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Būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, kad galėtumėte 
pasinaudoti visomis fotoaparato teikiamomis galimybėmis ir laikykite jas 
tokioje vietoje, kad su jomis galėtų susipažinti visi, kas naudosis šiuo 
gaminiu.

Fotoaparato nustatymai
Šiame vadove paaiškinimai pateikiami laikantis prielaidos, kad naudojami 
numatytieji nustatymai.

Ženklai ir sutartiniai žymėjimai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie ženklai ir 
žymėjimai:

Ženklai 1, 3, 4 ir 2 atitinka kryptinio valdiklio rodyklių mygtukus aukštyn, žemyn, 
kairėn ir dešinėn.

D Šia piktograma žymimi perspėjimai – informacija, kurią reikia perskaityti 
prieš naudojant, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.

A Šia piktograma žymimos pastabos – informacija, kurią reikia perskaityti 
prieš naudojant fotoaparatą.

0 Šia piktograma žymimos nuorodos į kitus šio vadovo puslapius.

A Jūsų saugai
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu pirmąjį kartą, perskaitykite saugos 
instrukcijas, pateiktas skirsnyje „Jūsų saugai“ (0 ix–xi).
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Lietimu galima fotografuoti ir atlikti įvairias kitas operacijas (0 16).

Kartu su pirmiau pateiktomis funkcijomis, liesdami galite reguliuoti 
nustatymus ir naršyti po meniu.
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Kad jūsų Nikon gaminys nesugestų ir nesusižeistumėte jūs bei aplinkiniai, prieš 
naudodami šią įrangą, iki galo perskaitykite toliau pateiktus saugos įspėjimus. Laikykite 
šias saugos instrukcijas visiems gaminio naudotojams prieinamoje vietoje.

Galimos pasekmės dėl šiame skirsnyje pateiktų atsargumo priemonių nepaisymo 
nurodomos šiuo simboliu.

❚❚ ĮSPĖJIMAI

Jūsų saugumui

A
Šia piktograma žymimi įspėjimai. Kad išvengtumėte galimo susižeidimo, 
perskaitykite visus įspėjimus, prieš naudodami šį Nikon gaminį.

A Neleiskite saulei patekti į kadrą. Neleiskite 
saulei patekti į kadrą, jei fotografuojate 
apšviestame fone esančius objektus. Į 
fotoaparatą nukreipti saulės spinduliai gali 
sukelti gaisrą, jeigu saulė yra kadre ar arti jo.

A Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite. Jei 
pastebėtumėte iš įrenginio ar kintamosios 
srovės adapterio (galima įsigyti atskirai) 
kylančius dūmus ar sklindantį neįprastą 
kvapą, tuoj pat atsargiai, kad 
neapsidegintumėte, išjunkite kintamosios 
srovės adapterį ir ištraukite akumuliatorių. 
Toliau naudojant tokį įrenginį galima 
susižeisti. Išimkite akumuliatorių ir 
nuneškite įrenginį į „Nikon“ įgaliotąjį 
aptarnavimo centrą.

A Nenaudokite ten, kur yra degių dujų. 
Nenaudokite elektroninės įrangos ten, kur 
yra degių dujų, nes tai gali sukelti sprogimą 
ar gaisrą.

A Laikykite sausai. Nemerkite į vandenį, 
nešlapinkite ir neimkite šlapiomis 
rankomis. Jei gaminio nelaikysite sausoje 
vietoje, jį galite pažeisti, sukelti gaisrą ar 
elektros smūgį. Jei produktą imsite 
šlapiomis rankomis, galite patirti elektros 
smūgį.

A Neardykite. Liesdami įrenginio vidines dalis, 
galite susižaloti. Sugedusį gaminį taisyti 
gali tik kvalifikuotas technikas. Įrenginiui 
nukritus ir sudužus ar pan., išimkite 
akumuliatorių ir (arba) kintamosios srovės 
adapterį ir pristatykite gaminį į „Nikon“ 
įgaliotąjį aptarnavimo centrą apžiūrai.

A Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei 
nebus paisoma atsargumo priemonių, 
galimi sužalojimai. Be to, atkreipkite 
dėmesį, kad sudėtyje yra mažų dalių, kurios 
kelia pavojų užspringti. Jeigu vaikas prarytų 
kokią nors šio įrenginio dalį, tuoj pat 
kreipkitės į gydytoją.

A Nekabinkite dirželio kūdikiui ar vaikui ant kaklo. 
Užkabinę fotoaparato dirželį kūdikiui ar 
vaikui ant kaklo, galite jį pasmaugti.

A Laikykitės avialinijų ir ligoninių personalo 
instrukcijų.
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A Kai prietaisas įjungtas ar naudojamas, 
nepalaikykite ilgalaikio kontakto su fotoaparatu, 
akumuliatoriumi ar įkrovikliu. Prietaiso dalys 
gali labai įkaisti. Jei paliksite prietaisą ilgą 
laiką kontaktuoti su oda, galite patirti 
žemos temperatūros nudegimų.

A Nepalikite gaminio ten, kur jį gali veikti itin 
aukšta temperatūra, pvz., uždarytame 
automobilyje arba ten, kur jį gali veikti 
tiesioginiai saulės spinduliai. Nepaisydami 
saugumo priemonių, galite apgadinti 
gaminį arba sukelti gaisrą.

A Nenukreipkite blykstės į motorinės transporto 
priemonės vairuotoją. Jei nebus paisoma šio 
įspėjimo, galimi nelaimingi atsitikimai.

A Būkite atsargūs naudodami blykstę. 
• Jei fotoaparatą su blykste laikysite arti 

odos ar kitų kūno vietų, gali atsirasti 
nudegimų.

• Naudodami blykstę netoli akių, galite 
sukelti laikiną regėjimo sutrikimą. Blykstė 
nuo objekto turi būti nutolusi ne mažiau 
nei vieno metro atstumu. Ypač atsargūs 
būkite fotografuodami kūdikius.

A Venkite sąlyčio su skystaisiais kristalais. Jei 
ekranas sudužtų, būkite atsargūs, kad 
nesusižalotumėte stiklo šukėmis ir 
saugokitės, jog ant odos, į akis ar burną 
nepatektų ekrano skystųjų kristalų.

A Nenešiokite trikojų su prijungtais objektyvais ar 
fotoaparatu. Galite užkliūti arba netyčia į ką 
nors atsitrenkti, susižaloti ar sužaloti kitus.

A Nelieskite objektyvo judančių dalių. Jei 
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, 
rizikuojate susižaloti.

A Dirbdami su akumuliatoriais, laikykitės reikiamų 
atsargumo priemonių. Netinkamai naudojami 
akumuliatoriai gali išleisti skysčio, perkaisti, 
sprogti ar užsidegti. Dirbdami su šio 
gaminio akumuliatoriais, vadovaukitės 
šiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus 

akumuliatorius.
• Nesujunkite kontaktų tiesiogiai ir 

neardykite akumuliatoriaus.
• Saugokite akumuliatorių arba 

fotoaparatą, į kurį šis įdėtas, nuo stipraus 
fizinio poveikio.

• Prieš keisdami akumuliatorių, įsitikinkite, 
kad įrenginys išjungtas. Jei naudojate 
kintamosios srovės adapterį, įsitikinkite, 
kad jis išjungtas.

• Nedėkite akumuliatoriaus apatine puse į 
viršų ar galine dalimi į priekį.

• Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį, 
saugokite nuo karščio.

• Nemerkite į vandenį ir nešlapinkite.
• Gabendami akumuliatorių, uždėkite 

kontaktų dangtelį. Negabenkite ir 
nelaikykite akumuliatoriaus su 
metaliniais objektais (grandinėlėmis ar 
plaukų smeigtukais).

• Visiškai iškrauti akumuliatoriai gali 
ištekėti. Siekdami apsaugoti gaminį, 
išimkite akumuliatorių, jei jis visiškai 
išsikrovęs.

• Kai akumuliatorius nenaudojamas, 
uždėkite kontaktų dangtelį ir laikykite 
vėsioje, sausoje vietoje.
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• Akumuliatorius gali būti įkaitęs iš karto po 
naudojimo arba jei prietaisui ilgą laiką 
tiekta energija iš akumuliatoriaus. Prieš 
išimdami akumuliatorių, išjunkite 
fotoaparatą ir palaukite, kol 
akumuliatorius atvės.

• Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei 
pastebite akumuliatoriaus pokyčių 
(spalvos praradimą ar deformaciją).

A Naudodami įkroviklį imkitės reikiamų atsargumo 
priemonių:
• Laikykite sausai. Jei nesilaikote šios 

saugumo priemonės, galite susižaloti 
arba sugadinti gaminį dėl kilusio gaisro ar 
elektros smūgio.

• Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju 
jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo, 
įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.

• Dulkes nuo metalinių kištuko dalių arba 
netoli jų valykite sausu skudurėliu. Kitu 
atveju tolimesnis naudojimas gali sukelti 
gaisrą.

• Perkūnijos metu nesiartinkite prie 
įkroviklio. Jei nepaisysite šio įspėjimo, 
galite patirti elektros smūgį.

• Nelieskite kištuko ar kroviklio drėgnomis 
rankomis. Jei nesilaikote šios saugumo 
priemonės, galite susižaloti arba 
sugadinti gaminį dėl kilusio gaisro ar 
elektros smūgio.

• Nenaudokite su kelioniniais konverteriais 
ar suderintuvais, skirtais srovės stiprumui 
pakeisti, arba su inverteriais, keičiančiais 
nuolatinę srovę kintamąja. Nesilaikant šio 
įspėjimo gaminys gali būti sugadintas, 
perkaisti arba užsidegti.

A Naudokite tinkamus kabelius. Jungdami 
kabelius į įvesties ir išvesties kištukus, 
naudokite tik Nikon pateiktus ar parduotus 
kabelius. Taip užtikrinsite gaminio 
nustatymų laikymąsi.
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• Jokia prie šio gaminio pridedamų 
instrukcijų dalis negali būti atkuriama, 
perduodama, perrašoma, saugoma 
paieškos sistemoje ar verčiama į kurią nors 
kalbą bet kokiomis priemonėmis be 
išankstinio raštiško Nikon leidimo.

• Nikon pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be 
išankstinio įspėjimo keisti aparatūros ir 
programinės įrangos, aprašytos šiose 
instrukcijose, specifikacijas.

• Nikon neprisiima atsakomybės už šio 
gaminio padarytą žalą.

• Nors stengtasi šiose instrukcijose pateikti 
tikslią ir išsamią informaciją, būtume 
dėkingi, jei vietiniam Nikon atstovui 
(adresas pateikiamas atskirai) 
nurodytumėte aptiktas klaidas ar 
trūkstamą informaciją.

Pranešimai klientams Europoje

Šis ženklas reiškia, kad elektros 
ir elektroninė įranga turi būti 
surenkama atskirai.

Tai taikoma tik vartotojams 
Europos šalyse:
• Šis gaminys sukurtas atskirai 

surinkti tinkamame surinkimo punkte. 
Nemeskite su buitinėmis atliekomis.

• Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi 
gamtiniai ištekliai ir padedama išvengti 
neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei 
aplinkai, kurios galimos netinkamai 
utilizuojant įrangą.

• Daugiau informacijos galite gauti iš 
pardavėjo ar vietinių kompetentingų 
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.

Šis simbolis ant 
akumuliatoriaus nurodo, kad 
akumuliatoriai turi būti 
surenkami atskirai.

Tai taikoma tik vartotojams 
Europos šalyse:
• Visi akumuliatoriai, nepriklausomai nuo 

to, ar jie pažymėti šiuo simboliu, ar ne, 
skirti atskirai surinkti tinkamame 
surinkimo punkte. Nemeskite su 
buitinėmis atliekomis.

• Daugiau informacijos galite gauti iš 
pardavėjo ar vietinių kompetentingų 
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.

Pastabos

DĖMESIO: JEI BUS NAUDOJAMAS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUS, GALI VYKTI 
SPROGIMAS. AKUMULIATORIUS IŠMESKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.



xiii

Įspėjimas dėl kopijavimo ir atkūrimo draudimo
Įsidėmėkite, kad medžiagos, nukopijuotos skaitmeniniu būdu arba atkurtos skaitytuvu, 
skaitmeniniu fotoaparatu ar kitu įtaisu, turėjimas gali būti baudžiamas įstatymu.
• Elementai, įstatymų draudžiami kopijuoti ir 

atkurti
Nekopijuokite ir neatkurkite popierinių 
pinigų, monetų, vertybinių popierių, 
valstybinių ar vietinės valdžios obligacijų, 
net jei šios kopijos ar reprodukcijos yra 
spausdinti „pavyzdžiai“.

Banknotų, monetų ar vertybinių popierių, 
naudojamų užsienio šalyse, kopijavimas ir 
atkūrimas yra draudžiamas.

Vyriausybės išleistų nepanaudotų pašto 
ženklų ar atvirukų kopijavimas ir 
atkūrimas yra draudžiamas, nebent 
gautas išankstinis vyriausybės leidimas.

Vyriausybės išleistų antspaudų ir įstatymu 
nustatytų sertifikuotų dokumentų 
kopijavimas ir atkūrimas yra draudžiamas.

• Perspėjimai dėl kai kurių kopijų ir reprodukcijų
Vyriausybė perspėja dėl privačių įmonių 
išleistų vertybinių popierių (akcijų, 
sąskaitų, čekių, dovanų kuponų ir t. t.), 
leidimų ar bilietų kopijavimo ir atkūrimo, 
išskyrus tuos atvejus, kai įmonė pateikia 
minimalų būtiną kopijų skaičių verslo 
poreikiams. Taip pat nekopijuokite ir 
neatkurkite valstybės išleistų pasų, 
valstybinių įstaigų ar privačių grupių 
išduotų leidimų, tapatybės kortelių ir 
bilietų, leidimų ar pietų kuponų.

• Laikykitės įspėjimų dėl autorių teisių apsaugos
Autorių teisių saugomų darbų (knygų, 
muzikos, paveikslų, drožinių, spausdintos 
medžiagos, žemėlapių, piešinių, filmų ir 
nuotraukų) kopijavimo ir atkūrimo tvarką 
nustato nacionalinė ir tarptautinė autorių 
darbų teisė. Nenaudokite šio gaminio 
neteisėtoms kopijoms daryti ar autorių 
teisėms pažeisti.
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Laikmenų duomenims saugoti šalinimas
Atminkite, kad ištrynus vaizdus ar suformatavus atminties korteles ar kitus duomenų 
saugojimo prietaisus, originalūs vaizdo duomenys nėra visiškai išnaikinami. Kartais 
ištrintus failus iš išmestos laikmenos galima atgaminti su laisvai parduodama programine 
įranga, todėl galima piktybiškai pasinaudoti asmeniniais vaizdo duomenimis. Tokių 
duomenų apsaugos užtikrinimu turi pasirūpinti pats vartotojas.

Prieš išmesdami duomenų saugojimo prietaisą ar perduodami jį kitam asmeniui, ištrinkite 
visus duomenis komercine programine trynimo įranga arba suformatuokite įrenginį ir 
tada vėl pripildykite jį vaizdų, kuriuose nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., 
tuščio dangaus nuotraukų). Wi-Fi ryšio nustatymus galima atstatyti į numatytąsias 
reikšmes, Wi-Fi ryšio meniu elemente Wi-Fi connection type (Wi-Fi ryšio tipas) 
pasirinkus Reset Wi-Fi settings (atkurti Wi-Fi nustatymus) (0 117). Būkite atsargūs, 
kad nesusižeistumėte, kai fiziškai naikinsite duomenų saugojimo prietaisus.
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AVC Patent Portfolio License
ŠIAM GAMINIUI SUTEIKTA AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE IR JIS SKIRTAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR 
NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS: (i) KODUOTI VAIZDO ĮRAŠĄ PAGAL AVC STANDARTĄ („AVC VAIZDO ĮRAŠAS“) IR 
(ARBA) (ii) DEKODUOTI AVC VAIZDO ĮRAŠĄ, UŽKODUOTĄ VARTOTOJO, UŽSIIMANČIO ASMENINE IR 
NEKOMERCINE VEIKLA, IR (ARBA) GAUTĄ IŠ VAIZDO ĮRAŠŲ TIEKĖJO, TURINČIO LICENCIJĄ TIEKTI AVC VAIZDO 
ĮRAŠUS. LICENCIJA NAUDOTI GAMINĮ KITAIP NESUTEIKIAMA IR NENUMANOMA. PAPILDOMOS INFORMACIJOS 
GALIMA GAUTI IŠ MPEG LA, L.L.C. ŽR. http://www.mpegla.com

Įspėjimai dėl temperatūros
Naudojant fotoaparatą, jis gali įšilti; tai normalu ir nereiškia gedimo. Esant aukštai oro 
temperatūrai, ilgai be perstojo naudojant fotoaparatą arba per trumpą laiką padarius 
kelias nuotraukas, ekrane gali būti rodomas įspėjimas dėl temperatūros, po kurio 
fotoaparatas bus automatiškai išjungtas, kad būtų maksimaliai sumažinta žala jo vidaus 
grandinėms. Palaukite, kol fotoaparatas atvės, tuomet vėl galėsite jį naudoti.
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Naudokite tik originalius Nikon elektroninius priedus
„Nikon“ fotoaparatai sukurti pagal aukščiausius standartus, juose yra sudėtinga 
elektroninė grandinė. Tik „Nikon“ prekės ženklą turintys elektroniniai priedai (pavyzdžiui, 
įkrovikliai, akumuliatoriai, kintamosios srovės adapteriai ir blykstės priedai), „Nikon“ 
patvirtinti naudoti išskirtinai su „Nikon“ skaitmeniniais fotoaparatais, yra sukonstruoti ir 
patikrinti pagal šios elektroninės schemos veikimo ir saugos reikalavimus.

Naudodami ne „Nikon“ elektroninius priedus galite sugadinti 
fotoaparatą. Tokiu atveju „Nikon“ garantija nebus taikoma. Naudojant 
trečiųjų šalių įkraunamus ličio jonų akumuliatorius be dešinėje pusėje 
pavaizduoto holografinio „Nikon“ antspaudo, galimi įprasto fotoaparato 
veikimo trikdžiai, akumuliatorius gali perkaisti, užsiliepsnoti, trūkti arba ištekėti.

Daugiau informacijos apie Nikon originalius priedus gausite iš vietinio įgaliotojo Nikon 
gaminių pardavėjo.
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D Naudokite tik originalius Nikon priedus
Tik originalūs Nikon priedai, Nikon specialiai patvirtinti naudoti su Nikon 
skaitmeniniu fotoaparatu, yra sukurti ir patikrinti taip, kad atitiktų jo 
eksploatacinius ir saugos reikalavimus. NAUDODAMI NE NIKON PRIEDUS GALITE 
SUGADINTI FOTOAPARATĄ. TOKIU ATVEJU NIKON GARANTIJA NEBUS TAIKOMA.

D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės 
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon 
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per 1–2 metus atliktų jo apžiūrą, o 
kas 3–5 metus – techninės priežiūros darbus (šios paslaugos yra mokamos). Jei 
fotoaparatas naudojamas darbui, dažnas tikrinimas ir priežiūra ypač 
rekomenduojami. Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus 
reguliariai su juo naudojamus priedus, pvz., objektyvus.

A Prieš darant svarbias nuotraukas
Prieš fotografuodami svarbius įvykius (pvz., vestuves, ar imdami fotoaparatą į 
kelionę), atlikite bandomąjį fotografavimą, kad įsitikintumėte, ar fotoaparatas 
veikia kaip įprasta. Nikon negali būti atsakinga už žalą ar nuostolius, atsiradusius 
dėl netinkamo prietaiso veikimo.

AMokymasis visą gyvenimą
Nikon, vykdydama programą „Mokymasis visą gyvenimą“, skirtą prietaisams 
nuolat prižiūrėti ir klientams mokyti, nuolat atnaujina ir pateikia informaciją šiose 
interneto svetainėse:
• Vartotojams JAV: http://www.nikonusa.com/
• Vartotojams Europoje ir Afrikoje: http://www.europe-nikon.com/support/
• Vartotojams Azijoje, Okeanijoje ir Artimuosiuose Rytuose: http://www.nikon-asia.com/

Apsilankykite šiose svetainėse, jei norite gauti naujausios informacijos, patarimų, 
atsakymų į dažnai užduodamus klausimus (DUK) ir bendrųjų patarimų apie 
skaitmeninį vaizdų gavimą ir fotografavimą. Papildomos informacijos galite 
gauti iš Nikon atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. Kontaktinės informacijos 
rasite svetainėje http://imaging.nikon.com/
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Šis gaminys, kuriame yra šifravimo programinės įrangos, sukurtos Jungtinėse Valstijose, 
yra kontroliuojamas Jungtinių Valstijų Eksporto administracijos ir jo negalima eksportuoti 
ar pereksportuoti į jokią šalį, kuriai Jungtinės Valstijos taiko prekių embargą. Šiuo metu 
embargas taikomas šioms šalims: Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sudanas ir Sirija.

Gali būti draudžiama naudoti belaidžius prietaisus kai kuriose šalyse ar regionuose. Prieš 
naudodami šio gaminio belaidžio ryšio funkcijas už pardavimo šalies ribų, susiekite su 
Nikon įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Belaidis
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Pranešimai klientams Europoje
Šiuo pareiškimu Nikon Corporation deklaruoja, kad 1 J5 atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas susijusias direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties 
deklaraciją rasite čia: 
http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_1J5.pdf

Saugumas
Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra galimybė kitiems laisvai prisijungti ir belaidžiu 
ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono ribose, nesiimant saugumo priemonių, 
gali atsitikti šie dalykai:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu ryšiu perduodamus duomenis ir 

pavogti naudotojo ID, slaptažodžius ir kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti duomenis 

arba atlikti kitokius kenkėjiškus veiksmus. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros 
tam tikros specializuotos atakos gali suteikti neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.
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Įžanga

Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu pirmą kartą, patikrinkite, ar 
pakuotėje yra visi komponentai, nurodyti Naudojimo instrukcijoje.

Prieš pradedant
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Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir 
ekrane rodoma informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skyrių ir 
grįžti prie jo skaitant likusią vadovo dalį.

Fotoaparato korpusas

Fotoaparato dalys

2 4 531

17

11

18

22

16
15

19

9

8
7
5
6

1014
1213

20

21

1 Komandų ratukas ....37, 67, 68, 70, 186, 236
2 Filmavimo mygtukas ...................... 43, 53, 56
3 Užrakto atleidimo mygtukas

.........................................39, 45, 77, 82, 84, 89
4 Režimo pasirinkimo ratukas.......................... 6
5 Mikrofonas ................................................... 180
6 Židinio plokštumos žymė (E)................. 187
7 Fotoaparato dirželio ąselė...........................21
8 Blykstės atidarymo mygtukas ................. 104
9 Jungties dangtelis

10 AF pagalbinio apšvietimo lemputė........ 191
Automatinio laikmačio lemputė............. 100
Raudonų akių efekto mažinimo lemputė

.............................................................. 103, 105

11 Objektyvo atleidimo mygtukas ................. 27
12 Skydelis nuo dulkių............................ 206, 207
13 Objektyvo stovas.................................. 26, 187
14 Fn mygtukas ..................................................  13
15 N-Mark (NFC antena).................................. 119
16 Tvirtinimo žymė ............................................ 26
17 Maitinimo lemputė......................................  28
18 Maitinimo jungiklis ...................................... 28
19 Integruota blykstė ...................................... 102
20 HDMI jungtis ................................................ 144
21 USB jungtis .......................................... 141, 146
22 Korpuso dangtelis....................................... 202
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Fotoaparato korpusas (tęsinys)

* Fotoaparatas nedera su trikojo lizdo tarpikliu TA-N100.

1 32

10

4
5 12

14

13

11

6

7

9

8

1 Pakreipiamasis ekranas ................4, 125, 196
2 F (Wi-Fi) mygtukas.......................... 118, 121
3 K (atkūrimo) mygtukas ................ 37, 86, 93
4 G (meniu) mygtukas ...............................9
5 Kryptinis valdiklis .............................................8
J (patvirtinimo) mygtukas ..........................8
& (funkcijų).....................................................11
E (ekspozicijos kompensavimas)........... 101
M (blykstės režimas) ................................... 102
C (nepertraukiamas fotografavimas/
automatinis laikmatis) .................  74, 97, 99

6 O (trynimo) mygtukas .........................38, 134

7 Papildomos kintamosios srovės jungties 
dangtelis ......................................................204

8 Akumuliatoriaus skyriaus/atminties 
kortelės lizdo dangtelis ...............23, 25, 204

9 Akumuliatoriaus skyriaus/atminties 
kortelės lizdo dangtelio fiksatorius
...........................................................23, 25, 204

10 Trikojo lizdas *

11 Garsiakalbis
12 Atminties kortelės prieigos lemputė

....................................................................25, 35
13 Atminties kortelės lizdas ............................. 23
14 Akumuliatoriaus fiksatorius.........23, 25, 204

A Fotoaparato laikymas
Komponuojant nuotraukas, fotoaparatas laikomas kaip parodyta toliau.

Laikykite fotoaparatą
dešine ranka.

Lengvai prispauskite
alkūnes prie korpuso.

Švelniai prilaikykite 
objektyvą iš apačios kaire 
ranka.
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Ekranas

* Pasiekiamas tik nustačius sąrankos meniu parametro Display (ekranas) > Shooting 
(fotografavimas) vertę Detailed (detalusis) (0 196).

Pastaba: ekranas su visomis įjungtomis indikacijomis vaizduojamas iliustravimo tikslais.

421 3 5 6 7 8 9 1011

17

12
13
14

18

2127 222325 2426 20

15
16

19
29
28

33

30

34

32
31

35
36

1 Fotografavimo režimas .................................. 6
2 Tiesioginis vaizdo valdymas .......................94

Kūrybingas režimas.......................................58
Geriausio užfiksuoto momento 
pasirinkimas .................................... 76, 81, 83

Išplėstinio filmo pasirinkimas.....................49
Ekspozicijos režimas .................................. 161

3 Lanksčios programos daviklis.....................67
4 Blykstės režimas................................. 103, 105
5 Automatinis laikmatis...................................99 

Nepertraukiamas režimas * .................. 74, 97
6 Aktyvusis D-Lighting * ............................... 178
7 Picture Control * .......................................... 173
8 Baltos spalvos balansas * .......................... 167
9 Kadro dydis/kadrų skaičius * .................... 165

10 Vaizdo dydis * .............................................. 162
11 Vaizdo kokybė *........................................... 162
12 Fokusavimo režimas * ................................ 184
13 AF sričių režimas * ....................................... 188
14 Pirmenybės suteikimas veidui * .......  40, 191
15 Fokusavimo sritis ..................................34, 188
16 AF srities rėmeliai * ..................................... 184
17 Blykstės kompensavimas.......................... 192
18 Ekspozicijos kompensavimas .................. 101
19 Blykstės parengties daviklis ..................... 106

20 „k“ (atsiranda, jeigu atmintyje vietos lieka 
daugiau nei 1 000 ekspozicijų)................. 32

21 Likusių ekspozicijų skaičius ........................ 32
Likusių ekspozicijų skaičius iki visiško 
atminties buferio užpildymo ..............75, 98

Baltos spalvos balanso įrašymo indikacija
....................................................................... 170

Kortelės įspėjamasis daviklis ........... 195, 219
22 Likęs laikas ...................................................... 43
23 ISO sensitivity (ISO jautrumas)................. 172
24 ISO jautrumo indikacija ............................. 172

Automatinio ISO jautrumo daviklis ........ 172
25 Diafragma .................................................69, 70
26 Užrakto greitis..........................................68, 70
27 Matavimas .................................................... 166
28 Akumuliatoriaus daviklis *........................... 32
29 Garso nustatymai *...................................... 197
30 Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimo 

indikatorius ................................................. 194
31 Automatinė iškraipymų kontrolė............ 177
32 Fotografavimo parinkčių lietimas........... 111
33 Automatinis vaizdo fiksavimas................ 180
34 Mikrofono jautrumas * ............................... 180
35 Praėjęs laikas .................................................. 43
36 Įrašymo indikacija ......................................... 43
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A Įrašoma sritis
Kai filmavimo metu įjungiamas elektroninis 
virpesių mažinimas, įrašoma sritis (0 183) rodoma 
rėmeliu fotografavimo ekrane.

Įrašoma sritis
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Režimo pasirinkimo ratukas

Fotoaparatas leidžia rinktis iš tokių 
fotografavimo režimų:

Režimo pasirinkimo ratukas

C Automatinis režimas (0 33): leiskite fotoaparatui parinkti nuotraukų ir filmų 
nustatymus.

a Sporto režimas (0 74): kol nuspaustas užrakto 
atleidimo mygtukas, fotoaparatas fotografuoja 
nepertraukiamai. Pasirinkite sporto renginiuose 
arba kitose scenose, kuriose dalyvauja greitai 
judantys objektai.

w Kūrybingas režimas (0 58): naudokite specialiuosius efektus arba pritaikykite 
nustatymus scenai.
P Pop
Q Retro
R High-contrast 

monochrome (didelio 
kontrasto vienspalvis)

S Nostalgic sepia 
(nostalgiškoji sepija)

5 HDR
q Soft (minkštas)
p Easy panorama (paprasta 

panorama)
r Miniature effect 

(miniatiūros efektas)

s Selective color (atrankinė 
spalva)

6 Cross process (nuotraukų 
kokybės reguliavimo 
procesas)

7 Toy camera effect (žaislinio 
fotoaparato efektas)

T Cross screen (žvaigždžių 
efektas)

U Fisheye (180 laipsnių 
matymo kampo 
objektyvas)

V Skin softening (odos tonų 
sušvelninimas)

j Night landscape (naktinis 
kraštovaizdis)

o Night portrait (naktinis 
portretas)

l Landscape (kraštovaizdis)
n Close-up (stambiu planu)
k Portrait (portretas)
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t, u, v ir w režimai (0 67): valdykite užrakto greitį ir diafragmą, kad gautumėte 
išplėstinius fotografavimo efektus.
• P: programuojamas automatinis 

(0 67)
• S: automatinis užrakto pirmumas 

(0 68)

• A: automatinis diafragmos pirmumas 
(0 69)

• M: rankinis (0 70)

u Geriausio momento užfiksavimo režimas (0 76): 
pasirinkite Active Selection (Aktyvusis 
pasirinkimas), norėdami parinkti geriausią 
nuotrauką iš 20 ekspozicijų, saugomų laikinoje 
atmintyje, Slow view (lėtasis rodinys), norėdami 
pasirinkti geriausią laiką kadrui, kai scena 
atkuriama lėtais judesiais, arba Smart Photo 
Selector (Išmanusis nuotraukos valdiklis), kad 
leistumėte fotoaparatui parinkti geriausią kadrą 
pagal kompoziciją ir judesį.

z Momentinio judesio vaizdo režimas (0 88): kaskart 
atleidus užraktą, fotoaparatas įrašo nejudantį 
vaizdą ir maždaug 1,6 sek. filmuotos medžiagos. 
Peržiūrint Momentinio judesio vaizdo rezultatus 
fotoaparatu, pirmiausiai bus parodytas maždaug 
4 sek. trukmės sulėtintas filmas, po kurio bus 
pateiktas nejudantis vaizdas.

v Išplėstinis filmo režimas (0 49): pasirinkite ekspozicijos režimą ir nustatykite 
užrakto greitį ar diafragmą, filmavimą lėtais ar greitais judesiais arba kitus 
specialiuosius efektus.
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Kryptinis valdiklis

Nustatymams parinkti ir įvairiems fotoaparato 
meniu naršyti naudojamas kryptinis valdiklis ir 
mygtukas J.

Kryptinis valdiklis

Nustatymai: &
Pasiekiamas & (funkcijų) meniu, nuo konteksto 
priklausančio meniu sąrašo pateikimo parinktys 
fotografavimui arba atkūrimui (0 11).

Meniu naršymas: 1
Perkelia žymeklį aukštyn.

Nustatymai: C
Peržvelgiamas 
nepertraukiamo 
fotografavimo/
automatinio laikmačio 
meniu (0 74, 97, 99).

Meniu naršymas: 4
Grąžina į ankstesnį meniu.

Parenka pažymėtą 
elementą.

Nustatymai: E
Peržiūrėti ekspozicijos 
kompensavimo meniu 
(0 101).

Meniu naršymas: 2
Parenka pažymėtą 
elementą arba atveria 
papildomą meniu.

Nustatymai: M
Atveria blykstės režimo meniu (0 102, 104).

Meniu naršymas: 3
Perkelia žymiklį žemyn.

A Kryptinis valdiklis
Elementus galima pažymėti sukant kryptinį valdiklį, kaip 
parodyta dešinėje esančiame paveikslėlyje.
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Mygtukas G
Daugelį fotografavimo, atkūrimo, sąrankos ir 
Wi-Fi ryšio parinkčių galima rasti fotoaparato 
meniu. Kad pamatytumėte meniu, 
paspauskite mygtuką G.

Mygtukas G

Kortelės
Rinkitės iš šių meniu:
D Atkūrimo meniu (0 149)
C w P S A M a v u z Fotografavimo meniu (0 158)
B Sąrankos meniu (0 193)
v Wi-Fi ryšio meniu (0 114)

Meniu parinktys
Šiuo metu parinkto meniu 
parinktys.

Slankiklis nurodo padėtį 
esamajame meniu.

AMeniu naudojimas
Sąraše pateikti elementai gali skirtis atsižvelgiant į fotoaparato nustatymus. 
Pilkai rodomų elementų tuo metu pasirinkti negalima. Norėdami išeiti iš meniu ir 
grįžti į fotografavimo režimą, užrakto atleidimo mygtuką nuspauskite iki pusės 
(0 39).
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❚❚ Meniu naudojimas

1 Pasirinkite meniu.

2 Parinkite elementą.

3 Nurodykite parinktį.
Mygtukais 1 arba 3 pažymėkite pageidaujamą parinktį ir spauskite 
J, kad pasirinktumėte.

Kryptinis valdiklis naudojamas (0 8) naršyti 
atkūrimo, fotografavimo, sąrankos ir Wi-Fi 
ryšio meniu.

Kryptinis valdiklis

Paspauskite 1 arba 3, kad pažymėtumėte 
korteles ir spauskite 2, kad nustatytumėte 
žymiklį pažymėtame meniu.

Paspauskite 1 arba 3, kad pažymėtumėte 
meniu elementus ir spauskite 2, kad 
peržvelgtumėte pažymėto elemento 
parinktis.

A Valdymas lietimu
Pastumkite pirštu aukštyn arba žemyn, kad 
slinktumėte ir palieskite meniu elementus ar 
piktogramas, kad nurodytumėte parinktis arba 
suderintumėte nustatymus (0 19).
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& (funkcijų) meniu

1 Parinkite elementą.

2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite pageidaujamą parinktį ar vertę ir spauskite J, kad 
pasirinktumėte.

Norėdami parodyti funkcijų meniu ir nustatyti 
fotoaparato parinktis arba pasinaudoti 
atkūrimo parinktimis, kryptiniame valdiklyje 
paspauskite & (funkcijų) mygtuką. 

& meniu (fotografavimo režimas) & meniu (atkūrimas)

Naudodami kryptinį valdiklį, pasirinkite 
elementą ir paspauskite mygtuką J, kad 
būtų pateiktos parinktys (norėdami išeiti iš 
& meniu, nuspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką iki pusės, kaip aprašyta puslapyje 
39 arba pažymėkite 1 ir spauskite J).
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AMeniu &
& meniu priklauso nuo konteksto: jo turinys gali skirtis atsižvelgiant į fotoaparato 
nustatymus ar rodomo vaizdo tipą. Tuo metu nepasiekiamos parinktys rodomos 
pilkai. & meniu nepasiekiamas automatiniu ar sporto režimu.

A& meniu valdymas liečiant
& meniu elementus taip pat galima pasirinkti 
liečiant ekraną.
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Funkcinis (Fn) mygtukas

Mygtuką Fn galima naudoti siekiant greitai 
iškviesti dažnai naudojamus nustatymus 
fotografavimo metu. Kad pasirinktumėte 
funkciją, kurią atliks mygtukas Fn, atverkite 
sąrankos meniu punktą Assign Fn button 
(priskirti Fn mygtuką) (0 193) ir nurodykite 
vieną iš šių parinkčių:

Fn mygtukas

• Ekspozicijos kompensavimas 
(0 101) 

• Matavimas (0 166)
• Baltos spalvos balansas (0 167) 

• ISO jautrumas (0 172)
• Picture Control (0 173)
• AF sričių režimas (0 188)
• Fokusavimo režimas (0 184)
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Ekrano pakreipimas
Ekraną galima pakreipti ir pasukti kaip parodyta toliau.

Normalus naudojimas: ekranas paprastai naudojamas 
laikymo padėtyje.

Fotografavimas iš apačios: pakreipkite ekraną aukštyn ir komponuokite nuotraukas 
laikydami fotoaparatą prie žemės. Nustačius į fotografavimo iš apačios padėtį, 
ekraną galima nuleisti dar žemiau.

Fotografavimas iš viršaus: pakreipkite ekraną žemyn ir komponuokite nuotraukas 
fotoaparatą laikydami virš savo galvos.
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Autoportretai (0 108): apverskite ekraną, kad pasirinktumėte autoportreto režimą.

D Ekrano naudojimas
Švelniai sukite ekraną tiek, kiek leidžia vyriai. Nenaudokite jėgos. Jei nesilaikysite 
šių atsargumo priemonių, galite sugadinti fotoaparatą arba ekraną. Montuojant 
fotoaparatą ant trikojo, reikia būti atidiems ir užtikrinti, kad ekranas neliestų 
trikojo.

Nelieskite srities ekrano galinėje dalyje. Jei 
nepaisysite šios atsargumo priemonės, galite 
sugadinti gaminį.

Būkite ypač atidūs ir 
nepalieskite šių sričių.
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Naudojantis lietimui jautriu ekranu, galima atlikti tokius veiksmus:

Paliesti

Brūkštelėti

Perbraukti

Išskėsti/suglausti

Jutiklinio ekrano naudojimas

Palieskite ekraną.

Trumpai brūkštelėkite pirštu per ekraną.

Perbraukite pirštu per ekraną.

Palieskite ekraną dviem pirštais ir suglauskite 
pirštus arba išskėskite.
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❚❚ Fotografavimas
Jutiklinis ekranas gali būti naudojamas toliau nurodytiems 
fotografavimo veiksmams atlikti.

D Jutiklinis ekranas
Jutiklinis ekranas reaguoja į statinį elektros krūvį ir gali nereaguoti, jei jis 
uždengtas iš trečiųjų šalių įsigyta apsaugine plėvele arba liečiamas nagais ar 
pirštinėmis. Nenaudokite jėgos bei nelieskite ekrano aštriais daiktais.

D Jutiklinio ekrano naudojimas
Jutiklinis ekranas gali nereaguoti kaip tikimasi, jei bandysite juo naudotis ir tuo 
pat metu delnu ar kitu pirštu liesite dar vienoje vietoje. Jis gali neatpažinti ir kitų 
judesių, jei liesite per švelniai, jūsų pirštai judės per greitai ar per trumpai, jei 
pirštai nebelies ekrano arba dviejų pirštų judesiai suglaudžiant ir išskečiant 
nebus tinkamai koordinuojami.

A Jutiklinio ekrano valdiklių įjungimas arba išjungimas
Jutiklinius valdiklius galima įjungti arba išjungti naudojant sąrankos meniu 
parinktį Touch-screen controls (jutiklinio ekrano valdikliai) (0 194).

Fotografavimas 
(fotografavimas 
paliečiant)

Automatiniu, kūrybingu, P, S, A, M ir 
autoportreto režimais galite 
fokusuoti ir fotografuoti paliesdami 
objektą ekrane.

Fokusavimas 
(fotografavimas 
paliečiant)

Išplėstinio filmo režimu galite 
fokusuoti paliesdami objektą ekrane.



18

s

❚❚ Nuotraukų peržiūra
Jutiklinis ekranas gali būti naudojamas šiems atkūrimo veiksmams 
atlikti.

Nustatymų 
koregavimas

Palieskite pažymėtas piktogramas, 
kad pamatytumėte nustatymus. 
Norėdami juos pakeisti, palieskite 
piktogramas ir slinktukus (pasiekiami 
elementai gali skirtis atsižvelgiant į 
fotoaparato nustatymus). Palieskite 
0, kad įrašytumėte pakeitimus ir 
išeitumėte arba 2, kad grįžtumėte į 
ankstesnį ekraną nepakeitę.

A Fotografavimo liečiant parinktys
Fotografavimo paliečiant parinktis 
galima derinti paliečiant dešinėje 
parodytą piktogramą (0 111).

Peržiūrėti kitus 
vaizdus

Brūkštelėkite kairėn ar dešinėn, kad 
peržiūrėtumėte kitus vaizdus.

Peržiūrėti 
filmus ar 
panoramas

Palieskite ekraninį orientyrą, kad 
pradėtumėte atkurti filmą arba 
panoramą (filmai nurodomi 
piktograma 1). Palieskite ekraną, kad 
pristabdytumėte arba pratęstumėte.

Orientyras
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❚❚ Meniu naudojimas
Jutiklinis ekranas gali būti naudojamas šiems meniu veiksmams atlikti.

Priartinti

Suglaudimo ir išskėtimo judesiais 
priartinkite ir atitolinkite arba 
perbraukite, kad perslinktumėte. 
Galite dukart paliesti nuotrauką viso 
kadro atkūrimo režimu, norėdami 
priartinti ir dukart paliesti vėl, 
norėdami užverti priartinimo režimą 
(0 131).

Peržiūrėti 
miniatiūras

Norėdami „atitolinti“ iki miniatiūrų 
vaizdo (0 129), naudokite suglaudimo 
gestą viso kadro atkūrimo režimu. 
Suglaudimo ir išskėtimo judesiais 
pasirinkite rodomų vaizdų skaičių iš 4, 
9 ar 16 kadrų.

Peržiūrėti kitus 
mėnesius

Brūkštelėkite kairėn ar dešinėn, 
norėdami peržiūrėti kitus mėnesius 
kalendoriaus rodinyje (0 130).

Naudotis 
ekraniniais 
orientyrais

Paliesdami ekraninius orientyrus, 
galite atlikti įvairius veiksmus.

Slinkti Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad 
perslinktumėte.
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❚❚ Meniu &
Jutiklinis ekranas gali būti naudojamas meniu & nustatymams suderinti.

Pasirinkti 
meniu

Palieskite meniu piktogramą, kad 
pasirinktumėte meniu.

Pasirinkti 
elementus/
sureguliuoti 
nustatymus

Palieskite meniu elementus, kad būtų 
rodomos parinktys, o tada – palieskite 
piktogramas arba slinktukus, kad 
pakeistumėte. Palieskite 2, kad 
grįžtumėte į ankstesnį ekraną 
nepakeitę nustatymų.

Pasirinkti 
elementus/
sureguliuoti 
nustatymus

Palieskite meniu elementus, kad būtų 
rodomos parinktys, o tada – palieskite 
piktogramas arba slinktukus, kad 
pakeistumėte. Palieskite 0, kad 
įrašytumėte pakeitimus ir išeitumėte 
arba 2, kad grįžtumėte į ankstesnį 
ekraną nepakeitę nustatymų.
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1 Pritvirtinkite fotoaparato dirželį.
Saugiai pritvirtinkite dirželį, prakišdami jį pro dvi fotoaparato 
korpuso ąseles.

