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Kur rasti
Tai, ko ieškote, rasite:

A Jūsų saugumui
Prieš pradėdami naudotis fotoaparatu, perskaitykite saugos instrukcijas, 
pateiktas skyriuje „Jūsų saugumui“ (xiv p.).

Žinynas
Norėdami rasti informacijos apie meniu elementus ir kitas temas, naudokite fotoaparate esamą 
pagalbos funkciją. Išsamiau žr. 21 p.

i Turinys ➜ viii–xiii p.

Elementų ieškokite pagal funkcijos ar meniu pavadinimą.

i Klausimų ir atsakymų rodyklė ➜ iv–vii p.

Žinote, ką norite padaryti, bet nežinote, kaip vadinasi funkcija? Ieškokite klausimų ir 
atsakymų rodyklėje.

i Rodyklė ➜ 276–278 p.

Paieška pagal raktinį žodį.

i Klaidų pranešimai ➜ 255–257 p.

Jei valdymo pulte, vaizdo ieškiklyje ar ekrane rodomas įspėjimas, sprendimą rasite čia.

i Gedimų nustatymas ir šalinimas ➜ 250–254 p.

Fotoaparatas veikia ne taip, kaip tikėjotės? Sprendimo ieškokite čia.
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Komplekto turinys
Patikrinkite, ar fotoaparato komplekte yra visos čia išvardytos dalys. Atminties kortelės 
parduodamos atskirai.

❏ Garantija
❏ Naudojimo instrukcija (šis vadovas)
❏ Trumpasis vadovas (vadovas vartotojams, kurie naudojasi fotoaparatu pirmą kartą, aprašantis 

pagrindinius žingsnius, susijusius su tokiomis užduotimis kaip fotografavimas, nuotraukų 
kopijavimas į kompiuterį ir nuotraukų spausdinimas)

❏ Programinės įrangos diegimo vadovas
❏ Software Suite CD-ROM

❏ D90 skaitmeninis 
fotoaparatas (3 p.)

❏ Korpuso dangtelis 
(3, 240 p.)

❏ BM-10 LCD ekrano 
dangtelis (17 p.)

❏ DK-5 okuliaro 
dangtelis
 (17 p.)

❏ EN-EL3e ličio jonų 
akumuliatorius su 
kontaktų dangteliu 
(22, 23 p.)

❏ MH-18a spartusis 
įkroviklis su 
maitinimo laidu 
(22 p.)

❏ AN-DC1 dirželis 
(17 p.)

❏ BS-1 kontaktinės 
jungties dangtelis 
(233 p.)

❏ EG-D2 garso/vaizdo 
laidas (146 p.)

❏ UC-E4 USB kabelis 
(149, 151 p.)
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Simboliai ir sutartiniai žymėjimo ženklai
Kad reikiamos informacijos paieška būtų paprasta, naudojami tokie simboliai ir 
žymėjimai:

A Informacija apie prekės ženklus
„Macintosh“, „Mac OS“ ir „QuickTime“ yra įregistruoti prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“. 
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows Vista“ yra įregistruoti prekių ženklai arba prekių ženklai, 
priklausantys Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse veikiančiai „Microsoft 
Corporation“. Logotipas „SD“ yra SD kortelių acosiacijos prekės ženklas. „PictBridge“ ir SDHC yra 
prekių ženklai. HDMI, HDMI logotipas ir aukštos raiškos multimedijos sąsaja yra prekių ženklai arba 
registruoti „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai. Visi kiti šiame vadove ar kitoje su „Nikon“ gaminiu 
pateiktuose dokumentuose paminėti prekių ženklai yra prekių ženklai arba registruotieji prekių 
ženklai, atitinkamai priklausantys jų savininkams.

D
Šia piktograma žymimi įspėjimai; informacija, kurią reikia perskaityti prieš 
naudojimą, kad išvengtumėte fotoaparato sugadinimo.

A
Šia piktograma žymimos pastabos; informacija, kurią reikia perskaityti prieš 
naudojant fotoaparatą.
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X Įvadas

s Paprastasis fotografavimas ir atkūrimas

h Daugiau apie fotografavimą (visi režimai)

t P, S, A ir M režimai

I Daugiau apie atkūrimą

Q Jungtys

o Playback Menu (Atkūrimo meniu)

i Shooting Menu (Fotografavimo meniu)

L Custom Settings (Pasirinktiniai nustatymai)

g Setup Menu (Sąrankos meniu)

u Retouch Menu (Retušavimo meniu)

w Recent Settings (Paskutiniai nustatymai) / v My Menu (Mano meniu)

n Techninės pastabos
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Klausimų ir atsakymų rodyklė
Tai, ko ieškote, rasite šioje klausimų ir atsakymų rodyklėje.

Naujos funkcijos
Klausimas Pagrindinė frazė Žiūrėkite p.

Ar galiu naudoti ekraną kaip vaizdo ieškiklį? Live view (Tiesioginė peržiūra) 43
Kaip filmuoti? Filmų įrašymas 50

Ar galiu valdyti nuotraukų kokybinius parametrus? Nuotraukos kokybės 
reguliavimas 108

Kaip išsaugoti detales šešėlyje ir paryškinimuose? Active D-Lighting (Aktyvusis 
skaitmeninis apšvietimas) 119

Kaip sufokusuoti objektą kintančioje kompazicijoje? 3D sekimas 173
Kaip pašalinti dulkes nuo žemus dažnius 
praleidžiančio filtro, saugančio matricą?

Clean image sensor (Valyti 
vaizdo jutiklį) 203

Dažnai užduodami klausimai
Klausimas Pagrindinė frazė Žiūrėkite p.

Kaip naudotis meniu? Meniu naudojimas 18
Kaip gauti daugiau informacijos apie meniu? Žinynas 21
Ar galiu greitai įjungti dažnai naudojamus 
nustatymus? My Menu (Mano meniu) 225

Ar galiu greitai įjungti neseniai naudotus nustatymus? Recent settings (Paskutiniai 
nustatymai) 224

Ką reiškia šie indikatoriai? Valdymo pultas, vaizdo 
ieškiklis 7, 9

Ką reiškia šis įspėjimas? Klaidų pranešimai ir ekranai 255
Kiek dar kadrų galiu padaryti su šia kortele? Likusių ekspozicijų skaičius 35
Kiek įkrovos liko akumuliatoriuje? Akumuliatoriaus įkrovos lygis 34
Ką reiškia „Ekspozicija“ ir kaip ji veikia? Ekspozicija 79

Ką daryti su vaizdo ieškiklio okuliaro dangteliu? Automatinis laikmatis, 
nuotolinio valdymo pultas 66, 68

Kokias papildomas blykstes („Speedlight“) galiu 
naudoti? Papildomos blykstės 233

Kokius objektyvus galiu naudoti? Objektyvas 228
Kokius priedus galima naudoti su šiuo fotoaparatu? Priedai 239
Kokias atminties korteles galiu naudoti? Aprobuotos atminties kortelės 242
Kokia mano fotoaparatui skirta programinė įranga? Priedai 240

Kas galėtų pataisyti arba patikrinti šį fotoaparatą? Fotoaparato techninė 
priežiūra 247

Kaip valyti fotoaparatą ar objektyvą? Fotoaparato valymas 243
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Fotoaparato sąranka
Klausimas Pagrindinė frazė Žiūrėkite p.

Ką padaryti, kad mano nuotraukų dalys nežybčiotų? Informacija apie nuotrauką, 
pažymėjimai 131, 163

Kaip fokusuoti vaizdo ieškiklį? Vaizdo ieškiklio fokusavimas 32
Kaip neleisti ekranui išsijungti? Ekrano išjungimas 180
Kaip nustatyti laikrodį?

World time (Pasaulio laikas) 204Kaip laikrodyje nustatyti vasaros laiką?
Kaip keisti laiko juostas keliaujant?

Kaip reguliuoti ekrano ryškumą? LCD brightness (LCD 
šviesumas) 202

Kaip atkurti numatytuosius nustatymus? Nustatymas iš naujo dviem 
mygtukais 75

Kaip išjungti fotoaparato priekyje esančią šviesą? Automatinio fokusavimo 
pagalbinis apšvietimas 174

Ar galiu matyti komponavimo tinklelį vaizdo ieškiklyje? Tinklelio ekranas 181
Kaip galima matyti valdymo pultą tamsoje? LCD apšvietimas 8, 196
Kaip neleisti išsijungti užrakto greičio ir diafragmos 
ekranams?

Automatinis matavimas 
išjungtas 35, 179

Kaip pakeisti automatinio laikmačio delsą? Automatinis laikmatis 66, 179
Kaip pakeisti uždelsimo nustatymą? Nuotolinio valdymo pultas 68, 180
Ką padaryti, kad fotoaparatas nepypsėtų? Beep (Pypsėjimas) 180
Ar galiu matyti meniu kita kalba? Language (Kalba) 204
Kaip neleisti iš naujo nustatyti tą patį rinkmenos numerį 
įdėjus naują atminties kortelę? File number sequence 

(Rinkmenų numerių seka) 182
Kaip iš naujo nustatyti rinkmenų numeravimą nuo 1?
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Fotografavimas
Klausimas Pagrindinė frazė Žiūrėkite p.

Ar yra koks nors būdas, kaip lengvai daryti 
momentines nuotraukas? Automatinis režimas 34

Ar yra koks nors būdas, kaip galima būtų lengvai daryti 
kūrybingas nuotraukas? Vaizdų režimas 41

Ar galiu fotografuoti be blykstės?
j režimas 34
Blykstės režimas 71
ISO jautrumas 74

Kaip išryškinti portrete esantį objektą? Portreto režimas 41
Kaip gauti geras peizažų nuotraukas? Peizažo režimas 41
Kaip fotografuoti mažus objektus stambiu planu? Stambaus plano režimas 42
Kaip užfiksuoti judantį objektą? Sportinių žaidimų režimas 42

Ar savo portretuose galiu panaudoti nakties fonus? Portretų, daromų nakties 
fone, režimas 42

Kaip greitai padaryti daug nuotraukų? Atleidimo režimas 64
Ar galiu nufotografuoti savo portretą? Automatinis laikmatis 66
Ar šis fotoaparatas turi nuotolinio valdymo pultą? Nuotolinio valdymo pultas 68
Kaip nustatyti ekspoziciją? P, S, A ir M režimai 78

Kaip sustabdyti arba sulieti judančius objektus? Režimas S (automatinis 
užrakto pirmumas) 81

Ką daryti, kad fono detalės būtų neryškios? Režimas A (automatinis 
diafragmos pirmumas) 82

Ar galiu nuotraukas padaryti šviesesnes arba 
tamsesnes? Ekspozicijos kompensavimas 90

Kaip nustatyti laiko ekspoziciją? Ilgalaikės ekspozicijos 85
Kaip naudotis blykste? Fotografavimas su blykste 70
Ar prireikus, galiu automatiškai panaudoti blykstę?

Blykstės režimas 70
Ką daryti, kad blykstė neveiktų?

Ką daryti, kad nebūtų raudonų akių efekto? Raudonų akių efekto 
mažinimas 71

Ar galiu valdyti fotoaparato fokusavimą? Automatinis fokusavimas 54

Kaip fokusuoti judantį objektą? Automatinio fokusavimo 
režimas 54

Kaip pasirinkti, kur fokusuos fotoaparatas? Fokusavimo taškas 56
Ar po fokusavimo galiu pakeisti kompoziciją? Židinio fiksavimas 57

Ar galiu kurti daugkartinę ekspoziciją? Multiple exposure 
(Daugkartinė ekspozicija) 121

Kaip galėčiau pagerinti vaizdų kokybę?

Vaizdo kokybė ir dydis 62, 63
Kaip fotografuoti didesnes nuotraukas?
Kaip sutalpinti daugiau nuotraukų atminties kortelėje?
Ar galiu daryti mažesnes nuotraukas, kurias galėčiau 
siųsti el. paštu?
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Nuotraukų peržiūra ir retušavimas
Klausimas Pagrindinė frazė Žiūrėkite p.

Ar galiu peržiūrėti savo nuotraukas fotoaparate? Atkūrimas fotoaparate 48, 128
Ar galiu pamatyti daugiau informacijos apie 
nuotraukas? Nuotraukų informacija 129

Kaip pašalinti nepageidaujamą nuotrauką? Pavienių nuotraukų trynimas 49, 140, 
162

Ar galiu ištrinti iš karto kelias nuotraukas? Delete (Ištrinti) 162
Ar galiu priartinti nuotraukas ir įsitikinti, ar jos 
sufokusuotos? Didinimas atkuriant 138

Ar galiu apsaugoti nuotraukas nuo atsitiktinio 
ištrynimo? Apsaugoti 139

Ar yra automatinio atkūrimo (skaidrių peržiūros) 
parinktis?

„Pictmotion“
Slide show (Skaidrių peržiūra) 141, 143

Ar galiu peržiūrėti nuotraukas televizoriaus ekrane? Atkūrimas televizoriuje 146
Ar galiu peržiūrėti savo nuotraukas didele raiška? HDMI 147
Kaip nukopijuoti nuotraukas į kompiuterį? Prijungimas prie kompiuterio 148
Kaip spausdinti nuotraukas? Nuotraukų spausdinimas 150
Ar galiu spausdinti nuotraukas be kompiuterio? Spausdinimas per USB 151

Ar galiu pažymėti datą ant savo nuotraukų? Time stamp (Laiko žyma), 
DPOF 152, 155

Kaip užsakyti profesionaliai spausdintas 
nuotraukas?

Print set (DPOF) (Spausdinimo 
rinkinys (DPOF)) 157

Kaip paryškinti šešėlyje esančias detales? D-Lighting (Skaitmeninis 
apšvietimas) 212

Ar galiu pašalinti raudonų akių efektą? Red-eye correction (Raudonų 
akių efekto koregavimas) 212

Ar galiu apkarpyti nuotraukas fotoaparate? Trim (Apkarpyti) 213
Ar galiu sukurti vienspalvę nuotraukos kopiją? Monochrome (Vienspalvė) 214
Ar galiu sukurti kopiją kitokiomis spalvomis? Filter effects (Filtro efektai) 215

Kaip reguliuoti esamas spalvas? Color balance (Spalvų 
balansas) 216

Ar galiu padaryti mažą nuotraukos kopiją? Small picture (Maža nuotrauka) 216
Ar galiu perdengti dvi nuotraukas ir sukurti vieną 
vaizdą?

Image overlay (Vaizdo 
perdengimas) 218

Ar galiu fotoaparatu kurti NEF (RAW) nuotraukų 
JPEG kopijas?

NEF (RAW) processing 
(Apdorojimas NEF (RAW)) 220

Ar yra koks nors būdas, kaip greitai retušuoti 
nuotraukas?

Quick retouch (Greitasis 
retušavimas) 221

Ar galiu ištiesinti nuotraukas? Straighten (Ištiesinti) 221

Kaip sumažinti iškraipymus? Distortion control (Iškraipymų 
kontrolė) 222

Ar galiu sukurti 180 laipsnių matymo kampo 
objektyvo efektą?

Fisheye (180 laipsnių matymo 
kampo objektyvas) 222

Ar galiu palyginti retušuotas kopijas su originaliomis 
nuotraukomis?

Side-by-side comparison 
(Greta esančių palyginimas) 223
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Jūsų saugumui
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
ANeleiskite 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.

ANežiūrėkite į saulę pro vaizdo ieškiklį
Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį į saulę ar kitą 
stiprų šviesos šaltinį, galite visam laikui 
pažeisti regėjimą.

AVaizdo ieškiklio dioptrijas reguliuojančio 
valdiklio naudojimas
Jei naudojate vaizdo ieškiklio dioptrijas 
reguliuojantį valdiklį, pridėję akį prie vaizdo 
ieškiklio, būkite atsargūs, kad 
nepataikytumėte sau pirštu į akį.

A Įvykus gedimui, nedelsdami išjunkite
Jei pastebėtumėte iš įrenginio ar 
kintamosios srovės adapterio (galima 
pasirinkti 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.

ANeardykite
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.

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

ASaugokite nuo vaikų
Nepaisant atsargumo priemonių, galimi 
sužalojimai.

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

ABūkite 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. Būkite 
ypač atsargūs fotografuodami kūdikius. 
Blykstė turi būti ne arčiau kaip vienas 
metras nuo objekto.

Šia piktograma žymimi įspėjimai. Norėdami išvengti galimų sužeidimų, prieš pradėdami
A naudoti „Nikon“ gaminį, perskaitykite visus šiuos nurodymus.
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ADirbdami su akumuliatoriais, laikykitės 
reikiamų atsargumo priemonių
Netinkamai naudojami akumuliatoriai gali 
pratekėti arba sprogti. Dirbdami su šiame 
gaminyje naudojamais akumuliatoriais, 
laikykitės šių saugos taisyklių:
• Naudokite tik šiai įrangai tinkamus 

akumuliatorius.
• Nesujunkite kontaktų tiesiogiai ir 

neardykite akumuliatoriaus.
• 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.
• Veždami 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.

• 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).

ADirbdami su sparčiuoju krovikliu, 
laikykitės reikiamų atsargumo 
priemonių
• Laikykite sausai. Galimas gaisras arba 

elektros smūgis, jeigu nepaisoma 
saugumo priemonių.

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

• Perkūnijos metu nenaudokite maitinimo 
kabelio ir nesiartinkite prie įkroviklio. 
Galimas elektros smūgis, jeigu 
nepaisoma saugumo priemonių.

• Nepažeiskite, nekeiskite, stipriai 
netampykite ir nelankstykite maitinimo 
kabelio. Nedėkite jo po sunkiais daiktais, 
saugokite nuo karščio ir liepsnos. Jei 
izoliacija pažeista ir laidai atviri, nuneškite 
maitinimo kabelį „Nikon“ įgaliotojo 
aptarnavimo skyriaus atstovui. Galimas 
gaisras arba elektros smūgis, jeigu 
nepaisoma saugumo priemonių.

• Nelieskite kištuko ar kroviklio drėgnomis 
rankomis. Galimas elektros smūgis, jeigu 
nepaisoma saugumo priemonių.

ANaudokite tinkamus kabelius
Jungdami kabelius į įvesties ir išvesties 
kištukus, naudokite tik „Nikon“ pateiktus ar 
parduotus kabelius. Taip užtikrinsite 
gaminio nustatymų laikymąsi.

AKompaktiniai diskai
Kompaktinių diskų su programine įranga ar 
vadovais negalima leisti garso grotuvais. 
Leisdami kompaktinius diskus garso 
grotuvu, galite prarasti klausą arba pažeisti 
įrangą.

ANelieskite skystųjų kristalų
Jei ekranas sudužtų, būkite atsargūs, kad 
nesusižalotumėte stiklo šukėmis, ir 
saugokitės, jog iš ekrano ant odos, į akis ar 
burną nepatektų skystųjų kristalų.
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Pastabos
• Jokia prie šio gaminio pridedamų vadovų 

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 šiuose 
vadovuose, specifikacijas.

• „Nikon“ neprisiima atsakomybės už šio 
gaminio padarytą žalą.

• Nors stengtasi šiuose vadovuose pateikti 
tikslią ir išsamią informaciją, būtume dėkingi, 
jei vietiniam „Nikon“ atstovui (adresas 
pateikiamas atskirai) nurodytumėte aptiktas 
klaidas ar trūkstamą informaciją.
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Atskiro surinkimo Europos šalyse simbolis
Simbolis nurodo, kad šis gaminys išmetamas atskirai.
Taikoma tik Europos šalims:
• Šis gaminys skirtas atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą. Neišmeskite kaip naminių 

atliekų.
• Daugiau informacijos suteiks pardavėjas arba vietinė valdžia, atsakinga už šiukšlių 

tvarkymą.
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
Atkreipkite dėmesį į tai, kad, ištrynus vaizdus arba suformatavus atminties korteles ar kitas 
laikmenas, vaizdo duomenys ištrinami nevisiškai. Kartais ištrintas rinkmenas 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 laikmeną ar perduodami ją kitam asmeniui, ištrinkite visus duomenis su komercine 
trynimo programine įranga arba suformatuokite įrenginį ir tada vėl pripildykite jį vaizdų, kuriuose 
nėra asmeninio pobūdžio informacijos (pvz., tuščio dangaus nuotraukų). Taip pat pakeiskite visas 
nuotraukas, pasirinktas fotoaparatui nustatyti. Fiziškai naikindami laikmenas, saugokitės, kad 
nesusižalotumėte.
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, akumuliatorių 
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.

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.

A Mokymasis 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 naujausią informaciją, patarimus, atsakymus į dažnai 
užduodamus klausimus (DUK) ir bendruosius patarimus apie skaitmeninį vaizdo apdorojimą ir 
fotografiją. Papildomos informacijos galite gauti iš „Nikon“ atstovo arti jūsų gyvenamosios vietos. 
Ryšių informacijos ieškoti šiuo URL adresu: http://imaging.nikon.com/
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Apžvalga................................................................................................................... 2
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Apžvalga
Dėkojame, kad įsigijote „Nikon“ veidrodinį (SLR) skaitmeninį fotoaparatą. 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.

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 priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės priežiūros. „Nikon“ 
rekomenduoja, kad fotoaparato pardavėjas arba įgaliotasis „Nikon“ techninės priežiūros atstovas 
kartą per vienerius–dvejus metus atliktų jo apžiūrą, o kas trejus–penkerius 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 ar papildomas blykstes.
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Susipažinimas su fotoaparatu
Skirkite kelias minutes susipažinti su fotoaparato valdymo elementais ir ekrane rodoma 
informacija. Gali būti naudinga pasižymėti šį skyrių ir grįžti prie jo skaitant likusią 
instrukcijos dalį.

Fotoaparato korpusas

14

15

16

18

17
23

25

24

21

20

22

19

1

2

3

4

5

6
7

9
10

11

8

12

13

1 Režimo parinkimo ratukas ..........................6
2 Fotoaparato dirželio ąselė.........................17
3 Židinio plokštumos žymė (E)....................60
4 Priedų kontaktinė jungtis 

(papildomai blykstei).............................233
5 Priedų kontaktinės jungties dangtelis......233
6 Maitinimo jungiklis.....................................34
7 Užrakto atleidimo mygtukas......................38
8 E (ekspozicijos kompensavimo) 

mygtukas ................................................90
Nustatymo iš naujo dviem mygtukais 

funkcijos mygtukas .................................75
9 Z (matavimo) mygtukas...........................87

Q (formatavimo) mygtukas ......................30
10 I (atleidimo režimo) mygtukas ................64
11 AF (automatinio fokusavimo režimo) 

mygtukas ................................................54
Nustatymo iš naujo dviem mygtukais 

funkcijos mygtukas .................................75
12 Valdymo pultas............................................7

13 Pagrindinis valdymo ratukas .................... 13
14 Automatinio fokusavimo pagalbinis 

apšvietimas.......................................... 174
Automatinio laikmačio lemputė................. 67
Raudonų akių efekto mažinimo 

lemputė .................................................. 71
15 Papildomų komandų ratukas.................... 13
16 Mygtukas Fn .................................... 197, 198
17 Ryškumo gylio peržiūros mygtukas.......... 82
18 Garsiakalbis
19 Korpuso dangtelis .................................. 240
20 Procesoriaus kontaktai
21 Tvirtinimo žymė ........................................ 25
22 Objektyvo mova........................................ 60
23 Trikojo lizdas
24 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis .......... 23
25 Akumuliatoriaus skyriaus dangtelio 

fiksatorius............................................... 23
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 Fotoaparato korpusas (tęsinys)

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

1 Integruota blykstė ..................................... 70
2 M (blykstės režimo) mygtukas................... 70

Y (blykstės kompensavimo) 
mygtukas ............................................... 91

3 Mikrofonas........................................ 50, 170
4 Infraraudonųjų spindulių imtuvas.............. 69
5 D (fotografavimo serijomis) 

mygtukas ............................................... 92
6 Jungties dangtelis........... 146, 147, 149, 151
7 Objektyvo atlaisvinimo mygtukas ............. 26
8 Fokusavimo režimo valdiklis .............. 54, 59

9 Veidrodėlis ........................................ 43, 246
10 DC-IN jungtis, skirta atskirai įsigyjamam AC 

adapteriui EH-5a arba EH-5................. 239
11 USB jungtis

Prijungimas prie kompiuterio................ 149
Prijungimas prie spausdintuvo ............. 151

12 HDMI jungtis su mažu kištuku ............... 147
13 Vaizdo jungtis.......................................... 146
14 Priedų prijungimo lizdas ......................... 241
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Fotoaparato korpusas (tęsinys)

1

3
10

11

12

18

13
14

15

4

5

6

16

17

7

8

9

2

1 Vaizdo ieškiklio okuliaras ..........................32
2 DK-21 vaizdo ieškiklio okuliaro taurelė .....17
3 O (Ištrynimo) mygtukas

Nuotraukų trynimas ................................49
Nuotraukų trynimas atkūrimo metu ......140

Q (formatavimo) mygtukas ......................30
4 Ekranas

Gyvas ekrano vaizdas ............................43
Nuotraukų peržiūra.................................50
Viso kadro atkūrimas ............................128

5 K (atkūrimo) mygtukas.....................50, 128
6 G (meniu) mygtukas ......................19, 159
7 L (žinynas/apsaugos) mygtukas ....21, 139

WB (baltos spalvos balanso) mygtukas
Baltos spalvos balansas.........................95
Tikslus baltos spalvos balanso 
nustatymas .............................................97
Spalvinė temperatūra .............................99

8 W (miniatiūrų / atkūrimo mastelio mažinimo) 
mygtukas ..............................................135

ISO (ISO jautrumo) mygtukas .....................74

9 X (atkūrimo mastelio didinimo) 
mygtukas ............................................. 138

QUAL (vaizdo kokybės/dydžio) mygtukas
Vaizdo kokybė........................................ 62
Vaizdo dydis........................................... 63

10 Dioptrijų reguliavimo valdiklis ................... 32
11 Mygtukas AE-L/AF-L

Fokusavimo fiksavimas.......................... 57
Paskirties parinkimas........................... 200

12 a (gyvo vaizdo) mygtukas
Fotografavimas ...................................... 43
Filmavimas............................................. 50

13 Kryptinis valdiklis ...................................... 19
14 J („gerai“) mygtukas ................................ 19
15 Atminties kortelės lizdo dangtelis ............. 29
16 Fokusavimo valdiklio fiksatorius ............... 56
17 Atminties kortelės prieigos lemputė.... 29, 39
18 Mygtukas R (informacijos ekranas/sparčiojo 

nustatymo ekranas) ......................... 10, 12
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Režimų parinkimo ratukas
Fotoaparate galima pasirinkti šiuos 11 fotografavimo režimų:

❚❚ P, S, A ir M režimai
Pasirinkite šiuos režimus, norėdami visiškai valdyti fotoaparato nustatymus.
P—Programmed auto (Programuojamas 
automatinis) (80 p.): fotoaparate parenkami 
užrakto sparta ir diafragmos nustatymas, 
vartotojo valdikliai ir kiti nustatymai.

S—Shutter-priority auto (Automatinis 
užrakto pirmumas) (81 p.): norėdami 
sustabdyti veiksmą, parinkite mažesnį užrakto 
išlaikymą, norėdami atvaizduoti judesį 
suliejant judamus objektus, padidinkite užrakto 
išlaikymą.

A—Aperture-priority auto (Automatinis 
diafragmos pirmumas) (82 p.): nustatykite 
diafragmą, kad sušvelnėtų fono detalės, arba 
padidinkite ryškumo gylį, kad būtų 
fokusuojamas ir pagrindinis objektas, ir fonas.

M—Manual (Rankinis) (83 p.): suderinkite 
užrakto išlaikymą ir diafragmą pagal savo 
kūrybinį sumanymą.

❚❚ Automatiniai režimai
Parinkite šiuos režimus paprastam fotografavimui: 
tiesiog nukreipkite fotoaparatą ir fotografuokite.
i Auto (Automatinis) (34 p.): fotoaparatas 
automatiškai nustato parametrus, kad būtų gauti 
optimalūs rezultatai – tereikia nukreipti fotoaparatą ir 
fotografuoti. Rekomenduojama vartotojams, kurie 
pirmą kartą naudoja skaitmeninius fotoaparatus.

j Auto (flash off) (Automatinis (blykstė išjungta)) 
(34 p.): toks pat, kaip pirmiau minėtasis, išskyrus tai, 
kad esant prastam apšvietimui neveiks blykstė.

❚❚ Vaizdų režimai
Parinkus vaizdų režimą, automatiškai optimizuojami nustatymai, pritaikant juos 
pasirinkam vaizdui, todėl kūrybiškai fotografuoti galima tiesiog pasukus režimų 
parinkimo ratuką.
k Portrait (Portretas) (41 p.): lengvai 
fokusuokite ir fotografuokite portretus fonuose.

l Landscape (Peizažas) (41 p.): išsaugokite 
detales peizažų nuotraukose.

n Close up (Stambus planas) (42 p.): 
fotografuokite gyvas gėlių, vabzdžių ir kitų 
mažų objektų nuotraukas stambiu planu.

m Sports (Sportiniai žaidimai) (42 p.): 
sustabdykite judesį, norėdami gauti dinamines 
sportinių žaidimų nuotraukas.

o Night portrait (Portretas nakties fone) 
(42 p.): fotografuokite portretus esant prastam 
foniniam apšvietimui.
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Valdymo pultas

A  Didelės talpos atminties kortelės
Jei dabartiniai nustatymai leidžia atminties kortelėje įrašyti tūkstantį ar 
daugiau nuotraukų, likusių ekspozicijų skaičius bus rodomas 
tūkstančiais, suapvalintais iki šimto (pvz., jei telpa 1 260
ekspozicijų, ekspozicijų skaitiklis rodys 1,2 K).

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

1 Užrakto išlaikymas
Automatinis užrakto pirmumas ...............81
Rankinis ekspozicijos režimas................83

Ekspozicijos kompensavimo reikšmė .......90
Blykstės kompensavimo reikšmė ..............91
Baltos spalvos balanso tikslinimas............97
Baltos spalvos balanso spalvų 

temperatūra ............................................99
Iš anksto nustatytas baltos spalvos balanso 

skaičius.................................................100
Kadrų skaičius fotografuojant serijomis 

...............................................................92
2 Akumuliatoriaus indikatorius .....................34
3 Blykstės režimas .......................................71
4 Vaizdo dydis..............................................63 
5 Vaizdo kokybė ...........................................62
6 Baltos spalvos balanso tikslinimo 

indikatorius .............................................97
7 Baltos spalvos balansas ...........................95

8 ISO jautrumo kompensavimo indikatorius
ISO jautrumas........................................ 74
ISO rodymas ir reguliavimas................ 181

9 „K“ (atsiranda, jei atmintyje vietos lieka 
daugiau nei 1000 nuotraukų) ................. 35

10 Garsinio signalo indikatorius .................. 180
11 GPS prijungimo indikatorius ................... 124
12 Atleidimo režimas..................................... 64
13 Diafragma (f numeris)

Automatinis diafragmos pirmumas ........ 82
Rankinis ekspozicijos režimas ............... 83

Fotografavimo serijomis žingsnis
AE/fotografavimas serijomis su 
blykste.................................................... 92
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
baltos spalvos balanso reikšmėmis ..... 191
Fotografavimo serijomis programos .... 264

14 Spalvinė temperatūra ............................... 99
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 Valdymo pultas (tęsinys)

A LCD apšvietimo įrenginys
Jei maitinimo jungiklis bus laikomas ties D, įsijungs 
eksponometrai ir valdymo pulto foninis apšvietimas (ims veikti 
LCD apšvietimo įrenginys), bus galima skaityti ekrano 
parodymus tamsoje. Maitinimo jungiklį atleidus, apšvietimas 
išliks dar šešias sekundes (numatytuose nustatymuose), kol 
fotoaparato eksponometrai aktyvūs, atleidžiamas užraktas 
arba maitinimo jungiklis vėl pasukamas į padėtį D.

16

15

17

18

19

20

28

21

23

22

25
24

27

26

15 Blykstės kompensavimo indikatorius........ 91
16 Nenustatyto laikrodžio indikatorius

Laikrodžio akumuliatorius ...................... 27
Įspėjimai............................................... 255

17 Lanksčiosios programos indikatorius ....... 80
18 Matavimas ................................................ 87
19 Fokusavimo taškai.................................... 56

Automatinio fokusavimo sričių režimas .. 173
20 Automatinio fokusavimo režimas.............. 54
21 Nespalvoto režimo indikatorius .............. 181
22 Likusių ekspozicijų skaičius...................... 35

Skaičius kadrų, kurių trūksta, kad būtų 
užpildytas atminties buferis.................... 65

Iš anksto nustatyto baltos spalvos balanso 
įrašymo indikatorius ............................. 101

Vaizdo fiksavimo režimo indikatorius...... 148
ISO jautrumo kompensavimo indikatorius

ISO jautrumas........................................ 74
ISO rodymas ir reguliavimas................ 181

23 ISO jautrumo indikatorius ......................... 74
Automatinio ISO jautrumo indikatorius ... 166

24 Fotografavimo serijomis eigos indikatorius
AE/fotografavimas serijomis 
su blykste ............................................... 92
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
baltos spalvos balanso reikšmėmis...... 191
ADL fotografavimas serijomis .............. 193

25 Fotografavimo serijomis indikatorius ........ 92
26 Fotografavimo serijomis su skirtingomis 

baltos spalvos balanso reikšmėmis 
indikatorius ........................................... 191

27 Ekspozicijos kompensavimo 
indikatorius ............................................. 90

28 Daugkartinės ekspozicijos indikatorius... 121

Maitinimo jungiklis 
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Vaizdo ieškiklis

* Gali būti paslėptas pasirinkus nustatymą d4 (181 p.).

D Vaizdo ieškiklio ekranas
Dėl šio tipo vaizdo ieškiklio ekrano charakteristikų galite pastebėti plonas linijas, šviečiančias iš 
pasirinkto fokusavimo taško. Tai įprasta ir nereiškia gedimo. Kai akumuliatorius visiškai išsieikvojęs 
arba nėra įdėtas, vaizdo ieškiklio ekranas pritems. Vaizdo ieškiklis vėl pradės normaliai veikti, kai 
bus įdėtas visiškai įkrautas akumuliatorius.

D Valdymo pultas ir vaizdo ieškiklis
Valdymo pulto ir vaizdo ieškiklio šviesumas ir reagavimo laikas priklauso nuo temperatūros.

4

1 5

6
7

8

2

3

910

20 22
23

2524

14
15

16 1811

21

12 1913 17

1 Komponavimo tinklelis (rodomas, kai 
pasirinktiniame nustatyme d2 pasirinkta On 
(Įjungta)) ...............................................181

2 Atskaitos apskritimas centruotam 
matavimui ...............................................87

3 Akumuliatoriaus indikatorius *....................34
4 Nespalvoto režimo indikatorius * .............181
5 Fokusavimo taškai ....................54, 173, 174
6 Centrinio fokusavimo taškas (įprastas 

kadras)..................................................174
7 Centrinio fokusavimo taškas (platus 

kadras)..................................................174
8 Atminties kortelės nebuvimo 

įspėjimas * .............................................181
9 Fokusavimo indikatorius......................38, 60

10 Blykstės nustatymo (FV) fiksavimo 
indikatorius ...........................................198

11 Užrakto greitis .....................................81, 83
12 Diafragma (f skaičius) .........................82, 83
13 Akumuliatoriaus indikatorius .....................34
14 Fotografavimo serijomis su skirtingomis 

baltos spalvos balanso reikšmėmis 
indikatorius ...........................................191

15 Fotografavimo serijomis indikatorius.........92
16 ISO jautrumo indikatorius..........................74

17 Likusių ekspozicijų skaičius...................... 35
Skaičius kadrų, kurių trūksta, kad būtų 

užpildytas atminties buferis.................... 65
Baltos spalvos balanso įrašymo 

indikatorius........................................... 101
Ekspozicijos kompensavimo reikšmė ....... 90
Blykstės kompensavimo reikšmė ............. 91
Vaizdo fiksavimo režimo indikatorius...... 148
ISO jautrumas .................................. 74, 181

18 „K“ (atsiranda, jei atmintyje vietos lieka 
daugiau nei 1000 nuotraukų) ................. 35

19 Blykstės parengties lemputė .................... 42
20 Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimo 

indikatorius............................................. 88
21 Elektroninis analoginis ekspozicijos 

rodymas ................................................. 84
Ekspozicijos kompensavimas................... 90

22 Blykstės kompensavimo indikatorius........ 91
23 Ekspozicijos kompensavimo 

indikatorius............................................. 90
24 Automatinio ISO jautrumo indikatorius ... 166
25 ISO jautrumo kompensavimo 

indikatorius............................................. 74
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Fotografavimo informacijos ekranas
Fotografavimo informacija, įskaitant išlaikymą, diafragmą, likusių 
nuotraukų skaičių, buferio talpą ir AF srities režimą, yra rodoma 
ekrane, paspaudus mygtuką R. Vėl paspauskite mygtuką R, 
kad pakeistumėte pasirinktus nustatymus (12 p.). Kad iš ekrano 
ištrintumėte fotografavimo informaciją, paspauskite mygtuką R 
trečią kartą arba iki pusės paspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką. Esant numatytiesiems nustatymams, ekranas 
automatiškai išsijungs, jei apie 10 sekundžių nebus atliekami 
jokie veiksmai.

A Taip pat žiūrėkite
Kaip nustatyti ekrano išsijungimo laiką, rasite skirsnyje „Pasirinktinis nustatymas c4“ (Monitor off 
delay (ekrano išsijungimo uždelsimas), 180 p.). Informaciją, kaip pakeisti raidžių spalvą pateikiant 
fotografavimo duomenis, rasite skirsnyje „Pasirinktinis nustatymas d8“ (Shooting info display 
(Fotografavimo informacijos rodymas), 183 p.).

Mygtukas R 

121314151617
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19

20
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27

29
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33 32 31
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35
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36

37

18

25 26
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Fotografavimo informacijos ekranas (tęsinys)

1 Fotografavimo režimas
i automatinis/j automatinis 
(blykstė išjungta) ....................................34
Vaizdų režimai ........................................41
P, S, A ir M režimai ....................................78

2 Lanksčiosios programos indikatorius ........80
3 Užrakto išlaikymas

Automatinis užrakto pirmumas ...............81
Rankinis ekspozicijos režimas................83

Ekspozicijos kompensavimo reikšmė .......90
Blykstės kompensavimo reikšmė ..............91
Spalvinė temperatūra................................99
Kadrų skaičius fotografuojant serijomis 

........................................................92,191
4 Diafragma (f numeris)

Automatinis diafragmos pirmumas .........82
Rankinis ekspozicijos režimas................83

Fotografavimo serijomis žingsnis
AE/fotografavimas serijomis
su blykste ...............................................92
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
baltos spalvos balanso reikšmėmis......191
Fotografavimo serijomis programos .....264

5 Atleidimo režimas......................................64
6 Nepertraukiamo fotografavimo greitis

.......................................................64, 182
7 Nuotolinio valdymo režimo indikatorius.....68

Automatinio laikmačio režimas .................66
8 ISO jautrumo indikatorius..........................74

Automatinio ISO jautrumo indikatorius....166
9 Garsinio signalo indikatorius ...................180

10 „K“ (atsiranda, jei atmintyje vietos lieka 
daugiau nei 1000 nuotraukų)..................35

11 White balance
(Baltos spalvos balansas) ......................95

Baltos spalvos balanso tikslinimo 
indikatorius .............................................97

12 Mygtuko AE-L/AF-L priskyrimas ..................200
13 Mygtuko Fn priskyrimas ...........................197
14 Nuotraukos kokybės reguliavimo

funkcijos indikatorius ............................108
15  Aktyviojo skaitmeninio apšvietimo

indikatorius............................................ 119
16 Didelės ISO reikšmės triukšmo slopinimo 

indikatorius ...........................................168
17 Didelio išlaikymo triukšmo mažinimo 

indikatorius ...........................................167

18 Matavimas................................................ 87
19 Blykstės režimas ...................................... 71

Blykstės nuotolinio valdymo režimas 
pasirenkamiems blyksčių įrenginiams
............................................................. 233

20 Elektroninis analoginis ekspozicijos 
rodymas ................................................. 84

Ekspozicijos kompensavimas................... 90
Fotografavimo serijomis eigos indikatorius

AE/fotografavimas serijomis su blykste
............................................................... 92
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
baltos spalvos balanso reikšmėmis ..... 191
ADL bracketing (ADL fotografavimas 
serijomis) ............................................. 193

21 Kintamosios srovės adapterio indikatorius
............................................................... 34

22 Blykstės nustatymo (FV) fiksavimo 
indikatorius........................................... 198

23 Blykstės kompensavimo indikatorius........ 91
24 Ekspozicijos kompensavimo indikatorius ... 90
25 Daugkartinės ekspozicijos indikatorius .... 121
26 Fotografavimo serijomis eigos indikatorius

AE/fotografavimas serijomis su blykste
............................................................... 92
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
baltos spalvos balanso reikšmėmis ..... 191
ADL bracketing (ADL fotografavimas 
serijomis) ............................................. 193

27 Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas 
fotografuojant serijomis......................... 193

28 Vaizdo komentaro indikatorius ............... 205
29 Automatinio fokusavimo režimas.............. 54
30 ISO jautrumas .................................. 74, 181
31 Likusių ekspozicijų skaičius...................... 35
32 GPS prijungimo indikatorius ................... 124
33 Automatinio srities AF indikatorius ......... 173

3D sekimo indikatorius ........................... 173
Fokusavimo taškas................................... 54
AF srities režimo indikatorius ................. 173

34 Image size (Vaizdo dydis)........................ 63
35 Image quality (Vaizdo kokybė)................ 62
36 Nenustatyto laikrodžio indikatorius

....................................................... 27, 255
37 Fotoaparato akumuliatoriaus indikatorius

............................................................... 34
MB-D80 akumuliatoriaus tipo ekranas ... 184
MB-D80 akumuliatorių bloko indikatorius

............................................................. 184
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❚❚ Nustatymų keitimas fotografavimo informacijos ekrane 
(sparčiųjų nustatymų ekranas)

Kad pakeistumėte elementų, išvardytų žemiau, nustatymus, 
paspauskite mygtuką R fotografavimo informacijos ekrane. 
Pažymėkite elementus kryptiniu valdikliu ir paspauskite J, kad 
peršoktumėte į pažymėtojo elemento meniu. 

Mygtukas R 

654321

7

1 Triukšmo, būdingo ilgos ekspozicijos 
nuotraukoms, mažinimas..................... 167

2 Triukšmo sumažinimas esant didelėms ISO 
reikšmėms ........................................... 168

3 Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis 
apšvietimas)..........................................119

4 Nuotraukų kokybės reguliavimas ........... 108

5 Mygtuko Fn priskyrimas........................... 197
6 Mygtuko AE-L/AF-L priskyrimas .................. 200
7 Patarimų ekranas ................................... 182
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Komandų ratukai
Pagrindinių ir papildomų komandų ratukai naudojami atskirai arba kartu su kitais valdymo 
elementais įvairiems parametrams nustatyti.

❚❚ Vaizdo kokybė ir dydis

Nustatykite vaizdo kokybę 
(62 p.).

Papildomų komandų ratukas

Pagrindinių komandų ratukas

Mygtukas M :
blykstės režimas/

blykstės
kompensavimas

Mygtukas D :
kadrų serijos

Mygtukas B : Automatinio 
fokusavimo režimas 

Mygtukas E : ekspozicijos 
kompensavimas

Mygtukas I : atleidimo 
režimas

Mygtukas Z : matavimas

L (WB) mygtukas: baltos
spalvos balansas

W (ISO) mygtukas: ISO
jautrumas

X (QUAL) mygtukas:
Vaizdo kokybė / Vaizdo dydis

Mygtukas X 
(QUAL) 

Pagrindinis 
valdymo ratukas

Valdymo pultas

+
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Pasirinkite nuotraukos dydį 
(63 p.).

❚❚ Autofocus Mode (Automatinio fokusavimo režimas)

Parinkite automatinio 
fokusavimo režimą (54 p.).

❚❚ Release Mode (Atleidimo režimas)

Parinkite atleidimo režimą 
(64 p.).

❚❚ ISO jautrumas

Nustatykite ISO jautrumą 
(74 p.).

❚❚ Ekspozicija

Pasirinkite diafragmos ir 
išlaikymo derinį (ekspozicijos 
režimas P; 80 p.).

Mygtukas X 
(QUAL) 

Papildomų 
komandų ratukas

Valdymo pultas

+

Mygtukas B Pagrindinis 
valdymo ratukas

Valdymo pultas

+

Mygtukas I Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

W ISO 
mygtukas

Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

Režimas P Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas
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Pasirinkite išlaikymą 
(ekspozicijos režimai S arba M; 
81, 83 p.).

Parinkite diafragmą 
(ekspozicijos režimas A ar M; 
82, 83 p.).

Pasirinkite matavimo metodą 
(87 p.).

Nustatykite ekspozicijos 
kompensavimą (90 p.).

Įjunkite arba atšaukite 
keičiamų kadrų seriją / 
nurodykite kadrų skaičių 
serijoje (92, 191 p.). Nerodoma 
esant ADL filmavimui serijomis 
(193 p.).

