,79 
pėdos), iki (nuo židinio nuotolio 
atskaitos linijos)

Plotis: nuo 0,2 m (0,66 pėdos) 
iki ∞ / Tele: nuo 0,25 m (0,82 
pėdos), iki (nuo židinio nuotolio 
atskaitos linijos)

Didžiausias vaizdo 
priartinimas

0,3k (35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo: 0.6k)

0,27 (35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo: 0.54k)

Optinis vaizdo stabilizatorius Yra Yra

O.I.S. jungiklis Yra (įjungimas/išjungimas) Nėra
(Nustatoma [Stabilizer] per 
[Rec] meniu).

[AF/MF] jungiklis Yra (įjungimas/išjungimas) Nėra

Apsodas „Micro Four Thirds Mount“ „Micro Four Thirds Mount“

Vaizdo kampas Nuo 84x (Wide) iki 20x (Tele) Nuo 84x (Wide) iki 20x (Tele)

Filtro skersmuo 62 mm 58 mm

Didžiausias skersmuo Apie 68,4 mm (2.7 colio) Apie 66 mm (2,6 colio)

Bendras ilgis Apie 86 mm (3,4 colio) (nuo 
objektyvo galo iki sumontuoto 
objektyvo pagrindo)

Apie 71 mm (2,8 colio) (nuo 
objektyvo galo iki sumontuoto 
objektyvo pagrindo)

Svoris Apie 320 g/0,70 svaro Apie 210 g/0,46 svaro

Veikimo temperatūra nuo 10 ºC iki 40 ºC (nuo 14 ºF 
iki 104 ºF)

nuo 0 ºC iki 40 ºC (nuo 32 ºF iki 
104 ºF)

Atsparus dulkėms ir purslams Taip Taip

• „Leica“ yra registruotas „Leica Microsystems IR GmbH“ prekinis ženklas. „ELMARIT” yra registruotas 
„Leica Camera AG” prekinis ženklas. Lęšiai „LEICA“ DG yra gaminami naudojant matavimo 
priemones ir kokybės užtikrinimo sistemas, kurios sertifikuotos „Leica Camera“ AG remiantis 
bendrovės kokybės standartais.
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Skaitmeninio fotoaparato priedų sistema
Aprašymas Priedo Nr.

Baterija DMW-BLF19

Baterijos kroviklis DMW-BTC10

Kintamos srovės adapteris*1 DMW-AC10

Nuolatinės srovės jungtis*1 DMW-DCC12

LED video lemputė VW-LED1

Blykstė DMW-FL580L, DMW-FL360L, DMW-FL200L

Stereo „Shotgun“ mikrofonas DMW-MS2

Stereo mikrofonas VW-VMS10

XLR mikrofono adapteris DMW-XLR1

Užrakto nuotolinis valdymas DMW-RSL1

Baterijos rankena DMW-BGGH5

Korpuso dangtelis DMW-BDC1

Trikojo adapteris*2 DMW-TA1

Montavimo adapteris DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R

Programinės įrangos atnaujinimo raktas DMW-SFU1

*1 Kintamosios srovės adapteris (įsigyjamas atskirai) gali būti naudojamas tik su specialiu „Panasonic“ 
nuolatinės srovės adapteriu (įsigyjamas atskirai). Kintamosios srovės adapteris (įsigyjamas atskirai) 
negali būti naudojamas atskirai.

*2 Naudokite, jei pridėtas objektyvas liečiasi su trikojo pagrindu.

Prekių numeriai galiojo 2017 m. vasario mėn. Jie gali keistis.
• Kai kurių priedų tam tikrose šalyse negalima įsigyti.
• PASTABA: Priedai ir / arba modelio numeriai įvairiose šalyse gali skirtis. Teiraukitės vietinio prekybos 

atstovo.
• Apie objektyvus ir priedus, pvz., suderinamus objektyvus ir filtrus, skaitykite kataloguose / 

tinklalapyje ir t.t.