2 Įkraukite akumuliatorių.
Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį q ir prijunkite įkroviklį prie 
maitinimo tinklo w. Išsekęs akumuliatorius visiškai įkraunamas per 
maždaug dvi valandas 30 minučių. Kai įkrovimas bus baigtas, 
atjunkite įkroviklį ir išimkite akumuliatorių.

Pirmieji žingsniai

A Kištuko adapteris
Atsižvelgiant į šalį arba regioną, kuriame 
perkate, kartu su įkrovikliu gali būti pateiktas ir 
kištuko adapteris. Adapterio forma priklauso 
nuo šalies ar regiono, kuriame perkate. Jei 
kištuko adapteris pateiktas, atlenkite sieninį 
kištuką ir prijunkite kištuko adapterį taip, kaip 
pavaizduota dešinėje, įsitikinę, jog kištukas 
įkištas iki galo. Bandydami jėga išimti kištuko 
adapterį, galite sugadinti gaminį.

Akumuliatorius 
įkraunamas

Įkrovimas 
baigtas
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D Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite ir vadovaukitės įspėjimais bei perspėjimais, pateiktais šio vadovo 
puslapiuose ix–xi ir 207–210. Nenaudokite akumuliatoriaus, kai aplinkos 
temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Jeigu nepaisysite 
šios atsargumo priemonės, akumuliatorius gali sugesti arba gali sutrikti jo 
veikimas. Kai akumuliatoriaus temperatūra siekia nuo 0 °C iki 10 °C arba nuo 
45 °C iki 60 °C, gali sumažėti jo talpa ir pailgėti įkrovimo laikas. Jei 
temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 60 °C, akumuliatorius neįsikraus.

Įkraukite akumuliatorių, kai aplinkos temperatūra yra nuo 5 °C iki 35 °C. Jei 
įkrovimo metu lemputė CHARGE ima greitai mirksėti, nedelsdami nutraukite 
eksploataciją ir nugabenkite akumuliatorių su įkrovikliu į parduotuvę arba 
Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.

Įkrovimo metu įkroviklio nejudinkite ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei 
nepaisysite šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali 
rodyti, kad įkrovimas baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. 
Norėdami vėl pradėti įkrovimą, akumuliatorių išimkite ir vėl įdėkite.

Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate, 
atjunkite.
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3 Įdėkite akumuliatorių ir atminties kortelę.
Fotoaparate nuotraukos įrašomos į microSD, microSDHC ir 
microSDXC atminties korteles (įsigyjamos atskirai; 0 203). Prieš 
įdėdami akumuliatorių ar atminties korteles, patikrinkite, ar dedate 
tinkama kryptimi. Akumuliatoriumi pastūmę oranžinį 
akumuliatoriaus fiksatorių į vieną pusę, kiškite akumuliatorių, kol jis 
užsifiksuos. Paskui dėkite atminties kortelę, kol ji spragtelėdama 
tinkamai užsifiksuos. Nebandykite kortelės kišti kampu. Jei 
nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti gaminį.

16G
B

Priekis



24

s

D Akumuliatoriaus ir atminties kortelių įdėjimas ir išėmimas
Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatorių ar atminties korteles, visada 
išjunkite fotoaparatą. Atminkite, kad po naudojimo akumuliatorius ir 
atminties kortelės gali būti karšti. Išimdami akumuliatorių ir atminties 
korteles, būkite atsargūs.

A Atminties kortelių formatavimas
Jei atminties kortelė fotoaparate naudojama 
pirmą kartą arba kortelė suformatuota kitu 
prietaisu, sąrankos meniu pasirinkite Format 
memory card (formatuoti atminties kortelę) 
ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas 
kortelei suformatuoti (0 195). Atkreipkite 
dėmesį, kad formatuojant negrąžinamai 
ištrinami visi kortelėje buvę duomenys. Prieš 
pradėdami formatuoti patikrinkite, ar visos nuotraukos ar duomenys, kuriuos 
norite išsaugoti, yra nukopijuoti į kompiuterį (0 140).
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A Akumuliatoriaus ir atminties kortelių išėmimas
Išjungę fotoaparatą, įsitikinkite, kad atminties 
kortelės prieigos lemputė (0 3) nešviečia, tada 
atidarykite atminties kortelės lizdo/jungties 
dangtelį. Norėdami ištraukti akumuliatorių, 
pirmiausiai atleiskite jį, paspausdami oranžinį 
akumuliatoriaus fiksatorių parodyta kryptimi, 
tada ranka ištraukite akumuliatorių. 

Norėdami išimti atminties kortelę, pirmiausia 
įspauskite kortelę, kad ji iššoktų (q). Tada 
kortelę galima išimti ranka (w). Būkite 
atsargūs, kad išstumiant kortelę iš fotoaparato 
ji neiššoktų staiga.

D Atminties kortelės
• Negalima išimti atminties kortelės iš fotoaparato, jo išjungti, išimti ar 

atjungti maitinimo šaltinio formatuojant kortelę, įrašant, trinant ar 
kopijuojant duomenis į kompiuterį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, 
galima prarasti duomenis arba sugadinti fotoaparatą ar kortelę.

• Negalima pirštais ar metaliniais daiktais liesti kortelės kontaktų.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių smūgių.
• Nespauskite kortelės dėklo. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, 

galite sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių 

saulės spindulių.
• Neformatuokite atminties kortelių kompiuteriu.
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4 Prijunkite objektyvą.
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą arba korpuso dangtelį į 
fotoaparatą nepakliūtų dulkių. Šiame vadove iliustraciniais tikslais 
naudojamas objektyvas 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM.

Nuimkite galinį 
objektyvo dangtelį

Nuimkite fotoaparato korpuso dangtelį

Tvirtinimo žymė (fotoaparato)

Tvirtinimo žymė (objektyvo)

Lygiuodami pagal tvirtinimo 
žymes, pritaisykite objektyvą 
prie fotoaparato
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Jei objektyvas dera su virpesių mažinimo (VR) funkcija, ją galima 
valdyti iš fotoaparato (0 183).

A Objektyvo nuėmimas
Prieš nuimdami užtikrinkite, kad objektyvas 
būtų įtrauktas. Norėdami nuimti objektyvą, 
išjunkite fotoaparatą ir nuspaudę objektyvo 
atleidimo mygtuką (q) sukite objektyvą pagal 
laikrodžio rodyklę (w). Nuėmę objektyvą, 
uždėkite fotoaparato korpuso dangtelį, galinį 
objektyvo dangtelį ir, jei toks yra, priekinį 
objektyvo dangtelį.

A Objektyvai su įtraukiamų objektyvų cilindrų mygtukais
Objektyvų su įtraukiamų objektyvų cilindrų 
mygtukais naudoti negalima, kai jie yra įtraukti. 
Norėdami atrakinti ir ištraukti objektyvą, 
paruošdami fotoaparatą naudojimui, laikykite 
nuspaudę įtraukiamo objektyvo cilindro 
mygtuką (q), tuo pat metu sukdami 
priartinimo žiedą kaip parodyta (w). Objektyvą 
galima įtraukti, o priartinimo žiedą – užfiksuoti, 
paspaudus mygtuką ir tuo pat metu sukant 
žiedą priešinga kryptimi. Būkite atsargūs, kad 
prijungdami ar nuimdami objektyvą 
nepaspaustumėte įtraukiamo objektyvo 
cilindro mygtuko.

Sukite objektyvą kaip parodyta, kol jis užsifiksuos.

Priartinimo žiedas

Įtraukiamo objektyvo
cilindro mygtukas
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5 Įjunkite fotoaparatą.
Pasukite maitinimo jungiklį fotoaparatui 
įjungti. Maitinimo lemputė trumpam ims 
šviesti žalia spalva ir įsijungs ekranas. Jei 
objektyvas turi priekinį objektyvo dangtelį, 
prieš fotografuodami dangtelį nuimkite. 
Jei prijungtas 1 NIKKOR VR 10–30 mm 
f/3,5–5,6 PD-ZOOM objektyvas, jis 
ištraukiamas automatiškai, kai 
fotoaparatas įjungiamas ir sutraukiamas 
išjungus fotoaparatą.

A Fotoaparato išjungimas
Norėdami fotoaparatą išjungti, dar kartą pasukite maitinimo jungiklį. Ekranas 
išsijungs.

A Auto Power Off (automatinis išjungimas)
Maždaug minutę neatlikus jokio veiksmo, ekranas išsijungs, o maitinimo 
lemputė pradės mirksėti (pageidaujant ekrano automatinio išjungimo delsą 
galima pakeisti per sąrankos meniu parinktį Auto power off (automatinis 
išjungimas); 0 197). Fotoaparatą galima vėl suaktyvinti užrakto atleidimo 
mygtuku. Jeigu maždaug per tris minutes nuo tada, kai ekranas išsijungė, 
nebus atliktas joks veiksmas, fotoaparatas automatiškai išsijungs.

A Objektyvo prijungimas ir nuėmimas
Prieš prijungdami arba nuimdami objektyvą, išjunkite fotoaparatą. 
Atminkite: kai fotoaparatas išjungtas, būna uždaryta objektyvo apsauginė 
jutiklio užtvara, sauganti fotoaparato vaizdo jutiklį.



29

s

6 Pasirinkite kalbą.

A Objektyvai su įtraukiamų objektyvų cilindrų mygtukais
Atleidus įtraukiamo objektyvo cilindro fiksatorių, fotoaparatas automatiškai 
įsijungs. Be to, jei rodomas vaizdas pro objektyvą arba išjungtas ekranas, 
užfiksavus objektyvo cilindrą, fotoaparatas išsijungs (jei naudodami 
1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 arba 1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3,8–5,6 
objektyvą pageidaujate, kad užfiksavus objektyvo cilindrą esant išjungtam 
ekranui būtų išjungtas fotoaparatas, turi būti įdiegta integruotos 
programinės įrangos 1.10 arba naujesnė versija. Informacijos apie objektyvo 
integruotos programinės įrangos naujinimą rasite savo regiono Nikon 
interneto svetainėje).

Pirmą kartą įjungus fotoaparatą, 
pateikiamas kalbos pasirinkimo dialogo 
langas. Kalbai pasirinkti naudokite kryptinį 
valdiklį ir mygtuką J (0 8).
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7 Nustatykite laikrodį.
Laikui ir datai nustatyti naudokite kryptinį 
valdiklį ir mygtuką J (0 8). Atkreipkite 
dėmesį, kad fotoaparate rodomas 24 val. 
formato laikas.

Paspauskite 4 arba 2, norėdami 
pažymėti laiko juostą, paskui 

paspauskite J.

Paspauskite 1 arba 3, kad 
pažymėtumėte datos formatą, paskui 

paspauskite J.

Paspauskite 1 arba 3, kad 
pažymėtumėte vasaros laiką, paskui 

paspauskite J.

Spauskite 4 arba 2, kad 
pažymėtumėte elementus, paskui 

spauskite 1 arba 3, kad pakeistumėte. 
Paspauskite J, kad baigę nustatymus 

grįžtumėte į fotografavimo ekraną.

Pastaba: kalbos ir laikrodžio nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Tai 
atliekama per sąrankos meniu parinktis Language (kalba) (0 194) ir Time zone 
and date (laiko juosta ir data) (0 199).



31

s

A Fotoaparato laikrodis
Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus, kaip daugelis rankinių ar namuose 
esančių laikrodžių. Nuolat sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir prireikus 
iš naujo nustatykite.

Fotoaparato laikrodžiui maitinimas tiekiamas iš nepriklausomo, įkraunamo 
maitinimo šaltinio, kuris įkraunamas pagal poreikį, kai įdedamas pagrindinis 
akumuliatorius ar kai fotoaparatui maitinimą tiekia papildoma kintamosios 
srovės jungtis ir kintamosios srovės adapteris (0 204). Po trijų dienų 
įkrovimo laikrodis veiks maždaug mėnesį. Jeigu įjungus fotoaparatą 
rodomas įspėjamasis pranešimas, kad laikrodis nenustatytas, vadinasi, 
laikrodžio akumuliatorius yra išeikvotas ir laikrodis atstatytas. Nustatykite 
teisingą laikrodžio laiką ir datą.
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8 Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį ir atminties kortelės 
talpą.
Ekrane patikrinkite akumuliatoriaus 
įkrovos lygį ir likusių ekspozicijų skaičių.

❚❚ Akumuliatoriaus įkrovos lygis

❚❚ Likusių ekspozicijų skaičius
Ekrane rodomas nuotraukų, kurias galima įrašyti į atminties kortelę 
esant dabartiniams nustatymams, skaičius (vertės virš 1 000 
suapvalinamos iki artimiausio šimto į mažąją pusę, pvz., esant vertei 
nuo 1 200 iki 1 299, rodoma 1,2 k). Jei rodomas įspėjimas, kad 
nepakanka atminties papildomoms nuotraukoms, įdėkite kitą 
atminties kortelę (0 23) arba dalį nuotraukų ištrinkite (0 134).

Rodinys Aprašymas

NĖRA PIKTOGRAMOS

Akumuliatorius visiškai 
įkrautas arba iš dalies 
išeikvotas, lygį rodo 
piktograma L arba K, 
esanti detaliajame rodinyje 
(0 196).

H

Akumuliatorius senka. 
Pasiruoškite įdėti visiškai 
įkrautą akumuliatorių arba 
įkrauti akumuliatorių.

Cannot take pictures. 
Insert fully-charged 
battery. (Fotografuoti 
negalima. Įdėkite 
visiškai įkrautą 
akumuliatorių.)

Akumuliatorius išseko, 
užrakto atleidimas 
išjungtas. Įdėkite įkrautą 
akumuliatorių.

Akumuliatoriaus įkrovos 
lygis

Likusių ekspozicijų skaičius
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Fotografavimas ir nuotraukų peržiūra
Šiame skyriuje aprašoma, kaip fotografuoti, peržiūrėti bei trinti 
nuotraukas automatiniu bei kūrybingu režimais.

Vadovaukitės toliau aprašytais veiksmais, kaip fotografuoti automatiniu 
„nusitaikyk ir fotografuok“ režimu, kai fotoaparatas automatiškai aptinka 
objekto tipą ir parenka nustatymus pagal objektą arba situaciją.

1 Įjunkite fotoaparatą.

2 Pasirinkite režimą C.

Fotografavimas nutaikant ir spaudžiant (automatinis 
režimas)

Pasukite maitinimo jungiklį fotoaparatui 
įjungti. 

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
C (automatinis).
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3 Paruoškite fotoaparatą.

4 Sukomponuokite nuotrauką.

5 Sufokusuokite.
Fokusavimui paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki 
pusės. Jei objektas prastai 
apšviestas, gali atsidaryti 
blykstė (0 102) ir įsijungti AF 
pagalbinio apšvietimo 
lemputė (0 191), kad padėtų 
fokusuoti.
Jeigu fotoaparatas gali sufokusuoti, pasirinkta 
fokusavimo sritis bus pažymėta žaliai ir 
pasigirs garsinis signalas (jeigu objektas 
juda, garsinio signalo gali nebūti).
Jeigu fotoaparatui sufokusuoti nepavyksta, 
fokusavimo sritis rodoma raudonai.

Tvirtai laikykite fotoaparatą abiem 
rankomis, neužstodami objektyvo, AF 
pagalbinio apšvietimo lemputės arba 
mikrofono. Pasukite fotoaparatą kaip 
parodyta apačioje dešinėje, kai nuotraukas 
komponuojate „vertikalioje“ (portreto) 
padėtyje.
Kai apšvietimas prastas, būna parenkamas 
mažas užrakto greitis: tokiu atveju 
rekomenduojama naudoti integruotą 
blykstę (0 102) arba trikojį.

Nustatykite objektą kadro centre. Esant 
numatytiesiems nustatymams, 
fotoaparatas automatiškai aptinka 
portretų objektus ir atitinkamai nustato 
fokusavimo tašką (0 40).

Fokusavimo sritis
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6 Fotografuokite.
Tolygiai iki pat galo 
nuspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką, kad atleistumėte 
užraktą ir įrašytumėte 
nuotrauką.

Fotografuoti taip pat galima 
naudojant lietimui jautrius 
valdymo elementus. Norėdami 
sufokusuoti, palieskite objektą 
bet kurioje kadro vietoje ir 
atleiskite užraktą.

Atleidus užraktą, užsidegs 
atminties kortelės prieigos 
lemputė, o ekrane keletą 
sekundžių bus rodoma 
nuotrauka (ji iš ekrano 
automatiškai dings iki pusės 
nuspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką). Neišimkite atminties 
kortelės bei neišimkite 
akumuliatoriaus, kol lemputė 
neužgeso ir įrašymas nebaigtas.

Atminties kortelės prieigos lemputė
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A Komponavimo tinklelis
Komponavimo tinklelis pateikiamas sąrankos 
meniu pasirinkus parametro Display (ekranas) > 
Grid display (tinklelio rodinys) vertę On 
(įjungta) (0 196).

A Taip pat žr.
Informacijos, kaip išjungti garso signalą, kuris pasigirsta fotoaparatui 
sufokusavus arba atleidus užraktą, rasite p. 197.
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Nuotraukų peržiūra

Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į fotografavimo režimą, paspauskite iki 
pusės užrakto atleidimo mygtuką.

Norėdami peržiūrėti paskutinę nuotrauką per 
visą ekraną (viso kadro atkūrimo režimu), 
paspauskite K.

Mygtukas K

Norėdami peržiūrėti papildomas nuotraukas, 
paspauskite 4 ar 2 arba pasukite kryptinį 
valdiklį. Taip pat galite slinkti per nuotraukas, 
brūkštelėdami kairėn arba dešinėn (0 18).

Kad priartintumėte esamojo vaizdo centre 
esančią sritį, pasukite komandų ratuką dešinėn 
(0 131). Kad atitolintumėte, pasukite kairėn 
(taip pat galite priartinti arba atitolinti 
naudodami lietimui jautrius valdymo 
elementus: uždėję du pirštus ant ekrano 
išplėskite juos, kad priartintumėte arba 
suglauskite juos, kad atitolintumėte). 
Norėdami peržiūrėti kelis vaizdus, rodant 
nuotrauką per visą kadrą pasukite ratuką 
kairėn (0 129).

Komandų ratukas
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Nuotraukų trynimas
Kad panaikintumėte esamą nuotrauką, paspauskite O. Atminkite: 
panaikintų nuotraukų atkurti neįmanoma.

1 Peržiūrėkite nuotrauką.
Parodykite nuotrauką, kurią norite ištrinti, kaip tai aprašoma 
ankstesniame puslapyje.

2 Paspauskite O.

3 Ištrinkite nuotrauką.

Bus parodytas patvirtinimo dialogo langas.

Mygtukas O

Paspauskite O dar kartą, kad ištrintumėte 
nuotrauką ir grįžtumėte į atkūrimo ekraną 
arba spauskite K, kad išeitumėte neištrynę 
nuotraukos.
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A Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate yra dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Fotoaparatas 
fokusuoja, kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Norėdami 
fotografuoti, nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo.

Fokusavimas: 
paspausti iki pusės

Fotografavimas: 
paspausti iki galo

A Kelių nuotraukų iš eilės darymas
Galima daryti papildomas nuotraukas neperfokusuojant, tarp kadrų laikant 
užrakto atleidimo mygtuką nuspaustą iki pusės.

A Automatinis scenos parinkimas
Automatiniu režimu fotoaparatas automatiškai 
išanalizuoja objektą ir parenka atitinkamą sceną. 
Parinkta scena rodoma ekrane.

Scenos piktograma

c Portrait (portretas): žmonių portretai.

d Landscape (kraštovaizdis): kraštovaizdžiai ir miesto vaizdai.

f Night portrait (naktinis portretas): žmonių portretai, sukomponuoti tamsiame 
fone.

e Close-up (fotografavimas stambiu planu): arti fotoaparato esantys objektai.

g Night landscape (naktinis kraštovaizdis): prastai apšviesti kraštovaizdžiai ir miesto 
vaizdai.

Z Automatinis: objektams, kurie nepatenka į pirmiau nurodytas kategorijas.
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A Priartinimo objektyvo naudojimas
Priartinimo žiedu priartinkite objektą, kad jis užpildytų didesnę kadro dalį arba 
atitolinkite, kad padidintumėte galutinėje nuotraukoje matomą plotą. 
Filmuojant su 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM, žiedo sukimo greitis 
neturi įtakos priartinimo greičiui.

Priartinimas

Atitolinimas

Priartinimo žiedas

Jei naudojate 1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4,5–5,6 
PD-ZOOM objektyvą (įsigyjamas atskirai), 
nuslinkite elektra valdomą priartinimo jungiklį į 
padėtį T, jei norite didinti, ir į padėtį W, jei norite 
atitolinti. Greitis, kuriuo fotoaparatas priartina arba 
atitolina, kinta atsižvelgiant į tai, kaip toli 
pastumiate jungiklį. Priartinimo padėtį parodo 
ekrane pateiktas priartinimo orientyras. Priartinimo orientyras

A Pirmenybės suteikimas veidui
Fotoaparatas aptinka ir sufokusuoja į fotoaparatą 
atsisukusių žmonių veidus (pirmenybės suteikimas 
veidui). Aptikus į fotoaparatą atsisukusį asmenį, 
parodomas dvigubas geltonas rėmelis (jei veidų 
keli, aptinkama iki penkių ir fotoaparatas parenka 
artimiausią objektą). Nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką iki pusės, kad 
sufokusuotumėte asmenį dvigubame geltoname 
rėmelyje. Rėmelis iš ekrano dings, kai fotoaparatas nebegalės aptikti asmens 
(pvz., dėl to, kad asmuo nusisuko).
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A Kelių nuotraukų trynimas
Atkūrimo meniu parinktis Delete (trinti) (0 134) gali būti naudojama visoms 
arba pasirinktoms nuotraukoms ištrinti.

A Taip pat žr.
Informacijos apie tai, kaip įjungti arba išjungti informaciją apie nuotrauką, rasite 
p. 196.
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Filmavimas ir filmų peržiūra

1 Įjunkite fotoaparatą.

2 Pasirinkite fotografavimo režimą.

3 Sukomponuokite pradinį kadrą.

Filmavimas

Pasukite maitinimo jungiklį fotoaparatui 
įjungti. 

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į bet 
kurią dešinėje pavaizduotą padėtį.

Sukomponuokite pradinį kadrą taip, kad 
jūsų objektas būtų ekrano centre.

A Piktograma 0
Piktograma 0 nurodo, kad filmuoti negalima.
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4 Pradėkite įrašymą.

5 Užbaikite įrašymą.

Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite 
filmavimo mygtuką. Įrašymo metu ekrane 
rodoma įrašymo indikacija, praėjęs laikas ir 
likęs laikas.

A Garso įrašymas
Stenkitės neuždengti mikrofono ir atkreipkite 
dėmesį, kad integruotas mikrofonas gali įrašyti 
fotoaparato arba objektyvo keliamus garsus. 
Išskyrus atvejus, kai išplėstinio filmo režimu 
įrašomi intervalinio fotografavimo arba 
sulėtinti filmai, fotoaparatas fokusuoja 
nepertraukiamai. Kad neįrašytumėte 
fokusavimo triukšmo, filmavimo meniu 
nustatykite parametro Focus mode 
(fokusavimo režimas) parinktį Single AF 
(vienos srities AF) (0 184).

Filmavimo mygtukas

Įrašymo indikacija/
praėjęs laikas

Likęs laikas

Norėdami baigti įrašymą, dar kartą 
paspauskite filmavimo mygtuką. Įrašymas 
baigiamas automatiškai, jeigu pasiekiamas 
maksimalus ilgis (0 165), nelieka vietos 
atminties kortelėje, pasirenkamas kitas 
režimas, nuimamas objektyvas arba įkaista 
fotoaparatas (0 xv).

Filmavimo mygtukas

AMaksimali trukmė
Fotoaparatas gali įrašyti iki 4 GB apimties filmus (papildomos informacijos 
rasite p. 165). Atminkite: atsižvelgiant į atminties kortelės įrašymo spartą, 
filmavimas gali būti užbaigtas nepasiekus šio dydžio (0 203).
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❚❚ Filmavimo režimo pasirinkimas
Toliau išvardintos funkcijos, kurias galima pasirinkti kiekviename režime.

C Automatinis režimas 
(0 33)

Rinkitės šį režimą, jei norite įrašyti HD filmus, tačiau 
palikti fotoaparatui parinkti nustatymus. 
Fotoaparatas automatiškai parenka nustatymus 
pagal objektą ir situaciją.

w Kūrybingas režimas (0 58)

Įrašykite HD filmus su pasirinktu efektu. Vis dėlto, 
atkreipkite dėmesį, kad pasirinktas efektas 
netaikomas 5 HDR, q Soft (minkštas), p Easy 
panorama (paprasta panorama), r Miniature 
effect (miniatiūros efektas), 7 Toy camera 
effect (žaislinio fotoaparato efektas), T Cross 
screen (žvaigždžių efektas) ir V Skin softening 
(odos tonų sušvelninimas).

a Sporto režimas (0 74)

Įrašykite HD filmus ekspozicijos režimu P.P S
Režimai P, S, A ir M (0 67)

A M

v Išplėstinis filmo režimas 
(0 49)

Pasirinkite ekspozicijos režimą (0 161) ir įrašykite 
HD filmą, nustatę užrakto greitį ar diafragmą, 
sulėtinto ar pagreitinto filmo filmavimą arba kitus 
specialiuosius efektus.

A Filmo garsas
Elementas Movie sound options (filmo garso parinktys), kurį rasite filmo 
meniu, leidžia valdyti mikrofono jautrumą bei vėjo triukšmą (0 180).
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Fotografavimas filmavimo metu
Norėdami fotografuoti nepertraukdami filmo 
įrašymo, iki galo paspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką. Filmavimo metu daromų 
nuotraukų kraštinių santykis yra 3 : 2.

A Fotografavimas filmavimo metu
Kiekvieno filmo įrašymo metu galima padaryti iki 20 nuotraukų. Atkreipkite 
dėmesį: įrašant sulėtintus, 4K filmus ar filmus, kuriamus fotografuojant dideliais 
intervalais, fotografuoti negalima.

A Židinio fiksavimas
Jei išplėstiniame filmavimo režime filmavimo meniu parinkta elemento Focus 
mode (fokusavimo režimas) vertė Single AF (vienos srities AF) (0 184), kol 
užrakto atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas iki pusės, fiksuojamas židinys 
(0 189). Atkreipkite dėmesį, kad fokusavimo fiksavimas negalimas, kai filmavimo 
meniu elementui Exposure mode (ekspozicijos režimas) parinkta reikšmė 
h Scene auto selector (scenos automatinis rinkiklis) (0 161).

A Taip pat žr.
Žr. p. 180, kur rasite informacijos, kaip konfigūruoti fotoaparatą, kad jis 
automatiškai fotografuotų filmavimo metu.
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Filmus žymi viso kadro atkūrimo režimu pateikiama piktograma 1 
(0 37). Norėdami pradėti atkūrimą, paspauskite mygtuką J arba 
palieskite piktogramą M.

Galima atlikti tokius veiksmus:

Filmų peržiūra

1 piktograma/trukmė Esama vieta/bendra trukmė

Piktograma M Garsumas Orientyras

Norėdami Naudokite Aprašymas

Pristabdyti

Pristabdykite atkūrimą. 
Esama padėtis bus 
rodoma ekrano viršuje. 
Paliesdami ekraną, 
galite pristabdyti atkūrimą.

Atkurti J Atkūrimo tęsimas pristabdžius filmą arba sukimo 
atgal/pirmyn metu.

Sukti pirmyn/
atgal

Spauskite 4, kad atsuktumėte atgal arba 2, kad 
persuktumėte pirmyn. Su kiekvienu paspaudimu 
greitis didėja: nuo 2× iki 4×, 8× ir 16×. Pristabdžius 
atkūrimą, filmas atsukamas atgal arba persukamas 
pirmyn po vieną kadrą: jei norite atsukti atgal ar 
persukti pirmyn nenutrūkstamai, laikykite mygtuką 
nuspaustą.

Nustatyti 
garsumą Sukite komandų ratuką garsumui nustatyti.

Grįžti į viso 
kadro 

atkūrimą
/K Spauskite 1 arba K, kad pereitumėte į viso kadro 

atkūrimą.
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Filmų trynimas
Kad ištrintumėte esamą filmą, paspauskite O. 
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Vėl 
spauskite mygtuką O, kad ištrintumėte filmą ir 
grįžtumėte į atkūrimo režimą arba, jeigu filmo 
trinti nenorite, spauskite K. Atkreipkite dėmesį, 
kad kartą ištrintų filmų negalima atkurti.

Mygtukas O
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A Taip pat žr.
Informacijos apie nepageidaujamos filmuotos medžiagos iškirpimą iš filmų rasite 
p. 156. Daugiau informacijos apie kadro dydžio ir kadrų skaičiaus parinktis, kurias 
galima nurodyti HD filmams, rasite p. 165.

D Filmavimas
Kadre esant fluorescencinėms, gyvsidabrio garų ar natrio lempoms, arba 
filmuojant judančius objektus, horizontaliai sukant fotoaparatą arba per kadrą 
dideliu greičiu horizontaliai pralekiant objektams, ekrane ir galutiniame filme 
gali matytis mirgėjimo apraiškų, juostelių ar iškraipymų (mirgėjimą ir iškraipymus 
HD filmuose galima riboti, pasirenkant punktą Flicker reduction (mirgėjimo 
mažinimas), kuris atitinka vietinio kintamosios srovės elektros tinklo dažnį, kaip 
aprašyta p. 198. Vis dėlto reikia atminti, kad mažiausias galimas užrakto greitis yra 
1/100 sek. esant 50 Hz ir 1/60 sek. esant 60 Hz. Filmuojant sulėtintus filmus, 
mirgėjimo mažinimo funkcija nepasiekiama). Intensyvios šviesos šaltiniai gali 
palikti vaizdų atvaizdus, kai fotoaparatas sukamas. Taip pat gali atsirasti dantytų 
kraštų, netiksliai pavaizduotų spalvų, muaro efekto ir šviesių dėmių. Filmuodami 
nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą intensyvios šviesos šaltinį. Nesilaikant 
šių atsargumo priemonių, galima apgadinti fotoaparato mikroschemas.
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Išplėstinis filmo režimas gali būti naudojamas 
ne tik HD filmams įrašyti, bet taip pat filmams 
su įvairiais efektais įrašyti. Paspaudus & ir 
& (funkcijų) meniu pasirinkus Advanced 
movie (išplėstinis filmas), galima 
pasinaudoti šiomis parinktimis.

v Išplėstinio filmo parinktys

0 HD movie 
(HD filmas) Įrašykite HD filmus pasirinktu ekspozicijos režimu (0 161).

z 4K movie 
(4K filmas)

Įrašykite filmus, esant 3 840 × 2 160 pikselių kadro dydžiui ir 
15 fps kadrų greičiui.

8

Time-lapse movie 
(filmas, kuriamas 
fotografuojant 
dideliais 
intervalais)

Fotoaparatas automatiškai fotografuoja pasirinktais 
intervalais ir sujungia nuotraukas į begarsį filmą, sukurtą 
fotografuojant ilgais intervalais.

y Slow motion 
(sulėtintas)

Įrašoma iki maždaug trijų sekundžių trukmės begarsės 
sulėtintos filmuotos medžiagos. Sulėtinti filmai įrašomi 
400 fps sparta, o atkuriami apie 30 fps sparta.

Įrašymas

Atkūrimas

Apie 25 min.

Apie 10 s

Įrašymas

Atkūrimas

Apie 40 s

Apie 3 s
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1 Fast motion 
(pagreitintas)

Įrašoma begarsė pagreitinta filmuota medžiaga, kuri 
atkuriama apie keturis kartus didesniu greičiu nei įprasta. 
Atkūrimo trukmė sudaro ketvirtadalį įrašymo trukmės.

2
Jump cut 
(peršokantys 
kadrai)

Begarsiams peršokančių kadrų filmams įrašyti. Įrašymas 
sustabdomas kas antrą sekundę, kad būtų sukurtas prarasto 
kadro efektas.

3
4-second movie 
(4 sekundžių 
trukmės filmas)

Įrašomas 4 sekundžių trukmės filmo klipas.

A Fokusavimo keitimas filmavimo metu
Norėdami pakeisti fokusavimą filmavimo metu, 
palieskite pageidaujamą objektą ekrane. 
Fotoaparatas parodys naują fokusavimo sritį ir 
pakeis židinį.

A 4K filmai
4k filmus galima peržiūrėti kompiuteriu ir redaguoti naudojant ViewNX-i. Jos 
naujausią versiją galima atsisiųsti iš toliau nurodytos interneto svetainės. 
Atkreipkite dėmesį, kad reikia naudoti didelio našumo sistemą. Daugiau 
informacijos rasite toliau pateiktoje svetainėje.
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kai fotoaparatas prijungtas prie su 4K filmu derančio televizoriaus su HDMI 
kabeliu, 4K filmai bus atkuriami pilnu HD (1 920 × 1 080 pikselių, 30p). Net jei 
televizorius dera su 4K filmais, jų negalima peržiūrėti, įdedant fotoaparato 
atminties kortelę į televizoriaus microSD kortelės lizdą.

Įrašymas

Atkūrimas

Apie 20 min.

Apie 5 min.

Įrašymas

Atkūrimas

Apie 20 min.

Apie 10 min.
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A& (funkcijų) meniu (0 11)
Išplėstinio filmo režimu paspaudus &, pateikiamas toliau nurodytas elementų 
sąrašas. Pasiekiami elementai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą filmo tipą 
(0 49).

1 Fotografavimo režimas.................................. 6
2 Advanced movie (išplėstinis filmas) ......... 49

Exposure mode (ekspozicijos režimas)...161
3 Shutter speed (užrakto greitis) ........... 68, 70
4 Aperture (diafragma) ............................ 69, 70
5 ISO sensitivity (ISO jautrumas).................172
6 Picture Control .............................................173

White balance (baltos spalvos balansas)
........................................................................167

Frame size/frame rate (kadro dydis/kadrų 
skaičius)........................................................165

Slow motion (sulėtintas) ............................. 57
Interval (intervalas)....................................... 52
AE lock (AE fiksavimas) ................................ 53

A Įrašymo trukmė
Toliau pateikiamoje lentelėje nurodyta apytikslė maksimali atskirų filmų įrašymo 
trukmė esant numatytajam kadrų greičiui (kiekvienu fotografavimo režimu).

Automatinis, kūrybingas, P, S, A, M, sporto režimai 17 minučių
Išplėstinis filmo režimas

HD movie (HD filmas) 17 minučių
4K movie (4K filmas) 10 minučių
Time-lapse movie (filmas, kuriamas fotografuojant 
dideliais intervalais) 25 minučių

Slow motion (sulėtintas) 3 sekundės
Fast motion (pagreitintas) 20 minučių (0 50)
Jump cut (peršokantys kadrai) 20 minučių (0 50)
4-second movie (4 sekundžių trukmės filmas) 4 sekundės

1 2

6

3
4
5



52

y

Filmo, kuriamo fotografuojant dideliais intervalais, filmavimas
Kai v (išplėstinio filmo) režimu pasirinktas Time-lapse movie (filmas, 
kuriamas fotografuojant dideliais intervalais), fotoaparatas 
automatiškai fotografuoja pasirinktais intervalais, kad būtų sukurtas 
begarsis filmas.

1 Pasirinkite išplėstinio filmo režimą.

2 Pasirinkite Time-lapse movie (filmas, kuriamas fotografuojant 
dideliais intervalais).

3 Pasirinkite intervalą tarp kadrų.

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
v.

Norėdami peržiūrėti & meniu, kryptiniame 
valdiklyje paspauskite & (funkcijos). 
Pažymėkite Advanced movie (išplėstinis 
filmas) ir spauskite J, kad parodytumėte 
išplėstinio filmo parinktis, tada pažymėkite 
Time-lapse movie (filmas, kuriamas 
fotografuojant dideliais intervalais) ir 
spauskite J.

& meniu pažymėkite Interval (intervalas) 
ir spauskite J, tuomet pažymėkite 
pageidaujamą intervalą ir spauskite J.
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4 Įjunkite arba išjunkite ekspozicijos fiksavimą.

5 Sufokusuokite.

6 Pradėkite filmavimą.

7 Baikite filmavimą.

& meniu pažymėkite AE lock (AE 
fiksavimas) ir spauskite J kad 
parodytumėte šias ekspozicijos fiksavimo 
parinktis. Pažymėkite pageidaujamą 
parinktį ir spauskite J.
• AE-L (įjungta): filmo, kuriamo 

fotografuojant dideliais intervalais, 
ekspozicija fiksuojama ties išmatuota 
verte pradedant filmuoti.

• OFF (išjungta): ekspozicija matuojama 
atskirai kiekvienam kadrui.

Fokusavimui paspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką iki pusės.

Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite 
filmavimo mygtuką. Fotoaparatas 
fotografuos 3 veiksmu parinktu intervalu. 
Filmavimo metu visi valdikliai, išskyrus 
maitinimo jungiklį ir mygtuką J yra 
išjungiami.

Filmavimo mygtukas

Paspauskite mygtuką J, kad baigtumėte 
filmavimą ir įrašytumėte filmą į atminties 
kortelę (jei mygtukas nepaspaudžiamas, 
įrašymas automatiškai baigiamas padarius 
300 nuotraukų).
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A Filmai, kuriami fotografuojant dideliais intervalais
Rekomenduojama naudoti trikojį. Siekiant užtikrinti, kad fotografavimas nebūtų 
pertrauktas, reikia naudoti papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios 
srovės jungtį arba prieš įrašymą visiškai įkrauti akumuliatorių. Fotoaparatas 
įrašymo metu automatiškai neišsijungs (0 28), tačiau jei intervalas tarp kadrų yra 
30 sek., kai fotoaparatas naudoja akumuliatoriaus energiją, ekranas išsijungs, o 
maitinimo lemputė pradės žybčioti žalia spalva.

Siekiant nuoseklaus spalvingumo, pasirinkite kitą baltos spalvos nustatymą nei 
v (automatinis, 0 167). 

Filmai, kuriami fotografuojant dideliais intervalais, įrašomi 1 920 × 1 080 pikselių 
dydžių kadrais, o atkuriami apie 30 fps sparta. Jei įrašymas baigiamas anksčiau, 
nei buvo įrašyta 30 kadrų, pabaigos kadras bus kopijuojamas kaip reikalingas, 
siekiant sukurti 1 sekundės trukmės filmą.
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Sulėtintų filmų filmavimas
Begarsiai sulėtinti filmai, kurių kraštinių santykis yra 8 : 3, gali būti įrašomi 
parinkus v (išplėstinio filmo) režime nurodžius parinktį Slow motion 
(sulėtintas). Sulėtinti filmai įrašomi 400 fps sparta, o atkuriami apie 
30 fps sparta.

1 Pasirinkite išplėstinio filmo režimą.

2 Pasirinkite Slow motion (sulėtintas).

3 Sukomponuokite pradinį kadrą.

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
v.

Norėdami peržiūrėti & meniu, kryptiniame 
valdiklyje paspauskite & (funkcijos). 
Pažymėkite Advanced movie (išplėstinis 
filmas) ir spauskite J, kad parodytumėte 
išplėstinio filmo parinktis, tada pažymėkite 
Slow motion (sulėtintas) ir spauskite J.

Sukomponuokite pradinį kadrą taip, kad 
jūsų objektas būtų ekrano centre.
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4 Sufokusuokite.

5 Filmavimo pradžia.

6 Baikite filmavimą.

Fokusavimui paspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką iki pusės.

Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite 
filmavimo mygtuką. Įrašymo metu ekrane 
rodoma įrašymo indikacija, praėjęs laikas ir 
likęs laikas. Fotoaparatas fokusuoja ekrano 
centre esantį objektą. Veidų aptikimo 
funkcija (0 40) nepasiekiama, židinio ir 
ekspozicijos keisti neleidžiama.

Filmavimo mygtukas

Įrašymo indikacija/praėjęs 
laikas

Likęs laikas

Norėdami baigti įrašymą, dar kartą 
paspauskite filmavimo mygtuką. 
Filmavimas automatiškai bus baigtas po 
3 sek. arba prisipildžius atminties kortelei.

Filmavimo mygtukas
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A Kadrų greitis ir atkūrimo trukmė
Sulėtinto filmo kadrų greitis gali būti pasirenkamas & meniu parinktimi Slow 
motion (sulėtintas). Kuo didesnis kadrų greitis, tuo mažesnis kadro dydis.

Parinktis Kadro dydis 
(pikseliais) Sparta bitais 1 Maksimali trukmė 

(filmavimo) 1
Maksimali trukmė 

(atkūrimo) 1, 2

120 fps 1 280 × 720 12 Mb/sek.
3 sekundės

12 sekundžių
400 fps 800 × 296 3 Mb/sek. 40 sekundžių

1200 fps 400 × 144 1 Mb/sek. 120 sekundžių
1 Visos vertės yra apytikslės.
2 Sulėtinti filmai bus atkuriami maždaug 4 (120 fps), 13 (400 fps) arba 40 (1 200 fps) 

kartų greičiau nei buvo įrašyti.
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Kiti fotografavimo režimai
Fotoaparate yra galimybė rinktis režimus, kuriuos galima naudoti 
siekiant pritaikyti nuostatas objektui arba situacijai, fotografuoti taikant 
specialiuosius efektus arba valdyti užrakto greitį ir diafragmą, kurie 
padės įamžinti sunkiai pagaunamus kadrus ir sujungti nuotraukas su 
trumpomis filmų vinjetėmis.

Rinkitės kūrybingą režimą, norėdami pritaikyti nustatymus objektui ar 
situacijai arba fotografuoti su specialiaisiais efektais.

1 Nurodykite režimą w.

2 Nurodykite parinktį.

w Kūrybingo režimo pasirinkimas

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
w (kūrybingas).

Ant kryptinio valdiklio paspaudę & 
(funkcijos), iškvieskite & meniu, tada 
pažymėkite Creative (kūrybingas) ir 
spauskite J. Pažymėkite parinktį, tinkamą 
jūsų objektui bei atitinkančią kūrybinius 
ketinimus (0 59) ir paspauskite J.
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Objektą ar situaciją atitinkančio režimo pasirinkimas
Pasirinkite kūrybingą režimą pagal objektą arba situaciją:

Parinktis Aprašymas
Pop (P) Fotografuokite ryškius, gyvus vaizdus.

Retro (Q)
Pasirinkite, norėdami išgauti pablukusį, retro efektą. 
Naudokite & (funkcijų) meniu (0 61) raudonos ir 
geltonos spalvų atspalviui pasirinkti.

High-contrast monochrome 
(didelio kontrasto 
vienspalvis) (R)

Filmuokite didelio kontrasto nespalvotus filmus.

Nostalgic sepia 
(nostalgiškoji sepija) (S)

Norėdami išgauti senovinį stilių, filmuokite sepijos 
režimu.

HDR (5) Fotografuokite didelio kontrasto scenas (0 62).

Soft (švelnus) (q)

Darykite nuotraukas su minkšto filtro efektu. Naudokite 
& meniu, norėdami pasirinkti švelninimo apimtį ir 
nurodyti, kaip bus taikomas švelninimas aptikus žmogų.
• Filter strength (filtro stiprumas): pasirinkite iš I (didelis), 
J (normalus) ir K (mažas).

