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Pagrindinė naudojimo instrukcija
Skaitmeninis fotoaparatas /

objektyvų rinkinys

Modelio Nr. DC-GX800K

Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šias 
instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.

Išsamesnius naudojimo nurodymus rasite „Išplėstinių funkcijų 
naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu). Norėdami juos perskaityti, 
atsisiųskite iš svetainės. (82 psl.)

Tinklalapis: http://www.panasonic.com

Modelio numerio priesaga „EB“ žymi Jungtinei Karalystei skirtą modelį.
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2017/2/13
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2 DVQX1123 (LTU)

Mielas kliente,
Norėtume pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti jums, kad įsigijote „Panasonic“ 
skaitmeninį fotoaparatą. Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir pasidėti ją 
ateičiai. Atkreipkite dėmesį, kad skaitmeninio fotoaparato valdikliai ir komponentai, 
meniu elementai ir t.t. gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje parodytų 
iliustracijų.
Atidžiai laikykitės autorių teisių įstatymų.
• Įrašinėdami iš anksto įrašytas juostas arba diskus arba kitą paskelbtą arba transliuotą 
  medžiagą kitiems tikslams, nei asmeniniam naudojimui, galite pažeisti autorių teisių 
  įstatymus. Net ir asmeniniam naudojimui tam tikros medžiagos įrašymas gali būti 
  ribojamas.

Saugos informacija 

■ Gaminio identifikavimo žymėjimas

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.

VietaGaminys

Skaitmeninis fotoaparatas Apačioje 
Gale (kai ekranas pasuktas)
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■ Apie baterijų paketą

• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės atokaitoje, uždarytais langais ir 
  durimis.

■ Kintamosios srovės adapteris (yra komplekte)

• Kai prijungtas kintamosios srovės adapteris, įrenginys yra budėjimo režime.  
  Jei kintamosios srovės adapteris prijungtas prie elektros lizdo, pirminiame kontūre 
  visada yra srovė.

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 pagal paskirtį jungiamas prie 2,4 GHz WLAN prieigos taško. 

DĖMESIO
• Neteisingai įdėjus baterijų bloką, 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.

Įspėjimas
Gaisro, sprogimo ir nudegimo pavojus. Neardykite, nekaitinkite daugiau kaip 
iki 60° C ir nedeginkite.

ATSARGIAI!
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.
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• Naudokite tik pridedamą USB laidą.
• Naudokite laidą „High Speed HDMI mikro cable“ su HDMI logotipu.
  HDMI standartų neatitinkantys laidai neveiks.
  Laidas „High Speed HDMI mikro cable“ (D tipo su A kištuku, iki 2 m (6,6 pėdų) ilgio)

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.
• Stiprus magnetinis laukas, kurį sukuria garsiakalbiai arba elektros varikliai, gali 
  sugadinti įrašytus duomenis arba iškraipyti vaizdus.
• 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 (pridedamas) (DMW-AC10E: pasirinktinai). 
  Tada vėl įdėkite bateriją arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite 
  prietaisą.

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-DCC15A: 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.

Perspėjimai dėl naudojimo
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• 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 (pridedamas) / kintamosios srovės 
  adapterio (DMW-AC10E: pasirinktinai). 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.

• Gabenant fotoaparatą, jo baterija nėra įkrauta. Prieš naudojimą įkraukite bateriją.
• 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. drėgn. 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.
Fotoaparatas neatsparus dulkėms / lašams / vandeniui.
Venkite naudoti fotoaparatą, jei aplinkoje yra daug dulkių, vandens, 
smėlio, ir t.t. 
• Į tarpus aplink objektyvą ar mygtukus gali patekti skysčio, smėlio ir kitų pašalinių 
  medžiagų. Būkite ypatingai atsargūs, nes tokioje aplinkoje prietaisas gali ne šiaip 
  sugesti, bet sugesti nepataisomai.
  – Aplinka, kurioje yra daug dulkių arba smėlio.
  – Aplinka, kurioje ant prietaiso arba į jį gali patekti vanduo pavyzdžiui, naudojant jį 
     lietingą dieną arba paplūdimyje.
Nekiškite rankų į skaitmeninio fotoaparato korpuso apsodą. Kadangi jutiklis 
yra tikslusis prietaisas, jis gali sugesti arba imti blogai veikti.
Jei smėlio, dulkių ir skysčių, pavyzdžiui, vandens lašelių, priliptų prie ekrano, 
nuvalykite juos sausu minkštu skudurėliu.
– Priešingu atveju ekranas gali imti netinkamai veikti.
Laikykite daiktus, kurie yra jautrūs magnetiniams laukams (kredito korteles 
ir t.t.) atokiai nuo fotoaparato. Priešingu atveju, magnetiniai laukai gali 
sugadinti savo duomenis ir juos naudoti.
■ Apie kondensaciją (kai objektyvas arba ekranas aprasoja)
• Kondensatas kaupiasi, kai keičiasi aplinkos temperatūra ir oro drėgnumas. Venkite 
  drėgmės, nes dėl jos ant objektyvo ir ekrano 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.

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/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).

• Norėdami patikrinti keičiamųjų objektyvų programinės-aparatinės įrangos versiją, 
  prijunkite prie fotoaparato korpuso ir pasirinkite [Version Disp.] iš [Setup] meniu.

Apie keičiamųjų objektyvų programinę-aparatinę įrangą
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Paruošimas / pagrindinė informacija

Standartiniai priedai
Prieš naudodami fotoaparatą patikrinkite, 
ar yra visi priedai.
Prekių numeriai galiojo 2017 m. sausio mėn. 
Jie gali keistis.
Skaitmeninio fotoaparato korpusas
(Šioje instrukcijoje jis vadinamas fotoaparato korpusu).

*1   Šioje instrukcijoje vadinamas lęšiu.
*2   Perkant pridedamas prie keičiamojo 
      objektyvo.

• Keičiami objektyvai (H-FS12032) yra 
  pritvirtinami prie fotoaparato korpuso 
  pirkimo metu.
• microSD atminties kortelė, microSDHC 
  atminties kortelė ir microSDXC atminties 
  kortelė tekste vadinamos kortelėmis.
• Kortelė yra nebūtina.
• Šioje instrukcijoje aprašomas keičiamas objektyvas (H-FS12032).
• Pametę komplektuojamus priedus, kreipkitės į pardavėją arba „Panasonic“. 
  (Juos galima įsigyti atskirai).

1 Keičiami objektyvai*1

2
Objektyvo dangtelis*2

Ⓐ: Juoda
Ⓑ: Sidabras

3
Baterija
(Tekste vadinamas baterija arba baterijų 
bloku).
Prieš naudojimą įkraukite bateriją.

4 Kintamosios srovės adapteris
5 USB jungiamasis laidas
6 Dirželis

1

2

H-FS12032

Ⓐ:VYF3562
Ⓑ:CGE1MC171Z

VFC5071

5

6

SAE0012F

DMW-BLH7E K1HY04YY0106

3

4
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Apie korteles, kurias galima naudoti su 
šiuo prietaisu

■ Apie filmų/4K nuotraukų įrašymą ir greičio klasės reitingus
Naudokite kortelę, kuri atitinka šiuos SD greičio klasės ar UHS greičio klasės 
reitingus.

• 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.
• Prašome patvirtinti naujausią informaciją šiame tinklalapyje.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).

• Skaitykite į „Pažangesnių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu) apie įrašomų 
  nuotraukų skaičių ir galimą įrašymo laiką.
• Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jos neprarytų.

microSD atminties kortelė
(2 GB)

• Šis įrenginys yra suderinamas su UHS-I UHS 3 klasės 
  greičio standartinėmis microSDHC/microSDXC 
  atminties kortelėmis.
• Kairėje parodytų kortelių veikimas buvo patvirtintas su 
  „Panasonic“ kortelėmis.

microSDHC atminties 
kortelė
(nuo 4 GB iki 32 GB)
microSDXC atminties 
kortelė
(64 GB)

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

4 arba aukštesnės 
klasės[MP4] FHD/HD

[MP4] 4K UHS 3 greičio klasė

Filmuojant 4K Foto režime /
[Post Focus] UHS 3 greičio klasė
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Greitos pradžios instrukcija
• Patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas.

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

■ Baterijos įdėjimas
• Visada naudokite tik originalias „Panasonic“ baterijas (DMW-BLH7E).
• Jei naudojate kitas baterijas, mes negalime garantuoti šio gaminio kokybės.

• Dėdami atkreipkite dėmesį į baterijos padėtį – nedėkite atvirkščiai. Įkiškite bateriją iki 
  galo, kol išgirsite spragtelint. Tuomet patikrinkite, ar baterija užsikabino už svirtelės     . 
  Patraukite svirtelę      rodyklės kryptimi ir išimkite bateriją.

1 Kaip pritvirtinti dirželį

• Atlikite veiksmus nuo      iki      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
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■ Baterijos įkrovimas

• Rekomenduojama įkrauti bateriją esant nuo 10 °C iki 30 °C (50 °C ir 86 °C) 
  aplinkos temperatūrai (tokiai pat, kaip baterijos temperatūra).

• Naudokite tik pridedamą USB laidą.
• Naudokite tik pridedamą kintamosios srovės adapterį.
• Kintamosios srovės adapteris (yra komplekte) ir USB jungiamasis laidas 
  (yra komplekte) skirti tik šiam fotoaparatui. Nenaudokite j7 su kitais gaminiais.

Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas.

[USB/CHARGE] lizdas Ⓐ Įkrovimo lemputė
Ⓑ Kintamosios srovės adapteris 

(pridedamas)
Ⓒ Prie maitinimo lizdo
Ⓓ PC (įjungtas)
Ⓔ USB jungiamasis laidas 

(pridedamas)

• Padėkite fotoaparatą vertikalioje 
  padėtyje ir raskite gnybtą apačioje.
• 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.
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■ Apie įkrovimo lemputę

■ Įkrovimo laikas
Kai naudojate kintamosios srovės adapterį (yra komplekte)

• 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.

Įkrovimo nuo maitinimo lizdo
Prijunkite kintamosios srovės adapterį (yra komplekte) ir šią kamerą su 
USB jungiamuoju kabeliu (yra komplekte), ir įkiškite kintamosios srovės 
adapterį (yra komplekte) į elektros lizdą.
• Kamera naudoja šiek tiek energijos net kai yra išjungtas, nustačius kameros 
  įjungimo/išjungimo jungiklį į padėtį [OFF]. Kai prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, 
  energijos taupymo sumetimais atjunkite kintamosios srovės adapterį (įeina į 
  komplektą) nuo maitinimo lizdo.

Pakrovimas iš kompiuterio
Prijunkite kompiuterį ir fotoaparatą su USB jungiamuoju kabeliu 
(yra komplekte).

Šviečia raudonai: Įkraunamas.
Nedega:  Įkrovimas baigtas.
  (Kai įkrovimas baigiasi, atjunkite fotoaparatą nuo 
  elektros lizdo arba kompiuterio).
Mirksinti raudona: Įkrovimo klaida. (69 psl.)

Įkrovimo laikas Apie 130 min.
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Ⓐ Patikrinkite kortelės padėtį.
• Įstumkite iki galo, kol išgirsite spragtelint. Atkreipkite dėmesį į kortelės padėtį – 
  nedėkite atvirkščiai.
  Norėdami išimti kortelę, paspauskite kortelę, kol ji spragtelės, tada vertikaliai ištraukite 
  kortelę.

• Uždėdami arba nuimdami keičiamą objektyvą (H-FS12032), įstumkite objektyvo tūtą.
• Keiskite lęšius patalpoje, kurioje nėra daug dulkių arba nešvarumų.

• Uždėdami objektyvą, nespauskite objektyvo atlaisvinimo mygtuko     .

■ Objektyvo nuėmimas
1 Uždėkite objektyvo dangtelį.

Laikydami nuspaustą objektyvo atleidimo 
mygtuką     , sukite objektyvą link rodyklės, 
kol jis sustos, tuomet objektyvą išimkite.

2

• Laikykite objektyvo pagrindą, norėdami jį pasukti.

3 Kortelės įdėjimas (įsigyjama atskirai)

4 Objektyvo uždėjimas/nuėmimas 
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• Fotoaparatą gabenant, jo laikrodis yra nenustatytas.

1 Įjunkite fotoaparatą.