Pardavimų ir palaikymo informacija
Klientų informacijos centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadienis – penktadienis 9:00-17:00 (Išskyrus valstybinių švenčių dienas).
• Papildomos paramos apie gaminį rasite mūsų interneto svetainėje:
 www.panasonic.co.uk

„Panasonic“ tiesioginių pardavimų skyrius Jungtinėje Karalystėje
• Lengvai ir patikimai užsisakykite gaminio priedus ir eksploatacines dalis telefonu mūsų klientų ryšių 

centre pirmadieniais-penktadieniais 09.00-17.00 val. (Išskyrus valstybinių švenčių dienas).
• Arba internetu per mūsų internetinę priedų užsakymo programėlę, kurią rasite www.pas-europe.com.
• Priimame daugumą pagrindinių kredito ir debeto kortelių.
• Dėl užklausų, sandorių ir prekių paskirstymo kreipkitės tiesiogiai į „Panasonic“ skyrių Jungtinėje 

Karalystėje.
• Nėra nieko paprasčiau!
• Taip pat internetu galima tiesiogiai įsigyti daug įvairių gatavų prekių. Apsilankykite mūsų svetainėje, 

kur rasite daugiau informacijos.
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Naudojimo instrukcijos (PDF formatu) skaitymas
Išsamesnius naudojimo nurodymus rasite „Išplėstinių funkcijų 
naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu). Norėdami juos perskaityti, 
atsisiųskite iš svetainės.

http://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DC-GH5&dest=EB
• Spustelėkite norimą kalbą.

■ Norėdami patikrinti URL ir QR kodą ant fotoaparato, pasirinkite meniu. (26 psl.)

MENU  →  [Setup] → [Online Manual]

[URL display] Rodo fotoaparato svetainės adresą ekrane.

[QR Code display] Rodo fotoaparato QR kodą ekrane.

• Jums reikės „Adobe Reader“ peržiūrėti arba atsispausdinti „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukciją“ 
(PDF formatu).

 Iš šios svetainės galite atsisiųsti ir įdiegti „Adobe Reader“ versiją, kurią galite naudoti su savo 
operacine sistema. (Nuo 2017 m. vasario mėn.)

 http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Gaminys apima šią programinę įrangą:
(1) Programinė įranga, sukurta atskirai arba skirta „Panasonic Corporation“,
(2) Programinė įranga priklauso trečiajai šaliai, licencija suteikta „Panasonic Corporation“,
(3) Programinė įranga licencijuota pagal GNU bendrą visuomenės licenciją, versija 2.0 (GPL V2.0)
(4) Programinė įranga licencijuota pagal GNU bendrą sutrumpintą visuomenės licenciją, versija 2.1 

(LGPL v2.1), ir/arba
(5) Atviro kodo programinė įranga, išskyrus įrangą, licencijuotą pagal GPL V2.0 ir/arba LGPL v2.1.

PROGRAMINĖ ĮRANGA, PRISKIRIAMA (3)-(5), PLATINAMA TIKINTIS, KAD JI BUS NAUDINGA, 
TAČIAU NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ, NET IR NUMANOMŲ PARDAVIMO ARBA 
TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Skaitykite išsamias nuostatas ir sąlygas, 
pasirinkdami [MENU/SET] → [Setup] → [Version Disp.] → [Software info].

Bent trejus (3) metus nuo šio produkto pristatymo bet kuriai trečiajai šalia, kuri kreipsis į „Panasonic“ 
toliau nurodytais adresais, už mokestį, neviršijantį fizinės programos kodo platinimo savikainos, 
„Panasonic“ pateiks visą kompiuterio skaitomą atitinkamo programos kodo kopiją, kuriai taikoma GPL 
V2.0 arba LGPL v2.1, taip pat atitinkamą autorių teisių apsaugos pranešimą.
Kontaktinė informacija: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Šaltinio kodą ir informaciją apie autorines teises taip pat galima nemokamai gauti mūsų svetainėje
http://panasonic.net/avc/oss/index.html
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• G MICRO SYSTEM yra keičiamojo objektyvo tipo 
skaitmeninio fotoaparato sistema „Lumix“, pagrįsta „Micro 
Four Thirds“ sistemos standartu.