• Portrait (portretas): jei pasirinkta L (įjungta) ir 
fotoaparatas aptinka portretų asmenis (iki trijų), 
švelninimas suderinamas, kad jie labiau išsiskirtų. Jei 
pasirinkta M (išjungta), portreto asmenims ir fonui 
švelninimas taikomas vienodai.

Easy panorama (paprasta 
panorama) (p)

Fotografuokite panoramas, kurias vėliau peržiūrėsite 
fotoaparatu (0 63).

Miniature effect 
(miniatiūros efektas) (r)

Kiekvienos nuotraukos viršutinė ir apatinė dalys 
suliejamos, tad objektas atrodo tarsi nedideliu atstumu 
nufotografuota diorama. Geriausių rezultatų pasieksite 
fotografuodami iš aukštai.

Selective color (atrankinė 
spalva) (s)

Darykite nuotraukas, kuriose spalvotas būtų tik parinktas 
atspalvis (0 66).

Cross process (nuotraukų 
kokybės reguliavimo 
procesas) (6)

Pasirinkite bazinę spalvą, norėdami kurti nuotraukas su 
skirtingais atspalviais. Naudodami & meniu pasirinkite 
bazinę spalvą iš raudonos, žalios, mėlynos ar geltonos.
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Toy camera effect (žaislinio 
fotoaparato efektas) (7)

Norėdami išgauti žaislinio fotoaparato efektą, pakeiskite 
spalvos sodrumą ir sumažinkite periferinį apšvietimą. & 
meniu pasiekiamos šios parinktys (0 61):
• Saturation (sodrumas): rinkitės iš H (aukštas), 
I (įprastas) ir J (žemas).

• Vignetting (vinjetavimas): pasirinkite naudojamą 
vinjetavimo apimtį: U (didelė), V (standartinė) ir 
W (aukšta).

Cross screen (žvaigždžių 
efektas) (T) Šviesos šaltiniams priskirkite žvaigždinių efektų.

Fisheye (180 laipsnių 
matymo kampo objektyvas) 
(U)

Sukurkite 180 laipsnių matymo kampo objektyvo efektą. 
& meniu pasiekiama ši parinktis:
• Filter strength (filtro stiprumas): 180 laipsnių matymo 

kampo objektyvo lygmuo. Pasirinkite iš p (didelis), 
q (įprastas) ir r (mažas).

Skin softening (odos tonų 
švelninimas) (V)

Sušvelninti odos tonus ne daugiau nei trims portreto 
objektams vienu metu. Švelninimo apimtį galima 
pasirinkti naudojant & meniu parinktį Filter strength 
(filtro stiprumas). Rinkitės iš P (aukšto), Q (standartinio) 
ir R (žemo).

Night landscape (naktinis 
kraštovaizdis) (j)

Užfiksuokite prastai apšviestus kraštovaizdžius ir miesto 
vaizdus.

Night portrait (naktinis 
portretas) (o)

Rinkitės fotografuoti portretams esant prastam foniniam 
apšvietimui.

Landscape (kraštovaizdis) 
(l)

Pasirinkite ryškioms kraštovaizdžių ir miestų 
nuotraukoms daryti.

Close-up (stambiu planu) 
(n)

Naudokite gėlėms, vabzdžiams ir kitiems smulkiems 
objektams fotografuoti stambiu planu.

Portrait (portretas) (k) Naudokite portretams išgaudami švelnius, natūraliai 
atrodančiais odos atspalvius.

Parinktis Aprašymas
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A& (funkcijų) meniu (0 11)
Kūrybingame režime paspaudus &, pateikiamas toliau pateiktas elementų 
sąrašas. Galimos parinktys keičiasi atsižvelgiant į kūrybingo režimo parinktį 
(0 59).

1 Fotografavimo režimas.................................. 6
2 Creative (kūrybingas) ................................... 58
3 Shutter speed (užrakto greitis) ........... 68, 70
4 Aperture (diafragma) ............................ 69, 70
5 ISO sensitivity (ISO jautrumas).................172
6 AF-area mode (AF sričių režimas)............188

Focus mode (fokusavimo režimas) .........184
Metering (matavimas)................................166
Picture Control .............................................173
White balance (baltos spalvos balansas)
........................................................................167

Image size (vaizdo dydis) ..........................162
Select color (pasirinkti spalvą) ................... 66
Filter strength (filtro stiprumas) ......... 59, 60
Portrait (portretas) ........................................ 59
Hue (atspalvis)................................................ 59
Saturation (sodrumas) ................................. 60
Vignetting (vinjetavimas)............................ 60

1 2

3
4
5

6
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HDR
Detalės šviesiose srityse ir šešėliuose išsaugomos naudojant HDR 
(plataus dinaminio diapazono) metodą. Kaskart iki galo nuspaudus 
užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas greitai padaro dvi nuotraukas 
ir jas sujungia, kad išsaugotų detales didelio kontrasto scenų šviesiose 
srityse bei šešėliuose. Integruota blykstė nesuveikia. Nuotraukų 
apdorojimui gali prireikti šiek tiek laiko. Galutinė nuotrauka bus rodoma, 
kai apdorojimas bus baigtas.

+

Pirmoji ekspozicija 
(tamsesnė) 

Antroji ekspozicija 
(šviesesnė)

Jungtinis HDR vaizdas

D HDR nuotraukų komponavimas
Vaizdo kraštai bus apkerpami. Jei fotografuojant objektas arba fotoaparatas 
sujudės, gali nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Atsižvelgiant į sceną, 
šešėliai gali būti netolygūs, be to, apie šviesius objektus gali matytis šešėlių, o 
apie tamsius – ratilų.
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Easy Panorama (paprasta panorama)
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, norėdami fotografuoti panoramas. 
Fotografavimo metu fotoaparatas fokusuoja automatinės srities AF 
metodu (0 188); veido aptikimo funkcija (0 40) negalima. Ekspozicijos 
kompensavimo funkciją (0 101) naudoti galima, bet integruota blykstė 
nesuveiks.

1 Nustatykite židinį ir ekspoziciją.
Sukomponuokite panoramos 
pradžią ir iki pusės nuspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką. 
Ekrane pasirodys kreipikliai.

2 Pradėkite fotografuoti.
Iki galo nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką ir pakelkite 
pirštą nuo mygtuko. Ekrane 
pasirodys piktogramos 1, 3, 
4 ir 2, indikuojančios galimas 
sukimo kryptis.

3 Pasukite fotoaparatą.
Lėtai sukite fotoaparatą aukštyn, žemyn, 
kairėn arba dešinėn (kaip parodyta toliau). 
Fotografavimas prasidės fotoaparatui 
aptikus sukimo kryptį ir ekrane pasirodys 
eigos indikatorius. Fotografavimas 
užbaigiamas automatiškai, pasiekus 
panoramos pabaigą.

Eigos indikatorius
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Toliau parodytas pavyzdys, kaip sukti fotoaparatą. Nekeisdami savo 
padėties, sukite fotoaparatą stabilia trajektorija horizontaliai arba 
vertikaliai. Sukimo trukmė nustatoma pagal parinktį, nurodytą 
Image size (vaizdo dydis) fotografavimo meniu: apie 15 sekundžių 
sukama parinkus A Normal panorama (standartinė panorama) ir 
apie 30 sekundžių parinkus B Wide panorama (plati panorama).

A Panoramos
Su dideliu iškraipymu pasižyminčiais plačiakampiais objektyvais gali nepavykti 
pasiekti pageidaujamų rezultatų. Jei fotoaparatas bus sukamas pernelyg greitai 
ar netolygiai, pasirodys klaidos pranešimas. Atminkite: panoramos susideda iš 
kelių vaizdų, todėl gali matytis vaizdų sandūrų ir pageidaujamų rezultatų gali 
būti nepasiekta, kai objektai juda, šviečia neoninės lempos ar yra kitų objektų, 
kurie greitai keičia spalvą arba ryškumą, kurie yra per arti fotoaparato ar prastai 
apšviesti, arba yra vientisos spalvos su paprastais pasikartojančiais raštais (pvz., 
dangus ar jūra).

Užbaigta panorama bus šiek tiek mažesnė nei sritis, matoma ekrane 
fotografavimo metu. Jei fotografavimas nutraukiamas nepasiekus pusiaukelės, 
panorama neįrašoma. Jei fotografavimas nutraukiamas po pusiaukelės taško, 
tačiau panorama nepabaigiama, neįrašyta dalis vaizduojama pilka spalva.
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❚❚ Panoramų peržiūra
Panoramas galima peržiūrėti paspaudžiant mygtuką J (kai panorama 
rodoma viso kadro režimu) (0 37). Panoramos pradžia rodoma ekraną 
užpildžius mažiausiu matmeniu ir slenkant per nuotrauką pradine 
sukimo kryptimi.

Galima atlikti tokius veiksmus:

Orientyras

Norėdami Naudokite Aprašymas

Pristabdyti

Pristabdykite atkūrimą. 
Navigacijos langas 
pasirodys ekrano 
apačioje.

Atkurti J Tęskite atkūrimą pristabdžius panoramą arba sukimo 
atgal/pirmyn metu.

Sukti pirmyn/
atgal

Spauskite 4, kad atsuktumėte atgal arba 2, kad 
persuktumėte pirmyn. Pristabdžius atkūrimą, 
panorama atsukama atgal arba persukama pirmyn 
po vieną segmentą. Jei norite atsukti atgal ar persukti 
pirmyn nenutrūkstamai, laikykite mygtuką 
nuspaustą.

Grįžti į viso 
kadro 

atkūrimą
/K Spauskite 1 arba K, kad pereitumėte į viso kadro 

atkūrimą.
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Selective Color (atrankinė spalva)
Darykite juodai baltas nuotraukas, kuriose vienas atspalvis rodomas 
spalvotas.

1 Pasirinkite Select color (pasirinkti spalvą).

2 Pasirinkite spalvą.

3 Fotografuokite.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kad 
fotografuotumėte. Tik parinktas atspalvis bus rodomas spalvotai: visi 
kiti atspalviai bus įrašyti kaip pilkos spalvos atspalviai.

Paspaudę &, iškvieskite meniu &, tuomet 
pažymėkite Select color (pasirinkti 
spalvą) ir spauskite J.

Kryptiniu valdikliu pasirinkite spalvą ir 
paspauskite J.



67

R

P Programuojamas automatinis
Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį ir 
diafragmą optimaliai ekspozicijai beveik visose situacijose. Šis režimas 
rekomenduojamas momentinėms nuotraukoms ir tuomet, kai norite, 
kad fotoaparatas pats valdytų užrakto greitį ir diafragmą.

Fotografavimas P, S, A ir M režimais

Režimai P, S, A ir M siūlo kintamą užrakto greičio ir 
diafragmos valdymo laipsnį. Pasirinkite režimą ir 
suderinkite nustatymus pagal savo kūrybinį polėkį.

A Užrakto greičio ir diafragmos derinio pasirinkimas
Nors fotoaparato pasirinktas užrakto greitis ir 
diafragma leis pasiekti optimalių rezultatų, jūs taip 
pat galite rinktis iš kitų derinių, generuojančių tą 
pačią ekspoziciją („lanksti programa“). Pasukite 
komandų ratuką dešinėn, kad parinktumėte didelę 
diafragmą (mažą f skaičių) ir sulietumėte fono 
detales arba didelį užrakto greitį, kad 
sustabdytumėte judesį. Sukite ratuką kairėn, kad 
parinktumėte mažą diafragmą (didelį f skaičių) ir 
padidintumėte ryškumo gylį arba mažą užrakto 
greitį, kad sulietumėte judesį. Veikiant lanksčiai 
programai, rodoma U.

A Numatytojo užrakto greičio ir diafragmos nustatymų atkūrimas
Norėdami atkurti numatytuosius užrakto greičio ir diafragmos nustatymus, 
sukite komandų ratuką, kol nebebus rodoma U arba išjunkite fotoaparatą. 
Numatytasis užrakto greitis ir diafragma automatiškai atkuriama fotoaparatui 
perėjus į budėjimo režimą.

Komandų ratukas
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S Automatinis užrakto pirmumas
Automatinio užrakto pirmumo režimu jūs pasirenkate užrakto greitį, o 
fotoaparatas automatiškai nustato diafragmą, kuri užtikrins optimalią 
ekspoziciją. Naudokite mažesnį užrakto greitį, kai norėsite pavaizduoti 
judesį suliedami judančius objektus arba padidinkite užrakto greitį, kai 
norėsite sustabdyti judesį.

❚❚ Užrakto greičio pasirinkimas
Sukite komandų ratuką, kad pasirinktumėte 
užrakto greičius nuo 30 sek. iki 1/16 000 sek. Sukite 
ratuką dešinėn, kad užrakto greitis būtų 
didesnis arba kairėn, kad parinktumėte 
mažesnį užrakto greitį.

Didelis užrakto greitis (1/1 600 sek.) Mažas užrakto greitis (1 sek.)

A Nepertraukiamas fotografavimas
Pasirinktas užrakto greitis gali kisti, kai 
nepertraukiamo fotografavimo režime pasirinktas 
kadrų skaičius yra 10 fps arba didesnis (0 97).

Komandų ratukas
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A Automatinis diafragmos pirmumas
Automatinio diafragmos pirmumo režimu jūs pasirenkate diafragmą, o 
fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį, kuris užtikrina 
optimalią ekspoziciją. Didelės diafragmos vertės (maži f skaičiai) mažina 
ryškumo gylį, suliejant už ir priešais pagrindinį objektą esančius 
objektus. Mažos diafragmos (dideli f skaičiai) didina ryškumo gylį, fone ir 
pirmajame plane išryškindamos detales. Nedidelis ryškumo gylis 
paprastai naudojamas portretuose, fone esančioms detalėms sulieti, o 
didelis ryškumo gylis naudojamas kraštovaizdžių nuotraukose, kad būtų 
ryškus ir pirmas planas, ir fonas.

❚❚ Diafragmos pasirinkimas
Pasukite kryptinį valdiklį prieš laikrodžio 
rodyklę, jei norite įjungti didesnę diafragmą 
(mažesni f skaičiai) arba pagal laikrodžio 
rodyklę, kad parinktumėte mažesnę diafragmą 
(didesnį f skaičių). Mažiausios ir didžiausios 
vertės priklauso nuo naudojamo objektyvo.

Didelė diafragma (f/5,6) Maža diafragma (f/16)
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M Rankinis
Rankiniu režimu galima reguliuoti ir užrakto greitį, ir diafragmą.

❚❚ Užrakto greičio ir diafragmos pasirinkimas
Užrakto greitį ir diafragmą nustatykite pagal 
ekspozicijos rodiklį (0 71). Sukite komandų 
ratuką, kad pasirinktumėte užrakto greitį ir 
kryptinį valdiklį, kad nustatytumėte diafragmą: 
sukite valdiklį į dešinę, kai norėsite nustatyti 
didesnį užrakto greitį ar mažesnę diafragmą 
(didesnį f skaičių) arba kairėn, kad 
parinktumėte mažesnį užrakto greitį ir didesnę 
diafragmą (mažesnį f skaičių). Užrakto greičio 
vertę galima nustatyti iki 1/16 000 arba iki 30 sek., 
arba nurodyti „Bulb“ (ilgalaikę ekspoziciją 
bulb), kad užraktas būtų atidarytas neribotam 
laikui, kai nustatyta ilgalaikė ekspozicija 
(0 72). Diafragmą objektyvui galima nustatyti 
intervale nuo mažiausios iki didžiausios vertės.

A Nepertraukiamas fotografavimas
Pasirinktas užrakto greitis gali kisti, kai nepertraukiamo fotografavimo režime 
pasirinktas kadrų skaičius yra 10 fps arba didesnis (0 97).

Komandų ratukas
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A Ekspozicijos rodiklis
Kai parinkta kita užrakto greičio vertė nei „Bulb“ 
(ilgalaikė ekspozicija bulb), ekspozicijos rodiklis 
parodo, ar naudojant esamus nustatymus 
nuotrauka bus eksponuojama per trumpai, ar per 
ilgai.

Optimali ekspozicija Eksponuota per trumpai dydžiu 
1/3 EV

Eksponuota per ilgai daugiau 
nei 2 EV

A ISO jautrumas (režimai P, S, A ir M)
Parinkčiai ISO sensitivity (ISO jautrumas) (0 172) nustačius automatinę vertę, 
fotoaparatas automatiškai reguliuoja jautrumą pasirinkto intervalo ribose, jeigu 
optimalios ekspozicijos negalima pasiekti esant pasirinktam užrakto greičiui arba 
diafragmai. 

A& (funkcijų) meniu (0 11)
Režimu P, S, A arba M paspaudus &, pateikiami toliau nurodyti elementai. 

1 Fotografavimo režimas.................................. 6
2 Shutter speed (užrakto greitis) ........... 68, 70
3 Aperture (diafragma) ............................ 69, 70
4 ISO sensitivity (ISO jautrumas).................172
5 AF-area mode (AF sričių režimas)............188

Focus mode (fokusavimo režimas) .........184
Metering (matavimas)................................166
Picture Control .............................................173
White balance (baltos spalvos balansas)
........................................................................167

1

5

2
3
4



72

R

Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas)
Pasirinkite „Bulb“ (ilgalaikės ekspozicijos bulb) 
užrakto greitį judančios šviesos šaltinių, 
žvaigždžių, naktinių peizažų ar fejerverkų 
ilgalaikės ekspozicijos nuotraukoms daryti. Kol 
užrakto atleidimo mygtukas laikomas 
nuspaustas, užraktas lieka atidarytas. Kad 
išvengtumėte suliejimo, naudokite trikojį.

1 Paruoškite fotoaparatą.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite ant stabilaus, 
lygaus paviršiaus. Kad nenutrūktų maitinimas, kol bus baigta 
ekspozicija, naudokite visiškai įkrautą akumuliatorių arba papildomą 
kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį. Atkreipkite 
dėmesį, kad esant ilgai ekspozicijai gali atsirasti triukšmo (šviesių 
taškų, atsitiktinių ryškių pikselių ar rūko). Šviesius taškelius ir rūką 
galima sumažinti fotografavimo meniu pasirenkant parametro Long 
exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas) vertę On 
(įjungta) (0 179).

2 Pasirinkite „Bulb“ (ilgalaikės ekspozicijos bulb) užrakto greitį.
Sukite komandų ratuką kairėn, kad 
pasirinktumėte „Bulb“ (ilgalaikę ekspoziciją 
bulb).

Komandų ratukas
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3 Atidarykite užraktą.
Sufokusavę paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo. 
Laikykite užrakto atleidimo mygtuką nuspaustą, kol bus baigta 
ekspozicija.

4 Uždarykite užraktą.
Patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko.

Fotografavimas automatiškai nutraukiamas po maždaug dviejų minučių. 
Atminkite, kad ilgai ekspozicijai įrašyti gali reikėti šiek tiek laiko.
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a (sporto) režimą pasirinkite sporto renginiuose arba kitose scenose, 
kuriose dalyvauja greitai judantys objektai. Kol nuspaustas užrakto 
atleidimo mygtukas, fotoaparatas fotografuoja nepertraukiamai (0 97).

1 Pasirinkite sporto režimą.

2 Parodykite atleidimo režimo parinktis.

3 Pasirinkite kadrų greitį.
Pažymėkite pageidaujamą kadrų greitį ir 
spauskite J. Kadrų greitis išreiškiamas kaip 
kadrų skaičius, įrašomas per sekundę (fps). 
Galite pasirinkti 5, 10, 20, 30 ir 60 fps kadrų 
greičius (atitinkamai I, Q, R, S ir 
T). Maksimalus kadrų greitis, kurį galima 
padaryti per vieną seriją, yra 20 (išskyrus 
atvejus, kai parinktas I).

4 Sukomponuokite kadrą ir pradėkite fotografuoti.

a Judančių objektų fotografavimas (sporto režimas)

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
a.

Kad būtų pateiktos atleidimo režimo 
parinktys, paspauskite 4 (C).

Fotoaparatas fotografuoja, kol užrakto 
atleidimo mygtukas laikomas nuspaustas 
iki galo.
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A& (funkcijų) meniu
& meniu nepasiekiamas.

A Sporto režimas
Fotoaparatas naudoja vieno taško (0 188), nepertraukiamą pagalbinį 
automatinį fokusavimą (0 184). Blykstė, AF pagalbinio apšvietimo lemputės, 
pirmenybės suteikimas veidui (0 191) ir vaizdo peržiūra (0 195) išsijungia 
automatiškai.

D Serijinis fotografavimas
Kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos 
lemputė (0 35). Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir įrašymo į atminties 
kortelę greitį, pasibaigus fotografavimui, įrašymas gali dar šiek tiek užtrukti. Jeigu 
įrašant nuotraukas išsikraus akumuliatorius, užrakto atleidimo funkcija bus 
išjungta, o likusios nuotraukos bus perkeltos į atminties kortelę.

A Nuotraukų peržiūra
Kiekviena serija atkuriama kaip grupė. Tai galima pakeisti naudojant atkūrimo 
meniu elementą Sequence display options (sekos rodymo parinktys) 
(0 152).

A Buferio dydis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas 
atminties buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol 
nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Apytikslis 
vaizdų skaičius, kurį galima įrašyti į atminties buferį 
esant dabartiniams nustatymams, parodomas iki 
pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką (šis 
skaičius yra tik apytikslis, jis kinta atsižvelgiant į 
fotografavimo sąlygas). Paveikslėlyje pateikiamas 
rodinys, kai buferyje lieka vietos maždaug 20 nuotraukų.
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Pasirinkite kadrą iš 20 įrašytų į laikinąją atmintį trumpai prieš ir po to, kai 
atleidžiamas užraktas (aktyvusis pasirinkimas), pasirinkite momentą, 
kada atleisti užraktą siužeto atkūrimo metu sulėtinto judėjimo režimu 
(lėtasis rodinys) arba leiskite fotoaparatui parinkti geriausią kadrą pagal 
kompoziciją ir judesį (Išmanusis nuotraukos valdiklis).

Kadro pasirinkimas rankiniu būdu (aktyvusis pasirinkimas)
Pasirinkite iki 20 kadrų iš 20 kadrų, įrašytų netrukus prieš ir po to, kai 
užrakto atleidimo mygtukas nuspaudžiamas iki galo.

1 Pasirinkite režimą u.

u Momento pasirinkimas (geriausio momento 
užfiksavimas)

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
u (geriausio momento užfiksavimas).
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2 Pasirinkite Active Selection (aktyvusis pasirinkimas).

3 Sukomponuokite nuotrauką.

4 Pradėkite nuotraukų įrašymą į buferį.

Paspauskite & (funkcija), kad būtų 
parodytas & meniu. Pažymėkite Best 
moment capture (geriausio momento 
užfiksavimas), paspauskite J, tuomet 
pažymėkite Active Selection (aktyvusis 
pasirinkimas) ir spauskite J.

Sukomponuokite nuotrauką, kad jūsų 
objektas būtų kadro centre.

Kad sufokusuotumėte, paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės 
(0 34). Fotoaparatui pradėjus įrašinėti 
vaizdus į atminties buferį, parodoma 
piktograma &.
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5 Fotografuokite.

6 Pasirinkite iki 20 kadrų.

7 Įrašykite pasirinktus kadrus.
Spauskite J, kad įrašytumėte pasirinktus kadrus į atminties kortelę. 
Įrašymo metu švies atminties kortelės prieigos lemputė. Atkreipkite 
dėmesį, kad pasirinktų kadrų įrašymas gali užtrukti, atsižvelgiant į 
fotografavimo sąlygas ir įrašymo į atminties kortelę greičio. Vos tik 
įrašius, kadrai atkūrimo metu bus apdorojami kaip viena grupė.

Sklandžiai iki galo nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką. 20 kadrų, įrašytų į 
buferį netrukus prieš paspaudžiant užrakto 
atleidimo mygtuką ir po jo paspaudimo iki 
galo, bus nukopijuota į laikinąją saugyklą, o 
ekrano viršuje atsiras piktograma.

Paspauskite 4 arba 2, kad slinktumėte per 
kadrus. Spauskite 1 arba 3, kad 
pasirinktumėte arba atšauktumėte 
pasirinkimą (pasirinktų kadrų skaičius 
pagal numatytuosius nustatymus 
priklauso nuo parinkties, nurodytos 
& (funkcijų) meniu elementu Frames 
saved (default) (įrašyti kadrai 
(numatytasis)). Pasirinkti vaizdai pažymėti 
taškais indikacijoje.

Išmestų kadrų skaičius

Įrašytų kadrų skaičius
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A On Release, Record (įrašyti atleidžiant)
& (funkcijų) meniu parinktis On release, record (įrašyti atleidžiant) naudojama 
pasirinkti kadrus, kurie bus nukopijuoti iš buferio laikinam saugojimui, kai 
užrakto atleidimo mygtukas nuspaudžiamas iki galo.

Ankstesni 
kadrai

Fotoaparatas užfiksuoja 20 ankstesnių kadrų.

Ankstesni ir 
paskesni

Fotoaparatas užfiksuoja 10 ankstesnių ir 10 paskesnių kadrų.

A Capture 20 Frames Over (užfiksuoti 20 kadrų per)
& menu parinktis Capture 20 frames over (užfiksuoti 20 kadrų per) 
naudojama pasirinkti, ar kadrai užfiksuojami per 1/3 sek. (kadrų greitis 60 fps) ar 
per 1 sek. (20 fps).

A Active Selection (aktyvusis pasirinkimas)
Esant numatytiesiems nustatymams, kadras, kuris įrašomas užrakto atleidimo 
mygtuką nuspaudžiant iki galo, 6 veiksme automatiškai pažymimas piktograma 
p.

Užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki galo

Užrakto atleidimo mygtukas
nuspaustas iki galo
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A& (funkcijų) meniu (0 11)
Geriausio momento užfiksavimo režime paspaudus &, pateikiamas toliau 
nurodytas elementų sąrašas. Pasiekiami elementai gali skirtis atsižvelgiant į 
pasirinktą režimą (0 76, 81, 83).

1 Fotografavimo režimas .................................. 6
2 Best moment capture (geriausio momento 

užfiksavimas).................................................76
Exposure mode (ekspozicijos režimas) ...161

3 Shutter speed (užrakto greitis) ........... 68, 70
4 Aperture (diafragma)............................. 69, 70
5 ISO sensitivity (ISO jautrumas) .................172
6 On release, record (įrašyti atleidžiant) ..... 79

Capture 20 frames over (užfiksuoti 
20 kadrų per).................................................79

Frames saved (default) (įrašyti kadrai 
(numatytasis))............................................... 78

Number of shots saved (įrašytų kadrų 
skaičius) .......................................................... 84

A Geriausio momento užfiksavimo režimas
Filmuoti neleidžiama: paspaudus filmavimo mygtuką, nieko nenutinka. Blykstės 
naudoti negalima.

1 2

6

3
4
5
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Rankinis momento pasirinkimas (lėtasis rodinys)
Jei u (geriausio momento užfiksavimo) režimu pasirinktas lėtasis 
rodinys, fotoaparatas užfiksuos trumpą nejudančių vaizdų seką ir atkurs 
ją lėtais judesiais, kad galėtumėte tiksliai pasirinkti nuotraukai tinkamą 
momentą.

1 Pasirinkite režimą u.

2 Pasirinkite Slow view (lėtasis rodinys).

3 Sukomponuokite nuotrauką.

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
u (geriausio momento užfiksavimas).

Paspauskite & (funkcija), kad būtų 
parodytas & meniu. Pažymėkite Best 
moment capture (geriausio momento 
užfiksavimas), paspauskite J, tuomet 
pažymėkite Slow view (lėtasis rodinys) ir 
spauskite J.

Sukomponuokite nuotrauką, kad jūsų 
objektas būtų kadro centre.
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4 Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.
Sufokusavęs fotoaparatas įrašys 20 kadrų į 
laikinąjį atminties buferį. Jis ims atkurti 
kadrus begaliniu ciklu, kol užrakto 
atleidimo mygtukas bus laikomas 
nuspaustas iki pusės. Ekrane bus rodoma 
piktograma &.

Eigos indikatorius

Pasirodžius pageidaujamam kadrui, reikia 
nuspausti užrakto atleidimo mygtuką iki 
galo, kad būtų įrašytas esamas kadras ir likę 
vaizdai ištrinti. Baigus įrašyti, pasirinktas 
kadras rodomas kelias sekundes. Kad 
ištrintumėte buferio turinį ir išeitumėte 
neįrašę nuotraukos, atleiskite mygtuką 
nenuspausdami jo iki galo.
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Leidimas fotoaparatui pasirinkti momentą 
(Išmanusis nuotraukos valdiklis)
Išmaniojo nuotraukos valdiklio režimu padedama įamžinti greitai 
kintančias asmens veido išraiškas arba sunkiai pagaunamus kadrus, pvz., 
grupines nuotraukas vakarėlio metu. Kaskart atleidus užraktą, 
fotoaparatas pagal kompoziciją ir judesį automatiškai parenka geriausią 
kadrą ir keturis kandidatus į geriausią kadrą. 

1 Pasirinkite režimą u.

2 Pasirinkite Smart Photo Selector (Išmanusis nuotraukos 
valdiklis).

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
u (geriausio momento užfiksavimas).

Paspauskite & (funkcija), kad būtų 
parodytas & meniu. Pažymėkite Best 
moment capture (geriausio momento 
užfiksavimas), paspauskite J, tuomet 
pažymėkite Smart Photo Selector 
(Išmanusis nuotraukos valdiklis) ir 
spauskite J.
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3 Sukomponuokite nuotrauką.

4 Pradėkite nuotraukų įrašymą į buferį.

5 Fotografuokite.
Sklandžiai iki galo nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką. Fotoaparatas palygins 
kadrus, įrašytus į buferį prieš paspaudžiant 
užrakto atleidimo mygtuką ir po jo 
paspaudimo iki galo ir iš jų išrinks geriausią 
kadrą bei keturis geriausio kadro 
kandidatus, kurie bus nukopijuoti į 
atminties kortelę. Atkūrimo metu šie kadrai 
bus apdorojami kaip viena grupė. Jei 
& (funkcijų) meniu elementui Number of 
shots saved (įrašytų kadrų skaičius) 
nurodyta reikšmė Y, fotoaparatas įrašys tik geriausią kadrą. Įrašius 
ekrane parodomas geriausias kadras. Atkreipkite dėmesį, kad tai gali 
šiek tiek užtrukti.

Sukomponuokite nuotrauką, kad jūsų 
objektas būtų kadro centre.

Kad sufokusuotumėte, paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės 
(0 34). Fotoaparatui pradėjus įrašinėti 
vaizdus į atminties buferį, parodoma 
piktograma &. Iki pusės nuspaudus 
užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas 
nepertraukiamai fokusuoja objektą pagal 
nuotolio iki objekto pokyčius.
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A Išmanusis nuotraukos valdiklis
Fotoaparatas automatiškai parenka objektui tinkamą scenos režimą.

A Įrašymas į buferį
Įrašymas į buferį pradedamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką ir 
baigiamas maždaug po 90 sekundžių arba tada, kai užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaudžiamas iki galo.

D Išmaniojo nuotraukos valdiklio failai
Neištrinkite failo „NCSPSLST.LST“ iš atminties kortelės aplanko „NCFL“ ir 
nepakeiskite vaizdų, padarytų Išmaniuoju nuotraukos valdikliu, failų 
pavadinimų. Kitaip fotoaparatas nebeatpažins pakeistų failų kaip Išmaniojo 
nuotraukos valdiklio vaizdų ir su jais elgsis kaip su įprastomis nuotraukomis.

Užrakto atleidimo 
mygtukas paspaustas 

iki pusės, kad būtų 
sufokusuota

Užrakto atleidimo 
mygtukas nuspaustas 

iki galo
Fotografavimas 

baigtas

Įrašymas į buferį
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❚❚ Išmaniuoju nuotraukos valdikliu padarytų nuotraukų peržiūra

Geriausio kadro pasirinkimas

Paspauskite K ir kryptiniu valdikliu parodykite 
nuotraukas, padarytas Išmaniuoju nuotraukos 
valdikliu (0 37; nuotraukos, padarytos 
Išmaniuoju nuotraukos valdikliu, būna 
pažymėtos piktograma y). Iš nuotraukų, 
įrašytų naudojant Išmanųjį nuotraukos 
valdiklį, bus rodoma tik geriausioji (paspaudus 
2, norint peržiūrėti kitą nuotrauką, 
fotoaparatas praleis geriausio kadro 
kandidatus, kad kitos rodomos nuotraukos 
numeris nebūtų paskesnis dabartinės 
nuotraukos numeris). Norėdami baigti 
atkūrimą ir grįžti į fotografavimo režimą, 
paspauskite iki pusės užrakto atleidimo 
mygtuką.

Mygtukas K

Kai rodoma Išmaniuoju nuotraukos valdikliu 
padaryta nuotrauka, geriausią kadrą galima 
pasirinkti paspaudžiant 3. Paspauskite 4 arba 
2, kad peržiūrėtumėte kitas sekos nuotraukas 
ir spauskite J, kad pasirinktumėte esamą 
nuotrauką kaip geriausią kadrą. Norėdami vėl 
įjungti įprastą atkūrimą, spauskite D.

Atkreipkite dėmesį, kad geriausio kadro 
parinkimas pasiekiamas tik jei padarius 
nuotrauką & (funkcijų) meniu elementui 
Number of shots saved (įrašytų kadrų 
skaičius) yra nurodyta vertė Z.
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❚❚ Nuotraukų trynimas
Paspaudus O rodant nuotrauką, padarytą 
Išmaniuoju nuotraukos valdikliu, pateikiamas 
patvirtinimo dialogo langas. Norėdami ištrinti 
geriausią kadrą ir kandidatus į jį, dar kartą 
paspauskite O. Norėdami užverti langą 
neištrynę nuotraukų, paspauskite K. 
Atminkite: panaikintų nuotraukų atkurti 
neįmanoma.

A Atskirų nuotraukų trynimas
Paspaudus mygtuką O geriausio kadro pasirinkimo 
dialogo lange, parodomos toliau pateiktos 
parinktys. Kryptiniu valdikliu pažymėkite parinktį ir 
spauskite J, kad pasirinktumėte.
• This image (šis vaizdas): trinama rodoma nuotrauka 

(atkreipkite dėmesį, kad nuotraukos, pasirinktos 
kaip geriausias kadras, ištrinti negalima).

• All except best shot (visi išskyrus geriausią kadrą): 
ištrinkite kandidatus į geriausią kadrą, tačiau ne nuotrauką, kuri šiuo metu yra 
parinkta geriausiu kadru.

Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Norėdami ištrinti pasirinktą vaizdą arba 
vaizdus, pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J.

Mygtukas O
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Trumpoms filmų vinjetėms su nuotraukomis įrašyti. Kaskart atleidus 
užraktą, fotoaparatas įrašo nejudantį vaizdą ir maždaug 1,6 sek. trukmės 
filmuotą medžiagą. Peržiūrint Momentinio judesio vaizdo rezultatus 
fotoaparatu, pirmiausiai bus parodytas maždaug 4 sek. trukmės 
sulėtintas filmas, po kurio bus pateiktas nejudantis vaizdas.

1 Nurodykite režimą z.

2 Sukomponuokite nuotrauką.

z Nuotraukų jungimas su trumpomis filmų vinjetėmis 
(Momentinio judesio vaizdo režimas)

Pasukite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį 
z (Momentinis judesio vaizdas).

Sukomponuokite nuotrauką, kad jūsų 
objektas būtų kadro centre.
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3 Pradėkite įrašymą į buferį.

4 Fotografuokite.
Sklandžiai iki galo nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką. Fotoaparatas įrašys 
nuotrauką kartu su prieš ją pateikiama apie 
1,6 sek. trukmės filmuota medžiaga, kuri 
baigiasi iki pat galo nuspaudus užrakto 
atleidimo mygtuką. Atminkite, kad tai gali 
šiek tiek užtrukti. Pasibaigus įrašymui, 
parodoma nuotrauka (kelioms 
sekundėms).

Kad sufokusuotumėte, paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės 
(0 34). Fotoaparatui pradėjus įrašinėti 
filmuotą medžiagą į atminties buferį, bus 
rodoma piktograma &.

A Įrašymas į buferį
Įrašymas į buferį pradedamas iki pusės paspaudus užrakto atleidimo mygtuką ir 
baigiamas maždaug po 90 sekundžių arba tada, kai užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaudžiamas iki galo.

Užrakto atleidimo 
mygtukas paspaustas 

iki pusės, kad būtų 
sufokusuota

Užrakto atleidimo 
mygtukas nuspaustas 

iki galo
Fotografavimas 

baigtas

Įrašymas į buferį
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AMomentinio judesio vaizdo režimas
Filmavimo mygtuku filmuoti neleidžiama, be to, neveikia blykstė.

A& (funkcijų) meniu (0 11)
Momentinio judesio vaizdo režimu paspaudus &, rodomi toliau pateikti 
elementai:

1 Fotografavimo režimas .................................. 6
2 Exposure mode (ekspozicijos režimas) ...161
3 Shutter speed (užrakto greitis) ........... 68, 70
4 Aperture (diafragma)............................. 69, 70
5 ISO sensitivity (ISO jautrumas) .................172
6 Movie before/after (filmas prieš/po) ........ 91

File format (failų formatas) ......................... 92
Audio (garsas) ................................................92

1 2

6

3
4
5
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❚❚ Movie Before/After (filmas prieš/po)
& (funkcijų) meniu elementą Movie before/after (filmas prieš/po) 
(0 90) naudokite, norėdami pasirinkti, ar Momentinių judesio vaizdų 
filmo dalys pasibaigs iki galo nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ar 
maždaug po 0,6 sek. (0 88). Jei parenkama 1.6 s : 0 s (1,6 sek. : 0 sek.), 
tuomet nuotrauka, naudota Momentiniam judesio vaizdui, bus 
paskutinis filmo kadras.

1.0 s : 0.6 s 
(1,0 sek. : 0,6 sek.)

Filmuota medžiaga prasideda likus maždaug sekundei iki užrakto 
atleidimo mygtuko nuspaudimo iki galo ir baigiasi maždaug po 
0,6 sek.

1.6 s : 0 s 
(1,6 sek. : 0 sek.)

Fotoaparatas įrašo apie 1,6 sek. filmuotos medžiagos, kuri baigiasi 
nuspaudus iki galo užrakto atleidimo mygtuką.

Užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaustas iki pusės

Užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaustas iki galo

1,0 sek. 0,6 sek.

Filmuota medžiaga

Užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaustas iki pusės

Užrakto atleidimo mygtukas 
nuspaustas iki galo

1,6 sek.

Filmuota medžiaga
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❚❚ File Format (failų formatas)
& meniu parinktis File format (failų formatas) gali būti naudojami 
momentinio judesio vaizdo failo formatui pasirinkti.

❚❚ Audio (garsas)

NMS files 
(NMS failai)

Momentiniai judesio vaizdai įrašomi kaip 4 sek. trukmės MOV failas ir 
JPEG vaizdas. Momentinius judesio vaizdus galima peržiūrėti tik 
fotoaparato ekrane arba naudojant programą ViewNX-i (0 140).

MOV file 
(MOV failas)

Momentiniai judesio vaizdai įrašomi kaip 10 sek. trukmės MOV 
formato failai, kuriuos galima peržiūrėti įvairiomis kompiuterio 
programomis. Momentinis judesio vaizdas baigus fotografuoti iškart 
nerodomas (0 89). Informacijos apie Momentinio judesio vaizdų 
peržiūrą rasite p. 46.

Norėdami filmavimo pradžioje kartu su 
Momentiniais judesio vaizdais įrašyti apie 
keturių minučių trukmės garso takelį, kryptiniu 
valdikliu ir mygtuku J per meniu & (funkcijų) 
pasirinkite parametro Audio (garsas) vertę 
Ambient (aplinka). Momentinis judesio 
vaizdus taip pat galima įrašyti su fonine 
muzika (Background music (foninė muzika)) 
arba be garso (None (nieko)).
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Momentinių judesio vaizdų peržiūra

Momentinių judesio vaizdų trynimas
Kad ištrintumėte esamą Momentinį judesio 
vaizdą, paspauskite O. Pasirodys patvirtinimo 
dialogo langas. Vėl spauskite mygtuką O, kad 
ištrintumėte nuotrauką bei filmą ir grįžtumėte 
į atkūrimo režimą arba, jei filmo trinti nenorite, 
spauskite K. Atkreipkite dėmesį, kad kartą 
ištrintų Momentinių judesio vaizdų negalima 
atkurti.

Paspauskite K ir kryptiniu valdikliu parodykite 
Momentinį judesio vaizdą (0 37; Momentiniai 
judesio vaizdai pažymėti piktograma z). Jei 
paspausite J arba paliesite piktogramą M, kai 
rodomas Momentinis judesio vaizdas, bus 
rodoma sulėtinta, per maždaug 4 sek. atkurta 
filmo dalis, po to pateikiant nuotrauką. 
Atkūrimas papildomas garso takeliu, kuris 
parenkamas parinktimi Audio (garsas) 
(0 92). Norėdami baigti atkūrimą ir grįžti į 
fotografavimo režimą, paspauskite iki pusės 
užrakto atleidimo mygtuką.

Mygtukas K

Mygtukas O
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Išsamiau apie fotografiją
Šiame skyriuje aprašomos kitos funkcijos, kurias galima naudoti 
fotografuojant.

Tiesioginio vaizdo valdiklis suteikia galimybę 
pamatyti, kokios įtakos galutinei nuotraukai turi 
kiekvieno valdiklio pakeitimai. Tiesioginio vaizdo 
valdikliai pasiekiami įjungus bet kurį iš dešinėje 
nurodytų režimų (jei režimas – ne automatinis, 
tiesioginio vaizdo valdikliai pasiekiami tik parinkus 
ekspozicijos režimą h Scene auto selector 
(automatinis scenos parinkimo valdiklis), 0 161). 
Išplėstinio filmo režimu tiesioginio vaizdo valdikliai taikomi HD raiškos, 
pagreitintiems, peršokančių kadrų ir 4 sekundžių filmams. Įjungus 
geriausio momento užfiksavimo režimą, tiesioginio vaizdo valdikliai 
taikomi aktyviojo pasirinkimo ir sulėtintos peržiūros funkcijoms, tačiau 
valdiklis Y Active D-Lighting (aktyvusis D-Lighting) neveikia.

1 Pasirinkite tiesioginio vaizdo valdymą.

2 Pasirinkite nustatymą.

Tiesioginis vaizdo valdymas

Spauskite J fotografavimo ekrane, tada 
pažymėkite parinktį ir paspauskite J 
peržiūrėti pasirinktą valdiklį. Daugiau 
informacijos rasite 95 p.

Pasukite kryptinį valdiklį, kad 
nustatytumėte valdymo parinktį, 
vadovaudamiesi peržiūra ekrane. Kai 
valdomas elementas sureguliuojamas 
pagal poreikius, spauskite J. Daugiau 
informacijos apie tai, kaip naudotis 
kūrybingų efektų ratuku, žr. 96 p.
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Y Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting): 
išsaugokite detales šviesiose srityse ir 
šešėliuose, išlaikydami natūralų kontrastą.