Režimas S arba 
M

Pagrindinis 
valdymo ratukas

Valdymo pultas

Režimas A arba 
M

Papildomų 
komandų ratukas 

Valdymo pultas

Mygtukas Z Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

Mygtukas E Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

Mygtukas D Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+
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Pasirinkite kadrų serijos su 
keičiama ekspozicija žingsnį 
(92, 192 p.).

❚❚ Baltos spalvos balansas

Parinkite baltos spalvos 
balanso nustatymą (95 p.).

Patikslinkite baltos spalvos 
balansą (97 p.), nustatykite 
spalvinę temperatūrą (99 p.) 
arba pasirinkite baltos spalvos 
balanso išankstinį nustatymą 
(106 p.).

❚❚ Blykstės nustatymai

Pasirinkite blykstės režimą 
(71 p.).

Pakoreguokite blykstės 
kompensavimą (91 p.).

Mygtukas D Papildomų 
komandų ratukas 

Valdymo pultas

+

+

L (WB) 
mygtukas

Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

L (WB) 
mygtukas

Papildomų 
komandų ratukas 

Valdymo pultas

Mygtukas M Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Valdymo pultas

+

Mygtukas M (Y) Papildomų 
komandų ratukas 

Valdymo pultas

+
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AN-DC1 fotoaparato dirželio tvirtinimas
Pritaisykite dirželį, kaip parodyta toliau.

BM-10 ekrano dangtelis
Fotoaparato komplekte yra skaidrus plastikinis dangtelis, 
saugantis ekraną nuo nešvarumų ir apsaugantis jį, kai 
fotoaparatas nenaudojamas. Norėdami pritvirtinti dangtelį, 
įstatykite dangtelio viršuje esantį išsikišimą į atitinkamą įdubą 
virš fotoaparato ekrano (q) ir paspauskite apatinę dangtelio dalį, 
kol jis spragtelėjęs užsifiksuos savo vietoje (w).

Norėdami nuimti dangtelį, tvirtai laikykite fotoaparatą ir švelniai 
patraukite dangtelio apatinę dalį nuo aparato, kaip parodyta 
dešinėje esančioje iliustracijoje.

DK-21 vaizdų ieškiklio okuliaro 
taurelė
Prieš pritaisydami DK-5 vaizdo ieškiklio okuliaro taurelę ir kitus 
vaizdo ieškiklio priedus (239 p.), pakiškite pirštus po abejuose 
šonuose esančiomis jungėmis ir nutraukite vaizdo ieškiklio 
okuliaro taurelę, kaip parodyta dešinėje.
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Fotoaparato meniu
Daugelį fotografavimo, atkūrimo ir sąrankos funkcijų galima rasti 
fotoaparato meniu. Jei norite matyti meniu, paspauskite G 
mygtuką.

Galimi šie meniu:

D
Playback 
(Atkūrimas) (160 p.) Nustatykite atkūrimo nustatymus ir tvarkykite nuotraukas.

C
Shooting 
(Fotografavimas) (165 p.) Reguliuojami fotografavimo nustatymai.

A
Custom Settings 
(Pasirinktiniai 
nustatymai)

(171 p.) Asmeniškai pasirinkite fotoaparato nustatymus.

B Setup (Sąranka) (202 p.) Formatuojamos atminties kortelės ir atliekama elementari 
fotoaparato sąranka.

N
Retouch 
(Retušavimas) (209 p.) Sukurkite retušuotas esamų nuotraukų kopijas.

m

Recent settings 
(Paskutiniai 
nustatymai)

(224 p.)

Pasirinkite iš 20 dažniausiai pastaruoju metu naudotų meniu 
elementų. Panorėjus vietoje Recent settings (Paskutiniai 
nustatymai) gali būti rodomas pasirinktinis meniu („My Menu 
(Mano meniu)“) (224 p.).

Mygtukas G 

Parinkite iš atkūrimo, fotografavimo, 
pasirinktinių nustatymų, sąrankos, retušavimo ir 
paskutinių nustatymų meniu (žr. toliau).

Skirtukai

Esamą kiekvienos 
parinkties nustatymą 
rodo piktograma.Jei rodoma piktograma 

Q, paspaudus L 
mygtuką, galima matyti 
šiam elementui skirtą 
žinyną (21 p.).

Q

Parinktys tuo metu naudojamame 
meniu.

Meniu parinktys

Slankiklis rodo padėtį tuo 
metu naudojamame meniu.
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Fotoaparato meniu naudojimas
Naršant po fotoaparato meniu, naudojamas kryptinis valdiklis ir mygtukas J.

Norėdami naršyti po meniu, vadovaukitės tolimesniais nurodymais:

1 Padarykite, kad būtų rodomi visi meniu.
Jei norite matyti visus meniu, spauskite mygtuką G.

2 Pažymėkite tuo metu rodomo meniu 
piktogramą.
Jei norite pažymėti tuo metu rodomo meniu 
piktogramą, spauskite 4.

3 Pasirinkite kurį nors meniu.
Jei norite nustatyti žymeklį pasirinktame meniu, 
spauskite 1 arba 3.

Perkelkite žymeklį 
aukštyn

Atšaukite ir
grįžkite į pirmesnį

meniu

Pasirinkite pažymėtą 
elementą arba žiūrėkite 
pagalbinį meniu.

Mygtukas J
Pasirinkite 
pažymėtą 
elementą

Perkelkite žymeklį žemyn

Mygtukas G 
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4 Nustatykite žymeklį pasirinktame meniu.
Jei norite nustatyti žymeklį pasirinktame meniu, 
spauskite 2.

5 Pažymėkite meniu elementą.
Jei norite pažymėti kurį nors meniu elementą, 
spauskite 1 arba 3.

6 Peržiūrėkite parinktis.
Kad pasirinktame meniu būtų parodytos 
parinktys, spauskite 2.

7 Pažymėkite kurią nors parinktį.
Jei norite pažymėti kurią nors parinktį, spauskite 
1 arba 3.

8 Pasirinkite pažymėtą elementą.
Spauskite J, jei norite pasirinkti pažymėtąjį elementą. Jei 
norite išeiti neištrynę nuotraukos, spauskite mygtuką G.

Įsidėmėkite:
• Meniu punktų, kurie rodomi pilki, šiuo metu pasirinkti negalima.
• Paspausti 2 arba kryptinio valdiklio vidurį dažniausiai yra tas pats, kaip paspausti J. 

Tam tikrais atvejais rinktis galima tik paspaudus J.
• Norėdami grįžti į fotografavimo režimą, užrakto atleidimo mygtuką nuspauskite iki 

pusės (35 p.).

A Komandų ratukų naudojimas 
Pagrindiniu komandų ratuku galima slinkti žymeklį aukštyn ir žemyn, o pagalbiniu komandų ratuku 
galima slinkti žymeklį kairėn ir dešinėn. Pagalbinio komandų ratuko negalima naudoti parinktims 
parinkti.
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Help (Žinynas)
Jei apatiniame kairiajame ekrano kampe rodoma piktograma Q, 
žinyną galima išsikviesti paspaudus mygtuką L. Tuo metu 
parinkto elemento aprašymas arba meniu bus parodyti 
nuspaudus tą mygtuką. Spauskite 1 arba 3, jei norite slinkti 
ekranu.

Mygtukas L 

Q piktograma
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Pirmieji žingsniai
Įkraukite akumuliatorių
Fotoaparatas maitinamas EN-EL3e įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus (įeina į 
komplektą).

Akumuliatorius EN-EL3e pristatomas nevisiškai įkrautas. Norėdami maksimaliai pailginti 
fotografavimo laiką, prieš naudodami akumuliatorių, įkraukite jį MH-18a greito krovimo 
įkroviklyje. Visiškai išsikrovusiam akumuliatoriui įkrauti reikia maždaug dviejų valandų ir 
penkiolikos minučių.

1 Įjunkite įkroviklį.
Įkiškite kintamosios srovės adapterio kištuką į 
akumuliatoriaus įkroviklį ir maitinimo laidą įjunkite į elektros 
tinklo lizdą.

2 Nuimkite kontaktų skyriaus dangtelį.
Nuimkite kontaktų skyriaus dangtelį nuo akumuliatoriaus.

3 Įdėkite akumuliatorių.
Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį. Kol jis bus kraunamas, 
mirksės įkrovimo lemputė CHARGE.

Li-ion BATTERY PACK
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4 Po įkrovimo akumuliatorių išimkite.
Įkrovimas baigtas, kai lemputė CHARGE (Įkrovimas) nustoja 
mirksėti. Išimkite akumuliatorių iš įkroviklio ir jį išjunkite.

Įdėkite akumuliatorių

1 Išjunkite fotoaparatą.
Prieš įdėdami ar išimdami akumuliatorių, visada 
išjunkite fotoaparatą.

2 Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį, esantį 
fotoaparato apatinėje dalyje.

3 Įdėkite akumuliatorių.
Įdėkite akumuliatorių taip, kaip parodyta dešinėje.

4 Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.

❚❚ Akumuliatoriaus išėmimas
Prieš išimdami akumuliatorių, išjunkite fotoaparatą. Kai nenaudojate akumuliatoriaus, 
uždėkite kontaktų skyriaus dangtelį. Taip išvengsite trumpojo jungimo.

Maitinimo jungiklis 
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D  Akumuliatorius ir įkroviklis
Perskaitykite šį vadovą, vadovaukitės įspėjimais bei imkitės atsargumo priemonių, nurodytų xiv–xv 
ir 248–249 puslapiuose. Nenaudokite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 0 °C 
ar aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių kraukite patalpoje, kur aplinkos temperatūra yra tarp 5–35 °C; 
siekdami geriausių rezultatų, akumuliatorių kraukite, kai temperatūra aukštesnė nei 20 °C. 
Akumuliatoriaus talpa gali laikinai sumažėti, jei jis kraunamas žemoje temperatūroje arba jei 
naudojamas žemesnėje negu paskutinio įkrovimo temperatūroje. Jei akumuliatorius kraunamas 
žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, eksploatacijos trukmės indikatorius, esantis Battery info 
(Informacija apie akumuliatorių) (208 p.) ekrane, gali rodyti laikiną įkrovos sumažėjimą.

Akumuliatorius po naudojimo gali būti karštas. Palaukite, kol jis atvės, ir tada padėkite krauti.

Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Jei jo nenaudojate, išjunkite.

D  Netinkantys akumuliatoriai
Šio fotoaparato negalima naudoti su EN-EL3 arba EN-EL3a įkraunamais ličio jonų akumuliatoriais, 
skirtais D100, D70 arba D50 modeliams, arba su MS-D70 CR2 akumuliatoriaus laikikliu.

A  EN-EL3e įkraunami ličio jonų akumuliatoriai
Komplekte esantys EN-EL3e rodo informaciją su jais suderinamuose prietaisuose, todėl šis 
fotoaparatas gali rodyti šešis akumuliatoriaus įkrovos lygius (34 p.). Sąrankos meniu esanti parinktis 
Battery info (Informacija apie akumuliatorių) pateikia išsamią informaciją apie akumuliatoriaus 
būklę, jo eksploatacijos trukmę ir rodo nuotraukų, padarytų po paskutinio akumuliatoriaus įkrovimo, 
skaičių (208 p.).
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Prisukite objektyvą
Būkite atsargūs, kad nuimant objektyvą į fotoaparatą nepatektų dulkių. Šiame vadove 
kaip pavyzdys naudojamas objektyvas AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED 
VR.

1 Nuimkite galinio objektyvo ir fotoaparato korpuso dangtelį.
Įsitikinę, ar fotoaparatas yra išjungtas, nuimkite galinį objektyvo ir fotoaparato 
korpuso dangtelius.

2 Pritvirtinkite objektyvą.
Sulygiuokite ant objektyvo esančią 
tvirtinimo žymę su tvirtinimo žyme, 
esančia ant fotoaparato korpuso, 
įstatykite objektyvą į fotoaparato kaištinės 
jungties tvirtinimą. Atsargiai, kad 
nepaspaustumėte objektyvo atlaisvinimo 
mygtuko, sukite objektyvą prieš laikrodžio 
rodyklę, kol jis užsifiksuos.

Jei objektyvas yra su A-M arba M/A-M jungikliu, pasirinkite A 
(automatinis fokusavimas) arba M/A (automatinis 
fokusavimas su rankinio fokusavimo pirmumu).

Židinio nuotolio skalė
Židinio nuotolio indeksas

Fokusavimo režimo jungiklis (25, 273 p.)

VR (vibracijos mažinimo) jungiklis

Tvirtinimo žymė

Galinis dangtelis

Objektyvo dangtelis

Fokusavimo žiedas (59, 273 p.)

 Procesoriaus kontaktai (228 p.)

Priartinimo žiedas

Objektyvo dangtelis (273 p.)

wq

Tvirtinimo 
žymė
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❚❚ Objektyvo nuėmimas
Nuimdami ar keisdami objektyvą, įsitikinkite, kad fotoaparatas 
išjungtas. Norėdami nuimti objektyvą, sukite jį laikrodžio rodyklės 
kryptimi ir laikykite nuspaudę objektyvo atlaisvinimo mygtuką. 
Nuėmę objektyvą, uždenkite objektyvo dangtelį, galinį dangtelį ir 
fotoaparato korpuso dangtelį.

❚❚ Virpesių mažinimas (VR)
Objektyvas AF-S DX „Zoom-Nikkor“ 18–105 mm f/3,5–5,6G VR palaiko virpesių 
mažinimo funkciją (VR), kuri mažina vaizdų susiliejimą dėl fotoaparato purtymo net tada, 
kai fotoaparatas yra atremiamas; tai leidžia maždaug 3 EV sumažinti užrakto išlaikymą, 
židinio atstumui esant 105mm („Nikon“ matavimai; efektai priklauso nuo vartotojo ir 
fotografavimo sąlygų).

Norėdami panaudoti virpesių mažinimo funkciją, slinkite VR 
jungiklį į padėtį ON (Įjungti). Virpesių mažinimas yra įjungiamas 
pusiau paspaudus užrakto atleidimo mygtuką; ši funkcija mažina 
fotoaparato virpesių poveikį vaizdui vaizdų ieškiklyje ir 
supaprastina kadrų nustatymo bei fokusavimo procesą tiek 
automatinio, tiek rankinio fokusavimo režimais. Atrėmus 
fotoaparatą, virpesių mažinimas taikomas tik tam judesiui, kuris 
nėra atramos dalis (pavyzdžiui, jei fotoaparatas atremiamas 
horizontaliai, virpesių mažinimas bus taikomas tik vertikaliam 
purtymui), todėl fotoaparatą galima daug lengviau ir tolygiau 
judinti plačiu lanku.

Virpesių mažinimo funkciją galima išjungti paslinkus VR jungiklį į padėtį OFF (Išjungti). 
Saugiai įtaisę fotoaparatą ant trikojo, išjunkite virpesių mažinimą, bet palikite šią funkciją 
įjungtą, jei trikojo galvutė nėra pritvirtinta arba kai naudojate vienakojį stovą.

D  Objektyvai su procesoriais, turintys diafragmos žiedus
Jei objektyvas su procesoriumi turi diafragmos žiedą (228 p.), užfiksuokite diafragmą ties mažiausiu 
nustatymu (didžiausiu f skaičiumi). Informaciją rasite objektyvo instrukcijoje.

D Vibration Reduction (Virpesių mažinimas)
Neišjunkite fotoaparato arba nenuimkite objektyvo, kai yra įjungta virpesių mažinimo funkcija. Jei 
objektyvo maitinimas bus nutrauktas, kai virpesių mažinimo funkcija bus įjungta, pakratytas 
objektyvas gali barškėti. Tai nėra gedimas ir šią triktį galima atitaisyti vėl uždėjus objektyvą bei 
įjungus fotoaparatą.

Virpesių mažinimas išjungiamas įkraunant integruotąją blykstę. Virpesių mažinimo funkcijai veikiant, 
atleidus užraktą, vaizdas vaizdo ieškiklyje gali būti susiliejęs. Tai nėra gedimas.
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Paprastoji sąranka
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą, ekrane rodomas kalbos parinkimo dialogo langas. 
Pasirinkite kalbą ir nustatykite laiką bei datą. Atminkite – jei laikas ir data nenustatyti, 
ekrane mirksės B, o laikas bei data, įrašyti kartu su nuotraukomis, bus neteisingi.

1 Įjunkite fotoaparatą.
Atsivers kalbos parinkimo dialogo langas.

2 Pasirinkite kalbą.
Spauskite 1 arba 3, jei pageidaujate pasirinkti norimą 
kalbą, ir tada spauskite J.

3 Pasirinkite laiko juostą.
Atsivers kalbos pasirinkimo dialogo langas. Spauskite 4 
arba 2, jei norite pažymėti vietinę laiko juostą (UTC 
(Vienodo laiko juosta) laukelis rodo laiko skirtumą 
valandomis tarp pasirinktos laiko juostos ir vienodo 
koordinuoto laiko juostos, arba UTC), ir spauskite J.

4 Įjungiamas arba išjungiamas vasaros laikas.
Bus rodomos vasaros laiko parinktys. Vasaros laikas yra 
išjungtas (numatytasis nustatymas). Jei vietinėje laiko 
juostoje galioja vasaros laikas, spauskite 1, 
kad pažymėtumėte On (Įjungta), tada spauskite J.

5 Nustatykite datą ir laiką.
Bus parodytas dešinėje esantis dialogo langas. Spauskite 4 
arba 2, jei norite parinkti elementą, spauskite 1 arba 3, jei 
norite pakeisti. Spauskite J, kai nustatyta dabartinė data ir 
laikas.

Maitinimo jungiklis 
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6 Parinkite datos formatą.
Spauskite 1 arba 3, jei norite pasirinkti, kokia tvarka bus 
rodomi metai, mėnuo ir diena. Pasirinkę spauskite J.

7 Grįžkite į fotografavimo režimą.
Į fotografavimo režimą grįšite iki pusės nuspaudę užrakto 
atleidimo mygtuką.

A Setup Menu (Sąrankos meniu)
Kalbos ir datos (laiko) nustatymus galima bet kada pakeisti parinkus Language (Kalba) (204 p.) ir 
World time (Pasaulio laikas), 204 p.) parinktis sąrankos meniu.

A  Laikrodžio maitinimo elementas
Fotoaparato laikrodį maitina atskiras maitinimo elementas, įkraunamas, kai įdėtas pagrindinis 
akumuliatorius arba fotoaparatui energija tiekiama papildomu EH-5a ar EH-5 kintamosios srovės 
adapteriu (239 p.). Kai laikrodis kraunamas dvi dienas, energijos pakanka maždaug tris mėnesius. 
Jei valdymo pulte blyksi B piktograma, laikrodžio maitinimo elementas išsieikvojo ir laikrodis yra iš 
naujo nustatytas. Nustatykite, kad laikrodis teisingai rodytų laiką ir datą.

A  Fotoaparato laikrodis
Fotoaparato laikrodis ne toks tikslus, kaip daugelis rankinių ar namuose esančių laikrodžių. Nuolat 
sutikrinkite jį su tikslesniais laikrodžiais ir, jei reikia, iš naujo nustatykite.
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Atminties kortelių įdėjimas
Fotoaparate nuotraukos saugomos saugiose skaitmeninėse (SD) atminties kortelėse 
(įsigyjamos atskirai).

1 Išjunkite fotoaparatą.
Prieš įdėdami ar išimdami atminties korteles, 
visada išjunkite fotoaparatą.

2 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
Paslinkite kortelės lizdo dangtelį (q) ir atidarykite kortelės 
lizdą (w).

3 Įdėkite atminties kortelę.
Laikydami atminties kortelę, kaip parodyta dešinėje, kiškite 
ją, kol ji užsifiksuos. Keletą sekundžių degs atminties 
kortelės prieigos lemputė. Uždarykite atminties kortelės 
lizdo dangtelį.

D Atminties kortelių įdėjimas
Kišant atminties korteles aukštyn kojomis arba kitu galu, galima 
sugadinti fotoaparatą arba kortelę. Būtinai patikrinkite, ar tinkama 
kryptimi dedate kortelę.

Jei valdymo pulte atsiranda C rodmuo, kaip pateikiama 
dešinėje, suformatuokite kortelę pagal kitame puslapyje 
pateikiamus nurodymus. 

D Prieigos lemputė
Neištraukite akumuliatoriaus arba neišjunkite maitinimo šaltinio, kol dega atminties kortelės prieigos 
lemputė. Dėl įspėjimų nepaisymo kortelė gali būti sugadinta.

Maitinimo jungiklis 

Priekis

Atminties kortelės 
prieigos lemputė 
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❚❚ Atminties kortelių formatavimas
Panaudojus atminties korteles kituose prietaisuose, jas reikia suformatuoti. Kortelę 
formatuokite pagal tolimesnę instrukciją.

D  Atminties kortelių formatavimas
Formatuojant atminties korteles, ištrinami visi jose esantys duomenys. Prieš pradėdami formatuoti, 
patikrinkite, ar visos nuotraukos ar duomenys, kuriuos norite išsaugoti, yra nukopijuoti į kompiuterį 
(148 p.). 

1 Įjunkite fotoaparatą.

2 Spauskite Q mygtukus.
Vienu metu maždaug dvi sekundes palaikykite 
nuspaudę Q (Z ir O) mygtukus.

Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje esančiuose 
išlaikymo ekranuose ims mirksėti C. Kad 
išeitumėte iš meniu nesuformatavę atminties 
kortelės, palaukite šešias sekundes 
(numatytasis nustatymas), kol C nustos 
mirksėti, arba paspauskite bet kokį mygtuką, 
išskyrus Q (Z ir O).

3 Dar kartą spauskite Q mygtukus.
Norėdami formatuoti atminties kortelę, paspauskite mygtukus Q (Z ir O) kartu dar 
kartą, kol mirksi C. Formatuojant draudžiama išimti kortelę, pašalinti ar atjungti 
maitinimo šaltinį.

Kai formatavimas bus baigtas, valdymo pultas ir vaizdo 
ieškiklis parodys nuotraukų, kurias galima įrašyti 
naudojant esamus nustatymus, skaičių.

Maitinimo jungiklis 

Mygtukas O Mygtukas Z 
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❚❚ Atminties kortelių išėmimas
Įsitikinę, kad prieigos lemputė nedega, išjunkite fotoaparatą, 
atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį ir įspauskite kortelę, 
kad ji iššoktų (q). Tuomet kortelę galima bus ištraukti ranka (w).

D  Atminties kortelės
• Atminties kortelės po naudojimo gali būti karštos. Prieš įdėdami ar išimdami atminties korteles, 

imkitės būtinų atsargumo priemonių.
• Kompiuteryje ar kitame prietaise suformatuotos atminties kortelės, prieš jas naudojant įrašant ar 

atkuriant, turi būti formatuojamos ir fotoaparate.
• Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, išjunkite fotoaparatą. 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.

• Pirštais ar metaliniais daiktais liesti kortelės jungčių negalima.
• Nelankstykite ir nemėtykite kortelių, saugokite jas nuo stiprių fizinių smūgių.
• Nespauskite kortelės dėklo. Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite sugadinti kortelę.
• Saugokite kortelę nuo vandens, karščio, didelės drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.

A  Be atminties kortelės
Jei atminties kortelė neįdėta, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje bus 
rodoma S, taip pat vaizdo ieškiklyje atsiras piktograma, parodyta 
dešinėje. Jei fotoaparatas išjungtas, įdėtas įkrautas EN-EL3e 
akumuliatorius ir nėra įdėtos atminties kortelės, valdymo pulte atsiras 
rodmuo S, o vaizdo ieškiklyje bus rodoma piktograma.

A Write protect Switch (Įrašų apsaugos jungiklis)
Atminties kortelėse įrengtas įrašų apsaugos jungiklis, kad netyčia 
nebūtų prarasti duomenys. Kai šis mygtukas yra nustytas ties 
„Blokuoti“, nuotraukų negalima įrašyti ar ištrinti ir atminties 
kortelės negalima formatuoti. Norėdami atblokuoti atminties 
kortelę, stumkite jungiklį ties padėtimi „Įrašyti“.

A Taip pat žiūrėkite
Žiūrėkite 202 p., jei norite rasti informacijos apie atminties kortelių formatavimą su Format memory 
card (Formatuoti atminties kortelę) parinktimi, esančia sąrankos meniu.

Įrašų apsaugos jungiklis
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Vaizdo ieškiklio fokusavimo reguliavimas
Fotoaparate yra dioptrijų reguliavimo funkcija, padedanti prisitaikyti žmonėms su 
regėjimų skirtumais. Prieš sukadruodami nuotraukas vaizdo ieškiklyje, patikrinkite, ar 
rodinys vaizdo ieškiklyje yra sufokusuotas.

1 Nuimkite objektyvo dangtelį ir įjunkite 
fotoaparatą.

2 Sufokusuokite vaizdo ieškiklį.
Sukite dioptrijų valdiklį, kol vaizdo ieškiklio 
ekranas ir fokusavimo taškas bus ryškiai 
sufokusuoti. Jei naudojate dioptrijas reguliuojantį 
valdiklį, pridėję akį prie vaizdo ieškiklio, būkite 
atsargūs, kad nepataikytumėte sau pirštais ar 
nagais į akį.

A Koreguojamasis okuliaro objektyvas
Koreguojamasis objektyvas (jį galima įsigyti atskirai; 239 p.) gali būti naudojamas, prireikus toliau 
nustatyti vaizdo ieškiklio dioptrijas.

Maitinimo jungiklis 

Fokusavimo taškas
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Paprastasis 
fotografavimas ir 
atkūrimas
Šiame skyriuje pateikiamos pagrindinės taisyklės, kaip fotografuoti ir peržiūrėti 
nuotraukas naudojant automatinius ir vaizdų režimus. Šiame skyriuje laikomasi 
nuostatos, kad bus naudojami numatytieji fotoaparato nustatymai; informacijos, kaip 
atitaisyti numatytuosius nustatymus, žr. 258 p. 

A Objektyvo su procesoriumi naudojimas
Automatinį ir vaizdų režimus galima naudoti tik su objektyvu, turinčiu procesorių. Jei šie režimai bus 
parinkti uždėjus objektyvą be procesoriaus, užrakto atleidimas bus išjungtas.

Fotografavimas „Point-and-Shoot“ (i ir j režimai) ........................................... 34
1 žingsnis: Įjunkite fotoaparatą................................................................................ 34
2 žingsnis: parinkite fotografavimo ir fokusavimo režimus ...................................... 36
3 žingsnis: patikrinkite fotoaparato nustatymus ...................................................... 36
4 žingsnis: nuotraukų kadravimas........................................................................... 37
5 žingsnis: fokusavimas .......................................................................................... 38
6 žingsnis: fotografuokite ........................................................................................ 39

Creative Photography (Scene Modes) (Kūrybingas fotografavimas (vaizdų 
režimai) ..................................................................................................................... 41
k Portrait (Portretas)............................................................................................... 41
l Landscape (Peizažas)......................................................................................... 41
n Close Up (Stambus planas) ................................................................................ 42
m Sports (Sportiniai žaidimai) ................................................................................. 42
o Night Portrait (Portretas nakties fone)................................................................. 42

Nuotraukų komponavimas ekrane (Live View) (Tiesioginė peržiūra)................. 43

Pagrindinis atkūrimas............................................................................................. 48
Nepageidaujamų nuotraukų trynimas ..................................................................... 49

Filmų įrašymas ir peržiūras (tiesioginė peržiūra)................................................. 50
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Fotografavimas „Point-and-Shoot“ 
(i ir j režimai)
Šiame skyriuje aprašoma, kaip fotografuoti i (automatiniu) režimu, 
automatiniu režimu „nukreipk ir fotografuok“, kuriame didžiąją nustatymų 
dalį kontroliuoja pats fotoaparatas pagal esamas fotografavimo sąlygas 
ir kuriuo, jei objektas yra prastai apšviestas, automatiškai suveiks 
blykstė. Norėdami daryti nuotraukas išjungę blykstę, o kitus fotoaparato 
nustatymus ir toliau automatiškai kontroliuojant, pasukite režimų 
parinkimo ratuką į padėtį j, kad parinktumėte automatinį režimą (blykstė išjungta).

1 žingsnis: Įjunkite fotoaparatą

1 Įjunkite fotoaparatą.
Nuimkite objektyvo dangtelį ir įjunkite 
fotoaparatą. Užsidegs valdymo pulto ir vaizdo 
ieškiklio ekranai.

2 Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.
Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį vaizdo ieškiklyje 
arba valdymo pulte.

Valdymo 
pultas

Vaizdo 
ieškiklis Aprašymas

L — Akumuliatorius visiškai įkrautas. 
K

— Akumuliatorius nevisiškai įkrautas. J

I

H d
Akumuliatorius beveik išsikrovęs. Paruoškite visiškai įkrautą 
atsarginį akumuliatorių arba pasiruoškite įkrauti išsikrovusį 
akumuliatorių.

H
(blyksi)

d 
(blyksi)

Akumuliatorius išsikrovęs; užrakto atleidimas išjungtas. Įkraukite 
arba pakeiskite akumuliatorių. 

Pastaba: kai fotoaparatas veikia naudojant pasirenkamą EH-5a ar EH-5 AC adapterį, 
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nerodomas; vietoj to fotografavimo informacijos ekrane 
pasirodo piktograma 9 (10 p.).

Maitinimo jungiklis 
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3 Patikrinkite likusių ekspozicijų skaičių.
Ekspozicijų skaičių ekrane, esančiame valdymo pulte ir 
vaizdo ieškiklyje, rodomas nuotraukų, kurias galima 
išsaugoti atminties kortelėje, skaičius. Patikrinkite 
likusių ekspozicijų skaičių.

Jei papildomoms nuotraukoms esamais nustatymais 
išsaugoti atminties nepakanka, ekranas ims žybčioti, 
kaip parodyta dešinėje. Daugiau nuotraukų daryti 
negalėsite, kol nepakeisite atminties kortelės (31 p.) 
arba neištrinsite nuotraukų (49, 162 p.).

A  Didelės talpos atminties kortelės
Jei dabartiniai nustatymai leidžia atminties kortelėje įrašyti tūkstantį 
ar daugiau nuotraukų, likusių ekspozicijų skaičius bus rodomas 
tūkstančiais, suapvalintais iki šimto (pvz., jei telpa 1 260 
ekspozicijų, ekspozicijų skaitiklis rodys 1,2 K).

A  Auto meter off (Automatinis matavimas išjungtas)
Esant numatytiems nustatymams, jei maždaug šešias sekundes (automatinis matuoklis išjungtas) 
nebus atliktas joks veiksmas, vaizdo ieškiklio ir užrakto išlaikymo bei diafragmos ekranai valdymo 
pulte išsijungs, kad būtų mažiau eikvojama akumuliatoriaus energija. Jei norite vėl suaktyvinti 
vaizdą vaizdo ieškiklyje (38 p.), iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Laikas iki automatiško eksponometro išsijungimo gali būti reguliuojamas pasirinktiniu nustatymu c2 
(Auto meter-off delay (Automatinis matavimo išjungimo atidėjimas), 179 p.).

A Fotoaparato išjungimo ekranas
Jei fotoaparatas su įdėtu akumuliatoriumi ir atminties kortele išjungiamas, 
bus parodytas kadrų skaitiklis ir likusios ekspozicijos (kai kurios atminties 
kortelės rodo šią informaciją tik tada, kai fotoaparatas yra įjungtas).

6 s

Eksponometrai 
įjungti

Eksponometrai 
išjungti

Eksponometrai 
įjungti
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2 žingsnis: parinkite fotografavimo ir fokusavimo 
režimus

1 Pasirinkite i arba j režimą.
Norėdami fotografuoti be blykstės, sukite režimo 
parinkimo ratuką į padėtį j. Arba sukite režimo 
parinkimo ratuką į padėtį i.

2 Pasirinkite automatinį fokusavimą.
Pasukite fokusavimo režimo perjungiklį iki AF 
(automatinio fokusavimo).

3 žingsnis: patikrinkite fotoaparato nustatymus
Patikrinkite nustatymus valdymo pulte. Toliau pateikti numatytieji nustatymai režimams i ir j.

Parinktis Numatytoji Aprašymas Puslapis

Blykstės režimas
(i režimas) o

Jei objektas bus prastai apšviestas, pusiau 
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, blykstė 
automatiškai įsijungs ir fotografuojant blykstels.

70

Blykstės režimas
(j režimas)

j (blykstė 
išjungta)

Blykstė neveiks net tuomet, kai apšvietimas bus 
prastas. 71

Image quality (Vaizdo 
kokybė)

NORM
(JPEG įprastas)

Įrašo JPEG formato vaizdus esant glaudinimo 
santykiui maždaug 1 : 8. Puikiai tinka 
momentinėms nuotraukoms.

62

Image size (Vaizdo dydis) L (Didelis) Vaizdai yra 4 288 × 2 848 pikselių dydžio. 63

Atleidimo režimas 8 
(Vienas kadras)

Kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką, padaroma viena nuotrauka. 64

Automatinio fokusavimo 
režimas

4
(Automatinis 
parinkimas)

Jei objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai 
parenka vienkartinį automatinį fokusavimą; jei 
objektas juda – nepertraukiamą pagalbinį 
automatinį fokusavimą. Jei fotoaparatas negali 
atlikti fokusavimo, nuotrauka nebus padaryta.

54

Automatinio fokusavimo 
srities režimas

Automatinis 
srities

Fotoaparatas automatiškai parenka židinio 
tašką. 173

Režimo parinkimo ratukas 

Fokusavimo režimo valdiklis

Blykstės režimas

Image size (Vaizdo dydis)

Image quality (Vaizdo kokybė)

Atleidimo 
režimas

Automatinio fokusavimo srities režimas Automatinio fokusavimo režimas
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4 žingsnis: nuotraukų kadravimas

1 Fotoaparato paruošimas.
Komponuodami nuotraukas vaizdo ieškiklyje, laikykite 
rankeną dešine, o fotoaparato įkrovimo stotelę, korpusą 
arba objektyvą kaire ranka. Alkūnes nestipriai įremkite į 
liemenį, taip užtikrindami atramą, o vieną koją pastatykite 
per pusę žingsnio į priekį, kad viršutinė kūno dalis būtų 
stabili. Esant prastam apšvietimui, fotoaparatui veikiant j 
režimu, užrakto išlaikymas yra ilgas; rekomenduojama 
naudoti trikojį.

Komponuodami nuotraukas kaip portretą (vertikaliai), 
fotoaparatą laikykite taip, kaip parodyta dešinėje.

Informacijos apie nuotraukų kadravimą ekrane tiesioginės peržiūros režimu žr. 
43 p.

2 Sukadruokite nuotrauką.
Sukadruokite nuotrauką vaizdo ieškiklyje, kad 
pagrindinis objektas būtų bent viename  iš 
vienuolikos fokusavimo taškų.

A Priartinimo objektyvo naudojimas
Sukite priartinimo žiedą, priartindami objektą tiek, kad jis užpildytų 
didžiąją kadro dalį, arba tolinkite objektą, kad gautoje nuotraukoje 
padidintumėte matomą plotą (norėdami priartinti objektą, rinkitės 
didesnius židinio atstumus objektyvo atstumų skalėje, o norėdami 
atitolinti – mažesnius atstumus).

Fokusavimo taškas

Priartinimo 
žiedas

Priartinti

Nutolinti
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5 žingsnis: fokusavimas

1 Pusiau nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką.
Norėdami sufokusuoti, pusiau nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką. 
Fotoaparatas automatiškai parinks fokusavimo taškus. Jei objektas 
yra prastai apšviestas, blykstė gali suveikti ir gali užsižiebti automatinio 
fokusavimo pagalbinis apšvietimas.

2 Patikrinkite piktogramas vaizdo ieškiklyje.
Pabaigus fokusavimo veiksmą, parinkti fokusavimo 
taškai bus trumpam paryškinti, pasigirs garsinis 
signalas ir vaizdo ieškiklyje pasirodys 
sufokusavimo piktograma (J). Jeigu fotoaparatas 
parinks vienkartinį automatinį fokusavimą (54 p.), 
fokusavimas bus užfiksuotas pusiau nuspaudus 
užrakto atleidimo mygtuką.

Pusiau nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekspozicijų, 
kurias galima išsaugoti atminties buferyje, skaičius (t; 
65 p.) bus rodomas vaizdo ieškiklyje.

A  Užrakto atleidimo mygtukas
Fotoaparate yra dviejų etapų užrakto atleidimo mygtukas. Fotoaparatas nuolat fokusuoja, kai 
užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Norėdami fotografuoti, spauskite užrakto 
atleidimo mygtuką iki galo.

Sufokusavimo 
piktograma Aprašymas

J Objektas sufokusuotas.

J (blyksi) Fotoaparatas negali fokusuoti 
automatiškai. Žr. 55 puslapį.

Sufokusavimo 
piktograma

Buferio 
talpa
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6 žingsnis: fotografuokite
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad 
užraktas būtų atleistas irnuotrauka būtų įrašyta. 
Užsidegs šalia atminties kortelės lizdo dangtelio esanti 
prieigos lemputė. Neištraukite atminties kortelės, 
neišimkite ir neišjunkite maitinimo šaltinio, kol lemputė 
neužges ir įrašymas nebus baigtas.

❚❚ Fotoaparato išjungimas
Pabaigę fotografuoti, išjunkite fotoaparatą.

A  Fotoaparato išjungimo ekranas
Jei fotoaparatas yra išjungiamas neištraukus akumuliatoriaus ir atminties 
kortelės, valdymo pulte bus rodomas likusių ekspozicijų skaičius.

A Auto (Flash off) Mode (Automatinis režimas (blykstė išjungta))
Pasirinkite šį režimą ten, kur draudžiama fotografuoti naudojant blykstę, fotografuodami kūdikius 
arba norėdami užfiksuoti natūralų apšvietimą esant prastoms apšvietimo sąlygoms.

Atminties kortelės 
prieigos lemputė 

Maitinimo jungiklis 

i režimas j režimas
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A Integruotoji blykstė
Jeigu fotoaparatui veikiant i režimu reikia papildomo apšvietimo 
tinkamai ekspozicijai gauti, pusiau nuspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką, automatiškai suveiks integruotoji blykstė. Blykstės diapazonas 
priklauso nuo diafragmos ir ISO jautrumo (266 p.); naudodami blykstę, 
nuimkite objektyvo dangtelius. Jeigu blykstė yra pakelta, fotografuoti 
galima tik tada, kai rodoma blykstės parengties piktograma (M). Jeigu 
blykstės parengties piktograma nerodoma, vadinasi, blykstė yra 
kraunama; trumpam atitraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir 
pabandykite dar kartą. 

Kai nenaudojate blykstės, norėdami taupyti akumuliatoriaus energiją, 
pasukite blykstę į jos išjungimo padėtį, atsargiai paspausdami ją žemyn, 
kol užsifiksuos užraktas. Papildomos informacijos, kaip naudoti blykstę, 
žr. 70 p. 
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Creative Photography (Scene Modes) 
(Kūrybingas fotografavimas (vaizdų 
režimai)
Fotoaparate galima pasirinkti šešis vaizdų režimus. Parinkus programą, 
automatiškai optimizuojami nustatymai, pritaikant juos pasirinkam 
vaizdui, todėl kūrybiškai fotografuoti galima tiesiog pasukus režimų 
parinkimo ratuką.

Norėdami fotografuoti parinkę vaizdų režimus:

1 Parinkite norimą režimą.
Sukite režimų parinkimo ratuką, kad 
pasirinktumėte vaizdų režimą.

2 Darykite nuotraukas.
Nukreipkite fotoaparatą į vaizdą, sufokusuokite ir 
fotografuokite.

k Portrait (Portretas)
Naudokite portretų švelniems, natūraliai atrodantiems odos 
atspalviams gauti. Jeigu objektas yra toli arba naudojamas tele- 
ar fotoobjektyvas, fono detalės bus ne tokios ryškios, kad 
kompozicijai būtų suteiktas gilumo pojūtis.

l Landscape (Peizažas)
Naudokite gyvų peizažų nuotraukoms fotografuoti dieną ar naktį. 
Integruotoji blykstė ir automatinis pagalbinis apšvietimas 
išjungiamas automatiškai. Esant prastam apšvietimui, siūloma 
naudoti trikojį, kad nuotraukos nesusilietų.

Režimas Aprašymas
k Portrait (Portretas) Portretams.
l Landscape (Peizažas) Natūraliems ir dirbtiniams peizažams dienos ar nakties metu.
n Close up (Stambus planas) Gėlių, vabzdžių ir kitų mažų objektų nuotraukoms stambiu planu.
m Sports (Sportiniai žaidimai) Judantiems objektams.
o Night portrait (Portretas 

nakties fone) Portretams, fotografuojamiems esant prastam apšvietimui.

Režimo parinkimo ratukas 
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n Close Up (Stambus planas)
Naudokite gėlėms, vabzdžiams ir kitiems mažiems objektams 
fotografuoti stambiu planu (norint sufokusuoti, kai atstumas labai 
mažas, galima naudoti makroobjektyvą). Fotoaparatas 
automatiškai sufokusuoja objektą centriniame fokusavimo taške. 
Norint išvengti susiliejimo, rekomenduojama naudoti trikojį. 

m Sports (Sportiniai žaidimai)
Didelė užrakto uždarymo sparta sustabdo judesį, kad galima 
būtų padaryti dinamines sportinių žaidimų nuotraukas, kuriose 
aiškiai matomas pagrindinis objektas. Integruotoji blykstė ir 
automatinis pagalbinis apšvietimas išjungiamas automatiškai. 

o Night Portrait (Portretas nakties fone)
Naudokite natūraliai pusiausvyrai palaikyti tarp pagrindinio 
objekto ir portretų fono, esant prastam apšvietimui. Norint 
išvengti susiliejimo, rekomenduojama naudoti trikojį. 

A Fokusavimo taškas
Esant numatytiems nustatymams, fotoaparatas parenka fokusavimo tašką tokiu būdu:
• k, l ir o režimai: fotoaparatas automatiškai parenka židinio tašką.
• n režimas: fotoaparatas sufokusuoja objektą centriniame fokusavimo taške. Kiti fokusavimo 

taškai parenkami kryptiniu valdikliu (56 p.). 
• m režimas: pusiau paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas nepaliaujamai fokusuoja, 

sekdamas objektą, esantį centriniame fokusavimo taške. Jeigu objektas pasitraukia iš centrinio 
fokusavimo taško, fotoaparatas tęsia fokusavimą, remdamasis iš kitų fokusavimo taškų gaunama 
informacija. Pradinį fokusavimo tašką galima parinkti kryptiniu valdikliu (56 p.). 

A Integruotoji blykstė
Jeigu fotoaparatui veikiant k, n arba o režimu reikia papildomo apšvietimo tinkamai ekspozicijai 
gauti, pusiau nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, automatiškai suveiks integruotoji blykstė.
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Nuotraukų komponavimas ekrane 
(Live View) (Tiesioginė peržiūra)
Spauskite mygtuką a, norėdami sukadruoti nuotraukas ekrane.

1 Spauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas, ir fotoaparato ekrane atsiras per 
objektyvą matomas vaizdas. Objekto per vaizdo ieškiklį 
nebematysite.

A Prieš parenkant tiesioginę peržiūrą
Atkreipkite dėmesį, kad tiesioginės peržiūros metu negalima keisti matavimo būdų. Matavimo būdą 
išsirinkite prieš pasirinkdami tiesioginės peržiūros režimą.

Elementas Aprašymas Puslapis

q
Shooting mode 
(Fotografavimo režimas)

Šiuo metu režimo parinkimo ratuku parinktas 
režimas. 34, 41, 78

w
Time remaining (Likęs 
laikas)

Kiek liko laiko iki to, kai automatiškai bus baigta 
tiesioginė peržiūra. Rodoma, kai fotografavimas 
baigsis už 30 s ar mažiau sekundžių.

46

e
Piktograma „No movie“ 
(Filmuoti negalima) Rodo, kad negalima daryti vaizdo įrašų. 50

r
Autofocus mode 
(Automatinio fokusavimo 
režimas)

Esamas automatinio fokusavimo režimas. 44

t Image size (Vaizdo dydis) Šiuo metu parinktas vaizdo dydis. 63

y
Image quality (Vaizdo 
kokybė) Šiuo metu parinkta vaizdo kokybė. 62

u
White balance (Baltos 
spalvos balansas) Šiuo metu parinktas baltos spalvos balansas. 95

i
Audio recording indicator 
(Garso įrašo piktograma) Rodo, ar filmuojant įrašomas garsas. 170

o
Time remaining (movie 
mode) (Likęs laikas 
(filmavimo režimas))

Likęs įrašymo laikas fotoaparatui veikiant 
filmavimo režimu. 50

!0 Ekrano šviesumas Norėdami nustatyti ekrano šviesumą, tiesioginės 
peržiūros metu spauskite mygtuką K. 44

Mygtukas a
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2 Parinkite automatinio fokusavimo režimą.
Spauskite mygtuką B ir sukite komandų ratuką, 
kol ekrane bus rodomas vienas iš šių automatinio 
fokusavimo režimų (atkreipkite dėmesį, kad šie 
automatinio fokusavimo režimai skiriasi nuo tų, 
kuriuos galima pasirinkti esant kitiems 
fotografavimo režimams):

3 Patikrinkite, ką matote ekrane.
Norėdami padidinti ekrane rodomą vaizdą ir patikrinti sufokusavimą, spauskite 
mygtuką X.