2 Paspauskite [MENU/SET].

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

4 Norėdami nustatyti, spauskite [MENU/SET].

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 Spauskite ◄/►, norėdami pasirinkti namų 
zoną, tada spauskite [MENU/SET].

5 Datos / laiko nustatymas (laikrodžio nustatymas)
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6
Ištraukite objektyvo vamzdį
[Kai naudojamas keičiamas objektyvas 
(H-FS12032)]

■ Kaip ištraukti objektyvą
Pasukite transfokavimo žiedą rodyklės      kryptimi iš 
padėties     (objektyvas įstumtas) į padėtį      [nuo 12 mm 
iki 32 mm (H-FS12032)] ir išstumkite objektyvą.

 

• Kai objektyvo tūta išstumta, vaizdų įrašyti negalima.

Ⓒ Objektyvas įstumtas

■ Kaip įstumti objektyvą
Pasukite transfokavimo žiedą rodyklės      kryptimi iš 
padėties     [nuo 12 mm iki 32 mm (H-FS12032)] į 
padėtį      ir įstumkite objektyvą.Ⓐ
• Atrodys, kad transfokavimo žiedas jau spragtelėjo į 
  12 mm padėtį (H-FS12032), bet sukite objektyvą toliau, 
  kol jis pasieks padėtį     .Ⓐ
• Kai nerašinėjate vaizdų, rekomenduojame įstumti 
  objektyvą.
Ⓓ Objektyvas išstumtas

Pavyzdžiui: H-FS12032

Ⓓ

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

Pasukite režimo ratuką į [       ].    
• Pagrindinių funkcijų nustatymai atliekami automatiškai.

1 Švelniai abiem rankomis laikykite fotoaparatą, rankas laikykite prie 
šonų ir stovėkite šiek tiek praskėstomis kojomis.
• Neuždenkite pirštais blykstės, AF pagalbinės lemputės      , mikrofono      
  arba garsiakalbio      ar kitų objektų.

7 Kortelės formatavimas (inicijavimas)

→  [Setup] →  [Format]

8 Pasukite režimo ratuką į [      ].

9 Fotografavimas

MENU
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2 Nuspauskite užrakto mygtuką iki pusės 
sufokusavimui.
Ⓐ Diafragmos reikšmė
Ⓑ Užrakto greitis
Ⓒ Fokusuotės indikatorius
• Rodoma diafragmos reikšmė ir užrakto greitis.
  (tinkamos ekspozicijos nepasiekus mirksės 
  raudonai, išskyrus atvejus, kai nustatyta blykstė).
• Sufokusavus objektą, rodomas fokusuotės 
  indikatorius. (Kai objektas nesufokusuotas, 
  indikatorius mirksi)

3 Iki galo nuspauskite užrakto mygtuką 
(stumtelkite jį giliau) ir fotografuokite.

• Būkite atsargūs ir nesudrebinkite fotoaparato, kai spaudžiate užrakto mygtuką.
• Kai vaizdas orientuotas teisingai, jis bus nufotografuotas, nes [Focus/Release 
  Priority] iš pradžių yra nustatytas į [FOCUS].

• [Auto Review] funkcija rodo ką tik padarytą vaizdą.
• Norėdami pamatyti nuotrauką atkūrimo režimu, 
  paspauskite [     ]. (47 psl.)

10 Patikrinkite padarytą nuotrauką 

6060603.53.53.5

1/981/981/981/98
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Paruošimas / pagrindinė informacija

Komponentų pavadinimai ir funkcijos
■ Fotoaparato korpusas

1 4 5 76 632 8 9

15 1612 1413 1711

10

1 Veiksenos ratukas (23 psl.)

2 Užrakto mygtukas (17 psl.)

3 Fotoaparato įjungimo/išjungimo 
mygtukas (14 psl.)

4 Laikmačio indikatorius / pagalbinė 
autofokusuotės lemputė

5 [ ] (4K nuotraukų režimas) mygtukas 
(36 psl.)/[Fn1] mygtukas (27 psl.)

6
Stereo mikrofonas
• Būkite atsargūs ir netyčia neuždenkite 
  mikrofono pirštu. Priešingu atveju bus 
  sunku įrašyti garsą.

7 Blykstė

8 Fokusuotės atstumo atskaitos ženklas

9 [ ] ([Post Focus]) mygtukas (39 psl.)/
[Fn3] mygtukas (27 psl.)

10 Dirželio ąselė (10 psl.)

11 Lempos įkrovimas (12 psl.) 
„Wi-Fi®“ ryšio lempa (59 psl.)

12 Objektyvo tvirtinimo ženklas (13 psl.)

13 Jutiklis

14 Apsodas

15 Objektyvo užrakto kaištelis

16 Objektyvo atleidimo mygtukas (13 psl.)

17 Garsiakalbis

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  18 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分



Paruošimas / pagrindinė informacija

19(LTU) DVQX1123

24

26

18 19 20 21

22

23

25

18

Jutiklinis ekranas (24 psl.) / ekranas 
(66 psl.)
• Jei informacija ekrane neberodoma, 
  nes tam tikrą laiką neatliekami jokie 
  veiksmai, paspauskite [DISP.] 
  mygtuką arba palieskite ekraną, 
  norėdami vėl rodyti informaciją.

19
Blykstės atidarymo svirtelė
• Blykstė atsidaro ir galima įrašinėti su 
  blykste.

20 Filmavimo mygtukas (45 psl.)

21 [  ] (Atkūrimo) mygtukas (47 psl.)

22 [HDMI] lizdas

23 [USB/CHARGE] lizdas (11 psl.)

24

Valdymo ratukas
• Šioje instrukcijoje valdymo ratuko 
  sukimas vaizduojamas taip.

25

Kursoriaus mygtukai (22 psl.)
• Paspaudus 
  kursoriaus 
  mygtuką:
  Atrankos daiktų 
  ar aplinkoje 
  vertybių ir t.t., 
  yra atliekamas.
• Šioje naudojimo
  instrukcijoje žymeklio mygtuko kryptys 
  aukštyn, žemyn, į kairę, ir į dešinę 
  rodomos kaip ▲/▼/◄/►.
▲/[  ] (Ekspozicijos kompensavimas)
• Naudokite šią funkciją, kai negalite 
  pasiekti tinkamo išlaikymo dėl didelio 
  ryškumo skirtumo tarp objekto ir fono.
►/[ ] (Baltos spalvos balansas)
• 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.
◄/[ ] (Automatinio fokusuotės 

veiksena)
• Taip galima taikyti fokusuotės metodą, 
  kuris tinka pasirenkamų objektų 
  padėčiai ir skaičiui.

▼/[ ] (Vaizdų serijos 
fotografavimo veiksena) (43 psl.)

26 [MENU/SET] mygtukas (22 psl.)
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Paruošimas / pagrindinė informacija

27

31 33
28

323029

27
[DISP.] mygtukas
• Kaskart paspaudus šį mygtuką, 
  įjungiamas ekrano ekranas.

28
[ ] (Ištrinti) mygtukas (49 psl.)/
[ ] (Greitojo meniu / Grįžimo) 
mygtukas (26 psl.)/[Fn2] mygtukas 
(27 psl.)

29
[REC. SETTING RESET] mygtukas 
(25 psl.)
• Naudokite šį mygtuką atstatyti 
  numatytuosius įrašymo nustatymus.

30

Trikojo lizdas
• Gali nepavykti saugiai pritvirtinti stovo 
  su 5,5 mm (0,22 colio) ilgio arba 
  ilgesniu varžtu prie fotoaparato. 
  Taip galite sugadinti fotoaparatą.

31

Nuolatinės srovės adapterio dangtelis 
(81 psl.)
• Kai naudojate kintamosios srovės 
  adapterį, naudokite ir „Panasonic“ 
  nuolatinės srovės adapterį (DMW-
  DCC15A: pasirenkamas) bei 
  kintamosios srovės adapterį 
  (DMW-AC10E: pasirinktinai).
• Pasirinktinio nuolatinės srovės 
  adapterio (DMW-DCC15) naudoti 
  negalima.
• Visada naudokite originalų „Panasonic“ 
  kintamosios srovės adapterį 
  (DMW-AC10E: pasirinktinai).
• Kai naudojate kintamosios srovės 
  adapterį (įsigyjamas atskirai), naudokite 
  kintamosios srovės maitinimo laidą, 
  pateikiamą su kintamosios srovės 
  adapteriu (įsigyjamas atskirai).

32 Atleidimo svirtelė (10 psl., 13)

33 Kortelės/baterijų skyrelio dangtelis 
(10 psl., 13)

■ Apie funkcijos mygtuką nuo 
([Fn4] iki [Fn8])

• Funkciniai mygtukai (nuo [Fn4] iki [Fn8]) 
  (27 psl.) yra jutiklinės piktogramos. 
  Palieskite [    ] skirtuką įrašymo ekrane, 
  norėdami juos parodyti.
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■ Objektyvas

H-FS12032
1   Lęšio paviršius
2   Tele
3   Transfokavimo žiedas
4   Platus
5   Kontakto taškas
6   Objektyvo tvirtinimo ženklas (13 psl.)

3 4 5 61 2
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Paruošimas / pagrindinė informacija

Pagrindinės operacijos

• Būkite atsargūs, kad pirštas, ir t.t. neįstrigtų už ekrano.
• Nesukite ekrano per stipriai. Taip galite jį subraižyti 
  arba sugadinti.
• Kai prietaiso nenaudojate, visiškai uždarykite ekraną į 
  pradinę padėtį.

■ Įrašymas įvairiais kampais
Ekraną galima sukti taip, kaip jums reikia. Tai patogu, nes galima fotografuoti iš 
įvairių kampų, koreguojant ekraną.

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 ▲/▼/◄/►.

Sureguliuokite monitoriaus kampą

Fotografavimas nedideliu kampuSavęs fotografavimas

• Jei ekranas yra pasuktas taip, kaip 
  parodyta iliustracijoje, įsijungia Savęs 
  fotografavimo režimas. (29 psl.)

Kursoriaus mygtukai / [MENU/SET] mygtukas
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Pasirinkite veikseną sukdami veiksenų 
pasirinkimo ratuką.
• Lėtai sukite veiksenos pasirinkimo ratuką ir 
  pasirinkite norimą veikseną.

Veiksenos pasirinkimo ratukas 
(Įrašymo veiksenos pasirinkimas)

Intelektualioji automatinė veiksena (27 psl.)

Intelektualioji automatinė plius veiksena (28 psl.)

Programa Automatinio išlaikymo veiksena
Įrašo fotoaparato nustatytą diafragmos reikšmę ir užrakto greitį.

Diafragmos pirmumas Automatinio išlaikymo veiksena
Užrakto greitis automatiškai nustatomas pagal diafragmos 
reikšmę.

Užrakto pirmumas Automatinio išlaikymo veiksena
Diafragmos reikšmė automatiškai nustatoma pagal nustatytą 
užrakto greitį.

Rankinė išlaikymo veiksena
Išlaikymas nustatomas pagal diafragmos vertę ir užrakto greitį, 
kurie yra nustatyti rankiniu būdu.

Panoramos fotografavimo veiksena 
Šioje veiksenoje galima fotografuoti panoramines nuotraukas.

Scenos veiksena
Šia veiksena galite fotografuoti nuotraukas, atitinkančias 
filmuojamą sceną.

Vaikų veiksena
Šia veiksena galite fotografuoti vaikus.

Portreto veiksena
Šia veiksena galite fotografuoti portretus.

Kūrybinio valdymo veiksena
Įrašinėjimas tikrinant vaizdo efektą.
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Šio prietaiso jutiklinis ekranas turi talpą. Palieskite skydelį pirštu.

■ Lietimas
Jutiklinis ekranas paliečiamas ir pirštas atitraukiamas.
• Rinkdamiesi funkcijas jutikliniame ekrane, lieskite norimos piktogramos centrą.

■ Vilkimas
Tai judesys neatitraukiant piršto nuo jutiklinio 
ekrano. Tai taip pat galima naudoti, atkūrimo 
metu norint pereiti prie kito atvaizdo ir pan.

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

Jutiklinis ekranas (valdymas lietimu)

Lietimo užraktas

Palietus objektą, kamera gali susifokusuoti į jį ir fotografuoti 
automatiškai. 
Palieskite objektą, į kurį norite sufokusuoti, ir 
fotografuokite.