Padidinti efektą

Sumažinti efektą
Aktyvusis D-Lighting: 

aukštas
Aktyvusis D-Lighting: 

žemas

5 Background softening (fono sušvelninimas): 
sušvelninkite fono detales, kad objektas 
išsiskirtų arba padarykite foną ir priekinį planą 
ryškiais.

Paryškinti foną

Sušvelninti foną

Fonas ryškus Fonas sušvelnintas

6 Motion control (judesio valdymas, tik automatiu 
režimu): atskleiskite judesį, suliedami judančius 
objektus arba sustabdykite judesį, aiškiai 
užfiksuodami judančius objektus.

Sustabdyti judesį

Sulieti judesį

Sustabdyti judesį Sulieti judesį
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E Brightness control (šviesumo valdymas): 
pašviesinkite arba patamsinkite nuotraukas.

Šviesiau

TamsiauŠviesiau Tamsiau

4 Creative palette (kūrybingų efektų ratukas): kūrybingo efekto pasirinkimui 
pasukite kryptinį valdiklį arba pirštu pasukite kūrybingų efektų ratuką 
ekrane. Pasirinktas efektas bus matomas ekrane ir palaipsniui kis, sukant 
ratuką (norėdami atstatyti ratuką, palieskite Reset (atstatyti), kai 
rodomas kūrybingų efektų ratuko žymeklis).

Nuotraukos ir filmai įrašomi su parinktu efektu, tačiau nepamirškite, kad 
po fotografavimo parinktys nepasiekiamos, kai rodomas kūrybingų 
efektų ratukas (0 111).

D Tiesioginis vaizdo valdymas
Kai veikia tiesioginio vaizdo valdymo režimas, nepertraukiamo fotografavimo 
funkcija nepasiekiama (0 97) ir negalima naudoti integruotos blykstės.
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Fotografuokite nepertraukiamo fotografavimo nuotraukų seriją.

1 Parodykite atleidimo režimo parinktis.

2 Pasirinkite I.

3 Pasirinkite kadrų greitį.
Pažymėkite pageidaujamą kadrų greitį ir 
spauskite J. Kadrų greitis išreiškiamas kaip 
kadrų skaičius, įrašomas per sekundę (fps). 
Galite pasirinkti 5, 10, 20, 30 ir 60 fps kadrų 
greičius (atitinkamai I, Q, R, S ir 
T). Maksimalus kadrų greitis, kurį galima 
padaryti per vieną seriją, yra 20 (išskyrus 
atvejus, kai parinktas I).

4 Sukomponuokite objektą ir fotografuokite.

Nepertraukiamas režimas

Kad būtų pateiktos atleidimo režimo 
parinktys, paspauskite 4 (C).

Pažymėkite I (nepertraukiamas) ir 
spauskite 2, kad būtų parodytos kadrų 
greičio parinktys.

Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki 
galo, kad fotografuotumėte seriją.



98

t

D Nepertraukiamas režimas
Kai pasirinktas I, padaroma tik viena nuotrauka, jei blykstė suveikia. Parinkus 
10, 20, 30 arba 60 fps, integruota blykstė nesuveikia.

Kol nuotraukos įrašomos į atminties kortelę, šviečia atminties kortelės prieigos 
lemputė. Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas ir įrašymo į atminties kortelę 
greitį, įrašymas gali šiek tiek užtrukti. Jeigu įrašant nuotraukas išsikraus 
akumuliatorius, užrakto atleidimo funkcija bus išjungta, o likusios nuotraukos 
bus perkeltos į atminties kortelę.

Nepertraukiamo fotografavimo funkcija nepasiekiama naudojant tiesioginio 
vaizdo valdiklius (0 94) arba autoportreto, kitais kūrybingais režimais, geriausio 
momento užfiksavimo režimu, išplėstiniu filmo arba Momentinio judesio vaizdo 
režimais.

A Nepertraukiamo fotografavimo režimu padarytų nuotraukų peržiūra
Kiekviena serija atkuriama kaip grupė. Tai galima pakeisti naudojant atkūrimo 
meniu elementą Sequence display options (sekos rodymo parinktys) 
(0 152).

A Buferio dydis
Fotoaparate yra laikinam saugojimui skirtas 
atminties buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol 
nuotraukos įrašomos į atminties kortelę. Apytikslis 
vaizdų skaičius, kurį galima įrašyti į atminties buferį 
esant dabartiniams nustatymams, parodomas iki 
pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką (šis 
skaičius yra tik apytikslis, jis kinta atsižvelgiant į 
fotografavimo sąlygas). Paveikslėlyje pateikiamas 
rodinys, kai buferyje lieka vietos maždaug 20 nuotraukų.

A Vienas kadras
Norėdami padaryti tik vieną nuotrauką kaskart paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką iki galo, atleidimo režimu pasirinkite 8 (vienas kadras). Vienas kadras 
sporto režimu nepasiekiamas.
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Automatinis laikmatis skirtas atidėti užrakto atleidimą iki 10 ar 
2 sekundžių, iki galo nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.

1 Parodykite atleidimo režimo parinktis.

2 Pasirinkite E.

3 Nurodykite pageidaujamą automatinio laikmačio parinktį.

4 Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo.
Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo arba padėkite jį ant stabilaus, 
lygaus pagrindo.

Automatinio laikmačio režimai

Kad būtų pateiktos atleidimo režimo 
parinktys, paspauskite 4 (C).

Pažymėkite E (automatinis laikmatis) ir 
spauskite 2, kad būtų parodytos 
automatinio laikmačio parinktys.

Kryptiniu valdikliu pažymėkite c arba a 
ir paspauskite J.
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5 Sukomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.

Įsidėmėkite, kad fotoaparatui nesugebant sufokusuoti ar kitose 
situacijose, kai užrakto neįmanoma atleisti, laikmatis gali neįsijungti ir 
nuotrauka gali būti nepadaryta. Išjungus fotoaparatą, automatinio 
laikmačio funkcija atšaukiama.

Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki 
pusės, kad sufokusuotumėte, ir 
nuspauskite jį iki galo. Pradės mirksėti 
automatinio laikmačio lemputė ir pasigirs 
garsinis signalas. Likus dviem sekundėms 
iki fotografavimo lemputė nustos mirksėti 
ir garsinis signalas padažnės.

A Filmo režimas
Norėdami įrašyti filmus su automatiniu laikmačiu, pasirinkite išplėstinį filmo 
režimą ir naudokite filmavimo mygtuką, kad įjungtumėte laikmatį. Filmo 
įrašymas užbaigiamas nuspaudus filmavimo mygtuką antrą kartą.

A Blykstės pakėlimas
Režimuose P, S, A arba M paspauskite blykstės atidarymo mygtuką, kad prieš 
fotografuodami pakeltumėte blykstę. Fotografavimas bus pertrauktas, jei blykstė 
bus pakelta laikmačiui vykdant atbulinio skaičiavimo procedūrą.

A Taip pat žr.
Informacijos apie automatinio laikmačio garso signalo valdymą rasite p. 197.
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Ekspozicijos kompensavimo funkcija naudojama keisti fotoaparato 
siūlomą ekspozicijos vertę, kad nuotraukos būtų šviesesnės arba 
tamsesnės.

1 Peržiūrėkite ekspozicijos kompensavimo parinktis.

2 Pasirinkite vertę.

Standartinę ekspoziciją galima atkurti ekspozicijos kompensavimą 
nustačius į ±0. P, S arba A režimais, išjungus fotoaparatą, ekspozicijos 
kompensavimo vertė neatstatoma.

Ekspozicijos kompensavimas

–1 EV Be kompensavimo +1 EV

Norėdami parodyti ekspozicijos 
kompensavimo parinktis, spauskite 2 (E).

Kryptiniu valdikliu pasirinkite iš verčių nuo 
–3 EV (eksponavimas per trumpai) iki +3 EV 
(eksponavimas per ilgai), žingsneliais po 
1/3 EV. Apskritai, naudojant teigiamas 
vertes, vaizdas būna šviesesnis, o 
naudojant neigiamas – tamsesnis.

A Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimas yra veiksmingiausias naudojant jį su centruotu arba 
taškiniu matavimu (0 166).

A Integruota blykstė
Naudojant integruotą blykstę, ekspozicijos kompensavimas turi įtakos ir fono 
ekspozicijai, ir blykstės galingumui.
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Naudokite integruotą blykstę, kai reikalingas papildomas apšvietimas 
esant prastai apšviestam objektui arba pageidaujant „užpildyti“ 
(apšviesti) objektus su apšviestu fonu. Integruota blykstė pasiekiama 
toliau išvardintais fotografavimo režimais, tačiau atkreipkite dėmesį, kad 
kai kurie fotoaparato nustatymai automatiškai išjungia integruotą 
blykstę:

Automatinio atidarymo režimai
Veikiant C (automatiniu) režimu ir kai w (kūrybingu) režimu nurodyta 
kita parinktis nei HDR (5), paprasta panorama (p), naktinis 
kraštovaizdis (j) arba kraštovaizdis (l), blykstė atsidaro automatiškai ir 
prireikus suveikia.

1 Pasirinkite blykstės režimą.

2 Fotografuokite.

Integruota blykstė

Kryptiniu valdikliu paspauskite 3 (N), kad 
būtų parodytas blyksčių režimų sąrašas. 
Tada kryptiniu valdikliu pažymėkite 
pageidaujamą režimą ir pasirinkite 
paspausdami J.

Nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki 
pusės, ir tada nuspauskite iki galo, kad 
fotografuotumėte. Blykstė atsidarys ir 
prireikus suveiks.
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❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blyksčių režimai:
• o (automatinė blykstė): esant prastam apšvietimui arba kai objektą 

apšviečia foninis apšvietimas, blykstė atsidaro automatiškai, kai iki 
pusės paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas ir prireikus suveikia.

• n (automatinis su raudonų akių efekto mažinimo funkcija): 
naudokite portretams daryti. Blykstė atsidaro ir prireikus suveikia, bet 
prieš jai suveikiant, įsijungia raudonų akių efekto mažinimo lemputė, 
kad sumažintų „raudonų akių“ efektą.

• s (išjungta): blykstė nesuveikia.
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Rankinio atidarymo režimai
Veikiant P, S, A, M ir autoportreto režimais, blykstę reikia pakelti ranka. 
Blykstės neapkėlus ji nesuveiks.

1 Pakelkite blykstę.

2 Pasirinkite blykstės režimą.

3 Fotografuokite.

Paspauskite blykstės atidarymo mygtuką 
jai pakelti.

Blykstės atidarymo 
mygtukas

Kryptiniu valdikliu paspauskite 3 (N), kad 
būtų parodytas blyksčių režimų sąrašas. 
Tada kryptiniu valdikliu pažymėkite 
pageidaujamą režimą ir pasirinkite 
paspausdami J.

Blykstė suveikia su kiekvienu kadru. Kad 
išjungtumėte blykstę, švelniai nuspauskite 
ją žemyn, kad užsifiksuotų. 
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❚❚ Blykstės režimai
Galimi šie blyksčių režimai:
• N (detalių paryškinimo blykstė): blykstė suveikia su kiekvienu kadru.
• NY (raudonų akių efekto mažinimas): naudokite portretams daryti. 

Blykstė suveikia su kiekvienu kadru, bet prieš jai suveikiant, įsijungia 
raudonų akių efekto mažinimo lemputė, kad sumažintų „raudonų akių“ 
efektą.

• NYp (raudonų akių efekto mažinimas su lėta sinchronizacija): kaip ir 
„raudonų akių efekto mažinimo“ atveju, tik užrakto greitis automatiškai 
sumažinamas, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas nakties metu 
arba esant menkam apšvietimui. Naudojama norint portretuose 
įamžinti foninį apšvietimą. Pasiekiama tik režimais P ir A.

• Np (detalių paryškinimo blykstė + lėta sinchronizacija): kaip ir „detalių 
paryškinimo blykstės“ atveju, tik užrakto greitis automatiškai 
sumažinamas, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas nakties metu 
arba esant menkam apšvietimui. Naudokite, kai norėsite 
nufotografuoti ir objektą, ir foną. Pasiekiama tik režimais P ir A.

• Nr (galinė diafragma + lėta sinchronizacija): kaip ir „galinės 
diafragmos sinchronizacijos“ atveju (toliau), tik užrakto greitis 
automatiškai sumažinamas, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas 
nakties metu arba esant menkam apšvietimui. Naudokite, kai norėsite 
nufotografuoti ir objektą, ir foną. Pasiekiama tik režimais P ir A.

• Nq (galinės diafragmos sinchronizacija): blykstė suveikia prieš pat 
užsidarant užraktui, paskleisdama šviesos srautą už judančių šviesos 
šaltinių, kaip parodyta apačioje dešinėje. Pasiekiama tik režimais S ir M.

Priekinės diafragmos sinchronizacija Galinės diafragmos sinchronizacija
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D Blykstės pakėlimas
Naudojant blykstę, reikia užtikrinti, kad ji būtų 
visiškai pakelta (kaip parodyta dešinėje). 
Fotografavimo metu nelieskite blykstės.

A Integruotosios blykstės nuleidimas
Norėdami taupyti energiją, kai blykstė 
nenaudojama, nuspauskite ją švelniai žemyn, kol 
užsifiksuos fiksatorius. Nenaudokite jėgos. Jei nebus 
paisoma šios atsargumo priemonės, gaminys gali 
sugesti.

A Blykstės parengties daviklis
Blykstės parengties daviklis (N) užsidega, kai blykstė visiškai įkraunama iki pusės 
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką.
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A Integruotos blykstės naudojimas
Jeigu blykstė panaudojama daug kartų per trumpą laiko tarpą, ji ir užraktas gali 
būti laikinai išjungti, kad būtų apsaugota blykstė. Po trumpos pertraukėlės 
galima fotografuoti toliau.

Naudojant blykstę ir parinkus didelį ISO jautrumą, arti fotoaparato esantys 
objektai gali būti eksponuojami per ilgai.

Norėdami išvengti vinjetavimo, nuimkite objektyvo dangtelius ir fotografuokite 
mažiausiai 0,6 m atstumu. Kai kurie objektyvai gali sukelti vinjetavimo efektą 
esant didesniam atstumui arba kliudyti veikti raudonų akių efekto mažinimo 
lemputei ir taip slopinti raudonų akių efekto mažinimo funkciją. Toliau 
pateiktuose paveikslėliuose parodytas vinjetavimo efektas, kurį sukelia 
objektyvų metami šešėliai naudojant integruotą blykstę.

Šešėlis Vinjetavimas

A Taip pat žr.
Informacijos apie blykstės lygio reguliavimą rasite p. 192.

A Diafragma, jautrumas ir blykstės veikimo nuotolis
Blykstės veikimo nuotolis kinta atsižvelgiant į jautrumą (ISO atitikmuo) ir 
diafragmą.
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Norėdami sukadruoti autoportretus ekrane, apsukite jį kaip parodyta, ir 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 Apsukite ekraną.

Autoportretai

Fotoaparatas parenka autoportreto 
režimą.
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2 Sureguliuokite nustatymus.
Šiuos nustatymus galima reguliuoti naudojant lietimui jautrius 
valdymo elementus:

3 Fotografuokite.

4 Išeikite iš autoportreto režimo.

Odos tonų švelninimas

Automatinis laikmatis

Ekspozicijos kompensavimas

V Skin softening (odos tonų 
švelninimas)

Palieskite, norėdami įjungti arba išjungti odos tonų 
švelninimą. Įjungus odos tonų švelninimo funkciją, 
fotoaparatas sušvelnina portreto objektų 
(daugiausiai trijų) odos tonus, bet atkreipkite 
dėmesį, kad efekto ekrane peržiūrėti negalima.

E Self-timer (automatinis 
laikmatis)

Palieskite, kad peržiūrėtumėte automatinio 
laikmačio nustatymus taip: 2 sek. laikmatis, 10 sek. 
laikmatis ir laikmatis išjungtas.

E
Exposure compensation 
(ekspozicijos 
kompensavimas)

Palieskite ekspozicijos rodiklį ekspozicijos 
kompensacijai sureguliuoti (0 101) ir palieskite 
0, kad išeitumėte, kai baigėte reguliuoti 
nustatymus.

Palieskite ekraną, kad sufokusuotumėte 
pasirinktą objektą ir fotografuokite arba 
paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki 
pusės, kad sufokusuotumėte ir iki galo, kad 
fotografuotumėte. Filmavimui naudokite 
filmavimo mygtuką. Filmai įrašomi 
1 080/30p parametrais.

Pakeitus ekrano padėtį iš autoportreto 
padėties, užbaigiamas autoportreto 
režimas.
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A Autoportreto režimas
Jutiklinio ekrano valdikliai autoportreto režime visada pasiekiami, 
nepriklausomai nuo sąrankos meniu nurodytos parinkties Touch-screen 
controls (jutiklinio ekrano valdikliai) parametrų (0 194). Visi kiti valdikliai, 
išskyrus maitinimo jungiklį ir užrakto atleidimo mygtuką, filmavimo ir blykstės 
atidarymo mygtuką yra išjungti. Naudokite blykstės atidarymo mygtuką, kad 
prireikus pakeltumėte blykstę. Blykstė suveikia n (automatiniame su raudonų 
akių efekto mažinimo funkcija) režime. Fotografuojant autoportreto režime ir 
parinkus vaizdo kokybę NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + 
JPEG aukšta kokybė), nuotrauka įrašoma kaip aukštos kokybės JPEG formato 
vaizdas.

Jei sąrankos meniu elementui Self-portrait mode (autoportreto režimas) 
pasirinktas parametras Off (išjungta) (0 197), apvertus ekraną, fotoaparatas 
nepereis į autoportreto režimą, o nuotrauka bus padaryta režimu, nurodytu 
režimo pasirinkimo ratuku.
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C automatinis, w kūrybingas ir autoportreto režimai
Rinkitės vieną iš šių parinkčių.

a Sporto režimas

Fotografavimo liečiant parinktys

Palieskite piktogramą, parodytą dešinėje, kad 
pasirinktumėte veiksmą, atliekamą palietus 
ekraną fotografavimo režimu. Galimos 
parinktys keičiasi atsižvelgiant į fotografavimo 
ir fokusavimo režimą.

3 Kai paliesite objektą ekrane, fotoaparatas jį sufokusuos ir nufotografuos.

4

Palieskite ekraną, kad nustatytumėte fokusavimo sritį, kai kūrybingame 
režime pasirinktas Night landscape (naktinis kraštovaizdis), 
Landscape (kraštovaizdis) arba Close-up (stambiu planu). Norėdami 
sufokusuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.

7 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.

4
Palieskite ekraną, kad nustatytumėte fokusavimo sritį. Norėdami 
sufokusuoti, paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.

7 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.
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Režimai P, S, A ir M
Veiksmas, atliekamas palietus ekraną, priklauso nuo to, ar fotoaparatas 
veikia automatinio, ar rankinio fokusavimo režimu.

❚❚ Automatinio fokusavimo režimai
Automatinio fokusavimo režimais siūlomos šios parinktys (AF-A, AF-S ir 
AF-C).

❚❚ Rankinio fokusavimo režimas
Rankinio fokusavimo režimu galimos šios parinktys.

3 Kai paliesite objektą ekrane, fotoaparatas jį sufokusuos ir nufotografuos.

4
Palieskite ekraną, kad nustatytumėte fokusavimo sritį, kai AF sričių režimu 
pasirinktas vieno taško AF (0 188). Norėdami sufokusuoti, paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki pusės.

6
Palieskite objektą, kad pradėtumėte sekimą, kai AF sričių režimu 
pasirinktas objekto sekimas (0 188).

7 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.

3
Jei paliesite ekraną, fotoaparatas padarys nuotrauką prieš tai 
nesufokusavęs.

5 Palieskite objektą, kad ekrane jį matytumėte padidintą (0 186).

7 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.
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v Išplėstinis filmo režimas
Veiksmas, atliekamas palietus ekraną, priklauso nuo to, ar fotoaparatas 
veikia automatinio, ar rankinio fokusavimo režimu.

❚❚ Automatinio fokusavimo režimai
Automatinio fokusavimo režimais siūlomos šios parinktys (AF-F ir AF-S).

❚❚ Rankinio fokusavimo režimas
Rankinio fokusavimo režimu galimos šios parinktys.

8
Norėdami sufokusuoti, kai esant AF sričių režimui pasirinkta automatinės 
srities AF arba vieno taško AF (0 188), palieskite objektą ekrane.

6
Palieskite objektą, kad pradėtumėte sekimą, kai AF sričių režimu 
pasirinktas objekto sekimas (0 188).

9 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.

5 Palieskite objektą, kad ekrane jį matytumėte padidintą (0 186).

9 Fotografavimo metu ekrano palietimas nieko nekeis.

D Nepalaikomi režimai
Fotografavimo paliečiant parinktys nepasiekiamos geriausio momento 
užfiksavimo ir Momentinio judesio vaizdo režimais arba kai išplėstiniame filmo 
režime pasirinktas 4K movie (4K filmas).

D Fotografavimas naudojant fotografavimo paliečiant parinktis
Venkite liesti per stipriai. Fotoaparatas gali pajudėti užrakto atleidimo metu ir 
sulieti nuotraukas.

Užrakto atleidimo mygtukas gali būti naudojamas fokusuoti ir fotografuoti net 
kai rodoma piktograma 3, rodanti, jog fotografavimo paliečiant parinktys veikia. 
Norėdami fotografuoti nepertraukiamo fotografavimo režimu (0 97) arba filmo 
įrašymo metu, naudokite užrakto atleidimo mygtuką. Liesti fotografavimo 
parinktis ekrane galite tik tada, kai norite daryti po vieną nuotrauką 
nepertraukiamo fotografavimo režimu. Filmo įrašymo metu šiuo būdu 
fotografuoti negalėsite. Kai veikia automatinio laikmačio režimas (0 99), palietus 
ekraną užfiksuojamas židinys ir paleidžiamas laikmatis. Nuotrauka bus padaryta 
po dešimties arba dviejų sekundžių.
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Wi-Fi

Per Wi-Fi belaidžius tinklus fotoaparatą galima prijungti prie išmaniojo 
įrenginio (išmaniojo telefono ar planšetės), kuriame veikia Nikon skirta 
programėlė Wireless Mobile Utility (0 118).

Kaip galima išnaudoti Wi-Fi

Nuotraukų atsisiuntimas

Nuotolinis valdymas

AWireless Mobile Utility programėlės diegimas
1 Suraskite programėlę.

Išmaniuoju prietaisu prisijunkite prie tarnybos Google Play, App Store ar kitos 
programėlių parduotuvės ir susiraskite „Wireless Mobile Utility“. Daugiau 
informacijos rasite išmaniojo įrenginio instrukcijose.

2 Įdiekite programėlę.
Perskaitykite programėlės aprašymą ir įdiekite ją. Wireless Mobile Utility PDF 
vadovą galima atsisiųsti šiais adresais:
• Android: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/
• iOS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Android iOS
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Esant numatytiesiems nustatymams, belaidžio tinklo apsauga 
neįjungiama. Prieš prisijungdami įjunkite fotoaparato belaidžio ryšio 
apsaugą.

❚❚ Belaidžio ryšio apsaugos įjungimas
Norėdami įjungti belaidžio ryšio apsaugą, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus.

1 Pasirinkite elementą Wi-Fi connection type (Wi-Fi ryšio tipas).

2 Įjunkite šifravimą.

Belaidžio ryšio apsauga

Wi-Fi meniu pasirinkite elementą Wi-Fi 
connection type (Wi-Fi ryšio tipas).

Pasirinkite Authentication/encryption 
(autentifikavimas/šifravimas), kad būtų 
rodomos šifravimo parinktys. Pažymėkite 
WPA2-PSK-AES ir spauskite J, kad 
įjungtumėte belaidžio ryšio apsaugą. 
Dabar jungiantis prie fotoaparato reikės 
įvesti slaptažodį. Numatytasis slaptažodis 
yra „NIKON_J5“ (esamą slaptažodį bet kada 
galima peržiūrėti Wi-Fi meniu pasirinkus 
parametrą Current settings (esami 
nustatymai)). Kad būtų galima prisijungti 
be slaptažodžio, Authentication/
encryption (autentifikavimas/
šifravimas) nurodykite parinktį Open 
(atvira).
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❚❚ Slaptažodžio keitimas
Slaptažodį galima pakeisti taip, kaip aprašyta žemiau. Slaptažodį galima 
pakeisti tik tuomet, kai Wi-Fi meniu elementui Authentication/
encryption (autentifikavimas/šifravimas) nurodyta parinktis WPA2-
PSK-AES.

1 Pasirinkite Wi-Fi connection type (Wi-Fi ryšio tipas) > Password 
(slaptažodis).

2 Įveskite slaptažodį.
Dešiniau iliustruojamas teksto įvedimo 
dialogas su esamu slaptažodžiu (pagal 
numatytuosius nustatymus „NIKON_J5“) 
slaptažodžio įvedimo srityje. Palieskite, kad 
pažymėtumėte simbolius slaptažodžio 
įvedimo srityje arba sukite komandų 
ratuką, kad perkeltumėte žymiklį. 
Norėdami įvesti naują raidę esamoje 
žymiklio vietoje, palieskite mygtukus 
klaviatūros srityje arba pažymėkite 
simbolius naudodami kryptinį valdiklį, ir 
spauskite J. Jei norite perjungti didžiąsias 
ir mažąsias raides, skaičius arba simbolius, 
paspauskite mygtuką Fn arba palieskite 
keitimo klavišą.

Slaptažodžiai gali būti nuo 8 iki 36 ženklų 
ilgio. Įvedę slaptažodį, palieskite N. 
Slaptažodį galima peržiūrėti bet kuriuo 
metu, Wi-Fi meniu pasirinkus Current 
settings (esami nustatymai).

Wi-Fi meniu pasirinkite Wi-Fi connection 
type (Wi-Fi ryšio tipas), tuomet 
pažymėkite Password (slaptažodis) ir 
paspauskite J.

Keitimo klavišas

Slaptažodžio sritis

Klaviatūros sritis
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D Saugumas
Nors vienas belaidį ryšį palaikančio įrenginio pranašumų yra galimybė kitiems 
laisvai prisijungti ir belaidžiu ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono 
ribose, nesiimant saugumo priemonių, gali atsitikti šie dalykai:
• Duomenų vagystė: nusikaltėliai gali perimti belaidžiu ryšiu perduodamus 

duomenis ir pavogti naudotojo ID, slaptažodžius ir kitą asmeninę informaciją.
• Neleistina prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti 

duomenis arba atlikti kitokius kenkėjiškus veiksmus. Atminkite, kad dėl 
belaidžių tinklų struktūros tam tikros specializuotos atakos gali suteikti 
neleistiną prieigą net ir įjungus apsaugą.

AWi-Fi ryšio tipas
Be autentifikavimo/šifravimo ir slaptažodį 
parinkčių, Wi-Fi connection type (Wi-Fi ryšio 
tipas) meniu sudaro šie elementai:
• SSID: pasirinkite fotoaparato SSID (tinklo 

pavadinimą). SSID įvedimo procesas atliekamas 
tokiu pačiu būdu, kaip ir slaptažodžio 
redagavimas.

• Channel (kanalas): belaidžio ryšio kanalas, 
naudojamas belaidžiam ryšiui užmegzti. Spauskite 1 arba 3 ir nurodykite 
kanalą nuo 1 iki 11 ir spauskite J, kad pasirinktumėte.

• Subnet mask/DHCP server IP address (potinklio šablonas/DHCP serverio IP adresas): 
rekomenduojame naudoti numatytąją potinklio kaukę šabloną (255.255.255.0) 
ir DHCP serverio IP adresą (192.168.0.1).

• Reset Wi-Fi settings (atstatyti Wi-Fi nustatymus): 
pasirinkite Yes (taip), kad atstatytumėte 
belaidžio ryšio nustatymus į numatytąsias vertes.

A Current Settings (esami nustatymai)
Kad pamatytumėte esamą SSID, autentifikavimo/šifravimo nustatymus, 
slaptažodį, kanalą, potinklio šabloną ir DHCP serverio IP adresą, pasirinkite 
Current settings (esami nustatymai).
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Prieš prisijungdami Wi-Fi (belaidžiu LAN) ryšiu, įdiekite programėlę 
Wireless Mobile Utility į savo išmanųjį įrenginį, suderintą su Android 
arba iOS.

Android ir iOS: jungimasis per SSID
Prieš prijungdami, įjunkite Wi-Fi išmaniajame įrenginyje. Daugiau 
informacijos rasite išmaniojo įrenginio dokumentacijoje.

1 Paspauskite mygtuką F (Wi-Fi).

2 Pasirinkite fotoaparato SSID.
Išmaniajame įrenginyje pasirinkite Settings (nustatymai) > Wi-Fi ir 
pasirinkite fotoaparato SSID, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi. Jei 
jungiatės pirmą kartą po slaptažodžio nustatymų pakeitimo (0 116), 
paraginus, įveskite naująjį slaptažodį.

3 Paleiskite Wireless Mobile Utility.
Paleiskite Wireless Mobile Utility kopiją, įdiegtą išmaniajame 
įrenginyje. Išsamesnės informacijos rasite Wireless Mobile Utility 
vadove (0 114).

Prisijungimas per Wi-Fi

Bus rodomas fotoaparato SSID 
(fotoaparato SSID galima taip pat parodyti 
Wi-Fi meniu pažymint Connect to smart 
device (prijunkite prie išmaniojo 
įrenginio) ir paspaudus 2).

F (Wi-Fi) mygtukas
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Android: jungimasis per NFC
Jei išmanusis įrenginys palaiko NFC (artimo lauko komunikacija), Wi-Fi 
ryšį galima sukurti paprasčiausiai liečiant fotoaparato H (N-Mark) 
logotipu išmaniojo įrenginio NFC anteną. Prieš prijungdami, įjunkite 
NFC ir Wi-Fi išmaniajame įrenginyje, kaip aprašyta dokumentacijoje, 
pateiktoje kartu su išmaniuoju įrenginiu.

Norėdami prijungti per NFC, prilieskite fotoaparato H (N-Mark) logotipą 
prie išmaniojo įrenginio NFC antenos (NFC antenos vietos ieškokite 
dokumentacijoje, pateiktoje kartu su išmaniuoju įrenginiu). Išlaikykite 
kontaktą, kol fotoaparate bus parodytas pranešimas, teigiantis, kad 
aptiktas NFC įrenginys.

Vos tik aptikus išmanųjį įrenginį, bus sukurtas Wi-Fi ryšys ir automatiškai 
bus paleista Wireless Mobile Utility programėlė. Daugiau informacijos 
rasite Wireless Mobile Utility vadove (0 114).



120

T

A NFC
NFC (Near Field Communication – artimojo lauko komunikacija) yra tarptautinis 
standartas, skirtas artimojo belaidžio ryšio technologijai. 

A Nėra ryšio
Jei nepavyksta užmegzti ryšio per NFC, kaip aprašyta pirmiau, prijunkite rankiniu 
būdu, pasirinkdami fotoaparato SSID (0 118).

DWi-Fi
Prieš pradėdami naudotis Wi-Fi funkcija, perskaitykite įspėjimus, pateiktus 
p. xviii–xix. Jei nenorite prarasti energijos prisijungimo metu, turėtumėte įkrauti 
fotoaparato akumuliatorių. Nenaudokite Wi-Fi aplinkoje, kur tokį ryšį naudoti 
draudžiama. Atminkite, kad fotoaparato Wi-Fi funkcija negali būti naudojama, 
kai prijungtas USB.

AWi-Fi ryšio nutraukimas
Wi-Fi ryšys bus nutrauktas automatiškai, jei per penkias minutes neatsiras ryšio 
su išmaniuoju įrenginiu. Kad nutrauktumėte Wi-Fi ryšį rankiniu būdu, 
paspauskite mygtuką G. Tuomet išeisite iš Wi-Fi budėjimo arba prisijungimo 
ekrano.
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Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite perkelti nuotraukas iš 
fotoaparato į išmanųjį įrenginį. Filmų perkėlimui pasirinkti negalima.

Nuotraukų perkėlimas po vieną
Naudokite mygtuką F (Wi-Fi), norėdami išsiųsti nuotrauką, rodomą viso 
kadro atkūrimo režimu.

1 Parodykite nuotrauką fotoaparate.
Peržiūrėkite norimą nuotrauką viso kadro atkūrimo režimu.

2 Paspauskite mygtuką F (Wi-Fi).
Paspaudus mygtuką F (Wi-Fi), 
užmezgamas Wi-Fi ryšys. Ekrane bus 
rodomas fotoaparato SSID.

3 Pasirinkite fotoaparato SSID.
Išmaniajame įrenginyje pasirinkite Settings (nustatymai) > Wi-Fi ir 
pasirinkite fotoaparato SSID, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi. Jei 
jungiatės pirmą kartą po slaptažodžio nustatymų pakeitimo (0 116), 
paraginus, įveskite naująjį slaptažodį.

4 Atsisiųskite nuotrauką į išmanųjį įrenginį.
Išmaniajame įrenginyje paleiskite Wireless Mobile Utility ir vykdykite 
124 p. pateiktas instrukcijas nuotraukai atsisiųsti.

Nuotraukų perkėlimas į išmanųjį įrenginį

A& (funkcijų) meniu
Nuotraukas taip pat galima perkelti paspaudus & 
viso kadro atkūrimo režimu ir tuomet pažymėjus 
Wi-Fi upload (Wi-Fi perkėlimas) ir paspaudus J.

F (Wi-Fi) mygtukas
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Kelių pasirinktų nuotraukų perkėlimas
Norėdami perkelti kelias pasirinktas nuotraukas, pasinaudokite Wi-Fi 
meniu esančia parinktimi Upload from camera (perkelti iš 
fotoaparato).

1 Pasirinkite Upload from camera (perkelti iš fotoaparato).

2 Pasirinkite nuotraukas.

3 Spauskite J.
Spauskite J, kad baigtumėte šią operaciją. Ekrane bus rodomas 
fotoaparato SSID.

Paspauskite mygtuką G, kad 
parodytumėte meniu. Wi-Fi meniu 
pažymėkite Upload from camera 
(perkėlimas iš fotoaparato) ir 
paspauskite 2.

Mygtukas G

Spauskite 4 arba 2, jei norite perslinkti 
nuotraukas ir spauskite 3, kad 
pasirinktumėte arba atšauktumėte 
pasirinkimą. Taip pat galite paliesti ekraną 
nuotraukoms pasirinkti arba atšaukti 
pasirinkimą. Pasirinktos nuotraukos 
pažymėtos piktograma &.
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4 Pasirinkite fotoaparato SSID.
Išmaniajame įrenginyje pasirinkite Settings (nustatymai) > Wi-Fi ir 
pasirinkite fotoaparato SSID, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi. Jei 
jungiatės pirmą kartą po slaptažodžio nustatymų pakeitimo (0 116), 
paraginus įveskite naująjį slaptažodį.

5 Atsisiųskite nuotraukas į išmanųjį įrenginį.
Išmaniajame įrenginyje paleiskite Wireless Mobile Utility ir vykdykite 
124 p. pateiktas instrukcijas pasirinktoms nuotraukoms atsisiųsti.

Nuotraukų perkėlimas per NFC
Nuotraukas, kurios rodomos per visą kadrą arba yra pažymėtos 
miniatiūrų sąraše, galima perkelti per NFC (0 119).

1 Parodykite arba pažymėkite pageidaujamą nuotrauką.
Atverkite nuotrauką per visą kadrą arba pažymėkite miniatiūrų 
sąraše.

2 Prisijunkite.
Prilieskite fotoaparato H (N-Mark) logotipą prie išmaniojo įrenginio 
NFC antenos, kol fotoaparate bus rodomas pranešimas, teigiantis, 
kad NFC įrenginys buvo aptiktas.

3 Atsisiųskite nuotraukas į išmanųjį įrenginį.
Wireless Mobile Utility išmaniajame įrenginyje bus paleista 
automatiškai. Vykdykite 124 p. pateiktas instrukcijas pasirinktoms 
nuotraukoms atsisiųsti.
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Norėdami atsisiųsti pasirinktas nuotraukas į išmanųjį įrenginį, užmegzkite 
Wi-Fi ryšį su fotoaparatu (0 118, 119) ir Wireless Mobile Utility programėlėje 
pasirinkite View photos (peržiūrėti nuotraukas). Pasirodys 
patvirtinimo dialogo langas. Norėdami persiųsti pasirinktas nuotraukas, 
pasirinkite OK (patvirtinti).

Android OS

iOS

Pasirinktų nuotraukų atsisiuntimas į išmanųjį įrenginį
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Daugiau apie atkūrimą

Informacija apie nuotrauką fotoaparate rodoma ant vaizdų, pateikiamų 
viso kadro atkūrimo režimu (0 37). Rodoma informacija gali būti 
pasirinkta naudojant sąrankos meniu parinktį Display (ekranas) > 
Playback (atkūrimas) (0 196).

❚❚ Basic Info (pagrindinė informacija)

Informacija apie nuotrauką

Nejudantys vaizdai Filmai

1 2 3

9
8 5

4

7 6

211
10

12

1 3

9
8 7 5

4

6

1 Fotografavimo režimas
2 Apsaugos būsena ....................................... 152
3 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
4 Vaizdo kokybė ............................................. 162

Kadrų greitis...........................................57, 165
5 Vaizdo dydis................................................. 162

Kadro dydis ............................................57, 165

6 Aplanko numeris-failo numeris............... 127
7 Įrašymo laikas........................................ 30, 199
8 Įrašymo data.......................................... 30, 199
9 Akumuliatoriaus daviklis............................. 32

10 Filmo trukmė.................................................. 46
11 Garso įrašymo indikacija ........................... 180
12 Ekraninis vadovas (filmams)....................... 46
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❚❚ Detailed info (detali informacija)

Nejudantys vaizdai

Filmai

1 2 3 4

7
6
5

813
12

14
15

11

16

10 9

17
18
19

25
26
27

23 2124 2022

28

25
26

23 2124 2022

1 2 4

6

5

13
12

14

3029

17
18

3
27

1 Fotografavimo režimas
2 Kadro numeris/bendras vaizdų skaičius
3 Apsaugos būsena ....................................... 152
4 Fotoaparato pavadinimas
5 Retušavimo daviklis ................. 153, 154, 155

Filmo montavimo indikacija .................... 156
6 Tonų pasiskirstymą vaizde rodanti 

histograma.................................................. 127
7 ISO jautrumas .............................................. 172
8 Židinio nuotolis ........................................... 229
9 Blykstės režimas ................................. 103, 105

10 Blykstės valdymas....................................... 192
11 Blykstės kompensavimas.......................... 192
12 Ekspozicijos kompensavimas .................. 101

13 Matavimas.....................................................166
14 Kūrybingas režimas ...................................... 58

Ekspozicijos režimas ...................................161
15 Užrakto greitis..........................................68, 70
16 Diafragma .................................................69, 70
17 Picture Control.............................................173
18 Aktyviojo D-Lighting indikacija ...............178
19 HDR indikacija................................................ 62
20 Vaizdo kokybė..............................................162

Kadrų greitis .......................................... 57, 165
21 Vaizdo dydis .................................................162

Kadro dydis ............................................ 57, 165
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22 Aplanko numeris-failo numeris
23 Įrašymo laikas ........................................30, 199
24 Įrašymo data ..........................................30, 199
25 Akumuliatoriaus daviklis..............................32
26 Baltos spalvos balansas............................. 167

Baltos spalvos balanso tikslinimas ......... 168

27 Spalvų erdvė.................................................177
28 Automatinė iškraipymų kontrolė............177
29 Elektroninis VR (filmams) ..........................183
30 Garso įrašymo indikacija............................180

A Aplankų ir failų numeriai
Nuotraukos įrašomos į failus, kurių pavadinimai susideda iš keturių skaitmenų 
skaičiaus nuo 0001 iki 9999, fotoaparato priskiriamo automatiškai, didėjančia 
tvarka. Jos savo ruožtu įrašomos į aplankus, kuriuose gali būti iki 999 vaizdų. 
Naujas aplankas sukuriamas automatiškai, kai failų numeracija pasiekia 9999 
arba vaizdų kiekiui esamame aplanke pasiekus 999.

Aplanko numeris Failo numeris

A Histogramos (0 126)
Fotoaparato histogramos yra pateiktos tik kaip pavyzdys ir gali skirtis nuo 
vaizdavimo programų pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami histogramų 
pavyzdžiai:
• Jeigu šviesumas vaizde kinta tolygiai, 

tonų paskirstymas bus santykinai 
vienodas.

• Jei vaizdas yra tamsus, tonų 
pasiskirstymas bus paslinktas kairėn.

• Jei vaizdas yra šviesus, tonų 
pasiskirstymas bus paslinktas 
dešinėn.

Didinant ekspozicijos kompensavimo vertes, tonų pasiskirstymas pasislenka į 
dešinę, o mažinant – į kairę. Histogramos gali suteikti apytikrį supratimą apie 
bendrą ekspoziciją, kai ryškus aplinkos apšvietimas neleidžia peržiūrėti 
nuotraukų ekrane.

100-0001
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A& (funkcijų) meniu (0 11)
Atkūrimo režimu paspaudus &, galima pasinaudoti šiomis parinktimis:

Nuotraukos Filmai

1

6

2

3

457

1

3

8

1 Start slide show (paleisti skaidrių peržiūrą)
........................................................................137

2 Wi-Fi upload (Wi-Fi perkėlimas) ..............114
3 Protect (apsaugoti) .....................................152
4 Crop (apkarpyti)...........................................155

5 Resize (keisti dydį) ...................................... 154
6 D-Lighting..................................................... 153
7 Glamour retouch (efektingas retušavimas)

....................................................................... 135
8 Edit movie (montuoti filmą)..................... 156
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Jei norite peržiūrėti nuotraukas „sumažintų nuotraukų lapais“ po 4, 9 
arba 16 vaizdų, kai ekrane per visą kadrą rodoma nuotrauka, pasukite 
komandų ratuką kairėn.

Galima atlikti tokius veiksmus:

Miniatiūrų atkūrimas

Norėdami Naudokite Aprašymas

Matyti daugiau 
vaizdų

Sukite komandų ratuką kairėn, kad padidintumėte 
rodomų vaizdų skaičių.

Matyti mažiau 
vaizdų

Sukite komandų ratuką dešinėn, kad 
sumažintumėte rodomų vaizdų skaičių. Jei norite 
matyti pažymėtą vaizdą per visą kadrą, pasukite 
ratuką dešinėn, kai rodomi 4 vaizdai.

Pažymėti 
vaizdus

/
Kryptiniu valdikliu pažymėkite vaizdus. Pažymėtą 
vaizdą galite ištrinti (0 134) arba priartinti, kad 
peržvelgtumėte detaliau (0 131).

Žiūrėti pažymėtą 
vaizdą J Norėdami peržiūrėti pažymėtą vaizdą per visą 

kadrą, spauskite J.
Ištrinti pažymėtą 

vaizdą O Žr. p. 134.
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Norėdami žiūrėti pasirinktą datą darytas nuotraukas, kai rodoma 
16 nuotraukų, sukite komandų ratuką kairėn (0 129).

Galima atlikti tokius veiksmus:

Kalendoriaus atkūrimas

Norėdami Naudokite Aprašymas

Parodyti 
kalendorių

Kad pamatytumėte kalendorių, pasukite 
komandų ratuką kairėn, kai rodoma 16 vaizdų.