Spauskite X, kad priartintumėte daugiausiai iki 6,7 ×, arba spauskite W, kad 
atitolintumėte. Artinant vaizdą pro objektyvą, naršymo langas bus rodomas pilkame 
rėmelyje, ekrano dešiniajame apatiniame kampe. Norėdami judėti ekrane 
nematomose kadro srityse, naudokite kryptinį valdiklį. Spauskite mygtuką J, kai 
norėsite pradėti įrašymą (50 p.).

A  Ekrano šviesumas
Ekrano šviesumą galima reguliuoti spaudžiant mygtuką K tuo metu, kai vaizdas rodomas ekrane. 
Spauskite 1 arba 3, jei norite reguliuoti šviesumą (įsidėmėkite, kad ekrano šviesumas neturi įtakos 
nuotraukoms, darytoms „Live view mode“ (tiesioginės peržiūros režimu). Norėdami grįžti į tiesioginę 
peržiūrą, atleiskite mygtuką K.

Režimas Aprašymas

8

Face priority 
(Veido 
aptikimo 
pirmumas)

Fotoaparatas automatiškai aptinka 
ir susifokusuoja ties į fotoaparatą 
atsisukusiais portretų objektais. 
Naudokite portretams daryti.

9

Wide area 
(Viso kadro 
plotis) 
(numatytasis)

Naudokite, kai fotografuojate 
peizažus ir kitus neportretinius 
objektus fotoaparatą laikydami 
rankose. Fokusavimo tašką 
parinkite su kryptiniu valdikliu.

!

Normal area 
(Įprastas kadro 
plotis)

Naudokite fokusuodami konkrečią 
vietą pasirinktame kadro taške. 
Rekomenduojama naudoti trikojį.

Exit

Mygtukas B Pagrindinis 
valdymo ratukas 

Ekranas

Exit

Mygtukas  X
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4 Parinkite fokusavimo tašką.
Automatinis viso ir įprasto kadro pločio 
fokusavimas: sukite kryptinio valdiklio fiksatorių 
į padėtį J ir kryptiniu valdikliu slinkite fokusavimo 
tašką į bet kurį kadro tašką. Pabaigę parinktį, 
sugrąžinkite kryptinio valdiklio fiksatorių į padėtį 
L.

Face-priority autofocus (Veido prioriteto 
automatinis fokusavimas): bus rodomas 
dvigubas geltonas rėmelis, kai fotoaparatas 
nustatys asmenį, esantį tiesiai prieš fotoaparatą 
(portretinis vaizdas) (jei yra keletas veidų, 
daugiausiai iki penkių, fotoaparatas fokusuos pagal 
arčiausiai esantį asmenį).
Rankinis fokusavimas: kryptiniu valdikliu 
parinkite fokusavimo tašką elektroniniam eksponometravimui (59 p.), kaip aprašyta 
pirmiau skyriuje apie automatinį viso ir įprasto kadro pločio fokusavimą.

5 Fokusuokite.
Automatinis fokusavimas: fotoaparatui veikiant 
automatiniu viso ir įprasto kadro pločio 
fokusavimorežimu, fotoaparatas fokusuos pusiau 
paspaudus užrakto atleidimo mygtuką. 
Fotoaparatui veikiant automatiniu veido aptikimo 
pirmumo fokusavimo režimu, pusiau paspaudus 
užrakto atleidimo mygtuką, fotoapataras nustato 
veido fokusavimą ir ekspoziciją dvigubuose 
geltonuose rėmeliuose; jeigu fotoaparatas 
nebegali aptikti objekto (pavyzdžiui, todėl, kad 
objektas nusisuko), rėmelis nebus rodomas. 
Fokusavimo taškas ims žybčioti žalia šviesa ir, 
fotoaparatui atliekant fokusavimą, ekraną galima 
pašviesinti arba patamsinti. Jeigu fotoaparatas gali 
fokusuoti, fokusavimo taškas bus rodomas žaliai; jei fotoaparatas negali fokusuoti, 
fokusavimo taškas bus raudonos spalvos ir mirksės. Atkreipkite dėmesį, kad 
nuotraukas galima daryti net tada, kai fokusavimo taškas žybčioja raudona šviesa 
ir naudojamas automatinis vienkartinis pagalbinis fokusavimas, nesvarbu, kokia 
parinktis parinkta automatinio fokusavimo režimui (54 p.). Prieš fotografuodami 
patikrinkite židinį ekrane.

Exit

Fokusavimo valdiklio fiksatorius 

Fokusavimo taškas

Exit

Fokusavimo taškas

Exit

Exit
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Rankinis fokusavimas: fokusavimas su objektyvo 
fokusavimo žiedu.

6 Fotografuokite.
Iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad fotografuotumėte 
esamu atleidimo režimu (64 p.). Ekranas išsijungs. Pabaigus 
fotografuoti, nuotrauka ekrane rodoma 4 s arba tol, kol pusiau 
nenuspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas. Tuomet fotoaparatas vėl ima veikti 
tiesioginės peržiūros režimu.

7 Išjunkite tiesioginės peržiūros režimą.
Norėdami išjungti tiesioginės peržiūros režimą, spauskite mygtuką a.

D  Fotografavimas Live View Mode (Tiesioginės peržiūros režimu)
Nors juostelės ar iškraipymai gali būti matomi ekrane, naudojant fluorescencinę, gyvsidabrio garų ar 
natrio lempų skleidžiamą šviesą, tada, kai fotoaparatas pasukamas horizontaliai arba objektai kadre 
juda dideliu greičiu, galutinėje nuotraukoje jų nebus matyti. Ryškios šviesos šaltiniai ekrane gali 
palikti vaizdų atvaizdus, kai fotoaparatas pasukamas. Taip pat gali atsirasti ryškių dėmių. Kai 
fotografuojate tiesioginės peržiūros režimu, nenukreipkite fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos 
šaltinį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti duomenis arba sukelti fotoaparato 
mikroschemos gedimą.

Diafragmos efektų ryškumo gyliui negalima iš anksto pamatyti tiesioginės peržiūros režimu, bet jie 
matomi padarytoje nuotraukoje.

Fotografavimas tiesioginės peržiūros režimu, nuėmus objektyvą, baigiasi automatiškai.

Tiesioginės peržiūros režimas gali būti naudojamas ne ilgiau nei vieną 
valandą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad fotoaparatą ilgai naudojant 
tiesioginės peržiūros režimu gali pakilti fotoaparato mikroschemų 
temperatūra, dėl to gali kilti vaizdo triukšmas ir atsirasti neįprastų spalvų 
(fotoaparatas taip pat gali žymiai įkaisti, bet tai nereiškia gedimo). 
Kad fotoaparato mikroschemos būtų apsaugotos nuo sugadinimo, 
tiesioginės peržiūros režimas išsijungs automatiškai, prieš perkaistant 
fotoaparatui. Likus 30 sekundžių iki fotografavimo pabaigos, ekrane 
pasirodys atgalinio skaičiavimo skaitiklis. Aukštoje aplinkos temperatūroje šis skaitiklis gali 
pasirodyti iš karto po tiesioginės peržiūros režimo pasirinkimo.

Norėdami sumažinti susiliejimą naudojant trikojį, parinkite padėtį On (Įjungta) pasirinktiniam 
nustatymui d10 (Exposure delay mode (Ekspozicijos uždelsimo režimas)).

A Ekspozicijos fiksavimas ir ekspozicijos kompensavimas
Ekspoziciją galima fiksuoti paspaudus mygtuką AE-L/AF-L (88 p.) arba (fotoaparatui veikiant P, S, A ir M 
režimais) keisti, naudojant ekspozicijos kompensavimą (90 p.). Ekspozicijos kompensavimo efektai 
matomi ekrane tiesioginės peržiūros metu.

Exit
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D Face-Priority AF (Automatinis veido aptikimo pirmumo fokusavimas)
Fotoaparato galimybės aptikti veidus priklauso nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui nuo to, ar objektas 
yra atsisukęs, ar nusisukęs nuo fotoaparato. Fotoaparatas gali nepajėgti aptikti objektų, kurie nėra į 
jį atsisukę, arba veidų, kurių akis slepia akiniai nuo saulės ar kitos kliūtys, arba veidų, kurie užima 
per didelį arba per mažą kadro plotą. Jeigu pusiau paspaudus užrakto atleidimo mygtuką 
neaptinkamas joks veidas, fotoaparatas susifokusuos ties kadro centre esančiu objektu.

Fotoapartas tęs fokusavimą tol, kol bus aptiktas veidas arba tol, kol bus pusiau nuspaustas užrakto 
atleidimo mygtukas. Jeigu rodomas žybčiojantis dvigubas raudonas rėmelis, fotoaparatas negali 
atlikti fokusavimo; iš naujo sukomponuokite nuotrauką ir pabandykite dar kartą.

D Automatinio fokusavimo naudojimas tiesioginės peržiūros metu
Tiesioginės peržiūros metu automatinis fokusavimas atliekamas lėčiau. Fotoaparatas gali nepajėgti 
sufokusuoti esant tokioms situacijoms:
• Objektas turi linijų, kurios lygiagrečios su ilgąja  rėmelio kraštine
• Objektui trūksta kontrasto
• Fokusavimo taške esančiame objekte yra sričių, sudarančių ryškų kontrastą šviesumui, arba 

objektas nevienodai apšviestas, arba apšviestas neoninio ženklo ar kito netolygios šviesos 
šaltinio

• Naudojamas specialus kryžminis (žvaigždinis) filtras
• Objektas atrodo mažesnis už fokusavimo tašką
• Objekte dominuoja taisyklingi geometriniai raštai (pvz., dangoraižio langų eilė)
• Objektas juda
Įsidėmėkite, kad, fotoaparatui negalint fokusuoti, fokusavimo taškas kartais yra žalios spalvos.

Naudokite vienkartinio automatinio fokusavimo (AF-S) objektyvą. Gali būti sunku pasiekti norimų 
rezultatų su kitais objektyvais ar telekonverteriais.

A Informacijos apie fotografavimą ekranas
Jei norite, kad tiesioginės peržiūros režimu piktogramos ekrane būtų rodomos arba nerodomos, 
spauskite mygtuką R.

A  HDMI
Kai fotoaparatas prijungiamas prie kurios nors HDMI vaizdo 
priemonės, jo ekranas išsijungs, ir vaizdo prietaisas rodys 
vaizdą per objektyvą taip, kaip parodyta dešinėje pusėje.

Nerodyti fotografavimo 
informacijos

Rodyti fotografavimo 
informaciją

Exit

Fotografavimo serijomis 
nurodymai (artinimas 

neįmanomas)

Exit
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Pagrindinis atkūrimas
Esant numatytiems nustatymams, nufotografavus nuotrauka automatiškai rodoma 
ekrane maždaug 4 s. Jeigu ekrane nerodoma jokia nuotrauka, paskiausiai padarytą 
nuotrauką galima pamatyti paspaudus mygtuką K.

1 Spauskite mygtuką K.
Ekrane bus parodyta nuotrauka.

2 Peržiūrėkite papildomas nuotraukas.
Papildomas nuotraukas galima pamatyti 
paspaudus 4 arba 2. Norėdami perskaityti 
informaciją apie esamą nuotrauką, spauskite 
kryptinį valdiklį 1 ir 3 (129 p.).

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

Mygtukas K 
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Nepageidaujamų nuotraukų trynimas
Jei norite ištrinti ekrane rodomą nuotrauką, spauskite mygtuką O. Įsidėmėkite, kad 
ištrintų nuotraukų atgaminti neįmanoma.

1 Padarykite, kad būtų rodoma nuotrauka.
Padarykite, kad būtų rodoma nuotrauka, kurią norite ištrinti, kaip aprašyta 
ankstesniame puslapyje.

2 Ištrinkite nuotrauką.
Spauskite mygtuką O. Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.

Dar kartą paspauskite mygtuką O, jei norite ištrinti nuotrauką ir grįžti prie peržiūros. 
Jei norite išeiti neištrynę nuotraukos, paspauskite K.

A  Delete (Ištrinti)
Keletui nuotraukų ištrinti naudokite Delete (Ištrinti) parinktį atkūrimo meniu (162 p.).

Mygtukas K

Mygtukas O
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Filmų įrašymas ir peržiūras 
(tiesioginė peržiūra)
Tiesioginės peržiūros režimu galima įrašyti iki 2 GB dydžio vaizdo įrašą. Prieš darydami 
įrašą, parinkite kadro dydžio ir garso nustatymus Movie settings (Filmavimo nustatymai) 
meniu (170 p.).

1 Spauskite mygtuką a.
Veidrodis bus pakeltas, ir fotoaparato ekrane atsiras per 
objektyvą matomas vaizdas. Objekto per vaizdo ieškiklį 
nebematysite.

D Piktograma 0
Piktograma 0 (43 p.) bus rodoma tuomet, jei atminties kortelėje 
nebus pakankamai vietos filmams įrašyti.

2 Fokusuokite.
Sukadruokite pirmąją nuotrauką ir pusiau paspauskite užrakto atleidimo mygtuką, 
kad būtų sufokusuotas objektas.

3 Pradėkite įrašymą.
Spauskite mygtuką J, kai norėsite pradėti įrašymą 
(esant numatytiems nustatymams įrašinėjamas ir 
vaizdas, ir garsas; kai įrašinėsite, neuždenkite 
fotoaparato priekyje esančio mikrofono). Galimas 
įrašinėjimo laikas kartu su įrašymo indikatoriumi 
rodomi ekrane. Ekspozicija gali būti fiksuojama 
paspaudus mygtuką AE-L/AF-L (88 p.) arba (P, S, A ir M 
režimais) keičiama, naudojantis ekspozicijos 
kompensavimu (90 p.). Žinokite, kad fotoaparatas nefokusuoja, jei užrakto 
atleidimo mygtukas įrašinėjimo metu paspaustas iki pusės.

4 Įrašo sustabdymas.
Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite mygtuką 
J (norėdami baigti įrašymą ir padaryti nuotrauką 
tuo metu režimo parinkimo ratuku parinktu režimu, 
iki galo paspauskite užrakto atleidimo mygtuką). 
Pasiekus maksimalų įrašo dydį arba nelikus vietos 
atminties kortelėje, įrašas bus išjungtas 
automatiškai.

D Maksimalus dydis
Filmų rinkmenos gali būti iki 2 GB dydžio. Maksimalus įrašų ilgis yra 5 min filmams, kurių 
kadro dydis yra 1280 × 720, kitų įrašų ilgis – 20 min; atkreipkite dėmesį, kad filmavimas gali 
būti baigtas nepraėjus šiam laikui – tai priklauso nuo atminties kortelės įrašymo spartos.

Mygtukas a

Likęs laikas

Įrašymo piktograma

Exit
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D Filmų įrašymas
Juostelės ar iškraipymai gali būti matomi ekrane ir gatavame filme naudojant fluorescencinę, 
gyvsidabrio garų ar natrio lempų skleidžiamą šviesą, tada, kai fotoaparatas pasukamas 
horizontaliai, arba objektai kadre juda dideliu greičiu, galutinėje nuotraukoje jų nebus matyti. 
Ryškios šviesos šaltiniai gali palikti vaizdų atvaizdus, kai fotoaparatas pasukamas. Taip pat gali būti 
nelygūs kraštai, netinkamos spalvos, muarai ir ryškios dėmės. Filmuodami nenukreipkite 
fotoaparato į saulę ar kitą ryškų šviesos šaltinį. Nesilaikant šių atsargumo priemonių, galima prarasti 
duomenis arba sukelti fotoaparato elektroninės schemos gedimą.

Nuėmus objektyvą, filmavimas automatiškai sustabdomas.

Tiesioginės peržiūros režimas filmavimui gali būti naudojamas ne ilgiau nei 
vieną valandą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad fotoaparatą ilgai naudojant 
tiesioginės peržiūros režimu gali pakilti vidinė fotoaparato elektrinių 
grandinių temperatūra, dėl to gali kilti vaizdo triukšmas ir atsirasti neįprastų 
spalvų (fotoaparatas taip pat gali žymiai įkaisti, bet tai nereiškia gedimo). 
Kad fotoaparato mikroschemos būtų apsaugotos nuo sugadinimo, 
įrašymas išsijungs automatiškai, prieš perkaistant fotoaparatui. Likus 
30 sekundžių iki fotografavimo pabaigos, ekrane pasirodys atgalinio 
skaičiavimo skaitiklis. Aukštoje aplinkos temperatūroje šis skaitiklis gali pasirodyti iš karto po 
tiesioginės peržiūros režimas pasirinkimo.

Įrašant filmus, automatinis fokusavimas negalimas. Matricos matavimas naudojamas 
nepriklausomai nuo pasirinkto matavimo būdo.
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❚❚ Filmų peržiūra
Filmus žymi viso kadro atkūrimo režime esanti piktograma 1 (128 p.). Rodant filmą, 
galima atlikti šiuos veiksmus:

Jei norite Naudokite Aprašymas
Paleisti/pristabdyti/

tęsti J Norėdami paleisti, pristabdyti ar tęsti atkūrimą, spauskite J.

Pirmyn/atsukti
Norėdami atsukti arba greitai persukti pirmyn, spauskite 4 
arba 2. Norėdami atsukti arba persukti vieną kadrą pirmyn, 
kai atkūrimas yra sustabdytas, spauskite 4 ar 2.

Reguliuoti garsumą X/ W
Norėdami padidinti garsumą, spauskite X, o norėdami 
sumažinti – W.

Grįžti į fotografavimo 
režimą Ekranas išsijungs. Galima iš karto fotografuoti.

Ekrano meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.

Grįžti į viso kadro 
atkūrimą  / K Norėdami grįžti prie viso kadro atkūrimo, spauskite valdiklį į 

viršų arba spauskite K.

Filmo 
piktograma

Likęs 
laikas

Garso 
piktograma



53

h

h

Daugiau apie 
fotografavimą (visi 
režimai) 
Šiame ir kituose dviejuose mokymo programos skyriuose aprašomos sudėtingesnės 
fotografavimo ir atkūrimo parinktys.
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Fokusavimas
Fokusavimas gali būti nustatytas automatiškai (žr. toliau „Automatinis fokusavimas“) arba 
rankiniu būdu (59 p.). Vartotojas taip pat gali parinkti fokusavimo tašką automatiniam 
arba rankiniam fokusavimui (59 p.) arba naudoti fokusavimo fiksavimą, kad po 
fokusavimo galėtų perkomponuoti nuotraukas (57 p.).

Auto focus (Automatinis fokusavimas)
Fokusavimo režimo parinkimo valdiklį nustačius į padėtį 
AF (Automatinis fokusavimas), pusiau paspaudus užrakto 
atleidimo mygtuką, fotoaparatas fokusuoja automatiškai. 
Vienkartinio automatinio fokusavimo atveju fotoaparatui 
sufokusavus, pasigirs garsinis signalas. Garsinis 
signalas nepasigirs parinkus padėtį AF-A režimu m 
(sportiniai žaidimai) arba naudojant nepertraukiamą 
pagalbinį automatinį fokusavimą (atkreipkite dėmesį, kad 
fotografuojant judančius objektus automatinio fokusavimo režimu AF-A, nepertraukiamas 
pagalbinis automatinis fokusavimas gali būti parinktas automatiškai).

Naudodami objektyvus, kuriuose galima parinkti A-M (automatinio ir rankinio valdymo) 
parinktį, naudodami automatinį fokusavimą, parinkite padėtį A. Naudodami objektyvus, 
kurie palaiko M/A (automatinį fokusavimą su rankinio valdymo pirmenybe), parinkite 
padėtį M/A. Jeigu objektyvas nepalaiko automatinio fokusavimo arba fotoaparatas 
nepajėgia fokusuoti parinkus automatinį fokusavimą, naudokite rankinį fokusavimą 
(59 p.).

❚❚ Automatinio fokusavimo režimas
Nustačius fokusavimo režimo parinkimo valdiklį į padėtį AF, galima parinkti šiuos 
automatinio fokusavimo režimus: 

Norėdami parinkti automatinio fokusavimo režimą, spauskite mygtuką B. Fokusavimo 
režimas keičiamas kiekvieną kartą paspaudus mygtuką B.

Autofocus mode (Automatinio 
fokusavimo režimas) Aprašymas

AF-A Automatinis parinkimas
(numatytasis nustatymas) 

Kai objektas nejuda, fotoaparatas automatiškai parenka vienkartinį 
automatinį fokusavimą, o kai juda – nepertraukiamą automatinį 
fokusavimą. Jeigu fotoaparatas gali sufokusuoti, galima atleisti 
užraktą.

AF-S Vienkartinis automatinis 
fokusavimas

Nejudantiems objektams. Fokusavimas užfiksuojamas pusiau 
nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Užraktą atleisti galima tik 
tuomet, kai ekrane rodoma sufokusavimo piktograma.

AF-C
Nepertraukiamas 
pagalbinis automatinis 
fokusavimas

Judantiems objektams. Fotoaparatas nuolat fokusuoja, kai užrakto 
atleidimo mygtukas nuspaustas iki pusės. Fotografuoti galima net ir 
tada, kai sufokusavimo piktograma nerodoma. 

Fokusavimo režimo valdiklis

Mygtukas B Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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A Kaip pasiekti gerų rezultatų, naudojant automatinį fokusavimą
Automatinis fokusavimas tinkamai neveikia toliau nurodytomis sąlygomis. Užrakto atleidimas gali 
išsijungti, jei fotoaparatas negali fokusuoti esamomis sąlygoms, arba fotoaparate gali būti parodyta 
sufokusavimo piktograma (J), fotoaparatas supypsės, atleisdamas užraktą net tada, jei objekto 
sufokusuoti nepavyko. Tokiais atvejais pasukite fokusavimo režimo parinkimo valdiklį į padėtį M ir 
naudokite rankinį fokusavimą (59 p.) arba fokusavimo fiksavimą (57 p.), kad būtų sufokusuotas kitas 
tuo pačiu atstumu nutolęs objektas, tuomet perkomponuokite nuotrauką.

D AF pagalbinis apšvietimas
Jeigu objektas yra prastai apšviestas, automatiškai įsižiebs pagalbinis AF 
apšvietimas, kad pusiau paspaudus užrakto atleidimo mygtuką būtų 
palengvintas automatinio fokusavimo veiksmas. Pagalbinis AF 
apšvietimas neveiks, esant l arba m režimams arba jei pasirinktiniam 
nustatymui a3 parinkta padėtis Off (Išjungta) (Built-in AF-assist 
illuminator (Integruotasis pagalbinis AF apšvietimas); 174 p.). 
Apšvietimo įrenginys veikia maždaug 0,5–3,0 m ribose; kai naudojate 
apšvietimo įrenginį, naudokite objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 24–
200 mm, ir nuimkite objektyvo dangtelį.

A Taip pat žiūrėkite
Norint įjungti ar išjungti pypsėjimo garsiakalbį, galima naudoti pasirinktinį nustatymą d1 (Beep 
(Pypsėjimas); 180 p.). 

Tarp objekto ir fono yra labai 
nedidelis kontrastas arba jo 
išvis nėra.
Pavyzdys: objektas yra 
tokios pačios spalvos kaip 
fonas. 

Židinio srityje yra ryškiu 
kontrastu pasižyminčių sričių.
Pavyzdys: pusė objekto yra 
šešėlyje. 

Židinio srityje yra objektų, 
nuo fotoaparato nutolusių 
skirtingais atstumais.
Pavyzdys: objektas yra 
narve. 

Fone esantys objektai yra 
didesni nei fotografuojamas 
objektas.
Pavyzdys: kadre už objekto 
yra pastatas.

Objekte dominuoja 
pasikartojantis geometrinis 
raštas.
Pavyzdys: dangoraižio langų 
eilė.

Objekte yra daug smulkių 
detalių.
Pavyzdys: gėlių laukas ar 
kitokie objektai, kurie yra 
maži arba jiems trūksta 
ryškumo įvairovės. 

Automatinio fokusavimo 
pagalbinis apšvietimas 
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Fokusavimo taško parinkimas
Fotoaparate galima pasirinkti iš vienuolikos fokusavimo taškų, kurie kartu apima visą 
kadro plotą. Esant numatytiems nustatymams, fotoaparatas automatiškai parenka 
fokusavimo tašką arba susifokusuoja ties objektu, esančiu centriniame fokusavimo 
taške. Komponuojant nuotraukas, kuriose pagrindinis objektas yra beveik bet kurioje 
kadro vietoje, fokusavimo tašką galima parinkti ir rankiniu būdu. 

1 Parinkite vieno taško arba dinaminės srities 
automatinį fokusavimą.
Esant numatytiems nustatymams ir parinkus režimus i, j, 
k, l, o, P, S, A ir M fokusavimo taškas parenkamas 
automatiškai. Norėdami šiais režimais įjungti rankinį 
fokusavimo taško parinkimą, pasirinktiniam nustatymui a1 
parinkite Single point (Vienas taškas), Dynamic area (Dinaminė sritis) arba 3D-
tracking (11 points) (3D sekimas (11 taškų) (AF-area mode (AF srities režimas); 
173 p.). 

2 Nustatykite fokusavimo valdiklio 
fiksatorių ties J.
Nustatykite fokusavimo valdiklio fiksatorių į padėtį 
J. Suteikia galimybę kryptiniu valdikliu parinkti 
fokusavimo tašką.

3 Pasirinkite fokusavimo tašką.
Veikiant ekspozicijos matavimui, kryptiniu valdikliu 
vaizdo ieškiklyje arba valdymo pulte parinkite 
fokusavimo tašką (35 p.). Norint, kad paspaudus 
kryptinį valdiklį nepasikeistų fokusavimo taškas, 
atlikus parinktį, fokusavimo valdiklio fiksatorių 
galima grąžinti į (fiksavimo) padėtį L.

A Taip pat žiūrėkite
Pasirinktinis nustatymas a1 (AF-area mode (AF srities režimas); 173 p.) kontroliuoja, kaip 
fotoaparatas automatiškai parenka fokusavimo tašką. Pasirinktinis nustatymas a2 (Center focus 
point (Centrinis fokusavimo taškas); 174 p.) kontroliuoja centrinio fokusavimo taško dydį. 
Pasirinktinis nustatymas a4 (AF point illumination (AF taško apšvietimas); 175 p.) kontroliuoja, ar 
vaizdo ieškiklyje paryškinamas aktyvus fokusavimo taškas. 

Fokusavimo valdiklio fiksatorius 
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Židinio fiksavimas
Židinio fiksavimo funkcija gali būti naudojama norint pakeisti kompoziciją po fokusavimo. 
Taip galima fokusuoti objektą, kurio nebus židinio taške, galutinėje kompozicijoje. Ji taip 
pat gali būti naudojama, kai automatinio fokusavimo sistema negali fokusuoti (55 p.) 
Fokusavimo fiksavimas yra veiksmingiausias, kai pasirinktiniam nustatymui a1 (AF-area 
mode (AF srities režimui) yra parinktas Single point (Vienas taškas), Dynamic area 
(Dinaminė sritis) arba 3D-tracking (11 points) (3D sekimas (11 taškų)); 173 p.).

1 Fokusuokite.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų 
pasirinktame židinio taške. Iki pusės nuspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką, ir prasidės 
fokusavimas. Patikrinkite, ar vaizdo ieškiklyje 
pasirodo sufokusavimo piktograma (J).

2 Užfiksuokite fokusavimą.
AF-A ir AF-C automatinio fokusavimo režimai 
(54 p.): pusiau nuspaudę užrakto atleidimo 
mygtuką (q), spauskite mygtuką AE-L/AF-L (w), kad 
būtų užfiksuotas ir fokusavimas, ir ekspozicija 
(vaizdo ieškiklyje bus rodoma piktograma AE-L). 
Paspaudus mygtuką AE-L/AF-L, net ir patraukus 
pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko, 
fokusavimas liks užfiksuotas.

AF-S autofocus mode (AF-S automatinio fokusavimo režimas) (54 p.): židinys 
bus užfiksuotas savaime, vos pasirodžius fokusavimo indikatoriui, ir liks 
užfiksuotas tol, kol nuimsite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko. Fokusavimą 
galima užfiksuoti ir paspaudus mygtuką AE-L/AF-L (žr. pirmiau).

3 Dar kartą nusitaikykite ir fotografuokite.
Fokusavimas liks užfiksuotas tarp fotografavimo 
veiksmų, jei laikysite paspaudę mygtuką AE-L/AF-L 
(AF-A/AF-C) arba pusiau paspausite užrakto 
atleidimo mygtuką (AF-S), kad galėtumėte padaryti 
keletą nuotraukų iš eilės esant tam pačiam 
fokusavimo nustatymui.

Užrakto atleidimo mygtukas

Mygtukas AE-L/AF-L
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Nekeiskite atstumo tarp fotoaparato ir objekto tuo metu, kai veikia fokusavimo 
fiksavimas. Jei objektas sujuda, sufokusuokite dar kartą, nes pasikeitė atstumas. 

A Nepertraukiamo fotografavimo režimas (65 p.)
Spauskite mygtuką AE-L/AF-L, norėdami užfiksuoti fokusavimą nepertraukiamo fotografavimo režimu.

A Taip pat žiūrėkite
Pasirinktinis nustatymas f4 (Assign AE-L/AF-L Button (Priskirti AE-L/AF-L mygtuką); 200 p.) kontroliuoja 
mygtuko AE-L/AF-L paskirtį.
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Rankinis fokusavimas
Galima fokusuoti rankiniu būdu, jei objektyvas neturi automatinio fokusavimo funkcijos 
(neautomatinio fokusavimo „Nikkor“ objektyvas), arba tada, kai automatinis fokusavimas 
neduoda norimų rezultatų (55 p.). Norėdami naudoti rankinį fokusavimą, nustatykite 
fotoaparato režimo parinkimo valdiklį ir (arba) objektyvo fokusavimo režimo jungiklį:

• AF-S lenses (AF-S objektyvas): nustatykite 
objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį M.

• AF lenses (AF objektyvas): nustatykite ir 
fotoaparato fokusavimo režimo valdiklį, ir objektyvo 
fokusavimo režimo jungiklį į padėtį M.

• Manual focus lenses (Rankinio fokusavimo 
objektyvas): nustatykite fotoaparato fokusavimo 
režimo jungiklį į padėtį M.

Norėdami fokusuoti rankiniu būdu, sukite objektyvo 
fokusavimo žiedą, kol vaizdo ieškiklio aiškiame, 
matiniame langelyje esantis vaizdas bus sufokusuotas. 
Fotografuoti galima net ir tada, kai vaizdas 
nesufokusuotas.

D Rankinis fokusavimas naudojant AF objektyvą
Naudodami AF objektyvą ir fokusuodami rankiniu būdu, įsitikinkite, ar fotoaparato fokusavimo 
režimo valdiklis nustatytas į padėtį M. Fokusuojant rankiniu būdu, kai fokusavimo režimo valdiklis yra 
nustatytas į padėtį AF, galima sugadinti objektyvą.

A Objektyvas AF-S DX „Nikkor“ 18–105mm f/3,5–5,6G VR (273 p.)
Panašiai kaip ir kiti AF-S objektyvai, objektyvas AF-S DX „Nikkor“ 18–105mm f/3,5–5,6G VR, kuris 
šiame vadove naudojamas kaip pavyzdys, gali būti naudojamas rankiniam fokusavimui tiesiog 
nustačius objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į padėtį M.

Fokusavimo režimo valdiklis
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❚❚ Elektroninis tolimatis
Jei objektyvo didžiausioji diafragma yra f/5,6 arba didesnė, vaizdo 
ieškiklio fokusavimo indikatorius gali būti naudojamas patvirtinti, ar 
sufokusuotas objektas yra pasirinktoje židinio srityje (gali būti 
parinktas bet kuris iš 11 fokusavimo taškų). Kai objektą 
užfiksuosite parinktame židinio taške, iki pusės nuspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką ir sukite objektyvo fokusavimo žiedą, 
kol pasirodys fokusavimo indikatorius (I).  Įsidėmėkite, kad 
fotografuojant 55 puslapyje išvardytus objektus, sufokusavimo 
indikatorius kartais gali atsirasti net ir tada, kai objektas nėra 
sufokusuotas. Prieš fotografuodami patikrinkite židinį vaizdo 
ieškiklyje.

A  Židinio plokštumos padėtis
Norėdami nustatyti atstumą tarp objekto ir fotoaparato, 
matuokite nuo židinio plokštumos žymos E, esančios ant 
fotoaparato korpuso. Atstumas nuo objektyvo tvirtinimo krašto 
iki židinio plokštumos yra 46,5 mm.

Židinio plokštumos žymė

46,5 mm
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Vaizdo kokybė ir dydis
Vaizdo kokybė ir dydis bendrai lemia, kiek vietos kiekviena nuotrauka užima atminties 
kortelėje. Didesnes, geresnės kokybės nuotraukas galima išspausdinti didesnes, bet 
joms reikia ir daugiau atminties, o tai reiškia, kad atminties kortelėje galima bus išsaugoti 
mažiau nuotraukų.

Vaizdo kokybės ir dydžio pakeitimai atsispindi keliose likusiose ekspozicijose, kaip 
rodoma valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje (35 p.).

A Rinkmenų pavadinimai
Nuotraukos išsaugomos kaip vaizdo rinkmenos, kurioms priskiriami tokios formos pavadinimai: 
„DSC_nnnn.xxx,“ kur nnnn yra keturženklis, automatiškai didėjimo tvarka priskiriamas skaičius nuo 
0001 iki 9999, o xxx yra vienas iš šių triraidžių plėtinių: „NEF“ NEF formato vaizdams arba „JPG“ 
JPEG formato vaizdams. NEF ir JPEG formato rinkmenos, įrašytos nustačius „NEF+JPEG“, yra tų 
pačių pavadinimų, bet skirtingų plėtinių. Mažų kopijų, sukurtų mažų vaizdų parinktyje retušavimo 
meniu, pavadinimai prasideda „SSC_“ ir baigiasi plėtiniu „.JPG“ (pvz., „SSC_0001.JPG“), tuo tarpu 
vaizdų, įrašytų naudojant kitas parinktis retušavimo meniu, rinkmenų pavadinimai prasideda „CSC“ 
(pvz., „CSC_0001. JPG“). Vaizdų, įrašytų Shooting menu (Fotografavimo meniu) > Color space 
(Spalvų sritis) > Adobe RGB (167 p.), pavadinimai prasideda brūkšneliu apačioje (pvz., 
„_DSC0001.JPG“). 

Nuotraukos kokybė ir dydis
Large file size (Didelės rinkmenos dydis)

A
ukšta<Im

age quality (Vaizdo kokybė)>
Žem

a

JPEG fine
(puikus)

JPEG normal
(vidutinis)

JPEG basic
(elementarus)

Small file size 
(Mažos 

rinkmenos dydis)
S  M  L

Mažas<Image size (Vaizdo dydis)>Didelis
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Image Quality (Vaizdo kokybė)
Fotoaparatas palaiko šias vaizdo kokybės parinktis (išvardytas mažėjančia tvarka pagal 
vaizdo kokybę ir rinkmenos dydį):

Vaizdo kokybę galima nustatyti paspaudus mygtuką X (QUAL) ir sukant pagrindinį komandų 
ratuką, kol valdymo pulte bus rodomas pageidaujamas nustatymas. Vaizdo kokybę taip 
pat galima nustatyti iš fotografavimo meniu (165 p.).

A NEF (RAW) formato vaizdai
Atkreipkite dėmesį, kad vaizdo dydžio parinktis nedaro įtakos NEF (RAW) formato vaizdų dydžiui. 
Jei jie atidaromi su „Capture NX 2“ programa (ją galima įsigyti atskirai) arba „ViewNX“ (ją rasite 
komplekte), NEF (RAW) vaizdų matmenys yra didelio (L) dydžio vaizdų matmenys.

A NEF (RAW)/NEF+JPEG 
Kai nuotraukos, darytos formatais NEF (RAW) + JPEG fine (puiki), NEF (RAW) + JPEG normal 
(standartinė) arba NEF (RAW) + JPEG basic (elementari), peržiūrimos fotoaparate, bus rodomi tik 
JPEG vaizdai. Kai su šiais nustatymais darytos nuotraukos ištrinamos, bus ištrinti ir NEF bei JPEG 
formato vaizdai. 
Parinkus NEF (RAW) + JPEG vaizdo kokybės parinktį, fotografuoti serijomis esant skirtingoms 
baltos spalvos balanso reikšmėms negalima (191 p.). Pasirinkus nustatymą NEF (RAW) + JPEG, 
fotografavimas serijomis esant skirtingoms baltos spalvos balanso reikšmėms atšaukiamas.

Parinktis Rinkmenos 
tipas Aprašymas

NEF (RAW) NEF

Neapdoroti 12 bitų duomenys iš vaizdo jutiklio yra išsaugomi 
tiesiai į atminties kortelę. Naudokite vaizdams, kurie bus 
apdorojami kompiuteriu. NEF (RAW) formato vaizdų JPEG kopijas 
galima sukurti naudojant retušavimo meniu esančią parinktį NEF 
(RAW) processing (NEF (RAW) aprodojimas) (220 p.) arba 
naudojant programinę įrangą, pavyzdžiui, „ViewNX“ (pateikta) 
arba „Capture NX 2“ (reikia įsigyti atskirai; 240 p.).

JPEG fine (JPEG 
tikslus)

JPEG

JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami glaudinimo 
koeficientą 1:4 (aukštos kokybės vaizdas).

JPEG normal (JPEG 
įprastas 

(numatytasis))
JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami glaudinimo 
koeficientą 1:8 (vidutinės kokybės vaizdas).

JPEG basic 
(elementarus)

JPEG formato vaizdus įrašinėkite naudodami glaudinimo 
koeficientą 1:16 (elementarios kokybės vaizdas).

NEF (RAW)+ JPEG 
fine (tikslus)

NEF/JPEG

Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir 
vienas aukštos kokybės JPEG formato vaizdas. 

NEF (RAW)+ JPEG 
normal (įprastas)

Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir 
vienas įprastos kokybės JPEG formato vaizdas. 

NEF (RAW)+ JPEG 
basic 

(elementarusis)
Įrašomi du vaizdai: vienas NEF (RAW) formato vaizdas ir 
vienas elementarios kokybės JPEG formato vaizdas. 

Mygtukas X (QUAL) Pagrindinis valdymo ratukas Valdymo pultas
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Image Size (Vaizdo dydis) 
Vaizdo dydis matuojamas pikseliais. Galimos šios parinktys.

Vaizdo dydį galima nustatyti paspaudus mygtuką X (QUAL) ir sukant papildomą komandų 
ratuką, kol valdymo pulte bus rodomas pageidaujamas nustatymas. Vaizdo dydį taip pat 
galima nustatyti iš fotografavimo meniu (165 p.).

Atkreipkite dėmesį, kad vaizdo dydžio parinktis nedaro įtakos NEF (RAW) formato vaizdų 
dydžiui. Peržiūrimi kompiuteryje, NEF formato vaizdai yra 4 288 × 2 848 pikselių dydžio.

Image size 
(Vaizdo dydis)

Dydis 
(pikseliais) Apytikslis dydis spausdinant 200 dpi. *

L (numatytasis) 4 288 × 2 848 54,5 × 36,2 cm
M 3 216 × 2 136 40,8 × 27,1 cm
S 2 144 × 1 424 27,2 × 18,1 cm

* Apytikslis dydis spausdinant 200 dpi. Spaudinio dydis coliais lygus pikseliais išreikštam vaizdo 
dydžiui, padalintam iš spausdintuvo skiriamosios gebos, išreikštos taškais coliui 
(dpi, 1 colis = apytiksliai 2,54 cm). Spaudinio dydis mažėja didinant spausdintuvo skiriamąją 
gebą.

Mygtukas X 
(QUAL) 

Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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Atleidimo režimas
Atleidimo režimas nustato, kaip fotoaparatas fotografuos: po vieną nuotrauką, keletą 
nuotraukų iš eilės, su nustatytu užrakto atleidimo uždelsimu arba naudojant nuotolinį 
valdymo pultą. 

Norėdami parinkti atleidimo režimą, spauskite mygtuką I ir sukite pagrindinį komandų 
ratuką, kol valdymo pulte bus rodomas pageidaujamas nustatymas.

A  Atminties buferis
Fotoaparate yra laikinai saugoti skirtas atminties buferis, leidžiantis toliau fotografuoti, kol 
nuotraukos išsaugomos atminties kortelėje. Iš eilės galite padaryti iki 100 nuotraukų; tačiau 
prisiminkite, kad buferiui užsipildžius sumažėja kadrų sparta.
Kol nuotrauka rašoma į atminties kortelę, degs šalia atminties kortelės lizdo dangtelio esanti 
prieigos lemputė. Priklausomai nuo buferyje esančių nuotraukų skaičiaus įrašymas gali trukti nuo 
kelių sekundžių iki kelių minučių. Neišimkite atminties kortelės ir neištraukite arba neatjunkite 
maitinimo šaltinio, kol prieigos lemputė neužges. Jei fotoaparatas išjungiamas, kai buferyje vis dar 
yra duomenų, maitinimas neišsijungs, kol nebaigtas buferyje esančių nuotraukų įrašymas. Jei 
akumuliatorius išsikraus, kai buferyje vis dar yra nuotraukų, išsijungs užrakto atleidimas, ir vaizdai 
bus perkelti į atminties kortelę.

Režimas Aprašymas

8 Vienas kadras

Kiekvieną kartą nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas 
padaro po vieną nuotrauką. Įrašant nuotrauką, degs prieigos 
lemputė; jeigu atminties buferyje lieka pakankamai vietos, galima 
tuoj pat daryti kitą nuotrauką. 

!
Nepertraukiama maža 
sparta

Laikant nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas įrašo 1–
4 kadrus per sekundę (65 p.). * Kadravimo spartą galima parinkti 
esant pasirinktiniam nustatymui d6 (CL mode shooting speed (CL 
režimo fotografavimo sparta); 182 p.).

9
Continuous high-speed 
(Nepertraukiama didelė 
sparta)

Laikant nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, fotoaparatas įrašo iki 
4,5 kadro per sekundę (65 p.). *

$ Automatinis laikmatis Naudokite asmens portretams arba norėdami sumažinti susiliejimą, 
kurį sukelia fotoaparato purtymas (66 p.). 

"
Uždelsimas naudojant 
nuotolinį valdymą

Reikia pasirinktinio nuotolinio valdymo pulto ML-L3. Naudokite 
asmens portretams (68 p.). 

# Greitas reagavimas
Reikia pasirinktinio nuotolinio valdymo pulto ML-L3. Naudokite 
norėdami sumažinti susiliejimą, kurį sukelia fotoaparato purtymas 
(68 p.). 

* Vidutinis kadravimo greitis naudojant EN-EL3e akumuliatorių, rankinis fokusavimas, rankinė arba 
užrakto pirmumo automatinė ekspozicija, užrakto atleidimo sparta 1/250 s arba didesnė, kiti 
nustatymai (išskyrus pasirinktinį nustatymą d6 esant nepertraukiamo, mažos spartos 
fotografavimo režimui) numatytųjų nustatymų reikšmėmis ir atminties buferyje likusi atmintis.

Mygtukas I Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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Nepertraukiamas režimas
Norėdami fotografuoti nustatę ! (nepertraukiamos mažos spartos) ir 9 
(nepertraukiamos didelės spartos) režimus:

1 Parinkite ! arba 9 režimą.
Spauskite mygtuką I ir sukite pagrindinį komandų parinkimo ratuką, kol valdymo 
pulte pasirodys pageidaujamas nustatymas.

2 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas iki galo, fotografavimo 
sparta bus iki 4,5 kadrų per sekundę, fotografuojant nepertraukiamu 
sparčiu režimu, arba tokia sparta, kokia bus nustatyta pasirinktiniuose 
nustatymuose d6 (CL mode shooting speed (Fotografavimo sparta CL režimu), 
182 p.), fotografuojant nepertraukiamu lėtu režimu.

A  Buferio dydis
Kai užrakto atleidimo mygtukas nuspaustas, apytikslis nuotraukų, 
kurios gali būti saugomos atminties buferyje su esamais nustatymais, 
skaičius rodomas vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte esančiuose 
skaitiklių ekranėliuose. Piešinėlyje dešinėje pusėje rodomas ekrano 
vaizdas, kai buferyje likę vietos maždaug 21 nuotraukai.

A Auto image rotation (Automatinis vaizdo sukimas)
Fotoaparato nukreipimas, įrašytas pirmajai nuotraukai padaryti, taikomas visoms tuo pačiu metu 
daromoms nuotraukoms, net jeigu fotoaparatas fotografavimo metu yra pasukamas. Žr. „Auto 
Image Rotation (Automatinis vaizdo pasukimas)“ (205 p.).

A Taip pat žiūrėkite
Informacijos apie nuotraukų, kurias galima padaryti vieno fotografavimo serijos metu, skaičių žr. 
262 p.

Mygtukas I Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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Self-Timer Mode (Automatinio laikmačio režimas) 
($) 
Naudojamas autoportretams arba siekiant sumažinti fotoaparato sujudinimą.

1 Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo.
Pritvirtinkite fotoaparatą prie trikojo arba padėkite jį ant stabilaus lygaus paviršiaus. 

2 Parinkite režimą $.
Spauskite mygtuką I ir sukite pagrindinių komandų parinkimo ratuką, kol valdymo 
pulte pasirodys $.

3 Sukadruokite nuotrauką.
Sukadruokite nuotrauką. Prieš fotografuodami, kai blykstė yra nustatyta P, S, A ar M 
režimu (78 p.), paspauskite mygtuką M, kad blykstė pakiltų, ir palaukite, kol vaizdo 
ieškiklyje pasirodys piktograma M (70 p.). Laikmatis išsijungs, jei paleidus laikmatį 
bus iškelta blykstė.