Lietimo
automatinis
išlaikymas

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

Fn4

Fn6

Fn5

Fn7
SNAP

Fn8

×

AE

2.0X2.0X2.0X2.0X
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Paspaudę šį mygtuką, galite atkurti numatytuosius įrašymo nustatymus.
Pabandykite paspausti šį mygtuką, kai naudojama funkcija nustoja veikti arba 
neveikia taip, kaip turėtų.
Kol rodomas įrašymo ekranas:
Paspauskite [REC. SETTING 
RESET].
• Kai įrašymo parametrai yra atstatyti iš 
  naujo, iš naujo taip pat nustatoma.
  – Vaizdų serijos fotografavimo veiksena 
• Veidų atpažinimo [Face Recog.] ir profilio 
  sąrankos [Profile Setup] nustatymai iš 
  naujo nenustatomi.

Meniu elementų nustatymas

1 Paspauskite [MENU/SET].

[REC. SETTING RESET] mygtukas
(įrašymo nustatymų atstatymas)

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

3 Paspauskite žymeklio mygtuko ▲/▼, 
pasirinkite nustatymą, tada spauskite
[MENU/SET].
• Priklausomai nuo meniu elemento, jo nustatymas 
  gali nepasirodyti arba gali būti rodomas kitaip.
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Greitas dažniausiai naudojamų meniu 
atidarymas (greitasis meniu)
Naudojant greitojo įjungimo funkciją „Quick Menu“ galima lengvai įjungti kai kurių 
meniu nustatymus.

1 Spauskite [                 ], kad būtų rodomas 
greitasis meniu.

2 Pasukite valdymo ratuką ir pasirinkite meniu 
elementą, tada ir spauskite ▼arba ▲.

3 Pasukite valdymo ratuką ir pasirinkite 
nustatymą.

4 Baigę nustatymą paspauskite [                 ] ir 
išeikite iš meniu.

■ Kitų meniu įjungimas 

1 Paspauskite ◄.
2 Paspauskite ▲/▼ ir pasirinkite meniu 

parinkties piktogramą, pavyzdžiui, [     ].
• Meniu perjungimo piktogramą taip pat galima 
  pasirinkti pasukant valdymo ratuką.

3 Paspauskite [MENU/SET].

■ Uždarykite meniu

Spauskite [                 ] arba iki pusės paspauskite užrakto mygtuką.

AFSAFS

AUTO603.5 AWB

50p 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. (25 psl.)

2 Paspauskite ▲/▼ ir pasirinkite funkcijų 
mygtuką, kurį norite priskirti funkcijai, 
tada spauskite [MENU/SET] mygtuką.

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

•     veiksme rodomą užduočių ekraną galima parodyti 2 sekundes palaikant funkcijų 
  mygtuką nuo ([FN1] iki [Fn3]).

3

Fotografavimas naudojant automatinę 
funkciją (intelektualioji automatinė 
veiksena)
Įrašymo veiksena:

Šiuo režimu fotoaparatas daro optimalius objekto ir scenos nustatymus, todėl jį 
rekomenduojame, kai norite, kad fotoaparatas pats pasirūpintų reikiamais 
nustatymais, o jums beliktų įrašinėti, niekuo nesirūpinant. 

1 Pasukite režimo ratuką į [      ].
• Fotoaparatas persijungs į paskutiniąją naudotą 
  intelektualią automatinę veikseną arba 
  intelektualią „Auto Plus“ veikseną.
  Perkant fotoaparato veiksena yra nustatyta
  į intelektualią „Auto Plus“ veikseną. (28 psl.)

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

MENU
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2 Nustatykite ekraną sulig fotografuojamu objektu.
• Fotoaparatui nustačius optimalią sceną, atitinkamos 
  scenos piktograma 2 sekundes dega mėlynai, po to 
  jos spalva pasikeičia į įprastą raudoną. 
  (Automatinis scenos aptikimas)

• Kai [iHandheld Night Shot] yra nustatytas į [ON] ir darant nuotraukas naktį aptinkamas 
  [       ], naktiniai kadrai fotografuojami dideliu greičiu pliūpsnio veiksena 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 intelektualios „Auto Plus“ veiksenos ir intelektualios 
automatinės veiksenos

Pasirinkite [      ] arba [      ] skirtuką meniu ekrane, 
paspauskite ► ir pasirinkite [        ] arba [        ] 
ir paspauskite [MENU/SET] mygtuką.

Įrašymo veiksena:

■ Spalvos nustatymas
1 Spauskite ►, norėdami parodyti nustatymų 

ekraną.
2 Pasukite valdymo ratuką, norėdami 

nustatyti spalvą.
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite 
  [MENU/SET] dar kartą.

■ Fotografavimas neryškiame fone (išfokusavimo valdymas)
1 Spauskite ▲, norėdami parodyti ryškumo nustatymų ekraną.
2 Spauskite [Fn1], norėdami parodyti neaiškaus vaizdo nustatymų 

ekraną.

Fotografavimas su individualiais spalvų, išfokusavimo 
kontrolės ir ryškumo nustatymais

AA BBB

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  28 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分



Įrašymas

29(LTU) DVQX1123

3 Sukite valdymo ratuką, norėdami nustatyti 
suliejimą.
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, galite paspausti 
  [MENU/SET] mygtuką.
• Paspaudus [                  ] ant neaiškaus vaizdo 
  nustatymo ekrano, nustatymas bus atšauktas.

■ Ryškumo nustatymas
1 Spauskite ▲, norėdami parodyti nustatymų ekraną.
2 Pasukite valdymo ratuką, norėdami reguliuoti 

ryškumą.
• Eksponavimo kadravimo nustatymą galite 
  reguliuoti paspausdami ▲/▼, kai rodomas 
  ryškumo nustatymo ekranas. (44 psl.)
• Norėdami grįžti į įrašymo ekraną, paspauskite 
  [MENU/SET] dar kartą.

Savęs fotografavimas ([Self Shot])
Galimos veiksenos:

Pasukus ekraną, įjungiama savęs fotografavimo veiksena.
Galite lengvai fotografuoti save, žvelgdami į ekraną.

1 Pasukite ekraną taip, kaip parodyta 
paveikslėlyje.
• Kai sukate ekraną, jame rodomas veidrodinis 
  atvaizdas.

2 Palieskite elementą.
• 4K nuotraukas galite įrašyti palietę [          ].
  Daugiau informacijos apie įrašymo metodus 4K 
  nuotraukų režimu skaitykite     ir     veiksmus 
  skyriuje „4K nuotraukų įrašymas” (36 psl.).

2 3
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• Įrašant 4K nuotraukas, galima nustatyti tik [Filter Select].

3 Palieskite slankiklį.
• Galite pasirinkti [OFF] arba vertę nuo [1] iki [10]. 
  Pasirinkus kairįjį galą      prietaisą galima nustatyti 
  į [OFF].
• Jei pasirinkote [Filter Select], [Background Control],
  [Shutter], arba [Shots], pasirinkite norimą 
  piktogramą.

4 Palieskite [Exit].

5 Žiūrėdami į ekraną nuspręskite, 
kokioje pozoje fotografuositės.

6 Paspauskite užrakto mygtuką iki 
pusės, kad sufokusuotumėte, tada 
spauskite iki galo ir fotografuokite.
• Filmuodami žiūrėkite į objektyvą.
• Stenkitės nežiūrėti tiesiai į blykstės šviesą 
  ir pagalbinę autofokusuotės lemputę.

([Soft Skin]) Žmonių veidai atrodo šviesesni, o odos tonai 
švelnesni. 

([Filter Select]) Prideda Savęs fotografavimo režimui tinkantį vaizdo 
efektą (filtras).

([Background 
Control])

Keičia išfokusavimo nustatymą aptiktų veidų 
fonui. 

[       ](Defocus): Išfokusuoja aptiktų veidų foną.

(Tačiau veidai, esantys toliau nuo kameros, 
fone bus išfokusuoti).

[       ](Clear): (Ištrinti): Aiškiai įrašo veidus ir foną.

([Slimming Mode]) Žmonės atrodo lieknesni.

([Shutter]) Nurodo, kaip bus atleidžiamas užraktas. (32 psl.)

([Countdown],
[Shots])

Nustato atvirkštinio laikmačio nustatymą ([Countdown]) 
ir paeiliui daromų nuotraukų skaičių ([Shots]).

OFFOFFOFF

No
Effect

OFFOFFOFF

ONONON

ONONON

OFFOFFOFF

OFFOFFOFF

OFFOFFOFF

OFFOFFOFF
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Exit
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Savęs fotografavimo režimu dar galite daryti panoramines nuotraukas.
Panoraminio fotografavimo režimu galite daryti įvairius autoportretus, pavyzdžiui, 
su draugais arba autoportretus plačiame fone.
1 Pasukite režimo ratuką į [        ].
2 Pasukite ekraną, norėdami įjungti Savęs fotografavimo režimą.
3 Perskaitykite įrašymo nurodymus ir palieskite [Next] arba [Start].
4 Nukreipkite kamerą į priekį ir, žiūrėdami į ekraną, atsistokite 

norima poza.
5 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės (arba visiškai), norėdami 

užrakinti fokusuotę ir ekspoziciją.
6 Nukreipkite kamerą į padėtį, kurioje pradėsite įrašymą, iki galo 

nuspauskite užrakto mygtuką ir slinkite kamerą     veiksmo ekrane 
nurodyta kryptimi, norėdami fotografuoti.

3

7 Paspauskite užrakto mygtuką dar kartą, jei norite baigti įrašymą.
• Įrašymą taip pat galima baigti nustojus judinti kamerą įrašant.
• Įrašymą taip pat galima baigti pasukus kamerą link kreipiklio galo.

■ Panoraminio fotografavimo režimo technika 

Fotografavimas su [Fn3] mygtuku
Savęs fotografavimo režimui mygtukas [Fn3] veikia kaip užrakto mygtukas. 
(Jį galima nuspausti tik iki galo). Mygtukas leidžia fotografuoti save, laikant 
kamerą dešine ranką.

Panoraminės nuotraukos Savęs fotografavimo režimu

Sukite kamerą aplink centrą, judindami įrašymo 
kryptimi. Laikykite kamerą abiem rankomis, 
bet nepurtykite.
• Kai židinio nuotolis yra ilgas, pavyzdžiui, pridėjus 
  teleobjektyvą, judinkite kamerą lėtai.
• Jei kamera per daug virpa, gali būti neįmanoma 
  įrašyti nuotraukų, arba įrašyta panoraminė 
  nuotrauka gali būti siauresnė (mažesnė).
• Judinkite kamerą link įrašinėjamos panoramos 
  krašto. (panoramos pakraštys paskutiniame 
  kadre nebus įrašytas).
• Jei pakeisite veido išraišką ar sumirksėsite, įrašytas 
  vaizdas gali atrodyti nenatūraliai. Stenkitės nejudėti.
• Naudojant Savęs fotografavimo režimą, 
  rekomenduojame nustatyti priartinimo padėtį „Wide“.
• Kadangi darant panoramines nuotraukas Savęs 
  fotografavimo režimu atstumas tarp kameros ir 
  objekto yra nedidelis, iš nuotraukų kraštai gali 
  atrodyti gerokai iškreipti.

Pavyzdžiui:
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Užraktas atleidžiamas, kai veido / akių atpažinimo funkcija aptinka veidą ranka ar 
kitu daiktu uždengtą ir po to vėl atidengtą veidą.

❶ Rodyti geltoną veido / akių atpažinimo rėmelį.

❷ Uždenkite veidą ranka ar kitu daiktu, kad geltonas rėmelis dingtų.

❸ Kai patrauksite ranką ir atsiras geltonas rėmelis, užraktas bus atleistas.

Užraktas atleidžiamas, kai veido / akių atpažinimo funkcija aptinka du veidus 
arti vienas kito.

❶ Rodyti du veido / akių atpažinimo rėmelius.
• Pasirinkus [       ] (Draugas) pasirinktas, net jei ekrane yra keli žmonės, 
  veido / akių atpažinimo funkcija aptinka ne daugiau kaip du veidus.

❷ Užraktas atleidžiamas, kai du kadrai priartėja per tam tikrą atstumą vienas 
prie kito.

Veido užraktas

Draugo užraktas
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Fokusuotės nustatymas automatiniu būdu

Galimos veiksenos:

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

Fokusuotės režimas (AFS/AFF/AFC)

→  [Rec] →  [Focus Mode]

Elementas Siužetas (rekomenduojama)

[AFS]
(„Auto Focus  

Single“)

Objektas nejuda
(Peizažas, jubiliejaus nuotrauka ir t.t.)
„AFS“ yra iš „Auto Focus Single“ santrumpa. Fokusuotė nustatomas 
automatiškai, kai užrakto mygtukas yra nuspaudžiamas iki pusės. 
Fokusuotė bus nustatytas, kai jis yra nuspaustas iki pusės.