Grįžti į 
miniatiūrų 
atkūrimą 

Jei pageidaujate grįžti į 16 vaizdų rodinį, kai 
rodomas kalendorius, pasukite komandų ratuką 
dešinėn.

Pažymėti datą

/
Kryptiniu valdikliu pažymėkite datą kalendoriaus 
rodinyje.

Peržiūrėti 
pažymėtą dieną 

darytas 
nuotraukas

J Norėdami peržiūrėti pažymėtą dieną padarytą 
pirmą nuotrauką, spauskite J.

Ištrinti pažymėtą 
dieną darytas 

nuotraukas
O Spauskite O, kad ištrintumėte visas nuotraukas, 

padarytas pažymėtą datą.
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Norėdami priartinti nuotrauką, parodykite ją per visą kadrą ir pasukite 
komandų ratuką dešinėn. Kai rodomi filmai arba Momentiniai judesio 
vaizdai, didinimo atkuriant funkcija nepasiekiama.

Galima atlikti tokius veiksmus:

Didinimas atkuriant

Norėdami Naudokite Aprašymas

Priartinti
Sukite komandų ratuką 
dešinėn, kad 
priartintumėte arba kairėn, 
kad atitolintumėte. 
Priartinant arba atitolinant 
navigacijos lange šiuo 
metu ekrane matoma sritis 
trumpam bus pažymėta 
geltonu rėmeliu. Paspauskite 1, 3, 4 arba 2, kad 
perslinktumėte per vaizdą.

Atitolinti

Žiūrėti kitas 
vaizdo sritis

Užverti 
mastelio 
keitimo 
funkciją

J Grįžkite į viso kadro atkūrimą.
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Kiekvienai serijai ar nuotraukų grupei, darytai 
sporto (0 74), nepertraukiamu (0 97) režimu 
arba naudojant Active Selection (aktyvusis 
pasirinkimas) (0 76) arba Smart Photo 
Selector (išmanusis nuotraukos valdiklis) 
(0 83), atkūrimo metu pateikiama geriausio 
momento užfiksavimo režimu nustatytas 
pagrindinis kadras. Pagrindinis kadras yra arba pirmasis, arba, jei 
nuotraukos buvo padarytos veikiant išmaniojo nuotraukos valdiklio 
režimu, geriausias kadras. Paspaudus J, kai pagrindinis kadras rodomas 
per visą ekraną, rodomos likusios nuotraukos serijomis viena paskui kitą.

Kai pagrindinis kadras rodomas viso kadro atkūrimo režimu, serijos 
nuotraukos gali būti rodomos paspaudus 3. Galima atlikti tokius 
veiksmus:

Serijų peržiūra

Norėdami Naudokite Aprašymas

Peržiūrėti kitus 
vaizdus

/
Spauskite 4 ar 2, arba pasukite kryptinį valdiklį, 
kad peržiūrėtumėte kitas serijoje esančias 
nuotraukas.

Priartinimas Sukite komandų ratuką dešinėn, kad 
priartintumėte esamą nuotrauką.

Atitolinti Sukite komandų ratuką kairėn, kad atitolintumėte 
esamą nuotrauką.

Slinkti Kai nuotrauka priartinta, pasinaudokite kryptiniu 
valdikliu, kad peržiūrėtumėte kitas vaizdo sritis.

Pasirinkti 
pagrindinį 

kadrą/geriausią 
kadrą

J

Spauskite J, kad pasirinktumėte esamą 
nuotrauką kaip pagrindinį kadrą (arba naudojant 
išmanųjį nuotraukos valdiklį, kaip geriausią 
kadrą).
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Ištrinti 
nuotraukas O

Bus parodytas meniu. Norėdami ištrinti esamą 
vaizdą, pasirinkite This image (šis vaizdas) arba 
All but selected frame (visus, išskyrus 
pasirinktą kadrą) (arba jei nuotraukos buvo 
padarytos išmaniuoju nuotraukos valdikliu, All 
except best shot (visus, išskyrus geriausią 
kadrą)), kad ištrintumėte visus vaizdus išskyrus 
pagrindinį arba geriausią kadrą.

D Serijos failų išlaikymas
Iš atminties kortelėje esančio „NCFL“ aplanko pašalinus failą „NCCONLST.LST“ 
arba pervardinus atskirus serijos failus bus nutrauktas ryšys tarp šių failų ir 
pagrindinio arba geriausio kadro. Pakeisti failai bus atkuriami kaip atskiri vaizdai, 
nesusieti su serija ar serijomis.

A Taip pat žr.
Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti serijų rodymą, žr. 152 p.

Norėdami Naudokite Aprašymas
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Toliau parodyta, kaip iš atminties kortelės ištrinti nuotraukas. Atkreipkite 
dėmesį, kad kartą ištrintų nuotraukų negalima atkurti. Apsaugojus vaizdus, 
jų ištrinti neleidžiama.

Rodomos nuotraukos ištrynimas

Atkūrimo meniu
Norėdami ištrinti kelis vaizdus, paspauskite mygtuką G, atkūrimo 
meniu pasirinkite Delete (trinti) ir nurodykite vieną iš toliau esančių 
parinkčių. Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Norėdami ištrinti 
vaizdus, pasirinkite Yes (taip) (atkreipkite dėmesį, kad, pasirinkus daug 
nuotraukų, trynimas gali šiek tiek užtrukti).

Nuotraukų trynimas

Kad ištrintumėte šiuo metu viso kadro režimu 
rodomą arba miniatiūrų sąraše parinktą 
nuotrauką, paspauskite O. Pasirodys 
patvirtinimo dialogo langas. Kad ištrintumėte 
nuotrauką ir grįžtumėte į atkūrimo ekraną, 
spauskite O dar kartą. Kad išeitumėte neištrynę 
nuotraukos, paspauskite K.

Mygtukas O

Delete selected images 
(ištrinti pasirinktus vaizdus)

Pažymėkite datas ir spauskite 3, kad jas pasirinktumėte 
arba pasirinkimą atšauktumėte (0 151). Jei pasirinkę 
norite užverti langą, paspauskite J.

Delete all images (ištrinti 
visus vaizdus) Ištrinkite visas nuotraukas iš atminties kortelės.
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Atkūrimo metu, & (funkcijų) meniu esanti parinktis Glamour retouch 
(efektingas retušavimas) siūlo aštuonias retušavimo parinktis, 
specialiai sukurtas portretams.

1 Pasirinkite Glamour retouch (efektingas retušavimas).

2 Pasirinkite objektą.
Efektingo retušavimo efektai vienu metu 
gali būti taikomi tik vienam objektui. Jei 
fotoaparatas aptiko kelis objektus, 
spauskite 4 arba 2, kad pažymėtumėte 
pageidaujamą objektą ir spauskite J. Jei 
aptiktas tik vienas objektas, objekto 
pasirinkimo dialogas nebus rodomas. 
Pereikite į 3 veiksmą.

Efektingas retušavimas

1
Skin softening (odos tonų 
švelninimas) Oda atrodo švelnesnė.

2 Small face (mažas veidas) Sumažina veidus.

3 Big eyes (didelės akys) Padidina akis.

4 Brighten faces (pašviesinti veidus) Pašviesina veidus.

5
Hide eye bags (paslėpti akių 
maišelius) Paslepia pajuodusius paakius.

6 Whiten eyes (balinti akis) Pašviesina akis.

7 Whiten teeth (balinti dantis) Pabalina dantis.

8
Redden cheeks (parausvinti 
skruostus)

Mėgdžioja šį efektą taikydamas vieną iš 
12 skaistalų spalvų.

Parodykite norimą nuotrauką ir 
paspauskite kryptiniu valdikliu &, kad 
parodytumėte atkūrimo & meniu, tuomet 
pažymėkite Glamour retouch (efektingas 
retušavimas) ir spauskite J. Atkreipkite 
dėmesį, kad parinktis Glamour retouch 
(efektingas retušavimas) nepasiekiama, 
jei neaptinkamas portreto objektas, arba 
jei objektas kitaip netinkamas pritaikyti 
efektingą retušavimą.
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3 Pasirinkite retušavimo parinktį.

4 Pasirinkite efektą.

5 Įrašykite retušuotą kopiją.
Spauskite J, kad įrašytumėte retušuotą kopiją. Atkreipkite dėmesį, 
kad tai gali užtrukti, ypač, jei buvo pasirinkti keli efektai arba jei tai yra 
asmens nuotrauka stambiu planu.

Spauskite 1 arba 3, kad pažymėtumėte 
pageidaujamą parinktį (parinktys, kurių 
negalima naudoti su esama nuotrauka, yra 
pilkos ir jų pasirinkti negalima.)

Retušavimo parinktys

Spauskite 4 arba 2, kad pasirinktumėte 
efektą. Pakartokite 3 ir 4 veiksmus, jei 
norite pritaikyti papildomus efektus. 
Spauskite J, kad peržiūrėtumėte rezultatą 
pritaikius efektus pagal jūsų poreikius (jei 
norite reguliuoti nustatymus po peržiūros, 
spauskite 4). Efektas

Efektas išjungtas

A Vaizdo kokybė
Iš JPEG nuotraukų sukurtos kopijos yra tokios pačios kokybės kaip ir originalios 
(0 162). NEF (RAW) nuotraukų retušuoti negalima. Kai retušavimo parinktys 
naudojamos su nuotraukomis, padarytomis naudojant vaizdo kokybę 
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG aukšta kokybė), JPEG vaizdas bus 
retušuotas ir įrašytas kaip aukštos kokybės JPEG kopija.
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1 Pasirinkite vaizdų, kurie bus naudojami skaidrių peržiūroje, tipą.
Pažymėkite pageidaujamą parinktį ir spauskite J.

Skaidrių peržiūros

Norėdami peržiūrėti atminties kortelėje 
esančias nuotraukas skaidrių peržiūros režimu, 
atkūrimo meniu spauskite mygtuką G, 
pasirinkite Slide show (skaidrių peržiūra) ir 
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Mygtukas G

All images 
(visi vaizdai) Rodomi visi atminties kortelėje esantys vaizdai.

Still images 
(nejudantys vaizdai)

Rodomi tik nejudantys vaizdai. Nuotraukos, padarytos 
naudojant Easy panorama (paprasta panorama), bus 
rodomos panoramos režimu (0 65).

Movies (filmai)
Parodykite filmus ir Momentinius judesio vaizdus, įrašytus 
parinkus parametro File format (failo formatas) vertę MOV 
file (MOV failas) (0 92).

Motion Snapshot 
(momentinis judesio 

vaizdas)

Parodykite Momentinius judesio vaizdus, įrašytus parinkus 
parametro File format (failo formatas) vertę NMS files 
(NMS failai) (0 92). Atkuriama tik filmo dalis: susijusios 
nuotraukos nerodomos.

Select images by 
date (pasirinkti 

vaizdus pagal datą)

Rodomi tik pasirinktą datą 
įrašyti vaizdai. Pasirodžius 
kalendoriui, kryptiniu valdikliu 
pažymėkite datą.
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2 Nustatykite rodymo trukmę ir garso nustatymus.
Nustatykite šias parinktis:

3 Pasirinkite Start (paleisti).

Frame interval 
(kadro intervalas)

Nurodykite, kiek laiko bus rodomas kiekvienas nejudantis 
vaizdas.

Movie playback time 
(filmo atkūrimo 

trukmė)

Parinkite, kokia filmo dalis bus atkuriama prieš pradedant 
rodyti kitą skaidrę. Pasirinkite Same as frame interval (kaip 
ir kadro intervalas), kad po pasirinktos trukmės Frame 
interval (kadro intervalas) būtų pateikta kita skaidrė. 
Nurodykite No limit (be apribojimų), kad prieš parodant 
kitą skaidrę būtų atkurtas visas filmas.

Audio (garsas)

Nutildykite garso atkūrimą arba pasirinkite, kad Movie 
sound tracks (filmo garso takeliai) būtų pagrotas garsas, 
įrašytas filmuojant, o su Momentiniais judesio vaizdais, 
įrašytais su Ambient (aplinkos) parinktimi, parinkta Audio 
(garsas) meniu (0 92). Nejudantiems vaizdams garsas 
negrojamas.

Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą, 
pažymėkite Start (paleisti) ir spauskite J.

A Serijų peržiūra
Serijos (0 132) gali būti atvaizduotos skaidrių peržiūroje pagrindiniu kadru arba 
kiekvienas serijos vaizdas gali būti atkurtas atskirai. Norėdami peržiūrėti tik 
pagrindinį kadrą, atkūrimo meniu elementui Sequence display options (sekos 
rodymo parinktys) pasirinkite Key picture only (tik pagrindinis kadras) 
(0 152). Norėdami peržiūrėti kiekvieną vaizdą atskirai, pasirinkite Individual 
pictures (atskiros nuotraukos).
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Vykstant skaidrių peržiūrai, galima atlikti šiuos veiksmus:

Dešinėje rodomos parinktys atsiranda, kai 
baigiasi peržiūra. Pasirinkite Resume 
(tęsti), kad paleistumėte iš naujo arba Exit 
(išeiti), kad grįžtumėte į atkūrimo meniu.

Norėdami Naudokite Aprašymas

Peršokti atgal/
pirmyn

/ Sukite kryptinį valdiklį, kad peršoktumėte 
atgal arba pirmyn, arba spauskite 4, jei norite 
grįžti į ankstesnį kadrą ir 2, jei norite peršokti į 
kitą kadrą.

Pristabdyti/tęsti J
Pristabdykite peržiūrą. Paspauskite vėl, 
norėdami tęsti.

Nustatyti 
garsumą Sukite komandų ratuką garsumui nustatyti.

Grįžti į atkūrimo 
režimą K Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo režimą.
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Jungtys

Nuotraukas galima nukopijuoti į kompiuterį, naudojant ViewNX-i.

ViewNX-i diegimas
Norėdami perkelti ir peržiūrėti nuotraukas, atsisiųskite naujausią 
ViewNX-i diegimo programą iš toliau nurodytos interneto svetainės ir 
vadovaukitės ekrane pateikiamais diegimo nurodymais. Reikalingas 
interneto ryšys. Sistemos reikalavimus ir kitą informaciją rasite savo 
regiono Nikon interneto svetainėje (0 xvii).
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį

A Capture NX-D
Norėdami patikslinti nuotraukas arba keisti NEF (RAW) nuotraukų nustatymus ir 
įrašyti jas kitais formatais, naudokite Nikon programinę įrangą Capture NX-D. 
Capture NX-D galima atsisiųsti iš:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/

AMomentiniai judesio vaizdai
ViewNX-i reikalinga norint peržiūrėti momentinius judesio vaizdus, įrašytus 
naudojantis fotografavimo meniu parinktimi File format (failo formatas) > 
NMS files (NMS failai) (0 92).
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Nuotraukų kopijavimas į kompiuterį
Prieš tęsdami, įsitikinkite, kad įdiegėte ViewNX-i (0 140).

1 Prijunkite USB laidą.
Išjungę fotoaparatą įsitikinkite, kad įdėta atminties kortelė, prijunkite 
pateiktą USB laidą kaip parodyta ir įjunkite fotoaparatą.

A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Siekiant užtikrinti, kad duomenų perkėlimas nebūtų pertrauktas, fotoaparato 
akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.

A Kabelių prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami sąsajos kabelius, būtinai išjunkite 
fotoaparatą. Nenaudokite jėgos ir nebandykite jungčių kišti kampu.

D Perkėlimo metu
Vykstant perkėlimui, neišjunkite fotoaparato, neišimkite ir neatjunkite USB 
laido.

D USB šakotuvai
Perkėlimo procesas gali sutrikti, jei fotoaparatą prijungsite per USB šakotuvą 
arba klaviatūrą.
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2 Paleiskite ViewNX-i komponentą Nikon Transfer 2.
Jei rodomas pranešimas ragina pasirinkti programą, nurodykite 
Nikon Transfer 2.

AWindows 7
Jeigu ekrane rodomas toliau pavaizduotas dialogo langas, pasirinkite 
Nikon Transfer 2, atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1 Punkte Import pictures and videos 
(importuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus) 
spustelėkite Change program (keisti 
programą). Bus pateiktas programos 
pasirinkimo dialogo langas. Pasirinkite 
Import File using Nikon Transfer 2 
(importuoti failą su Nikon Transfer 2) ir spustelėkite OK (gerai).

2 Dukart spustelėkite Import File (importuoti failą).

AWindows 8.1
Prijungus fotoaparatą, Windows 8.1 sistemoje 
gali būti rodomas „Autoplay“ dialogo langas. 
Palieskite arba spustelėkite dialogo langą, 
tuomet palieskite arba spustelėkite Import 
File/Nikon Transfer 2 (importuoti failą su 
Nikon Transfer 2), kad pasirinktumėte 
Nikon Transfer 2.
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3 Spustelėkite Start Transfer (pradėti perkėlimą).
Pagal numatytuosius nustatymus, nuotraukos, esančios atminties 
kortelėje, bus nukopijuotos į kompiuterį.

4 Nutraukite ryšį.
Perkėlimui pasibaigus, išjunkite fotoaparatą ir atjunkite USB laidą.

Start Transfer (pradėti perkėlimą)

A Daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie ViewNX-i naudojimą rasite internetiniame žinyne.
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Prijunkite fotoaparatą prie televizoriaus, kad būtų atkurtos nuotraukos.

Didelės raiškos prietaisai
Norint fotoaparatą prijungti prie raiškiųjų vaizdo įrenginių, galima 
naudoti High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos 
daugialypės terpės sąsajos, HDMI) kabelį su minikištuku (galima įsigyti 
atskirai iš trečiųjų šalių tiekėjų).

1 Prijunkite HDMI kabelį.
Išjunkite fotoaparatą ir prijunkite HDMI kabelį.

2 Nustatykite įrenginį veikti HDMI kanalu.

3 Įjunkite fotoaparatą.
Įjunkite fotoaparatą. Fotoaparato ekranas liks išjungtas, o 
fotoaparato fotografavimo režimo ekranas bus rodomas raiškiajame 
prietaise. Nuotraukas galima atkurti naudojant fotoaparato 
valdiklius, kaip aprašyta kitoje šio vadovo vietoje. Atkreipkite dėmesį, 
kad vaizdų kraštai ekrane gali būti nematomi.

Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane

A HDMI kabelio prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelius, būtinai išjunkite fotoaparatą. 
Jungdami kabelius, nekiškite per jėgą ir nebandykite jungčių kišti kampu.

Prijunkite prie raiškiojo 
prietaiso (pasirinkite kabelį 
su tinkama jungtimi)

D tipo jungtį prijunkite prie 
fotoaparato
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D Uždarykite jungties dangtelį
Jei jungčių nenaudojate, uždarykite jungties dangtelį. Į jungtis patekusios 
pašalinės medžiagos gali trukdyti perduoti duomenis.

A Atkūrimas televizoriaus ekrane
Garsumą galima nustatyti televizoriaus valdymo elementais: fotoaparato 
garsumo valdymo elementas neveikia. Ilgalaikiam nuotraukų rodymui 
rekomenduojama naudoti kintamosios srovės adapterį EH-5b ir kintamosios 
srovės jungtį EP-5F (įsigyjama atskirai).
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PictBridge spausdintuvu galima spausdinti pasirinktus JPEG formato 
vaizdus, prijungus fotoaparatą tiesiai prie spausdintuvo.

Spausdintuvo prijungimas
Naudodami komplekte esantį USB laidą, prijunkite fotoaparatą.

1 Išjunkite fotoaparatą.

2 Prijunkite USB laidą.
Įjunkite spausdintuvą ir prijunkite USB laidą. Nenaudokite jėgos ir 
nebandykite jungčių kišti kampu.

3 Įjunkite fotoaparatą.
Ekrane bus parodytas pasisveikinimo langas, po jo – PictBridge 
atkūrimo langas. Norėdami spausdinti nuotraukas po vieną, eikite į 
p. 147. Norėdami spausdinti kelias pasirinktas nuotraukas arba visas 
nuotraukas, eikite į p. 148.

Nuotraukų spausdinimas

D Nuotraukų, kurias reikia spausdinti, parinkimas
Filmų ir NEF (RAW) nuotraukų (0 162) negalima pasirinkti spausdinimui. 
Pasirinkus Momentinius judesio vaizdus, bus spausdinamos tik nuotraukos: filmo 
dalis nebus spausdinama.

D Panoramos
Vieni spausdintuvai esant tam tikriems nustatymams gali neišspausdinti visų 
panoramų, o kiti – iš viso nespausdinti panoramų. Išsamiau žr. spausdintuvo 
vadovą arba susisiekite su gamintoju.
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Nuotraukų spausdinimas po vieną

1 Peržiūrėkite pageidaujamą nuotrauką.
Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, spauskite 4 arba 2. 
Pasukite komandų ratuką dešinėn, kad priartintumėte esamą kadrą 
(0 131; sukite ratuką kairėn, kad užvertumėte artinimo režimą). 
Norėdami peržiūrėti devynias nuotraukas vienu metu, rodant 
nuotrauką per visą kadrą pasukite ratuką kairėn. Kryptiniu valdikliu 
pažymėkite nuotraukas arba pasukite komandų ratuką dešinėn, kad 
parodytumėte pažymėtą nuotrauką per visą kadrą.

2 Suderinkite spausdintuvo nustatymus.
Spauskite J, kad būtų rodomi šie elementai, tada paspauskite 1 
arba 3, kad pažymėtumėte elementą ir paspauskite 2, jei norite 
pamatyti parinktis (tik parinkčių, kurias turi esamas spausdintuvas, 
sąrašas. Jei norite naudoti numatytąją parinktį, nurodykite Use 
printer settings (naudoti spausdintuvo nustatymus)). Nurodę 
parinktį, spauskite J, kad sugrįžtumėte į spausdintuvo nuostatų 
meniu.

Parinktis Aprašymas
Page size (puslapio dydis) Pasirinkite puslapio dydį.

Number of copies 
(kopijų skaičius)

Ši parinktis rodoma tik tuomet, jei nuotraukos 
spausdinamos po vieną. Spauskite 1 arba 3, kad 
pasirinktumėte kopijų skaičių (iki 99).

Print border 
(spausdinti paraštę)

Pasirinkite, ar norėsite komponuoti nuotraukas baltais 
rėmeliais.

Print time stamp 
(spausdinti laiko žymą)

Pasirinkite, ar norite išspausdinti įrašymo laiką ir datą, 
kada buvo įrašytos nuotraukos.

Crop (apkarpyti)

Ši parinktis rodoma tik tuomet, jei nuotraukos 
spausdinamos po vieną. Norint išeiti neapkarpius, reikia 
pažymėti No (ne) ir paspausti J. Kad apkarpytumėte 
rodomą nuotrauką, pažymėkite Yes (taip) ir 
paspauskite 2. Bus rodomas apkarpymo pasirinkimo 
dialogo langas. Pasukite komandų ratuką dešinėn, kad 
padidintumėte apkarpymo dydį arba kairėn, kad 
sumažintumėte. Paspauskite 1, 3, 4 arba 2, kad 
nustatytumėte apkarpymo vietą. Atkreipkite dėmesį į 
tai, kad spaudinio kokybė gali pablogėti, jei mažus 
apkarpytus fragmentus spausdinsite dideliu formatu.
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3 Pradėkite spausdinti.
Pažymėję Start printing (pradėti spausdinimą), paspauskite J, 
kad būtų pradėta spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą dar 
neišspausdinę visų kopijų, spauskite J dar kartą.

Kelių nuotraukų spausdinimas

1 Parodykite PictBridge meniu.
Spauskite mygtuką G, esantį PictBridge atkūrimo ekrane (0 146).

2 Nurodykite parinktį.
Pažymėkite vieną šių parinkčių ir spauskite 2.
• Select images for printing (pasirinkti vaizdus spausdinimui): nurodykite 

nuotraukas, kurias reikia spausdinti. Spauskite 4 ar 2 
nuotraukoms pažymėti ir paspauskite 1 arba 3 nurodyti 
spaudinių skaičių (iki 99).

• Index print (miniatiūrų lapas): norėdami sukurti visų atminties kortelėje 
esančių JPEG nuotraukų miniatiūrų lapą, eikite į 3 veiksmą. 
Įsidėmėkite: jei atminties kortelėje yra daugiau nei 256 nuotraukos, 
bus rodomas įspėjimas ir bus spausdinamos tik pirmos 
256 nuotraukos. Jei 3 veiksmu parinktas puslapio dydis per mažas, 
parodomas įspėjimas.

3 Suderinkite spausdintuvo nustatymus.
Suderinkite spausdintuvo nustatymus, kaip aprašyta 2 veiksme, 
p. 147.

4 Pradėkite spausdinti.
Pažymėję Start printing (pradėti spausdinimą), paspauskite J, 
kad būtų pradėta spausdinti. Norėdami atšaukti spausdinimą dar 
neišspausdinę visų kopijų, spauskite J dar kartą.

A Klaidos
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jeigu spausdinant įvyks klaida, žr. p. 219.
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Atkūrimo meniu
Kad parodytumėte atkūrimo meniu, spauskite G ir pasirinkite 
Playback (atkūrimas).

Atkūrimo meniu yra šios parinktys:
Mygtukas G

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0

Delete 
(ištrinti) Ištrinkite kelis vaizdus. — 134

Slide show 
(skaidrių 
peržiūra)

Peržiūrėkite filmus ir 
nuotraukas skaidrių peržiūros 
režimu.

Image type (vaizdo tipas): 
All images (visi vaizdai)

Frame interval 
(kadro intervalas): 4 s
Movie playback time 

(filmo atkūrimo trukmė): 
Same as frame interval 

(kaip ir kadro intervalas)
Audio (garsas): Movie sound tracks 

(filmo garso takeliai)

137

Rotate tall 
(pasukti 
vertikaliai)

Peržiūros metu pasukite 
nuotraukas vertikaliai 
(į portretinę padėtį).

On (įjungta) 152

Sequence 
display 
options 
(sekos rodymo 
parinktys)

Nurodykite, kaip bus 
rodomos serijos.

Key picture only 
(tik pagrindinė nuotrauka) 152

Protect 
(apsaugoti)

Apsaugokite nuotraukas nuo 
atsitiktinio ištrynimo. — 152

D-Lighting

Pašviesinkite šešėlius 
tamsiose nuotraukose arba 
esant foniniam apšvietimui. 
Sukuriama retušuota 
nuotrauka, kuri įrašoma 
atskirai nuo nemodifikuoto 
originalo.

— 153

Resize
 (keisti dydį)

Kurkite mažas pasirinktų 
nuotraukų kopijas.

Choose size (pasirinkti dydį): 
1280×856; 1.1 M 154
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Crop 
(apkarpyti)

Kurkite apkarpytas pasirinktų 
nuotraukų kopijas. — 155

Edit movie 
(montuoti 
filmą)

Kuriamos filmų, iš kurių 
iškirpta nepageidaujama 
filmuota medžiaga, kopijos.

— 156

A Atkūrimas
Fotoaparatas gali neparodyti arba neretušuoti vaizdų, sukurtų arba redaguotų 
kitais prietaisais.

A Vaizdo kokybė
Iš JPEG nuotraukų sukurtos kopijos yra tokios pačios kokybės kaip ir originalios 
(0 162). NEF (RAW) nuotraukų retušuoti negalima. Kai retušavimo parinktys 
naudojamos su nuotraukomis, padarytomis naudojant vaizdo kokybę 
NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG aukšta kokybė), JPEG vaizdas bus 
retušuotas ir įrašytas kaip aukštos kokybės JPEG kopija.

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0
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Kelių vaizdų pasirinkimas
Pasirinkus toliau nurodytus punktus, 
pateikiamas vaizdų pasirinkimo dialogo 
langas. Spauskite 4 arba 2, kad 
pažymėtumėte nuotraukas (galima pasirinkti 
tik tas nuotraukas, kurioms galima ši 
operacija).
• Delete (trinti) > Delete selected images (trinti 

pasirinktus vaizdus) (0 134)
• Protect (apsaugoti) > Select/set (pasirinkti/nustatyti) 

(0 152)
• D-Lighting (0 153)
• Resize (keisti dydį) > Select images (pasirinkti 

vaizdus) (0 154)
• Crop (apkarpyti) (0 155)
• Edit movie (montuoti filmą) (0 156)
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Pasirinkite, ar atkūrimo metu norite vertikaliai (į portretinę orientaciją) 
pasukti nuotraukas. Atminkite: kadangi fotoaparatas jau pasuktas į 
atitinkamą orientaciją fotografavimo metu, vaizdų peržiūros metu jie 
automatiškai nepasukami.

Pasirinkite, kaip fotoaparatas rodo nuotraukų serijas, padarytas sporto 
(0 74) ar nepertraukiamu (0 97) režimu arba naudojant Active 
Selection (Aktyvusis pasirinkimas) (0 76) arba Smart Photo Selector 
(Išmaniojo nuotraukos valdiklio) (0 83) geriausio momento 
užfiksavimo režimu.

Apsaugo pasirinktas nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo. Atkreipkite 
dėmesį, kad ši parinktis NEapsaugo failų nuo ištrynimo, formatuojant 
atminties kortelę (0 195).

Rotate Tall (pasukti vertikaliai)

On (įjungta)

Peržiūrint vertikalias (portretines) nuotraukas fotoaparato ekrane, 
jos automatiškai pasukamos. Nuotraukos, padarytos nustačius 
parametro Auto image rotation (automatinis vaizdo pasukimas) 
vertę Off (išjungta) (0 200), bus rodomos horizontalia 
(kraštovaizdžio) orientacija.

Off (išjungta) Vertikalios (portretinės) nuotraukos rodomos horizontaliai 
(kraštovaizdžio formatu).

Sequence display options (sekos rodymo parinktys)

Key picture only (tik 
pagrindinė nuotrauka)

Rodomas tik pagrindinis kadras. Kitas serijos nuotraukas 
galima peržiūrėti kaip aprašyta puslapyje 132.

Individual pictures (atskiros 
nuotraukos) Kiekviena serijos nuotrauka rodoma atskirai.

Protect (apsaugoti)

Select/set (pasirinkti/
nustatyti)

Spauskite 4 arba 2, jei norite pažymėti nuotraukas (0 151) ir 
spauskite 3, kad pasirinktumėte arba atšauktumėte 
pasirinkimą. Spauskite J, kad išeitumėte pabaigę operaciją.

Reset (atstatyti) Pašalinkite apsaugą nuo visų nuotraukų.
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Pritaikytas pasirinktiems vaizdams, D-Lighting sukuria kopijas, kurios 
apdorojamos pašviesinant šešėlius.

Spauskite 4 ar 2, kad pažymėtumėte vaizdą 
(0 151) ir spauskite J, kad būtų parodytos 
dešinėje pateiktos parinktys. Spauskite 1 arba 
3, kad pasirinktumėte atliekamo koregavimo 
apimtį (efektą galima peržiūrėti ekrane). 
Spauskite J, kad būtų sukurta retušuota 
kopija.

D-Lighting

Prieš Po

D D-Lighting
Kopijose, sukurtose naudojant D-Lighting, gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių 
pikselių, rūko arba linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis 
netolygių šešėlių.

A Vaizdo dydis
Kopijos yra tokio paties dydžio kaip ir originalas.
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Kurkite mažas pasirinktų nuotraukų kopijas. 
Pasirinkite Choose size (pasirinkti dydį) ir 
pasirinkite dydį iš 1280×856; 1.1 M (1 280 × 
856 pikselių), 960×640; 0.6 M (960 × 640 
pikselių) ir 640×424; 0.3 M (640 × 424 
pikselių), paskui pasirinkite Select images 
(pasirinkti vaizdus). Spauskite 4 arba 2, jei 
norite pažymėti nuotraukas (0 151) ir spauskite 3, kad pasirinktumėte 
arba atšauktumėte pasirinkimą. Pasirinkę paspauskite J, kad būtų 
parodytas patvirtinimo dialogo langas. Tada pasirinkite Yes (taip), kad 
būtų įrašytos pakeisto dydžio kopijos.

Resize (keisti dydį)

D Pakeisto dydžio kopijos
Didinimo atkuriant funkcija gali neveikti naudojant pakeisto dydžio kopijas.
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Sukurkite apkarpytą pasirinktų nuotraukų 
kopiją. Spauskite 4 ar 2 arba sukite kryptinį 
valdiklį, kad pažymėtumėte nuotrauką 
(0 151) ir spauskite J, kad parodytumėte 
vaizdą su numatytuoju geltonos spalvos 
apkarpymo rėmeliu. Naudokite toliau 
pateiktus valdiklius, norėdami pasirinkti 
apkarpymą ir įrašyti kopiją.

Crop (apkarpyti)

Norėdami Naudokite Aprašymas

Pasirinkti dydį Sukite komandų ratuką apkarpymo dydžiui 
pasirinkti.

Pasirinkti 
kraštinių santykį

Sukite kryptinį valdiklį, kad pasirinktumėte kraštinių 
santykį 3 : 2, 4 : 3, 1 : 1 ir 16 : 9.

Nustatyti 
apkarpymo 

vietą

Paspauskite 1, 3, 4 arba 2, kad nustatytumėte 
apkarpymo vietą.

Sukurti kopiją J Apkarpytą kopiją įrašykite į atskirą failą.

D Apkarpytos kopijos
Su apkarpytomis kopijomis didinimo atkuriant 
funkcija gali neveikti. Kopijos dydis priklauso nuo 
apkarpymo dydžio ir kraštinių santykio. Jis 
rodomas apkarpymo ekrano viršutiniame 
kairiajame kampe.
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Apkarpykite filmuotą medžiagą, kad sukurtumėte sumontuotas kopijas.

1 Nurodykite montavimo parinktį.

2 Pasirinkite filmą.
Mygtukais 4 arba 2 pažymėkite filmą (0 151) ir spauskite J, kad 
pasirinktumėte.

3 Pristabdykite filmą pradžios arba pabaigos kadre.

Edit Movie (montuoti filmą)

Pažymėkite vieną šių parinkčių ir spauskite 
2:
• Choose start point (pasirinkti pradžios tašką): 

pašalinkite visus kadrus, esančius prieš 
pasirinktą pradžios kadrą.

• Choose end point (pasirinkti pabaigos tašką): 
pašalinkite visus kadrus, esančius po 
pasirinkto pabaigos kadro.

Atkurkite filmą, spustelėdami J, kad 
pradėtumėte arba tęstumėte atkūrimą ir 
3, kad pristabdytumėte (0 46; pirmą 
kadrą nurodo ekrane pateikiama 
piktograma h, paskutinį – i). Kai 
atkūrimas pristabdytas, paspauskite 4 
arba 2, kad atsuktumėte atgal arba 
persuktumėte pirmyn po vieną kadrą. 
Pasiekę kadrą, kuris taps nauju pradžios 
arba pabaigos kadru, atkūrimą 
pristabdykite.

Pradžios taškas

Pabaigos taškas
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4 Ištrinkite nenorimus kadrus.
Spauskite 1, jei norite ištrinti visus kadrus, 
esančius iki (Choose start point 
(pasirinkti pradžios tašką)) arba po 
(Choose end point (pasirinkti pabaigos 
tašką)) esamo kadro.

5 Įrašykite kopiją.
Pažymėkite Yes (taip) ir paspauskite J 
sumontuotai kopijai įrašyti. Jei reikia, šią 
kopiją pirmiau aprašytu būdu galima 
apkarpyti, kad pašalintumėte papildomą 
filmuotą medžiagą.

D Filmų apkarpymas
Filmai turi būti bent dviejų sekundžių trukmės (arba 4K ir sulėtintų filmų atveju, 
bent trijų sekundžių trukmės). Jei esamoje atkūrimo vietoje kopijos padaryti 
neįmanoma, esama vieta atliekant 4 veiksmą pažymima raudonai ir kopija 
nepadaroma. Kopija nebus įrašyta, jei atminties kortelėje nepakaks vietos.

Kad fotoaparatas netikėtai neišsijungtų, montuodami filmus naudokite visiškai 
įkrautą akumuliatorių.
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Fotografavimo meniu
Kad parodytumėte fotografavimo meniu, spauskite G ir pasirinkite 
Shooting (fotografavimas).

Fotografavimo meniu yra šios parinktys:

Mygtukas G

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0

Reset shooting 
options (atstatyti 
fotografavimo 
parinktis)

Atstatykite fotografavimo 
parinktis į numatytąsias 
vertes.

— 161

Creative 
(kūrybingas) Pasirinkite kūrybingą režimą. Pop 59

Best moment 
capture (geriausio 
momento 
užfiksavimas)

Pasirinkite iš Active 
Selection (Aktyvusis 
pasirinkimas), Slow view 
(lėtasis rodinys) arba Smart 
Photo Selector (Išmanusis 
nuotraukos valdiklis).

Active Selection 
(Aktyvusis pasirinkimas) 76

Advanced movie 
(išplėstinis filmas)

Pasirinkite filmo tipą 
išplėstiniam filmo režimui.

HD movie (HD filmas) 49

Exposure mode 
(ekspozicijos 
režimas)

Pasirinkite, kaip fotoaparatas 
nustatys užrakto greitį ir 
diafragmą.

Scene auto selector 
(scenos automatinis rinkiklis) 161

Image quality 
(vaizdo kokybė)

Parinkite failo formatą ir 
suspaudimo santykį.

JPEG fine (JPEG aukšta kokybė) 162

Image size 
(vaizdo dydis)

Parinkite naujų nuotraukų 
dydį.

5568×3712; 20.6 M (standartinės 
nuotraukos)/Normal panorama 

(standartinė panorama) (panoramos)
162
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Frame size/frame 
rate (kadro dydis/
kadrų greitis)

Pasirinkite kadro dydį ir 
kadrų greitį filmams, 
įrašomiems automatiniu, P, S, 
A, M ir sporto režimais, taip 
pat – kai išplėstinio filmo 
režimu pasirenkama HD 
movie (HD filmas) (0 49).

1080/30p 165

Metering 
(matavimas)

Parinkite, kaip fotoaparatas 
matuos ekspoziciją.

Matrix (matrica) 166

White balance 
(baltos spalvos 
balansas)

Suderinkite nustatymus 
skirtingo tipo apšvietimui.

Auto (automatinis) 167

ISO sensitivity 
(ISO jautrumas)

Valdykite fotoaparato 
jautrumą šviesai.

Auto (160–6400) 
(automatinis, 160–6 400)

172

Picture Control Parinkite, kaip fotoaparatas 
apdoros nuotraukas.

Standard (standartinis) 173

Auto distortion 
control (automatinė 
iškraipymų 
kontrolė)

Pasirinkite, ar fotoaparatas 
koreguos cilindro pavidalo ir 
išgaubtus iškraipymus.

Off (išjungta) 177

Color space 
(spalvų erdvė)

Parinkite spalvų erdvę 
naujoms nuotraukoms.

sRGB 177

Active D-Lighting 
(Aktyvusis 
D-Lighting)

Išvenkite ryškiai apšviestų 
sričių ir šešėlių detalumo 
sumažėjimo.

On (įjungta) 178

Long exposure NR 
(ilgos ekspozicijos 
triukšmo 
mažinimas)

Mažina triukšmą esant 
ilgalaikei ekspozicijai.

Off (išjungta) 179

High ISO noise 
reduction 
(didelio ISO jautrumo 
triukšmo mažinimas)

Sumažinkite triukšmą esant 
dideliam ISO jautrumui.

On (įjungta) 179

Movie sound 
options (filmo garso 
parinktys)

Nurodykite garso įrašymo 
parinktis.

Microphone (mikrofonas): Auto 
sensitivity (automatinis jautrumas) (A)

Wind noise reduction (vėjo 
triukšmo mažinimas): On (įjungta)

180

Auto image capture 
(automatinis vaizdo 
fiksavimas)

Pasirinkite, ar fotoaparatas 
darys nuotraukas 
automatiškai filmavimo 
metu, ir pasirinkite 
nuotraukų skaičių per 
minutę.

Auto photography (automatinis 
fotografavimas): Off (išjungta)

Max. shots per minute 
(maksimalus kadrų per minutę 

skaičius): 4

180

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0
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Interval timer 
shooting 
(fotografavimas 
intervalų laikmačiu)

Fotografuokite iš anksto 
nustatytais intervalais.

Interval (intervalas): 01’ 00”
Number of shots (kadrų skaičius): 

001
181

Optical VR 
(optinis VR)

Pasirinkite, ar naudoti optinę 
virpesių mažinimo funkciją 
su suderinamais 1 NIKKOR 
objektyvais.

On (įjungta) 183

Electronic VR 
(movies) 
(elektroninis VR 
(filmams))

Pasirinkite, ar naudoti 
elektroninio virpesių 
mažinimo funkciją su 
Momentinio judesio vaizdais 
ar filmais.

Off (išjungta) 183

Focus mode 
(fokusavimo 
režimas)

Nurodykite, kaip 
fotoaparatas fokusuos.

— 184

AF-area mode 
(AF sričių režimas)

Nurodykite, kaip bus 
parenkama fokusavimo sritis.

Auto-area (automatinė sritis) 188

Face-priority 
(pirmenybės 
suteikimas veidui)

Įjunkite arba išjunkite 
pirmenybės suteikimo veidui 
funkciją.

On (įjungta) 191

Built-in AF assist 
(integruota AF 
pagalbinio 
apšvietimo lemputė)

Valdykite integruotą AF 
pagalbinį apšvietimą.

On (įjungta) 191

Flash control 
(blykstės valdymas)

Pasirinkite blykstės režimą 
integruotai blykstei.

TTL (Manual (rankinis): Full (pilnas)) 192

Flash compensation 
(blykstės 
kompensavimas)

Valdykite blykstės galią. 0,0 192

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0
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Pasirinkite Yes (taip), jei norite atstatyti fotografavimo meniu parinktis ir 
kitus fotografavimo nustatymus į numatytąsias vertes (0 158, 211).

Ekspozicijos režimo meniu pateikiamose parinktyse galimi įvairūs 
užrakto greičio ir diafragmos valdymo laipsniai Momentinio judesio 
vaizdo (0 88), kai išplėstinio filmo režime nurodyta kita parinktis nei 
Time-lapse movie (filmas, kuriamas fotografuojant dideliais 
intervalais) (0 49), o taip pat – kai geriausio momento užfiksavimo 
režimu nustatyta parinktis Active Selection (Aktyvusis pasirinkimas) 
arba Slow view (lėtasis rodinys) (0 76).

Reset shooting options (atstatyti fotografavimo parinktis)

Exposure Mode (ekspozicijos režimas)

h
Scene auto selector 
(scenos automatinis 
rinkiklis)

Automatinis „nukreipimo ir fotografavimo“ režimas, 
kuriuo fotoaparatas ne tik parenka užrakto greitį ir 
diafragmą, bet ir pagal objektą nurodo geriausiai jam 
tinkančius nustatymus (automatinis scenos parinkimas; 
0 39).

P
Programmed auto 
(programuojamas 
automatinis)

Fotoaparatas nustato užrakto greitį ir diafragmą taip, kad 
ekspozicija būtų optimali (0 67). Rekomenduojamas, kai 
pageidaujama fotografuoti operatyviai ir kitais atvejais, 
kai nėra laiko keisti fotoaparato nustatymų.

S
Shutter-priority auto 
(automatinis užrakto 
pirmumas)

Galite pasirinkti užrakto greitį: fotoaparatas pasirinks 
diafragmą, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų (0 68). 
Naudojamas judesiui sustabdyti arba sulieti.