D Uždenkite vaizdo ieškiklį
Sukadravę nuotrauką, nuimkite vaizdo ieškiklio 
okuliaro taurelę ir įtaisykite pateiktą okuliarą DK-5, 
kaip parodyta. Taip per vaizdo ieškiklį nepateks 
ekspozicijai trukdanti šviesa.

Mygtukas I Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

DK-5 okuliaro dangtelis 
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4 Paleiskite laikmatį.
Norėdami sufokusuoti, pusiau paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką, tuomet spauskite 
mygtuką iki galo, kad įsijungtų automatinis 
laikmatis. Pradės žybčioti automatinio laikmačio lemputė ir pasigirs pypsėjimas. 
Likus dviem sekundėms iki fotografavimo pradžios, automatinio laikmačio lemputė 
nustos mirksėti, o pypsėjimas taps dažnesnis. Esant numatytiems nustatymams, 
užraktas bus atleistas po dešimties sekundžių po to, kai pasileis laikmatis.

Laikmatis nepasileis, jei fotoaparatas nepajėgs sufokusuoti, arba esant kitoms 
sąlygoms, kai užraktas negalės būti atleistas. 

Automatinį laikmatį galima atšaukti parinkus kitą atleidimo režimą. Išjungus fotoaparatą, 
automatinio laikmačio režimas atšaukiamas ir atkuriamas vieno kadro arba 
nepertraukiamo fotografavimo režimas.

D Ilgasis eksponavimas „Bulb“
Veikiant automatinio laikmačio režimui, išlaikymas A yra maždaug 1/10 sekundės.

A Taip pat žiūrėkite
Informacijos, kaip keisti laikmačio veikimo trukmę ir kaip parinkti nuotraukų, kurios bus daromos, 
skaičių, žr. skyrių apie pasirinktinį nustatymą c3 (Self-timer (Automatinis laikmatis), 179 p.). 
Informacijos, kaip įjungti pypsėjimą, kai laikmatis skaičiuoja laiką atgal, žr. skyriuje apie pasirinktinį 
nustatymą d1 (Beep (Pypsėjimas), 180 p.).
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Pasirinktinio nuotolinio valdymo pulto 
naudojimas (#)
Asmens portretams daryti naudokite pasirinktinį nuotolinio valdymo pultą ML-L3 (241 p.) 
arba valdykite fotoaparatą nuotoliniu būdu. 

D Prieš pradedant naudoti nuotolinio valdymo pultą
Prieš pirmą kartą panaudodami nuotolinio valdymo pultą, nuimkite skaidrią plastikinę izoliacinę 
akumuliatoriaus plėvelę.

1 Sumontuokite fotoaparatą ant trikojo.
Pritvirtinkite fotoaparatą prie trikojo arba padėkite jį ant stabilaus lygaus paviršiaus.

2 Parinkite režimą " arba #.
Spauskite mygtuką I ir sukite pagrindinį komandų ratuką, kad pasirinktumėte 
vieną iš šių režimų:

Fotoaparatas ims veikti parengties režimu. Esant numatytiems nustatymams, 
maždaug minutę neatliekant jokių veiksmų, bus atkurtas vieno kadro arba 
nepertraukiamo fotografavimo režimas.

3 Sukadruokite nuotrauką.
Sukadruokite nuotrauką. Jeigu įjungtas automatinis fokusavimas, fokusavimui 
nustatyti galima naudoti fotoaparato užrakto atleidimo mygtuką, nors nuotolinio 
valdymo pulte užraktui atleisti galima naudoti tik užrakto atleidimo mygtuką. 

Režimas Aprašymas

"
Uždelsimas naudojant 
nuotolinį valdymą 

Užraktas atleidžiamas maždaug po 2 s, po to, kai 
paspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas nuotolinio 
valdymo pulte.

# Spartusis nuotolinis valdymas Užraktas atleidžiamas paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

Mygtukas I Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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4 Uždenkite vaizdo ieškiklį
Sukadravę nuotrauką, nuimkite vaizdo 
ieškiklio okuliaro taurelę ir įtaisykite 
pateiktą okuliarą DK-5, kaip parodyta. 
Taip per vaizdo ieškiklį nepateks 
ekspozicijai trukdanti šviesa.

5 Fotografuokite.
Nukreipkite nuotoliniame valdymo pulte ML-L3 esantį 
siųstuvą į fotoaparate esantį infraraudonųjų spindulių 
imtuvą ir spauskite pulte ML-L3 esantį užrakto atleidimo 
mygtuką. Esant nuotoliniu būdu valdomam uždelsimo 
režimui, maždaug dvi sekundes prieš atleidžiant užraktą 
užsidegs automatinio laikmačio lemputė. Esant 
sparčiajam nuotoliniu būdu valdomam režimui, automatinio laikmačio lemputė ims 
žybčioti atleidus užraktą. Automatinio fokusavimo režimų meniu parinkus AF-A arba 
AF-S, (54 p.), jeigu fotoaparatas nepajėgs sufokusuoti, fotoaparatas grįš į parengties 
režimą neatleisdamas užrakto. Fotoaparatas atleis užraktą nesufokusavęs vaizdo 
esant rankiniam fokusavimo režimui, jei automatinio fokusavimo režimu bus 
parinkta AF-C, arba jei fotoaparatas jau buvo sufokusuotas naudojant fotoaparato 
užrakto atleidimo mygtuką (žr. 3 žingsnį).

Nuotolinio valdymo režimą galima atšaukti parinkus kitą atleidimo režimą. Vieno kadro 
arba nepertraukiamo fotografavimo režimas bus atkurtas, jei fotoaparatas bus išjungtas 
arba maždaug minutę nebus atliekami jokie veiksmai.

D Integruotosios blykstės naudojimas
Jei reikia blykstės, fotoaparatas reaguos į užrakto atleidimo mygtuko nuotoliniame valdymo pulte 
ML-L3 paspaudimą tik tada, kai blykstė bus įkrauta. i, k, n ir o režimais blykstė pradės krautis 
parinkus uždelsimą nuotoliniu valdymo pultu arba spartųjį nuotolinio valdymo režimą; blykstei 
įsikrovus, paspaudus užrakto alteidimo mygtuką nuotoliniame valdymo pulte ML-L3, prireikus ji 
automatiškai iššoks ir blykstels. P, S, A ir M režimais pakeliant blykstę dviejų sekundžių laiko 
skaičiavimo atgal metu, kai veikia uždelsimo režimas naudojant nuotolinį valdymą, dvejų sekundžių 
laikmačio skaičiavimas bus atšauktas. Norėdami vėl įjungti laikmatį, palaukite, kol įsikraus blykstė, 
tuomet spauskite užrakto atleidimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte ML-L3.
Blykstės sinchronizacijos režimais, kai galimas raudonų akių efekto mažinimas ir kai atleidžiamas 
užraktas, maždaug vienai sekundei užsidegs raudonų akių efekto mažinimo lemputė. Parinkus 
delsos nuotolinį režimą – dviem sekundėms užsidegs automatinio laikmačio lemputė, taip pat 
raudonų akių efekto mažinimo lemputė. Ji, norint mažinti raudonų akių efektą, matoma vieną 
sekundę prieš tai, kai atleidžiamas užraktas.

A Taip pat žiūrėkite
Informacijos, kaip parinkti, kiek laiko fotoaparatas veiks parengties režimu, kol bus atšauktas 
nuotolinio valdymo režimas, žr. skyriuje apie pasirinktinį nustatymą c5 (Remote on duration 
(Nuotolinio valdymo režimo veikimo trukmė, 180 p.). Informacijos, kaip kontroliuoti pypsėjimą, 
girdimą naudojant nuotolinį valdymą, žr. skyriuje apie pasirinktinį nustatymą d1 (Beep (Pypsėjimas), 
180 p.).

DK-5 okuliaro dangtelis 
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Integruotosios blykstės naudojimas
Fotoaparatas palaiko įvairius blykstės režimus, skirtus fotografuoti prastai apšviestus 
arba fone esančius objektus. 

❚❚ Naudojimasis integruotąja blykste: režimai i, k, n ir o

1 Pasirinkite fotografavimo režimą.
Sukite režimų parinkimo ratuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.

2 Pasirinkite blykstės režimą.
Spauskite mygtuką M ir sukite, kol valdymo pulte pasirodys pageidaujamas blykstės 
režimas (71 p.).

3 Fotografuokite.
Pusiau nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką, 
prireikus blykstė iššoks ir fotografuojant blykstels.

❚❚ Naudojimasis integruota blykste: P, S, A ir M režimai

1 Pasirinkite fotografavimo režimą.
Sukite režimų parinkimo ratuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą režimą.

2 Pakelkite veidrodį.
Norėdami pakelti blykstę, spauskite mygtuką M.

3 Pasirinkite blykstės režimą.
Spauskite mygtuką M ir sukite, kol valdymo pulte pasirodys pageidaujamas blykstės 
režimas (71 p.). 

4 Parinkite matavimo būdą ir nustatykite ekspoziciją.

5 Fotografuokite.
Kiekvieną kartą fotografuojant, blykstels blykstė.

Mygtukas M
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Blykstės režimas
Spauskite mygtuką M ir sukite pagrindinį komandų parinkimo ratuką, kol valdymo pulte 
pasirodys pageidaujamo blykstės režimo piktograma.

Valdymo pulte rodomas esamas blykstės režimas, kaip parodyta toliau.

A Galinės diafragmos sinchronizacija
Paprastai blykstė blykstelėja, kai tik atsidaro užraktas („priekinės diafragmos sinchronizavimas“; 
žr. toliau kairėje). Esant galinės diafragmos sinchronizavimui, blykstė blykstelėja prieš pat 
užsidarant užraktui, sukurdama šviesos srauto efektą už judančių objektų.

Mygtukas M Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

Y (red-eye reduction) (raudonų akių efekto mažinimas): naudokite 
portretams daryti. Raudonų akių efekto mažinimo lemputė užsidega prieš 
blykstelėjant blykstei, sumažindama raudonų akių efektą.
j (off) (išjungta): blykstė neveikia, net esant prastam apšvietimui arba kai 
objektas yra fone.

SLOW (slow sync) (LĖTAS (lėtas sinchronizavimas)): užrakto atleidimo 
sparta automatiškai sumažėja, kad būtų užfiksuotas foninis apšvietimas naktį 
arba esant menkam apšvietimui. Naudokite norėdami portretuose matyti foninį 
apšvietimą.

REAR (rear-curtain sync) (GALINIS (galinės diafragmos 
sinchronizavimas)): blykstė blykstelėja prieš pat užsidarant užraktui 
(žr. toliau). Jei ši piktograma nerodoma, blykstė blykstelės tuoj pat, kai tik 
atsidarys užraktas.

AUTO (auto flash) (AUTOMATINIS (automatinė blykstė)): kai apšvietimas 
yra menkas arba objektas yra apšviestas foninio apšvietimo, prireikus blykstė 
iššoka automatiškai, kai tik pusiau paspaudžiamas užrakto atleidimo 
mygtukas.

Priekinės diafragmos 
sinchronizacija

Galinės diafragmos 
sinchronizacija
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Blykstės režimai priklauso nuo režimo parinkimo ratuku šiuo metu parinkto režimo.

* Rodoma SLOW (LĖTAS), atleidus mygtuką M.

i, k, n o

Auto (automatinė) Automatinis+lėtas sinchronizavimas

Automatinis+
raudonų akių

efekto
mažinimas

Išjungta Išjungta

Automatinis+
lėtas 
sinchronizavimas+
raudonų akių 
efekto
mažinimas

P, A S, M
Detalių paryškinimo blykstė Detalių paryškinimo blykstė

Raudonų
akių efekto
mažinimas

Galinė diafragma+ 
lėtas 
sinchronizavimas *

Raudonų
akių efekto
mažinimas

Galinės 
diafragmos 
sinchronizacija

Lėtas
sinchronizav

imas+
raudonų

akių efekto
mažinimas

Lėta 
sinchronizacija
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❚❚ Integruotosios blykstės nuleidimas
Norėdami taupyti energiją, kai blykstė nenaudojama, 
nuspauskite ją švelniai žemyn, kol fiksatorius užsifiksuos.

A Integruotoji blykstė
Naudokite su objektyvu, turinčiu procesorių, esant 18–300 mm židinio nuotoliui, arba su objektyvu 
be procesoriaus, esant 18–200 mm židinio nuotoliui (232 p.; atkreipkite dėmesį, kad automatinės 
blykstės lygio kontrolė galima tik naudojant objektyvą su procesoriumi). Nuimkite objektyvo blendę, 
kad nebūtų šešėlių. Objektyvas, kuris užstoja objektą nuo raudonų akių efekto mažinimo lemputės, 
gali trukdyti mažinti raudonų akių efektą. Mažiausiasis blykstės veikimo diapazonas – 60 cm, 
blykstė negali būti naudojama makropriartinimo objektyvo makrodiapazone. 

Jei blykstė veikia ! arba 9 režimu, (65 p.), kiekvieną kartą paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką, bus paradoma tik viena nuotrauka.

Užrakto atleidimas gali būti trumpai išjungtas, siekiant apsaugoti blykstę, kai ji naudojama iš eilės 
keliems vaizdams fotografuoti. Vėl naudoti blykstę galima po trumpos pertraukos. 

A Taip pat žiūrėkite
Žiūrėkite 198 p., jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip užfiksuoti blykstės reikšmę pamatuotam 
objektui, prieš iš naujo sukomponuodami nuotrauką.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti lėčiausią įmanomą užrakto išlaikymą naudojant 
blykstę, ieškokite skyriuje „Pasirinktinis nustatymas e1“ (Flash shutter speed (Blykstės išlaikymo 
greitis), 185 p.). Daugiau informacijos apie integruotosios blykstės naudojimą valdiklio režimu rasite 
skyriuje „Pasirinktinis nustatymas e2“ (Flash cntrl for built-in flash (Integruotosios blykstės 
valdymas), 185 p.). Informacijos, kaip iš anksto peržiūrėti blykstės poveikius, žr. skyriuje apie 
pasirinktinį nustatymą e3 (Modeling flash (Modeliuojanti blykstė), 191 p.).

Daugiau apie integruotąją blykstę, įskaitant blykstės kontrolę (265 p.), užrakto sinchronizavimo 
spartą (265 p.) ir veikimo ribas (266 p.) žr. priedą. Informacijos apie papildomus blyksčių įrenginius, 
žr. (233 p.).



74

h

ISO jautrumas
ISO jautrumas yra juostos spartos skaitmeninis ekvivalentas. Kuo didesnis 
ISO jautrumas, tuo mažiau šviesos reikia ekspozicijai, leidžiant trumpesnius išlaikymus 
arba mažesnes diafragmas. 

ISO jautrumo reikšmes galima keisti, kad jos maždaug atitiktų ISO 200 ir ISO 3200 
jautrumą, žingsniais, atitinkančiais 1/3 EV. Konkrečiais atvejais ISO jautrumą galima 
sumažinti iki mažiau nei ISO 200, maždaug 0,3 EV (S, atitinka ISO 160), 0,7 EV 
(T, atitinka ISO 125) arba 1,0 EV (U, atitinka ISO 100), arba padidinti virš ISO 
3200, maždaug 0,3 EV (P, atitinka ISO 4000), 0,7 EV (Q, atitinka ISO 5000) arba 
1,0 EV (R, atitinka ISO 6400). Automatiniame ir vaizdų režimais taip pat siūloma 
parinktis AUTO (AUTOMATINIS) (numatytasis nustatymas), kuris leidžia fotoaparatui 
automatiškai nustatyti ISO jautrumą pagal apšvietimo sąlygas. Parinkus nustatymą AUTO 
(AUTOMATINIS), valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje rodoma 01.

ISO jautrumą galima nustatyti paspaudus mygtuką W (ISO) ir sukant pagrindinį komandų 
ratuką, kol valdymo pulte bus rodomas pageidaujamas nustatymas. ISO jautrumą taip 
pat galima nustatyti iš fotografavimo meniu (165 p.).

A Auto (Automatinis)
Jeigu, kitu režimu parinkus ISO jautrumą 01, režimo parinkimo ratukas pasukamas ties 
padėtimi P, S, A ar M, bus atkurtas paskutinį kartą režimu P, S, A ar M parinktas ISO jautrumas.

A  Hi 0.3–Hi 1 (Hi 0,3–Hi 1)
Jei nuotraukoms daryti naudojami šie nustatymai, kyla didesnis triukšmo ir spalvų iškraipymo 
pavojus.

A Taip pat žiūrėkite
Informacijos, kaip įjungti ISO jautrumo valdymą režimais P, S, A ar M, žr. 78 p. Daugiau informacijos 
apie High ISO NR (Didelio ISO triukšmo slopintuvas) parinkties fotografavimo meniu naudojimą 
triukšmui mažinti, kai ISO jautrumas didelis, ieškokite 165 p.

Mygtukas W (ISO) Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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Nustatymas iš naujo dviem mygtukais
Toliau išvardytus fotoaparato nustatymus galima atkurti į 
numatytuosius nustatymus maždaug dvi sekundes laikant 
kartu nuspaudus mygtukus E ir B (šie mygtukai pažymėti 
žaliais taškais). Atkuriant nustatymus, ekranas trumpai 
išsijungia. Pasirinktiniai nustatymai nepasikeičia.

F

1 Jeigu pasirinktiniam nustatymui a1 (Auto-area mode (Automatinis srities režimas)) yra parinktas 
Auto-area (Automatinė sritis), fokusavimo taškas nebus rodomas.

2 Likusių ekspozicijų skaičius vėl nustatomas ties nuliu. Fotografavimo serijomis žingsnis vėl 
nustatytas, kad būtų 1 EV (fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis/su blykste) 
arba 1 (fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis).

A Default settings (Numatytieji nustatymai)
Numatytųjų nustatymų sąrašą rasite 258–261 p.

Mygtukas E

Mygtukas B

Parinktis Numatytoji
Image quality (Vaizdo kokybė) 
(62 p.)

JPEG normal 
(JPEG įprasta)

Image size (Vaizdo dydis) 
(63 p.) L

Release mode (Atleidimo 
režimas) (64 p.) Vienas kadras

ISO sensitivity (ISO jautrumas) (74 p.)

Automatinis ir vaizdų režimai Auto 
(automatinė)

P, S, A, M 200
White balance (Baltos spalvos 
balansas) (95 p.)

Auto 
(automatinė)

Tikslinimas (97 p.) 0
Spalvų temperatūra (99 p.) 5000 K

Nuotraukos kontrolės 
modifikacijos (110 p.) None (nėra)

Automatinio fokusavimo 
režimas (54 p.) AF-A

Automatinio fokusavimo režimas (tiesioginė 
peržiūra)

k, o
Face-priority 

(Veido aptikimo 
pirmumas)

i, j, l, m, P, S, A, M
Wide area (Plati 

sritis)

n
Normal area 

(Normali sritis)

Parinktis Numatytoji
Fokusavimo taškas (56 p.) 1 Centras
Matavimas (87 p.) Matrica
AE/AF fiksavimo laikiklis (88, 
200 p.) Išjungta

Lanksčioji programa (80 p.) Išjungta
Ekspozicijos kompensavimas
fotografavimo meniu (90 p.) Išjungta

Blykstės kompensavimas 
(91 p.) Išjungta

Fotografavimas serijomis 
(92 p.) Išjungta 2

FV lock (FV fiksavimas) 
(198 p.) Išjungta

Blykstės režimas (71 p.)

i, k, n

Automatinis 
priekinės 

diafragmos 
sinchronizavimas

o
Automatinis lėtas 
sinchronizavimas

P, S, A, M
Priekinės 

diafragmos 
sinchronizacija

Multiple exposure (Daugkartinė 
ekspozicija) (121 p.) Išjungta
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P, S, A ir M režimai
P, S, A ir M režimai leidžia kontroliuoti įvairius sudėtingus nustatymus, įskaitant užrakto 
spartą ir diafragmą, matavimą, blykstės kompensavimą ir baltos spalvos balansą.

Shutter Speed and Aperture Lock (Užrakto išlaikymo ir diafragmos fiksavimas).......... 78
Režimas P (Programmed Auto) (Užprogramuotas automatinis) ............................. 80
Režimas S (Shutter-Priority Auto) (Automatinis užrakto pirmumas) ....................... 81
Režimas A (Aperture-Priority Auto) (Automatinis diafragmos pirmumas) ............... 82
Režimas M (Manual) (Rankinis) .............................................................................. 83

Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas) .................................................................. 85

Ekspozicija ...................................................................................................................... 87
Matavimas............................................................................................................... 87
Autoexposure Lock (Automatinės ekspozicijos fiksavimas) (tik P, S ir A režimai)... 88
Ekspozicijos kompensavimas ................................................................................. 90
Blykstės kompensavimas........................................................................................ 91
Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis ... 92

White Balance (Baltos spalvos balansas).................................................................... 95
Baltos spalvos balanso tikslinimas.......................................................................... 97
Spalvinės temperatūros parinkimas ........................................................................ 99
Preset Manual (Iš anksto nustatytas rankinis) ........................................................ 100

Režimai nuotraukų kokybei reguliuoti.......................................................................... 108
Set Picture Control (Nustatykite nuotraukų kokybės reguliavimo režimą) .............. 109
Veikiančio režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, keitimas............................. 110
Pasirinktinio režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, sukūrimas ...................... 113
Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, bendrasis naudojimas....................... 115
Darbas su pasirinktiniais režimais, skirtais nuotraukų kokybei reguliuoti ................ 117

Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas) ........................................... 119

Multiple Exposure (Daugkartinė ekspozicija) .............................................................. 121

Įrenginys GP-1 GPS........................................................................................................ 124
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Shutter Speed and Aperture Lock 
(Užrakto išlaikymo ir diafragmos 
fiksavimas)
P, S, A ir M režimai leidžia įvairiu lygiu kontroliuoti užrakto spartą ir 
diafragmą:

 

D Objektyvo diafragmos žiedai
Naudodami objektyvą su procesoriumi, kuriame įrengtas diafragmos žiedas (228 p.), 
užfiksuokite diafragmos žiedą ties minimalia diafragma (didžiausiu f skaičiumi). G tipo objektyvuose 
nėra diafragmos žiedo.

Objektyvą be procesoriaus galima naudoti parinkus tik ekspozicijos režimą M, kai diafragmą 
galima reguliuoti rankiniu būdu, naudojant objektyvo diafragmos žiedą (esant kitiems režimams, 
užrakto atleidimas bus išjungtas). Negalima naudoti fotoaparato ekspozicijos matavimo, 
automatinės ISO jautrumo kontrolės ir įvairių kitų funkcijų (165 p.).

A Taip pat žiūrėkite
Naudokite parinktį ISO sensitivity auto control (ISO jautrumo automatinė kontrolė), esančią 
fotografavimo meniu (165 p.), kad įjungtumėte automatinę ISO jautrumo kontrolę P, S, A ir M režimais. 
Pasirinktinis nustatymas b1 (EV steps for exposure cntrl. (EV žingsniai ekspozicijos kontroliuoti); 
177 p.) apsprendžia žingsnių, naudojamų užrakto spartai ir diafragmos nustatymui, dydį. 
Pasirinktinis nustatymas f5 (Customize command dials (Pasirinktinių komandų ratukai); 201 p.) 
apsprendžia, kokias funkcijas atlieka pagrindinių ir papildomų komandų ratukai, nustatant užrakto 
spartą ir diafragmą.

Režimas Aprašymas

P
Programuojamas 
automatinis
(80 p.)

Fotoaparatas nustato užrakto išlaikymą ir diafragmą taip, kad 
ekspozicija būtų geriausia. Rekomenduojama naudoti 
momentinėms nuotraukoms ir tada, kai trūksta laiko reguliuoti 
fotoaparato nustatymus.

S
Automatinis užrakto 
pirmumas (81 p.)

Vartotojas pasirenka užrakto išlaikymą; fotoaparatas parenka 
diafragmą, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Naudojama 
norint sustabdyti arba sulieti judantį vaizdą.

A
Automatinis diafragmos 
pirmumas (82 p.)

Vartotojas pasirenka diafragmą; fotoaparatas parenka užrakto 
išlaikymą, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Naudokite sulieti 
foną arba sufokusuoti tiek pirmą planą, tiek foną.

M Rankinis (83 p.)
Vartotojas reguliuoja ir užrakto išlaikymą, ir diafragmą. 
Ilgalaikėms ekspozicijoms nustatykite užrakto spartą ties „A“ 
arba „&“.
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A Shutter Speed and Aperture Lock (Užrakto išlaikymo ir diafragmos fiksavimas)
Tokią pačią ekspoziciją galima pasiekti esant skirtingoms užrakto spartos ir diafragmos 
kombinacijoms. Dideli užrakto spartos nustatymai ir didesni diafragmos nustatymai sustabdo 
judančius objektus ir sušvelnina fono detales, tuo tarpu lėtesnė užrakto sparta ir mažesnė diafragma 
sulieja judančius objektus ir paryškina fono detales.

(Prisiminkite: didesnis f skaičius reiškia mažesnę diafragmą.)

Trumpas išlaikymas 
(1/1 600 sekundžių)

Ilgas išlaikymas (1 sekundė)

Maža diafragma (f/36) Didelė diafragma (f/3)

Valdymo pultas

DiafragmaUžrakto išlaikymas
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Režimas P (Programmed Auto) (Užprogramuotas 
automatinis)
Šiuo režimu fotoaparatas automatiškai nustato užrakto spartą ir diafragmą optimaliai 
ekspozicijai beveik visose situacijose. Šis režimas rekomenduojamas momentinėms 
nuotraukoms ir tuomet, kai norite, kad fotoaparatas pats nustatytų užrakto išlaikymą ir 
diafragmą. Fotografavimas užprogramuotu automatiniu režimu:

1 Pasukite režimo parinkimo ratuką į 
padėtį P.

2 Nukreipkite fotoaparatą į vaizdą, sufokusuokite ir fotografuokite.

A  Lanksčioji programa
Režimu P sukant pagrindinį komandų ratuką, galima parinkti įvairias 
užrakto spartos ir diafragmos kombinacijas (lanksčioji programa). 
Norėdami parinkti didelius diafragmos nustatymus (mažus f skaičius), 
kurie sulieja fono detales, arba didelius užrakto spartos nustatymus, 
kurie sustabdo judesį, sukite pagrindinį komandų ratuką į dešinę. 
Norėdami parinkti mažus diafragmos nustatymus (didelius f skaičius), 
kurie padidina ryškumo gylį, arba lėtus užrakto spartos nustatymus, kurie 
sulieja judesį, sukite pagrindinį komandų ratuką į kairę. Su visais 
deriniais pasiekiama tokia pati ekspozicija. Veikiant lanksčiajai 
programai, valdymo pulte pasirodo piktograma U. Norėdami atkurti 
numatytuosius užrakto spartos ir diafragmos nustatymus, sukite 
pagrindinį komandų ratuką, kol piktograma dings, tuomet parinkite kitą 
režimą arba išjunkite fotoaparatą.

A Taip pat žiūrėkite
Daugiau informacijos apie integruotą ekspozicijos programą žiūrėkite 263 p.

Režimo parinkimo ratukas 

Pagrindinis
valdymo ratukas
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Režimas S (Shutter-Priority Auto) (Automatinis 
užrakto pirmumas)
Automatinio užrakto pirmumo režimu jūs pasirenkate užrakto išlaikymą, o fotoaparatas 
automatiškai nustato diafragmą, kuri užtikrins geriausią ekspoziciją. Norėdami sustabdyti 
veiksmą, parinkite mažesnį užrakto išlaikymą, norėdami atvaizduoti judesį suliejant 
judamus objektus, padidinkite užrakto išlaikymą. Fotografavimas automatiniu užrakto 
pirmumo režimu:

1 Pasukite režimo parinkimo ratuką į 
padėtį S.

2 Parinkite užrakto išlaikymą.
Norėdami įjungti ekspozicijos 
matavimą, pusiau nuspauskite užrakto 
atleidimo mygtuką ir sukite pagrindinį 
komandų ratuką, kad parinktumėte 
pageidaujamą užrakto spartą nuo 30 s 
iki 1/4 000 s.

3 Nukreipkite fotoaparatą į vaizdą, 
sufokusuokite ir fotografuokite.

A Taip pat žiūrėkite
Žr. 255 p., kuriame rasite informacijos, ką daryti, jei užrakto spartos ekranuose pasirodo žybsinčios 
piktogramos „A“ arba „&“.

Režimo parinkimo ratukas 

Pagrindinis 
valdymo ratukas 
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Režimas A (Aperture-Priority Auto) (Automatinis 
diafragmos pirmumas)
Norėdami kontroliuoti ryškumo gylį (žr. toliau), automatinio diafragmos pirmumo režimu 
parinkite diafragmos reikšmę, kol fotoaparatas automatiškai parinks užrakto spartą, kuri 
užtikrins optimalią ekspoziciją. Fotografavimas automatiniu diafragmos pirmumo režimu:

1 Pasukite režimo parinkimo ratuką į 
padėtį A.

2 Parinkite diafragmą.
Norėdami įjungti ekspozicijos matavimą, 
pusiau nuspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką ir sukite pagalbinį komandų 
ratuką, kad parinktumėte pageidaujamą 
objektyvo diafragmos reikšmę nuo 
minimalios iki maksimalios.

3 Nukreipkite fotoaparatą į vaizdą, sufokusuokite ir fotografuokite.

A Ryškumo gylis
Ryškumo gylis – tai atstumas, per kurį objektai sufokusuojami už ir priešais fokusavimo tašką. 
Didelės diafragmos reikšmės (maži f skaičiai) mažina ryškumo gylį, suliejant už ir priešais pagrindinį 
objektą esančius objektus. Mažos diafragmos reikšmės (dideli f skaičiai) didina ryškumo gylį, 
paryškinant fone ir pirmame plane esančias detales (atkreipkite dėmesį, kad ryškumo gylį veikia ir 
kiti veiksniai, pavyzdžiui, židinio atstumas ir fokusavimo atstumas). Maži ryškumo gyliai paprastai 
naudojami darant portretus, kad būtų sulietos fono detalės, o dideli ryškumo gyliai – darant peizažų 
nuotraukas, kad būtų sufokusuotas fonas ir pirmas planas.

Norėdami iš anksto peržiūrėti ryškumo gylį, spauskite ir laikykite nuspaudę 
ryškumo gylio išankstinės peržiūros mygtuką. Objektyvas bus sustabdytas 
ties esama diafragmos reikšme, leidžiant vaizdo ieškiklyje peržiūrėti 
ryškumo gylį.

Režimo parinkimo ratukas 

Papildomų 
komandų ratukas 

Ryškumo gylio 
peržiūros mygtukas 
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Režimas M (Manual) (Rankinis)
Rankinės ekspozicijos režimu galite reguliuoti ir užrakto išlaikymą, ir diafragmą. 
Fotografavimas rankinės ekspozicijos režimu:

1 Pasukite režimo parinkimo ratuką į 
padėtį M.

2 Pasirinkite diafragmą ir užrakto išlaikymą.
Tikrindami ekspoziciją elektroniniame analogo ekspozicijos ekrane (84 p.), sukite 
pagrindinį komandų ratuką, kad parinktumėte užrakto spartą, ir sukite pagalbinį 
komandų ratuką, kad parinktumėte diafragmą. Užrakto spartą galima nustatyti nuo 
30 s iki 1/4 000 s, arba užraktą galima palikti atidarytą neribotą laiką ilgalaikei 
ekspozicijai (A arba &, 85 p.). Objektyvo diafragmą galima nustatyti nuo 
minimalios iki maksimalios reikšmės.

3 Nukreipkite fotoaparatą į vaizdą, sufokusuokite ir fotografuokite.

Režimo parinkimo ratukas 

Papildomų komandų ratukas 

Pagrindinis valdymo ratukas 

Diafragma

Užrakto išlaikymas
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A Elektroninis analoginis ekspozicijos rodymas
Jeigu uždėtas objektyvas su procesoriumi ir parinkta kita, ne A ar & užrakto sparta, vaizdo 
ieškiklyje, elektroniniame analogo ekspozicijos ekrane, rodoma, ar esant dabartiniams 
nustatymams nuotrauka bus per mažai, ar per daug eksponuota. Priklausomai nuo pasirinktos 
funkcijos pasirinktiniuose nustatymuose b1 (EV steps for exposure cntrl. (Ekspozicijos valdymas 
EV žingsniais) 177 p.) ekspozicijos neatitikimas yra pateikiamas žingsniais: 1/3 EV, 1/2 EV arba 1 EV. 
Jei bus viršytos ekspozicijos matavimo sistemos ribos, ekranas ims žybčioti.

A Taip pat žiūrėkite
Jei pasirinktiniame nustatyme f7 pasirinkta (V) (numatytasis nustatymas) 
(Reverse indicators (Eigos indikatoriai), 201), teigiamos ekspozicijos indikatorių vaizdo ieškiklyje ir 
fotografavimo informacijos ekrano reikšmės rodomos kairėje, o neigiamos – dešinėje. Nurodykite 

(W), jei norite, kad neigiamos reikšmės būtų rodomos kairėje, o teigiamos 
dešinėje.

Pasirinktinis nustatymas b1, nustatytas 1/3 žingsnio

Geriausia ekspozicija Nepakankamo ekspozicijos 
dydis yra 1/3 EV

Perteklinės ekspozicijos 
dydis yra 2 EV
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❚❚  Ilgalaikės ekspozicijos (tik M režimas)
Užrakto spartos nustatymus „A“ ir „&“ galima naudoti judančių šviesų, žvaigždžių, 
nakties vaizdų ar fejerverkų ilgalaikės ekspozicijos nuotraukoms daryti. Norėdami 
išvengti susiliejimo, kuris atsiranda judinant fotoaparatą, naudokite trikojį ir pasirinktinį 
nuotolinio valdymo pultą (241 p.) arba nuotolinį kabelį (241 p.).

1 Fotoaparato paruošimas.
Pritvirtinkite fotoaparatą prie trikojo arba padėkite ant stabilaus lygaus paviršiaus. 
Naudokite visiškai įkrautą akumuliatorių arba pasirinktinį kintamosios srovės 
adapterį, kad energijos užtektų visam ekspozicijos laikui. Atkreipkite dėmesį, kad 
esant ilgoms ekspozicijoms, gali pasitaikyti triukšmo; prieš fotografuodami, 
parinkite On (Įjungta) fotografavimo meniu parinktyje Long exp.NR (Ilgos 
ekspozicijos NR) (165 p.). Jei naudojate papildomą nuotolinį kabelį, pritvirtinkite jį 
prie fotoaparato.

2 Pasukite režimo parinkimo ratuką į 
padėtį M.

3 Parinkite užrakto išlaikymą.
Pusiau nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad 
įsijungtų ekspozicijos matavimas ir sukite pagrindinį 
komandų ratuką, kol užrakto spartos ekrane pasirodys 
„A“. Užrakto spartai „&“, parinkę užrakto spartą, 
nustatykite uždelstą nuotolinį valdymą arba sparčiojo 
nuotolinio valdymo režimą (64 p.).

Užrakto išlaikymas Aprašymas

A

Laikant nuspaustą užrakto atleidimo mygtuką, užraktas lieka atidarytas. 
Kad būtų išvengta suliejimo, rekomenduojame naudoti trikojį ir papildomą 
nuotolinį kabelį.

&

Reikia pasirinktinio nuotolinio valdymo pulto ML-L3 (241 p.). Parinkite 
režimą M, nustatykite užrakto spartą ties padėtimi „A“ ir parinkite 
uždelstą nuotolinį valdymą arba sparčiojo nuotolinio valdymo režimą (68 p.). 
Užraktas atidaromas nuotolinio valdymo pulte paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką; jis lieka atidarytas trisdešimt minučių arba tol, kol antrą kartą 
nepaspaudžiamas užrakto atleidimo mygtukas.

Režimo parinkimo ratukas 
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4 Atidarykite užraktą.
A: sufokusavę iki galo nuspauskite fotoaparato arba nuotolinio kabelio užrakto 
atleidimo mygtuką. Spauskite užrakto atleidimo mygtuką, kol bus baigta 
ekspozicija.

&: iki galo nuspauskite nuotolinio valdymo pulto užrakto atleidimo mygtuką. 
Užraktas atsidarys tuoj pat (spartusis nuotolinis valdymas) arba po dviejų 
sekundžių po to, kai bus paspaustas užrakto atleidimo mygtukas (uždelstas 
nuotolinis valdymas), ir liks atidarytas tol, kol bus dar kartą paspaustas šis 
mygtukas.

5 Uždarykite užraktą.
A: patraukite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko.

&: iki galo nuspauskite nuotolinio valdymo pulto užrakto atleidimo mygtuką. 
Fotografavimas automatiškai baigiamas po trisdešimties minučių.

Ekspozicijos trukmė: 35 s
Diafragma: f/25
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Ekspozicija
Matavimas
Matavimo būdas lemia, kaip fotoaparatas nustato ekspoziciją. Galimos šios parinktys:

Norėdami parinkti matavimo būdą, 
spauskite mygtuką Z ir sukite pagrindinį 
komandų ratuką, kol bus rodomas 
pageidaujamas režimas.

A 3D spalvinis matricinis matavimas II
Matuojant matricą, ekspozicija nustatoma su 420 segmentų RGB jutikliu. Norėdami gauti rezultatus 
su diapazono informacija, naudokite G arba D tipo objektyvą (3D spalvinės matricos matavimas II; 
228 p.). Kituose objektyvuose su procesoriumi 3D diapazono informacija neįtraukta (spalvinės 
matricos matavimas II).

Būdas Aprašymas

a
3D spalvota 
matrica II

Rekomenduojama daugeliu atvejų; parenkama automatiškai automatiniame ir 
vaizdo režimais. Fotoaparatas išmatuoja kadro plotį ir nustato ekspoziciją pagal 
ryškumo pasiskirstymą, spalvą, atstumą ir kompoziciją, kad būtų gaunamas 
natūralus vaizdas.

Z Centruotas

Fotoaparatas matuoja visą kadrą, bet didžiausią svorį priskiria centrinei sričiai 
(numato 8 mm apskritimą kadro centre; galima parinkti naudojant pasirinktinį 
nustatymą b3, Center-weighted area (Centruota sritis), 178 p.). Klasikinis 
matavimas darant portretus; rekomenduojama naudojant filtrus su ekspozicijos 
veiksniu (filtro veiksnys) daugiau kaip 1x (240 p.).

b Taškinis

Fotoaparatas nustato 3,5 mm skersmens apskritimą (maždaug 2,5 % kadro). 
Apskritimas sucentruojamas esamame fokusavimo taške, leidžiant nustatyti už 
centro esamus objektus (jei naudojamas objektyvas be procesoriaus arba jei AF 
srities režimui parenkama Auto-area (Automatinė sritis), kaip aprašyta 173 p., 
fotoaparatas nustatys centrinį fokusavimo tašką). Užtikrina, kad objekto 
ekspozicija bus gera, net jei fonas daug šviesesnis arba tamsesnis.

Mygtukas Z 

Pagrindinis valdymo ratukas 
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Autoexposure Lock (Automatinės ekspozicijos 
fiksavimas) (tik P, S ir A režimai)
Naudokite automatinės ekspozicijos fiksavimą, kai norite sukomponuoti nuotraukas iš 
naujo po ekspozicijos matavimo.

1 Nurodykite centravimą arba 
taškinį matavimą.
Parinkite režimą P, S arba A ir 
nustatykite centruotą arba taškinį 
matavimą (ekspozicijos fiksavimas 
režimu M poveikio neturi, tuo tarpu 
automatinis ir vaizdo režimai 
nerekomenduojami, nes juose 
negalima parinkti centruoto ir 
taškinio matavimo būdų).

2 Ekspozicijos fiksavimas.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis būtų pasirinktame 
židinio taške, ir iki pusės nuspauskite užrakto atleidimo 
mygtuką. Norėdami užfiksuoti fokusavimą ir ekspoziciją, 
pusiau nuspaudę užrakto atleidimo mygtuką, objektui 
esant fokusavimo taške, spauskite mygtuką AE-L/AF-L.

Kai veikia ekspozicijos fiksavimas, vaizdo ieškiklyje 
pasirodo AE-L indikatorius.

3 Nuotrauką sukomponuokite iš naujo. 
Laikydami AE-L/AF-L mygtuką nuspaustą, iš naujo sukomponuokite nuotrauką ir 
fotografuokite.

Mygtukas Z 

Pagrindinis valdymo ratukas 

Užrakto atleidimo 
mygtukas

Mygtukas AE-L/AF-L
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A  Užrakto išlaikymo ir diafragmos reguliavimas
Įjungus ekspozicijos fiksavimą, galima nustatyti šiuos nustatymus, nekeičiant ekspozicijos 
matavimo reikšmės:

Naujos vertės gali būti patvirtintos vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte. Atkreipkite dėmesį, kad 
matavimo būdas negali būti keičiamas, kai veikia ekspozicijos fiksavimas (matavimo pakeitimai 
įsigalioja, kai fiksavimas atleidžiamas).

A Taip pat žiūrėkite
Jei pasirinktinis nustatymas c1 (Shutter-release button AE-L (Užrakto atleidimo mygtukas AE-L), 
179 p.) yra ties padėtimi On (Įjungti), ekspozicija bus užfiksuota pusiau nuspaudus užrakto 
atleidimo mygtuką. Daugiau informacijos apie AE-L/AF-L mygtuko funkcijos keitimą rasite skyriuje 
„Pasirinktiniai nustatymai f7“ (Assign AE-L/AF-L button (Mygtuko AE-L/AF-L priskyrimas), 200 p.).

Režimas Nustatymas
Užprogramuotas automatinis Užrakto išlaikymas ir diafragma (lanksčioji programa, 80 p.)

Automatinis užrakto pirmumas Užrakto išlaikymas
Automatinis diafragmos 

pirmumas Diafragma
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Ekspozicijos kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimas keičia fotoaparato siūlomą ekspozicijos vertę, kad 
nuotraukos būtų šviesesnės arba tamsesnės. Jis yra veiksmingiausias naudojant jį su 
centruotu arba taškiniu matavimu (87 p.).

Ekspozicijos kompensavimą galima rinktis įjungus režimus P, S ir A (režimu M pakinta tik 
ekspozicijos informacija, rodoma elektroniniame analogo ekspozicijos ekrane; užrakto 
sparta ir diafragma nepasikeičia).

Spauskite mygtuką E ir sukite pagrindinį 
komandų parinkimo ratuką, kol valdymo 
pulte pasirodys pageidaujama reikšmė. 
Ekspozicijos kompensavimo reikšmė gali 
būti nustatoma nuo –5 EV (nepakankama 
ekspozicija) ir +5 EV (perteklinė 
ekspozicija) 1/ 3 EV žingsniu. Apskritai, 
norėdami, kad objektas būtų šviesesnis, 
rinkitės teigiamas reikšmes, arba 
neigiamas, jei norite, kad objektas būtų 
tamsesnis.

Jei reikšmės yra kitokios nei ±0, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje bus rodoma E 
piktograma, kai atleisite mygtuką E. Paspaudus mygtuką E, bus rodoma esama 
ekspozicijos kompensavimo reikšmė.

Standartinę ekspoziciją galima atkurti ekspozicijos kompensavimą nustačius į ±0. 
Ekspozicijos kompensavimo atkurti nepavyks, jei fotoaparatas išjungtas.

A Taip pat žiūrėkite
Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti, kokiu dydžiu galima padidinti ekspozicijos 
kompensavimą, ieškokite pasirinktiniuose nustatymuose b1 (EV steps for exposure cntrl. (EV 
žingsniai ekspozicijos valdymui), 177 p.). Daugiau informacijos apie ekspozicijos kompensavimo 
koregavimą nespaudžiant mygtuko E ieškokite pasirinktiniuose nustatymuose b2 (Easy exposure 
compensation (Paprastas ekspozicijos kompensavimas), 177 p.).

Mygtukas E

Pagrindinis valdymo ratukas 

±0 EV 
(paspaustas mygtukas E)

–0,3 EV +2 EV

–1 EV Nėra ekspozicijos 
kompensavimo

+1 EV
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Blykstės kompensavimas
Blykstės kompensavimas naudojamas keisti fotoaparato siūlomą blykstės išvesties lygį, 
keičiant pagrindinio objekto šviesumą lyginant su fonu. Blykstės galingumas gali būti 
didinamas, kad pašviesintų pagrindinį objektą, arba mažinamas, kad išvengtų 
nepageidaujamų paryškinimų arba atspindžių.

Spauskite mygtuką M (Y) ir sukite papildomų komandų parinkimo ratuką, kol valdymo 
pulte pasirodys pageidaujama reikšmė. Blykstės kompensavimo reikšmė gali būti 
nustatoma nuo –3 EV (tamsesnė) iki +1 EV (šviesesnė) 1/3 EV žingsniais. Apskritai, 
norėdami, kad objektas būtų šviesesnis, rinkitės teigiamas reikšmes, arba neigiamas, jei 
norite, kad objektas būtų tamsesnis.

Jei reikšmės yra kitokios nei ±0, valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje bus rodoma M (Y) 
piktograma, kai atleisite mygtuką Y. Paspaudus mygtuką M, bus rodoma esama 
blykstės kompensavimo reikšmė.