[AFF]
(„Auto Focus  

Flexible“)

Judėjimo negalima numatyti
(Vaikai, gyvūnai ir t.t.)
„AFF“ yra „Auto Focus Flexible“ santrumpa.
Šiuo režimu fokusuotė nustatomas automatiškai, kai užrakto mygtukas 
yra nuspaudžiamas iki pusės.
Jei objektas juda, užrakto mygtuką nuspaudus iki pusės, fokusuotė yra 
koreguojamas, kad automatiškai atitiktų judėjimą.

[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, fokusuotė 
nuolat atliekamas taip, kad atitiktų objekto judėjimą.
Kai objektas juda, fokusuotė atliekama prognozuojant objekto padėtį 
įrašymo metu. (Judėjimo prognozavimas)

[MF] Nustatykite fokusuotę rankiniu būdu. (34 psl.)

MENU
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Židinio nustatymas rankiniu būdu
Galimos veiksenos:

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

1 Pasirinkite meniu. (25 psl.)

2 Spauskite ◄ (       ).

Naudojant keičiamą objektyvą (H-FS12032) be fokusuotės žiedo
Spauskite ►: Fokusuojama į artimus 
objektus
Spauskite ◄: Fokusuojama į tolimus 
objektus
 Ⓐ Slankiklio juosta
• Šios operacijos veikia tik fokusuotės 
  korekcijos ekrane.
• Nuspaudus ir laikant ◄/►, fokusuotės 
  greitis didėja.
• Fokusuotę taip pat galima reguliuoti, velkant slankiklį.
 

→  [Rec] →  [Focus Mode] → [MF]

AF

MENU

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  34 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分



Įrašymas

35(LTU) DVQX1123

3 Paspauskite ▲/▼/◄/► ir pakoreguokite fokusuotę, tada 
spauskite [MENU/SET].
• Rodomas pagalbinis ekranas, išplečiant plotą. (MF Assist)
• Paspaudus [DISP.], fokusuotės padėtis atstatoma atgal į centrą.

4 Fokusuotės reguliavimas.
Ⓐ Rankinio fokusuotės pagalba 

(padidintas ekranas)
Ⓑ Tinkamiausias momentas
Ⓒ MF kreiptuvas
• Paryškinamos sufokusuotos vaizdo dalys.
  (Tinkamiausias momentas)
• Galite patikrinti, ar fokusuotės taškas yra 
  prie artimos ar prie tolimos pusės. 
  (MF kreiptuvas)

Galite atlikti šiuos veiksmus:

* Naudodami keičiamą objektyvą be fokusuotės žiedo, paspaudę ▼ galite 
atlikti šiuos veiksmus, norėdami parodyti ekraną, kuriame galėsite nustatyti 
didinamą sritį.

5 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės.
• Pagalbinis ekranas uždaromas. Rodomas įrašymo ekranas.
• Taip pat galite uždaryti pagalbinį ekraną paspaudę [MENU/SET].

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]* Atstato padidintą plotą atgal į 
centrą. 

AF
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4K nuotraukų įrašymas
Galimos veiksenos:

Su kamera galima daryti nuotraukas 8 mln. pikselių (apytiksliai) 30 kadrų/sek. 
pliūpsnio režimu. Padarius nuotraukas, galite įrašyti norimą momentą, išgautą 
iš jų pliūpsnio serijų failo.
• 4K nuotraukoms įrašyti naudokite UHS 3 greičio klasės kortelę. (9 psl.)
• Įrašant 4K nuotraukas, matymo kampas yra siauresnis.

1 Spauskite [        ].
• Tą pačią operaciją galima atlikti paspaudus 
   [            ] mygtuką (▼ ), naudojant ◄/► 
   pasirinkti 4K nuotraukų piktogramą ([          ], 
   ir t.t.) ir paspaudus ▲. (43 psl.)

2 Pasirinkite įrašymo metodą su ◄/►, tada paspauskite 
[MENU/SET] mygtuką.

[ ]

[4K Burst]

Norint užfiksuoti geriausią 
greitai judančio objekto 
nuotrauką 
Įrašymas pliūpsnio veiksena 
atliekamas, kai užrakto mygtukas 
yra nuspaustas ir laikomas.
Ⓐ Paspauskite ir laikykite
Ⓑ Vyksta įrašymas

[ ]

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

Norint užfiksuoti nenuspėjamas 
nuotraukų galimybes 
Įrašymas pliūpsnio veiksena 
prasideda, kai užrakto mygtukas 
yra nuspaustas ir sustoja, 
paspaudus jį dar kartą. 
Ⓒ Pradėti (pirmas)
Ⓓ Sustabdyti (antras)
Ⓔ Vyksta įrašymas

Ⓑ

Ⓐ

Ⓔ

ⒹⒸ
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• Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 5 min.
  Kai naudojate „microSDHC“ atminties kortelę, galite tęsti 4K nuotraukų įrašymą be 
  pertraukos, net jei failo dydis viršija 4 GB, bet 4K nuotraukos bus įrašomos ir 
  atkuriamas atskiruose pliūpsnio serijų failuose.
  Su „microSDXC“ atminties kortele galite įrašyti 4K nuotraukas su pliūpsnio serijų failu, 
  didesniu kaip 4 GB kaip vienu failu.

3 Paspauskite užrakto mygtuką, 
norėdami įrašyti.
• Fotoaparatas atliks 4K nuotraukos pliūpsnio įrašą 
  ir išsaugos jį kaip 4K paketinį failą MP4 formatu.
• Kai yra įjungtas [Auto Review], vaizdo pasirinkimo 
  langas bus rodomas automatiškai.

• Kai [       ] yra pasirinktas ([4K Pre-Burst]), baterija greičiau išsikrauna, 
  o temperatūra kyla.

Pasirinkite [       ] ([4K Pre-Burst]) tik tada, kai įrašinėjate.
• Apsaugos sumetimais kamera nustoja veikti žemiau aprašytu būdu, pavyzdžiui, 
  kai perkaista dėl aukštos aplinkos temperatūros ar nuolatinio 4K nuotraukų įrašymo. 
  Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
   – Laikinai išjungiamas nuolatinis įrašymas, filmavimas ir „Wi-Fi“ ryšys.
   – Jei įrašinėsite toliau, net jei ekrane mirksi [      ], ekrane pasirodys pranešimas, 
      o fotoaparatas automatiškai išsijungs.

[ ]

[4K Pre-Burst]

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

Ⓖ
ⒻⒻ

AFS4K
4:3
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• Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu.
1 Pasirinkite vaizdą su [          ] piktograma 

atkūrimo ekrane ir paspauskite ▲.
• Jei vaizdas buvo įrašytas su [       ] ([4K Pre-Burst]), 
  pereikite prie     veiksmo.3

2 Vilkite slankiklį ir apytikriai pasirinkite 
siužetus.

3 Vilkite kadrus, norėdami pasirinkti kadrą, 
kurį norite išsaugoti kaip paveikslėlį.

4 Palieskite [              ], jei norite išsaugoti 
nuotrauką.

Nuotraukų pasirinkimas iš 4K paketinio failo ir 
išsaugojimas

Fn1Fn3
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Fokusuotės valdymas po įrašymo 
(po fokusuotė/ fokusuotės eilė)
Galimos veiksenos:
Su kamera galite daryti 4K pliūpsnio nuotraukas, perkeldami fokusuotę į skirtingas 
sritis. Po to, kai šias nuotraukas, galite pasirinkti norimą fokusuotės zoną.
Ši funkcija tinka nejudančių objektų įrašymui.
Taip pat galima pasirinkti kelias fokusuotės sritis ir sukurti vieną sujungtą 
nuotrauką. (Fokusuotės eilė)
• Įrašant vaizdus, skirtus fokusuotės eilei, rekomenduojame naudoti trikojį.
• Naudokite UHS 3 greičio klasės kortelę. (9 psl.)
• Naudojant [Post Focus], matymo kampas yra siauresnis.

1 Spauskite [         ].
2 Spauskite ◄/►, norėdami pasirinkti 

elementą, tada spauskite [MENU/SET].

3 Nustatykite kompoziciją ir paspauskite 
užrakto mygtuką iki pusės.
• Automatinis fokusuotė aptiks fokusuotės sritis 
  ekrane. (Išskyrus ekrano kraštus)
• Jei jokių ekrano sričių sufokusuoti negalima, 
  ekranas (     ), mirksės. Įrašymas šiuo atveju 
  neįmanomas.

4 Paspauskite užrakto mygtuką iki galo, 
kad pradėtumėte įrašymą.
• Fokusuotės taškas automatiškai pasikeičia 
  įrašant. Kai piktograma (     ) dingsta, įrašymas 
  automatiškai baigiasi.

• Filmas bus įrašytas MP4 formatu. (Garsas nebus įrašytas).
• Kai yra įjungta [Auto Review], bus rodomas ekranas, kuriame galėsite pasirinkti 
  norimą fokusuotės sritį. (40 psl.)

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

4K
4:3

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  39 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分

A

B



40 DVQX1123 (LTU)
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■ Kaip atšaukti [Post Focus]
Pasirinkite [OFF]     žingsnyje.2
• Apsaugos sumetimais kamera nustoja veikti žemiau aprašytu būdu, pavyzdžiui, 
  kai perkaista dėl aukštos aplinkos temperatūros arba įrašymo naudojant „Post Focus” 
  funkciją. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
   – Laikinai išjungiamas nuolatinis įrašymas, filmavimas ir „Wi-Fi“ ryšys.
   – Jei įrašinėsite toliau, net jei ekrane mirksi [      ], ekrane pasirodys pranešimas, 
      o fotoaparatas automatiškai išsijungs.

1 Pasirinkite vaizdą su [          ] piktograma 
atkūrimo ekrane ir paspauskite ▲.

2 Palieskite norimą fokusuotės zoną.
• Jei sufokusuota nuotrauka pasirinktoje srityje yra 
  neprieinama, bus rodomas raudonas kadras. 
  Šiuo atveju negalėsite išsaugoti nuotraukos.
• Negalėsite pasirinkti ekrano kraštų.

Kaip pasirinkti norimą fokusuotės zoną ir išsaugoti 
paveikslėlį

Valdymas mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

▲/▼/◄/► Palietimas
Parenka fokusuotės zoną.
• Jos negalima pasirinkti 
  išplėstame ekrane. 

Padidina ekraną.

Sumažina ekraną 
(išplėstame ekrane). 

[Fn1] Persijungia į fokusuotės eilės 
funkciją. (41 psl.) 

[Fn3]

Židinio dalys yra pažymimos 
spalva. ([Peaking])
• Jungikliai  

[OFF] → [ON] ([LOW])  →  [ON] 
([HIGH]).

[MENU/SET] Išsaugo nuotrauką.

Fn3

Fn1
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• Galite tiksliai sureguliuoti fokusuotę, vilkdami slankiklį 
  išplėstame ekrane. (Taip pat galite atlikti tą pačią 
  operaciją, paspausdami ◄/►).

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

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

2 Palieskite jungimo būdą.

3 (Pasirinkus [Range Merging])
Palieskite norimą fokusuotės zoną.

• Vėl palieskite fokusuotės zoną, norėdami atšaukti 
  pasirinkimą.

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

[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 fokusuotės sritimis į 
vieną nuotrauką.

• Nurodykite bent dvi sritis.
• Taip pat bus pasirinktos fokusuotės zonos tarp šių 
  dviejų sričių ir bus rodoma sujungta fokusuotės 
  zona.
• Pilkos zonos rodo sritis, kurias pasirinkus sujungta 
  nuotrauka gali atrodyti nenatūraliai, ir sritis, kurių 
  negalima pasirinkti.

Fn3

Fn3

Fn3
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4 Palieskite [            ], norėdami sujungti nuotraukas ir išsaugoti gautą 
vaizdą.