A
Aperture-priority auto 
(automatinis 
diafragmos pirmumas)

Galite pasirinkti diafragmą: fotoaparatas pasirinks 
užrakto greitį, kad būtų pasiekta geriausių rezultatų 
(0 69). Naudojamas sulieti foną arba sufokusuoti ir 
priekinį planą, ir foną.

M Manual (rankinis)
Galite valdyti užrakto greitį ir diafragmą (0 70). 
Ilgalaikėms ekspozicijoms parinkite užrakto greičio 
punktą „Bulb“ (ilgalaikė ekspozicija bulb).
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Parenka nuotraukų failo formatą ir suspaudimo santykį.

Pasirinkite nuotraukų dydį.

❚❚ Standartinės nuotraukos
Toliau pateikiamos parinktys siūlomos nejudančio vaizdo ir Išmaniojo 
nuotraukos valdiklio režimais, kai kūrybingame režime pasirinkta kitokia 
parinktis nei Easy panorama (paprasta panorama).

* Spaudinio dydis coliais yra lygus vaizdo dydžiui pikseliais, padalintam iš spausdintuvo 
raiškos taškais colyje (t. c., 1 col. = apie 2,54 cm).

Image Quality (vaizdo kokybė)

Parinktis Failo tipas Aprašymas

NEF (RAW) NEF

Suglaudinti 12 bitų duomenys iš vaizdo jutiklio yra 
įrašomi tiesiai į atminties kortelę. Baltos spalvos 
balanso, kontrasto ir kitus nustatymus po 
fotografavimo galima derinti kompiuteriu.

JPEG fine (JPEG aukšta 
kokybė)

JPEG

JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami 
suspaudimo santykį 1 : 4 (aukšta kokybė).

JPEG normal (JPEG 
standartinė kokybė)

JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami 
suspaudimo santykį 1 : 8 (standartinė kokybė).

NEF (RAW) + JPEG fine 
(NEF (RAW) + JPEG 

aukšta kokybė)
NEF/JPEG Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) vaizdas ir 

vienas aukštos kokybės JPEG vaizdas.

Image Size (vaizdo dydis)

Parinktis Dydis (pikseliais) Apytikslis spaudinio dydis 
esant 300 t. c. (cm) *

# 5568×3712; 20.6 M 5 568 × 3 712 47,1 × 31,4

$ 4176×2784; 11.6 M 4 176 × 2 784 35,4 × 23,6

% 2784×1856; 5.1 M 2 784 × 1 856 23,6 × 15,7



163

i

❚❚ Panoramos
Toliau pateiktos parinktys pasiekiamos, kai kūrybingu režimu 
pasirenkama Easy panorama (paprasta panorama).

1 Horizontalių ir vertikalių panoramų rodikliai apverčiami, jei fotoaparatas pasukamas 
90 laipsnių kampu.

2 Spaudinio dydis coliais yra lygus vaizdo dydžiui pikseliais, padalintam iš spausdintuvo 
raiškos taškais colyje (t. c., 1 col. = apie 2,54 cm).

Parinktis Dydis (pikseliais) 1 Apytikslis spaudinio dydis 
esant 300 t. c. (cm) 2

A
Normal panorama 

(standartinė 
panorama)

Fotoaparatas sukamas 
horizontaliai: 4 800 × 920 40,6 × 7,8

Fotoaparatas sukamas 
vertikaliai: 1 536 × 4 800 13,0 × 40,6

B
Wide panorama 

(plati panorama)

Fotoaparatas sukamas 
horizontaliai: 9 600 × 920 81,3 × 7,8

Fotoaparatas sukamas 
vertikaliai: 1 536 × 9 600 13,0 × 81,3
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A NEF (RAW)/NEF (RAW) + JPEG
Vaizdo dydžio parinktis nedaro įtakos NEF (RAW) formato vaizdų dydžiui. 
NEF (RAW) vaizdus galima peržiūrėti fotoaparatu arba naudojant programinę 
įrangą, pvz., Capture NX-D.

Kai nuotraukos, darytos formatais NEF (RAW) + JPEG, peržiūrimos fotoaparate, 
rodomi tik JPEG vaizdai. Jei nuotraukos, padarytos su šiais nustatymais, 
ištrinamos, pašalinami ir NEF, ir JPEG vaizdai.

A Failų pavadinimai 
Nuotraukos ir filmai yra įrašomi kaip vaizdai, priskiriant pavadinimus šia forma: 
„xxx _nnnn.yyy“, kur:
• xxx – tai arba NMS (Momentiniai judesio vaizdai, įrašyti su NMS files (NMS 

failai) parinktimi, nustatyta File format (failų formatas); 0 92), arba DSC 
(nuotraukos, MOV formato Momentiniai judesio vaizdai ir filmai),

• nnnn – keturių skaitmenų skaičius nuo 0001 iki 9999, fotoaparato priskiriamas 
automatiškai, didėjančia tvarka ir

• yyy – vienas iš toliau pateiktų trijų raidžių plėtinių: „NEF“ skirtas NEF (RAW) 
vaizdams, „JPG“ skirtas JPEG vaizdams, o „MOV“ – filmams.

NEF ir JPEG formato failai, įrašyti nustačius NEF (RAW)+JPEG, turi tuos pačius 
pavadinimus, bet skirtingus plėtinius. Kopijų, sukurtų naudojant retušavimo 
parinktis atkūrimo meniu, pavadinimai prasidės raidėmis „CSC“ (pvz., 
„CSC_0001.JPG“). Vaizdų, įrašytų elemente Color space (spalvų erdvė) (0 177) 
pasirinkus Adobe RGB, pavadinimai prasideda pabraukimu (pvz., 
„_DSC0001.JPG“).

A Vaizdo kokybė ir dydis
Vaizdo kokybė ir dydis kartu lemia, kiek vietos kiekviena nuotrauka užima 
atminties kortelėje. Didesnius, aukštesnės kokybės vaizdus galima išspausdinti 
didesnius, bet jiems reikia ir daugiau atminties, o tai reiškia, kad atminties 
kortelėje bus galima įrašyti mažiau vaizdų (0 213).



165

i

Pasirinkite kadro dydį ir kadrų greitį filmams, įrašomiems automatiniu, P, 
S, A, M ir sporto režimais, taip pat – kai išplėstinio filmo režimu 
pasirenkama HD movie (HD filmas) (0 49).

Frame Size/Frame Rate (kadro dydis/kadrų greitis)

Parinktis Kadro dydis 
(pikseliais) Įrašymo sparta Sparta bitais 

(apytikslė) Maksimali trukmė

t 1080/60p
1 920 × 1 080

59,94 fps 42 Mb/sek. 10 minučių

r 1080/30p 29,97 fps 24 Mb/sek. 17 minučių

u 720/60p
1 280 × 720

59,94 fps 16 Mb/sek. 20 minučių

s 720/30p 29,97 fps 12 Mb/sek. 29 minučių

A Nuotraukos kadro dydis
Nuotraukų, kurios įrašomos, kai filmuojant iki galo nuspaudžiamas užrakto 
atleidimo mygtukas, dydis yra 5 568 × 3 712 pikseliai (kraštinių santykis 3 : 2).

A Taip pat žr.
Papildomos informacijos apie bendrą filmų, kuriuos galima įrašyti į atminties 
kortelę, trukmę rasite p. 213.
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Pasirinkite, kaip fotoaparatas nustatys ekspoziciją.

Metering (matavimas)

L Matrix (matrica)
Fotoaparatas matuoja kadro sritį ir reguliuoja kontrastą (tonų 
pasiskirstymą), spalvas, kompoziciją ir atstumą iki objekto, 
daugelyje situacijų sukurdamas natūralius rezultatus.

M
Center-weighted 
(centruotas)

Fotoaparatas matuoja visą kadrą, centruodamas viduryje. Tai 
yra klasikinis portretų matavimo būdas. Jis 
rekomenduojamas, kai naudojami filtrai, kurių ekspozicijos 
koeficientas (filtro koeficientas) viršija 1×.

N Spot (taškinis)

Fotoaparatas matuoja esamą fokusavimo sritį. Naudokite šią 
funkciją, norėdami matuoti nuo centro nutolusius objektus 
(jei nustatyta parametro AF-area mode (AF sričių režimas) 
vertė Auto-area (automatinė sritis), kaip aprašyta p. 188, 
fotoaparatas matuos vidurinę fokusavimo sritį, tuo tarpu 
pirmumo suteikimo veidui režimu bus matuojama 
fokusavimo sritis, esanti arčiausiai centro nuo pasirinkto 
veido; 0 40). Taškinis matavimas užtikrina, kad objektas bus 
teisingai eksponuojamas net komponuojant kadrą fone, kuris 
yra žymiai šviesesnis arba tamsesnis.
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Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų 
kitų spalvų. Automatinis baltos spalvos balansas yra rekomenduojamas 
esant daugeliui apšvietimo šaltinių, tačiau, jei reikia, pagal šaltinio tipą 
galima pasirinkti kitas vertes.

White Balance (baltos spalvos balansas)

v Auto (automatinis) Automatinis baltos spalvos balanso derinimas. 
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.

J Incandescent 
(kaitinamųjų lempų) Naudokite kaitinamųjų lempų šviesoje.

I Fluorescent 
(fluorescencinių lempų)

Naudokite esant šaltai baltos spalvos 
fluorescenciniam apšvietimui.

H Direct sunlight 
(tiesioginė saulės šviesa)

Naudokite objektams, apšviestiems tiesioginės saulės 
šviesos.

N Flash (blykstė) Naudokite su integruota blykste.

G Cloudy (debesuota) Naudokite dieną, esant apsiniaukusiam dangui.

M Shade (šešėlis) Naudokite dieną, objektams esant šešėlyje.

L Preset manual (iš anksto 
nustatytas rankinis) Išmatuokite baltos spalvos balansą (0 169).
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Baltos spalvos balanso tikslinimas
Parinktys, išskyrus Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis), gali 
būti tikslinamos tokiu būdu:

1 Įjunkite tikslinimo parinktis.
Pažymėkite parinktį, išskyrus Preset 
manual (iš anksto nustatytas rankinis) ir 
spauskite 2, kad būtų parodytos dešinėje 
pateiktos tikslinimo parinktys.

2 Patikslinkite baltos spalvos balansą.
Baltos spalvos balansas tikslinamas kryptiniu valdikliu.

3 Įrašykite pakeitimus ir užverkite.
Spauskite J. Šalia baltos spalvos balanso piktogramos (0 4) 
detaliame ekrano vaizde (0 196) bus parodyta žvaigždutė, 
nurodanti, kad baltos spalvos balansas buvo pakeistas iš numatytųjų 
verčių.

Paryškinti žalią

Paryškinti mėlyną Paryškinti gintaro spalvą

Paryškinti rožinę

A Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvos, esančios tikslinimo ašyje, yra santykinis, o ne absoliutus dydis. 
Pavyzdžiui, nustatydami žymiklį ties B (mėlyna), kai parinktas „šiltas“ 
nustatymas, pvz., J (kaitinamųjų lempų), nuotraukos bus kiek „šaltesnio“ 
atspalvio, tačiau neatrodys mėlynos.

Koordinatės

Derinimas
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Iš anksto nustatytas rankinis
Rankiniu būdu iš anksto nustatomas baltos spalvos balansas 
naudojamas pasirinktiems baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir 
atgaminti, fotografavimo metu esant įvairiam apšvietimui arba norint 
kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis.

1 Apšvieskite atskaitos objektą.
Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos objektą, apšviestą šviesa, 
kurioje bus fotografuojama. Norint viską atlikti tiksliau, galima 
naudoti standartinę pilką kortelę.

2 Nurodykite Preset manual (iš anksto nustatytas rankinis).
Baltos spalvos balanso meniu pažymėkite 
Preset manual (iš anksto nustatytas 
rankinis) ir spauskite 2. Bus parodytas 
dešinėje pateikiamas dialogo langas. 
Pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J, kad 
naująja būtų pakeista esamoji iš anksto 
nustatyto baltos spalvos balanso vertė.

Bus parodytas dešinėje matomas 
pranešimas.
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3 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Kai fotoaparatas bus pasiruošęs matuoti 
baltos spalvos balansą, pasirodys mirksintis 
L. Prieš indikacijai nustojus mirksėti, 
sukomponuokite atskaitos objektą taip, 
kad jis užpildytų ekraną ir paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką iki galo. 
Nuotrauka nebus įrašyta. Baltos spalvos 
balansą galima išmatuoti tiksliai net 
tuomet, kai fotoaparatas nefokusuoja.

4 Patikrinkite rezultatus.
Jei fotoaparatas gali išmatuoti baltos 
spalvos balanso vertę, bus parodytas 
dešinėje matomas pranešimas. Iki pusės 
paspausdami užrakto atleidimo mygtuką, 
galite iškart grįžti į fotografavimo režimą.

Kai apšvietimas per silpnas ar per stiprus, 
fotoaparatui gali nepavykti išmatuoti 
baltos spalvos balanso. Tokiu atveju 
pateikiamas dešinėje matomas 
pranešimas. Grįžkite į 3 veiksmą ir dar kartą 
pabandykite išmatuoti baltos spalvos 
balansą.
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D Automatinis išjungimas
Baltos spalvos balanso matavimas baigsis nenustačius naujos vertės, jei tam tikrą 
laiką, pasirinktą sąrankos meniu punkte Auto power off (automatinis 
išjungimas), nebus atliekama jokių operacijų (0 197; numatytoji vertė yra 
1 min.).

D Iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas
Fotoaparatas kaskart gali įrašyti tik vieną iš anksto nustatyto baltos spalvos 
balanso vertę. Esama vertė bus pakeista išmatavus naują. Atkreipkite dėmesį, kad 
matuojant baltos spalvos balansą ekspozicija automatiškai didinama 1 EV. 
Režimu M nustatykite ekspoziciją taip, kad ekspozicijos rodiklis rodytų ±0 (0 70).

A Spalvos temperatūra
Suvokiama šviesos šaltinio spalva priklauso nuo stebėtojo ir kitų sąlygų. 
Objektyvus šviesos šaltinio spalvos matavimo vienetas – spalvos temperatūra, 
apibrėžiama pagal temperatūrą, iki kurios objektą reikėtų įkaitinti, kad jis 
spinduliuotų tokio paties bangos ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos 
temperatūra siekia 5 000–5 500 K, atrodo balti. Jei šviesos šaltinio spalvos 
temperatūra yra mažesnė (pvz., kaitinamosios lempos), jis atrodo gelsvas arba 
rausvas. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra aukštesnė, atrodo melsvi. 
Fotoaparato baltos spalvos balanso parinktys pritaikomos prie tokių spalvų 
temperatūrų (visi rodikliai yra apytiksliai):

• Natrio garų lempos: 2 700 K
• J (kaitinamosios lempos)/šiltos baltos spalvos 

fluorescencinės lempos: 3 000 K
• Baltos šviesos fluorescencinės lempos: 3 700 K
• I (šaltos baltos spalvos fluorescencinės lempos): 

4 200 K
• Dienos baltumo fluorescencinės lempos: 5 000 K

• H (tiesioginė saulės šviesa): 5 200 K
• N (blykstė): 5 400 K
• G (debesuota): 6 000 K
• Dienos šviesos fluorescencinės lempos: 6 500 K
• Gyvsidabrio garų lempos: 7 200 K
• M (šešėlis): 8 000 K
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Fotoaparato jautrumą šviesai galima pritaikyti pagal esamą apšvietimą. 
Kuo didesnis ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, todėl 
užtikrinamas didelis užrakto greitis arba mažesnė diafragma.

ISO Sensitivity (ISO jautrumas)

q

x

w

Auto (160–6400) 
(automatinis, 160–6 400)
Auto (160–3200) 
(automatinis, 160–3 200)
Auto (160–800) 
(automatinis, 160–800)

ISO jautrumą fotoaparatas reguliuoja pagal 
apšvietimo sąlygas. ISO jautrumas yra reguliuojamas 
diapazone, pateiktame skliausteliuose: norėdami 
įjungti didesnį jautrumą, esant prastam apšvietimui, 
pasirinkite didesnį diapazoną. Parinkus mažesnį 
diapazoną, sumažėja triukšmas (atsitiktiniai ryškūs 
pikseliai, rūkas arba linijos).

160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 
6400, 6400 (NR), 12800, 
12800 (NR)

ISO jautrumas fiksuojamas ties pasirinkta verte. Jei 
pasirinkta 6400 (NR) arba 12800 (NR) funkcija, 
fotoaparatas padarys keturias nuotraukas kaskart 
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki galo ir 
sujungs jas, kad sukurtų vieną vaizdą, apdorotą taip, 
kad sumažintų triukšmą, kuris atsiranda esant 
dideliam jautrumui.

A Automatinio ISO jautrumo parinktys
Kai įjungtas automatinis ISO jautrumo valdymas, 
ekrane rodoma piktograma ISO AUTO ir esamas ISO 
jautrumas.

D 6400 (NR)/12800 (NR)
Vaizdo kraštai bus apkarpyti, o integruotos blykstės bei Aktyviojo D-Lighting 
naudoti nebus galima. Jei fotografuojant objektas arba fotoaparatas sujudės, gali 
nepavykti gauti pageidaujamų rezultatų. Parinkus vaizdo kokybę NEF (RAW) 
arba NEF (RAW) + JPEG fine (NEF (RAW) + JPEG aukšta kokybė), nuotrauka 
įrašoma kaip aukštos kokybės JPEG formato vaizdas. Kai užrakto greitis mažesnis 
nei 1/30 sek., padaroma tik viena nuotrauka.
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Pasirinkite, kaip fotoaparatas apdoros nuotraukas.

Picture Control režimų modifikavimas
Picture Control režimai gali būti keičiami pagal sceną arba jūsų kūrybinį 
sumanymą.

1 Peržiūrėkite parinktis.
Picture Control meniu pažymėkite 
elementą ir spauskite 2, kad būtų parodyti 
Picture Control nustatymai (0 175). 
Norėdami naudoti nemodifikuotą Picture 
Control režimą, jį pažymėkite ir 
spauskite J.

Picture Control

Q Standard 
(standartinis)

Standartinis būdas pasiekti subalansuotų rezultatų. 
Rekomenduojamas daugeliu atvejų.

R Neutral 
(neutralus)

Minimalus apdorojimas, siekiant natūralių rezultatų. 
Parinkite nuotraukoms, kurios bus intensyviai apdorojamos 
ar retušuojamos.

S Vivid (gyvas)
Nuotraukos paryškinamos, kad atspausdintos būtų 
sodresnės. Rinkitės, kai nuotraukose pabrėžiamos 
pagrindinės spalvos.

T Monochrome 
(vienspalvis) Darykite vienspalves nuotraukas.

e Portrait 
(portretas)

Apdoroja portretus, siekiant natūralios tekstūros ir 
užapvalintų formų pojūčio.

f Landscape 
(kraštovaizdis) Darykite ryškias kraštovaizdžių ir miestų nuotraukas.
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2 Pakoreguokite nustatymus.
Spauskite 1 arba 3, kad pažymėtumėte 
norimą nustatymą ir spauskite 4 arba 2, 
kad pasirinktumėte vertę. Kartokite šį 
veiksmą, kol suderinsite visus nustatymus 
arba pasirinkite Quick adjust (greitas 
nustatymas), kad išsirinktumėte iš anksto 
nustatytus derinius. Numatytuosius nustatymus atstatysite 
paspausdami mygtuką O.

3 Įrašykite pakeitimus ir užverkite.
Spauskite J.

AModifikuoti Picture Control režimai
Picture Control režimai, kurie buvo modifikuoti iš 
numatytųjų nustatymų, yra nurodomi žvaigždute 
(„*“) Picture Control meniu (0 173) bei detaliame 
rodinyje (0 196).



175

i

❚❚ Picture Control režimo nustatymai

Quick adjust (greitasis nustatymas)

Sumažinkite arba padidinkite pasirinkto Picture 
Control režimo efektą (atkreipkite dėmesį, kad 
tai atstatys visus rankinius nustatymus). 
Nepasiekiama naudojant vertes Neutral 
(neutralus), Monochrome (vienspalvis).

Koregavimas rankiniu 
būdu

(visi Picture Control 
režimai)

Sharpening 
(aštrinimas)

Suderinkite kontūrų aštrumą rankiniu režimu 
arba pasirinkite A, kad aštrumas būtų 
suderintas automatiškai.

Contrast 
(kontrastas)

Nustatykite kontrastą rankiniu režimu arba 
pasirinkite A, kad kontrastas būtų suderintas 
automatiškai.

Brightness 
(šviesumas) Nustatykite šviesumą nekeisdami ekspozicijos.

Koregavimas rankiniu 
būdu

(tik nevienspalvis)

Saturation 
(sodrumas)

Kontroliuokite spalvų gyvumą. Pasirinkite A, 
kad automatiškai pareguliuotumėte sodrumą.

Hue (atspalvis) Suderinkite atspalvį.

Koregavimas rankiniu 
būdu

(tik vienspalvis)

Filter effects 
(filtrų efektai)

Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvotų 
filtrų efektą.

Toning 
(tonavimas)

Pasirinkite atspalvį, naudojamą vienspalvėse 
nuotraukose.

D „A“ (automatinis)
Automatinio aštrinimo, kontrasto ir sodrumo nustatymai keičiasi atsižvelgiant į 
ekspoziciją ir dydį bei objekto vietą kadre.
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A Ankstesni nustatymai
Po verčių ekranu, matomu Picture Control 
nustatymų meniu, esanti eilutė rodo ankstesnių 
nustatymų vertes. Ji naudinga koreguojant 
nustatymus.

A Filtrų efektai (tik vienspalvis)
Parinktys šiame meniu imituoja spalvotų filtrų efektus vienspalvėms 
nuotraukoms. Galimi šie filtrų efektai:

Y (geltona) Padidinkite kontrastą. Gali būti naudojama dangaus ryškumui 
kraštovaizdžio nuotraukose sumažinti. Oranžinė spalva sukuria 
didesnį kontrastą nei geltona spalva, raudona sukuria didesnį 
kontrastą nei oranžinė.

O (oranžinė)

R (raudona)

G (žalia) Sušvelnina odos tonus. Gali būti naudojama portretuose.

Įsidėmėkite, kad efektai, sukurti naudojant punktą Filter effects (filtrų efektai), 
labiau pastebimi nei sukurti su stikliniais filtrais.

A Tonavimas (tik vienspalvis)
Pasirinkite iš tokių galimybių: B&W (nespalvotas), 
Sepia (sepijos spalva), Cyanotype (vienspalvis su 
melsvu atspalviu), Red (raudonas), Yellow 
(geltonas), Green (žalias), Blue Green (mėlynai 
žalias), Blue (mėlynas), Purple Blue (purpurinis 
su mėlynu atspalviu) ir Red Purple (raudonas su 
purpuriniu atspalviu). Paspaudus 3, kai 
pažymėta Toning (tonavimas), parodomos 
sodrumo parinktys. Spauskite 4 arba 2, kad pakoreguotumėte sodrumą. 
Sodrumo nustatymo keisti negalima, jei yra parinkta B&W (nespalvotas).
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Įjunkite arba išjunkite automatinę iškraipymų kontrolę.

Automatinė iškraipymų kontrolė pasiekiama tik naudojant 1 NIKKOR 
objektyvus ir nedera su NIKKOR objektyvais, prijungtais per FT1 jungties 
adapterį (0 202, 235). Su trečiųjų šalių objektyvais rezultatai 
negarantuojami. Atkreipkite dėmesį, kad kai automatinės iškraipymų 
kontrolės funkcija yra įjungta, nuotraukų kraštai gali būti apkirpti ir gali 
pailgėti trukmė, reikalinga vaizdams apdoroti prieš juos įrašant.

Spalvų erdvė nustato spalvų atkūrimui naudojamų spalvų gamą. sRGB 
rinkitės bendrosios paskirties spausdinimui ir peržiūrai ekrane. Adobe 
RGB turi platesnę spalvų gamą, todėl labiau tinka profesionaliai leidybai 
ir komerciniam spausdinimui skirtoms nuotraukoms. Nepriklausomai 
nuo nurodytos parinkties, filmai įrašomi sRGB erdvėje.

Auto Distortion Control (automatinė iškraipymų kontrolė)

On (įjungta)
Sumažina cilindro pavidalo iškraipymą nuotraukose, padarytose 
plačiakampiu objektyvu, ir išgaubtą iškraipymą nuotraukose, 
darytose su ilgais objektyvais.

Off (išjungta) Automatinė iškraipymų kontrolė išjungta.

Color Space (spalvų erdvė)

A Spalvų erdvė
Capture NX-D automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę, atverdamos 
nuotraukas, darytas šiuo fotoaparatu. Su trečiųjų šalių programine įranga 
rezultatai negarantuojami.

A Adobe RGB
Siekiant tikslaus spalvų atkūrimo, Adobe RGB vaizdams reikia naudoti 
programas, ekranus ir spausdintuvus su spalvų valdymo funkcija.
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Aktyvusis D-Lighting išsaugo detales ryškiai apšviestose srityse ir 
šešėliuose, išlaikant natūralų kontrastą. Naudokite didelio kontrasto 
scenoms, pvz., kai ryškiai apšviestas vaizdas lauke komponuojamas pro 
duris ar langą arba objektams, kurie saulėtą dieną yra šešėlyje. 
Efektyviausia jį naudoti kartu su Matrix (matricos) matavimo funkcija 
(0 166).

Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting)

Aktyvusis D-Lighting: Off (išjungta) Aktyvusis D-Lighting: Y On (įjungta)

D Aktyvusis D-Lighting
Naudojant Aktyvųjį D-Lighting, nuotraukose gali būti triukšmo (atsitiktinių ryškių 
pikselių, rūko arba linijų). Fotografuojant kai kuriuos objektus, gali matytis 
netolygių šešėlių.

A Parinkčių „Active D-Lighting“ (Aktyvusis D-Lighting) ir „D-Lighting“ palyginimas
Fotografavimo meniu parinkus Active D-Lighting (Aktyvusis D-Lighting), prieš 
fotografuojant ekspozicija suderinama taip, kad būtų optimizuotas dinaminis 
diapazonas, tuo tarpu atkūrimo meniu parinktis D-Lighting (0 153) pašviesina 
vaizdų šešėlius jau padarius kadrą.
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Pasirinkus On (įjungta), siekiant sumažinti „triukšmą“ (šviesius taškelius 
ir rūką) nuotraukoje, padarytoje, kai užrakto greitis yra mažesnis nei 
1 sek. Tokiu atveju vaizdų įrašymo trukmė padidėja apytiksliai 
1,5–2 kartus. Apdorojimo metu rodomas įspėjimas ir neleidžiama 
fotografuoti (jei fotoaparatą išjungsite dar nesibaigus apdorojimui, 
nuotrauka bus įrašyta, bet triukšmo mažinimas nebus atliekamas). 
Nepertraukiamo atleidimo režimu kadrų greitis sumažės, o nuotraukų 
apdorojimo metu sumažės atminties buferio talpa. Ilgos ekspozicijos 
triukšmo mažinimo funkcija filmams netaikoma.

Pasirinkite On (įjungta), kai norėsite sumažinti „triukšmą“ (atsitiktinius 
ryškius pikselius). Parinkus Off (išjungta), triukšmas mažinamas, tačiau 
mažiau nei parinkus On (įjungta).

Long Exposure NR (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas)

High ISO Noise Reduction (didelio ISO jautrumo triukšmo 
mažinimas)
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Suderinkite filmo garso įrašymo nustatymus, taikomus integruotam 
mikrofonui.

❚❚ Microphone (mikrofonas)
Pasirinkite Microphone off (mikrofonas išjungtas), kai norėsite 
išjungti garso įrašymą. Nurodžius bet kurią kitą parinktį, įjungiamas 
įrašymas, o mikrofonas nustatomas pagal pasirinktą jautrumą.

❚❚ Wind Noise Reduction (vėjo triukšmo mažinimas)
Pasirinkite On (įjungta), kai norėsite įjungti žemuosius dažnius 
praleidžiantį filtrą, sumažinti triukšmą, kurį kelia į mikrofoną pučiantis 
vėjas (žinokite, kad gali būti paveikti ir kiti garsai).

Pasirinkite, ar fotoaparatas darys nuotraukas automatiškai, kai bus 
įrašomi filmai automatiniu, kūrybingu, P, S, A ar M, sporto režimais arba 
išplėstinio filmo režimu parinkus HD movie (HD filmas). Nuotraukos 
bus padarytos tinkamai sufokusavus portreto objektą ir esant stabiliai 
kompozicijai. Maksimalus skaičius nuotraukų, kurį galima padaryti per 
vieną klipą, yra 20, įskaitant nuotraukas, padarytas rankiniu būdu (0 45).

Movie Sound Options (filmo garso parinktys)

A Piktograma 2
Filmai, įrašyti išjungus mikrofoną, viso kadro ir filmo atkūrimo režimu yra žymimi 
piktograma 2.

Auto Image Capture (automatinis vaizdo fiksavimas)

Auto photography (automatinis 
fotografavimas)

Parinkus On (įjungta), fotoaparatas filmavimo metu 
nuotraukas daro automatiškai.

Max. shots per minute 
(maksimalus kadrų per minutę 
skaičius)

Pasirinkite maksimalų kadrų skaičių per minutę (vienas 
arba keturi).
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Automatiškai darykite nuotraukas iš anksto nustatytais intervalais.

1 Pasirinkite intervalą.
Pažymėkite Interval (intervalas) ir 
paspauskite 2, kad peržiūrėtumėte 
intervalą. Paspauskite 4 arba 2, kad 
pažymėtumėte minutes ar sekundes ir 
spauskite 1 arba 3, kad pasirinktumėte 
ilgesnį intervalą nei numatomas 
mažiausias užrakto greitis. Paspauskite J, 
kad baigę nustatyti grįžtumėte į fotografavimo intervalų laikmačiu 
meniu.

2 Pasirinkite intervalų skaičių.
Pažymėkite Number of shots (ekspozicijų 
skaičius) ir spauskite 2, tada kryptiniu 
valdikliu nurodykite intervalų skaičių. 
Paspauskite J, kad baigę nustatyti 
grįžtumėte į fotografavimo intervalų 
laikmačiu meniu.

Interval Timer Shooting (fotografavimas intervalų 
laikmačiu)

D Prieš fotografuojant
Prieš tęsdami patikrinkite, ar laikrodis nustatytas tinkamai (0 30, 199), esamais 
nustatymais padarykite bandomąjį kadrą ir patikrinkite rezultatus ekrane.

Rekomenduojama naudoti trikojį. Siekiant užtikrinti, kad fotografavimas nebūtų 
pertrauktas, akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas arba reikia naudoti 
papildomą kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės jungtį.
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3 Pradėkite fotografuoti.
Pažymėkite Start (paleisti) ir spauskite J. 
Fotografavimas prasidės po maždaug 
3 sekundžių ir tęsis pasirinktu intervalu, kol 
bus padarytos visos ekspozicijos (po vieną 
kiekvienam intervalui). Atminkite: pauzė 
po kiekvienos ekspozicijos įrašymo kinta 
atsižvelgiant į užrakto greitį ir vaizdui 
įrašyti reikalingą trukmę, todėl nuotraukos ne visada įrašomos 
pasirinktu intervalu.

A Fotografavimas intervalų laikmačiu
Jei fotoaparatui nepavyks pradėti fotografuoti intervalų laikmačiu esamais 
nustatymais (pvz., jei užrakto greičiu nustatoma Bulb (ilgalaikė ekspozicija bulb)), 
bus pateiktas įspėjimas. Vykstant fotografavimui intervalų laikmačiu, nustatymų 
keisti negalima ir fotoaparatas automatiškai neišsijungia (0 28).

A Fotografavimo intervalų laikmačiu pertraukimas
Fotografavimas intervalų laikmačiu baigiasi ir intervalo laikmačio nustatymai 
atstatomi išsijungus fotoaparatui, išsekus akumuliatoriui, užsipildžius atminties 
kortelei, režimo pasirinkimo ratuką pasukus į naujo nustatymo padėtį arba 
paspaudus mygtuką G ar K.
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Pasirinkite On (įjungta), jei norite naudoti optinę virpesių mažinimo 
funkciją su suderinamais 1 NIKKOR objektyvais.

Pasirinkite On (įjungta), kad įjungtumėte elektroninio virpesių 
mažinimo funkciją Momentinio judesio vaizdo režimu (0 88) (kai 
naudojamas filmavimo mygtukas) ir kai išplėstiniu filmo režimu 
pasirinktas HD movie (HD filmas) (0 49). Ši funkcija pasiekiama net ir 
tada, kai prijungtas 1 NIKKOR objektyvas nedera su virpesių mažinimo 
galimybe. Atkreipkite dėmesį: filmavimo pradžia bus šiek tiek uždelsta. 
Orientyrai ekrane rodys įrašomą sritį. Kaip atrodys orientyrai, priklauso 
nuo parametru Electronic VR (movies) (elektroninis VR (filmams)) 
nurodytos parinkties.

Optical VR (optinis VR)

A Virpesių mažinimas
Sukant fotoaparatą, virpesių mažinimas taikomas tik tam judesiui, kuris nėra 
pasukimo dalis (pavyzdžiui, jei fotoaparatas sukamas horizontaliai, virpesių 
mažinimas bus taikomas tik vertikaliam purtymui), todėl fotoaparatą galima 
daug lengviau ir tolygiau sukti plačiu lanku. Atleidus užrakto mygtuką, gali 
pasirodyti, kad kompozicija pakito, tačiau tai nereiškia gedimo.

A Optical VR (optinis VR)
Jei objektyvas dera su normalaus ir aktyviojo virpesių mažinimo funkcija, 
pasirinkus On (įjungta), pasiekiama aktyviojo virpesių mažinimo funkcija, kuri 
sumažina tiek sąlyginai nestiprius fotoaparato virpesius, kai fotografas nejuda ir 
intensyvius fotoaparato virpesius, kai fotografuojate iš judančio automobilio ar 
eidami.

Elektroninis VR (filmams)

Elektroninis virpesių mažinimas įjungtas Elektroninis virpesių mažinimas išjungtas
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Nurodykite, kaip fotoaparatas fokusuos. Galimos parinktys keičiasi 
atsižvelgiant į fotografavimo režimą.

* Užraktas gali būti atleistas tik jei fotoaparatas gali sufokusuoti.

Focus mode (fokusavimo režimas)

AF-A Auto-select AF (automatiškai parenkamas AF): jeigu objektas nejuda, fotoaparatas 
automatiškai parenka AF-S režimą, jei juda – AF-C režimą.

AF-S Single AF (vienos srities AF): naudojama nejudantiems objektams fotografuoti. 
Židinys užfiksuojamas paspaudus užrakto atleidimo mygtuką iki pusės. *

AF-C

Continuous AF (nepertraukiamas AF): judantiems 
objektams. Fotoaparatas nuolat fokusuoja 
objektą, esantį AF srities rėmelyje, kol užrakto 
atleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusės 
(atminkite, kad AF srities rėmelis rodomas tik 
detaliame rodinyje; 0 196). Fotografuoti 
galima ir kai fotoaparatas fokusuoja, ir kai 
nefokusuoja. AF srities rėmeliai

AF-F
Full-time AF (nuolatinis AF): judantiems objektams. Fotoaparatas fokusuoja 
nepertraukiamai. Fotografuoti galima ir kai fotoaparatas sufokusavo, ir kai 
nesufokusavo.

MF Manual focus (rankinis fokusavimas): fokusuokite rankiniu būdu (0 186). 
Fotografuoti galima ir kai fotoaparatas fokusuoja, ir kai nefokusuoja.
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A Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis. Esant 
šioms sąlygoms, užrakto atleidimas gali būti išjungtas arba sufokusuota sritis gali 
būti pažymėta žaliai ir gali pasigirsti garsinis fotoaparato signalas, leidžiantis 
atleisti užraktą net tada, kai objekto sufokusuoti nepavyko. Tokiais atvejais 
fokusuokite rankiniu būdu (0 186) arba naudokite židinio fiksavimą (0 189), kad 
būtų fokusuojamas kitas tokiu pačiu atstumu nutolęs objektas, o tuomet 
perkomponuokite nuotrauką.

Tarp objekto ir fono yra labai nedidelis 
kontrastas arba jo išvis nėra.

Objekte yra ryškiai kontrastuojančių 
šviesumo sričių.

Pavyzdys: 
objektas yra 
tokios pačios 
spalvos kaip 
fonas.

Pavyzdžiai: pusė 
objekto šešėlyje 
(naktinė scena 
su taškiniu 
apšvietimu).

Objekte yra daiktų, nuo fotoaparato 
nutolusių skirtingais atstumais.

Fone esantys objektai yra didesni nei 
fotografuojamas objektas.

Pavyzdys: 
objektas yra 
narve.

Pavyzdys: kadre 
už objekto yra 
pastatas.

Objekte dominuoja pasikartojantis 
geometrinis raštas.

Objekte yra daug smulkių detalių, jis 
sudarytas iš mažų daiktų arba tiems 
daiktams trūksta šviesumo įvairovės. 

Pavyzdys: žaliuzės 
arba 
dangoraižio 
langų eilė.

Pavyzdys: gėlių 
laukas.

A Taip pat žr.
Informacijos, kaip valdyti garso signalą, kuris pasigirsta fotoaparatui 
sufokusavus, rasite p. 197.
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Rankinis fokusavimas
Rankinį fokusavimą galima naudoti tada, kai automatinis fokusavimas 
neužtikrina norimų rezultatų.

1 Pasirinkite rankinį fokusavimą.

2 Parodykite rankinio fokusavimo orientyrus.

3 Pasirinkite didinimo lygį.

Fokusavimo režimo meniu pažymėkite 
Manual focus (rankinis fokusavimas) 
(0 184) ir spauskite 2.

Fotografavimo ekrane spauskite J, kad 
galėtumėte matyti rankinio fokusavimo 
kreipiklius ir padidinti vaizdą kadro 
viduryje. Ši funkcija nepasiekiama 
filmuojant arba įjungus 4K raiškos ar 
sulėtinto filmo režimą.

Židinio atstumo daviklis

Navigacijos langas

Pasukite komandų ratuką, kad 
pasirinktumėte iš didinimo galimybių iki 
10×.

Komandų ratukas



187

i

4 Sufokusuokite.
Sukite kryptinį valdiklį, kol objektas bus 
sufokusuotas. Norėdami padidinti 
fokusavimo atstumą, sukite kryptinį valdiklį 
pagal laikrodžio rodyklę, norėdami 
sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę. Kuo 
greičiau suksite kryptinį valdiklį, tuo 
greičiau kis fokusavimo atstumas. Židinio 
daviklis parodo apytikslį fokusavimo 
atstumą. Sufokusavę objektą, spauskite J.

Norėdami peržiūrėti tuo metu ekrane 
nematomas kadro vietas, spauskite 1, 3, 
4 arba 2: matoma dalis parodoma 
navigacijos lange.

A Filmai
Kryptinį valdiklį galima naudoti ir tuomet, kai reikia pasirinkti fokusavimo 
atstumą, jei prieš filmuojant nurodoma rankinio fokusavimo funkcija. Norėdami 
padidinti fokusavimo atstumą, sukite kryptinį valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, 
norėdami sumažinti – prieš laikrodžio rodyklę. Kuo greičiau suksite kryptinį 
valdiklį, tuo greičiau kis fokusavimo atstumas.

A Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir 
fotoaparato, matuokite nuo židinio plokštumos 
žymės, esančios ant fotoaparato korpuso. 
Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo įtvaro iki židinio 
plokštumos yra maždaug 17 mm.

Židinio plokštumos žymė

Židinio daviklis

Navigacijos langas

Apie
17 mm
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Nurodykite, kaip bus parenkama automatinio fokusavimo sritis.

AF-Area Mode (AF sričių režimas)

e
Auto-area 
(automatinė 
sritis)

Fotoaparatas automatiškai aptinka objektą ir parenka 
fokusavimo sritį.

c
Single-point 
(vienas taškas)

Spustelėkite J, kad 
peržiūrėtumėte fokusavimo 
srities pasirinkimo rodinį, tada 
kryptiniu valdikliu virš objekto 
nustatykite fokusavimo sritį ir 
spauskite J. Fotoaparatas 
fokusuos tik pasirinktoje 
fokusavimo srityje esantį 
objektą. Naudojama 
nejudantiems objektams 
fotografuoti.

Fokusavimo sritis

9
Subject tracking 
(objekto 
sekimas)

Paspauskite J, kad 
peržiūrėtumėte fokusavimo 
srities pasirinkimo rodinį, tada 
kryptiniu valdikliu ant objekto 
nustatykite fokusavimo sritį ir 
spauskite J. Fokusavimo sritis 
seks objektą šiam judant per 
kadrą. Fotoaparatas fokusuos 
pasirinktą objektą, kai užrakto 
atleidimo mygtukas paspaustas 
iki pusės. Kad užbaigtumėte 
fokusavimo sekimą, baigę 
fotografuoti, spauskite J.

Fokusavimo sritis

A Objekto sekimas
Fotoaparatas gali nesugebėti sekti objektų, jei šie greitai juda, atsiranda už kadro 
ribų arba užstojami kitų objektų, žymiai keičiasi objektų dydis, spalva ar 
ryškumas, arba jie per maži, per dideli, per šviesūs, per tamsūs, arba yra panašių į 
foną spalvų ar panašaus šviesumo.
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Židinio fiksavimas
Kai Focus mode (fokusavimo režimas) nurodoma parinktis Single AF 
(vienos srities AF)(0 184), židinio fiksavimo funkciją galima naudoti 
kompozicijai pakeisti po to, kai kadro centre sufokusuojamas objektas. 
Taip galima sufokusuoti objektą, kuris galutinėje kompozicijoje nebus 
centre. Jei fotoaparatas negali fokusuoti automatinio fokusavimo būdu 
(0 185), galima sufokusuoti kitą objektą, nutolusį tokiu pačiu atstumu, o 
tada – naudoti židinio fiksavimo funkciją ir perkomponuoti nuotrauką. 
Židinio fiksavimo funkcija efektyviausia, kai parenkama kita parametro 
AF-area mode (AF sričių režimas) vertė nei Auto-area (automatinė 
sritis) (0 188).

1 Užfiksuokite židinį.
Nustatykite objektą kadro centre ir iki 
pusės nuspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką, kad pradėtumėte fokusuoti. 
Patikrinkite, ar fokusavimo sritis rodoma 
žalia spalva. Židinys liks užfiksuotas, kol 
užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki 
pusės.
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2 Perkomponuokite nuotrauką ir fotografuokite.
Tarp atskirų kadrų židinys lieka užfiksuotas.

Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto tuo metu, kai veikia 
židinio fiksavimas. Jei objektas sujuda, nukelkite pirštą nuo užrakto 
atleidimo mygtuko, kad išjungtumėte židinio fiksavimo funkciją, ir 
sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė atstumas.

A Automatinė AF sritis
Fotoaparatas parenka iš 41 fokusavimo srities. 
Išskyrus rankinio fokusavimo režimą, pasirinkta 
fokusavimo sritis rodoma, kai užrakto atleidimo 
mygtukas paspaustas iki pusės.