Įprastas blykstės galingumas gali būti atkurtas blykstės kompensavimą nustačius ties 
±0,0. Blykstės kompensavimo atkurti nepavyks, jei fotoaparatas išjungtas.

A Papildomos blykstės
Blykstės kompensavimą galima parinkti ir naudojant pasirenkamas blykstes SB-900, SB-800, 
SB-600, SB-400 ar SB-R200.

A Taip pat žiūrėkite
Daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti, kokiu dydžiu galima padidinti blykstės kompensavimo 
nustatymą, ieškokite pasirinktiniuose nustatymuose b1 (EV steps for exposure cntrl. (EV žingsniai 
ekspozicijos valdymui), 177 p.).

Papildomų komandų 
ratukas 

Mygtukas M Valdymo pultas

±0 EV 
(paspaustas mygtukas Y)

–0,3 EV +1,0 EV
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Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
Fotografuojant serijomis, darant kiekvieną nuotrauką, automatiškai truputį pakeičiami 
parinkti nustatymai, sukadruojant esamą reikšmę. Pakeistas nustatymas parenkamas 
pasirinktiniuose nustatymuose e4 (Auto bracketing set (Automatinis fotografavimo 
serijomis nustatymas); 191 p.); numatoma, kad norint pakeisti ekspoziciją ir blykstės lygį, 
parenkamas režimas AE & flash (Automatinė ekspozicija ir blykstė). Norint atskirai 
pakeisti ekspoziciją ar blykstės lygį arba sukadruoti baltos spalvos balansą ar aktyvų 
skaitmeninį apšvietimą, galima parinkti kitas parinktis.

1 Pasirinkite kadrų skaičių.
Norėdami parinkti kadrų skaičių fotografavimo serijomis eilėje (2 arba 3), spauskite 
mygtuką D ir sukite pagrindinį valdymo ratuką.

2 Pasirinkite ekspozicijos žingsnį.
Spauskite mygtuką D ir sukite papildomą valdymo ratuką, norėdami padidinti 
ekspoziciją nuo 0,3 EV iki 2,0 EV.

A Fotografavimo serijomis ekrano skaitymas

Kadrų skaičius Eigos indikatorius Aprašymas
3 kadrai: nepakeistas, neigiamas, teigiamas

2 kadrai: nepakeistas, teigiamas

2 kadrai: nepakeistas, neigiamas

Kadrų skaičius

Eigos 
indikatorius

Mygtukas D Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

Ekspozicijos 
žingsnis

Mygtukass D Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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3 Sukadruokite nuotrauką, sufokusuokite ir 
fotografuokite.
Kiekvieno kadro ekspozicija ir blykstės lygis bus skirtingas. 
Esant numatytiems nustatymams, pirmasis kadras bus 
padarytas esant dabartinėms ekspozicijos ir blykstės 
kompensavimo reikšmėms, o kiti kadrai bus padaryti pakeitus 
reikšmes. Jeigu kadrų serijos seką sudaro trys kadrai, kadrų 
serijos žingsnis bus atimtas iš esamų antrojo kadro reikšmių ir 
pridėtas prie trečiojo kadro, sukadruojant esamas reikšmes. 
Pakeistos ekspozicijos ir blykstės kompensavimo reikšmės gali 
būti didesnės ar mažesnės nei maksimalios ir minimalios 
reikšmės. Pakeistos užrakto spartos ir diafragmos reikšmės 
rodomos valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje.

Veikiant fotografavimo serijomis režimui, valdymo pulte rodomas fotografavimo 
serijomis indikatorius. Darant nepakeistą kadrą, iš indikatoriaus dings segmentas 
y, darant kadrą su neigiamu žingsniu, dings segmentas z ir darant kadrą su 
teigiamu žingsniu, iš indikatoriaus dings segmentas x.

Norėdami atšaukti fotografavimą serijomis, spauskite mygtuką D ir sukite pagrindinį 
komandų ratuką, kol kadrų skaičius serijoje taps lygus nuliui ir valdymo pulte nebus 
rodomas M. Bus įjungta paskutinį kartą naudota fotografavimo serijomis programa.

A Taip pat žiūrėkite
Fotografavimo serijomis programų sąrašą rasite 264 p. Daugiau informacijos apie tai, kaip 
pasirinkti, kokiu dydžiu galima padidinti ekspoziciją, ieškokite pasirinktiniuose nustatymuose b1 (EV 
steps for exposure cntrl. (EV žingsniai ekspozicijos kontroliuoti), 177 p.). Daugiau informacijos 
apie tai, kaip pasirinkti fotografavimo serijomis tvarką, ieškokite pasirinktiniuose nustatymuose e6 
(Bracketing order (Kadrų serijos tvarka), 195 p.).

Ekspozicijos žingsnis:
0 EV
y

Ekspozicijos žingsnis:
–1 EV
z

Ekspozicijos žingsnis:
+1 EV
x
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A Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijomis
Fotoaparatas keičia ekspoziciją, pakeisdamas užrakto išlaikymo trukmę ir diafragmą 
(užprogramuotas automatinis), diafragmą (automatinis užrakto pirmumas) arba užrakto išlaikymą 
(automatinis diafragmos pirmumas, rankinis ekspozicijos režimas). Parinkus On (Įjungti) režimu ISO 
sensitivity auto control (Automatinis ISO jautrumo valdymas) (166 p.), fotoaparatas automatiškai 
pakeis ISO jautrumą optimaliai ekspozicijai, jei bus viršytos fotoaparato ekspozicijos sistemos ribos. 
Fotografuojant serijomis su skirtingomis ekspozicijos reikšmėmis, užrakto sparta pakis tik po to, kai 
fotoaparatas nustatys ISO jautrumą.

A Fotografavimo serijomis su skirtingomis ekspozicijomis ir blykstės reikšmėmis
Parinkus režimus ! ir 9 fotografavimas bus pristabdytas tik padarius fotografavimo serijomis 
programoje nurodytą kadrų skaičių. Parinkus automatinį ar vaizdo režimus, fotografavimas serijomis 
bus atšauktas; fotografavimas serijomis bus tęsiamas parinkus P, S, A arba M režimus. 
Fotografavimas serijomis su skirtingomis ekspozicijos ir blykstės kompensavimo reikšmėmis bus 
atšauktas parinkus WB bracketing (Fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos 
balanso reikšmėmis) arba ADL bracketing (ADL fotografavimas serijomis) pasirinktiniame 
nustatyme e4 (Auto bracketing set (Automatinio fotografavimo serijomis nustatymas); 191 p.).

A Fotografavimo serijomis tęsimas su skirtingomis ekspozicijos arba blykstės reikšmėmis
Jei atminties kortelė prisipildo prieš baigiant fotografuoti seriją, fotografavimą galima atnaujinti nuo 
kito kadro serijoje, pakeitus atminties kortelę ar ištrynus kadrus, atminties kortelėje atsiras vietos. 
Jei fotoaparatas išjungiamas prieš baigiant fotografuoti visus serijos kadrus, fotografavimas 
serijomis atsinaujins nuo kito kadro serijoje, kai fotoaparatą vėl įjungsite.
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White Balance (Baltos spalvos balansas)
Baltos spalvos balansas užtikrina, kad šviesos šaltinio spalva nepaveiktų spalvų. Esant 
daugeliui šviesos šaltinių, rekomenduojama parinkti automatinį baltos spalvos balanso 
nustatymą; prireikus galima parinkti kitas reikšmes pagal šaltinio tipą. Režimais P, S, A ir 
M galima parinkti šias reikšmes (automatiniu ir vaizdo režimais naudojamas automatinis 
baltos spalvos balanso nustatymas):

Parinktis Spalvos 
temp. (K) Aprašymas

F
Auto (Automatinis)
(numatytoji)

3 500–
8 000*

Fotoaparatas automatiškai nustato baltos 
spalvos balansą; rekomenduojama daugeliu 
atvejų. Norėdami geriausių rezultatų, 
naudokite G arba D tipo objektyvą. Jei 
naudojama integruotoji arba pasirenkama 
blykstė, blykstei sublyksėjus, baltos spalvos 
balansas atspindi esamas sąlygas.

J Incandescent (Kaitinamųjų lempų) 3 000* Naudoti, kai šviečia kaitrinės lemputės. 

I Fluorescent (Fluorescentinis) Naudokite esant šiems septyniems šviesos 
šaltiniams:

Sodium-vapor lamps (Natrio garų 
lemputės) 2 700* Naudoti, kai šviečia natrio garų lemputės 

apšvietimo (sportui skirtose patalpose).
Warm-white fluorescent (Šiltos 
baltos spalvos fluorescentinės 
lemputės)

3 000* Naudoti, kai šviečia šiltos baltos spalvos 
fluorescentinės lemputės.

White fluorescent (Baltos spalvos 
fluorescentinės lempos) 3 700* Naudoti, kai šviečia baltos spalvos 

fluorescentinės lemputės.
Cool-white fluorescent (šaltai 
baltos spalvos fluorescentinės 
lempos)
(numatytasis Fluorescent 
(Fluorescentinėms lempoms))

4 200* Naudoti, kai šviečia šaltai baltos spalvos 
fluorescentinės lemputės.

Day white fluorescent (Dienos 
šviesos baltos spalvos 
fluorescentinės lemputės)

5 000* Naudoti, kai šviečia dienos šviesos, baltos 
spalvos fluorescentinės lemputės.

Daylight fluorescent (Dienos 
šviesos fluorescentinės lemputės) 6 500* Naudoti, kai šviečia dienos šviesos 

fluorescentinės lemputės.
High temp. mercury-vapor 
(Aukštos temperatūros 
gyvsidabrio garai)

7 200*
Naudoti, kai šviečia aukštos spalvinės 
temperatūros šviesos šaltiniai. (pvz., 
gyvsidabrio garų lempos).

H
Direct sunlight (Tiesioginiai saulės 
spinduliai) 5 200* Naudoti fotografuojant tiesioginiais saulės 

spinduliais apšviestus objektus.
N Flash (Blykstė) 5 400* Naudoti su integruota ar papildoma blykste.
G Cloudy (Debesuota) 6 000* Naudoti dieną, kai dangus apsiniaukęs.
M Shade (Šešėlis) 8 000* Naudoti dieną, kai objektai yra šešėlyje.

K
Choose color temp. (Pasirinkite 
spalvos temp.) 

2 500–
10 000

Spalvinę temperatūrą parinkti iš reikšmių 
sąrašo (99 p.).

L
Preset manual (Iš anksto 
nustatytas rankinis) —

Kaip atskaitos tašką baltos spalvos balansui 
naudokite pilkos arba baltos spalvos objektą 
ar nuotrauką (100 p.).

* Visos vertės apytikslės. Tikslinimas nustatytas ties nuliu.
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Norėdami parinkti baltos spalvos balanso reikšmę, spauskite mygtuką WB ir sukite 
pagrindinį valdymo ratuką, kol valdymo pulte bus rodomas pageidaujamas nustatymas. 
Baltos spalvos balansą taip pat galima nustatyti iš fotografavimo meniu (165 p.).

A I (Fluorescent) (Fluorescentinis)
Lempų tipas parenkamas naudojant fotografavimo meniu esančią parinktį White balance (Baltos 
spalvos balansas) (165 p.).

A Taip pat žiūrėkite
Kai pasirinktas WB bracketing (WB fotografavimas serijomis) pasirinktiniame nustatyme e4 (Auto 
bracketing set (Automatinis kadravimo nustatymas), 191 p.), kiekvieną kartą, kai atleisite užraktą, 
fotoaparatas sukurs kelis vaizdus. Kiekvieno tokio vaizdo baltos spalvos balansas bus skirtingas, 
sugretinamas su tuo metu nurodytos baltos spalvos balanso reikšme. Daugiau informacijos 
ieškokite 191 p.

Mygtukas WB Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas
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Baltos spalvos balanso tikslinimas
Galima tikslinti baltos spalvos balansą ir taip kompensuoti šviesos šaltinio spalvos 
pokyčius arba suteikti vaizdui norimos spalvos reikšmę. Baltos spalvos balansas tiksliai 
nustatomas, naudojant fotografavimo meniu parinktį White balance (Baltos spalvos 
balansas), spaudžiant mygtuką WB arba sukant papildomų komandų ratuką.

❚❚ Baltos spalvos balanso meniu

1 Nurodykite baltos spalvos balanso 
parinktį.
Fotografavimo meniu pasirinkite White balance 
(Baltos spalvos balansas) (165 p.), paryškinkite 
baltos spalvos balanso parinktį ir spauskite 2. Jei 
pasirinkta kita nei Fluorescent (Fluorescentinis), 
Choose color temp. (Spalvos temperatūros pasirinkimas) arba Preset manual (Iš 
anksto nustatytas rankinis), pereikite į 2-ąjį etapą. Jei pasirinktas Fluorescent 
(Fluorescentinis), pažymėkite apšvietimo tipą ir spauskite 2. Jei pasirinkta Choose 
color temp. (Spalvos temperatūros pasirinkimas), paryškinkite spalvos 
temperatūrą ir spauskite 2. Jei pasirinkta Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis), prieš pradėdami pasirinkite išankstinį nustatymą, kaip aprašyta 106 p.

2 Baltos spalvos balanso tikslinimas.
Baltos spalvos balansą patikslinkite su kryptiniu 
valdikliu. Baltos spalvos balansas gali būti 
tikslinamas ant geltonos (A)-mėlynos (B) spalvų 
ašies ir žalios (G)-raudonos (M) spalvų ašies. 
Horizontali (geltona-mėlyna) ašis atitinka spalvinę 
temperatūrą, kurios kiekvienas žingsnis lygus 
maždaug 5 spalvos vienetams. Vertikali (žalia-
raudona) ašis turi tokį pat poveikį atitinkamiems 
spalvos kompensavimo (CC) filtrams.

A Baltos spalvos balanso tikslinimas
Spalvos, esančios tikslinimo ašyje, yra santykinis, o ne absoliutus dydis. Pavyzdžiui, jei perkelsite 
žymeklį ties B (mėlyna), kai baltam spalvos balansui nustatyti nurodytas „šiltas“ nustatymas, pvz., J 
(incandescent (kaitrinė lemputė)), nuotraukos bus šiek tiek „šaltesnės“, bet nepamėlynuos.

Koordinatės Atspalvio
reguliavimas

Didinti žalios spalvos kiekį

Didinti raudonos spalvos kiekį

Didinti geltonos spalvos kiekį Didinti mėlynos spalvos kiekį

Žalia (G)

Raudona (M)

Mėlyna (B) Geltona (A)
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3 Spauskite J.
Spauskite J, jei norite išsaugoti nustatymus ir grįžti į 
fotografavimo meniu. Jei baltos spalvos balansas patikslinamas 
A-B ašyje, valdymo pulte pasirodys piktograma E.

❚❚ WB mygtukas
Esant kitokiems nei K (Choose color temp. (Pasirinkite spalvos temperatūrą)) ar L 
(Preset manual (Iš anksto nustatytas rankinis)), nustatymams, mygtukas WB gali būti 
naudojamas baltos spalvos balansui patikslinti ant geltonos (A)-mėlynos (B) ašies (97 p., 
jei reikia patikslinti baltos spalvos balansą, kai nurodomas K ar L, naudokite 
fotografavimo meniu taip, kaip aprašyta 97 p.). Galimi šeši nustatymai abiem kryptimis; 
kiekvienas žingsnelis tolygus 5 šviesos vienetams (žr. toliau). Spauskite mygtuką WB ir 
sukite papildomų komandų parinkimo ratuką, kol valdymo pulte pasirodys pageidaujama 
reikšmė. Papildomų komandų ratuko pasukimas į kairę padidina geltonos spalvos (A) 
kiekį. Papildomų komandų ratuko pasukimas į dešinę padidina mėlynos spalvos (B) kiekį. 
Esant bet kuriam kitam nustatymui, išskyrus 0, valdymo pulte pasirodo piktograma E.

A Spalvos vienetas
Bet koks spalvinės temperatūros nustatytas pokytis mažesnėje spalvinėje temperatūroje sukuria 
didesnį spalvos skirtumą negu aukštesnėje spalvinėje temperatūroje. Pavyzdžiui, 1000 K sukuria 
daug didesnį spalvos pokytį esant 3000 K negu 6000 K. Šviesos spalvos vienetas, apskaičiuojamas 
dauginant atvirkštinę spalvinės temperatūros reikšmę iš 10 6, yra spalvinės temperatūros matas, 
kuriuo atsižvelgiama į anksčiau minėtus skirtumus. Šis matas naudojamas spalvinės temperatūros 
kompensavimo filtruose. Pvz.:
• 4000 K–3000 K (skirtumas yra 1000 K)= 83 spalvos vienetams
• 7000 K–6000 K (skirtumas yra 1000 K)= 24 spalvos vienetams

Mygtukas WB Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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Spalvinės temperatūros parinkimas
Nustatyme K (Choose color temp. (Parinkti spalvos temp.)) spalvos temperatūrą 
galima parinkti paspaudus mygtuką WB ir sukant pagalbinį valdymo ratuką, kol valdymo 
pulte bus rodoma pageidaujama reikšmė. Spalvinę temperatūrą taip pat galima nustatyti 
fotografavimo meniu (165 p.).

A Spalvinė temperatūra 
Šviesos šaltinio spalvos suvokimas priklauso nuo matančiojo ir kitų sąlygų. Spalvinė temperatūra 
yra šviesos šaltinio spalvos objektyvus matas, nustatomas pagal temperatūrą, iki kurios objektas 
turėtų būti kaitinamas, kad imtų spinduliuoti to paties bangų ilgio šviesą. Baltos spalvos šaltinis, 
kurio spalvinė temperatūra apie 5 000–5 500 K, atrodo baltas, žemesnės spalvinės temperatūros 
šviesos šaltiniai, pvz., kaitrinės lemputės šviesa, atrodo šiek tiek geltona arba raudona. Aukštesnės 
spalvinės temperatūros šviesos šaltiniai turi melsvą atspalvį.

A Choose Color Temperature (Parinkite spalvinę temperatūrą)
Įsidėmėkite, kad nepasieksite norimų rezultatų, jei naudosite blykstę ar fluorescentinį apšvietimą. 
Pasirinkite N (Flash (Blykstė)) arba I (Fluorescent (Fluorescentinis)) šiems šaltiniams. Su kitais 
šviesos šaltiniais atlikite bandomąjį fotografavimą, kad nustatytumėte, ar tinka parinkta reikšmė.

A White Balance (Baltos spalvos balanso) meniu
Spalvinę temperatūrą taip pat galima nustatyti „White balance“ (baltos spalvos balanso) meniu. 
Įsidėmėkite, kad mygtuku WB ir papildomų komandų ratuku parinkta spalvinė temperatūra pakeičia 
vertę, parinktą „White balance“ (baltos spalvos balanso) meniu.

Mygtukas WB Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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Preset Manual (Iš anksto nustatytas rankinis)
Rankiniu būdu iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas naudojamas pasirinktiems 
baltos spalvos balanso nustatymams įrašyti ir atgaminti, esant įvairiam apšvietimui arba 
norint kompensuoti šviesos šaltinius su ryškesnėmis spalvomis. Renkantis iš anksto 
nustatytą baltos spalvos balansą, galimos dvi parinktys:

Fotoaparatas gali saugoti net penkias iš anksto nustatytas baltos spalvos balanso 
reikšmes nuo d-0 iki d-4. Prie kiekvienos iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso 
reikšmės galima parašyti komentarą (107 p.).

Būdas Aprašymas
Tiesioginis 
matavimas

Apšviečiamas neutralus pilkas arba baltas objektas, kuris bus fotografuojamas, 
o fotoaparatas matuoja baltos spalvos balansą (101 p.).

Kopijavimas iš 
esamos 

nuotraukos

Baltos spalvos balansas kopijuojamas iš atminties kortelėje esančios 
nuotraukos (105 p.).

d-0: išsaugo paskutinę 
pamatuotą baltos spalvos 
balanso vertę (101 p.). Ši iš 
anksto nustatyta reikšmė 
perrašoma, kai pamatuojama 
nauja reikšmė.

d-1–d-4: išsaugokite reikšmes, nukopijuotas nuo 
d-0 (104 p.).

Išsaugokite reikšmes, 
nukopijuotas iš atminties 
kortelėje esančios 
nuotraukos (105 p.).
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❚❚ Iš anksto nustatytos baltos spalvos balanso reikšmės 
nustatymas

1 Apšvieskite atskaitos objektą.
Padėkite neutralios pilkos ar baltos spalvos apšviestą objektą, kuris bus 
fotografuojamas. Studijoje kaip atskaitos objektą galima naudoti standartinę pilką 
kortelę. Įsidėmėkite, kad matuojant baltos spalvos balansą, ekspozicija 
automatiškai padidinama 1 EV; ekspozicijos režimu M pakeiskite ekspoziciją, kad 
elektroninis analoginis ekspozicijos ekranas rodytų ±0 (84 p.).

2 Nustatykite baltos spalvos balansą į L (Preset manual (Iš anksto 
nustatytą rankinį)).
Spauskite mygtuką WB ir sukite pagrindinių komandų parinkimo ratuką, kol valdymo 
pulte pasirodys L.

3 Nurodykite tiesioginio matavimo režimą.
Trumpam atleiskite mygtuką WB ir tada jį spauskite, kol 
valdymo pulte ims mirksėti piktograma L. Žybsinti 
piktograma D atsiras valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje. 
Pagal numatytuosius nustatymus ji mirksės apie šešias 
sekundes. Norėdami išeiti nenustatę vertės, skirtos 
išankstiniam baltos spalvos balanso nustatymui, iš naujo 
paspauskite mygtuką WB.

Mygtukas WB Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

Valdymo pultas
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4 Išmatuokite baltos spalvos balansą.
Prieš tai, kai indikatorius nustos žybsėti, sukomponuokite atskaitos 
objektą taip, kad jis užpildytų vaizdo ieškiklį, ir iki galo paspauskite 
užrakto atleidimo mygtuką. Fotoaparatas išmatuos baltos spalvos 
balanso reikšmę ir padės ją prie nustatymo d-0. Nuotrauka nebus padaryta; tiksliai 
išmatuoti baltos spalvos balansą galima net tada, kai fotoaparatas nefokusuoja.

5 Patikrinkite rezultatus.
Jei fotoaparatui pavyko išmatuoti baltos spalvos balanso 
vertę, valdymo pulte užsidegs C, o vaizdo ieškiklio 
ekrane ims žybsėti a. Pagal numatytuosius nustatymus 
ji mirksės apie šešias sekundes.

Jei apšvietimas yra kiek per tamsus ar per šviesus, 
fotoaparatui gali nepavykti išmatuoti baltos spalvos 
balanso. Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ims mirksėti 
b a (pagal numatytuosius nustatymus rodmenys 
mirksi apie šešias sekundes). Spauskite užrakto 
atleidimo mygtuką iki pusės, jei norite grįžti į 4 žingsnį ir 
dar kartą pamatuoti baltos spalvos balansą.

6 Pasirinkite iš anksto nustatytą reikšmę d-0.
Jei naujoji iš anksto nustatyta baltos spalvos balanso reikšmė bus naudojama iš 
karto, pasirinkite iš anksto nustatytą reikšmę d-0, paspausdami mygtuką WB ir 
pasukdami papildomų komandų ratuką, kol valdymo pulte pasirodys d-0.

D Tiesioginio matavimo režimas
Jei neatliktas joks veiksmas, kol blyksi rodmenys, tiesioginio matavimo režimas baigsis po laiko 
tarpo, pasirinkto pasirinktiniame nustatyme c2 (Auto meter-off delay (Matuoklio automatinio 
išsijungimo delsa), 179 p.). Numatytasis nustatymas yra šešios sekundės.

Vaizdo ieškiklis

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis

Valdymo pultas
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A Iš anksto nustatyta reikšmė d-0
Naujoji nustatytoji baltos spalvos balanso reikšmė bus išsaugota kaip iš 
anksto nustatyta reikšmė d-0, ji automatiškai pakeis ankstesnę šiame 
nustatyme buvusią vertę (patvirtinimo langas nebus parodytas). Iš anksto 
nustatytų baltos spalvos balansų sąraše bus parodyta miniatiūra.

Norėdami naudoti naująją baltos spalvos balanso reikšmę, nurodykite iš anksto nustatytą reikšmę 
d-0 (jei, prieš nurodant d-0, nebuvo išmatuota jokia baltos spalvos balanso reikšmė, bus nustatytas 
5 200 K baltos spalvos balansas, toks kaip Direct sunlight (Tiesioginė saulės šviesa)). Naujoji 
baltos spalvos balanso reikšmė liks kaip iš anksto nustatyta reikšmė d-0 iki naujo baltos spalvos 
balanso matavimo. Jei iš anksto nustatyta reikšmė d-0 kopijuojama į vieną iš kitų iš anksto numatytų 
reikšmių, prieš matuojant naują baltos spalvos balanso reikšmę, galima išsaugoti penkias baltos 
spalvos balanso reikšmes (104 p.).
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❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš d-0 į iš anksto nustatytas 
reikšmes d-1–d-4

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite nukopijuoti išmatuotą baltos spalvos reikšmę 
iš d-0 į bet kurias kitas iš anksto nustatytas reikšmes (d-1–d-4).

1 Pasirinkite L (Preset manual (Iš anksto 
nustatytas rankinis)).
Pažymėkite Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis) „White balance“ (baltos spalvos balanso) 
meniu (95 p.) ir spauskite 2.

2 Nurodykite vietą.
Pažymėkite iš anksto nustatytą paskirtį (nuo 
d-1 iki d-4) ir spauskite mygtuką W.

3 Kopijuokite d-0 į pasirinktą iš anksto 
nustatytą reikšmę.
Paryškinkite Copy d-0 (Kopijuoti d-0) ir 
spauskite J. Jei iš anksto nustatyta reikšmė d-0 
buvo su komentaru (107 p.), jis bus nukopijuotas 
į nurodytos iš anksto nustatytos reikšmės 
komentarą.

A Baltos spalvos balansui iš anksto nustatytos reikšmės pasirinkimas
Norėdami parinkti kitą baltos spalvos balanso išankstinį nustatymą, esantį 
Preset manual (Iš anksto nustatytas rankinis) meniu (žr. pirmiau aprašytą 
3 žingsnį), spauskite 1, kad pažymėtumėte esamą baltos spalvos balanso 
išankstinį nustatymą (d-0–d-4), tuomet spauskite 2.

Mygtukas W
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❚❚ Baltos spalvos balanso kopijavimas iš nuotraukos (tik d-1–d-4)
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite nukopijuoti baltos spalvos balanso reikšmę iš 
fotografijos, esančios atminties kortelėje, į pasirinktą iš anksto nustatytą reikšmę (tik d-1–
d-4). Esamų baltos spalvos balanso verčių nukopijuoti į iš anksto nustatytą reikšmę d-0 
negalima.

1 Pasirinkite L (Preset manual (Iš anksto 
nustatytas rankinis)).
Pažymėkite Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis) white balance (baltos spalvos balanso) 
meniu (95 p.) ir spauskite 2.

2 Nurodykite vietą.
Pažymėkite iš anksto nustatytą paskirtį (nuo 
d-1 iki d-4) ir spauskite mygtuką W.

3 Pasirinkite Select image (Pasirinkite 
vaizdą).
Pažymėkite Select image (Pasirinkite vaizdą) ir 
spauskite 2.

4 Paryškinkite nuotrauką, kurią naudosite 
kopijuodami.
Paryškinkite nuotrauką, kurią naudosite 
kopijuodami. Jei norite peržiūrėti pažymėtą 
nuotrauką visame ekrane, spauskite mygtuką X.

5 Kopijuokite baltos spalvos balansą.
Norėdami nukopijuoti baltos spalvos balanso 
reikšmę pagal parinktą išankstinį nustatymą 
paryškintai nuotraukai gauti, spauskite J. Jei 
paryškintoji nuotrauka turi komentarą (205 p.), jis bus nukopijuotas į nurodytos iš 
anksto nustatytos reikšmės komentarą.

Mygtukas W



106

t

❚❚ Baltos spalvos balansui iš anksto nustatytos reikšmės 
pasirinkimas

Baltos spalvos balansui iš anksto nustatytos reikšmės nustatymas:

1 Pasirinkite L (Preset manual (Iš anksto 
nustatytas rankinis)).
Pažymėkite Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis) „White balance“ (baltos spalvos balanso) 
meniu (95 p.) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite iš anksto nustatytą 
reikšmę.
Pažymėkite pageidaujamą išankstinį 
nustatymą ir spauskite mygtuką W. Jei 
norite nurodyti paryškintą iš anksto nustatytą 
reikšmę ir pasižiūrėti patikslinimo meniu 
(97 p.) neatlikdami kito žingsnio, spauskite 
J vietoj mygtuko W.

3 Pasirinkite Set (Nustatyti).
Pažymėkite Set (Nustatyti) ir spauskite 2. Bus 
parodytas pasirinktam baltos spalvos balansui 
iš anksto nustatytos reikšmės tikslinimo meniu 
(98 p.).

A Baltos spalvos balansui iš anksto nustatytos reikšmės pasirinkimas: WB (Baltos spalvos 
balansas)

Nustatyme L (Preset manual (Iš anksto nustatytas rankinis)), išankstinius nustatymus galima 
parinkti spaudžiant mygtuką WB (Baltos spalvos balansas) ir sukant pagalbinį valdymo ratuką. 
Laikant nuspaudus mygtuką WB (Baltos spalvos balansas), valdymo pulte rodoma esama, iš anksto 
nustatyta reikšmė.

Mygtukas W

Mygtukas WB Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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❚❚ Komentarų įvedimas
Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei norite įvesti nurodytam baltos spalvos balansui iš 
anksto nustatytos reikšmės komentarą iš ne daugiau nei trisdešimt šešių ženklų.

1 Pasirinkite L (Preset manual (Iš anksto 
nustatytas rankinis)).
Pažymėkite Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis) „White balance“ (baltos spalvos balanso) 
meniu (95 p.) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite iš anksto nustatytą 
reikšmę.
Pažymėkite pageidaujamą išankstinį 
nustatymą ir spauskite mygtuką W.

3 Pasirinkite Edit comment (Redaguoti 
pastabą).
Pažymėkite Edit comment (Redaguoti pastabą) ir 
spauskite 2.

4 Redaguokite komentarą.
Redaguokite komentarą, kaip nurodyta 169 p.

Mygtukas W 
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Režimai nuotraukų kokybei reguliuoti
Unikali „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo sistema leidžia suderintiems prietaisams 
ir programinėms įrangoms bendrai naudoti vaizdo apdorojimo nustatymus. Jei reikia 
tučtuojau pakoreguoti vaizdo apdorojimo nustatymus arba atskirai pareguliuoti ryškumą, 
kontrastą, šviesumą, sodrumą ir atspalvius, parinkite nustatymus režimų, skirtų 
nuotraukų kokybei reguliuoti, programoje, kurią gavote kartu su aparatu. Šiuos 
nustatymus galima išsaugoti nauju pavadinimu, priskiriant juos režimo, skirto 
pasirinktinių nuotraukų kokybei reguliuoti, elementui, juos galima atšaukti arba redaguoti. 
Pasirinktinius nuotraukų kokybės reguliavimo režimus taip pat galima išsaugoti atminties 
kortelėje, kad vėliau juos būtų galima panaudoti suderinamoje programinėje įrangoje, o 
programinės įrangos sukurtus nuotraukų kokybės reguliavimo režimus galima perkelti į 
fotoaparatą. Bet kurio nuotraukų kokybės reguliavimo režimo naudojimo rezultatai 
visuose fotoaparatuose su „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo sistema bus beveik 
tokie pat.

❚❚ Nuotraukų kokybės reguliavimo naudojimas
Nuotraukų kokybės reguliavimo režimai gali būti naudojami taip, kaip aprašyta toliau.

• „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimo parinkimas (109 p.): nurodykite 
turimą „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimą.

• Turimo režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, keitimas (110 p.): pakeiskite 
turimus nuotraukų kokybės reguliavimo režimus, jei norite susikurti konkrečiam vaizdo 
motyvui ar efektui reikalingą ryškumo, kontrasto, šviesumo, sodrumo ir atspalvių 
derinį.

• Pasirinktinų režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, kūrimas (113 p.): 
pakeistiems nuotraukų kokybės reguliavimo režimams suteikite unikalius pavadinimus 
ir įrašykite, panorėję juos galite atšaukti arba redaguoti.

• Bendras pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, naudojimas 
(115 p.): fotoaparatu sukurti pasirinktiniai režimai, skirti nuotraukų kokybei reguliuoti, 
gali būti įrašomi į atminties kortelę, kad vėliau būtų panaudoti su „ViewNX“ programa 
(yra komplekte) ir kita suderinama programine Įranga. Arba pasirinktiniai režimai, kurie 
yra skirti nuotraukų kokybei reguliuoti ir sukurti su programine įranga, gali būti įkelti į 
fotoaparatą.

• Darbas su pasirinktiniais režimais, skirtais nuotraukų kokybei reguliuoti (117 p.): 
pasirinktiniam nuotraukų kokybės reguliavimo režimui suteikite kitą pavadinimą arba jį 
ištrinkite.

A „Nikon“ režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, palyginimas su pasirinktiniais 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimais

„Nikon“ pateikti nuotraukų kokybės reguliavimo režimai vadinami „Nikon“ nuotraukų kokybės 
reguliavimu. Be „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimų, kuriuos gaunate su fotoaparatu, 
galite naudoti ir papildomus nuotraukų kokybės reguliavimo režimus, kuriuos atsisiunčiate iš „Nikon“ 
svetainės. Pasirinktiniai nuotraukų kokybės reguliavimo režimai sukuriami pakeičiant esamus 
„Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimus. Tiek „Nikon“, tiek pasirinktiniai nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimai gali būti bendrai naudojami suderinamuose prietaisuose ir programose.
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Set Picture Control (Nustatykite nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimą)
Fotoaparate yra šeši iš anksto nustatyti „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimai. 
Nuotraukų kokybės reguliavimo režimą parinkite pagal objektą arba vaizdo motyvą.

❚❚ Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, pasirinkimas

1 Pasirinkite Set Picture Control (Nustatyti 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimą).
Fotografavimo meniu (165 p.) pažymėkite Set 
Picture Control (Nustatyti nuotraukų reguliavimo 
režimą) ir spauskite 2.

2 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Paryškinkite norimą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą ir spauskite J.

A Režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, tinklelis
Paspaudus mygtuką W antrajame etape pasirodys režimo, skirto 
nuotraukų kokybei reguliuoti, tinklelis, rodantis pasirinkto režimo, skirto 
nuotraukų kokybei reguliuoti, kontrastą ir sodrumą, palyginti su kitais 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimais (kai pasirinkta Monochrome 
(Vienspalvis), rodomas tik kontrastas). Norėdami parinkti kitą nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimą, spauskite 1 ar 3, tada spauskite 2, kad būtų 
parodytos nuotraukų kokybės reguliavimo parinktys, o tada spauskite J.

A Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, indikatorius 
Veikiantis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas parodomas informacijos 
apie fotografavimą ekrane, tam reikia paspausti mygtuką R. Nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimą galima pasirinkti ir fotografavimo informacijos 
ekrane (12 p.).

Parinktis Aprašymas

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) Padidinami nuotraukų kokybės parametrai, kad atspausdintos nuotraukos 
būtų ryškesnės. Rinkitės, kai nuotraukose pabrėžiamos pagrindinės spalvos.

T
Monochrome 
(Vienspalvė) Fotografuokite vienspalves nuotraukas.

e
Portrait 
(Portretas) Portrete esančių objektų oda atrodo natūrali ir dailesnė.

f
Landscape 
(Peizažas) Sukuriami gyvi peizažai ir miesto vaizdai.

Nuotraukos kokybės 
reguliavimo funkcijos 
indikatorius 
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Veikiančio režimo, skirto nuotraukų kokybei 
reguliuoti, keitimas 
Veikiantis „Nikon“ ar pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo 
režimas gali būti keičiamas, kad atitiktų vaizdo motyvą ar 
naudotojo kūrybinę idėją. Pasirinkite nustatymų derinį su Quick 
adjust (Greitas reguliavimas) arba atskirus nustatymus 
pakoreguokite rankiniu būdu.

1 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Pažymėkite norimą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą Set Picture Control 
(Nuotraukų kokybės reguliavimo režimo 
nustatymo) meniu (109 p.) ir spauskite 2.

2 Pakoreguokite nustatymus.
Spauskite 1 arba 3, kad paryškintumėte norimą 
nustatymą, 4 arba 2, kad parinktumėte reikšmę 
(111 p.). Kartokite šį etapą, kol sureguliuosite 
visus nustatymus, arba pasirinkite Quick adjust 
(Spartus nustatymas), kad išsirinktumėte iš anksto 
nustatytus derinius. Numatytuosius nustatymus galima atkurti paspaudus mygtuką 
O.

3 Spauskite J.

A Režimo, skirto nuotraukų originalų kokybei reguliuoti, keitimas 
Kai pakeičiami numatytieji režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, 
nustatymai, prie jų Set Picture Control (Režimo nuotraukų kokybei 
reguliuoti nustatymas) meniu rašoma žvaigždutė („*“).
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❚❚ Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, nustatymai

D „A“ (Automatinis)
Automatinio kontrasto ir sodrumo nustatymas keičiasi priklausomai nuo 
ekspozicijos ir objekto padėties kadre. Norėdami geriausių rezultatų, 
naudokite G arba D tipo objektyvą. Nuotraukų kokybei reguliuoti skirtų 
režimų tinklelyje žaliai ir linijomis, lygiagrečiomis su tinklelio ašimis, 
žymimos piktogramos režimų, kurie skirti nuotraukų kokybei reguliuoti ir 
naudoja automatinį kontrasto ir sodrumo nustatymą.

Parinktis Aprašymas

Quick adjust 
(Spartus 
nustatymas)

Pasirinkite tarp –2 ir +2, kad sumažintumėte arba padidintumėte pasirinkto režimo, 
skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, efektą (atkreipkite dėmesį, kad tai atstatys visus 
rankinius nustatymus). Pavyzdžiui, pasirinkus pozityvias Vivid (Gyvas) reikšmes, 
nuotraukos taps ryškesnės. Neįmanoma esant Neutral (Neutralus), Monochrome 
(Vienspalvis) arba pasirinktiniam nuotraukų kokybės reguliavimo režimui.

Koregavim
as rankiniu būdu

(visi nuotraukų kokybės reguliavim
o režim

ai)

Sharpening 
(Aštrinimas)

Reguliuokite kontūrų ryškumą. Pasirinkite A, kad automatiškai sureguliuotumėte 
ryškumą priklausomai nuo vaizdo tipo, arba pasirinkite reikšmes tarp 0 (jokio 
aštrinimo) ir 9 (kuo didesnė reikšmė, tuo stipresnis ryškumas).

Contrast 
(Kontrastas)

Pasirinkite A, kad automatiškai sureguliuotumėte kontrastą priklausomai nuo vaizdo 
tipo, arba pasirinkite reikšmes tarp –3 ir +3 (rinkitės mažesnes reikšmes, kad šviesos 
efektai neišbluktų tiesioginiuose saulės spinduliuose, o didesnes reikšmes – kad 
išlaikytumėte detales ūkanotuose kraštovaizdžiuose ir kituose mažo kontrasto 
objektuose). Negalima parinkti, kai įjungtas aktyvus skaitmeninis apšvietimas 
(119 p.); atitaisykite, jei pakeitus reikšmę įjungiamas aktyvus skaitmeninis 
apšvietimas.

Brightness 
(Ryškumas)

Rinkitės –1 sumažintam ryškumui, +1 pagerintam ryškumui. Neturi neigiamo poveikio 
ekspozicijai. Negalima parinkti, kai įjungtas aktyvus skaitmeninis apšvietimas 
(119 p.); atitaisykite, jei pakeitus reikšmę įjungiamas aktyvus skaitmeninis 
apšvietimas.

Koregavim
as rankiniu būdu

(tik daugiaspalvis)

Saturation 
(Sodrumas)

Kontroliuojamas spalvų ryškumas. Pasirinkite A, kad automatiškai sureguliuotumėte 
sodrumą priklausomai nuo vaizdo tipo, arba pasirinkite reikšmes tarp –3 ir +3 (esant 
mažesnėms reikšmėms sodrumas mažėja, didesnėms – didėja).

Hue 
(Atspalvis)

Rinkitės negatyvias reikšmes (minimumas –3), kad raudona taptų labiau purpurinė, 
mėlyna – žalesnė, žalia – geltonesnė, ir pozityvias reikšmes (iki +3), kad raudona 
taptų labiau oranžinė, žalia – mėlynesnė, o mėlyna – labiau purpurinė.

Koregavim
as rankiniu būdu

(tik vienspalvis)
Filter effects 
(Filtro 
efektas)

Vienspalvėse nuotraukose imituokite spalvotų filtrų efektą. Off (Išjungta) nustatyme 
(numatytasis nustatymas) rinkitės geltoną, oranžinę, raudoną ir žalią (112 p.).

Toning 
(Tonavimas)

Rinkitės atspalvius, naudojamus vienspalvėse nuotraukose, iš B&W (Nespalvota, 
numatytasis nustatymas), Sepia (Sepijos spalva), Cyanotype (Nespalvotas su žydru 
atspalviu), Red (Raudonas), Yellow (Geltonas), Green (Žalias), Blue Green 
(Mėlynai žalias), Blue (Mėlynas), Purple Blue (Purpuriniai mėlynas), Red Purple 
(Raudonai purpurinis) (112 p.).
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A Režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, tinklelis
Paspaudus mygtuką W antrajame etape pasirodys režimo, skirto 
nuotraukų kokybei reguliuoti, tinklelis, rodantis pasirinkto režimo, skirto 
nuotraukų kokybei reguliuoti, kontrastą ir sodrumą, palyginti su kitais 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimais (kai pasirinkta Monochrome 
(Vienspalvis), rodomas tik kontrastas). Atleiskite mygtuką W, jei norite 
grįžti į nuotraukų kokybę reguliuojančio režimo meniu.

A Rodyti ankstesnius nustatymus
Po reikšmių ekranu, matomu režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, 
meniu, esanti eilutė rodo ankstesnių nustatymų vertes. Ji bus naudinga 
koreguojant nustatymus.

A Filter Effects (Monochrome Only) (Filtro efektai (Tik vienspalvės))
Parinktys šiame meniu imituoja spalvotų filtrų efektus vienspalvėms nuotraukoms. Galimi šie filtro 
efektai:

Įsidėmėkite, kad efektai, sukurti su Filter effects (Filtro efektais), labiau pastebimi, nei sukurti su 
stikliniais filtrais.

A Toning (Monochrome Only) (Tonavimas (Tik vienspalvis))
Paspauskite 3, kai pasirinktas Toning (Tonavimas), ir pamatysite 
sodrumo parinktis. Jei norite pakoreguoti sodrumą, spauskite 4 arba 2. 
Sodrumo kontrolė negalima, jei nurodysite B&W (Nespalvota).

Parinktis Aprašymas
Y Geltona Didina kontrastą. Gali būti naudojama sumažinant dangaus šviesumą 

kraštovaizdžio nuotraukose. Oranžinė spalva sukuria didesnį kontrastą nei geltona 
spalva, raudona sukuria didesnį kontrastą nei oranžinė.

O Oranžinė
R Raudona
G Žalia Sušvelnina odos atspalvius. Gali būti naudojama portretuose.
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Pasirinktinio režimo, skirto nuotraukų kokybei 
reguliuoti, sukūrimas
Fotoaparate nustatyti „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimai gali būti keičiami ir 
išsaugomi kaip pasirinktiniai nuotraukų kokybės reguliavimo režimai.

1 Pasirinkite Manage Picture Control 
(Darbas nuotraukų kokybės reguliavimo 
režimu).
Fotografavimo meniu (165 p.), pažymėkite 
Manage Picture Control (Darbas nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite Save/edit (Išsaugoti/
redaguoti).
Pažymėkite Save/edit (Išsaugoti/redaguoti) ir 
spauskite 2.

3 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Paryškinkite esamą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą ir spauskite 2, spauskite J, jei 
norite pereiti prie 5 žingsnio, kad išsaugotumėte 
paryškinto nuotraukų kokybės reguliavimo kopiją 
daugiau nekeisdami.

4 Redaguokite nurodytą nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimą.
Daugiau informacijos ieškokite 111 puslapyje. 
Norėdami atsisakyti pakeitimų ir vėl viską pradėti 
iš naujo, spauskite mygtuką O. Kai baigsite 
nustatymus, spauskite J.

5 Nurodykite vietą.
Parinkite vietą pasirinktiniam nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimui (nuo C-1 iki C-9) ir 
spauskite 2.
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6 Režimo, skirto nuotraukų kokybei 
reguliuoti, pavadinimas.
Bus parodytas dešinėje pusėje esantis 
teksto įvedimo langas. Naujo nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimo pavadinimas 
sudaromas pridedant dviejų skaitmenų 
skaičių (automatiškai priskiriamų) prie jau egzistuojančio režimo, skirto nuotraukų 
kokybei reguliuoti, pavadinimo. Šis pavadinimas gali būti redaguojamas ir 
sukuriamas naujas, šis procesas aprašytas toliau.

Norėdami perkelti žymeklį į pavadinimo sritį, spauskite mygtuką W, tada spauskite 
4 arba 2. Norėdami įrašyti kitą raidę esamoje žymeklio vietoje, kryptiniu valdikliu 
klaviatūroje pažymėkite pageidaujamą ženklą ir spauskite mygtuką X. Jei norite 
ištrinti simbolį ties dabartine žymeklio vieta, spauskite mygtuką O.