• Vaizdas bus išsaugotas JPEG formatu. Originalios nuotraukos įrašymo informacija 
  (Exif informacija) su artimiausios fokusuotės atstumu, įskaitant užrakto greitį, 
  diafragmą ir ISO jautrumą, taip pat įrašoma į naują nuotrauką.
• Fotoaparatas gali automatiškai ištaisyti nuotraukų neatitikimus, sukeltus fotoaparato 
  drebėjimo. Juos ištaisius vaizdo kampas šiek tiek susiaurėja, kai nuotraukos yra 
  sujungiamos.
• Jei objektas juda įrašymo metu arba jei atstumas tarp objektų yra didelis, gali būti 
  įrašytas nenatūralus vaizdas.

Valdymas
mygtukais

Valdymas
lietimu Operacijos aprašymas

▲/▼/◄/► Palietimas Pasirenka sritį.

[Fn3] [Set/Cancel] Nurodo / atšaukia sritį.

[DISP.]
[All] Atrenka visas sritis.

(Prieš pasirenkant sritis)

[Reset] Atšaukia visus pasirinkimus.
(Pasirinkus sritis)

[MENU/SET] Sulieja nuotraukas ir išsaugo gautą 
nuotrauką.
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Pliūpsnio veiksenos / laikmačio 
(Vaizdų serijos režimo) naudojimas
Galimos veiksenos:

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

1 Spauskite ▼ (          ).

2 Spauskite ◄/►, norėdami pasirinkti 
pavaros režimą, tada spauskite 
[MENU/SET].
Ⓐ Fotografavimo veiksena 

3 Sufokusuokite ir fotografuokite.

■ Kaip atšaukti vaizdų serijos režimą
Pasirinkite [         ] ([Single]) arba [         ]      žingsnyje.2

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

❷ [Burst] Kai yra nuspaustas užrakto mygtukas, 
įrašai daromi iš eilės pliūpsnio veiksena.

❸ [4K PHOTO] (36 psl.) Kai yra nuspaustas užrakto mygtukas, 
įrašoma 4K nuotrauka.

❹ [Post Focus] (39 psl.) Nuspaudus užrakto mygtuką, atliekamas 
įrašymas su po fokusuote. 

❺ [Self Timer] Kai užrakto mygtukas yra nuspaustas, 
įrašymas vyksta praėjus nustatytam laikui. 

H

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

Ⓐ
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Fotografavimas automatiškai reguliuojant 
nustatymus (įrašymas kadreliuose)
Galimos veiksenos:

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

1 Pasirinkite meniu. (25 psl.)

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]     žingsnyje.1

■ Apie [More settings] (     žingsnis 44 psl.)2

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

→  [Rec] →  [Bracket] →  [Bracket Type]

 (Išlaikymo kadravimas) Paspauskite užrakto mygtuką, norėdami 
atlikti įrašymą, reguliuojant išlaikymą. 

 (Baltos spalvos balanso 
 kadravimas)

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

Išlaikymo kadravimas

[Step]
Nustato daromų nuotraukų skaičių ir išlaikymo 
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.

MENU
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Judančio vaizdo / 4K filmo įrašymas
Galimos veiksenos:

Šis fotoaparatas gali įrašyti raiškiuosius filmukus, suderinamus su AVCHD 
formatu, arba filmukus MP4 formatu.
Be to, fotoaparatas gali įrašinėti 4K filmus MP4 formatu.
Įrašomas stereo garsas.

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

• Galima filmuoti atitinkamai kiekvienu režimu.
• Filmuojant mirksi įrašymo būsenos indikatorius 
  (raudonas)      .
• Paspaudę atleiskite filmavimo mygtuką dešinėje.

Ⓒ 

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

• Kai aplinkos temperatūra yra aukšta, dėl nuolatinio įrašymo arba kitų sąlygų 
  fotoaparatas gali perkaisti, tad, siekiant apsaugoti fotoaparatą, taikomi šie apribojimai. 
  Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
   – Jei įrašinėsite toliau, net jei ekrane mirksi [       ], ekrane pasirodys pranešimas, 
      o fotoaparatas automatiškai išsijungs.
• MP4 filmai su [4K] [Rec Quality] dydžiu:
  Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 5 min.
  Naudojant „microSDHC“ atminties kortelę, įrašymui ir atkūrimui failai yra padalinami į 
  mažesnius filmukus, jei failo dydis viršija 4 GB. (galite ir toliau įrašinėti filmus be 
  pertraukos).
  Jei naudojate microSDXC atminties kortelę, galite įrašyti filmą į vieną failą, net jei jis 
  yra didesnis nei 4 GB.
• AVCHD judesio nuotraukos:
  Įrašymo metu failai yra padalinami į mažesnius filmukus, kai failo dydis viršija 4 GB.
   – Filmai su [Rec Quality] nustatymu [FHD/28M/50p] arba [FHD/17M/50i]:
      Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 20 min.
   – Filmai su [Rec Quality] nustatymu [FHD/24M/25p] arba [FHD/24M/24p]:
      Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 29 min. ir 59 sek.

3s3s3s

R1m3737sR1m37s

Ⓒ

Ⓑ

Ⓐ
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• Filmai, kurių failo dydis nustatytas į [FHD] arba [HD] iš [MP4]:
  Įrašymo metu failai yra padalinami į mažesnius filmukus, kai failo dydis viršija 4 GB. 
  (galite ir toliau įrašinėti filmus be pertraukos).
   – Filmai su [Rec Quality] nustatymu [FHD/28M/60p] arba [FHD/28M/50p]:
      Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 20 min.
   – Filmai su [Rec Quality] nustatymu [FHD/20M/30p], [FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] 
      arba [HD/10M/25p]:
      Įrašymas sustoja, kai nuolatinis įrašymo laikas viršija 29 min. ir 59 sek.
• Kai kamera įkaista, pavyzdžiui, dėl aukštos aplinkos temperatūros arba 
  nepertraukiamo filmavimo, maksimalus galimas nuolatinio įrašymo laikas gali 
  būti trumpesnis.

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

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

*1   AVCHD Progresinis

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

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

Elementas Dydis Įrašymo
kadrų dažnis Jutiklio išvestis Bitų dažnis

[FHD/28M/50p]*1 19201080 50p                     50 kadrų/s 28 Mbps

[FHD/17M/50i] 19201080 50i                     50 kadrų/s 17 Mbps

[FHD/24M/25p] 19201080 50i                     25 kadrų/s 24 Mbps

[FHD/24M/24p] 19201080

MENU

MENU
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Pasirinkus [MP4] 

*2  4K filmas

• Filmuojant 4K veiksenoje, naudokite kortelę UHS 3 greičio klasės kortelę. (9 psl.)

Nuotraukų atkūrimas
1 Paspauskite [      ].
2 Paspauskite ◄/►.

Elementas Dydis Įrašymo
kadrų dažnis Jutiklio išvestis Bitų dažnis

[4K/100M/30p]*2 38402160

[4K/100M/25p]*2 38402160

[4K/100M/24p]*2 38402160

[FHD/28M/60p] 19201080

[FHD/28M/50p] 19201080

[FHD/20M/30p] 19201080

[FHD/20M/25p] 19201080

[HD/10M/30p] 1280720

[HD/10M/25p] 1280720

◄: Atkuria ankstesnę nuotrauką
►: Atkuria kitą nuotrauką

Nuotrauka siunčiama į interneto portalą
Jei rodant vaizdus po vieną spausite ▼, galėsite lengvai nusiųsti nuotrauką į 
interneto portalą.

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  47 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分

30p 100 Mbps30 kadrų/s

25p 100 Mbps25 kadrų/s

24p 100 Mbps24 kadrų/s

60p 28 Mbps60 kadrų/s

50p 28 Mbps50 kadrų/s

30p 20 Mbps30 kadrų/s

25p 20 Mbps25 kadrų/s

30p 10 Mbps30 kadrų/s

25p 10 Mbps25 kadrų/s



48 DVQX1123 (LTU)

Peržiūra

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

Paspauskite ▲, norėdami atkurti.
Ⓐ Filmo įrašymo laikas

■ Operacijos filmų atkūrimo metu

*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.

Valdymas mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

▲ Rodyti / Pauzė

▼ Stabdyti 

◄
Greitas atsukimas *1

Atsukimas po vieną kadrą atgal *2

(pristabdžius)
 

►
Greitas persukimas pirmyn *1

Persukimas po vieną kadrą į priekį
(pristabdžius)

Garsumo sumažinimas 

Didinti garsumą

12s12s12s12s

Ⓐ
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Nuotraukų trynimas
Ištrintų nuotraukų atkurti negalima.

1 Atkūrimo veiksenoje paspauskite [     ].
2 Spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti trynimo metodą, 

tada spauskite [MENU/SET].

3 (Pasirinkus [Delete Multi])
Paspauskite ▲/▼/◄/► ir pasirinkite 
nuotrauką, tada spauskite [MENU/SET], 
norėdami nustatyti. 
(Kartokite šį veiksmą).
• Ant pasirinktų nuotraukų pasirodo [      ].
  Paspaudus [MENU/SET] mygtuką dar kartą, 
  nustatymas atšaukiamas.

4 (Pasirinkus [Delete Multi])
Paspauskite ◄ ir pasirinkite [OK], tada paspauskite 
[MENU/SET], norėdami vykdyti.

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].

Kaip ištrinti keletą nuotraukų arba visas nuotraukas

[Delete Multi]
Vienu metu galima pasirinkti iki 100 nuotraukų.
• Nuotraukų grupės tvarkomos kaip viena nuotrauka. 
  Visos nuotraukos grupėje bus ištrintos.

[Delete All]
Pasirinkus [All Delete Except Favorite] galima ištrinti visas 
nuotraukas, išskyrus tas, kurios nustatytos taip 
mėgstamiausios.
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Meniu

Meniu sąrašas

• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], 
  [i.Resolution], [Diffraction Compensation], [Digital Zoom] ir [Stabilizer] yra bendri tiek 
  [Rec] meniu, tiek ir [Motion Picture] meniu. Pakeitus šiuos nustatymus viename iš šių 
  meniu, jie atsispindi kitame meniu.

Kai reikia rodyti meniu paaiškinimus.
Kai [Menu Information] iš [Setup] meniu nustatyta 
į [ON], meniu ekrane rodomi meniu paaiškinimai 
ir parametrai.
Ⓐ Meniu paaiškinimai

[Rec]
Šiame meniu galite nustatyti proporcijas, taškų skaičių, 4K nuotraukas ir kitus įrašomų 
nuotraukų aspektus.
[Photo Style] [i.Dynamic] [ISO Limit Set]
[Filter Settings] [i.Resolution] [ISO Increments]

[Aspect Ratio] [iHandheld Night Shot] [Extended ISO]
]RN rthS gnoL[]RDHi[]eziS erutciP[

].pmoC gnidahS[]RDH[]ytilauQ[

[Sensitivity] [Multi Exp.] [Diffraction Compensation]
[Focus Mode] [Time Lapse Shot] [Ex. Tele Conv.]
[Metering Mode] [Stop Motion Animation] [Digital Zoom]

[Burst Rate] [Panorama Settings] [Color Space]
[4K PHOTO] [Shutter Type] [Stabilizer]

].goceR ecaF[]hsalF[]tekcarB[

[Self Timer] [Red-Eye Removal] [Profile Setup]
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[Motion Picture]
Šiame meniu galite nustatyti [Rec Format], [Rec Quality] ir kitus filmavimo 
aspektus.
[Photo Style] [Continuous AF] [Stabilizer]
[Filter Settings] [Metering Mode] [Flkr Decrease]

[Snap Movie] [i.Dynamic] [Mic Level Disp.]
[Rec Format] [i.Resolution] [Mic Level Adj.]
[Rec Quality] [Diffraction Compensation] [Wind Noise Canceller]

[Focus Mode] [Ex. Tele Conv.]
[Picture Mode] [Digital Zoom]

[Custom]
Įrenginį, pavyzdžiui, ekrano ir mygtukų veiksmų rodymą, galima nustatyti pagal savo 
pageidavimus.
[Silent Mode] [MF Guide] [Auto Review]

]teS nottuB nF[]gnikaeP[]kcoL EA/FA[
[AF/AE Lock Hold] [Histogram] [Lens Position Resume]

[Shutter AF] [Guide Line] [Q.MENU]
[Half Press Release] [Center Marker] [Video Button]

]sneL mooZ rewoP[]thgilhgiH[]FA kciuQ[

[Pinpoint AF Time] [Zebra Pattern] [Lens w/o Focus Ring]
[Pinpoint AF Display] [Monochrome Live View] [Self Shot]
[AF Assist Lamp] [Constant Preview] [Touch Settings]

[Focus/Release Priority] [Expo.Meter] [Touch Scroll]
]ediuG uneM[]ediuG laiD[]FM+FA[

[MF Assist] [Rec Area] [Shoot w/o Lens]

[MF Assist Display] [Remaining Disp.]
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* Taip galima nustatyti elektroninio garso garsumą ir elektroninio užrakto garsumą.