Didelės fokusavimo sritys naudojamos, kai:
• Įrašomi 4K filmai, kai fokusavimo režimui 

parenkamas AF-S
• Momentiniai judesio vaizdai įrašomi su įjungta 

virpesių mažinimo funkcija
• HD filmai įrašomi išplėstinio filmo režimu, kai 

įjungta virpesių mažinimo funkcija ir fokusavimo 
režimui parinktas AF-S
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Pasirinkite On (įjungta), kad įjungtumėte pirmenybės suteikimo veidui 
režimą (0 40).

Parinkus On (įjungta), integruotas AF 
pagalbinis apšvietimas įsijungs prastai 
apšviestiems objektams apšviesti tokiais 
atvejais:
• Fokusavimo režimu parinkta AF-S (0 184) 

arba nustatytas AF-A vienos srities AF ir
• parinkta AF-area mode (AF sričių režimas) 

vertė Auto-area (automatinė sritis) arba 
Single-point (vienas taškas) (0 188).

AF pagalbinio apšvietimo lemputė neįsijungia 
fokusavimui palengvinti sporto ar išplėstinio filmo režimu, filmuojant 
arba parinkus vertę Off (išjungta). Jei AF pagalbinio apšvietimo 
lemputė neužsidega, automatinis fokusavimas gali neduoti 
pageidaujamų rezultatų, kai apšvietimas nepakankamas.

Face-priority (pirmenybės suteikimas veidui)

Built-in AF Assist (integruota AF pagalbinio apšvietimo 
lemputė)

A AF pagalbinio apšvietimo lemputė
Naudojant didesnį objektyvą, apšvietimo lemputė gali neapšviesti viso objekto 
arba jo dalies. Naudodami apšvietimo lemputę, nuimkite objektyvo gaubtus.

AF pagalbinio apšvietimo
lemputė
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Pasirinkite blykstės valdymo režimą integruotai blykstei.

Blykstės kompensavimo funkcija keičia 
blykstės galią nuo fotoaparato pasiūlyto lygio, 
keičiant pagrindinio objekto šviesumą fono 
atžvilgiu. Pasirinkite iš verčių nuo –3 EV 
(tamsiau) iki +1 EV (šviesiau), žingsneliais po 
1/3 EV. Apskritai, parinkus teigiamas vertes, 
objektas atrodys šviesesnis, o neigiamas – 
tamsesnis.

Kai veikia blykstės kompensavimo funkcija, 
rodoma piktograma Y. Įprastas blykstės 
galingumas atkuriamas blykstės 
kompensavimą prilyginus ±0. Išjungus 
fotoaparatą, blykstės kompensavimo vertė 
neatstatoma.

Flash Control (blykstės valdymas)

1 TTL Blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į 
fotografavimo sąlygas (i-TTL blykstės valdymas).

2
Manual 
(rankinis)

Pasirinkite blykstės galingumą 
intervale nuo Full (visas) iki 
1/32 (1/32 viso galingumo). Esant 
maksimaliai galiai, integruotos 
blykstės vadovo numeris yra apie 5 
(m, ISO 100, 20 °C; esant ISO 160, 
vadovo numeris yra apie 6,3).

Kai fotografuojama naudojant 
blykstę ir nustačius šią parinktį, 
ekrane mirksi piktograma Y.

Flash Compensation (blykstės kompensavimas)
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Sąrankos meniu
Kad parodytumėte sąrankos meniu, paspauskite G ir pasirinkite 
Setup (sąranka).

Sąrankos meniu yra šios parinktys:

Mygtukas G

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0

Reset setup options 
(atstatyti sąrankos 
parinktis)

Atstatykite visas sąrankos 
meniu parinktis (išskyrus 
Flicker reduction (mirgėjimo 
sumažinimas), Time zone and 
date (laiko juosta ir data) ir 
Language (kalba)) į 
numatytąsias vertes.

— —

Format memory card 
(suformatuoti 
atminties kortelę)

Suformatuokite atminties 
kortelę. — 195

Slot empty release lock 
(tuščio lizdo atleidimo 
fiksavimas)

Suteikite galimybę atleisti 
užraktą, kai į fotoaparatą 
neįdėta atminties kortelė.

Release locked 
(atleidimas užfiksuotas) 195

Image review (vaizdo 
peržiūra)

Pasirinkite, ar nuotraukos bus 
parodomos ekrane iškart jas 
padarius.

On (įjungta) 195

Display (ekranas)

Suderinkite ekrano šviesumą, 
peržiūrėkite arba paslėpkite 
komponavimo tinklelį ir 
pasirinkite ekrane rodomą 
informaciją.

Display brightness 
(ekrano šviesumas): 0
Grid display (tinklelio 
rodinys): Off (išjungta)

Shooting (fotografavimas): 
Simple (paprastas)

Playback (atkūrimas): Basic 
info (pagrindinė informcija)

196
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Sound settings (garso 
nustatymai)

Pasirinkite fotoaparato 
skleidžiamus garsinius signalus.

AF: įjungta
Self-timer (automatinis 

laikmatis): įjungta
Shutter (užraktas): įjungta

Touch-screen controls 
(jutiklinio ekrano valdikliai): 

įjungta

197

Auto power off 
(automatinis 
išjungimas)

Nurodykite automatinio 
išjungimo delsos trukmę. 1 min 197

Self-portrait mode 
(autoportreto režimas)

Nustatykite, ar ekrano 
apvertimas privers fotoaparatą 
pereiti į autoportreto režimą 
(0 108).

On (įjungta) 197

Touch-screen controls 
(jutiklinio ekrano 
valdikliai)

Įjunkite arba išjunkite jutiklinio 
ekrano valdiklius. Enable (įjungti) —

Assign Fn button 
(priskirti Fn mygtuka)

Pasirinkite vaidmenį, kurį atliks 
mygtukas Fn. ISO sensitivity (ISO jautrumas) 13

Shutter button AE lock 
(AE fiksavimas užrakto 
mygtuku)

Nurodykite, ar ekspozicija 
fiksuojama, kai užrakto 
atleidimo mygtukas 
paspaudžiamas iki pusės.

Off (išjungta) —

Flicker reduction 
(mirgėjimo mažinimas)

Sumažinkite mirgėjimą arba 
juostas. — 198

Reset file numbering 
(atstatyti failų 
numeraciją)

Atstatykite failų numeraciją. — 198

Time zone and date 
(laiko juosta ir data)

Nustatykite fotoaparato 
laikrodį.

Daylight saving time 
(vasaros laikas): Off (išjungta) 199

Language (kalba) Pasirinkite fotoaparato rodinių 
kalbą. — —

Auto image rotation 
(automatinis vaizdo 
sukimas)

Su nuotraukomis įrašykite 
fotoaparato orientaciją. On (įjungta) 200

Pixel mapping (pikselių 
sutapdinimas)

Patikrinkite ir optimizuokite 
fotoaparato vaizdo jutiklio bei 
vaizdų procesorius.

— 201

Firmware version 
(integruotos 
programinės įrangos 
versija)

Parodykite esamą integruotos 
programinės įrangos versiją. — —

Parinktis Aprašymas Numatytasis nustatymas 0
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Pasirinkite Yes (taip), kad būtų suformatuota atminties kortelė. 
Atkreipkite dėmesį, kad duomenys iš kortelės (įskaitant apsaugotus vaizdus) 
ištrinami negrįžtamai. Prieš tęsdami, būtinai nukopijuokite svarbias 
nuotraukas ir kitus duomenis į kompiuterį (0 141). Norėdami išeiti 
nesuformatavę atminties kortelės, pažymėkite No (ne) ir spauskite J.

Jei pasirinkta Enable release (įjungti atleidimą), užraktą galima atleisti 
net ir neįdėjus atminties kortelės. Nors nuotraukos bus rodomos 
demonstraciniu režimu, jos nebus įrašytos. Pasirinkite Release locked 
(atleidimas užfiksuotas), kad užraktą būtų galima atleisti tik tada, kai 
įdėta kortelė.

Parinkus On (įjungta), padaryta nuotrauka iškart parodoma. Norint 
peržvelgti nuotraukas, kai parinkta Off (išjungta), reikia paspausti 
mygtuką K.

Format Memory Card (formatuoti atminties kortelę)

Formatuojant kortelę, rodomas dešinėje 
matomas pranešimas. Neišimkite atminties 
kortelės arba neatjunkite maitinimo šaltinio, kol 
nebaigta formatuoti.

Slot Empty Release Lock (tuščio lizdo atleidimo fiksavimas)

Image Review (vaizdo peržiūra)
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Galima derinti toliau nurodytas ekrano parinktis.

Display Brightness (ekrano šviesumas)
Spauskite 1 arba 3, kad pasirinktumėte 
ekrano šviesumo vertę. Nurodykite didesnes 
vertes, kad pašviesintumėte ekraną arba 
mažesnes vertes, jei norite ekraną padaryti 
tamsesniu.

Grid Display (tinklelio rodinys)
Pasirinkite On (įjungta), kad būtų rodomas komponavimo tinklelis 
(0 36).

Shooting (fotografavimas)
Pasirinkite informaciją, kuri bus pateikiama fotografuojant (0 4).

Playback (atkūrimas)
Pasirinkite informaciją, kuri bus pateikiama atkūrimo metu (0 125).

Display (ekranas)

Simple (paprasta) Detailed (išsami)

Basic info 
(pagrindinė informacija)

Detailed info 
(detali informacija)

Image only (tik vaizdas)
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Pažymėkite elementus ir spauskite 2, kad 
pasirinktumėte arba atšauktumėte 
pasirinkimą. Pasirinkite AF, kad signalas 
pasigirstų fotoaparatui fokusuojant, 
Self-timer (automatinis laikmatis) – kad 
pasigirstų fotografuojant su automatiniu 
laikmačiu, Shutter (užraktas) – kad signalas 
pasigirstų atleidus užraktą, o Touch-screen controls (jutiklinio ekrano 
valdikliai) – naudojant jutiklinio ekrano valdiklius. Norėdami nutildyti 
garsus, pašalinkite varneles. Paspauskite J, kad išeitumėte baigę 
nustatyti.

Nustatykite, kiek ilgai bus įjungtas ekranas, kai 
neatliekama jokių veiksmų (0 28). Pasirinkite 
trumpesnę išjungimo delsą, kad būtų lėčiau 
eikvojamas akumuliatorius. Ekranui išsijungus, 
jį galima vėl suaktyvinti paspaudus užrakto 
atleidimo mygtuką.

Nustatykite, ar ekrano apvertimas privers fotoaparatą pereiti į 
autoportreto režimą (0 108). Jei pasirinktas Off (išjungta), fotoaparatas 
nepereis į autoportreto režimą apvertus ekraną, o nuotrauka bus 
padaryta režimo pasirinkimo ratuko nurodytu režimu. Nepriklausomai 
nuo nurodytos parinkties, apvertus ekraną, ekrane rodomas veidrodinis 
vaizdas, matomas pro objektyvą.

Sound Settings (garso nustatymai)

Auto Power Off (automatinis išjungimas)

Self-portrait mode (autoportreto režimas)
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Sumažina mirgėjimą ir juostų atsiradimą ekrane ir filmuose, kai 
fotografuojama esant fluorescencinių arba gyvsidabrio garų lempų 
apšvietimui. Pasirinkite dažnį, kuris atitinka vietos kintamosios srovės 
maitinimo tinklo dažnį.

Padarius nuotrauką arba įrašius filmą, fotoaparatas suteikia pavadinimą 
failui, pridėdamas vienetą prie ankstesnio failo numerio (0 164). Jei 
dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba 
nuotrauka Nr. 9999, užrakto atleidimo mygtukas bus išjungtas ir nebus 
galima fotografuoti. Norėdami atstatyti failų numeraciją nuo 0001, 
nustatykite parametro Reset file numbering (atstatyti failų 
numeraciją) vertę Yes (taip) ir suformatuokite esamą arba įdėkite naują 
atminties kortelę.

Flicker Reduction (mirgėjimo sumažinimas)

AMirgėjimo sumažinimas
Jeigu nesate tikri, koks jūsų vietos maitinimo tinklo dažnis, išbandykite abi 
parinktis ir pasirinkite tą, kuri užtikrina geriausią rezultatą. Mirgėjimo 
sumažinimo funkcija gali nepasiekti pageidaujamų rezultatų, jei objektas itin 
šviesus: tokiu atveju reikia parinkti režimą A arba M ir nurodyti mažesnę 
diafragmą (didesnį f skaičių).

Reset File Numbering (atstatyti failų numeraciją)
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Keiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato 
laikrodį, pasirinkite datos rodymo tvarką ir 
įjunkite arba išjunkite vasaros laiką (0 30).

Time Zone and Date (laiko juosta ir data)

Time zone (laiko 
juosta)

Pasirinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodyje rodomas laikas 
automatiškai nustatomas pagal naujos juostos laiką.

Date and time (data ir 
laikas) Nustatykite fotoaparato laikrodį.

Date format (datos 
formatas) Pasirinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo tvarką.

Daylight saving time 
(vasaros laikas)

Įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Fotoaparato laikrodžio 
laikas automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba 
atgal. Numatytasis nustatymas yra Off (išjungta).
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Nuotraukose, padarytose pasirinkus On (įjungta), yra informacijos apie 
fotoaparato orientaciją: jas galima automatiškai pasukti atkūrimo metu 
arba peržiūrint per ViewNX-i arba Capture NX-D. Įrašomos šios 
orientacijos:

Fotoaparato orientacija neįrašoma, jei pasirenkama Off (išjungta). 
Nurodykite šią parinktį, jei fotoaparatą reikia sukti arba daryti nuotraukas 
nukreipus objektyvą aukštyn/žemyn.

Auto Image Rotation (automatinis vaizdo sukimas)

Kraštovaizdžio 
(horizontali) orientacija

Fotoaparatas pasuktas 90° 
pagal laikrodžio rodyklę

Fotoaparatas pasuktas 90° 
prieš laikrodžio rodyklę

D Auto Image Rotation (automatinis vaizdo sukimas)
Vaizdo orientacija neįrašoma kartu su filmais, Momentinio judesio vaizdais ir 
panoramomis.

A Pasukti vertikaliai
Norėdami atkūrimo metu vertikaliai (portreto orientacija) pasukti nuotraukas, 
atkūrimo meniu pasirinkite parametro Rotate tall (pasukti vertikaliai) vertę On 
(įjungta) (0 152).
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Nuotraukose pastebėję netikėtų šviesių dėmių, patikrinkite ir 
optimizuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ir vaizdų procesorius 
(atminkite, kad fotoaparatas įsigyjamas su optimizuotais jutiklio ir vaizdų 
procesoriais). Prieš atlikdami pikselių sutapdinimo operaciją (žr. toliau), 
patikrinkite, ar visiškai įkrautas akumuliatorius.

1 Prijunkite objektyvą ir sumontuokite objektyvo dangtelį.
Išjunkite fotoaparatą ir prijunkite 1 NIKKOR objektyvą. Jei objektyvas 
turi dangtelį, nenuimkite jo.

2 Pasirinkite Pixel mapping (pikselių sutapdinimas).
Įjunkite fotoaparatą, paspauskite G ir sąrankos meniu pasirinkite 
Pixel mapping (pikselių sutapdinimas).

3 Pasirinkite Yes (taip).
Nedelsiant pradedamas pikselių sutapdinimo procesas. Atminkite, 
kad pikselių sutapdinimo procedūros metu negalima vykdyti kitų 
operacijų. Kol nebaigtas pikselių sutapdinimas, neišjunkite 
fotoaparato, neišimkite ir neatjunkite maitinimo šaltinio.

4 Išjunkite fotoaparatą.
Pasibaigus pikselių sutapdinimo procedūrai išjunkite fotoaparatą.

Pixel Mapping (pikselių sutapdinimas)
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Techninės pastabos
Perskaitykite šį skyrių, kuriame rašoma apie suderinamus priedus, 
fotoaparato valymą bei saugojimą ir patariama, ką daryti, jei ekrane 
rodomas klaidos pranešimas, arba jeigu kyla problemų naudojant 
fotoaparatą.

Šio vadovo sudarymo metu jūsų fotoaparatui buvo skirti toliau išvardyti 
priedai.

Papildomi priedai

Objektyvai 1 jungties objektyvai
Jungties 
adapteriai

Jungties adapteris FT1: FT1 leidžia NIKKOR F stovo objektyvus naudoti 
su Nikon 1 keičiamų objektyvų formato skaitmeniniais 
fotoaparatais. F stovo objektyvų, sumontuotų ant FT1, apžvalgos 
kampas atitinka 35 mm formato objektyvą, kurio židinio nuotolis 
yra apie 2,7× didesnis. Žr. p. 235, kur pateikiama daugiau 
informacijos apie FT1 naudojimą. Prieš naudodami būtinai 
atnaujinkite į naujausią FT1 integruotos programinės įrangos 
versiją. Informacijos apie FT1 prijungimą, nuėmimą ir jo 
naudojimo atsargumo priemones rasite FT1 jungties adapterio 
naudotojo vadove.

Maitinimo 
šaltiniai

• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL24 (0 21–23): papildomų 
akumuliatorių EN-EL24 galima įsigyti iš vietinių pardavėjų ir 
Nikon įgaliotųjų techninės priežiūros atstovų.

• Akumuliatoriaus įkroviklis MH-31 (0 21): įkraukite ličio jonų 
akumuliatorius EN-EL24.

• Kintamosios srovės jungtis EP-5F, kintamosios srovės adapteris EH-5b: šiuos 
priedus galima naudoti, kai reikia ilgai laikyti fotoaparatą įjungtą 
(galima naudoti ir kintamosios srovės adapterius EH-5a bei 
EH-5). Norint prijungti fotoaparatą prie EH-5b, EH-5a arba EH-5, 
reikalinga kintamosios srovės jungtis EP-5F. Žr. p. 204, kur 
pateikiama išsamios informacijos.

Korpuso 
dangteliai

Korpuso dangtelis BF-N1000: kai objektyvas nuimtas, korpuso 
dangtelis apsaugo skydelį nuo dulkių.
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Patvirtintos atminties kortelės
Šios kortelės buvo patikrintos ir patvirtintos naudoti fotoaparate. 
Filmuojant rekomenduojama naudoti 6 klasės arba dar didesnės 
įrašymo spartos korteles. Naudojant mažesnės įrašymo spartos korteles, 
įrašymas gali būti netikėtai nutrauktas.

1 Patikrinkite, ar kortelių skaitytuvai arba kiti prietaisai, su kuriais bus naudojama 
kortelė, dera su SDHC kortelėmis. Šis fotoaparatas dera su UHS-I.

2 Patikrinkite, ar kortelių skaitytuvai arba kiti prietaisai, su 
kuriais bus naudojama kortelė, dera su SDXC kortelėmis. Šis 
fotoaparatas dera su UHS-I.

Kitos kortelės nebuvo išbandytos. Norėdami gauti daugiau informacijos 
apie pirmiau išvardytas korteles, kreipkitės į gamintoją.

Programinė 
įranga Nikon 
skaitmeniniams 
fotoaparatams

• Capture NX-D: tikslina nuotraukas, padarytas fotoaparatu ir 
konvertuoja NEF (RAW) vaizdus į kitus formatus.

• ViewNX-i: perkelia nuotraukas į kompiuterį peržiūrai.

A Papildomi priedai
Pasiūla priklauso nuo šalies ar regiono. Žr. mūsų interneto svetainę arba 
brošiūras, kur rasite naujausios informacijos.

microSDHC kortelės 1 microSDXC kortelės 2

SanDisk
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB, 128 GB
Toshiba

—
Panasonic

Lexar Media 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
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Kintamosios srovės jungties ir kintamosios srovės adapterio 
prijungimas
Prieš prijungdami papildomą kintamosios srovės jungtį ir kintamosios 
srovės adapterį, išjunkite fotoaparatą.

1 Paruoškite fotoaparatą.
Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus/
atminties kortelės lizdo ir kintamosios 
srovės jungties dangtelius.

2 Prijunkite kintamosios srovės jungtį EP-5F.
Būtinai įkiškite jungtį parodyta kryptimi, 
naudodami jungtį oranžiniam 
akumuliatoriaus fiksatoriui laikyti 
nuspaustam į vieną pusę. Iki galo įkišus 
jungtį, fiksatorius tinkamai ją užfiksuoja.

3 Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus/atminties kortelės lizdo 
dangtelį.
Nutieskite kintamosios srovės jungties 
kabelį taip, kad jis būtų nuvestas pro 
kintamosios srovės jungties lizdą ir 
uždarykite akumuliatoriaus skyriaus/
atminties kortelės lizdo dangtelį.
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4 Prijunkite kintamosios srovės adapterį.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prie kintamosios 
srovės lizdo, esančio kintamosios srovės adapteryje (q), o maitinimo 
laidą EP-5F – į nuolatinės srovės lizdą (w). Kai fotoaparatas yra 
maitinamas per kintamosios srovės adapterį ir kintamosios srovės 
jungtį, ekrane rodoma piktograma P.
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Sandėliavimas
Jeigu fotoaparato ilgai nenaudosite, išimkite akumuliatorių ir laikykite jį 
vėsioje, sausoje vietoje, uždengę kontaktų dangtelį. Kad neatsirastų 
pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. 
Nelaikykite fotoaparato kartu su žibalo ar kamparo rutuliukais arba 
vietose, kur:
• bloga ventiliacija arba drėgmė yra didesnė nei 60 %;
• yra įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., 

televizorių ar radijo imtuvų;
• temperatūra gali viršyti +50 °C arba nukristi žemiau –10 °C.

Valymas

Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų. 

Sandėliavimas ir valymas

Fotoaparato 
korpusas

Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi, tada atsargiai 
nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą 
paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek 
tiek sudrėkintu distiliuotu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. 
Svarbu: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės medžiagos gali sukelti 
fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma garantija.

Objektyvas

Objektyvus lengva sugadinti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite 
ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolinį ventiliatorių, balionėlį 
laikykite vertikaliai, kad neišsipiltų skysčio. Norėdami pašalinti pirštų 
atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant 
minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite.

Ekranas

Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi. Norėdami pašalinti 
pirštų atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai nušluostykite paviršių 
minkštu audiniu ar zomša. Nespauskite, nes kitaip galite pažeisti 
arba sukelti gedimą.

Skydelis nuo 
dulkių

Skydelį nuo dulkių lengva pažeisti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite 
ventiliatoriumi.
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Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas virpėjimo arba stiprių smūgių, jis gali 
sugesti.

Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus 
panardintas į vandenį ar veikiamas didelės drėgmės. Vidinio mechanizmo 
rūdijimas gali padaryti nepataisomos žalos.

Venkite staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant arba 
išeinant iš šildomo pastato šaltą dieną, gali paskatinti kondensaciją įtaiso viduje. 
Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į nešiojimo dėklą 
ar polietileninį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar žemesnę temperatūrą.

Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos, 
generuojančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus. 
Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, generuojami stiprūs magnetiniai laukai arba statiniai 
krūviai gali sutrikdyti ekrano veiklą, sugadinti atminties kortelėje laikomus 
duomenis arba pakenkti gaminio mikroschemoms.

Objektyvo stovas turi likti uždengtas: jei nuo fotoaparato nuimtas objektyvas, būtinai 
pritvirtinkite korpuso dangtelį.

Nelieskite skydelio nuo dulkių: jis dengia vaizdo jutiklį ir yra itin lengvai pažeidžiamas. 
Jokiu būdu nespauskite skydelio, nebadykite jo valymo įrankiais. Atliekant šiuos 
veiksmus galima įbrėžti arba kitaip sugadinti skydelį.

Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite gaminį: neatjunkite gaminio arba 
neišimkite akumuliatoriaus, kol gaminys įjungtas arba kol vaizdai įrašomi arba 
trinami. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis galima prarasti 
duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms mikroschemoms. 
Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos 
vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.

Fotoaparato ir akumuliatoriaus priežiūra: perspėjimai
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Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite 
ventiliatoriumi, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote 
fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek 
tiek sudrėkintu švariu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

Objektyvus lengva sugadinti. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai pašalinti 
ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolinį ventiliatorių, balionėlį laikykite vertikaliai, 
kad neišsipiltų skysčio. Norėdami nuo objektyvo pašalinti pirštų atspaudus ir kitas 
dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant švaraus, minkšto audinio ir atsargiai 
nuvalykite objektyvą.

Sandėliavimas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti vėsioje, sausoje ir 
gerai vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, išjunkite jį, 
kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite akumuliatorių, kad iš jo 
neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame maišelyje su sausikliu. 
Fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje nelaikykite, nes galite sugadinti 
medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo sausinamąją galią, 
todėl jį reikia reguliariai keisti.

Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo 
vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą atgal, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite 
užraktą.

Akumuliatorių laikykite vėsioje sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių 
saugoti, uždėkite kontaktų dangtelį.

Pastabos dėl ekrano: ekranas gaminamas naudojant itin tikslias technologijas: bent 
99,99 % pikselių būna efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % pikselių neveikia arba 
būna defektiniai. Taigi, nors ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltų, raudonų, 
mėlynų ar žalių) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai nėra gedimas ir 
neturi jokios įtakos prietaisu įrašomiems vaizdams.

Vaizdus ekrane gali būti sunku matyti ryškioje šviesoje.

Nespauskite ekrano, nes taip galite jį sugadinti ar sutrikdyti jo veikimą. Ant ekrano 
esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti naudojant ventiliatorių. Dėmes galima 
pašalinti atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jeigu ekranas sudužtų, 
saugokitės, kad sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano 
nepatektų ant odos arba į akis ar burną.
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Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę 
arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį 
arba nuotraukose gali būti stebimas balto suliejimo efektas.

Muaro: muaro – tai trukdžių raštas, susidarantis dėl vaizdo, kuriame yra taisyklingas, 
pasikartojantis tinklelis (pvz., audinių raštas arba pastatų langai) ir fotoaparato 
vaizdo jutiklio tinklelio sąveikos. Kai kuriais atvejais jis gali pasirodyti linijų pavidalu. 
Jeigu pastebėtumėte muaro savo nuotraukose, pabandykite pakeisti atstumą iki 
objekto, priartinti ir atitolinti arba pakeisti kampą tarp objekto ir fotoaparato.

Linijos: itin ryškių objektų arba objektų su foniniu apšvietimu nuotraukose retais 
atvejais gali pasirodyti linijų (triukšmo).

Akumuliatoriai: netinkamai naudojami akumuliatoriai gali išleisti skysčio arba sprogti. 
Dirbdami su akumuliatoriais, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus akumuliatorius.
• Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
• Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
• Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite fotoaparatą.
• Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai 

uždėkite kontaktų dangtelį. Šie prietaisai lėtai eikvoja energiją netgi tuomet, kai 
yra išjungti ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei 
akumuliatorius nebus naudojamas tam tikrą laiką, įdėkite jį į fotoaparatą ir leiskite 
išsikrauti, paskui laikykite vietoje, kurioje aplinkos temperatūra siekia nuo 15 °C iki 
25 °C. Nelaikykite karštoje arba labai šaltoje vietoje. Kartokite šį procesą bent 
kartą per šešis mėnesius.

• Dažnai įjungiant ir išjungiant fotoaparatą, kai jo akumuliatorius yra visiškai 
iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Prieš naudojimą 
akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.

• Naudojant akumuliatorių, jo vidaus temperatūra gali pakilti. Bandant įkrauti 
akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus 
veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies. 
Palaukite, kol akumuliatorius atvės ir tada pradėkite įkrauti.

• Jei toliau krausite jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo našumui.
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• Ženkliai sumažėjęs visiškai įkrauto akumuliatoriaus, naudojamo esant kambario 
temperatūrai, veikimo laikas reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite naują 
akumuliatorių EN-EL24.

• Prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių. Jei fotografuosite svarbius įvykius, 
pasiruoškite atsarginį visiškai įkrautą akumuliatorių EN-EL24. Kartais gali būti 
sunku įsigyti pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką – tai priklauso nuo jūsų 
gyvenamosios vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių 
talpa būna mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai 
įkraukite akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad 
prireikus galėtumėte pakeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo 
įkrovos.

• Panaudoti akumuliatoriai yra vertingas išteklius: atiduokite perdirbti pagal vietinį 
reglamentavimą.

D Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės 
priežiūros. Nikon rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba Nikon 
įgaliotasis techninės priežiūros atstovas kartą per 1–2 metus atliktų jo apžiūrą, o 
kas 3–5 metus – techninės priežiūros darbus (šios paslaugos yra mokamos). Jei 
fotoaparatas naudojamas darbui, dažnas tikrinimas ir priežiūra ypač 
rekomenduojami. Tikrinant ar prižiūrint fotoaparatą, kartu reikia tikrinti ir visus 
reguliariai su juo naudojamus priedus, pvz., objektyvus.
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Atkūrimo, fotografavimo ir įvairių sąrankos meniu numatytųjų 
nustatymų parinktis rasite – atitinkamai – p. 149, 158 ir 193. & (funkcijų) 
meniu numatytosios vertės išdėstytos toliau.

Numatytieji nustatymai

Parinktis Numatytasis nustatymas
Interval (intervalas) (0 52) N

AE lock (AE fiksavimas) (0 53) AE-L (įjungta)
Slow motion (sulėtintas) (0 57) 400 fps
Hue (atspalvis) (0 59) Retro: Yellow (geltona)

Cross process (nuotraukų kokybės reguliavimo 
procesas): Blue (mėlyna)

Filter strength (filtro stiprumas) 
(0 59, 60)

Soft (minkštas): J (įprastas)
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo 

objektyvas): q (įprastas)
Skin softening (odos tonų švelninimas): 

Q (įprastas)
Portrait (portretas) (0 59) L

Saturation (sodrumas) (0 60) I (standartinis)
Vignetting (vinjetavimas) (0 60) V (standartinis)
Select color (pasirinkti spalvą) (0 66) —
On release, record 
(įrašyti atleidžiant) (0 79)

Preceding and following 
(ankstesni ir paskesni)

Capture 20 frames over 
(užfiksuoti 20 kadrų per) (0 79)

1 s (1 sek.)

Frames saved (default) 
(įrašyti kadrai (numatytasis)) (0 78)

Y

Number of shots saved 
(įrašytų kadrų skaičius) (0 84)

Z

Movie before/after 
(filmas prieš/po) (0 91)

1.0 s : 0.6 s 
(1,0 sek. : 0,6 sek.)

File format (failų formatas) (0 92) NMS files (NMS failai)
Audio (garsas) (0 92) Background music (foninė muzika)
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Kitų nustatymų numatytosios vertės yra tokios:

* Nerodoma, kai elementui AF-area mode (AF sričių režimas) nurodyta parinktis 
Auto-area (automatinė sritis).

Parinktis Numatytasis nustatymas
Fokusavimo sritis (0 188) Centrinė *

Lanksti programa (0 67) Išjungta
Židinio fiksavimas (0 189) Išjungta
Nepertraukiamas/automatinis laikmatis 
(0 97, 99)

Sportas: 10 fps
Kiti režimai: 8 (vienas kadras)

Exposure compensation (ekspozicijos 
kompensavimas) (0 101)

0,0

Blykstės režimas (0 103, 105) Auto (automatinis), Pop, Retro, High-contrast 
monochrome (didelio kontrasto vienspalvis), 

Nostalgic sepia (nostalgiškoji sepija), 
Soft (minkštas), Cross process (nuotraukų 

kokybės reguliavimo procesas), Toy camera 
effect (žaislinio fotoaparato efektas), 
Fisheye (180 laipsnių matymo kampo 

objektyvas), Close-up (stambiu planu):
 Auto (automatinis)

P, S, A, M: Fill flash (detalių paryškinimo blykstė)
Miniature effect (miniatiūros efektas), Selective 
color (atrankinė spalva), Cross screen (žvaigždių 

efektas): Flash off (blykstė išjungta)
Skin softening (odos tonų švelninimas), Night 

portrait (naktinis portretas), 
Portrait (portretas), Autoportretas: Auto + 

red-eye reduction (automatinis + raudonų akių efekto 
mažinimas)

Picture Control nustatymai (0 175) Nepakeista
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas nuotraukų skaičius arba filmuotos 
medžiagos trukmė, kurią galima įrašyti į 16 GB SanDisk SDSDQXP-016G-
J35A UHS-I microSDHC kortelę esant įvairiems vaizdo kokybės, dydžio 
arba filmo nustatymams. Visi skaičiai yra apytiksliai. Failo dydis priklauso 
nuo įrašomos scenos.

❚❚ Nuotraukos 

* Vaizdo dydis taikomas tik JPEG vaizdams. NEF (RAW) vaizdų dydžio keisti negalima. 
Failo dydis yra bendras NEF (RAW) ir JPEG vaizdams.

❚❚ HD filmai

1 Fotografavimo dideliais intervalais, pagreitinti, peršokančių kadrų ir 4 sekundžių 
trukmės filmai įrašomi 1 080/30p parametrais.

2 Informacijos apie maksimalią trukmę, kurią galima įrašyti viename klipe, rasite p. 165.

❚❚ 4K filmai

Atminties kortelės talpa

Vaizdo kokybė (0 162) Vaizdo dydis (0 162) Failo dydis Vaizdų skaičius
NEF (RAW) + JPEG fine 

(NEF (RAW) + JPEG aukšta 
kokybė) *

5 568 × 3 712 41,3 MB 367
4 176 × 2 784 35,7 MB 424
2 784 × 1 856 31,7 MB 478

NEF (RAW) — 27,9 MB 544

JPEG fine 
(JPEG aukšta kokybė)

5 568 × 3 712 13,4 MB 1 100
4 176 × 2 784 7,8 MB 1 900
2 784 × 1 856 3,8 MB 3 900

JPEG normal 
(JPEG standartinė kokybė)

5 568 × 3 712 7,0 MB 2 100
4 176 × 2 784 4,2 MB 3 500
2 784 × 1 856 2,2 MB 6 800

Kadro dydis/kadrų greitis (0 165) 1 Maksimali bendra trukmė 2

1 080/60p 35 min.
1 080/30p 1 val.
720/60p 1 val. 30 min.
720/30p 2 val.

Didžiausia bendra trukmė
35 min.
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Jei fotoaparatas netinkamai veikia, prieš kreipdamiesi į platintoją arba 
Nikon atstovą paskaitykite šį įprastinių problemų sąrašą.

Akumuliatorius/ekranas

Trikčių šalinimas

Fotoaparatas įjungtas, bet nereaguoja: palaukite, kol baigsis įrašymas ar kitoks 
apdorojimas. Jei problema nedingsta, išjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas vis 
tiek nereaguoja, išimkite ir įdėkite akumuliatorių arba atjunkite ir vėl prijunkite 
kintamosios srovės adapterį. Atminkite, kad šiuo veiksmu bus ištrinti dar neįrašyti 
duomenys. Į atminties kortelę jau įrašytiems duomenims nieko nenutinka.
Ekranas išjungtas:
• Fotoaparatas išjungtas (0 28) arba išseko akumuliatorius (0 21, 32).
• Siekiant taupyti energiją, ekranas buvo išjungtas automatiškai (0 197). Ekraną 

galima vėl suaktyvinti paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
• Fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio (0 141) arba televizoriaus (0 144).
Fotoaparatas išjungiamas nepateikus įspėjimo:
• Išseko akumuliatorius (0 21, 32).
• Siekiant taupyti energiją, ekranas buvo išjungtas automatiškai (0 197). Ekraną 

galima vėl suaktyvinti paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką.
• Aukšta fotoaparato vidaus temperatūra (0 xv, 221). Prieš vėl įjungdami 

fotoaparatą, palaukite, kol jis atvės.
Nerodomos indikacijos: naudokite sąrankos meniu parinktis Display (ekranas) > 
Shooting (fotografavimas) ir Display (ekranas) > Playback (atkūrimas) 
rodomai informacijai pasirinkti (0 196).
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Fotografavimas (visi režimai)
Fotoaparatas ilgai užtrunka, kol įsijungia: ištrinkite failų arba suformatuokite atminties 
kortelę.
Neleidžiama atleisti užrakto:
• Išseko akumuliatorius (0 21, 32).
• Atminties kortelė pilna (0 32).
• Blykstė įkraunama (0 106).
• Fotoaparatas nesufokusavo vaizdo (0 34).
• Šiuo metu filmuojate sulėtintą, 4K arba fotografavimo dideliais intervalais filmą 

(0 45).
Nepertraukiamo atleidimo režimu paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, kaskart padaroma tik 
viena nuotrauka: nepertraukiamo atleidimo režimu parinkta I (0 97) ir naudojama 
integruota blykstė.
Fotoaparatas nefokusuoja automatiškai:
• Objektas negali būti automatiškai fokusuojamas (0 185).
• Fotoaparatas veikia rankinio fokusavimo režimu (0 184, 186).
Židinys nefiksuojamas iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką: nustatykite 
fokusavimo režimo parinktį AF-S (0 184, 189).
Negalima pasirinkti fokusavimo srities: fokusavimo srities pasirinkimo funkcija 
nepasiekiama automatinės srities AF (0 188) arba pirmenybės suteikimo veidui 
(0 40) režimais. Kitais AF srities režimais fokusavimo sritį galima pasirinkti 
spaudžiant J.
Neleidžiama pasirinkti AF sričių režimo: fotoaparatas veikia automatiniu, kūrybingu, 
sporto arba geriausio momento užfiksavimo (0 33, 58, 74, 76) režimais, pasirinktas 
rankinio fokusavimo režimas (0 184), naudojamas h Scene auto selector 
(scenos automatinis rinkiklis) (0 161) arba filmavimui įjungta elektroninė 
virpesių mažinimo funkcija (0 183).
Neleidžiama pasirinkti vaizdo dydžio: parinktas vaizdo kokybės nustatymas NEF (RAW) 
(0 162).
Fotoaparatas lėtai įrašinėja nuotraukas: išjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimo 
funkciją (0 179) ir nurodykite kitą ISO jautrumo (0 172) vertę nei 6400 (NR) arba 
12800 (NR). Kūrybingu režimu gali reikėti papildomai laiko įrašyti nuotraukas, kai 
pasirinkta HDR arba Easy panorama (paprasta panorama) (0 62, 63).
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Fotografavimas (režimai P, S, A ir M)

Nuotraukose matomas triukšmas (šviesios dėmės, atsitiktiniai ryškūs pikseliai, rūkas arba linijos):
• Šviesių dėmių, atsitiktinių ryškių pikselių, rūko ar linijų atsiradimą galima 

sumažinti mažinant ISO jautrumą. Nuotraukose matomi atsitiktiniai ryškūs 
pikseliai, atsiradę esant dideliam ISO jautrumui, gali būti sumažinti įjungus 
didelio ISO triukšmo mažinimą (0 179).

• Kai nuotraukos daromos esant lėtesniam užrakto greičiui nei 1 sek. (0 179), 
fotografavimo meniu naudokite parinktį Long exposure NR (ilgos ekspozicijos 
triukšmo mažinimas), kad nuotraukose sumažintumėte ryškių dėmelių ar rūko 
atsiradimą.

• Rūkas ir ryškios dėmės gali reikšti, kad fotoaparato vidinė temperatūra pakilusi 
dėl aukštos aplinkos temperatūros, esant ilgalaikėms ekspozicijoms ar panašioms 
priežastims: išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis atvės, tuomet vėl galėsite 
tęsti fotografavimą.

Nuotraukose matomos dėmės: nuvalykite objektyvo priekinį ir galinį lęšius arba skydelį 
nuo dulkių (0 206).
Filmuose arba ekrane stebimas mirgėjimas arba juostos: pasirinkite nustatymą Flicker 
reduction (mirgėjimo sumažinimas), kuris atitiktų vietinį kintamosios srovės 
maitinimo šaltinį (0 198).
Neveikia blykstė: žr. p. 107. Blykstė nesuveikia, kai būna išjungta (0 103). P, S, A, M ir 
autoportreto režimais blykstė nesuveikia, kai būna nuleista.
Meniu elementai papilkinti ir nepasiekiami: kai kurios parinktys yra prieinamos tik tam 
tikrais fotografavimo arba ekspozicijos režimais.

Neleidžiama atleisti užrakto: pasirinkote režimą S, režimu M nurodę užrakto greitį „Bulb“ 
(ilgalaikė ekspozicija bulb) (0 70). Pasirinkite kitą užrakto greitį.
Kai kurie užrakto greičiai nepasiekiami: naudojate blykstę.
Nenatūralios spalvos:
• Suderinkite baltos spalvos balansą pagal šviesos šaltinį (0 167).
• Suderinkite Picture Control režimo nustatymus (0 173).
Nepavyksta išmatuoti baltos spalvos balanso: objektas pernelyg tamsus arba šviesus 
(0 170).
Picture Control režimai generuoja nepastovius rezultatus: aštrinant, derinant kontrastą arba 
sodrumą parinktas A (automatinis) režimas. Norėdami nuotraukų serijoje pasiekti 
nuoseklių rezultatų, nurodykite kitą nustatymą (0 175).
Esant ilgai ekspozicijai, atsiranda triukšmo (rausvų sričių ir kitų arfetaktų): įjunkite ilgalaikės 
ekspozicijos triukšmo mažinimo funkciją (0 179).
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Filmai

Fotografavimo liečiant parinktys

Atkūrimas

Nepavyksta įrašyti filmų: filmavimo mygtuko neleidžiama naudoti filmavimui 
geriausio momento užfiksavimo arba Momentinio judesio vaizdo režimais 
(0 80, 90).
Filmuose neįrašomas garsas:
• Parinkta parametro Movie sound options (filmo garso parinktys) > 

Microphone (mikrofonas) vertė Microphone off (mikrofonas išjungtas) 
(0 180).

• Gyvas garsas nėra įrašomas laiko intervalų, sulėtintuose, pagreitintuose ar 
peršokančių kadrų filmuose (0 49) arba su Momentiniais judesio vaizdais, kurie 
įrašomi nustačius parametro Audio (garsas) vertę None (nieko) (0 92).

Didelės fokusavimo sritys yra naudojamos automatinės srities AF AF sričių režime, kai:
• Įrašomi 4K filmai, kai fokusavimo režimui parenkamas AF-S
• Momentiniai judesio vaizdai įrašomi su įjungta virpesių mažinimo funkcija
• HD filmai įrašomi išplėstinio filmo režimu, kai įjungta virpesių mažinimo funkcija 

ir fokusavimo režimui parinktas AF-S

Nepavyksta pasinaudoti jutikliniu ekranu fotografavimo arba fokusavimo veiksmams atlikti:
• Fotografavimo liečiant parinktys nepasiekiamos geriausio momento užfiksavimo 

ir Momentinio judesio vaizdo režimais.
• Ekrano kraštai negali būti naudojami fotografuoti ar fokusuoti. Lieskite arčiau 

ekrano centro.
Nuotraukos sulietos: liečiant ekraną, fotoaparatas gali sujudėti, todėl kai kuriais 
atvejais vaizdas nuotraukose gali būti sulietas. Tvirtai laikykite fotoaparatą abiem 
rankomis.

Nerodomi NEF (RAW) vaizdai: fotoaparatas rodo tik NEF (RAW) + JPEG aukštos kokybės 
vaizdų JPEG kopijas (0 164).
Vertikalios (portreto) nuotraukos rodomos „plačiuoju“ (kraštovaizdžio) formatu:
• Pasirinkite parametro Rotate tall (pasukti vertikaliai) vertę On (įjungta) 

(0 152).
• Nuotraukos buvo padarytos išjungus funkciją Auto image rotation 

(automatinis vaizdo sukimas) (0 200).
• Darant nuotrauką, fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn arba žemyn (0 200).
• Nuotrauka rodoma vaizdo peržiūros režimu (0 152).
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Wi-Fi (belaidžiai tinklai)

Kita

Nesigirdi filmo garso:
• Sukite komandų ratuką dešinėn garsumui padidinti (0 46). Jei fotoaparatas 

prijungtas prie televizoriaus (0 144), naudokite pastarojo valdymo elementus 
garsumui nustatyti.