Pasirinktinio režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, pavadinimai gali būti 
sudaryti ne daugiau nei iš 19 simbolių. Jei simbolių daugiau nei 19, jie ištrinami.

Įvedę pavadinimą, spauskite J. Naujasis elementas 
pasirodys režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, 
elementų sąraše.

Pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas bet 
kada gali būti pervardytas naudojant parinktį Rename 
(Pervardyti) Manage Picture Control (Darbas nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) meniu.

A  Pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas
Pasirinktinių vaizdų valdiklių ekranas turi tokias pat parinktis, kaip ir 
originalus „Nikon“ vaizdų valdiklis, pagal kurį jis yra sukurtas. 
Originalaus valdiklio piktograma rodoma ekrano viršutiniame 
dešiniajame kampe.

A  Pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas
Pasirinktinio režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, galiojančios parinktys nesiskiria nuo tų, 
pagal kurias sukurtas šis pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas.

Klaviatūros sritis

Pavadinimo sritis 

Režimo, skirto
nuotraukų kokybei

reguliuoti, elemento
originalo piktograma
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Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, 
bendrasis naudojimas
Fotoaparatu sukurti pasirinktiniai nuotraukų kokybės reguliavimo režimai gali būti įrašomi 
į atminties kortelę, kad vėliau būtų panaudoti kituose suderinamuose fotoaparatuose ar 
su suderinama programine įranga, o su „ViewNX“ programa ar papildoma programine 
įranga (pvz., „Capture NX2“) sukurti pasirinktiniai nuotraukų kokybės reguliavimo režimai 
gali būti įkelti į fotoaparatą. 

❚❚ Pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, 
kopijavimas į fotoaparatą

1 Pasirinkite Load/save (Įkrauti/išsaugoti).
Manage Picture Control (Darbo nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) meniu pažymėkite 
Load/save (Įkrauti/išsaugoti) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite Copy to camera (Kopijuoti į 
fotoaparatą).
Pažymėkite Copy to camera (Kopijuoti į 
fotoaparatą) ir spauskite 2.

3 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Pažymėkite pasirinktinį vaizdų valdiklį ir spauskite 
2, kad pasirodytų esami vaizdo valdymo 
nustatymai, arba spauskite J, kad pereitumėte 
prie 4 žingsnio.

4 Nurodykite vietą.
Parinkite vietą pasirinktiniam nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimui (nuo C-1 iki C-9) ir 
spauskite 2.
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5 Režimo, skirto nuotraukų kokybei 
reguliuoti, pavadinimas.
Nuotraukų kokybės reguliavimo režimui suteikite 
pavadinimą, kaip aprašyta 114 p. Naujas 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimas atsiras 
režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, sąraše 
ir bet kada gali būti pervardytas naudojant parinktį 
Rename (Pervardyti) Manage Picture Control 
(Darbo nuotraukų kokybės reguliavimo režimu) 
meniu.

❚❚ Pasirinktinių nuotraukų kokybės reguliavimo režimų 
išsaugojimas atminties kortelėje

1 Pasirinkite Copy to card (Kopijuoti į 
kortelę).
Pasirodžius Load/save (Įkrauti/išsaugoti) meniu, 
kaip aprašyta pirmajame etape, 115 p., 
pažymėkite Copy to card (Kopijuoti į kortelę) ir 
spauskite 2.

2 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Paryškinkite pasirinktinį nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą ir spauskite 2.

3 Nurodykite vietą.
Parinkite vietą nuo 1 iki 99 pasirinktam nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimui ir spauskite J, kad 
išsaugotumėte nurodytą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą atminties kortelėje. Bet kuris 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimas, kuris 
galėjo būti išsaugotas toje vietoje, bus panaikintas, o jo vietoje bus išsaugotas 
naujasis.

A Režimo, skirto nuotraukų kokybei reguliuoti, išsaugojimas 
Vienu metu atminties kortelėje gali būti saugomi ne daugiau nei 99 pasirinktiniai nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimai. Atminties kortelę galima naudoti tik naudotojo sukurtiems pasirinktiniams 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimams išsaugoti. „Nikon“ nuotraukų kokybę reguliuojančių 
režimų, kuriuos gaunate kartu su fotoaparatu, negalima kopijuoti į atminties kortelę.
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Darbas su pasirinktiniais režimais, skirtais 
nuotraukų kokybei reguliuoti
Toliau aprašyta, kaip pasirinktiniams nuotraukų kokybės reguliavimo režimams suteikti 
kitą pavadinimą arba jį ištrinti.

❚❚ Pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, pavadinimų keitimas

1 Pasirinkite Rename (Pervardyti).
Manage Picture Control (Darbo nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) meniu pažymėkite 
Rename (Pervardyti) ir spauskite 2.

2 Nurodykite nuotraukos kokybės 
reguliavimo režimą. 
Paryškinkite pasirinktinį nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą (nuo C-1 iki C-9) ir spauskite 2.

3 Nuotraukų kokybės reguliavimo režimui 
suteikite kitą pavadinimą.
Nuotraukų kokybės reguliavimo režimui suteikite 
kitą pavadinimą, kaip aprašyta 114 p.

❚❚ Pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, trynimas iš fotoaparato 

1 Pasirinkite Delete (Ištrinti).
Manage Picture Control (Darbo nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) meniu pažymėkite 
Delete (Ištrinti) ir spauskite 2.

2 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Paryškinkite pasirinktinį nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą (nuo C-1 iki C-9) ir spauskite 2.

3 Pasirinkite Yes (Taip).
Pažymėkite Yes (Taip) ir spauskite J, kad 
ištrintumėte pasirinktą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą.



118

t

❚❚ Pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, 
trynimas iš atminties kortelės

1 Pasirinkite Load/save (Įkrauti/išsaugoti).
Manage Picture Control (Darbo nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimu) meniu pažymėkite 
Load/save (Įkrauti/išsaugoti) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite Delete from card (Ištrinti iš 
kortelės).
Pažymėkite Delete from card (Ištrinti iš kortelės) 
ir spauskite 2.

3 Nurodykite nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą. 
Pažymėkite pasirinktinį nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą (nuo 1 iki 99) ir:

• spauskite 2, jei norite peržiūrėti esamus 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimo 
nustatymus, arba 

• spauskite J, jei norite, kad būtų parodytas 
patvirtinimo dialogo langas, esantis dešinėje 
pusėje.

4 Pasirinkite Yes (Taip).
Pažymėkite Yes (Taip) ir spauskite J, kad 
ištrintumėte pasirinktą nuotraukų kokybės 
reguliavimo režimą.

A „Nikon“ nuotraukų kokybės reguliavimo režimas
Fotoaparate esamų „Nikon“ vaizdo valdiklių (Standard (Standartinis), Neutral (Neutralus), Vivid 
(Gyvas), Monochrome (Vienspalvis), Portrait (Portretas) ir Landscape (Peizažas)) pervardyti ar 
ištrinti negalima.
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Active D-Lighting (Aktyvusis 
skaitmeninis apšvietimas)
Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas padeda išsaugoti detales paryškinimuose ir šešėlyje, 
taip leisdamas kurti nuotraukas su natūraliu kontrastu. Naudokite vaizdo motyvams, 
kuriuose kontrastas labai didelis, pavyzdžiui, tada, kai per duris ar langą fotografuojate 
ryškiai apšviestas scenas lauke arba fotografuojate saulėtą dieną šešėlyje esančius 
objektus. Jei norite naudoti skaitmeninį apšvietimą:

1 Parinkite matricos matavimo būdą.
Naudojant aktyvų skaitmeninį apšvietimą, rekomenduojamas matricos matavimas 
(Z, 87 p.).

2 Pasirinkite Active D-Lighting (Aktyvusis 
skaitmeninis apšvietimas).
Fotografavimo meniu (165 p.) pažymėkite Active 
D-lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas) ir 
spauskite 2.

3 Pasirinkite parinktį.
Pažymėkite Auto (Automatinis), Extra high (Itin 
didelis), High (Didelis), Normal (Įprastas), Low 
(Mažas) arba Off (Išjungtas) ir spauskite J. 
Pasirinkite Auto (Automatinis), kad fotoaparatas 
automatiškai sureguliuotų skaitmeninį apšvietimą 
priklausomai nuo fotografavimo sąlygų.
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D Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas)
Triukšmai (taškeliai, ruožai, dėmelės) gali atsirasti nuotraukose, kurios daromos su aktyviu 
skaitmeniniu apšvietimu, nustačius didelį ISO jautrumą. Brightness (Ryškumo) ir Contrast 
(Kontrasto) nuotraukos kokybės nustatymai (111 p.) negali būti reguliuojami, kol įjungtas aktyvus 
skaitmeninis apšvietimas. M ekspozicijos režimu aktyviojo skaitmeninio apšvietimo Auto 
(Automatinis) nustatymas lygus Normal (Normaliam).

D Active D-Lighting (aktyviojo skaitmeninio apšvietimo) palyginimas su D-Lighting 
(skaitmeniniu apšvietimu) 

Fotografavimo meniu parinktis Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas) nustato 
ekspoziciją prieš fotografuojant, kad būtų optimizuotas dinaminis diapazonas, tuo tarpu retušavimo 
parinktis D-Lighting (Skaitmeninis apšvietimas) optimizuoja dinaminį diapazoną vaizduose po 
fotografavimo.

A ADL Bracketing (ADL kadrų serija)
Kai pasirinktas ADL bracketing (ADL fotografavimas serijomis) pasirinktiniame nustatyme e4 
(Auto bracketing set (Automatinis kadravimo nustatymas), 191 p.), fotoaparatas automatiškai 
pakeis dvejų nuotraukų aktyvųjį skaitmeninį apšvietimą: pirmoji bus padaryta esant tuo metu 
parinktam aktyvaus skaitmeninio apšvietimo nustatymui, o antroji – išjungus aktyvų skaitmeninį 
apšvietimą. Daugiau informacijos ieškokite 193 p.
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Multiple Exposure (Daugkartinė 
ekspozicija)
Atlikite toliau aprašytus žingsnius, kad vienoje nuotraukoje įrašytumėte dviejų trijų 
ekspozicijų seriją, naudodami RAW duomenis iš fotoaparato vaizdo jutiklio, kad 
gautumėte žymiai geresnes spalvas nei nuotraukose, sukomponuotose taikomąja vaizdų 
programa. Daugkartines ekspozicijas galima įrašyti esant bet kuriam vaizdo kokybės 
nustatymui.

❚❚ Sukurkite daugkartinę ekspoziciją
Įsidėmėkite, kad naudojant numatytuosius nustatymus fotografavimas baigsis ir kelios 
ekspozicijos bus įrašytos automatiškai, jei per 30 sekundžių nebus atliktas joks 
veiksmas.

1 Pasirinkite Multiple exposure 
(Daugkartinė ekspozicija).
Pažymėkite Multiple exposure (Daugkartinė 
ekspozicija) fotografavimo meniu ir 
paspauskite 2.

2 Pasirinkite Number of shots (Nuotraukų 
skaičius).
Pažymėkite Number of shots (Nuotraukų 
skaičius) ir paspauskite 2.

3 Nurodykite kadrų skaičių (2 arba 3).
Spauskite 1 arba 3, kad parinktumėte skaičių 
ekspozicijų, kurias sujungus bus gauta viena 
nuotrauka, o tada spauskite J.

4 Pasirinkite Auto gain (Automatinis 
stiprinimas).
Pažymėkite Auto gain (Automatinis stiprinimas) ir 
paspauskite 2.

A Pratęstas įrašymo laikas
Didesniam nei 30 s intervalui tarp ekspozicijų pasirinkite On (Įjungti) parinktyje Image review 
(Vaizdo peržiūra) (163 p.), esančioje atkūrimo meniu, ir pailginkite ekrano išjungimo delsą vaizdo 
peržiūrai, naudodami pasirinktinį nustatymą c4 (Monitor off delay (Ekrano išsijungimo delsa), 
180 p.). Maksimalus intervalas tarp ekspozicijų yra 30 sekundžių ilgesnis nei parinktis, nurodyta 
pasirinktiniame nustatyme c4.
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5 Nustatykite dar kartą.
Paryškinkite vieną šių parinkčių ir spauskite J.

6 Pasirinkite Done (Atlikta).
Pažymėkite Done (Atlikta) ir spauskite J. 
Valdymo pulte bus parodyta n piktograma. Kad 
išeitumėte neatlikę daugkartinės ekspozicijos, 
fotografavimo meniu pasirinkite Multiple 
exposure (Daugkartinė ekspozicija) > Reset 
(Atstatyti).

7 Sukomponuokite nuotrauką, 
sufokusuokite ir fotografuokite.
Atleidimo režimais ! ir 9 (64 p.), 
fotoaparatas įrašo visas ekspozicijas iškart. 
Veikiant vieno kadro atleidimo režimui, kiekvieną 
kartą paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, bus padaryta viena nuotrauka, 
fotografuokite toliau, kol bus įrašytos visos ekspozicijos (daugiau informacijos apie 
kelių ekspozicijų funkcijos nutraukimą, neįrašius visų nuotraukų, ieškokite 123 p.).

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti) 
(numatytasis)

Padidinimas reguliuojamas pagal 
įrašytų ekspozicijų skaičių (kiekvienos 
ekspozicijos padidinimas, kai 
eksponuojama 2 kartus, yra 1/2, o kai 
eksponuojama 3 kartus, 1/3 ir t. t.).

Off (Išjungti)
Rašant kelias vieno kadro ekspozicijas, 
padidinimas nereguliuojamas. 
Rekomenduojama, kai fonas tamsus.
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Piktograma n mirksės, kol nebus baigtas 
fotografavimas. Fotografavimui pasibaigus, 
baigsis kelių ekspozicijų režimas, ir piktograma 
n nebus daugiau rodoma. Pakartokite 1–7 
žingsnius, jei norite dar kartą panaudoti kelių 
ekspozicijų funkciją.

❚❚ Daugkartinės ekspozicijos režimo pertraukimas
Pasirinkus Multiple exposure (Daugkartinė ekspozicija) 
fotografavimo meniu, kai įrašoma daugkartinė ekspozicija, 
parinktys bus rodomos dešinėje. Kad nutrauktumėte daugkartinę 
ekspoziciją anksčiau, nei atliktas numatytas ekspozicijų kiekis, 
pažymėkite Cancel (Atšaukti) ir paspauskite J. Jei fotografavimas 
liaujasi nepabaigus daryti visų nurodytų ekspozicijų, daugkartinė 
ekspozicija bus sukurta iš iki to momento įrašytų ekspozicijų. Jei įjungtas Auto gain 
(Automatinis padidinimas), padidinimas bus sureguliuotas, kad atspindėtų įrašytų 
ekspozicijų skaičių. Įsidėmėkite, kad fotografavimas baigsis automatiškai, jei:

• Bus atliktas atkūrimas dviem mygtukais (75 p.)
• Bus išjungtas fotoaparatas
• Išsieikvos akumuliatorius
• Bus ištrintos nuotraukos

D Multiple Exposure (Kelios ekspozicijos)
Kelių ekspozicijų įrašymo metu draudžiama išimti ar keisti atminties kortelę.

Tiesioginė peržiūra (43 p.) negali būti naudojama įrašyti kelioms ekspozicijoms.

Informacija, rodoma atkuriamos nuotraukos informaciniame ekrane (įskaitant įrašymo datą ir 
fotoaparato padėtį), panaudojama fotografuojant pirmą kadrą su keliomis ekspozicijomis.

A Kiti nustatymai
Kai veikia daugkartinės ekspozicijos režimas, atminties kortelių formatuoti negalima, negalima keisti 
fotografavimo serijomis ar fotografavimo meniu parinkčių, išskyrus White balance (Baltos spalvos 
balansas), be to, negalima parinkti sąrankos meniu esančių nustatymų Lock mirror up for 
cleaning (Veidrodžio fiksavimas valymo metu) bei Image Dust off ref photo (Dulkių šalinimo 
atskaitos nuotrauka).
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Įrenginys GP-1 GPS
GP-1 GPS įrenginį (įsigyjama atskirai) galima prijungti prie fotoaparato priedų prijungimo 
lizdo, kaip parodyta žemiau, naudojant laidą, pateiktą kartu su GP-1. Fotografuojant bus 
įrašoma fotoaparate esanti informacija. Išjunkite fotoaparatą prieš pajungdami GP-1; 
norėdami gauti daugiau informacijos, žr. GP-1 vadovą.

Kai fotoaparatas nustato ryšį su GP-1, valdymo pulte atsiranda 
piktograma X. Nuotraukų, darytų tuo metu, kai rodoma X 
piktograma, informacijoje yra papildomas puslapis (133 p.), 
kuriame užrašoma esama platuma, ilguma ir aukštuma ir 
vienodas koordinuotas laikas (UTC). Jei iš GP-1 duomenų nėra 
dvi sekundes, piktograma X iš ekrano dings ir fotoaparatas nustos užrašinėti GPS 
informaciją.

A GPS duomenys
GPS duomenų užrašymas vyksta tik tada, kai rodoma X piktograma. 
Patikrinkite, ar prieš fotografuojant valdymo pulte rodoma X piktograma. 
Žybčiojanti piktograma X reiškia, kad GP-1 ieško signalo; nuotraukose, 
darytose tuo metu, kai X piktograma mirksi, GPS duomenų nebus.
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❚❚ Sąrankos meniu parinktys
GPS elementą sąrankos meniu sudaro žemiau išvardytos parinktys.

• Auto meter off (Automatinio matavimo išjungimas): parinkite, ar prijungus GP-1 bus 
automatiškai išjungti ekspozicijos matavimai, ar ne. 

• Position (Padėtis): šis elementas galimas tik prijungus GP-1, kai jis rodo esamą 
platumą, ilgumą, aukštį virš jūros lygio ir suderintą pasaulio laiką (UTC), kaip 
pranešama GP-1.

A Vienodas koordinuotas laikas (UTC)
GPS įrenginio pateikiami UTC duomenys nepriklauso nuo fotoaparato laikrodžio.

Parinktis Aprašymas

Enable 
(Įjungti)

(numatytoji)

Eksponometrai išsijungs automatiškai, jei pasirinktiniame nustatyme c2 (Auto 
meter-off delay (Automatinio matavimo išjungimo atidėjimas nurodytą laiką 
nebus atliktas joks veiksmas, 179 p.). Taip taupoma akumuliatoriaus energija, bet 
užrakto atleidimo mygtuko nuspaudimas iki galo be uždelsimo gali sutrukdyti 
įrašyti GPS duomenis.

Disable 
(Išjungti)

Kol GP-1 bus prijungtas, ekspozicijos matavimai nebus išjungti; GPS duomenys 
visada bus įrašomi.
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Daugiau apie atkūrimą
Šiame skyriuje aprašoma, kaip atkurti nuotraukas, ir detaliai apibūdinami veiksmai, 
atliekami atkuriant.

Viso kadro atkūrimas .............................................................................................. 128
Nuotraukų informacija ............................................................................................. 129

Thumbnail Playback (Miniatiūrų atkūrimas) ......................................................... 135

Calendar playback (Kalendoriaus atkūrimas)....................................................... 136

Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant ................................................................ 138

Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo ........................................................................ 139

Pavienių nuotraukų trynimas ................................................................................. 140

„Pictmotion“ ............................................................................................................ 141

Skaidrių peržiūra ..................................................................................................... 143
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Viso kadro atkūrimas
Norėdami atkurti nuotraukas, paspauskite mygtuką K. 
Ekrane bus rodoma naujausia nuotrauka.

A Rotate Tall (Pasukti vertikaliai)
Norėdami matyti vertikaliai darytas nuotraukas (portretus) pasuktas 
vertikaliai, pasirinkite On (Įjungti) atkūrimo meniu parinktyje Rotate tall 
(Pasukti vertikaliai) (163 p.).

A Image review (Vaizdo peržiūra)
Kai atkūrimo meniu elemente Image review (Vaizdo peržiūra) pasirinkta 
On (Įjungta) (163 p.), nuotrauka po fotografavimo automatiškai rodoma 
ekrane maždaug 4 sekundes (numatytasis nustatymas).

A Taip pat žiūrėkite
Žr. pasirinktinį nustatymą c4 (Monitor off delay (Ekrano išsijungimo uždelsimas), 180 p.), norėdami 
sužinoti, kaip ilgai ekranas bus įsijungęs, kai neatliekami jokie veiksmai.

Jei norite Naudokite Aprašymas

Matyti papildomas 
nuotraukas

Spauskite 2, jei norite peržiūrėti nuotraukas tokia tvarka, 
kokia jos buvo įrašytos, 4, jei norite peržiūrėti atvirkštine 
tvarka.

Matyti nuotraukų 
informaciją

Spauskite 1 ar 3, jei norite peržiūrėti informaciją apie 
dabartinę nuotrauką (129 p.).

Peržiūrėti miniatiūras W Daugiau informacijos apie miniatiūrų peržiūrą ieškokite 135 p.
Priartinti nuotrauką X Daugiau informacijos apie atkūrimą priartinant žr. 138 p.

Ištrinti nuotraukas O
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Spauskite O dar kartą, 
jei norite ištrinti nuotrauką.

Pakeisti apsaugos 
būklę L

Norėdami nuotrauką apsaugoti arba panaikinti nuotraukų 
apsaugą, spauskite mygtuką L (139 p.).

Grįžti į fotografavimo 
režimą  / K Ekranas išsijungs. Galima iš karto fotografuoti.

Ekrano meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.

Retušuoti nuotrauką 
ar peržiūrėti filmą J

Nukopijuoti retušuotą nuotrauką (209 p.). Jei nuotrauka 
žymima 1 piktograma, nurodančia, jog tai filmas, tokiu atveju 
paspaudus J bus pradedama filmo peržiūra (52 p.).



129

I

Nuotraukų informacija
Nuotraukų informacija rodoma ant nuotraukų, rodomų viso kadro atkūrimo režimu. 
Kiekvienai nuotraukai skirta iki aštuonių puslapių informacijos. Spauskite 1 arba 3, jei 
norite peržiūrėti nuotraukų informaciją taip, kaip parodyta toliau. Įsidėmėkite, kad 
fotografavimo duomenys, RGB histogramos ir pažymėjimai rodomi tik parinkus 
atitinkamą Display mode (Ekrano režimas) parinktį (163 p.). GPS duomenys rodomi tik 
tada, jei fotografuojant buvo naudojamas GPS įrenginys.

❚❚ Rinkmenos informacija

Rinkmenos 
informacija

Apžvalgos 
rezultatai GPS duomenys Fotografavimo 

duomenys 3

RGB histograma Pažymėjimai Fotografavimo 
duomenys 1

Fotografavimo 
duomenys 2
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100NCD90
15/09/2008  10: 02 : 27 4288x2848

NNORORMALALDSC _0001.  JPG   100NCD90       DSC_0001.  JPG

  1/ 250     F11          200        35mm    

NI KON  D90

15/09/2008  10: 15:29 4288x2848
                   NORORMALAL

1 / 12

AUTO     0,     0                                     

LATITUDE.

LONGITUDE

ALTITUDE
TIME(UTC)

:  N
:    35º  36. 371'
:  E
:  139º  43. 696'
:  35m
:  15/09/2008
:  01:15:29

NI KON  D90 12/12

NOI SE REDUC.
ACT.  D–L I GHT.
RETOUCH

COMMENT

: H I   I SO,  NORM
: NORMAL
: D–L I GHT I NG
  WARM  TONE
  CYANOTYPE
  TRI M
: SPRI NG HAS   COME. SP
  RI NG  HAS COME. 3636

NI KON  D90 12/12

N I KON D90 13 / 13 12/12N I KON  D90
High l i gh t s

12/12NI KON  D90

MTR, SPD, AP.
EXP.  MODE, I SO
    , EXP.  TUN I NG
FOCAL  LENGTH
LENS
AF   /  VR
FLASH  MODE,

CMD : M: TTL, +3. 0
        B: OFF

:     ,        1/ 250, F11
:     , 200
:0, 0 
: 35mm
: 18–105       / 3. 5–5.6
: A  /  VR–On
: Built – i n, TTL, +1. 3
    
 A: TTL, +3. 0
  C: OFF

NI KON  D90

WHI TE BALANCE
COLOR  SPACE
PI CTURE   CNTRL
  QUICK   ADJUST
  SHARPENING
  CONTRAST
  BRI GHTNESS
  SATURATION 
  HUE

: AUTO,   0,   0
: s RGB
: STANDARD
: 0
: 3
: 0
: 0
: 0
: 0

12/12

1/ 12

100NCD90
15/09/2008  10: 02 : 27 4288x2848

NNORORMALALDSC _0001.  JPG

1 2 3

9

8 7 6

4
5

1 Apsaugos būsena ........ 139
2 Retušavimo indikatorius

.................................. 209
3 Kadrų skaičius/iš viso kadrų

4 Rinkmenos 
pavadinimas ................ 61

5 Image quality (Vaizdo 
kokybė)........................ 62

6 Image size 
(Vaizdo dydis).............. 63

7 Įrašo laikas..................... 27
8 Įrašo data....................... 27
9 Aplanko pavadinimas... 162



130

I

❚❚ RGB Histogram (RGB histograma) 1

1 Rodoma tik jei Display mode (Ekrano režimu) pasirinkta RGB histogram (RGB histograma) (163 p.).

A Playback Zoom (Didinimas atkuriant)
Jei norite visu kadru padidinti nuotrauką, kai rodoma histograma, spauskite X 
(norėdami sužinoti daugiau apie nuotraukos padidinimą peržiūros metu, žr. 
138 p.). Histograma bus atnaujinama tam, kad būtų rodomi tik ekrane 
matomo vaizdo dalies duomenys.

A Histogramos
Fotoaparato histogramos yra pateiktos tik kaip pavyzdys ir gali skirtis nuo atvaizdavimo programų 
pateikiamų histogramų. Toliau pateikiami kai kurių histogramų pavyzdžiai:

Jei vaizde yra didelis šviesus objektas, tonų pasiskirstymas 
bus santykinai tolygus.

Jei vaizdas yra tamsus, tonų pasiskirstymas bus perkeltas į 
kairę.

Jei vaizdas yra šviesus, tonų pasiskirstymas bus perkeltas į 
dešinę.

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

N I KON D90 13 / 13

3

1

4

2

5

6

8

7

9

1 Apsaugos būsena ........ 139
2 Retušavimo indikatorius

................................... 209
3 White balance (Baltos 

spalvos balansas)........ 95
Baltos spalvos balanso 
tikslinimas .................... 97

4 Fotoaparato pavadinimas

5 Histograma (RGB kanalas). 
Visose histogramose 
horizontalioji ašis parodo 
šviesumą pikseliais, o 
vertikalioji – pikselių 
skaičių.

6 Histograma (raudonas 
kanalas)

7 Histograma (žalias 
kanalas)

8 Histograma (mėlynas 
kanalas)

9 Kadrų skaičius/iš viso kadrų

N I KON D90 13 / 13
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❚❚ Highlights (Pažymėjimai) *

* Mirksinčios sritys nurodo esamo kanalo pažymėjimus.

❚❚ Fotografavimo duomenys, pirmas puslapis 1

1 Rodoma, tik jei Display mode (Ekrano režimu) pasirinkta Data (Duomenys) (163 p.).
2 Rodoma raudonai, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
3 Rodoma tik tada, jei, naudojant bet kurį matavimo būdą, buvo nustatyta kita pasirinktinio 

nustatymo b4 (Fine tune optimal exposure (Geriausios ekspozicijos tikslinimas), 178 p.) vertė, 
nei nulis.

4 Rodoma tik tada, jei tvirtinamas VR objektyvas.

12/12N I KON  D90
High l i gh t s

3

54

1 2

1 Apsaugos būsena ........ 139
2 Retušavimo indikatorius

................................... 209

3 Vaizdo pažymėjimai ..... 163
4 Fotoaparato pavadinimas

5 Kadrų skaičius/iš viso kadrų
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1 Apsaugos būsena ........ 139
2 Retušavimo indikatorius

................................... 209
3 Matavimas...................... 87

Užrakto greitis .......... 81, 83
Diafragma................. 82, 83

4 Fotografavimo režimas 
......................... 34, 41, 78 

ISO jautrumas 2 .............. 74

5 Ekspozicijos 
kompensavimas .......... 90

Geriausios ekspozicijos 
nustatymas 3 .............. 178

6 Židinio nuotolis ............. 228
7 Objektyvo duomenys
8 Fokusavimo režimas

.............................. 54, 59
Objektyvas VR (virpesių 

mažinimas) 4 ................ 26

9 Blykstės režimas............ 71
Blykstės kompensavimas

.................................... 91
10 Valdymo režimas/grupės 

pavadinimas/blykstės 
valdymo režimas/blykstės 
kompensavimas ........ 185

11 Fotoaparato pavadinimas
12 Kadrų skaičius/iš viso kadrų
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❚❚ Fotografavimo duomenys, antras puslapis 1

1 Rodoma, tik jei Display mode (Ekrano režimu) pasirinkta Data (Duomenys) (163 p.).
2 Standard (Standartinis), Vivid (Gyvas), Portrait (Portretinis) ir Landscape (Peizažo) nuotraukų 

kontrolės režimas.
3 Neutral (Neutralus), Monochrome (Vienspalvis) ir pasirinktinis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas.
4 Nerodomas, kai veikia vienspalvis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas.
5 Tik vienspalvis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas.

❚❚ Fotografavimo duomenys, trečias puslapis *

* Rodoma, tik jei Display mode (Ekrano režimu) pasirinkta Data (Duomenys) (163 p.).
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❚❚ GPS duomenys *

* Rodoma tik tada, kai fotografuojant buvo naudojamas GPS įrenginys (124 p.).

LATITUDE.

LONGITUDE

ALTITUDE
TIME(UTC)

:  N
:    35º  36. 371'
:  E
:  139º  43. 696'
:  35m
:  15/09/2008
:  01:15:29

NI KON  D90 12/12

 
 3

5
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4

87

1 2

1 Apsaugos būsena ........ 139
2 Retušavimo 

indikatorius ................ 209
3 Latitude (Platuma)
4 Longitude (Ilguma)

5 Altitude (Aukštis)
6 Vienodas koordinuotas 

laikas (UTC)
7 Fotoaparato pavadinimas

8 Aplanko numeris–
kadro numeris
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❚❚ Apžvalgos duomenys

* Rodoma raudonai, jei fotografuota įjungus automatinį ISO jautrumo valdymą.
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Thumbnail Playback 
(Miniatiūrų atkūrimas)
Norėdami, kad vaizdai būtų rodomi keturių, devynių ar 72 minatiūrų lapuose, spauskite 
mygtuką W.

Jei norite Naudokite Aprašymas
Matyti daugiau 

vaizdų W
Norėdami padidinti puslapyje rodomų vaizdų skaičių, spauskite 
mygtuką W.

Puslapyje matyti 
mažiau vaizdų X

Norėdami sumažinti puslapyje rodomų vaizdų skaičių, spauskite 
mygtuką X. Kai rodomi keturi vaizdai, spauskite dar kartą, kad 
ekrane būtų rodomas visas kadras.

Paryškinti vaizdus

Naudokitės kryptinio valdiklio centriniu mygtuku ar komandų 
ratukais, norėdami ekrane peržiūrėti visą kadrą, jį išdidinti 
(138 p.) ar trinti (140 p.). Naudokitės pagrindiniu komandų 
ratuku, norėdami žymeklį paslinkti į kairę ar dešinę pusę, o 
papildomu komandų ratuku žymeklį paslinksite į viršų arba 
žemyn.

Žiūrėti paryškintą 
vaizdą J Norėdami, kad ekrane būtų rodomas visas kadras, spauskite J.

Ištrinti paryškintą 
nuotrauką O Daugiau informacijos ieškokite 140 p.

Keisti paryškintos 
nuotraukos 

apsaugos būseną
L Daugiau informacijos ieškokite 139 p.

Grįžti į 
fotografavimo 

režimą
 / K Ekranas išsijungs. Galima iš karto fotografuoti.

Ekrano meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.

Viso kadro 
atkūrimas

Miniatiūrų atkūrimas Kalendoriaus 
atkūrimas 
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Calendar playback (Kalendoriaus 
atkūrimas)
Norėdami žiūrėti pasirinktos datos vaizdus, kai rodomi 72 vaizdai, spauskite mygtuką W. 

Spauskite mygtuką W, kai iš datų sąrašo ir miniatiūrų sąrašo norite įjungti pasirinktos 
datos peržiūrą. Norėdami datų sąraše paryškinti datas arba miniatiūrų sąraše paryškinti 
miniatiūras, naudokitės kryptiniu valdikliu.

Viso kadro 
atkūrimas

Miniatiūrų atkūrimas Kalendoriaus 
atkūrimas 

Datų sąrašas Miniatiūrų 
sąrašas
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Šiuos veiksmus galima padaryti, kai žymeklis yra datų sąraše arba miniatiūrų sąraše:

Jei norite Naudokite Aprašymas

Patekti iš datų sąrašo į 
miniatiūrų sąrašą W

Datų sąraše spauskite mygtuką W ir žymeklis bus 
perkeltas į miniatiūrų sąrašą. Norėdami grįžti į datų sąrašą, 
spauskite mygtuką dar kartą. 

Sugrįžti į miniatiūrų 
peržiūrą/išdidinti 

pažymėtą nuotrauką 
X

• Datų sąrašas: grįžkite į 72 kadrų atkūrimą.
• Miniatiūrų sąrašas padidinkite pažymėtą kadrą.

Įjungti viso kadro 
atkūrimą J

• Datų sąrašas: peržiūrėkite pirmąjį pasirinktos datos 
kadrą.

• Miniatiūrų sąrašas: peržiūrėkite pažymėtą kadrą.

Pažymėti datas/
pažymėti vaizdus

• Datų sąrašas: pažymėkite datą.
• Miniatiūrų sąrašas: pažymėkite nuotrauką.

Ištrinti paryškintą (-as) 
nuotrauką (-as) O

• Datų sąrašas: ištrinkite visas nuotraukas, padarytas 
pasirinktą dieną.

• Miniatiūrų sąrašas: ištrinkite pažymėtą nuotrauką 
(140 p.).

Keisti paryškintos 
nuotraukos apsaugos 

būseną
L Daugiau informacijos ieškokite 139 p.

Grįžti į fotografavimo 
režimą  / K Ekranas išsijungs. Galima iš karto fotografuoti.

Ekrano meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.
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Žvilgsnis iš arčiau: didinimas atkuriant
Spauskite mygtuką X, jei vietoj atkuriant visą kadrą jau rodomos ar šiuo metu pažymėtos 
miniatiūroje nuotraukos arba vietoj atkuriant kalendorių rodomos nuotraukos 
pageidaujate priartinti kitą nuotrauką. Priartinimo funkcijos veikimo metu galima atlikti 
šiuos veiksmus:

Jei norite Naudokite Aprašymas

Padidinti ir 
sumažinti X/W

Spauskite X, kad priartintumėte 
maksimaliai, maždaug 27 × (dideli 
vaizdai), 20 × (vidutinio dydžio vaizdai) 
arba 13 × (maži vaizdai). Spauskite W, 
jei norite sumažinti. Kai nuotrauka 
priartinta, spauskite kryptinį valdiklį, kad 
pamatytumėte sritis, kurių nesimato 
ekrane. Jei norite greitai perslinkti į kitas kadro sritis, laikykite 
kryptinį valdiklį nuspaustą. Kai pakeičiamas priartinimo 
koeficientas, rodomas naršymo langas; esamu metu ekrane 
matoma sritis parodoma geltonu rėmeliu.

Žiūrėti kitas 
vaizdo sritis

Pasirinkti veidus

Priartinimo metu nustatyti veidai (iki 10) 
navigacijos lange yra apibrėžiami baltais 
rėmeliais. Pasukite papildomą komandų 
ratuką, kai norite atlikti ekrane matomų 
veidų poslinkį, tačiau nepakeisti 
priartinimo koeficiento.

Atšaukti 
priartinimą J Atšaukite priartinimą ir grįžkite į viso vaizdo atkūrimą.

Peržiūrėti kitus 
vaizdus

Pasukite pagrindinį komandų ratuką, kad esamu priartinimo 
koeficientu peržiūrėtumėte tą pačią vietą kitose nuotraukose.

Pakeisti 
apsaugos būklę L Daugiau informacijos ieškokite 139 p.

Grįžti į 
fotografavimo 

režimą
 / K Ekranas išsijungs. Galima iš karto fotografuoti.

Ekrano meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.
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Nuotraukų apsauga nuo ištrynimo
Viso vaizdo rodymo, priartinimo, miniatiūrų ir kalendoriaus atkūrimo režime mygtukas L 
gali būti naudojamas, norint apsaugoti fotografijas nuo atsitiktinio ištrynimo. Apsaugotos 
rinkmenos atkūrimo meniu negali būti ištrintos paspaudus mygtuką O arba atkūrimo 
meniu pasirinkus Delete (Ištrinti), o kai jos rodomos „Windows“ kompiuteryje, jos 
apribotos DOS „read-only“ (tik skaityti) teisėmis. Atkreipkite dėmesį į tai, kad apsaugotos 
rinkmenos bus ištrintos formatuojant atminties kortelę (30, 202 p.).

Nuotraukų apsaugojimas:

1 Pasirinkite vaizdą.
Padarykite, kad nuotrauka būtų rodoma visu kadru, arba paryškinkite ją miniatiūrų 
lape.

2 Spauskite mygtuką L.
Nuotrauka bus pažymėta piktograma P. 
Norėdami panaikinti nuotraukos apsaugą, kad ją 
būtų galima ištrinti, padarykite, kad ji būtų 
rodoma, arba paryškinkite ją miniatiūrų lape, o 
tada spauskite mygtuką L.

A Visų nuotraukų apsaugos panaikinimas
Jei norite panaikinti visų nuotraukų iš aplanko arba Playback folder (Atkūrimo aplanko) meniu 
pasirinkto aplanko apsaugą, laikykite nuspaudę mygtukus L ir O maždaug dvi sekundes.
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Pavienių nuotraukų trynimas
Paspauskite mygtuką O, kad ištrintumėte nuotrauką, esamu metu rodomą visu kadru, 
arba miniatiūrų lape pažymėtą nuotrauką. Įsidėmėkite, kad ištrintų nuotraukų atkurti 
neįmanoma.

1 Pasirinkite vaizdą.
Padarykite, kad jis būtų rodomas arba paryškinkite jį miniatiūrų lape.

2 Spauskite mygtuką O.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas.

Jei norite nuotrauką ištrinti, dar kartą spauskite mygtuką O. 
Spauskite mygtuką K, jei norite išeiti nuotraukos 
neištrynę.

A Taip pat žiūrėkite
Keletui nuotraukų ištrinti naudokite Delete (Ištrinti) parinktį atkūrimo meniu (162 p.). Norėdami trinti 
nuotraukas, padarytas pasirinktą datą, naudokite kalendoriaus atkūrimą (136 p.).

Viso kadro atkūrimas

Miniatiūrų atkūrimas
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„Pictmotion“
„Pictmotion“ parinktis atkūrimo meniu (160 p.) yra naudojama, 
norint kurti ir žiūrėti skaidres su nustatytais perėjimo laikotarpiais 
ir fonine muzika. Galimos šios parinktys:

❚❚ Nuotraukų pasirinkimas
Norėdami pasirinkti nuotraukas, kurios bus įtrauktos į 
„Pictmotion“ peržiūrą, „Pictmotion“ meniu naudokite Select 
pictures (Pasirinkti nuotraukas) parinktį. Bus rodomos toliau 
pateikiamos parinktys:

Tik nuotraukos, esančios pasirinktame Playback folders (Atkūrimo aplankai) (162 p.) 
aplankų meniu gali būti įtraukiamos į peržiūrą. Paslėptos nuotraukos ir nuotraukos, kurių 
negalima peržiūrėti fotoaparate, nebus rodomos.

A Movies (Filmai)
„Pictmotion“ skaidrių peržiūrose gali būti ir filmų, tačiau bus rodomos tik pirmosios kelios kiekvieno 
filmo sekundės.

❚❚ Foninės muzikos pasirinkimas
Norėdami parinkti foninę muziką „Pictmotion“ peržiūrai, 
„Pictmotion“ meniu naudokite Background music (Foninė 
muzika) parinktį. Rinkitės iš High-speed (Spartus), Emotional 
(Emocingas), Natural (Natūralus), Up-tempo (Greitėjantis) ir 
Relaxed (Atpalaiduojantis) režimų.

❚❚ Perėjimai
Norėdami „Pictmotion“ peržiūrose nustatyti perėjimus tarp nuotraukų, „Pictmotion“ meniu 
naudokite Effects (Efektai) parinktį. Rinkitės iš Zoom bounce (Išdidinti energingai 
įšokant į ekraną), Zoom in/out (Išdidinti/sumažinti), Blend (Pereiti iš vieno atspalvio į 
kitą), Wipe (Nutrinti) ir Zoom out fade (Išdidinti ir išblukinti) parinkčių.

Parinktis Aprašymas
Start (Pradėti) Žiūrėti paruoštą „Pictmotion“ peržiūrą.
Select pictures 

(Parinkite 
nuotraukas)

„Pictmotion“ peržiūrai parinkti nuotraukas.

Background music 
(Foninė muzika) Pasirinkti foninę muziką.

Effects (Efektai) Pasirinkti perėjimo laikotarpius tarp nuotraukų.

Parinktis Aprašymas

Q
Selected 
(Pasirinktos) Pasirinkti atskiras nuotraukas, skirtas prezentacijai.

n

Select date 
(Pasirinkti 
datą)

Pasirinkti datą. Visos nuotraukos padarytos 
pasirinktą datą bus įkeltos į peržiūrą.

R All (visos) Sukurkite peržiūrą, naudodami visas atkūrimo 
aplanke esančias nuotraukas. 
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❚❚ „Pictmotion“ peržiūra
Norėdami žiūrėti peržiūrą, „Pictmotion“ meniu pažymėkite Start 
(Pradėti) ir spauskite J. Vykstant skaidrių peržiūrai, galima atlikti 
šiuos veiksmus:

Dešinėje pavaizduotas dialogo langas rodomas pasibaigus 
skaidrių peržiūrai arba, jei paspaudus mygtuką J, skaidrių peržiūra 
sustabdoma. Pasirinkite Restart (Pakartotinai paleisti), norėdami 
pakartotinai paleisti (jei peržiūra buvo sustabdyta, ji bus toliau 
rodoma nuo kitos nuotraukos) arba pasirinkite Exit (Išeiti), kai 
norėsite grįžti į atkūrimo meniu.

A Perėjimai
Priklausomai nuo nuotraukų dydžio perėjimų gali ir nebūti.

Jei norite Naudokite Aprašymas
Stabdyti skaidrių 

peržiūrą J
Stabdyti skaidrių peržiūrą (žiūrėti 
toliau).

Padidinti garsą X Spauskite X ir W, kai norėsite 
padidinti arba sumažinti garsą.Sumažinti garsą W

Grįžti į atkūrimo 
meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.

Grįžti į atkūrimo 
režimą K

Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo 
režimą.

Grįžti į 
fotografavimo 

režimą

Iki pusės paspausdami užrakto 
atleidimo mygtuką, galite grįžti į 
fotografavimo režimą.



143

I

Skaidrių peržiūra
Slide show (Skaidrių peržiūra) parinktis atkūrimo meniu (164 p.) yra naudojama, norint 
atkūrimo aplanke rodyti skaidrių peržiūrą (162 p.). Paslėptos nuotraukos (162 p.) nėra 
rodomos.

Norėdami pradėti peržiūrą, „Slide show“ (skaidrių peržiūros) meniu pažymėkite Start 
(Pradėti) ir spauskite J. Vykstant skaidrių peržiūrai, galima atlikti šiuos veiksmus:

Dešinėje pavaizduotas dialogo langas rodomas pasibaigus 
skaidrių peržiūrai arba, jei paspaudus mygtuką J, skaidrių peržiūra 
sustabdoma. Pasirinkite Restart (Pakartotinai paleisti), norėdami 
pakartotinai paleisti (jei peržiūra buvo sustabdyta, ji bus toliau 
rodoma nuo kitos skaidrės) arba pasirinkite Exit (Išeiti), kai 
norėsite grįžti į atkūrimo meniu.

Parinktis Aprašymas
Start (Pradėti) Pradėti skaidrių peržiūrą.
Frame interval 

(Kadro intervalas) Pasirinkite, kiek laiko turi būti rodoma kiekviena nuotrauka.

Jei norite Naudokite Aprašymas

Peršokti atgal/pirmyn Spauskite 4, jei norite grįžti į ankstesnį kadrą, 2 – jei norite 
peršokti į kitą kadrą.

Peržiūrėti daugiau 
informacijos apie 

nuotrauką
Pakeisti rodomą informaciją nuotraukų ekrane (129 p.).

Stabdyti skaidrių 
peržiūrą J Stabdyti skaidrių peržiūrą (žiūrėti toliau).

Grįžti į atkūrimo meniu G Daugiau informacijos ieškokite 159 p.
Grįžti į atkūrimo režimą K Baikite peržiūrą ir grįžkite į atkūrimo režimą.