[Setup]
Šiame meniu galite nustatyti laikrodį, pasirinkti naudojimo signalą ir nustatyti kitus 
parametrus, kad būtų lengviau valdyti fotoaparatą.
Taip pat galite konfigūruoti su „Wi-Fi“ susijusių funkcijų nustatymus.
[Online Manual] [USB Mode] [No.Reset]

[Clock Set] [TV Connection] [Reset]
[World Time] [Menu Resume] [Reset Wi-Fi Settings]
[Travel Date] [Menu Background] [Pixel Refresh]

]gninaelC rosneS[]noitamrofnI uneM[]iF-iW[
[Beep]* [Language] [Level Gauge Adjust.]
[Monitor Display] [Version Disp.] [Demo Mode]

[Monitor Luminance] [Exposure Comp. Reset] [Format]
[Economy] [Self Timer Auto Off]

[Playback]
Šiame meniu galite nustatyti įrašytų nuotraukų apsaugos, apkarpymo arba 
spausdinimo nustatymus.

].psiD etatoR[]tidE eltiT[]sgnitteS D3/D2[

[Slide Show] [Text Stamp] [Favorite]
[Playback Mode] [Video Divide] [Print Set]
[Location Logging] [Time Lapse Video] [Protect]

[RAW Processing] [Stop Motion Video] [Face Rec Edit]
]troS erutciP[]eziseR[]gnivaS kluB OTOHP K4[

[Light Composition] [Cropping]

[Clear Retouch] [Rotate]
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Galimos veiksenos:

Čia galite pasirinkti nuotraukų kraštinių santykį pagal spausdinimo arba atkūrimo 
būdą.

Galimos veiksenos:

Serijos numeris
Kuo didesnis pikselių skaičius, tuo daugiau nuotraukų detalių matysis netgi tada, 
kai jos bus spausdinamos ant didelių lapų.

[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 

[Picture Size]

→  [Rec] →  [Picture Size]

Kai proporcijos nustatymas yra [4:3].

Nuostatos Nuotraukos dydis Nuostatos Nuotraukos dydis

[L] (16M) 45923448 [L] (14M) 45923064

[      M] (8M) 32322424 [      M] (7M) 32322160

[      S] (4M) 22721704 [      S] (3.5M) 22721520

MENU
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Galimos veiksenos:
Nustatykite suspaudimo normą, pagal kurią bus saugomos nuotraukos saugomi.

• RAW vaizdai visada įrašomi [4:3] (4592x3448) vaizdo formatu.
• Jei norite ištrinti įrašytą vaizdą su [             ] arba [            ], RAW ir JPEG vaizdai bus 
  ištrinti vienu metu.
• Atkuriant vaizdą, įrašytą su [        ], rodomos pilkos sritys, atitinkančios kraštinių 
  santykį įrašymo metu.
• Galite apdoroti RAW vaizdus [RAW Processing] per [Playback] meniu. (55 psl.)
• Naudokite „Ichikawa Soft Laboratory” sukurtą programinę įrangą „SILKYPIX Developer 
  Studio“ (65 psl.) apdoroti ir redaguoti RAW failus personaliniame kompiuteryje.

Kai proporcijos nustatymas yra [16:9].

Nuostatos Nuotraukos dydis Nuostatos Nuotraukos dydis

[L] (12M) 45922584 [L] (11.5M) 34243424

[ M] (8M) 38402160 [ M] (6M) 24162416

[ S] (2M) 19201080 [ S] (3M) 17121712

[Quality]

→  [Rec] →  [Quality]

Nuostatos Failo formatas Nustatymų aprašymas

[ ]

JPEG

JPEG vaizdas, kur vaizdo kokybei teikiama 
pirmenybė.

[ ]
Standartinės vaizdo kokybės JPEG.
Tai naudinga, didinant kadrų skaičių, 
bet nekeičiant pikselių skaičiaus.

[ ]
RAW +JPEG Galite įrašyti RAW vaizdą ir JPEG ([      ] arba 

[      ]) tuo pačiu metu.[ ]

[ ] RAW

MENU
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Galite tvarkyti nuotraukas, darytas RAW formatu. Apdoroti nuotraukos bus 
išsaugotos JPEG formatu.

→ [Playback] →  [RAW Processing]

1 Pasirinkite RAW vaizdus su ◄/►,
tada paspauskite [MENU/SET].

2 Paspauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti 
elementą.

3 Norėdami nustatyti, spauskite [MENU/SET].
4 Paspauskite [MENU/SET].

• Ši operacija grąžina jus į     žingsnio ekraną. Norėdami nustatyti kitus punktus, 
  pakartokite veiksmus nuo     iki     .

2
2 4

5 Pasirinkite [Begin Processing] su ▲/▼, tada paspauskite [MENU/SET] 
mygtuką.

■ Kaip nustatyti kiekvieną elementą
Pasirinkus elementą, bus rodomas nustatymų ekranas.

[RAW Processing]

]enoT roloC[/]noitarutaS[]ecnalaB etihW[
]tceffE retliF[].pmoC erusopxE[

]noitcudeR esioN[]elytS otohP[
]noituloseR.i[]cimanyD.i[

]ssenprahS[]tsartnoC[
]puteS[]thgilhgiH[

[Shadow]

MENU

+1+1-1-1 00

DISP.

WBWBWBWBWBWBWBWBWBWBWB AWBAWBAWBAWB

DISP.

DC-GX800EB-DVQX1123_eng.book  55 ページ  ２０１６年１２月１日　木曜日　午後５時４９分



56 DVQX1123 (LTU)

Meniu

• 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.

Palyginimų ekrane galite naudoti šias operacijas, norėdami atlikti korekcijas:

• Jei paliesite vaizdą centre, jis bus išplėstas. Jei palieskite [      ], nuotrauka bus 
  sumažinta iki pradinio dydžio.

Valdymas
mygtukais Valdymas lietimu Operacijos aprašymas

◄/►
Vilkimas Parenka nustatymą.

▲ [WB K Set]
Rodo ekraną, kuris leidžia nustatyti spalvų 
temperatūrą. (tik tada, kai [White Balance] 
yra nustatytas į [        ])

▼ [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.

Ⓐ 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.

DISP.

0

Ⓐ
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[Setup] nustatymas
Pasirinkus elementą, bus rodomas ekranas, kuriame prašoma pasirinkti 
[Reinstate Adjustments], [Color Space] arba [Picture Size].
❶ 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.

❷ Spauskite ▲/▼ pasirinkti nustatymą, tada spauskite [MENU/SET].

Pasirinkite kelis kadrus, kuriuos norite sujungti iš 4K paketinių failų. Vaizdo dalys, 
kurios yra šviesesnės nei ankstesnis kadras, bus uždėtos ant ankstesnio kadro ir 
kadrai sujungti į vieną nuotrauką.

→  [Playback] →  [Light Composition]

1 Paspauskite ◄/►, norėdami pasirinkti 4K nuotraukas pliūpsnio režimu 
ir paspauskite [MENU/SET].

2 Pasirinkite derinimo būdą ir paspauskite [MENU/SET].

[Light Composition]

[Composite Merging] nustatymas
Pasirinkite kadrus, kuriuos norite sujungti ir uždėti ryškesnes dalis.
❶ Pasirinkite kadrus.

MENU
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3 Paspauskite [Yes] patvirtinimo ekrane, tada spauskite [MENU/SET].
Rodomas kombinuotas vaizdas.
• Nuotraukos išsaugomos JPEG formatu. Taip pat registruojama pirmojo kadro 
  įrašymo informacija (Exif informacija), pavyzdžiui, užrakto greitis, diafragma ir 
  ISO jautrumas.

❷ Paspauskite [MENU/SET].
Pasirinkti kadrai prisimenami, o ekranas pereina 
į peržiūros ekraną.
Spauskite ▲/▼, norėdami pasirinkti elementus, 
tada spauskite [MENU/SET], norėdami atlikti 
šiuos veiksmus.
 – [Next]: leidžia pasirinkti daugiau kadrų 
    derinimui. Grįžkite į      žingsnį.
 – [Reselect]: šalina kadrą, pasirinktą iš karto prieš tai, ir leidžia pasirinkti kitą 
    vaizdą.
 – [Save]: baigia kadrų pasirinkimą.

❶

❸ Pakartokite      ir      veiksmus, kad pasirinktumėte daugiau kadrų derinimui.❶ ❷
• Galite pasirinkti iki 40 kadrų.

❹ Paspauskite 4, norėdami pasirinkti [Save], tada spauskite [MENU/SET].

[Range Merging] nustatymas
Pasirinkite pirmąjį ir paskutinįjį kadrus, norėdami uždėti tarp jų šviesesnes 
kadrų dalis.
❶ Pasirinkite pirmosios nuotraukos kadrą ir paspauskite [MENU/SET].

Pasirinkimo būdas yra toks pat kaip ir      žingsnyje iš [Composite 
Merging] nustatymo.

❶

❷ Pasirinkite paskutinės nuotraukos kadrą ir paspauskite [MENU/SET].
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Ką galima daryti su „Wi-Fi®“ funkcija
• Fotoaparato negalima naudoti prisijungimui prie viešojo belaidžio LAN ryšio.

Ši naudojimo instrukcija skirta išmaniesiems telefonams ir planšetiniams 
kompiuteriams, kurie toliau kartu vadinami „išmaniaisiais telefonais“, 
jei nenurodyta kitaip.

■ Apie „Wi-Fi“ ryšio lemputę

■ Apie [Wi-Fi] mygtuką
Šioje instrukcijoje funkcijų mygtukas, kuriam yra 
priskirtas [Wi-Fi ], vadinamas [Wi-Fi] mygtuku. 
(Pirkimo metu [Wi-Fi ] yra priskirtas [Fn4].)
Apie funkcijos mygtuką: (27 psl.)

Žingsniai , paspaudus [Wi-Fi]
1 Palieskite [    ].
2 Palieskite [        ].

Valdymas su išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu (60 psl.)
• Įrašymas su išmaniuoju telefonu (62 psl.)
• Nuotraukų atkūrimas fotoaparate (63 psl.)
• Fotoaparate turimų nuotraukų išsaugojimas (63 psl.)
• Nuotraukų siuntimas į socialinius tinklus (63 psl.)
• Informacijos apie buvimo vietą įrašymas ant fotoaparate esančių nuotraukų (64 psl.)
• Filmavimo veiksena nufotografuotų vaizdų sujungimas išmaniuoju telefonu pagal 
  pageidavimus 

Nuotraukų rodymas televizoriuje 
Spausdinimas belaidžiu būdu 
Siuntimas į AV prietaisą 
Siunčiant nuotraukas į kompiuterį 
Interneto paslaugų naudojimas

Šviečia raudonai: Kai įjungta „Wi-Fi“ funkcija arba 
sujungta per „Wi-Fi“

Mirksinti raudona:

Fn4

Fn6

Fn5

Fn7
SNAP

Fn8

Fn4
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Valdymas su išmaniuoju telefonu / 
planšetiniu kompiuteriu

„Panasonic Image App“ (toliau „Image App“) yra „Panasonic“ pateikiama 
programėlė.
• OS

• Naudokite naujausią versiją.
• Šiuo metu palaikomos operacinės sistemos nuo 2017 m. sausio 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/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).

• Siunčiantis programėlę mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi dideli ryšio su pranešimų 
  paketų komutacija mokesčiai, priklausomai nuo jūsų telefono sutarties.

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio 
programėlės „Image App“ diegimas 

„App“, skirta „Android™“: „Android“ 4.0 arba naujesnė

„App“, skirta „iOS“: IOS 7,0 arba naujesnė

1 Prijunkite išmanųjį telefoną prie tinklo.

2 („Android“)  Pasirinkite „Google Play™ Store“.

(„iOS“)   Pasirinkite „App Store“.

3 Į paieškos laukelį įveskite „Panasonic Image App“ arba „LUMIX“.

4 Pasirinkite „Panasonic Image App“            ir įdiekite ją.
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Tiesioginį ryšį su išmaniuoju telefonu galite lengvai nustatyti neįvedę 
slaptažodžio.