• „Mikro Four Thirds™“ ir „Micro Four Thirds Logo” ženklai 
yra „Olympus Imaging Corporation“ prekių ženklai arba 
Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos 
Sąjungoje ir kitose šalyse registruotieji prekių ženklai.

• „Four Thirds™“ ir „Four Thirds Logo” ženklai yra „Olympus 
Imaging Corporation“ prekių ženklai arba Japonijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europos Sąjungoje ir 
kitose šalyse registruotieji prekių ženklai.

• „SDXC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklas.
• Terminai HDMI, „High-Definition Multimedia Interface“ ir 

HDMI logotipas yra „HDMI Licensing“ LLC prekės ženklai 
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir kitose šalyse.

• „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ ir „AVCHD Progressive“ 
logotipas yra „Panasonic Corporation“ ir „Sony 
Corporation“ prekių ženklai.

• „Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos-D simbolis yra „Dolby 
Laboratories“ prekiniai ženklai.

• „HDAVI Control™“ yra „Panasonic Corporation“ prekės ženklas.
• „Adobe“ yra prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Adobe Systems 

Incorporated“ Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / arba kitose šalyse.
• „Pentium“ yra „Intel Corporation“ prekės ženklas JAV ir / arba kitose šalyse.
• „Windows“ yra registruotas prekinis ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekinis ženklas 

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• „iMovie“, „Mac“ ir „Mac OS“ yra „Apple“ Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
• „iPad“, „iPhone“, „iPod“ ir „iPod touch“ yra „Apple“ Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose 

šalyse.
• „App Store“ yra „Apple“ Inc. paslaugų ženklas.
• „Android“ ir „Google Play“ yra prekių „Google“ Inc. ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti „Bluetooth SIG Inc.“ prekių ženklai ir bet 

koks tokių ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”. Kiti prekių ženklai ir prekių 
pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų.
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• „QuickTime“ ir „QuickTime“ logotipas yra „Apple Inc.“ 
prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai, naudojami 
gavus licenciją.

• „Wi-Fi Certified™“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance®“ 
sertifikavimo ženklas.

• „Wi-Fi Protected Setup™“ identifikatorius ženklas yra
 „Wi-Fi Alliance®“ sertifikavimo ženklas.
• „Wi-Fi®“ yra registruotas „Wi-Fi Alliance®“ prekinis ženklas.
• „Wi-Fi Protected Setup™“, „WPA™“ ir „WPA2™“ yra „Wi-Fi 

Alliance®“ prekių ženklai.
• DLNA, DLNA logotipas ir „DLNA Certified“ yra prekių 

ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikavimo ženklai, 
priklausantys „Digital Living Network Alliance“.

• Šis gaminys naudoja „DynaFont“ priklausantį 
„DynaComware Corporation“. „DynaFont“ yra 
„DynaComware Taiwan” Inc. registruotas prekinis ženklas.

• „QR Code” yra registruotas „DENSO WAVE 
INCORPORATED” prekinis ženklas.

• Kiti sistemų ir gaminių, paminėtų šiose instrukcijose, pavadinimai paprastai yra gamintojų, 
sukūrusių sistemą arba produktą, registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai.

Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC patentų portfelio licenciją asmeniniam ir nekomerciniam 
naudojimui, arba kitai paskirčiai, kur jis naudojamas be atlygio, skirti (i) užkoduoti vaizdo įrašus 
pagal AVC standartą („AVC video“) ir (arba) (ii) iškoduoti AVC vaizdo įrašus, kurie buvo užkoduoti 
vartotojų, užsiimančių asmenine ir nekomercine veikla, ir (arba) gauti iš vaizdo įrašų teikėjo 
licencijuoto teikti AVC vaizdo įrašus. Kitiems tikslams nei tiesioginiai, licencija nesuteikiama. 
Papildomą informaciją galima gauti iš „MPEG LA“, L.L.C.
Žr. http://www.mpegla.com

„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 tinklo 

Gamintojas:      Panasonic Corporation
       Kadoma, Osaka, Japonija
Importuotojas į Europą:  Panasonic Marketing Europe GmbH
       Panasonic Testing Centre
        Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)

Panasonic Corporation
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com/lt
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