Grįžti į fotografavimo 
režimą

Iki pusės paspausdami užrakto atleidimo mygtuką, galite 
grįžti į fotografavimo režimą.
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Jungtys
Šiame skyriuje aprašyta, kaip kopijuoti nuotraukas į kompiuterį, kaip jas spausdinti ir 
peržiūrėti televizoriaus ekrane.

Nuotraukų peržiūra televizoriaus ekrane .............................................................. 146
Standartinės raiškos prietaisai ................................................................................ 146
Didelės raiškos įrenginiai ........................................................................................ 147

Jungimas prie kompiuterio..................................................................................... 148
Prieš prijungiant fotoaparatą ................................................................................... 148
Fotoaparato prijungimas ......................................................................................... 149

Nuotraukų spausdinimas........................................................................................ 150
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Nuotraukų peržiūra televizoriaus 
ekrane
Pridedamas EG-D2 garso/vaizdo kabelis gali būti naudojamas, norint fotoaparatą 
prijungti prie televizoriaus ar kasetinio vaizdo grotuvo ir vykdyti įrašymą ar atkūrimą. 
C tipo su mini kištuku „High-Definition Multimedia Interface“ (didelės raiškos prietaiso) 
sąsajos įtaiso (HDMI) kabelis (galima įsigyti atskirai iš trečiųjų šalių tiekėjų) gali būti 
naudojamas, norint fotoaparatą prijungti prie didelės raiškos vaizdo įrenginių.

Standartinės raiškos prietaisai
Fotoaparato jungimas prie standartinio televizoriaus.

1 Išjunkite fotoaparatą.
Visada išjunkite fotoaparatą, prieš prijungdami arba atjungdami vaizdo kabelį.

2 Prijunkite pridedamą garso/vaizdo kabelį taip, kaip parodyta.

3 Nustatykite televizoriaus vaizdo kanalą.

4 Įjunkite fotoaparatą ir spauskite mygtuką K.
Per atkūrimą vaizdai bus rodomi televizoriaus ir fotoaparato ekrane.

A Video Mode (Vaizdo režimas) (203 p.)
Patikrinkite, ar vaizdo standartas atitinka vaizdo įrenginyje naudojamą standartą. Atsiminkite, kad 
per PAL įrenginį išvestų vaizdų kokybė bus prastesnė.

A Atkūrimas televizoriuje
Ilgai trunkančiam atkūrimui rekomenduojama naudoti EH-5a ar EH-5 kintamosios srovės adapterį 
(galima įsigyti atskirai). Prijungus EH-5a ar EH-5, fotoaparato ekrano išsijungimas bus atidėtas 10 
minučių, o eksponometras daugiau automatiškai neišsijungs. Prisiminkite, kad peržiūrint nuotraukas 
televizoriaus ekrane gali nesimatyti jų kraštų.

Prijunkite prie
vaizdo

įrenginio

Prijunkite prie
fotoaparato

Garso (baltas)
Vaizdo (geltonas)
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Didelės raiškos įrenginiai
Fotoaparatas gali būti jungiamas prie HDMI įrenginių, naudojant C tipo HDMI kabelį su 
mini kištuku (galima įsigyti atskirai iš trečiųjų šalių tiekėjų).

1 Išjunkite fotoaparatą.
Visada išjunkite fotoaparatą, prieš prijungdami arba atjungdami HDMI kabelį.

2 Prijunkite HDMI kabelį, kaip parodyta.

3 Nustatykite įrenginį veikti HDMI kanale.

4 Įjunkite fotoaparatą ir spauskite mygtuką K.
Per atkūrimą vaizdai bus rodomi didelės raiškos televizoriaus arba monitoriaus 
ekrane, fotoaparato ekranas liks išjungtas.

A HDMI (203 p.)
Jei naudojamas numatytasis nustatymas Auto (Automatinis), fotoaparatas automatiškai nurodo 
didelės raiškos įrenginiui tinkamą HDMI formatą. HDMI formatą galima pasirinkti su HDMI 
parinktimi, esančia sąrankos meniu (203 p.).

Prijunkite prie didelės 
raiškos įrenginio 
(jungiamam įrenginiui 
naudokite kabelį su 
jungtimi)

Prijunkite prie
fotoaparato
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Jungimas prie kompiuterio
Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti į komplektą įeinantį UC-E4 USB laidą, reikalingą 
norint prijungti fotoaparatą prie kompiuterio.

Prieš prijungiant fotoaparatą
Prieš prijungdami fotoaparatą, naudodamiesi pridedamu programinės įrangos 
kompaktiniu disku, įdiekite programinę įrangą (žr. Install Guide (Įdiegimo vadovas), kur 
pateikiama daugiau informacijos). Kad duomenų perkėlimas nebūtų pertrauktas, 
fotoaparato akumuliatorius turi būti iki galo įkrautas. Jei kyla abejonių, prieš naudojimą 
įkraukite akumuliatorių arba naudokite EH-5a arba EH-5 kintamosios srovės adapterius 
(įsigyjami atskirai).

❚❚ Tinkamos operacinės sistemos
Šį fotoaparatą galima jungti prie kompiuterių su šiomis operacinėmis sistemomis:

• „Windows“: „Windows Vista Service Pack 1“ (32 bitų „Home Basic/Home Premium/
Businee/Enterprise/Ultimate“) ir „Windows XP Service pack 3“ („Home Edition/
Professional“). „Windows 2000 Professional Service Pack 4“ vartotojai nuotraukas iš 
fotoaparato atminties kortelės gali perkelti ją įdėję į kortelių skaitytuvą ar kortelės lizdą.

• „Macintosh“: „Mac OS X“ (versija 10.3.9, 10.4.11 arba 10.5.3)
Naujausios informacijos apie operacinių sistemų suderinamumą ieškokite svetainėse, 
išvardytose xviii p.

❚❚ Pridedama programinė įranga
„Nikon Transfer“ yra naudojama, norint kopijuoti nuotraukas iš fotoaparato į kompiuterį, 
kur yra galimybė jas peržiūrėti, naudojant „ViewNX“ („Nikon Transfer“ nuotraukų 
perkėlimo metu taip pat gali būti naudojama, norint daryti atsargines nuotraukų ir 
nuotraukose įterptos informacijos kopijas, o „ViewNX“ taip pat gali būti naudojama 
nuotraukoms rūšiuoti, vaizdams paversti į skirtingus rinkmenų formatus, taip pat norint 
atlikti paprastą „NEF/RAW“ nuotraukų redagavimą).

D Kabelių prijungimas
Prieš prijungdami arba atjungdami kabelius, patikrinkite, ar fotoaparatas išjungtas. Nekiškite per 
jėgą ir nebandykite jungčių kišti kampu.

D Perkeliant
Neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio, kol vyksta perkėlimas.

A „Camera Control Pro 2“
„Camera Control Pro 2“ (įsigyjama atskirai; 240 p.) gali būti naudojama fotoaparatui valdyti iš 
kompiuterio. Kai veikia „Camera Control Pro 2“ programa, valdymo pulte bus rodoma c.
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Fotoaparato prijungimas
Fotoaparatą prijunkite, naudodami komplekte esantį UC-E4 USB kabelį.

1  Išjunkite fotoaparatą.

2 Įjunkite fotoaparatą.
 Įjunkite kompiuterį ir palaukite, kol įsijungs.

3 Junkite USB kabelį.
Prijunkite USB kabelį, kaip parodyta. Nekiškite per jėgą ir nebandykite jungčių kišti 
kampu.

D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie kompiuterio junkite tiesiogiai, nejunkite kabelio per USB šakotuvą ar 
klaviatūrą.

4 Įjunkite fotoaparatą.

5 Perkelkite nuotraukas.
„Nikon Transfer“ ims veikti automatiškai; spauskite mygtuką Start Transfer 
(Perkelti), kai norėsite perkelti nuotraukas (norėdami gauti daugiau informacijos, 
kaip naudotis „Nikon Transfer“, naudokitės Nikon Transfer help („Nikon Transfer“ 
pagalba), kurią rasite „Nikon Transfer“ Help (Pagalbos) meniu).

6 Išjunkite fotoaparatą ir USB kabelį, kai perkėlimas bus baigtas.
„Nikon Transfer“ automatiškai uždaroma,, kai baigtas perkėlimas.

Maitinimo jungiklis 
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Nuotraukų spausdinimas
JPEG formato nuotraukos gali būti spausdinamos pasirinkus vieną iš toliau aprašomų 
būdų:

• Prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo ir nuotraukas spausdinkite tiesiai iš 
fotoaparato (žr. žemiau).

• Į spausdintuvą, kuriame yra kortelės lizdas, įkiškite fotoaparato atminties kortelę 
(daugiau informacijos žr. spausdintuvo vadove). Jei spausdintuvas palaiko DPOF 
(274 p.), spausdinamos nuotraukos gali būti parenkamos naudojant Print set (DPOF) 
(Spausdinimo rinkinys (DPOF) (157 p.).

• Paimkite fotoaparato atminties kortelę ir nuneškite į skaitmeninės spaudos centrą. Jei 
spausdintuvas palaiko DPOF (274 p.), spausdinamos nuotraukos gali būti 
parenkamos naudojant Print set (DPOF) (Spausdinimo rinkinys (DPOF) (157 p.).

• Perkelkite nuotraukas (148 p.) ir spausdinkite jas iš kompiuterio, naudodamiesi 
„ViewNX“ (pateikiama komplekte; 148 p.) arba „Capture NX 2“ (galima įsigyti atskirai, 
240 p.).

„NEF/RAW“ formato nuotraukos gali būti spausdinamos, naudojant „ViewNX“ ar 
„Capture NX 2“, kaip jau aprašyta aukščiau, arba spausdinant kaip „JPEG“ formato 
kopijas, sukurtas naudojant NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimo 
pasirinkimo galimybę, randamą retušavimo meniu (220 p.).

Tiesiogiai per USB jungtį prijungę fotoaparatą ir norėdami „PictBridge“ spausdintuvu 
spausdinti pasirinktas JPEG formato nuotraukas, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.

A Spausdinimas naudojant tiesioginį USB ryšį
Patikrinkite, ar akumuliatorius visiškai įkrautas, arba naudokite papildomą EH-5a arba EH-5 AC 
kintamosios srovės adapterį. Kai nuotraukos bus spausdinamos tiesiogiai per USB jungtį P, S, A ir M 
režimais, pakeiskite Color space (Spalvų erdvę) į sRGB (167 p.).

Fotografuokite

Pasirinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti
naudodamiesi Print set (DPOF) (Spausdinimo 

rinkinys (DPOF)) (157 p.)

Fotoaparatą prijunkite prie spausdintuvo (151 p.)

Spausdinkite 
nuotraukas

po vieną nuotrauką 
(151 p.)

Spausdinkite po 
kelias nuotraukas

(153 p.)

Spausdinkite daug 
nuotraukų (156 p.)

Atjunkite USB kabelį
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❚❚ Spausdintuvo prijungimas
Fotoaparatą prijunkite, naudodami komplekte esantį UC-E4 USB kabelį.

1 Išjunkite fotoaparatą.

2 Junkite USB kabelį.
Įjunkite spausdintuvą ir taip, kaip parodyta, prijunkite USB kabelį. Nekiškite per 
jėgą ir nebandykite jungčių kišti kampu.

D USB šakotuvai
Fotoaparatą prie spausdintuvo junkite tiesiogiai, nejunkite kabelio per USB šakotuvą ar 
klaviatūrą.

3 Įjunkite fotoaparatą.
Ekrane bus parodytas pasisveikinimo langas, po jo – „PictBridge“ peržiūros langas.

❚❚ Nuotraukų spausdinimas po vieną

1 Pasirinkite nuotrauką. 
Spauskite 4 arba 2, kai norėsite žiūrėti 
papildomas nuotraukas, arba spauskite 1 arba 3, 
kai norėsite matyti nuotraukos informaciją 
(129 p.). Spauskite mygtuką X, kai norėsite 
priartinti kadrą (138 p., spauskite K, kai norėsite 
išjungti priartinimą). Jei norite iš karto peržiūrėti 
šešias nuotraukas, paspauskite mygtuką W. 
Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite paryškinti 
nuotraukas, arba spauskite X, kad paryškinta nuotrauka būtų parodyta visu kadru.

q w
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2 Spausdinimo parinkčių rodymas.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant 
„PictBridge“ parinktis, spauskite J.

3 Spausdinimo parinkčių keitimas.
Spauskite 1 arba 3, jei norite paryškinti parinktį, o tada spauskite 2, kad ją 
nurodytumėte.

Parinktis Aprašymas

Page size 
(Puslapio 

dydis)

Bus rodomas puslapių dydžio meniu (spausdintuve 
neįdiegtos pasirinkimo galimybės nerodomos). Spauskite 1 
arba 3, jei norite parinkti puslapio dydį (jei norite spausdinti 
naudodami numatytąjį puslapio dydį šiam spausdintuvui, 
nurodykite Printer default (Numatytasis spausdintuvas), o 
tada spauskite J, kad nurodytumėte ir grįžtumėte į ankstesnį 
meniu).

No. of copies 
(Kopijų 

skaičius)

Pasirodys dešinėje pateiktas meniu. Spauskite 1 arba 3, kad 
pasirinktumėte kopijų skaičių (daugiausia 99), tada 
paspauskite J, kad pasirinktumėte ir grįžtumėte į ankstesnį 
meniu.

Border 
(Kraštas)

Pasirodys dešinėje pateiktas meniu. Spauskite 1 arba 3, 
norėdami pasirinkti spausdinimo stilių iš Printer default 
(Numatytasis spausdintuvas) (Spausdinti naudojant esamus 
spausdintuvo nustatymus), Print with border (spausdinti su 
baltu rėmeliu) arba No border (Be jokio rėmelio), o tada 
spauskite J, kuriuo būsite grąžinami į prieš tai buvusį meniu. 
Rodomos tik spausdintuve įdiegtos pasirinkimo galimybės.

Time stamp 
(Laiko žyma)

Pasirodys dešinėje pateiktas meniu. Spauskite 1 arba 3, 
norėdami pasirinkti spausdinimo stilių iš Printer default 
(Numatytasis spausdintuvas) (Spausdinti naudojant esamus 
spausdintuvo nustatymus), Print time stamp (spausdinti 
nurodant laiką ir datą) ar No time stamp (Be laiko nurodymų), 
o tada spauskite J, kuriuo būsite grąžinti į prieš tai buvusį 
meniu. Rodomos tik spaudintuve įdiegtos pasirinkimo 
galimybės.

Cropping 
(Apkarpymas)

Pasirodys dešinėje pateiktas meniu. Jei norite išeiti 
neapkarpę nuotraukos, pažymėkite No cropping (Be 
apkarpymo) ir paspauskite J. Jei norite apkarpyti nuotrauką, 
nurodykite Crop (Apkarpyti) ir spauskite 2.

Jei nurodyta parinktis Crop (Apkarpyti), dešinėje pusėje bus 
pateiktas dialogo langas. Spauskite X, jei norite apkarpyti 
daugiau, ir W, jei norite apkarpyti mažiau. Kryptiniu valdikliu 
pasirinkite apkarpymo vietą ir spauskite J. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad spaudinio kokybė gali pablogėti, jei mažus 
apkarpymus spausdinsite dideliu formatu.
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4 Pradėkite spausdinti.
Nurodykite Start printing (Pradėti spausdinti) ir 
spauskite J, kad pradėtų spausdinti. Norėdami 
atšaukti spausdinimą dar neišspausdinus visų 
kopijų, spauskite J.

❚❚ Kelių nuotraukų spausdinimas

1 Rodyti „PictBridge“ meniu.
Spauskite mygtuką G, esantį „PictBridge“ atkūrimo 
monitoriaus ekrane (žr. 3 žingsnis, 151 p.).

2 Pasirinkite parinktį.
Paryškinkite vieną šių parinkčių ir spauskite 2.
•Print select (Spausdinti pasirinktas): nurodomos 

spausdintinos nuotraukos.
•Select date (Datos pasirinkimas): spausdinti po 

vieną visų pasirinktą datą padarytų nuotraukų 
kopiją.

•Print (DPOF) (Spausdinti (DPOF): spausdinkite jau esamą spausdinimo eilę, 
sukurtą su Print set (DPOF) (Spausdinimo rinkinio (DPOF) parinktimi atkūrimo 
meniu (160 p.)). Esama spausdinimo eilė bus rodoma trečiame žingsnyje.

Norėdami sukurti visų JPEG nuotraukų spausdinimų indeksą atminties kortelėje, 
nurodykite Index print (Spausdinimų indeksas). Daugiau informacijos ieškokite 
156 p.

Mygtukas G 
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3 Pasirinkite nuotraukas arba pasirinkite 
datą.
Jei atlikdami antrą žingsnį pasirinksite Print 
select (Spausdinimo pasirinkimas) arba Print 
(DPOF) (Spausdinti (DPOF)), naudokite kryptinį 
valdiklį, kuriuo atminties kortelėje slinksite per 
visas nuotraukas. Jei norite esamą nuotrauką 
matyti visu kadru, paspauskite mygtuką X. Jei 
norite pasirinkti esamą nuotrauką spausdinti, 
spauskite mygtuką W, o tada – 1. Pasirinktos 
nuotraukos pažymimos  Z piktograma, o kaip 
spaudinių kiekis nurodomas 1. Laikydami 
nuspaudę mygtuką W, spauskite 1 arba 3, kad 
nurodytumėte spaudinių skaičių (ne daugiau nei 
99; kad atšauktumėte pasirinktą nuotrauką, 
spauskite 3, kai spaudinių skaičius yra 1). 
Tęskite veiksmą, kol parinksite norimą nuotraukų 
skaičių.

Jei atlikdami antrą žingsnį pasirinksite Select 
date (Pasirinkti datą), tokiu atveju spauskite 1 
ar 3, kuriuo bus paryškinama data, o tada 
spauskite 2, kuriuo ji pasirenkama. Norėdami 
žiūrėti nuotraukas, padarytas pasirinktą datą, 
spauskite W. Naudokite kryptinį valdiklį, kai 
norėsite atlikti poslinkį per visas nuotraukas, arba 
spauskite X, kai esamą nuotrauką norėsite matyti 
per visą ekraną.

4 Spausdinimo parinkčių rodymas.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant 
„PictBridge“ parinktis, spauskite J.

Mygtukas W



155

Q

5 Spausdinimo parinkčių keitimas.
Spauskite 1 arba 3, jei norite paryškinti parinktį, o tada spauskite 2, kad ją 
nurodytumėte.

6 Start printing (Pradėkite spausdinti).
Nurodykite Start printing (Pradėti spausdinimą) ir 
spauskite J, kad pradėtų spausdinti. Norėdami 
atšaukti spausdinimą dar neišspausdinus visų 
kopijų, spauskite J.

D Nuotraukų, kurias reikia spausdinti, parinkimas
NEF (RAW) nuotraukos (62 p.) negali būti pasirinktos spausdinti. NEF (RAW) nuotraukų JPEG 
kopijos gali būti padarytos naudojant NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimo) parinktį 
retušavimo meniu.

A Taip pat žiūrėkite
Daugiau informacijos apie tai, ką daryti, jei spausdinant įvyks klaida, ieškokite 250 p.

Parinktis Aprašymas

Page size 
(Puslapio 

dydis)

Bus parodytas puslapio dydžių meniu (152 p., neparodomos naudojamame 
spausdintuve neįdiegtos pasirinkimo galimybės). Spauskite 1 arba 3, jei norite 
parinkti puslapio dydį (jei norite spausdinti naudodami numatytąjį puslapio dydį 
šiam spausdintuvui), nurodykite Printer default (Numatytasis spausdintuvas), o 
tada spauskite J, kad nurodytumėte ir grįžtumėte į ankstesnį meniu.

Border 
(Kraštas)

Bus parodytas kraštų parinkčių meniu (152 p., spausdintuve neįdiegtos 
pasirinkimo galimybės nerodomos). Spauskite 1 arba 3, norėdami pasirinkti 
spausdinimo stilių iš Printer default (Numatytasis spausdintuvas) (spausdinti 
naudojant esamus spausdintuvo nustatymus), Print with border (Spausdinti su 
baltu rėmeliu) ar No border (Be rėmelio), o tada spauskite J, kuriuo būsite 
grąžinami į prieš tai buvusį meniu.

Time 
stamp 
(Laiko 
žyma)

Bus parodytas laiko žymų parinkčių meniu (152 p., neparodomos naudojamame 
spausdintuve neįdiegtos pasirinkimo galimybės). Spauskite 1 arba 3, norėdami 
pasirinkti spausdinimo stilių iš Printer default (Numatytasis spausdintuvas) 
(spausdinti naudojant esamus spausdintuvo nustatymus), Print time stamp 
(spausdinti nurodant laiką ir datą) ar No time stamp (Be laiko nurodymų), o tada 
spauskite J, kuriuo būsite grąžinami į prieš tai buvusį meniu.
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❚❚ Sukurkite spausdinimų indeksą
Norėdami sukurti visų JPEG nuotraukų spausdinimų indeksą atminties kortelėje, 
nurodykite Index print (Spausdinimų indeksas), atlikdami antrąjį žingsnį pagal skyriuje 
„Kelių nuotraukų spausdinimas“ pateikiamus nurodymus (153 p.). Įsidėmėkite, jei 
atminties kortelėje yra daugiau nei 256 nuotraukos, spausdinamos bus tik pirmos 256 
nuotraukos.

1 Pasirinkite Index print (Spausdinimo 
indeksą).
Pasirinkus Index print (Spausdinimo indeksą), 
esantį „PictBridge“ meniu (153 p.), atminties 
kortelėje nuotraukos bus rodomos taip, kaip 
pateikiama dešinėje.

2 Spausdinimo parinkčių rodymas.
Norėdami pamatyti spausdinimo naudojant 
„PictBridge“ parinktis, spauskite J.

3 Spausdinimo parinkčių keitimas.
Pasirinkite puslapio dydžio, krašto ir laiko žymos parinktis, kaip aprašyta 147 p. 
(bus parodytas įspėjimas, jei pasirinktas puslapio dydis per mažas).

4 Pradėkite spausdinti.
Nurodykite Start printing (Pradėti spausdinimą) ir 
spausti J, kad pradėtų spausdinti. Norėdami 
atšaukti spausdinimą dar neišspausdinus visų 
kopijų, spauskite J.
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❚❚ DPOF spausdinimo eilės sukūrimas: spausdinimo rinkinys
Atkūrimo meniu parinktis Print set (DPOF) (Spausdinimo rinkinys (DPOF) naudojama 
norint sukurti skaitmeninę spausdinimo eilę su „PictBridge“ suderinamiems 
spausdintuvams ir įrenginiams, kurie palaiko DPOF. Iš atkūrimo meniu pasirinkus Print 
set (DPOF) (Spausdinimo rinkinys (DPOF)), rodomas pirmame veiksme pateiktas 
meniu.

1 Pasirinkite Select/set (Pasirinkti/
nustatyti).
Pažymėkite Select/set (Pasirinkti/nustatyti) ir 
spauskite 2.

2 Parinkite nuotraukas.
Norėdami perbėgti per nuotraukas atminties 
kortelėje, naudokite sukamąjį kryptinį valdiklį. Jei 
norite esamą nuotrauką matyti visu kadru, 
paspauskite mygtuką X. Jei norite pasirinkti 
esamą nuotrauką spausdinti, spauskite mygtuką 
W, o tada – 1. Pasirinktos nuotraukos 
pažymimos  Z piktograma, o spaudinių kiekis 
nurodomas kaip 1. Laikydami nuspaudę 
mygtuką W, spauskite 1 arba 3, kad 
nurodytumėte spaudinių skaičių (ne daugiau nei 
99; kad atšauktumėte pasirinktą nuotrauką, 
spauskite 3, kai spaudinių skaičius yra 1). 
Spauskite J, kai buvo pasirinktos visos 
pageidaujamos nuotraukos.

3 Nurodykite įterpimo parinktis.
Paryškinkite šias parinktis ir spauskite 2, 
kad įjungtumėte ar išjungtumėte paryškintas 
parinktis (norėdami užpildyti spausdinimo eilę, 
nenurodę šios informacijos, eikite į 4 žingsnį).
•Data imprint (duomenų išspausdinimas): visose 

nuotraukose išspausdinti užrakto išlaikymo ir diafragmos vertes.
•Imprint date (datos išspausdinimas): visose nuotraukose išspausdinti įrašymo 

datą.

4 Užpildykite spausdinimo eilę.
Jei norite sudaryti spausdinimo eilę, paryškinkite 
Done (Atlikta) ir spauskite J.

Mygtukas W 
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D Print set (Spaudinių rinkinys) (DPOF)
Norėdami išspausdinti esamą nuotraukų eilę, kai fotoaparatas prijungtas prie „PictBridge“ 
spausdintuvo, eikite į „PictBridge“ meniu ir nurodykite Print (DPOF) (Spausdinti (DPOF), taip pat 
atlikite skyriuje „Kelių nuotraukų spausdinimas“ nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte ir 
išspausdintumėte esamą nuotraukų eilę (153 p.). DPOF datos ir duomenų įterpimo parinktys nėra 
palaikomos, kai spausdinama naudojant tiesioginę USB jungtį, norėdami nuotraukose išspausdinti 
įrašymo datą esama spausdinimo eile, naudokite „PictBridge“ parinktį Time stamp (Laiko žyma).

 Print set (DPOF) (Spausdinimo rinkinys (DPOF) pasirinkimo galimybė negali būti naudojama, jei 
atminties kortelėje esamai nuotraukų eilei nėra pakankamai vietos.

NEF (RAW) nuotraukos (62 p.) negali būti pasirenkamos, naudojant šią pasirinkimo galimybę. NEF 
(RAW) nuotraukų JPEG kopijos gali būti padarytos naudojant NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
apdorojimo) pasirinkimo galimybę, randamą retušavimo meniu.

Spausdinimo eilė gali būti spausdinama netinkamai, jeigu vaizdai yra trinami kompiuteriu ar kitu 
įrenginiu po spausdinimo eilės sukūrimo.
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Meniu vadovas
Šis meniu yra rodomas paspaudus mygtuką G; norėdami rinktis iš žemiau pateikiamų 
meniu, spauskite 4. Šiame skyriuje aprašytos fotoaparato meniu parinktys.

D Playback Menu (Atkūrimo meniu): vaizdų tvarkymas..................................... 160

C Shooting Menu (Fotografavimo meniu): fotografavimo parinktys................. 165

A Custom Settings (Pasirinktiniai nustatymai): fotoaparato nustatymų 
tikslinimas........................................................................................................... 171

B Setup Menu (Sąrankos meniu): fotoaparato sąranka ....................................... 202

N Retouch Menu (Retušavimo meniu): retušuotų kopijų kūrimas..................... 209

m Recent Settings (Paskutiniai nustatymai)/O My Menu (Mano meniu) ............ 224
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D Playback Menu (Atkūrimo meniu): 
vaizdų tvarkymas
Atkūrimo meniu yra šios parinktys. Norėdami atversti atkūrimo meniu, spauskite G ir 
4, kuriuo pažymima esamo meniu pozicija, tada spauskite 1 arba 3, kuriuo pažymima 
atkūrimo meniu pozicija; daugiau informacijos ieškokite 19 p.

Kelių nuotraukų pasirinkimas
Kelių nuotraukų parinkimas funkcijoms Delete (Trinti) (162 p.), Hide image (Nuotraukų 
nerodyti) (162 p.), Pictmotion (163 p.) ir spausdinti tiesiai iš fotoaparato (150 p.):

❚❚ Miniatiūrų parinktis
Norėdami rinktis nuotraukas iš miniatiūrų sąrašo, naudokitės „Selected“ (Pasirinktos), 
„Select/Set“ (Pasirinkti/nustatyti), „Print select“ (Spausdinti pasirinktas) ar „Print 
(DPOF)“ (Spausdinti (DPOF)) parinktimis ir atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1 Pažymėkite nuotrauką.
Norėdami pažymėti nuotrauką, naudokitės 
kryptiniu valdikliu (jei norite matyti nuotrauką 
visame ekrane, paspauskite ir palaikykite 
mygtuką X).

2 Pasirinkite paryškintą 
nuotrauką.
Spauskite mygtuką W, kuriuo 
pasirinksite paryškintą nuotrauką. 
Nurodytos nuotraukos pažymimos 
piktograma. Nurodydami 
spausdintinas nuotraukas, spauskite 
mygtuką W, o tada spauskite 1 arba 
3, kad nustatytumėte kiekvienos jų kopijų skaičių.

3 Norėdami parinkti daugiau nuotraukų, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
Norėdami atšaukti pasirinktą nuotrauką, paryškinkite ją ir spauskite mygtuką W.

Parinktis Žiūrėkite p. Parinktis Žiūrėkite p.
Delete (Ištrinti) 162 Rotate Tall (Pasukti vertikaliai) 163
Playback folder (Atkūrimo 
aplankas) 162 „Pictmotion“ 141

Hide image (Nerodyti nuotraukų) 162 Slide show (Skaidrių peržiūra) 143
Display mode (Ekrano režimas) 163 Print set (Spaudinių rinkinys) (DPOF) 157
Image review (Vaizdo peržiūra) 163

Mygtukas W
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4 Spauskite J, kad baigtumėte šią 
operaciją.
Atsiras patvirtinimo dialogo langas; pažymėkite 
Yes (Taip) ir spauskite J.

❚❚ Datos parinktis
Norėdami pasirinkti datą, naudokitės „Select date“ (Datos parinktimi) ir atlikite toliau 
aprašomus veiksmus.

1 Datos paryškinimas.
Norėdami paryškinti datą, spauskite 1 arba 3.

Norėdami žiūrėti nuotraukas, 
padarytas paryškintą datą, spauskite 
W. Naudokite kryptinį valdiklį, kai 
norėsite atlikti poslinkį per visas 
nuotraukas, arba spauskite X, kai 
esamą nuotrauką norėsite matyti per 
visą ekraną. Spauskite W, kai 
norėsite grįžti į datų sąrašą.

2 Pasirinkite paryškintą datą.
Datų sąraše spauskite 2 arba J miniatiūrų 
sąraše, kuriais pasirinksite nuotraukas, padarytas 
paryškintą datą. Pasirinktos datos yra žymimos M 
piktograma.

3 Norėdami parinkti daugiau nuotraukų, pakartokite 1 ir 2 žingsnius.
Norėdami atšaukti datos pasirinkimą, paryškinkite ją ir spauskite 2. Norėdami 
atšaukti datos pasirinkimą miniatiūrų sąraše, spauskite J.

4 Spauskite J, kad baigtumėte šią 
operaciją.
Atsiras patvirtinimo dialogo langas; pažymėkite 
Yes (Taip) ir spauskite J.

Mygtukas X
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Delete (Ištrinti)

Meniu, kuriame galima ištrinti nuotraukas, yra tokios parinktys:

D Apsaugotos ir nerodomos nuotraukos
Nuotraukos, kurios apsaugotos ar nerodomos, nebus ištrintos.

Playback Folder (Atkūrimo aplankas)

Pasirinkite aplanką, kurį norite atkurti.

Hide Image (Nerodyti nuotraukų)

Trinti arba parodyti nurodytas nuotraukas. Nerodomos nuotraukos gali būti matomos tik 
Hide image (Nerodyti nuotraukų) meniu ir gali būti ištrintos tik formatuojant atminties 
kortelę.

D Apsaugotos ir nerodomos nuotraukos
Jei apsaugotos nuotraukos yra parodomos, bus panaikinta jų apsauga.

Parinktis Aprašymas

Q
Selected 
(Pasirinktos) Ištrinkite nurodytas nuotraukas.

n
Select date (Datos 
pasirinkimas) Ištrinkite visas nuotraukas, padarytas pasirinktą datą.

R All (Visos) Trinti visas nuotraukas aplanke, kuriam parinktas atkūrimo režimas.

Parinktis Aprašymas

Current 
(Esamas) 

(numatytasis)

Tik nuotraukos, pasirinktos iš Active Folder (Aktyvusis aplankas) aplanko, esančio 
fotografavimo meniu, yra rodomos atkūrimo metu. Ši parinktis atliekama 
automatiškai, kai padaroma nuotrauka. Jei atminties kortelė įdėta ir ši parinktis 
atlikta dar prieš tai, kai daromos nuotraukos, pranešimas, nurodantis, kad aplanke 
nėra jokių nuotraukų, bus rodomas atkūrimo metu. Naudokitės All (Visos) 
parinktimi, kai norėsite pradėti atkūrimą.

All (Visos) Atkūrimo metu bus matyti nuotraukos, esančios visuose aplankuose.

Parinktis Aprašymas

Q
Select/set (Pasirinkti/
nustatyti) Trinti arba parodyti nurodytas nuotraukas.

n Select date (Pasirinkti datą) Nerodyti arba rodyti nuotraukas, padarytas pasirinktą datą.

R
Deselect all? (Atšaukti visus 
pasirinkimus?) Parodyti visas nuotraukas.
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Display Mode (Ekrano režimas)

Pasirinkite informaciją, kurią rasite atkūrimo informacijos ekrane 
(129 p.). Spauskite 1 arba 3, jei norite paryškinti parinktį, o tada, 
jei norite nurodyti nuotraukų informacijos ekrano parinktį, 
spauskite 2. Greta nurodytų parinkčių bus parodyta M varnelė; 
norėdami panaikinti pažymėjimą, paryškinkite ir paspauskite 2. 
Norėdami grįžti į atkūrimo meniu, paryškinkite Done (Atlikta) ir 
spauskite J.

Image Review (Vaizdo peržiūra)

Pasirinkite, ar norite, kad nuotraukos automatiškai būtų rodomos ekrane iš karto po 
fotografavimo.

Rotate Tall (Pasukti vertikaliai)

Pasirinkite, ar norite vertikaliai pasukti nuotraukas peržiūros metu. Atkreipkite dėmesį – 
kadangi fotoaparatas pasukamas į šią padėtį fotografavimo metu, peržiūros metu vaizdai 
automatiškai nepersisuka. (128 p.).

„Pictmotion“

Ši pasirinktis yra naudojama, norint kurti ir žiūrėti skaidres su nustatytais perėjimo 
laikotarpiais ir fonine muzika. (141 p.).

Parinktis Aprašymas
Detailed photo info (Išsami informacija apie nuotrauką)

Highlights 
(Pažymėjimai) Labai ryškios sritys mirksi (Pažymėjimai).

RGB histogram 
(histograma)

Raudona, žalia ir mėlyna histogramos rodomos nuotraukų informacijos 
ekrane.

Data 
(Duomenys)

Fotografavimo duomenys (įskaitant fotoaparato pavadinimą, matavimų, 
ekspozicijos, židinio nuotolio, baltos spalvos balanso ir vaizdo parinktis) 
rodomi nuotraukų informacijos ekrane.

Parinktis Aprašymas
On (Įjungti) 

(numatytasis) Nuotraukos automatiškai rodomos ekrane po fotografavimo.

Off (Išjungti) Nuotraukas galima pamatyti tik paspaudus mygtuką K.

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti) 
(numatytasis)

Peržiūrint vertikalias (portretines) nuotraukas, fotoaparato ekrane jos automatiškai 
pasukamos. Nuotraukos, darytos pasirinkus Off (Išjungti) parinktyje Auto image 
rotation (Automatinis vaizdo sukimas) (205 p.), bus rodomos plačiakampės 
(kraštovaizdžio formatu).

Off (Išjungti) Vertikalios (portreto) nuotraukos rodomos plačiakampės (kraštovaizdžio formatu).
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Slide show (Skaidrių peržiūra)

Paleiskite paprastą automatiškai nustatomą skaidrių peržiūrą, kai nuotraukos rodomos 
po vieną (143 p.).

Print Set (DPOF) (Spaudinių rinkinys (DPOF)

Pasirinkite Select/set (Nurodyti/nustatyti), jei norite nurodyti spausdintinas nuotraukas 
su DPOF suderinamu įrenginiu (157 p.). Pasirinkite Deselect all? (Panaikinti visų 
pasirinkimą?), kad pašalintumėte visas nuotraukas iš dabartinio spausdinimo nurodymo.



165

i

C Shooting Menu (Fotografavimo 
meniu): fotografavimo parinktys
Fotografavimo meniu yra šios parinktys. Norėdami atversti atkūrimo meniu, spauskite 
G ir 4, norėdami paryškinti esamo meniu poziciją, tada spauskite 1 arba 3, kuriuo 
paryškinsite atkūrimo meniu poziciją; daugiau informacijos ieškokite 19 p.

Set Picture Control (Nustatyti nuotraukų kokybės reguliavimo režimą) 

Nurodykite vieną iš nuotraukų kokybės reguliavimo režimų, kuriuos gausite kartu su 
fotoaparatu tam, kad galėtumėte iš karto koreguoti vaizdo apdorojimo nustatymus 
(108 p.). Ši parinktis galima tik P, S, A ir M režimais.

Manage Picture Control (Darbas nuotraukų kokybės reguliavimo režimu)

Išsaugokite ir pakeiskite pasirinktinių režimų, skirtų nuotraukų kokybei reguliuoti, derinį 
arba nukopijuokite pasirinktinį nuotraukų kokybės reguliavimo režimą į atminties kortelę 
arba iš atminties kortelės (113 p.). Ši parinktis galima tik P, S, A ir M režimais.

Image Quality (Vaizdo kokybė)

Parinkite vaizdo kokybę (62 p.). Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą.

Image Size (Vaizdo dydis)

Pasirinkite įrašomų nuotraukų dydį (63 p.). Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą.

White balance (Baltos spalvos balansas)

Pareguliuokite baltos spalvos balanso nustatymus (95 p.). Ši parinktis galima tik P, S, A ir 
M režimais.

Parinktis Žiūrėkite p. Parinktis Žiūrėkite p.
Set Picture Control (Nustatykite 
nuotraukų kokybės reguliavimo 
režimą)

108 Color Space (Spalvų erdvė) 167

Manage Picture Control (Darbas 
nuotraukų kokybės reguliavimo 
režimu)

113 Long exp. NR (Ilgos ekspozicijos 
triukšmo slopinimas) 167

Image Quality (Vaizdo kokybė) 62 High ISO NR (Didelio ISO jautrumo 
nuotraukų triukšmo slopinimas) 168

Image Size (Vaizdo dydis) 63 Active Folder (Aktyvusis aplankas) 169
White balance (Baltos spalvos 
balansas) 95 Multiple exposure (Daugkartinė 

ekspozicija) 121

ISO Sensitivity Settings (ISO 
jautrumo nustatymai) 166 Movie setting (Filmo nustatymai) 170

Active D-Lighting (Aktyvusis 
skaitmeninis apšvietimas) 119
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ISO Sensitivity Settings (ISO jautrumo nustatymai)

Reguliuokite ISO jautrumą (74 p.). Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą.

❚❚ ISO Sensitivity Auto Control (ISO jautrumo automatinis 
valdymas) (tik P, S, ir A režimai)

Jei Off (Išjungta) (numatytasis nustatymas) pasirenkamas kaip 
ISO sensitivity auto control (ISO jautrumo automatinis 
valdymas) parinktis, tokiu atveju prie vartotojo pasirinktos vertės 
ISO jautrumas bus pastovus (žr. 74 p.). Jei pasirinkta On (Įjungta), 
ISO jautrumas automatiškai koreguojamas tada, kai su naudotojo 
pasirinkta reikšme nepavyksta pasiekti optimalios ekspozicijos 
(atitinkamai koreguojamas ir blykstės lygis). Maksimali ISO 
jautrumo vertė gali būti pasirenkama naudojant Maximum 
sensitivity (Maksimalus jautrumas) parinktį, esančią ISO 
sensitivity auto control (ISO jautrumo automatinio valdymo) 
meniu (tam, kad išvengtumėte triukšmo, pasirinkite mažesnes 
vertes; mažiausia automatinio ISO jautrumo valdymo vertė 
automatiškai nustatoma prie ISO 200). Dirbant su ekspozicijos 
režimais P, A, jautrumas reguliuojamas tik tuomet, jei nepakankamas išlaikymas darys 
įtaką užrakto atleidimo greičiui, nustatytam parinktimi Minimum shutter speed 
(Minimalus užrakto atleidimo greitis). Ilgesnis išlaikymas gali būti naudojamas tuo atveju, 
jei negalima pasiekti geriausios ekspozicijos, naudojant ISO jautrumo vertę, parinktą 
Maximum sensitivity (Maksimalus jautrumas).

Pasirinkus On (Įjungta), valdymo pultas ir vaizdo ieškiklis rodys 
ISO-AUTO. Kai keičiama naudotojo nurodyta jautrumo
reikšmė, šie indikatoriai ima mirksėti.

A  Automatinis ISO jautrumo valdymas
Kuo didesnis jautrumas, tuo labiau didėja ir triukšmo tikimybė. Triukšmui sumažinti naudokite 
parinktį High ISO NR (Didelio ISO jautrumo nuotraukų triukšmo slopinimas) fotografavimo meniu 
(žr. 168 p.). Pirmame plane esantys objektai gali būti per trumpai išlaikyti nuotraukose, darytose su 
blykste ir mažu užrakto atleidimo greičiu, dienos šviesoje arba šviesiame fone. Pasirinkite kitą, bet 
ne lėtos sinchronizacijos blykstės režimą, arba nurodykite ekspozicijos režimą A ar M ir didesnę 
diafragmą. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant blykstę, fotoaparato užrakto greitis toks, koks yra 
pasirinktiniame nustatyme e1 (Flash shutter speed (Minimaliam užrakto greičiui), 185 p.), vietoje 
reikšmės, pasirinktos Minimum shutter speed (Minimaliam užrakto greičiui).

Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas)

Ši parinktis gali būti naudojama norint apsisaugoti nuo detalių praradimo paryškinimuose 
ir šešėliuose (119 p.). Numatytasis nustatymas yra Auto (Automatinis). Ši parinktis 
galima tik P, S, A ir M režimais.



167

i

Color Space (Spalvų erdvė)

Spalvų erdvė nustato spalvoms atgaminti naudojamų spalvų gamą. Spalvų erdvę 
pasirinkite pagal tai, kaip nuotraukos bus apdorojamos tuo metu, kai išeis iš fotoaparato. 
Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą. 

A Color space (Spalvų erdvė)
Spalvų erdvė nustato atitikimą spalvų ir skaitmeninių reikšmių, kurios jas žymi skaitmeninėje vaizdo 
rinkmenoje. Spalvų erdvė sRGB dažnai naudojama, o „Adobe RGB“ spalvų erdvė įprastai 
naudojama leidyboje ir komercinio spausdinimo srityje. sRGB rekomenduojama, kai fotografuojami 
vaizdai, kurie bus spausdinami be pakeitimų ar peržiūrimi programomis, neturinčiomis spalvų 
valdymo funkcijos, arba tada, kai fotografuojami vaizdai, kurie bus spausdinami su tiesioginio 
spausdinimo funkcija kai kuriuose buitiniuose spausdintuvuose „ExifPrint“, arba vaizdai, kurie bus 
spausdinami fotografijos paslaugų įmonėse. „Adobe RGB“ nuotraukos taip pat gali būti 
spausdinamos su šiomis parinktimis, tačiau spalvos nebus tokios ryškios.
JPEG nuotraukos, darytos su „Adobe RGB“ spalvų erdve, suderinamos su DCF; programos ir 
spausdintuvai su „Exif „ ir DCF automatiškai parinks tinkamą spalvų erdvę. Jei programa ar 
prietaisas neturi DCF, nurodykite atitinkamą spalvų erdvę rankiniu būdu. Daugiau informacijos apie 
tai ieškokite dokumentuose, pateiktuose kartu su programa ar prietaisu.

A  „Nikon“ programinė įranga
Programos „ViewNX“ ir „Capture NX 2“ (galima įsigyti atskirai), atidarydamos
nuotraukas, darytas šiuo fotoaparatu, automatiškai parenka tinkamą spalvų erdvę.

Long Exp. NR (Long Exposure Noise Reduction) (Ilgos ekspozicijos 
triukšmo slopinimas) 

Pasirinkite, ar mažinsite triukšmą nuotraukose su ilgu užrakto išlaikymu. Ši parinktis 
galima visais režimais.

Parinktis Aprašymas

W
sRGB 
(numatytasis)

Parinkite nuotraukoms, kurios bus spausdinamos arba naudojamos daugiau 
jų netaisant.

X Adobe RGB Ši spalvų erdvė gali pasiūlyti įvairesnę spalvų gamą nei sRGB, todėl dažnai 
pasirenkama intensyviai apdorojamiems ar retušuojamiems vaizdams.

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti)

Su ilgesniu nei 8 sekundžių užrakto išlaikymu 
padarytos nuotraukos paprastai yra apdorojamos, 
siekiant sumažinti triukšmą. Laikas, reikalingas 
apdorojimui, yra apytiksliai lygus naudojamo užrakto 
greičiui; apdorojimo metu „l m“ ims mirksėti 
užrakto greičio/diafragmos ekranuose, o fotografuoti 
nebus galima. Dirbant nepertraukiamo atleidimo 
režimu, sulėtės kadrų sparta ir sumažės atminties 
buferio apimtis. Triukšmo mažinimas neatliekamas, kol 
nebaigtas apdorojimas; triukšmo mažinimas neatliekamas, jei fotoaparatas 
išjungiamas nebaigus apdorojimo proceso.

Off 
(Išjungti) 

(numatytoji)
Ilgos ekspozicijos triukšmo slopintuvas išjungtas.
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High ISO NR (Didelio ISO jautrumo nuotraukų triukšmo slopinimas)

Nuotraukos, darytos su dideliu ISO jautrumu, gali būti apdorojamos, siekiant sumažinti 
„triukšmą“. Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą.