• Gyvas garsas nėra įrašomas fotografavimo ilgais intervalais, sulėtintuose, 
pagreitintuose ar peršokančių kadrų filmuose (0 49) arba su Momentiniais 
judesio vaizdais, kurie įrašomi nustačius parametro Audio (garsas) vertę 
None (nieko) (0 92).

Nepavyksta ištrinti vaizdų: prieš trindami nuimkite apsaugą nuo failų (0 152).
Negalima spausdinti NEF (RAW) nuotraukų: perkelkite nuotraukas į kompiuterį ir 
spausdinkite jas programomis Capture NX-D arba ViewNX-i (0 140).
Nuotraukos nerodomos televizoriuje: galbūt fotoaparatas netinkamai prijungtas (0 144).
Nepavyksta persiųsti nuotraukų į kompiuterį: jei sistema neatitinka Nikon programinės 
įrangos reikalavimų, į kompiuterį nuotraukas perkelsite naudodami kortelių 
skaitytuvą.
Kompiuteryje rodomi NEF (RAW) formato vaizdai skiriasi nuo rodomų fotoaparate: trečios šalies 
programinė įranga nerodo Picture Control režimų ir Aktyviojo D-Lighting efekto. 
Naudokite Capture NX-D (0 140).

Išmanieji įrenginiai nerodo fotoaparato SSID (tinklo pavadinimo):
• Patikrinkite, ar įjungtas fotoaparato Wi-Fi ryšys (0 118).
• Pamėginkite išjungti išmaniojo įrenginio Wi-Fi ryšį ir vėl jį įjunkite.
Nepavyksta prisijungti prie išmaniųjų įrenginių naudojant NFC (0 119): prijunkite 
naudodami fotoaparato SSID (0 120).

Neteisinga įrašymo data: nustatykite fotoaparato laikrodį (0 30, 199).
Meniu elementai papilkėję ir nepasiekiami: kai kurios parinktys pasiekiamos tik esant tam 
tikriems nustatymams arba įdėjus atminties kortelę (0 23).
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Šiame skyriuje pateikiami klaidų pranešimai, kurie gali būti parodyti 
ekrane.

Klaidų pranešimai

Pranešimas Sprendimas 0

(Mirksi užrakto greičio arba 
diafragmos rodinys)

Jei objektas pernelyg šviesus, 
sumažinkite ISO jautrumą arba 
pasirinkite didesnį užrakto greitį/
mažesnę diafragmą (didesnį f skaičių).

68, 69, 70, 
172

Jei objektas pernelyg tamsus, 
padidinkite ISO jautrumą, panaudokite 
blykstę, pasirinkite mažesnį užrakto 
greitį arba didesnę diafragmą (mažesnį 
f skaičių).

68, 69, 70, 
102, 172

Keeping the zoom ring button 
pressed, rotate the zoom ring 
to extend the lens. (Laikydami 
nuspaustą priartinimo žiedo 
mygtuką, sukite priartinimo 
žiedą, kad ištęstumėte 
objektyvą.)

Objektyvas su įtraukiamo objektyvo 
cilindro mygtuku yra pritvirtintas 
įtraukus objektyvo cilindrą. Laikydami 
nuspaustą įtraukiamo objektyvo 
cilindro mygtuką, sukite priartinimo 
žiedą, kad objektyvas būtų ištęstas.

27, 231, 
232

Check lens. Pictures can only 
be taken when a lens is 
attached. (Patikrinkite 
objektyvą. Nuotraukas galima 
daryti tik prijungus objektyvą.)

Prijunkite objektyvą. 26

Lens error. 
Try again after turning the 
camera off and on. (Objektyvo 
klaida. Išjunkite fotoaparatą ir 
vėl įjunkite.)

Išjunkite fotoaparatą ir vėl jį įjunkite. Jei 
problema nedingsta arba dažnai 
kartojasi, susisiekite su Nikon 
įgaliotuoju techninės priežiūros 
atstovu.

28

Cannot take pictures. Insert 
fully-charged battery. 
(Fotografuoti negalima. Įdėkite 
visiškai įkrautą akumuliatorių.)

Išjunkite fotoaparatą ir įkraukite 
akumuliatorių arba įdėkite visiškai 
įkrautą atsarginį akumuliatorių.

21, 23

The clock has been reset. 
(Laikrodis buvo atstatytas.) Nustatykite fotoaparato laikrodį. 30, 199

No memory card. 
(Nėra atminties kortelės.)

Išjunkite fotoaparatą ir patikrinkite, ar 
atminties kortelė tinkamai įdėta. 23
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This memory card cannot be 
used. Card may be damaged; 
insert a different card. (Šios 
atminties kortelės negalima 
naudoti. Kortelė gali būti 
sugadinta. Įdėkite kitą kortelę.)

• Naudokite patvirtintą kortelę. 203
• Suformatuokite kortelę. Jeigu 

problema išlieka, kortelė gali būti 
pažeista. Susisiekite su Nikon 
įgaliotuoju techninės priežiūros 
atstovu.

195

• Įdėkite naują atminties kortelę. 23, 203
This memory card is not 
formatted. Format the memory 
card? (Ši atminties kortelė 
nesuformatuota. Formatuoti 
atminties kortelę?)

Pasirinkite Yes (taip), kad atminties 
kortelė būtų suformatuota arba 
išjunkite fotoaparatą ir įdėkite kitą 
atminties kortelę.

23, 195

Memory card is full. (Atminties 
kortelė pilna.)

• Galite įrašyti papildomų vaizdų, jei 
sumažinsite vaizdo kokybę arba dydį.

162

• Ištrinkite nereikalingus vaizdus. 134
• Įdėkite kitą atminties kortelę. 23, 203

Cannot create additional 
folders on memory card. 
(Atminties kortelėje 
nepavyksta sukurti papildomų 
aplankų.)

Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 
ir jame yra 999 nuotraukos arba 
nuotrauka Nr. 9999, užrakto atleidimo 
mygtukas bus išjungtas ir nebus galima 
fotografuoti. Pasirinkite parametro 
Reset file numbering (atstatyti failų 
numeraciją) vertę Yes (taip) ir 
suformatuokite esamą atminties 
kortelę arba įdėkite naują.

198

The movie-record button can 
not be used in this mode. (Šiuo 
režimu filmavimo mygtuko 
naudoti negalima.)

Filmavimo mygtuko neleidžiama 
naudoti geriausio momento 
užfiksavimo arba Momentinio judesio 
vaizdo režimais.

80, 90

Photographs cannot be 
recorded in this mode. (Šiuo 
režimu negalima įrašyti 
nuotraukų.)

Užrakto atleidimo mygtuko 
nuotraukoms daryti naudoti negalima, 
kol įrašinėjamas sulėtintas, 4K arba 
fotografavimo dideliais intervalais 
filmas.

45

Photographs cannot be taken 
in shutter-priority auto mode 
at a shutter speed of “Bulb”. 
(Fotografuoti negalima, kai 
parinktas užrakto pirmumo 
automatinis režimas esant 
užrakto greičiui „ilgalaikė 
ekspozicija bulb“.)

Pasirinkite kitą užrakto greitį arba 
nustatykite režimą M. 68, 70

Pranešimas Sprendimas 0
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* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.

Cannot shoot panorama with 
lens of this focal length. 
(Nustačius šį objektyvo židinio 
nuotolį, panoramos 
fotografuoti negalima.)

Panoramoms fotografuoti naudokite 
objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 
nuo 6 iki 30 mm. Jei naudojate artinantį 
objektyvą, pasirinkite židinio nuotolį 
intervale nuo 6 iki 30 mm.

63

Failed to update lens firmware. 
Try again after turning the 
camera off and on. (Nepavyko 
atnaujinti objektyvo 
programinės įrangos. Išjunkite 
fotoaparatą ir vėl įjunkite.)

Išjunkite fotoaparatą, vėl jį įjunkite ir 
pakartotinai bandykite naujinti. Jei 
problema nedingsta arba dažnai 
kartojasi, susisiekite su Nikon 
įgaliotuoju techninės priežiūros 
atstovu.

—

An error has occurred in the 
internal circuitry. Try again 
after turning the camera off 
and on. (Įvyko mikroschemų 
klaida. Išjunkite fotoaparatą ir 
vėl įjunkite.)

Išjunkite fotoaparatą ir vėl jį įjunkite. Jei 
problema nedingsta arba dažnai 
kartojasi, susisiekite su Nikon 
įgaliotuoju techninės priežiūros 
atstovu.

—

The camera’s internal 
temperature is high. The 
camera will now turn off. 
(Aukšta vidinė fotoaparato 
temperatūra. Dabar 
fotoaparatas išsijungs.)

Palaukite, kol fotoaparatas atvės. xv

Memory card contains no 
images. (Atminties kortelėje 
nėra vaizdų.)

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, 
įdėkite atminties kortelę, kurioje yra 
vaizdų.

23

Cannot display this file. 
(Nepavyksta parodyti šio failo.)

Failas buvo sukurtas arba modifikuotas 
naudojant kompiuterį ar kito modelio 
fotoaparatą arba failas gali būti 
sugadintas.

—

Check printer. (Patikrinkite 
spausdintuvą.) Patikrinkite spausdintuvą. — *

Check paper. (Patikrinkite 
popierių.)

Įdėję tinkamo dydžio popieriaus, 
pasirinkite Resume (tęsti). — *

Paper jam. (Įstrigo popierius.) Pašalinkite strigtį ir pasirinkite Resume 
(tęsti). — *

Out of paper. (Baigėsi 
popierius.)

Įdėkite popieriaus ir pasirinkite 
Resume (tęsti). — *

Check ink supply. (Patikrinkite 
rašalo tiekimą.)

Patikrinę rašalą, pasirinkite Resume 
(tęsti). — *

Out of ink. (Baigėsi rašalas.) Pakeiskite rašalą ir pasirinkite Resume 
(tęsti). — *

Pranešimas Sprendimas 0
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Skaitmeninis fotoaparatas Nikon 1 J5
Techniniai duomenys

Tipas
Tipas Su keičiamais objektyvais derantis skaitmeninis 

fotoaparatas
Objektyvo stovas Nikon 1 jungtis
Efektyvusis apžvalgos 
kampas

Apie 2,7× objektyvo židinio nuotolio (35 mm formato 
ekvivalentas)

Efektyvieji pikseliai 20,8 milijono

Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis 13,2 mm × 8,8 mm CMOS jutiklis (Nikon CX formatas)
Iš viso pikselių 23,01 milijono

Atmintis
Vaizdo dydis (pikseliais) Nejudantys vaizdai, fotografuoti automatiniu, P, S, A, M, sporto, 

geriausio momento užfiksavimo ir visais kūrybingais režimais, išskyrus 
paprastos panoramos režimą (kraštinių santykis 3 : 2)

• 5 568 × 3 712 • 4 176 × 2 784
• 2 784 × 1 856

Nejudantys vaizdai, fotografuoti standartinės panoramos režimu, kai 
fotoaparatas sukamas horizontaliai (kraštinių santykis 120 : 23)

4 800 × 920
Nejudantys vaizdai, fotografuoti standartinės panoramos režimu, kai 
fotoaparatas sukamas vertikaliai (kraštinių santykis 8 : 25)

1 536 × 4 800
Nejudantys vaizdai, fotografuoti plačios panoramos režimu, kai 
fotoaparatas sukamas horizontaliai (kraštinių santykis 240 : 23)

9 600 × 920
Nejudantys vaizdai, fotografuoti plačios panoramos režimu, kai 
fotoaparatas sukamas vertikaliai (kraštinių santykis 4 : 25)

1 536 × 9 600
Nejudantys vaizdai, fotografuoti filmavimo metu (kraštinių 
santykis 3 : 2)

5 568 × 3 712
Momentiniai judesio vaizdai (nuotraukų dalis, kraštinių santykis 16 : 9)

5 568 × 3 136
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Atmintis
Failų formatas • NEF (RAW): 12 bitų, suglaudinti

• JPEG: derantys su JPEG-Baseline, aukštos (apie 1 : 4), 
standartinės (apie 1 : 8) kokybės glaudinimas

• NEF (RAW) + JPEG: viena nuotrauka įrašoma tiek NEF (RAW), 
tiek JPEG formatu

Sistema Picture Control Standartinis, neutralus, gyvas, vienspalvis, portreto, 
kraštovaizdžio; pasirinktą Picture Control galima keisti

Laikmenos microSD (micro Secure Digital), microSDHC ir microSDXC 
atminties kortelės

Failų sistema DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Fotografavimo režimai C automatinis; a sporto; w kūrybingas, galimos šios 
parinktys: P pop, Q retro, R didelio kontrasto 
vienspalvis, S nostalgiškoji sepija, 5 HDR, p paprasta 
panorama, q minkštas, r miniatiūros efektas, 
s atrankinė spalva, 6 nuotraukų kokybės reguliavimo 
procesas, 7 žaislinio fotoaparato efektas, T žvaigždžių 
efektas, U 180 laipsnių matymo objektyvas, V odos tonų 
švelninimas, j naktinis kraštovaizdis, o naktinis 
portretas, l kraštovaizdis, n stambiu planu ir 
k portretas; P programuojamas automatinis su lanksčia 
programa, S automatinis užrakto pirmumas, A automatinis 
diafragmos pirmumas ir M rankinis; u geriausio momento 
užfiksavimas (s Aktyvusis pasirinkimas, t lėtasis rodinys 
ir y išmanusis nuotraukos rinkiklis); v išplėstinis filmas 
(0 HD filmas, z 4K filmas, 8 filmas kuriamas 
fotografuojant dideliais intervalais, y sulėtintas, 
2 peršokančių kadrų, 1 pagreitintas ir 3 4 sekundžių 
filmas); z momentinis judesio vaizdas; S autoportretas

Užraktas
Tipas Elektroninis užraktas
Greitis 1/16 000–30 sek., žingsneliais po 1/3 EV; „Bulb“ (ilgalaikė 

ekspozicija bulb)
Pastaba: ilgalaikė ekspozicija bulb ir laikas baigiasi automatiškai, po 
maždaug 2 minučių

Blykstės sinchronizacijos 
greitis

Sinchronizuoja kartu su užraktu esant X=1/60 sek. arba 
mažesniam greičiui
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Atleidimas
Režimas • Vienas kadras, nepertraukiamas

• Automatinis laikmatis
• Fotografavimas intervalų laikmačiu

Maksimali kadrų sparta Apie 5, 10, 20, 30 arba 60 fps
Automatinis laikmatis 2 sek., 10 sek.

Ekspozicija
Matavimas TTL matavimas naudojant vaizdo jutiklį
Matavimo metodas • Matrica

• Centruotas: matuoja 4,5 mm skritulį kadro centre
• Taškinis: matuoja 2 mm skritulį, sucentruotą pasirinktoje 

fokusavimo srityje
Režimas P programuojamas automatinis su lanksčia programa; 

S automatinis užrakto pirmumas; A automatinis 
diafragmos pirmumas; M rankinis; h scenos automatinis 
rinkiklis

Ekspozicijos 
kompensavimas

Nuo –3 iki +3 EV, žingsneliais po 1/3 EV

Ekspozicijos fiksavimas Apšviestumo intensyvumas fiksuojamas išmatuotoje 
vertėje, kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas 
iki pusės

ISO jautrumas 
(rekomenduojamas 
ekspozicijos koeficientas)

ISO 160, ISO 200–12800, žingsneliais po 1 EV; 6400 (NR); 
12800 (NR); galimas automatinis ISO jautrumo valdymas 
(ISO 160–6400, 160–3200, 160–800) (naudotojo valdoma 
ekspozicijos režimais P, S, A ir M)

Aktyvusis D-Lighting Įjungta, išjungta
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Fokusavimas
Automatinis fokusavimas Hibridinio automatinio fokusavimo funkcija (fazės 

nustatymo/kontrastą nustatantis AF); AF pagalbinio 
apšvietimo lemputė

Pagalbinis objektyvas • Automatinis fokusavimas (AF): vienos srities AF (AF-S); 
nepertraukiamas AF (AF-C); automatinio AF-S/AF-C 
pasirinkimas (AF-A); nuolatinis AF (AF-F)

• Rankinis fokusavimas (MF)
AF sričių režimas Vieno taško, automatinės srities, objekto sekimas
Fokusavimo sritis • Vieno taško AF: 171 fokusavimo sritis; centrinės 105 sritys 

dera su fazės aptikimo AF funkcija
• Automatinės srities AF: 41 fokusavimo sritis

Židinio fiksavimas Židinį galima užfiksuoti, iki pusės nuspaudžiant užrakto 
atleidimo mygtuką (vienos srities AF)

Pirmenybės suteikimas 
veidui

Įjungta, išjungta

Blykstė
Integruota blykstė • Automatinis ir visi kūrybingi režimai, išskyrus HDR, paprasta 

panorama, kraštovaizdis ir naktinis kraštovaizdis: blykstė 
atsidaro automatiškai ir prireikus suveikia

• P, S, A, M ir autoportretas: rankinė
Vadovo numeris (GN) Apie 5 (m, ISO 100, 20 °C; esant ISO 160, vadovo numeris 

apytiksliai lygus 6,3)
Valdymas i-TTL blykstės valdymas naudojant vaizdo jutiklį
Režimas Automatinis, automatinis + raudonų akių efekto 

mažinimas, detalių paryškinimo blykstė, detalių 
paryškinimo blykstė + lėta sinchronizacija, raudonų akių 
efekto mažinimas, raudonų akių efekto mažinimas + lėta 
sinchronizacija, galinės diafragmos sinchronizacija, 
galinės diafragmos sinchronizacija + lėta sinchronizacija, 
išjungta

Blykstės kompensavimas Nuo –3 iki +3 EV, žingsneliais po 1/3 EV
Blykstės parengties daviklis Užsidega, kai integruota blykstė visiškai įkrauta

Baltos spalvos balansas Automatinis, kaitinamųjų lempų šviesa, fluorescencinių 
lempų šviesa, tiesioginė saulės šviesa, blykstė, debesuota, 
šešėlis, iš anksto nustatytas rankinis, visi, išskyrus iš anksto 
nustatytą rankinį su tikslinimu
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Filmas
Matavimas TTL matavimas naudojant vaizdo jutiklį
Matavimo metodas • Matrica

• Centruotas: matuoja 4,5 mm skritulį kadro centre
• Taškinis: matuoja 2 mm skritulį, sucentruotą pasirinktoje 

fokusavimo srityje
Kadro dydis (pikseliais)/
įrašymo sparta

HD filmai (kraštinių santykis 16 : 9)
• 1 920 × 1 080/60p (59,94 fps)
• 1 920 × 1 080/30p (29,97 fps)
• 1 280 × 720/60p (59,94 fps)
• 1 280 × 720/30p (29,97 fps)

4K filmai (kraštinių santykis 16 : 9)
3 840 × 2 160/15p (14,99 fps)

Sulėtinti filmai
• 1 280 × 720/120 fps 

(kraštinių santykis 16 : 9; paleidžiama esant 30p/29,97 fps)
• 800 × 296/400 fps 

(kraštinių santykis 8 : 3; paleidžiama esant 30p/29,97 fps)
• 400 × 144/1 200 fps 

(kraštinių santykis 8 : 3; paleidžiama esant 30p/29,97 fps)
Fotografavimo dideliais intervalais, pagreitinti, peršokančių kadrų ir 
4 sekundžių trukmės filmai (kraštinių santykis 16 : 9)

1 920 × 1 080/30p (29,97 fps)
Momentiniai judesio vaizdai (filmo dalis, kraštinių santykis 16 : 9)

1 920 × 1 080/60p (59,94 fps) (atkuriama 24p/23,976 fps)
Failų formatas MOV
Vaizdo įrašo glaudinimas H.264/MPEG-4 pažangioji vaizdo koduotė
Garso įrašymo formatas PCM
Garso įrašymo įtaisas Integruotas stereofoninis mikrofonas; jautrumą galima 

reguliuoti

Ekranas 7,5 cm (3 col.), apie 1 037 tūkst. taškų, pakreipiamasis TFT 
LCD jutiklinis ekranas su šviesumo reguliavimo funkcija
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Atkūrimas Viso kadro ir miniatiūros (4, 9 arba 16 vaizdų arba 
kalendorinis) atkūrimas, su didinimu atkuriant, serijos 
rodomos pagrindiniu kadru arba nuotraukų seka, filmo ir 
panoramos atkūrimu, skaidrių peržiūra, histogramų 
rodymu ir automatiniu vaizdo pasukimu

Sąsaja
USB Hi-Speed USB
HDMI išvadas D tipo HDMI jungtis

Belaidis ryšys
Standartai IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Veikimo dažnis 2 412–2 462 MHz (1–11 kanalai)
Diapazonas (be kliūčių) Apie 10 m (daroma prielaida, kad nėra trukdžių. 

Diapazonas priklauso nuo signalo stiprumo ir kliūčių)
Duomenų perdavimo sparta 54 Mb/sek.

Maksimali loginė duomenų perdavimo sparta pagal IEEE 
standartą. Faktinė sparta gali skirtis.

Autentiškumo nustatymas Atvira sistema, WPA2-PSK
Prieigos protokolai Infrastruktūra

NFC
Veikimas NFC Forum Type 3 Tag

Derančios kalbos Anglų, arabų, bulgarų, čekų, danų, graikų, hindi, 
indoneziečių, ispanų, italų, japonų, kinų (supaprastinta ir 
tradicinė), korėjiečių, lenkų, norvegų, olandų, persų, 
portugalų (Europos ir Brazilijos), prancūzų, rumunų, rusų, 
serbų, suomių, švedų, tajų, turkų, ukrainiečių, vengrų, 
vietnamiečių, vokiečių

Maitinimo šaltinis
Akumuliatorius Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL24
Kintamosios srovės 
adapteris

Kintamosios srovės adapteris EH-5b; reikalinga 
kintamosios srovės jungtis EP-5F (galima įsigyti atskirai)

Trikojo lizdas 1/4-col. (ISO 1222)
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• Jei nenurodyta kitaip, visi matavimai atlikti laikantis Camera and Imaging Products 
Association (CIPA –Fotoaparatų ir vaizdavimo prietaisų asociacijos) rekomendacijų.

• Visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
• Nikon pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šiame vadove aprašytos 

techninės ir programinės įrangos specifikacijas. Nikon negali būti laikoma atsakinga už 
žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove galinčių būti klaidų.

Matmenys/svoris
Matmenys 
(plotis × aukštis × gylis)

Apie 98,3 × 59,7 × 31,5 mm be iškyšų

Svoris Apie 265 g su akumuliatoriumi ir atminties kortele, bet be 
korpuso dangtelio; apie 231 g – tik fotoaparato korpusas

Veikimo aplinka
Temperatūra 0 °C–40 °C
Drėgnumas 85 % arba mažesnis (be kondensacijos)

Akumuliatoriaus įkroviklis MH-31
Nominali tiekiama galia KS 100–240 V, 50–60 Hz, 0,2 A
Nominali išėjimo galia NS 8,4 V/0,6 A
Derantys akumuliatoriai Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius Nikon EN-EL24
Įkrovimo laikas Apie 2 val. ir 30 min., kai aplinkos temperatūra yra 25 °C, 

o akumuliatorius visiškai iškrautas
Veikimo temperatūra 0 °C–40 °C
Matmenys 
(plotis × aukštis × gylis)

Apie 67 × 28 × 94 mm, be kištuko adapterio

Svoris Maždaug 83 g, be kištuko adapterio

Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL24
Tipas Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
Nominali galia 7,2 V, 850 mAh
Veikimo temperatūra 0 °C–40 °C
Matmenys 
(plotis × aukštis × gylis)

Apie 29 × 47 × 13 mm

Svoris Apie 34 g, be kontaktų dangtelio
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1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM
Tipas Objektyvas su 1 jungtimi
Židinio nuotolis 10–30 mm
Didžiausia diafragma f/3,5–5,6
Konstrukcija 9 lęšiai 7-iose grupėse (įskaitant 4 asferinius lęšius, 1 ED 

lęšį ir HRI lęšį)
Apžvalgos kampas 77°–29° 40
Virpesių mažinimas Lęšio poslinkis naudojant balso ritės variklius (VCM)
Mažiausias fokusavimo 
atstumas

0,2 m atstumu iki židinio plokštumos bet kokioje 
priartinimo padėtyje

Diafragmos plokštelės 7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas • 10 mm židinio nuotolis: f/3,5–16

• 30 mm židinio nuotolis: f/5,6–16
Matmenys Apie 58 mm skersmuo × 28 mm (atstumas nuo 

fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro, kai objektyvas 
įtrauktas)

Svoris Apie 85 g

1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3,8–5,6
Tipas Objektyvas su 1 jungtimi
Židinio nuotolis 30–110 mm
Didžiausia diafragma f/3,8 – 5,6
Konstrukcija 18 lęšių 12-oje grupių (įskaitant 2 ED lęšius)
Apžvalgos kampas 29° 40–8° 20
Virpesių mažinimas Lęšio poslinkis naudojant balso ritės variklius (VCM)
Mažiausias fokusavimo 
atstumas

1,0 m atstumu iki židinio plokštumos bet kokioje 
priartinimo padėtyje

Diafragmos plokštelės 7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas • 30 mm židinio nuotolis: f/3,8–16

• 110 mm židinio nuotolis: f/5,6–16
Filtro-tvirtinamojo žiedo 
dydis

40,5 mm (P = 0,5 mm)

Matmenys Apie 60 mm skersmuo × 61 mm (atstumas nuo 
fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro, kai objektyvas 
įtrauktas)

Svoris Apie 180 g
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Techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus. Nikon negali būti laikoma 
atsakinga už žalą, sukeltą bet kokių šiame vadove galinčių būti klaidų.

1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4–5,6
Tipas Objektyvas su 1 jungtimi
Židinio nuotolis 10–100 mm
Didžiausia diafragma f/4–5,6
Konstrukcija 19 lęšių 12-oje grupių (įskaitant 3 asferinius lęšius, 2 ED 

lęšius ir HRI lęšį)
Apžvalgos kampas 77°–9° 10
Virpesių mažinimas Lęšio poslinkis naudojant balso ritės variklius (VCM)
Mažiausias fokusavimo 
atstumas

• 10 mm židinio nuotolis: 0,35 m nuo židinio plokštumos
• 60 mm židinio nuotolis: 1,0 m nuo židinio plokštumos
• 100 mm židinio nuotolis: 0,65 m nuo židinio plokštumos

Diafragmos plokštelės 7 (suapvalinta diafragmos anga)
Diafragma Visiškai automatinė
Diafragmos diapazonas • 10 mm židinio nuotolis: f/4–16

• 100 mm židinio nuotolis: f/5,6–16
Filtro-tvirtinamojo žiedo 
dydis

55 mm (P = 0,75 mm)

Matmenys Apie 60,5 mm skersmuo × 70,5 mm (atstumas nuo 
fotoaparato objektyvo tvirtinimo įtvaro, kai objektyvas 
įtrauktas)

Svoris Apie 298 g
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❚❚ 1 NIKKOR objektyvai
1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM

1 NIKKOR VR 30–110 mm f/3,8–5,6

Objektyvo tvirtinimo žymė

Objektyvo dangtelis Procesoriaus kontaktai

Priartinimo žiedas

Priartinimo žiedas

Objektyvo dangtelis Objektyvo tvirtinimo žymė

Procesoriaus kontaktai

Židinio nuotolio žymė

Židinio nuotolio skalė

Įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukas
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1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4–5,6

1 NIKKOR objektyvai yra skirti išskirtinai Nikon 1 keičiamų objektyvų 
formato skaitmeniniams fotoaparatams. Apžvalgos kampas atitinka 
35 mm formato objektyvą, kurio židinio nuotolis apie 2,7× didesnis. 
Aukščiau išvardinti objektyvai palaiko virpesių mažinimo funkcija ir gali 
būti naudojamas su fotoaparato meniu elemento Optical VR (optinis 
virpesių mažinimas) parinktimi On (įjungta) arba Off (išjungta) 
(0 183).

Priartinimo objektyvais galima padidinti arba sumažinti naudojant 
priartinimo žiedą (0 40).

Įtraukiamo objektyvo cilindro mygtukas

Priartinimo žiedas

Objektyvo dangtelis Objektyvo tvirtinimo žymė

Procesoriaus kontaktai
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A Objektyvo priežiūra
• Pasirūpinkite, kad procesoriaus kontaktai būtų švarūs.
• Naudokite ventiliatorių dulkėms ir pūkeliams nuo objektyvo paviršiaus 

pašalinti. Norėdami pašalinti dėmes ir pirštų atspaudus, sudrėkinkite minkštą 
švarų medvilninį skudurėlį arba objektyvo valymo servetėlę etanoliu arba 
objektyvų valikliu ir valykite sukamaisiais judesiais, braukdami nuo centro 
kraštų link. Būkite atsargūs, kad nepaliktumėte dėmių ir nepaliestumėte stiklo 
pirštais.

• Objektyvui valyti niekada nenaudokite organinių tirpiklių, pavyzdžiui, dažų 
skiediklių arba benzolo.

• Norint apsaugoti priekinį objektyvo lęšį, galima naudoti objektyvo dangtelį 
arba NC filtrą. Uždėję papildomo objektyvo dangtelį, nekelkite ir nelaikykite 
objektyvo arba fotoaparato tik už dangtelio. Objektyvo gaubtas ir filtrai nėra 
skirti objektyvui 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM.

• Kai nenaudojate objektyvo, uždėkite galinį dangtelį ir užtikrinkite, kad 
objektyvas įtrauktas ir dangtelis uždengtas (1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 
PD-ZOOM), arba prijunkite priekinį dangtelį (kiti objektyvai).

• Jeigu objektyvo ilgai nenaudosite, laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje, kad 
neatsirastų pelėsių arba rūdžių. Nelaikykite tiesioginiais saulės spinduliais 
apšviestose vietose, kartu su žibalo ar kamparo rutuliukais nuo kandžių.

• Laikykite objektyvą sausai. Vidinio mechanizmo rūdijimas gali padaryti 
nepataisomos žalos.

• Palikus objektyvą itin karštoje vietoje, gali būti sugadintos arba deformuotis iš 
sutvirtinto plastiko pagamintos dalys.

• Naudodami 1 NIKKOR VR 10–30 mm f/3,5–5,6 PD-ZOOM, stenkitės neliesti 
objektyvo dangtelio. Jei nebus paisoma šios atsargumo priemonės, gaminys 
gali sugesti.
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A Pateiktieji priedai
• 40,5 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-N40.5 (skirtas 

naudoti tik su 1 NIKKOR 30–110 mm f/3,8–5,6)
• 55 mm užspaudžiamasis priekinis objektyvo dangtelis LC-N55 (skirtas naudoti 

tik su 1 NIKKOR 10–100 mm f/4–5,6)
• Bajoneto gaubtas HB-N103 (skirtas naudoti tik su 1 NIKKOR VR 30–110 mm 

f/3,8 – 5,6)
• Galinis objektyvo dangtelis LF-N1000

Bajoneto gaubto HB-N103 tvirtinimas

A Papildomi priedai
• 40,5 mm užsukamieji filtrai (skirti naudoti tik su 1 NIKKOR VR 30–110 mm

 f/3,8–5,6)
• 55 mm užsukamieji filtrai (skirti naudoti tik su 1 NIKKOR VR 10–100 mm f/4–5,6)
• Bajoneto gaubtas HB-N106 (skirtas naudoti tik su 1 NIKKOR VR 10–100 mm 

f/4–5,6)
• Pusiau minkštas dėklas CL-N101 (skirtas naudoti tik su 1 NIKKOR VR 10–100 mm 

f/4 – 5,6)
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❚❚ Papildomas FT1 jungties adapteris
Perskaitykite šią temą: čia pateikiama informacijos apie papildomo FT1 
jungties adapterio naudojimą. Prieš tęsiant reikia būtinai perskaityti ir 
suprasti šiame vadove bei FT1 ir objektyvų dokumentacijoje pateikiamą 
informaciją.

Automatinis fokusavimas
Automatinio fokusavimo funkcija siūloma tik su AF-S objektyvais. Kiti 
objektyvai turi tik rankinio fokusavimo galimybę. Nustatykite 
fotoaparato fokusavimo režimą AF-S arba AF-C. Vienintelis pasiekiamas AF 
sričių režimas yra Single-point (vieno taško), fotoaparatas fokusuoja tik 
vidurinėje fokusavimo srityje esantį objektą. Režimas, pirmenybę 
suteikiant veidui, nedera. Kai kuriais atvejais gali pasigirsti garsinis 
signalas, pasirodyti židinio daviklis ir nuotraukos gali būti padaromos 
fotoaparatui nesufokusavus: tokiu atveju sufokusuokite rankiniu būdu.

Rankinis fokusavimas
Norint fokusuoti rankiniu būdu, naudojantis FT1 su NIKKOR F stovo 
objektyvais, reikia vykdyti toliau pateiktus nurodymus.

1 Pasirinkite rankinio fokusavimo režimą.
Fotografavimo meniu Focus mode (fokusavimo režimas) 
pasirinkite Manual focus (rankinis fokusavimas) (0 186).

2 Sufokusuokite.
Sukite objektyvo fokusavimo žiedą, kol 
objektas bus gerai sufokusuotas.
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Jei būna parinkta parametro Focus mode (fokusavimo režimas) 
vertė AF-S arba AF-C ir objektyvas dera su automatinio fokusavimo su 
rankiniu valdymu funkcija, galite fokusuoti, naudodami automatinį 
fokusavimą, o tada iki pusės laikydami nuspaudę užrakto atleidimo 
mygtuką sukite objektyvo fokusavimo žiedą, taip papildomai 
patikslindami fokusuotę rankiniu būdu. Norint perfokusuoti 
automatiniu būdu, reikia iš naujo iki pusės nuspausti užrakto 
atleidimo mygtuką.

Norint priartinti ekrano sritį ir sufokusuoti 
tiksliau, reikia nuspausti mygtuką J 
(atminkite, kad ši funkcija nepasiekiama kai 
kuriais režimais). Pilkame rėmelyje, ekrano 
apatiniame dešiniajame kampe pasirodys 
navigacijos langas.

Navigacijos langas

Komandų ratukas

Pasukite komandų ratuką, kad 
priartintumėte arba nutolintumėte (iki 
didžiausio 10× didinimo), tada kryptiniu 
valdikliu perslinkite į ekrane nematomas 
kadro sritis. Spauskite J, kai norėsite 
išjungti mastelio keitiklį.
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Elektroninis tolimatis

Atminkite: fotografuojant tam tikrus objektus ir fotoaparatui 
nesufokusavus, gali pasirodyti židinio daviklis (I). Prieš fotografuodami 
ekrane patikrinkite židinį.

Klaidų pranešimai ir rodiniai
Toliau pateikiami įspėjimai pasirodo fotoaparato diafragmos rodinyje.

Jei veikiant rankiniam fokusavimo režimui 
prijungtas objektyvas su procesoriumi, norint 
patikrinti, ar fotoaparatas sufokusavo 
vidurinėje fokusavimo srityje esantį objektą, 
galima pasinaudoti židinio davikliu.

Židinio daviklis Būsena
I Sufokusuota.

F Fotoaparatas sufokusavo tašką, esantį priešais objektą.
H Fotoaparatas sufokusavo tašką, esantį už objekto.

F H
Židinio nustatyti nepavyko.

(mirksi)

Rodinys Problema Sprendimas

FEE
Objektyvo diafragmos žiedas 
neužfiksuotas ties mažiausia 
diafragma.

Naudojant objektyvus su 
procesoriais, reikia užfiksuoti 
diafragmos žiedą ties minimalia 
diafragma (didžiausiu f skaičiumi).

F––
Prijungtas objektyvas be 
procesoriaus arba neprijungtas 
joks objektyvas.

Naudodami objektyvą be 
procesoriaus, pasukite objektyvo 
diagramos žiedą diafragmai 
suderinti.
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Apribojimai
• Kai kuriais režimais fotografuoti negalima. Jei reikia, pasirinkite kitą 

režimą.
• Momentinius judesio vaizdus galima įrašyti tik tada, kai būna 

prijungtas AF-S objektyvas, parinktas automatinio fokusavimo režimas 
ir objektas sufokusuotas. Nemėginkite keisti fokusuotės naudodami 
fokusavimo žiedą.

• Garso stebėjimo jungiklis ir fokusavimo operacijos mygtukas (židinio 
fiksavimas/ATMINTIES IŠKVIETIMAS/AF paleidimas) nieko nedaro.

Naudojimo atsargumo priemonės
• Daugiau nei 380 g sveriančius objektyvus visada būtina atremti. 

Nelaikykite fotoaparato ir neneškite jo už dirželio, neprilaikydami 
objektyvo. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės, galite sugadinti 
fotoaparato objektyvo stovą.

• Naudojant objektyvą be procesoriaus ir parinkus mažiausią diafragmą, 
nuotraukoje gali matytis linijų.

• Filmuodami pasirinkite ekspozicijos režimą A arba M, kad mikrofonas 
neįrašytų objektyvo skleidžiamų garsų.

• Kadrų greitis gali sumažėti, kai nepertraukiamo fotografavimo režimu 
parenkama I.

• Kai kurie objektyvai blokuoja AF pagalbinio apšvietimo lemputę ir (kai 
kuriais atstumais) blykstę.

• Naudojant didžiausios f/1,4 diafragmos objektyvą, žiedinio išliejimo 
nuotraukose, sukurtose su didžiausia diafragma, gali nebūti viršutinės 
ir apatinės dalies.

D Nederantys objektyvai
Šių objektyvų negalima naudoti su FT1. Daugiau informacijos rasite naujausiame 
kataloge arba apsilankę savo regiono Nikon interneto svetainėje.
• AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II
• AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
• AF-S NIKKOR 300 mm f/2,8G ED VR II
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 E FL ED VR
• AF-S NIKKOR 400 mm f/2,8 G ED VR
• AF-S NIKKOR 500 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 600 mm f/4 G ED VR
• AF-S NIKKOR 800 mm f/5,6 E FL ED VR
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❚❚ Derantys standartai
• DCF 2.0 versija: Design Rule for Camera File Systems (DCF, fotoaparatų 

failų sistemos projektavimo taisyklė) – tai standartas, plačiai 
naudojamas skaitmeninių fotoaparatų rinkoje, kuriuo užtikrinamas 
suderinamumas tarp atskirų fotoaparatų gamintojų.

• Exif 2.3 versija: fotoaparatas dera su Exif (Exchangeable Image File 
Format for Digital Still Cameras (keičiamas vaizdo failų formatas 
skaitmeniniams fotoaparatams)) 2.3 versija – standartu, kuriame 
informacija yra laikoma kartu su nuotraukomis, naudojamomis siekiant 
optimalaus spalvų atkūrimo, kai vaizdai išvedami per su Exif 
suderinamus spausdintuvus.

• PictBridge: standartas, sukurtas bendradarbiaujant su skaitmeninių 
fotoaparatų ir spausdintuvų gamintojais, leidžiantis perduoti 
nuotraukas tiesiogiai į spausdintuvą nenaudojant kompiuterio.

• HDMI: High-Definition Multimedia Interface (didelės raiškos 
multimedijos sąsaja) yra multimedijos sąsajos standartas, naudojamas 
plataus vartojimo elektronikos gaminiuose ir AV prietaisuose, kurie 
geba perduoti garsinius ir vaizdinius duomenis ir valdymo signalus į su 
HDMI suderinamus prietaisus per vieną laidinę jungtį.

A Informacija apie prekės ženklus
IOS yra prekės ženklas arba registruotasis Cisco Systems, Inc. prekių ženklas JAV 
ir (arba) kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją. Windows yra arba 
registruotasis prekės ženklas arba bendrovės Microsoft Corporation Jungtinėse 
Valstijose ir (arba) kitose šalyse prekės ženklas. PictBridge logotipas yra prekės 
ženklas. MicroSD, microSDHC ir microSDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekių 
ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI 
Licensing LLC paprastieji arba registruotieji prekių ženklai.

Wi-Fi ir Wi-Fi logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai, 
priklausantys Wi-Fi Alliance. N-mark yra prekės ženklas arba registruotasis prekės 
ženklas, priklausantis NFC Forum, Inc., JAV ir (arba) kitose šalyse. Visi kiti prekių 
ženklai, paminėti šiame vadove arba kituose kartu su jūsų Nikon gaminiu 
pristatytuose dokumentuose, yra jų atitinkamų savininkų paprastieji arba 
registruotieji prekių ženklai.
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A Sertifikatai

A FreeType licencija (FreeType2)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The FreeType 
Project (2012 m.) (http://www.freetype.org). Visos teisės saugomos.

AMIT licencija (HarfBuzz)
Tam tikrų šios programinės įrangos dalių autorių teisės priklauso The HarfBuzz 
Project (2015 m.) (http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Visos 
teisės saugomos.
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Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Nuotraukų skaičius, kurį galima padaryti arba trukmė filmuotos 
medžiagos, kurią galima įrašyti esant visiškai įkrautiems 
akumuliatoriams, priklauso nuo akumuliatoriaus būklės, temperatūros, 
intervalo tarp fotografavimų ir meniu rodymo trukmės. Toliau 
pateikiami pavyzdiniai rodikliai naudojant EN-EL24 (850 mAh) 
akumuliatorius.
• Nejudantys vaizdai: apie 250 kadrų
• Filmai: apie 60 min. esant 1080/30p

Išmatuota pagal CIPA standartus: 23 ±2 °C, numatytieji fotoaparato 
nustatymai, visiškai įkrautas akumuliatorius, 1 NIKKOR VR 10–30 mm 
f/3,5–5,6 PD-ZOOM objektyvas ir 16 GB SanDisk SDSDQXP-016G-J35A 
UHS-I microSDHC kortelė. Nejudančių vaizdų vertė gauta tokiomis 
sąlygomis: nuotraukos daromos 30 sek. intervalais, integruota blykstė 
suveikia kas antrą kadrą, fotoaparatas išjungiamas ir įjungiamas kas 
dešimt kadrų. Filmų trukmės vertė gaunama tokiomis bandymo 
sąlygomis: įrašomi 17 min. trukmės filmai (iki 4 GB), įrašymas 
nutraukiamas tik pasirodžius įspėjimui dėl temperatūros.

Akumuliatoriaus naudojimo laiką mažina šie veiksniai:
• Užrakto atleidimo mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai
• NEF (RAW) nuotraukų darymas
• Mažas užrakto greitis
• Wi-Fi naudojimas
• Virpesių mažinimo režimo naudojimas su VR objektyvais
• Priartinimo funkcijos naudojimas su priartinimo objektyvais

Kaip maksimaliai išnaudoti įkraunamą akumuliatorių Nikon EN-EL24:
• Rūpinkitės, kad akumuliatoriaus kontaktai būtų švarūs. Nešvarūs 

kontaktai sumažina akumuliatoriaus našumą.
• Akumuliatorius naudokite iš karto po įkrovimo. Nenaudojami 

akumuliatoriai išsikrauna.
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