Pasirinkite meniu. (25 psl.)

Ⓐ SSID
• Kai fotoaparatas yra parengtas prijungti prie išmaniojo 
  telefono, rodomas SSID.
• Taip pat galima parodyti informaciją ant fotoaparato paspaudus [Wi-Fi].

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)

Prijungimas prie išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio

Prisijungimas neįvedus slaptažodžio

Fotoaparate

→  [Setup] →  [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] → [New Connection] →
[Remote Shooting & View]

Išmaniajame telefone

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.

MENU

Wi-Fi

0123456789ABC
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1 Nustatykite fotoaparatą į įrašymo režimą.
2 Pasirinkite fotoaparato meniu elementus, norėdami nutraukti „Wi-Fi“ 

ryšį.

• Taip pat galite ryšį nutraukti fotoaparate paspausdami [Wi-Fi].
3 Išmaniajame telefone išjunkite „Image App“.

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (61 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.

Ryšio nutraukimas

→  [Setup] →  [Wi-Fi] →  [Wi-Fi Function] →  [Yes]

(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.

Kaip daryti nuotraukas per išmanųjį telefoną / 
planšetinį kompiuterį (nuotolinis įrašymas)

❶ Pasirinkite [      ].
❷ Įrašykite vaizdą.

• Užfiksuoti vaizdai išsaugomi fotoaparate.
• Kai kurie nustatymai neveikia.

MENU

A

❷
❶
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1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (61 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (61 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.

1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (61 psl.)
2 Įjunkite išmanųjį telefoną.

Nuotraukų atkūrimas fotoaparate

❶ Pasirinkite [      ].
❷ Palieskite nuotrauką, norėdami ją padidinti.

Fotoaparate turimų nuotraukų išsaugojimas 

❶ Pasirinkite [      ].
❷ Palieskite ir palaikykite vaizdą ir vilkite jį, norėdami išsaugoti.

• RAW nuotraukos, AVCHD filmai, MP4 filmai, kurių [REC Quality] dydis yra 
  [4K], 4K paketiniai failai ir nuotraukos, įrašytos su [Post Focus] negali būti 
  išsaugoti.

Nuotraukų siuntimas iš fotoaparato į socialinius tinklus

❶ Pasirinkite [      ].
❷ Palieskite ir laikykite nuotrauką, vilkite ją norėdami išsaugoti arba siųsti į 

socialinius tinklus, ir t.t.
• Nuotrauka siunčiama į interneto paslaugas, tokias kaip SNS.
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„Wi-Fi“

Galite siųsti informaciją apie buvimo vietą iš išmaniojo telefono į fotoaparatą. 
Išsiuntę informaciją, taip pat galite užrašyti ją ant fotoaparate saugomų 
nuotraukų.

❶ Pradėti įrašinėti informaciją apie buvimo vietą 
❷ Pradėti vaizdų įrašymą 
❸ Baigti įrašinėti informaciją apie buvimo vietą 
❹ Vietos informacijos siuntimas ir užrašymas

■ Įjunkite išmanųjį telefoną
1 Prisijunkite prie išmaniojo telefono. (61 psl.)
2 Pasirinkite [      ].
3 Pasirinkite [Geotagging].
4 Pasirinkite piktogramą.

Informacijos apie buvimo vietą įrašymas į fotoaparate 
saugomas nuotraukas iš išmaniojo telefono / planšetinio 
kompiuterio

Pradėti / sustabdyti informacijos apie buvimo vietą įrašymą.
• Įrašant informaciją, išmaniojo telefono baterija išsikrauna greičiau.
  Įrašant, informacija apie buvimo vietą nėra būtina, ją galima sustabdyti.
 
Vietos informacijos siuntimas ir užrašymas.
• Norėdami valdyti išmanųjį telefoną, vadovaukitės ekrane esančiais 
  nurodymais.
• Vaizdai su buvimo vietos informacija žymimi [         ].

❶

❷

❸
❹
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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.

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_pfs99pe.html
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
• Atsisiųsti galima iki: 2022 m. sausis
• Daugiau apie darbo aplinką arba darbo metodus skaitykite „Išplėstinių funkcijų 
  naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu) arba atitinkamų programų naudojimo 
  instrukcijose.
• „PHOTOfunSTUDIO“ nėra suderinama su „Mac“.

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.

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 suderinamas su „Mac“.

„PHOTOfunSTUDIO“ 9,9 PE
(„Windows 7“ / „Windows 8“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“)

„SILKYPIX Developer Studio SE“
(„Windows 7“ / „Windows 8“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“, „Mac OS X“ nuo 
v10.6 iki v10.12)

„LoiLoScope“ 30 dienų visa bandomoji versija
(„Windows 7“ / „Windows 8“ / „Windows 8.1“ / „Windows 10“)
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❷
Kokybė (54 psl.)
Fokusuotės veiksena

Po fokusuotės (39 psl.)

 Automatinio fokusuotės 
režimas

Fokusuotės keitimas
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❻

*1  m: min., s: sekundė
*2  Galima tik kai prijungtas objektyvas, kuris palaiko stabilizatoriaus funkciją.
*3  Įjungus fotoaparatą, šis pranešimas rodomas apie 5 sekundes, jei nustatytas 
      [Profile Setup].
*4  Įjungus fotoaparatą, šis pranešimas rodomas apie 5 sekundes, nustačius laikrodį ir 
      perjungus iš atkūrimo veiksenos į įrašymo veikseną.

Lietimo skirtukas

Priartinimas lietimu
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Lietimo automatinis išlaikymas

Tinkamiausias momentas
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Vaizdo efektas ON/OFF

Vaizdo efektas (filtras)

×
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Effect OFFOFFOFF OFFOFFOFF
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Gedimų šalinimas
Pirmiausia išbandykite šias procedūras.

• Daugiau skaitykite „Išplėstinių funkcijų naudojimo instrukcijoje“ (PDF formatu).

• Baterija išseko.
→ Įkraukite bateriją. (10 psl.)

• Šis reiškinys atsiranda, kai įkrovimas vyksta ten, kur temperatūra yra labai aukšta 
  arba labai žema.
→ Vėl prijunkite USB kabelį (įeina į komplektą) ten, kur aplinkos temperatūra 

(ir baterijos temperatūra) yra 10 C iki 30 °C (50 °C iki 86 °C), ir bandykite įkrauti 
dar kartą.

• Jei kompiuteris neturi pakankamai energijos, įkrovimas neįmanomas.

• Kai [       ] yra pasirinktas ([4K Pre-Burst]), baterija dinaminio diapazono greičiau.
→ Pasirinkite [       ] ([4K Pre-Burst]) tik tada, kai įrašinėjate.

• Apsaugos sumetimais kamera nustoja veikti žemiau aprašytu būdu, pavyzdžiui, kai 
  perkaista dėl aukštos aplinkos temperatūros ar nuolatinio 4K nuotraukų arba filmų 
  įrašymo. Palaukite, kol fotoaparatas atvės.
→ Laikinai išjungiamas nuolatinis įrašymas, filmavimas ir „Wi-Fi“ ryšys.
→ Jei įrašinėsite toliau, net jei ekrane mirksi [       ], ekrane pasirodys pranešimas, 

o fotoaparatas automatiškai išsijungs.

Jei problemos išspręsti nepavyko, padėtį galima pagerinti pasirinkus 
[Reset] iš [Setup] meniu.

Fotoaparato naudoti negalima net tada, kai jis yra įjungtas.
Įjungus fotoaparatą jis iškart išsijungia.

Įkrovimo lemputė mirksi.

Baterija išsikrauna pernelyg greitai.

Prietaisas įrašymo metu staiga išsijungia.
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• Objektas yra už fotoaparato fokusuotės ribų.
• Ar [Focus/Release Priority] iš [Custom] meniu nustatytas į [Release]?
• Ar [Shutter AF] iš [Custom] meniu nustatytas į [OFF]?
• Ar teisingai pritaikytas automatinio fokusuotės užraktas?

• Užrakto greitis sulėtėja, o vaizdo stabilizatoriaus funkcija gali tinkamai neveikti, 
  kai fotografuojama tamsoje.
→ Naudokite stovą ir laikmatį, kai fotografuojate su lėtu užrakto greičiu.

• Jei įrašinėjate judantį objektą, naudodami elektroninį užraktą, filmuodami, arba 
  darydami 4K nuotraukas, objektas gali atrodyti iškraipytas. Tai būdinga MOS 
  jutikliams, kurie naudojami fotoaparatuose. Tai nėra gedimas.

• 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.

• 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.

Objektas netinkamai sufokusuotas.

Užfiksuotas vaizdas neryškus.
Neveikia vaizdo stabilizatorius.

Objektas vaizde atrodo iškreiptas.

Esant fluorescenciniam ir LED apšvietimui gali atsirasti dryžiai arba 
mirgėjimas. 

Įrašytų nuotraukų šviesumas arba atspalviai skiriasi nuo tikro vaizdo.
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• Naudojant didelės talpos kortelę, įjungus šį įrenginį, kurį laiką negalėsite įrašinėti.

• Taip atsitinka, kai fotoaparatas bando įrašyti su labai tiksliu fokusuote ir sumažintu
  automatinio fokusuotės greičiu, ir tai nėra gedimas.

• Kai naudojamas elektroninis užraktas, blykstė neveikia.
• Kai [Silent Mode] yra nustatytas į [ON], blykstė neveikia.

• 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“ (65 psl.).
• Ar [Playback Mode] nustatyta į atkūrimą (Playback)?
→ Pakeiskite į [Normal Play].

■ 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.

Filmuoti negalima.

Kartais įrašant 4K nuotraukas, sunku sufokusuoti su automatiniu 
fokusuote.

Neveikia blykstė.

Nuotrauka nebus atkurta.
Nėra įrašytų nuotraukų.

Negalima nustatyti „Wi-Fi“ ryšio.
Radijo bangos vis atjungiamos.
Nerodomas belaidis prieigos taškas.
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■ 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.

• Kai kuriose operacinėse sistemose, įskaitant „Windows“ 8, reikia naudoti dviejų tipų 
  paskyras: vietos paskyrą ir „Microsoft“ paskyrą.
→ Naudokite vietinės paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jei neturite paskyros, prašome ją sukurti.

• Numatytasis darbo grupės pavadinimas nustatytas į „WORKGROUP“. Jei pakeisite 
  grupės pavadinimą, kompiuteris bus nebeatpažįstamas.
  Per [Change Workgroup Name] iš [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.

Bandant sukurti „Wi-Fi“ ryšį su „Windows“ 8 kompiuteriu, vartotojo 
vardas ir slaptažodis yra nepripažįstami, todėl negalima prisijungti prie 
kompiuterio.

Kai naudoju „Wi-Fi“ ryšį, kompiuteris neatpažįstamas. 
Fotoaparato negalima prijungti prie kompiuterio per „Wi-Fi“ ryšį.
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• 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.

• Skiriasi siunčiamo filmo failo formatas, priklausomai nuo paskirties.

• Jei fotoaparatą papurtėte, užraktas gali uždaryti. Tai nėra gedimas. 
  Nekiškite piršto į apsodą. Įjungus fotoaparatą užraktas atsidarys.

• 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.

• Naudojimo metu fotoaparato ir kita ekrano paviršiaus pusė gali įkaisti. 
  Tai neturi įtakos fotoaparato veikimui arba kokybei.

• Jei nenaudojate fotoaparato ilgą laiką, laikrodį galia atstatyti.
→ Pasirodys pranešimas [Please set the clock]; atstatykite laikrodį. (14 psl.)

Reikia laiko, kol vaizdas bus perduotas į interneto paslaugą.
Nuotraukos perkėlimas pusiaukelėje nutrūksta. 
Kai kurių nuotraukų perkelti negalima.

Fotoaparatą išjungus užraktas lieka uždarytas 
(įskaitant miego veikseną).

Iš objektyvo sklinda garsas.

Fotoaparatas kaista.

Laikrodis yra atstatytas.
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Techniniai duomenys
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Skaitmeninio fotoaparato korpusas (DC-GX800):
Saugos informacija

Maitinimo šaltinis: Nuolatinė srovė  8,4 V (       8,4 V)
Energijos suvartojimas: 2,4 W (filmuojant)

[Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12032)]

1,8 W (atkuriant)
[Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12032)]

Fotoaparato efektyvūs 
taškai

16 000 000 taškų

Vaizdo jutiklis 4/3 col. „Live MOS“ jutiklis, bendras taškų skaičius 
16 840 000, pirminių spalvų filtras

Skaitmeninis 
transfokavimas

Daugiausia 4

Papildoma telekonversija Fotografuojant:
Daugiausia 2 (kai [S] vaizdo dydis (4 M), 
pasirinkta proporcija [4:3]).
Filmuojant:
2.4/3.6

Židinys Automatinis fokusuotė / rankinis fokusuotė, veido/ akių 
atpažinimas / automatinio fokusuotės sekimas / 49 zonos 
fokusuotė / specialus daugiapakopis / 1 zonos fokusuotė / 
taškinis fokusuotė (yra fokusuotės zonos pasirinkimas 
lietimu)

Užrakto tipas Elektroniniu būdu valdomas, vienos užsklandos židinio 
plokštumos užraktas / Elektroninis užraktas
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Įrašymas pliūpsnio 
veiksena

Pliūpsnio greitis Elektroninė 
priekinė 
diafragma 

5,8 k/s (didelis greitis, AFS),
5 k/s (didelis greitis, AFC),
4 k/s (vidutinis greitis, AFS),
5 k/s (vidutinis greitis, AFC),
2 k/s (mažas greitis)

Elektroninis 
užraktas

10 k/s (didelis greitis, AFS),
6 k/s (didelis greitis, AFC),
4 k/s (vidutinis greitis, AFS),
6 k/s (vidutinis greitis, AFC),
2 k/s (mažas greitis)

Įrašomų kadrų 
skaičius 

Kai yra RAW failai: 15 arba didesnės nuotraukos
Kai nėra RAW failų: 100 arba didesnės nuotraukos
* Kai įrašymas atliekamas „Panasonic“ nurodytomis 

bandymo sąlygomis
ISO jautrumas 
(standartinis išvesties 
jautrumas 

AUTO/       /100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/
25600
(galima keisti 1/3 EV žingsniu)
* Tik tada, kai [išplėstinė ISO] nustatyta.

Minimalus apšvietimas Apie. 9 lx (kai naudojamas „i-Low“ apšvietimas, 
užrakto greitis yra 1/25-oji sek.)
[Kai naudojamas keičiamas objektyvas (H-FS12032)]

Užrakto greitis Fotografavimas:
T (laikas) (daugiausia apytiksliai 60 sek),
60 sekundė iki 1/16000-osios sek.
[Shutter Type] ([AUTO])
Filmavimas:
nuo 1/25-osios sek. iki 1/16000-osios sek.

Matavimo diapazonas Nuo EV 0 iki EV 18
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Baltos spalvos balansas Automatinis baltos spalvos balansas / Dienos šviesa / 
Debesuota / Šešėlis / Kaitrinės lemputės apšvietimas / 
Blykstė / Baltas 1 /Baltas 2 / Baltas 3 / Baltas 4 / 
Baltos spalvos balansas K 

Išlaikymas (AE) Programa AE (P) / diafragmos pirmumo AE (A) / užrakto 
pirmumo AE (-AI) / rankinis išlaikymas (M) / automatinis 
(1/3 EV žingsniai, nuo -5 EV iki +5 EV) 

Šviesos matavimo 
sistema

Keli centrai / Centruotas / Taškinis

Ekranas 3,0 col. TFT LCD (3:2) (apytikriai 1.040.000 taškų)
(vaizdo santykio laukas maždaug 100%)
Jutiklinis ekranas

Blykstė Įmontuota blykstė
GN 5,6 atitikmuo (ISO 200·m)
[GN 4,0 atitikmuo (ISO 100·m)]
Blykstės diapazonas:
Maždaug nuo 0,4 m (1,3 pėdų) iki 4,5 m (15 pėdų)
[Kai sumontuotas keičiamas objektyvas (H-FS12032), 
nustatytas PLATUS [ISO AUTO]]

Blykstės veiksena Automatinis, Automatinis / Raudonų akių efekto 
mažinimas, Priverstinis ON, Priverstinis ON / Raudonų 
akių efekto mažinimas, Lėta sinchronizacija, 
Lėta sinchronizacija / Raudonų akių efekto mažinimas, 
Priverstinis OFF  

Blykstės sinchronizacijos 
greitis

Lygus arba mažesnis nei 1/50-oji sek. 
(su elektroniniu priekinės diafragmos užraktu) 

Mikrofonas Stereofoninis įrašas

Garsiakalbis Vienos ausies garsas

Įrašymo laikmena microSD atminties kortelė / microSDHC atminties 
kortelė* / microSDXC atminties kortelė* 
(* UHS-I UHS 3 greičio klasė)
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Nuotraukos dydis
Fotografavimas Kai proporcijos nustatymas yra [4:3]

45923448 taškų, 32322424 taškų, 
22721704 taškų
Kai proporcijos nustatymas yra [3:2]
45923064 taškų, 32322160 taškų, 
22721520 taškų
Kai proporcijos nustatymas yra [16:9]
45922584 taškų, 38402160 taškų, 
19201080 taškų
Kai proporcijos nustatymas yra [1:1]
34243424 taškų, 24162416 taškų, 
17121712 taškų

Įrašymo kokybė
Filmavimas [AVCHD]

19201080 (FHD/50p: 28 Mbps), 50p įrašymas/
19201080 (FHD/50i: 17 Mbps), 50i įrašymas/
19201080 (FHD/25p: 24 Mbps), 50i įrašymas*/
19201080 (FHD/24p: 24 Mbps), 24p įrašymas
* Jutiklio išvestis yra 25 k/s.
[MP4]
38402160 (4K/30p: 100 Mbps)/
38402160 (4K/25p: 100 Mbps)/
38402160 (4K/24p: 100 Mbps)/
19201080 (FHD/60p: 28 Mbps)/
19201080 (FHD/50p: 28 Mbps)/
19201080 (FHD/30p: 20 Mbps)/
19201080 (FHD/25p: 20 Mbps)/
1280V720 (HD/30p: 10 Mbps)/
1280720 (HD/25p: 10 Mbps)

Kokybė RAW/RAW+Fine/RAW+Standartas/Fine/Standartas/
MPO+Fine/ MPO+Standartas

Įrašomo failo formatas
Fotografavimas RAW/JPEG (pagal „Dizaino taisyklė fotoaparato failų 

sistemai“, pagal „Exif 2.3“ standartą, DPOF atitikmuo) / 
MPO 

Filmavimas AVCHD progresinis / AVCHD / MP4

Garso glaudinimas AVCHD „Dolby AudioTM“ (2 kanalai)

MP4
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Sąsaja
[USB/CHARGE] USB 2.0 (didelis greitis) Micro-B

* Duomenų iš kompiuterio negalima įrašyti į fotoaparatą, 
naudojant USB kabelį.

[HDMI] D tipo mikro HDMI

Matmenys Apie 106,5 mm (plotis)  64,6 mm (aukštis)  
33,3 mm (skersmuo) [4,2“ (W)  2.55“ (H)  1.32“ (D)]
(išskyrus išsikišusias dalis)

Svoris Apie 269 g/0,60 svaro
[su kortele ir baterija]
Apie 239 g / 0,53 svaro (fotoaparato korpusas)
Apie 336 g/0,74 svaro
[Su keičiamais objektyvais (H-FS12032), kortele ir 
baterija]

Veikimo temperatūra nuo 0 ºC iki 40 ºC (nuo 32 ºF iki 104 ºF)

Darbinis drėgnis Sant. drėgn. nuo 10 % iki 80 %
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Belaidis siųstuvas

Kintamosios srovės adapteris („Panasonic“ SAE0012F):
Saugos informacija

Baterija (ličio jonų) („Panasonic“ DMW-BLH7E):
Saugos informacija

Simboliai ant šio gaminio (įskaitant jo priedus) reiškia:

Atitikties standartas IEEE 802.11b/g/n 
(standartinis belaidžio LAN tinklo protokolas)

Naudojamas dažnių 
diapazonas 
(centrinis dažnis)

nuo 2412 MHz iki 2462 MHz (nuo 1 iki 11 kanalų)

Šifravimo metodas „Wi-Fi“ atitinka „WPA™“/“WPA2™“

Prieigos metodas Infrastruktūros veiksena

Įvestis: 110 V – 240 V      50/60 Hz 0,2 A
Galia: 5 V        1,0 A

Įtampa / talpa: 7,2 V / 680 mAh

Kint. sr.
Nuol. sr.
II klasės įranga (gaminio konstrukcija yra dvigubai izoliuota).
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Keičiamasis objektyvas
LUMIX G VARIO 12–32mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA 
O.I.S.

Židinio nuotolis f = nuo 12 mm iki 32 mm, (35 mm filmavimo kameros 
atitikmuo: nuo 24 mm iki 64 mm)

Diafragmos tipas 7 diafragmų lapeliai / apskrita diafragma
Maksimali diafragma F3.5 (platus) to F5.6 („Tele“)
Minimali diafragmos 
reikšmė

F22

Objektyvo konstrukcija 8 elementai 7 grupėse (3 asferiniai lęšiai, 1 ED objektyvas)

Sufokusuotas atstumas nuo 0,2 m (0,66 pėdos), iki 
(nuo židinio nuotolio atskaitos linijos)
(židinio nuotolis nuo 12 mm iki 20 mm),
nuo 0,3 m (0,98 pėdos), iki 
(nuo židinio nuotolio atskaitos linijos)
(židinio nuotolis nuo 21 mm iki 32 mm)
 Didžiausias vaizdo 

priartinimas 
0,13 (35 mm filmavimo kameros atitikmuo: 0.26)

Optinis vaizdo 
stabilizatorius

Yra

[O.I.S.] jungiklis Nėra
(Nustatoma [Stabilizer] per [Rec] meniu).

Apsodas „Micro Four Thirds Mount“
Vaizdo kampas nuo 84° (platus) iki 37° (tele)
Filtro skersmuo 37 mm
Didžiausias skersmuo Apie 55,5 mm (2,2 colio)
Bendras ilgis Apie 24 mm (0,94 colio)

(nuo objektyvo galo iki sumontuoto objektyvo pagrindo, 
kai objektyvo tūta yra nišoje)

Svoris Apie 67 g / 0,15 svaro
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Skaitmeninio fotoaparato priedų sistema

*1 Pasirinktinio nuolatinės srovės adapterio (DMW-DCC15) naudoti negalima. 
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. sausio mėn. Jie gali keistis.
• Kai kurių pasirenkamų priedų kai kuriose šalyse gali nebūti.
• 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.

„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 

Aprašymas Priedo Nr.
Baterija
Kint. srovės adapteris*1 DMW-AC10
Nuol. srovės jungtuvas*1 DMW-DCC15A
Korpuso dangtelis
Trikojo adapteris*2 DMW-TA1
Montavimo adapteris
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Kaip perskaityti naudojimo instrukcijas 
(PDF formatu)
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-GX800&dest=EB

• Spustelėkite norimą kalbą.

■ Norėdami patikrinti fotoaparato URL ir QR kodą 

Pasirinkite meniu. (25 psl.)

• 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. sausio mėn.)

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

→  [Setup] →  [Online Manual]

[URL display] Rodo fotoaparato svetainės adresą ekrane.

[QR Code display] Rodo fotoaparato QR kodą ekrane.

MENU
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Gaminys apima šią programinę įrangą:
(1) Programinė įranga, sukurta atskirai arba skirta „Panasonic Corporation“,
(2) programinė įranga, priklausanti trečiajai šaliai, kuri suteikė licenciją 
     „Panasonic Corporation“, ir / arba
(3) atviro kodo programinė įranga
Programinė įranga, priskiriama (3), platinama tikintis, kad ji bus naudinga, 
tačiau NESUTEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ, net ir numanomų PARDAVIMO 
arba TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJŲ.
Išsamias jos nuostatas ir sąlygas galite rasti pasirinkdami  
[MENU/SET] →  [Setup] →  [Version Disp.] →  [Software info].

• 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.
• microSDXC logotipas yra „SD-3C“, LLC ženklas.
• „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.
• 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.
• „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.
• „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.
• „Windows“ yra registruotas prekinis ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekinis 
  ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• „Android“ ir „Google Play“ yra prekių „Google“ Inc. ženklai arba registruotieji prekių 
  ženklai.
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• „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.

ES

„Panasonic Corporation“
Tinklalapis: http://www.panasonic.com

© „Panasonic Corporation“ 2017

Gamintojas: „Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija 

Importuotojas į Europą: „Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija
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