Parinktis Aprašymas
S High (Didelis)

Triukšmo slopinimas atliekamas, kai ISO jautrumas yra ISO 800 ar didesnis. 
Kol nuotraukos apdorojamos, atminties buferio talpa gali sumažėti. Pasirinkite 
triukšmo slopinimo lygį iš High (Didelis), Normal (Standartinis) ir Low 
(Mažas).

T

Normal 
(Standartinis) 
(numatytoji)

U Low (Žemas)

Off (Išjungti)
Triukšmas slopinamas tik tuomet, kai jautrumas yra Hi 0,3 ir didesnis. 
Triukšmo slopinimas mažesnis nei tada, kai pasirenkama High ISO NR 
(Didelio ISO jautrumo nuotraukų triukšmo slopinimas) parinktis Low (Mažas).
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Active Folder (Aktyvusis aplankas)

Kurkite, pervardykite ar trinkite aplankus arba pasirinkite aplanką, kuriame bus laikomos 
vėliau padarytos nuotraukos. Ši parinktis galima įjungus bet kokį režimą.

• Select folder (Nurodyti aplanką): pasirinkite aplanką, kuriame bus laikomos vėliau 
padarytos nuotraukos.

• New (Naujas): sukurkite naują aplanką ir pavadinkite toliau aprašomu būdu.
• Rename (Pervardyti): iš sąrašo pasirinkite aplanką ir pervardykite toliau aprašomu 

būdu.
• Delete (Ištrinti): ištrinkite visus tuščius aplankus iš atminties kortelės.

❚❚ Aplankų pavadinimas ir pervardijimas
Aplankų pavadinimai gali būti ne ilgesni nei penki ženklai. 
Norėdami perkelti žymeklį į pavadinimo sritį, spauskite 
mygtuką W, tada spauskite 4 arba 2. Norėdami įvesti
naują raidę ten, kur tuo metu yra žymeklis, naudokite
kryptinį valdiklį, juo paryškinkite norimą raidę
klaviatūros srityje ir spauskite mygtuką X. Jei norite ištrinti 
simbolį ties dabartine žymeklio vieta, spauskite mygtuką O . Spauskite J, norėdami 
išsaugoti pakeitimus ir grįžti į fotografavimo meniu, arba spauskite G, norėdami išeiti 
nesukūrę naujo aplanko ar nepakeitę aplanko pavadinimo.

D Aplankų pavadinimai
Atminties kortelėje aplankų pavadinimai pateikiami prieš automatiškai fotoaparato priskiriamą trijų 
skaitmenų aplanko numerį (pvz., 100NCD90). Kiekviename aplanke gali būti iki 999 nuotraukų. 
Fotografuojant nuotraukos laikomos aplanke, kuriam suteiktas didžiausias numeris, taip pat 
priskirtas pasirinktas pavadinimas. Jei fotografuojama, kai esamas aplankas tuščias ar jame yra 
nuotrauka, kurios numeris 9999, tokiu atveju fotoaparatas sukurs naują aplanką ir prie esamo 
aplanko numerio pridėdamas vienetą suteiks jam numerį (pvz., 101NCD90). Fotoaparate naujai 
sukurtas aplankas turi tą patį pavadinimą kaip ir esamas aplankas, tačiau jų numeriai skiriasi. 
Pavyzdžiui, jei „NIKON“ aplankas pasirenkamas kaip Active folder (Aktyvus aplankas), tokiu atveju 
visuose aplankuose esančių nuotraukų pavadinimai „NIKON“ (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON, 
t.t.), bus matomi, kai Current (Esamas) pasirenkama aplanke Playback folder (Atkūrimo aplankas) 
(162 p.). Pakeičiami visų aplankų, pavadintų vienodai, pavadinimai, tačiau aplankų numeriai 
paliekami tokie patys.

Esamas aplankasNCD90 
(numatytasis aplankas)

Kiti aplankai
(išdėstyti pagal abėcėlę)

Klaviatūros 
sritis

Pavadinimo 
sritis 
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Multiple Exposure (Daugkartinė ekspozicija)

Vienai nuotraukai sukurti naudokite nuo dviejų iki trijų ekspozicijų (121 p.). Ši parinktis 
galima tik P, S, A ir M režimais.

Movie setting (Filmo nustatymai)

Pasirinkite kadro dydį ir garso nustatymus, skirtus filmams (50 p.). Ši parinktis galima 
parinkus bet kokį režimą.

❚❚ Quality (Kokybė)
Pasirinkite kadro dydį.

❚❚ Sound (Garsas)
Pasirinkite On (Įjungta) (numatytasis nustatymas), norėdami filmus įrašinėti monofoniniu 
garsu, Off (Išjungta), norėdami filmus įrašinėti be garso.

Parinktis Aprašymas

3 1280×720 (16:9)
Įrašinėkite filmus 24 kadrų per sekundę (fps) sparta. Kiekvienas kadras 
yra 1280 × 720 pikselių dydžio. Pasirinkite, norėdami geresnės 
kokybės.

4
640×424 (3:2)
(numatytoji)

Įrašinėkite filmus 24 kadrų per sekundę (fps) sparta. Kiekvienas kadras 
yra 640 × 424 pikselių dydžio.

5 320×216 (3:2)
Įrašinėkite filmus 24 kadrų per sekundę (fps) sparta. Kiekvienas kadras 
yra 320 × 216 pikselių dydžio. Pasirinkite, norėdami mažesnio dydžio 
rinkmenos.
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A Custom Settings 
(Pasirinktiniai nustatymai): 
fotoaparato nustatymų tikslinimas
Pasirinktiniai nustatymai naudojami, norint 
asmeniniams poreikiams pritaikyti fotoaparato 
nustatymus. Norėdami atversti pasirinktinių 
nustatymų meniu, spauskite G ir spauskite 4, 
norėdami paryškinti esamo meniu poziciją, o tada 
spauskite 1 arba 3, norėdami paryškinti 
pasirinktinių nustatymų poziciją; daugiau 
informacijos ieškokite 19 p.

Pasirinktinių nustatymų grupės

Pagrindinis meniu

A: Reset custom 
settings (Atstatyti 
pasirinktinius 
nustatymus) (172 p.)
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Galimi šie pasirinktiniai nustatymai:

A: Reset custom settings (Atstatyti pasirinktinius nustatymus)

Pasirinkite, ar norėtumėte atkurti numatytuosius nustatymus šiems pasirinktiniams 
nustatymams. Numatytųjų nustatymų sąrašo ieškokite 260 p. Pasirinktiniai nustatymai 
neatsikuria atlikus nustatymą iš naujo dviem mygtukais.

Pasirinktiniai nustatymai Puslapis

A
Reset custom settings (Atstatyti 
pasirinktinius nustatymus) 172

a Autofocus (Automatinis fokusavimas)

a1 AF-area mode (Automatinio 
fokusavimo srities režimas) 172

a2 Center focus point (Centrinis 
fokusavimo taškas) 174

a3 Built-in AF-assist illumination 
(Integruotas AF pagalbinis apšvietimas) 174

a4 AF point illumination (AF taško 
apšvietimas) 175

a5 Focus point wrap-around 
(Fokusavimo taško parinkimas) 175

a6 AE-L/AF-L, for MB-D80 (AE-L/AF-L, 
skirta MB-D80) 176

a7 Live view autofocus (Tiesioginės 
peržiūros automatinis fokusavimas) 176

b Metering/exposure (Matavimas/ekspozicija)

b1 EV Steps for Exposure Cntrl. 
(Ekspozicijos valdymas EV žingsniais) 177

b2
Easy exposure compensation 
(Paprastas ekspozicijos 
kompensavimas)

177

b3 Center-weighted area (Centruota sritis) 178

b4 Fine tune optimal exposure 
(Optimalios ekspozicijos tikslinimas) 178

C Timers/AE lock (Laikmačiai/AE fiksavimas)

c1 Shutter-release button AE-L (Užrakto 
atleidimo mygtukas AE-L) 179

c2 Auto meter-off delay (Automatinio 
matavimo išjungimo uždelsimas) 179

c3 Self-timer (Automatinis laikmatis) 179

c4 Monitor off delay (Ekrano išsijungimo 
uždelsimas) 180

c5 Remote on duration (Nuotolinis 
trukmės nustatymas) 180

d Shooting/display (Fotografavimas / rodymas)
d1 Beep (Pypsėjimas) 180

d2 Viewfinder grid display (Vaizdo 
ieškiklio tinklelio ekranėlis) 181

d3 ISO display and adjustment (ISO 
ekranėlis ir nustatymai) 181

d Shooting/display (Fotografavimas / rodymas)

d4 Viewfinder warning display (Vaizdo 
ieškiklio įspėjimų ekranėlis) 181

d5 Screen Tips (Ekrano patarimai) 182

d6 CL mode shooting speed (CL režimo 
fotografavimo greitis) 182

d7 File number sequence (Rinkmenų 
numerių seka) 182

d8 Shooting info display (Fotografavimo 
informacijos ekranas) 183

d9 LCD illumination (LCD apšvietimas) 183

d10 Exposure delay mode (Ekspozicijos 
atidėjimo režimas) 183

d11 Flash warning (Įspėjimas apie blykstę) 183

d12 MB-D80 Battery Type (MB-D80 
akumuliatoriai) 184

e Bracketing/flash (Fotografavimas serijomis / 
blykstė)

e1 Flash shutter speed (Blykstės 
išlaikymas) 185

e2 Flash cntrl for built-in flash 
(Integruotos blykstės valdymo režimas) 185

e3 Modeling flash (Modeliuojanti blykstė) 191

e4 Auto bracketing set (Automatinės 
kadrų serijos) 191

e5 Auto FP (Automatinė FP) 195
e6 Bracketing order (Kadrų serijų tvarka) 195

f Controls (Valdikliai)
f1 D switch (jungiklis) 196

f2 OK button (shooting mode) (Mygtukas 
„GERAI“) (fotografavimo režimas) 196

f3 Assign FUNC. button (Priskirti 
mygtuką FUNC.) 197

f4 Assign AE-L/AF-L button (Mygtuko 
AE-L/AF-L funkcija) 200

f5 Custom command dials (Pasirinktinių 
komandų ratukai) 201

f6 No memory card? (Nėra atminties 
kortelės?) 201

f7 Reverse indicators (Eigos indikatoriai) 201

Pasirinktiniai nustatymai Puslapis

Parinktis Aprašymas
Yes (Taip) Atkurti numatytuosius nustatymus esamiems pasirinktiniams nustatymams (260 p.).
No (Ne) Išeiti nepakeitus pasirinktinių nustatymų.



173

L

a: Autofocus (Automatinis fokusavimas)

a1: AF-area Mode (Automatinio fokusavimo srities režimas)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato automatiniam fokusavimui 
priskiriamo fokusavimo taško pasirinkimą. Rinkitės iš tokių parinkčių:

Šis nustatymas yra rodomas fotografavimo informacijos ekranėlyje 
(10 p.).

A 3D-tracking (11 points) (3D sekimas (11 taškų))
Kai užrakto atleidimo mygtukas paspaudžiamas iki pusės, fokusavimo taško aplinkos spalvos yra 
išsaugomos aparate. Taigi, 3D sekimas ne visuomet leidžia pasiekti norimus rezultatus, kai 
fotografuojami objektai, esantys tokios pat spalvos kaip ir fonas. 

Parinktis Aprašymas

K
Single point 
(Vieno taško)

Kryptinio valdiklio pasirenkamas fokusavimo taškas; fotoaparatas atlieka 
objekto fokusavimą tik pasirinktoje židinio srityje. Naudojama fotografuojant 
nejudančius objektus. Numatytasis nustatymas, skirtas n režimui.

I
Dynamic area 
(Dinaminės 
srities)

 AF-A and AF-C autofocus modes (AF-A ir AF-C automatinio fokusavimo 
režimu) fokusavimo taškas pasirenkamas rankiniu būdu, tačiau fotoaparatas 
fokusuoja priklausomai nuo informacijos, gautos iš aplinkinių fokusavimo 
taškų, jei objektas trumpam palieka pasirinktą tašką. Naudokite 
fotografuodami nevienodai judančius objektus. AF-S autofocus mode ((AF-
S) automatinio fokusavimo režimu) židinio taškas pasirenkamas rankiniu 
būdu; fotoaparatas atlieka objekto fokusavimą tik pasirinktoje židinio srityje. 
Numatytasis nustatymas, skirtas m režimui.

H
Auto-area 
(Automatinis 
srities)

Fotoaparatas automatiškai atpažįsta objektą ir parenka fokusavimo židinį. Jei 
naudojamas G ar D tipo objektyvas, fotoaparatas gali atskirti žmones nuo 
fono, kad geriau aptiktų objektą. Numatytasis nustatymas, skirtas i, j, k, l, 
o, P, S, A, ir M režimams.

f

 3D-tracking 
(11 points) 
(3D sekimas) 
(11 taškų)

AF-A and AF-C autofocus modes (AF-A ir AF-C automatinio fokusavimo 
režimais) kryptinio valdiklio pasirenkamas fokusavimo taškas. Jei vartotojas 
pakeičia kompoziciją jau po fokusavimo, fotoaparatas naudoja 3D sekimą, 
kuriuo nustatomas naujas fokusavimo taškas, o fokusavimas išlaikomas 
pradiniame objekte, kol iki pusės nuspaudžiamas užrakto atleidimo 
mygtukas. Naudojama, norint dar kartą nusitaikyti ir fotografuoti, kai 
fotografuojami sąlyginai nejudrūs objektai. Jei objektas palieka vaizdo ieškiklį, 
nuimkite pirštą nuo užrakto atleidimo mygtuko ir dar kartą nusitaikykite į 
objektą, esantį pasirinktame fokusavimo taške. AF-S autofocus mode ((AF-
S) automatinio fokusavimo režimu) židinio taškas pasirenkamas rankiniu 
būdu; fotoaparatas atlieka objekto fokusavimą tik pasirinktoje židinio srityje.
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a2: Center focus point (Centrinis fokusavimo taškas)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato centrinio fokusavimo taško 
dydį.

Daugiau informacijos apie fokusavimo nustatymus žr. 54 p.

a3: Built-in AF-Assist Illuminator (Integruotas AF pagalbinis 
apšvietimas)

Pasirinkite, ar integruotas AF pagalbinis apšvietimas turi 
užsidegti atliekant fokusavimą, jei apšvietimas yra 
nepakankamas. Ši parinktis galima visais fotografavimo 
režimais, išskyrus l ir m.

A AF pagalbinis apšvietimas
AF pagalbinio apšvietimo diapazonas apie 0,5–3,0 m; kai naudojate apšvietimo įrenginį, naudokite 
objektyvą, kurio židinio nuotolis yra 24–200 mm, ir nuimkite objektyvo dangtelį.

A Taip pat žiūrėkite
Apie apribojimus, taikomus objektyvams, naudojamiems su AF pagalbiniu apšvietimu, skaitykite 
231 p.

Parinktis Vaizdo ieškiklio 
ekranas Aprašymas

c

Normal zone 
(Normalios 
padėties sritis) 
(numatytasis)

Sufokusuojami nejudantys objektai, kuriuos galima 
lengvai įrėminti fokusavimo taške.

7
Wide zone 
(Plati sritis)

Fokusuokite judančius objektus. Negalima, kai 
naudojama Auto-area (Automatinės srities) parinktis, 
skirta a1 pasirenkamam nustatymui (AF-area mode (AF-
srities režimas)).

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti)
(numatytoji)

Jei objektas prastai apšviestas, tada užsidegs AF pagalbinis apšvietimas, 
padedantis fokusuoti su pavienio AF funkcija (AF-S pasirenkama automatinio 
fokusavimo režimu, pavienio AF funkcija pasirenkama AF-A automatinio fokusavimo 
režimu), kai Single point (Vieno taško), Auto-area (Automatinio srities), arba 3D-
tracking (11 points) (3D sekimo (11taškų) nustatoma pasirenkamam nustatymui a1 
(AF-area mode (Automatinio fokusavimo srities režimas)), arba kai pasirenkamas 
nustatymas a1 nustatomas ties Dynamic area (Dinaminė sritis) parinktimi ir 
pasirenkamas centrinis fokusavimo taškas.

Off 
(Išjungti)

AF pagalbinis apšvietimas neužsidega, kad padėtų atlikti fokusavimo veiksmą. 
Fotoaparatui gali nepavykti automatiškai sufokusuoti, kai apšvietimas 
nepakankamas.
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a4: AF Point Illumination (AF taško apšvietimas)

Pasirinkite, ar vaizdo ieškiklyje aktyvusis fokusavimo taškas bus apšviestas raudonai. Ši 
parinktis galima visais fotografavimo režimais.

a5: Focus Point Wrap-Around (Fokusavimo taško apgaubimas)

Pasirinkite, ar parenkant fokusavimo tašką automatiškai persikeliama iš vieno vaizdo 
ieškiklio krašto į kitą. Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

Parinktis Aprašymas
Auto 

(Automatinis)
(numatytoji)

Nurodytasis fokusavimo taškas automatiškai yra apšviečiamas raudona spalva, 
nes reikia sudaryti kontrastą fonui.

On (Įjungti)
Nurodytasis fokusavimo taškas nepriklausomai nuo fono šviesumo yra visada 
apšviečiamas. Nurodytąjį fokusavimo tašką gali būti sunku įžiūrėti, tai priklauso 
nuo fono šviesumo.

Off (Išjungti) Nurodytasis fokusavimo taškas nėra apšviečiamas.

Parinktis Aprašymas

Wrap 
(Apgaubti)

Fokusavimo taškas renkamas persikeliant iš 
viršaus į apačią, iš apačios į viršų, iš dešinės į kairę 
ir iš kairės į dešinę, pvz., paspaudus 2 tada, kai 
fokusavimo taškas dešiniajame vaizdo ieškiklio 
ekrano krašte yra paryškintas (q), nurodomas 
atitinkamas fokusavimo taškas kairiajame ekrano krašte (w).

No wrap 
(Neapgaubti) 
(numatytoji)

Fokusavimo sritis yra ribojama daugiausia nutolusių fokusavimo taškų, pavyzdžiui, 
paspaudus 2, kai nurodomas fokusavimo taškas dešiniajame ekrano krašte, 
niekas nepasikeičia.
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a6: AE-L/AF-L, for MB-D80 (AE-L/AF-L, skirta MB-D80)

Pasirinkite funkciją, priskirtą AE-L/AF-L mygtukui iš 
papildomo MB-D80 akumuliatorių bloko. Ši parinktis 
galima visais fotografavimo režimais.

a7: Live View Autofocus (Tiesioginės peržiūros automatinis 
fokusavimas)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato automatiniam fokusavimui 
priskiriamo fokusavimo taško parinkimą tiesioginėje peržiūroje. Rinkitės iš tokių 
parinkčių:

Parinktis Aprašymas

B

AE/AF lock (AE/AF 
fiksavimas) *

(numatytoji)

Židinys ir ekspozicija užfiksuojami paspaudus ant
akumuliatorių bloko MB-D80 esantį mygtuką AE-L/AF-L.

C
AE lock only (tik AE/AF 
fiksavimas) *

Ekspozicija užfiksuojama paspaudus ant
akumuliatorių bloko MB-D80 esantį mygtuką AE-L/AF-L.

F
AF lock only (Tik AF 
fiksavimas) *

Židinys užfiksuojamas paspaudus ant
akumuliatorių bloko MB-D80 esantį mygtuką AE-L/AF-L.

E
AE lock (Hold) (AE 
fiksavimas (Laikyti) 

Ekspozicija fiksuojama, kai paspaudžiamas ant akumuliatorių bloko MB-
D80 AE-L/AF-L esantis mygtukas, ir lieka užfiksuota tol, kol mygtukas 
paspaudžiamas antrą kartą arba išsijungia ekspozicijos matuokliai.

A AF-ON (AF-ĮJUNGTI) * MB-D80 paspaudus AE-L/AF-L mygtuką, pradedamas automatinis 
fokusavimas.

r FV lock (FV fiksavimas)

Blykstės reikšmė skirta integruotai blykstei bei papildomoms SB-900, 
SB-800. SB-600, SB-400 ir SB-R200 blykstėms fiksuoti, kai MB-D80 
bloke paspaustas AE-L/AF-L mygtukas (198 p.), ji yra fiksuojama tol, kol 
mygtukas bus nuspaustas dar kartą arba išsijungs eksponometrai.

x

Focus point selection 
(Fokusavimo taško 
parinkimas)

Fokusavimo taškas (56 p.) gali būti parenkamas, MB-D80 bloke 
paspaudus AE-L/AF-L mygtuką ir pasukus pagalbinių komandų ratuką.

* Paspaudus 2 , kai šios parinktys paryškintos, rodomas Focus point selection (Fokusavimo taško 
parinkimo) pagalbinis meniu. Jei naudojama On (Įjungti) parinktis, fokusavimo taškas gali būti 
parenkamas, paspaudus MB-D80 AE-L/AF-L mygtuką ir pasukus pagalbinių komandų ratuką.

Režimas Aprašymas

8
Face priority (Veido 
nustatymo pirmumas)

Fotoaparatas automatiškai nustato ir sufokusuoja subjektus, stovinčius 
tiesiai prieš fotoaparatą. Naudojama, darant portretines nuotraukas; 
numatytasis nustatymas, skirtas k ir o režimams.

9
Wide area (Plati sritis) 
(numatytasis)

Naudojama fotografuojant peizažus ir darant ne portretines subjektų 
nuotraukas. Fokusavimo taškas gali būti parenkamas rankiniu būdu. 
Numatytasis nustatymas, skirtas i, j, l, m, P, S, A, ir M režimams.

!
Normal area (Normali 
sritis)

Naudoti pasirinktoje vietoje fokusuojant tašką kadre. 
Rekomenduojama naudoti trikojį. Numatytasis nustatymas, skirtas n 
režimui.
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b: Metering/exposure (Matavimas/ekspozicija)

b1: EV Steps for Exposure Cntrl. (Ekspozicijos valdymas EV
žingsniais)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato, ar blykstės greičio, 
diafragmos, ekspozicijos kompensavimo, blykstės kompensavimo ir kadrų pakeitimai yra 
vykdomi žingsniais, lygiais 1/3 EV arba 1/2 EV.

b2: Easy Exposure Compensation (Paprastas ekspozicijos 
kompensavimas)

Ši parinktis (galima P, S, A ir M režimais) nustato, ar reikalingas mygtukas E, norint 
nustatyti ekspozicijos kompensavimą (90 p.). Jei nurodyta On (Įjungti) parinktis, 
ekspozicijos ekranėlio centre sumirksės 0 rodmuo. Taip bus net tada, kai ekspozicijos 
kompensavimas nustatytas ties ±0.

A Change Main/Sub (Pakeisti pagr./papild.)
Ratukas yra naudojamas, norint nustatyti ekspozicijos kompensaciją, kai nurodyta On (Įjungti) 
parinktis pasirenkamame nustatyme b2 (Easy exposure compensation (Paprastas ekspozicijos 
kompensavimas)), priklauso nuo parinkties pasirenkamame nustatyme f5 (Customize command 
dials (Pritaikyti komandų ratukus)) > Change main/sub (Pakeisti pagr./papild.) (201 p.).

Parinktis Aprašymas

H

1/3 step (1/3 
padalos) (numatytieji 
nustatymai)

Blykstės greičio, diafragmos, ekspozicijos kompensavimo ir blykstės 
kompensavimo pakeitimai yra vykdomi žingsniais, lygiais 1/3 EV. Galima 
pasirinkti fotografavimo serijomis žingsnius: 1/3, 2/3 ir 1 EV.

I
1/2 step (1/2 Pusė 
žingsnio)

Blykstės greičio, diafragmos, ekspozicijos kompensavimo ir blykstės 
kompensavimo pakeitimai yra vykdomi žingsniais, lygiais 1/2 EV. Galima 
pasirinkti fotografavimo serijomis žingsnius: 1/2 ir 1 EV.

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti)
Ekspozicijos kompensavimas gali būti nustatomas pasukus vieną iš komandinių 
ratukų (žr. pastabą žemiau). Pasirinkta reikšmė nesikeičia, kai išjungiami 
eksponometrai, fotoaparatas ar nurodyta Off (Išjungti) parinktis, skirta 
pasirenkamam nustatymui b2.

Off (Išjungti)
(numatytoji)

Ekspozicijos kompensavimas yra nustatomas spaudžiant mygtuką E ir sukant 
pagrindinį komandų ratuką.

Customize command dials (Pritaikyti komandų ratukus) > 
Change main/sub (Pakeisti pagr./papild)

Off (Išjungti) (numatytoji) On (Įjungti)

Exposure 
m

ode 
(Ekspozicijos 

režim
as)

P Papildomas komandų ratukas Papildomas komandų ratukas
S Papildomas komandų ratukas Pagrindinis komandų ratukas
A Pagrindinis komandų ratukas Papildomas komandų ratukas

M nėra
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b3: Center-Weighted Area (Centruota sritis)

b4: Fine Tune Optimal Exposure (Optimalios ekspozicijos 
tikslinimas)

Naudokite šią parinktį (galima visais fotografavimo režimais), norėdami patikslinti 
fotoaparato parinktą ekspozicijos reikšmę. Tikslinti ekspoziciją galima kiekvienam 
matavimo metodui atskirai nuo +1 iki –1 EV, nustatant kas žingsnį 1/6 EV.

D Ekspozicijos tikslinimas
Ekspozicija gali būti tikslinama atskirai kiekviename pasirinktinių nustatymų banke ir jos nepakeis 
nustatymas iš naujo dviem mygtukais. Įsidėmėkite, kad dėl to, jog nerodoma ekspozicijos 
kompensavimo piktograma (E), vienintelis būdas nustatyti, kiek ekspozicija buvo pakeista, yra 
pasižiūrėti tikslinimo meniu. Ekspozicijos tikslinimas (90 p.) yra pageidautinas dalykas daugeliu 
atvejų.

Skaičiuojant ekspoziciją, centruotas matavimas didžiausią 
svorį suteikia apskritimui kadro centre. Šio apskritimo 
skersmuo (φ) gali būti nustatomas 6, 8, arba 10 mm. Ši 
parinktis galima tik P, S, A ir M režimais.

Parinktis
M φ 6 mm

L
φ 8 mm 
(numatytoji)

N φ 10 mm
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c: Timers/AE lock (Laikmačiai/AE fiksavimas)

c1: Shutter-Release Button AE-L (Užrakto atleidimo mygtukas AE-
L)

Veikiant numatytajam nustatymui Off (išjungta), ekspozicija užfiksuojama tik tada, kai 
paspaudžiamas mygtukas AE-L/AF-L. Jei nurodyta parinktis On (Įjungta), ekspozicija taip 
pat užsifiksuos, iki pusės nuspaudus užrakto atleidimo mygtuką. Ši parinktis galima 
visais fotografavimo režimais.

c2: Auto Meter-off Delay (Automatinio matavimo išjungimo 
uždelsimas)

c3: Self-timer (Automatinis laikmatis)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato, kiek 
fotoaparatas matuos ekspoziciją, kai nėra atliekami jokie 
veiksmai. Rinkitės iš 4 s, 6 s, 8 s, 16 s, 30 s, 1 min., 5 min., 
10 min. arba 30 min. Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje esantys 
išlaikymo ir diafragmos ekranėliai išsijungia automatiškai, kai 
išsijungia eksponometrai.

Kad akumuliatorius veiktų ilgiau, rinkitės trumpesnį 
automatiniam matavimui taikomą išsijungimo uždelsimą. Kai 
fotoaparatas naudoja papildomą EH-5a ar EH-5 AC adapterį, 
eksponometrai nebus automatiškai išjungiami.

Parinktis
Q 4 s
R 6 s (numatytoji)
S 8 s
T 16 s
U 30 s
V 1 min
W 5 min
X 10 min
Y 30 min

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) reguliuoja 
užrakto atleidimo delsos trukmę, dirbant automatinio laikmačio 
režimu (Self-timer delay (Automatinio laikmačio uždelsimas); 
žr. dešinėje) ir kadrų skaičių (Number of shots (Kadrų 
skaičius); rinkitės vertę nuo 1–9), padarytą kaskart, kai 
automatinio laikmačio režimu paspaudžiamas užrakto atleidimo 
mygtukas (kai pasirenkama ne 1 reikšmė, nuotraukos daromos 
tempu, pasirinktu ! režimu, 182 p.).

Self-timer delay 
(Automatinio 

laikmačio uždelsimas)
a 2 s
b 5 s
c 10 s (numatytoji)
d 20 s
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c4: Monitor off Delay (Ekrano išsijungimo uždelsimas)

c5: Remote on duration (Nuotolinis trukmės nustatymas)

d: Shooting/display (Fotografavimas / rodymas)

d1: Beep (Pypsėjimas)

Esant numatytam nustatymui On (Įjungta), pypsėjimas pasigirs, kai fotoaparatas 
fokusuos pavienį AF (5 ar kai bus fotografuojami nejudantys objektai 4 automatinio 
fokusavimo režimu), kol atleidimo laikmatyje skaičiuojama atbuline eiga, esant 
savaiminio laikmačio ir uždelsimo nuotoliniams režimams (66, 68 p.), ar kai 
fotografuojama sparčiojo reagavimo režimu (68 p.). Pypsėjimas nepasigirs, kai nurodyta 
Off (Išjungta) parinktis.

Ši parinktis galima pasirinkus bet kokį fotografavimo režimą. 
Esamas nustatymas parodomas valdymo pulte. 3 parodoma, kai 
pypsėjimas įjungtas, ir 2 rodoma, kai garsinis signalas išjungtas.

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) tikrina, kiek laiko 
monitorius lieka įjungtas, kai nevykdomi veiksmai atkūrimo, vaizdų 
peržiūros, meniu ar fotografavimo informacijos rodymo metu. 
Pasirinkite iš 4 sek. (numatyta vaizdų peržiūrai), 10 sek. (numatyta 
atkūrimui bei fotografavimo informacijai), 20 sek. (numatyta meniu), 
1 minutės, 5 minučių arba 10 minučių. Kad akumuliatorius veiktų 
ilgiau, rinkitės trumpesnį ekrano išsijungimo uždelsimą. Nepaisant 
pasirinkto nustatymo, ekranas automatiškai neužgęsta, jei maždaug 
dešimt minučių neatliekama jokių veiksmų tuo atveju, kai naudojami 
papildomas akumuliatorius EH-5a ar EH-5 kintamosios srovės 
adapteris.

Parinktis
9 4 s
e 10 s
f 20 s
g 1 min
h 5 min
i 10 min

Nustatykite, kiek fotoaparatas lauks signalo iš nuotolinio 
valdymo įtaiso prieš nutraukdamas uždelsimo ar greito 
reagavimo nuotolinio valdymo režimus (68 p.). Nustatinėkite 
trumpesnį laiką, nes taip užtikrinamas ilgesnis akumuliatoriaus 
veikimo laikas.. Numatytasis nustatymas yra viena minutė.

Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

Parinktis

u

1 min 
(numatytieji 
nustatymai)

v 5 min
w 10 min
x 15 min
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d2: Viewfinder Grid Display (Vaizdo ieškiklio tinklelio ekranėlis)

Pasirinkite On (Įjungti), kai pageidaujate, kad vaizdo ieškiklyje būtų rodomos tinklelio 
linijos, leidžiančios lengviau komponuoti nuotraukas. Numatytasis nustatymas yra Off 
(Išjungta). Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

d3: ISO display and adjustment (ISO ekranėlis ir nustatymai)

Pasirinkite Show ISO sensitivity (rodyti ISO jautrumą) (y) arba Show ISO/Easy ISO 
(rodyti ISO/paprastas ISO) (z), kai pageidausite matyti esamus ISO jautrumo 
nustatymus, pateikiamus kadrų skaitiklio ekranėlyje, esančiame valdymo skyde arba 
vaizdo ieškiklyje. Jei Show ISO/Easy ISO (rodyti ISO/paprastas ISO) ( )z  pasirinktas, 
ISO jautrumas gali būti nustatomas sukant komandinius ratukus (P ir S režimai) arba 
pagrindinį komandinį ratuką (režimas A). Nurodykite Show frame count (Rodyti kadrų 
skaitiklį) (numatytasis nustatymas) parinktį, kai norėsite, jog kadrų skaitiklių ekranėliuose 
būtų rodomas likęs ekspozicijų skaičius.

Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

d4: Viewfinder warning display (Vaizdo ieškiklio įspėjimų ekranėlis)

Nurodykite On (Įjungta) (numatytasis nustatymas) parinktį, kad vaizdų ieškiklyje būtų rodomi 
toliau pateikiami įspėjimai:

Šie įspėjimai nerodomi, kai nurodyta Off (Išjungta) parinktis. Ši parinktis galima visais 
fotografavimo režimais.

Piktograma Aprašymas
l Rodoma, kai pasirinktas vienspalvis nuotraukų kokybės reguliavimo režimas.
d Rodoma, kai akumuliatorius senka.
m Rodoma, kai nėra įdėta atminties kortelė.
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d5: Screen Tips (Ekrano patarimai)

Nurodykite On (Įjungta) (numatytasis nustatymas) parinktį, kai norėsite, jog 
fotografavimo informacijos ekranėlyje būtų rodomi patarimai, Off (Išjungta), kai norėsite 
išjungti jų rodymą. Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

d6: CL Mode Shooting Speed (CL režimo fotografavimo greitis)

Ši parinktis (galima įjungus bet kokį fotografavimo režimą) nustato maksimalią kadrų 
spartą ! (nepertraukiamas lėto greičio) atleidimo režimu. Galite rinktis nuo vieno iki 
septynių kadrų per sekundę (fps); numatytasis nustatymas yra 3 fps. Įsidėmėkite, kad 
kadrų sparta gali būti mažesnė nei nurodyta reikšmė, kai dirbama lėto greičio blykstės 
režimu.

d7: File Number Sequence (Rinkmenų numerių seka)

Fotografuodamas fotoaparatas suteikia rinkmenoms pavadinimus, vienetu 
padidindamas paskutinės rinkmenos numerį. Ši parinktis (galima visais fotografavimo 
režimais) nustato, ar sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į 
fotoaparatą įdėjus naują atminties kortelę rinkmenų numeracija tęsiama nuo paskutinio 
naudoto numerio.

D File Number Sequence (Rinkmenų numerių seka)
Jei dabartinio aplanko numeris yra 999 ir jame yra 999 nuotraukos arba nuotrauka Nr. 9999, užrakto 
atleidimo mygtukas išjungiamas ir negalėsite daugiau fotografuoti. Pasirinktiniame nustatyme d7 
(File number sequence (Rinkmenų numerių seka) nurodykite parinktį Reset (Atstatyti), o tada arba 
suformatuokite atminties kortelę arba įdėkite naują atminties kortelę.

Parinktis Aprašymas

On (Įjungti)

Sukūrus naują aplanką, suformatavus atminties kortelę ar į fotoaparatą įdėjus 
naują atminties kortelę, rinkmenų numeracija tęsiama nuo paskutinio naudoto 
numerio arba nuo didžiausio numerio tame aplanke priklausomai nuo to, kuris 
jų yra didesnis. Jei nuotrauka padaroma, kai esamame aplanke yra nuotrauka 
Nr. 9999, automatiškai sukuriamas naujas aplankas, o rinkmenų numeracija 
pradedama iš naujo nuo 0001.

Off (Išjungti) 
(numatytoji)

Rinkmenų numeracija pradedama nuo 0001, jei sukuriamas naujas aplankas, 
suformatuojama atminties kortelė arba fotoaparate įdedama nauja atminties 
kortelė. Įsidėmėkite, kad naujas aplankas sukuriamas, jei nuotrauka 
padaroma, kai aplanke yra 999 nuotraukų.

J
Reset 
(Atstatyti)

Kaip ir nurodžius On (Įjungta), išskyrus tai, kad kitai nuotraukai priskirtas 
numeris bus sudarytas pridedant vieną skaičių prie didžiausio rinkmenos 
skaičiaus tam aplanke. Jei aplankas yra tuščias, rinkmenų numeravimas vėl 
prasideda nuo 0001.
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d8: Shooting info display (Fotografavimo informacijos ekranas)

Esant numatytam nustatymui v Auto (Automatinis), informaciniame ekranėlyje 
esančio spalvoto teksto (10 p.) spalva automatiškai pasikeis iš juodos į baltą ar baltos į 
juodą. Taip yra dėl aplinkos apšvietimo sąlygų pasikeitimo. Norėdami visada naudoti tos 
pačios spalvos tekstą, nustatykite Manual (Rankinis) parinktį ir pasirinkite w Dark on 
light (tamsi šviesiame) (juodos spalvos raidės) ar x Light on dark (šviesi tamsiame) 
(baltos spalvos tekstas). Ekrano šviesumas bus pareguliuotas automatiškai taip, kad 
sudarytų maksimalų kontrastą su pasirinkta teksto spalva.

Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais..

d9: LCD Illumination (LCD apšvietimas)

Kai naudojamas numatytasis nustatymas Off (Išjungta), valdymo pulto fonas (LCD 
apšvietimas) bus apšviestas tik tada, kai maitinimo jungiklis bus ties padėtimi D. Jei 
nurodysite On (Įjungta), valdymo pultas bus apšviestas veikiant eksponometrams 
(35 p.). Norėdami prailginti akumuliatoriaus eksploatacijos laiką, nurodykite Off 
(Išjungta).

Ši parinktis galima parinkus bet kokį fotografavimo režimą.

d10: Exposure Delay Mode (Ekspozicijos atidėjimo režimas)

Veikiant numatytajam nustatymui Off (Išjungta), užraktas atleidžiamas paspaudus 
užrakto atleidimo mygtuką. Kai menkiausias fotoaparato sujudinimas gali tapti 
nuotraukos suliejimo priežastimi, galima nurodyti On (Įjungta) ir atidėti užrakto atleidimą 
maždaug 1 sek. po to, kai paspausite užrakto atleidimo mygtuką ir pakelsite veidrodį. Ši 
parinktis galima visais fotografavimo režimais.

d11: Flash warning (Įspėjimas apie blykstę)

P, S, A ir M režimais blykstė turi būti rankiniu būdu iškelta. Jei nustatyta On (Įjungta) 
(numatytasis nustatymas) parinktis ir apšvietimas prastas, tokiu atveju vaizdo ieškiklyje 
sumirksės blykstės parengties lemputė (M), kai iki pusės nuspaustas užrakto atleidimo 
mygtukas, lemputė įspėja, kad reikalinga integruota blykstė. Nerodomas joks įspėjimas, 
jei nustatyta Off (Išjungta) parinktis. Ši parinktis galima tik P, S, A ir M režimais.

Dark on light (Tamsi šviesiame) Light on dark (Šviesi tamsiame)
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d12: MB-D80 Battery Type (MB-D80 akumuliatoriai)

Jei norite, kad fotoaparatas veiktų taip, kaip tikitės, kai pagalbiniame MB-D80 
akumuliatorių bloke įdėti AA dydžio akumuliatoriai, parinktį (galima visais fotografavimo 
režimais) šiame meniu nurodykite pagal akumuliatorių bloke įdėtų akumuliatorių rūšį. 
Nėra reikalo koreguoti šią parinktį, naudojant EN-EL3e akumuliatorius.

A AA tipo akumuliatorių naudojimas
Jei norite užtikrinti geriausią rezultatą, rekomenduojame naudoti EN-EL3e pakartotinai įkraunamus 
ličio akumuliatorius. Naudodami AA akumuliatorius, padarysite mažiau nuotraukų (275 p.). AA tipo 
akumuliatorių talpa greitai mažėja, kai temperatūra yra mažesnė nei 20 °C, ji priklauso nuo 
gamintojo bei laikymo sąlygų; kai kada akumuliatoriai gali išsieikvoti dar iki jų galiojimo laiko 
pabaigos. Kai kurių AA tipo akumuliatorių negalima naudoti; dėl veikimo charakteristikų ir 
nepakankamos talpos šarmo ir nikelio-mangano akumuliatoriai turėtų būti naudojami tik tada, kai 
nėra kito pasirinkimo, ir tik esant šiltesniam orui. Fotoaparatas rodo AA akumuliatorių įkrovos lygį 
šiuo būdu: 

EN-EL3e įkraunamų ličio akumuliatorių įkrovos lygis yra rodomas kaip įprasta.

A MB-D80 akumuliatorių komplektas
 MB-D80 akumuliatorių komplekte dedamas vienas ar du EN-EL3e įkraunami ličio akumuliatoriai ar 
šeši AA tipo šarminiai, Ni-MH, ličio ar nikelio-mangano akumuliatoriai (EN-EL3e yra pristatomas 
kartu su fotoaparatu). Naudojant AA tipo akumuliatorius galima užtikrinti didesnę kadrų spartą; nors 
galima užtikrinti didesnę kadrų spartą, tačiau įsidėmėkite, kad, naudojant AA akumuliatorius, kadrų 
sparta mažės mažėjant akumuliatorių įkrovos lygiui.

Įdėto MB-D80 akumuliatoriaus tipas fotografavimo informacijos ekrane 
rodomas taip:

Parinktis Aprašymas

1
LR6 (AA alkaline) (AA 
šarminės) (numatytasis) Nurodykite, jei naudosite AA tipo LR6 šarmo akumuliatorius.

2 HR6 (AA Ni-MH) Nurodykite, jei naudosite AA tipo HR6 Ni-MH akumuliatorius.
3 FR6 (AA lithium) (AA ličio) Nurodykite, jei naudosite AA tipo FR6 ličio akumuliatorius.
4 ZR6 (AA Ni-Mn) Nurodykite, jei naudosite AA tipo ZR6 Ni-Mn akumuliatorius.

Valdymo 
pultas

Vaizdo 
ieškiklis Aprašymas

L — Akumuliatoriai visiškai įkrauti.
I d Akumuliatorius beveik išsikrovęs. Paruoškite naujus akumuliatorius.
H

(blyksi)
d

(blyksi)
Akumuliatorius išsieikvojo. Užrakto atleidimas išjungtas. Pakeiskite 
akumuliatorius.

MB-D80 
akumuliatoriaus tipo 

ekranas 
Akumuliatoriaus tipas

u EN-EL3e įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
w AA tipo akumuliatoriai



185

L

e: Bracketing/Flash (Fotografavimas serijomis / 
blykstė)

e1: Flash Shutter Speed (Blykstės išlaikymas)

Ši parinktis (galima tik P ir A režimais) lemia lėčiausią įmanomą užrakto greitį, naudojant 
priekinės ar užpakalinės užsklandos sinchronizaciją arba raudonų akių efekto mažinimą 
režimais P ir A (nepriklausomai nuo pasirinkto nustatymo, lėčiausias užrakto greitis gali 
būti 30 s, nustačius režimą S ir M arba esant tokiems blykstės nustatymams: lėta 
sinchronizacija, lėta užpakalinės užsklandos sinchronizacija, raudonų akių efekto 
mažinimas su lėta sinchronizacija). Galite rinktis nuo 1/60 sek. (1/60 s, numatytasis 
nustatymas) iki 30 sek. (30 s).

e2: Flash Cntrl for Built-in Flash (Integruotos blykstės valdymo 
režimas)

Pasirinkite blykstės režimą integruotai blykstei. Ši parinktis galima tik P, S, A ir M režimais.

A Manual (Rankinė) ir Repeating Flash (Kelis kartus suveikianti blykstė)
Valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje ima mirksėti Y piktograma, kai pasirenkamos šios blykstės.

A SB-400
Kai pritvirtinta ir įjungta papildoma blykstė SB-400, pasirinktinis nustatymas 
e2 pakeičiamas į Optional flash (Papildoma blykstė) blykstės valdymo 
režimą, skirtą SB-400, kai yra galimybė pasirinkti iš TTL ir Manual 
(Rankinis) (negalimos parinktys Repeating flash (Kelis kartus suveikianti 
blykstė) ir Commander mode (Valdiklio režimas)).

Parinktis Aprašymas

1
TTL 
(numatytoji)

Blykstės našumas reguliuojamas automatiškai, atsižvelgiant į 
fotografavimo sąlygas.

2
Manual (Rankinis 
nustatymas) Pasirinkite blykstės lygį (187 p.).

3

Repeating flash 
(Kelis kartus 
suveikianti blykstė)

Blykstė suveikia kelis kartus pakartotinai tol, kol užraktas yra 
atidarytas, sukurdama šviesos blyksnių efektą (187 p.).

4
Commander mode 
(Valdiklio režimas)

Naudokite integruotą blykstę kaip pagrindinę, kuri valdo vieną ar 
daugiau pagalbinių nuotolinių blyksčių (188 p.).
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A Flash Control Mode (Blykstės valdymo režimas)
Fotografavimo informacijos ekrane rodomas integruotos (Built-in (Integruota)) bei papildomos 
blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato kontaktinės jungties, valdymo režimas (Optional 
(Papildomas)): 

1 Galimas tik su SB-900 ir SB-800.
2 Integruotos blykstės režimą galite pasirinkti pasirinktiniame nustatyme e2 (Flash cntrl for built-

in flash (Integruotos blykstės valdymas), 185 p.).

A Taip pat žiūrėkite
Žr. pasirinktinį nustatymą e5 (Auto FP (Automatinis FP), 195 p.), kur pateikiama 
informacija apie blykstės sinchronizacijos greitį, kuris gali būti toks didelis kaip 1/320 s.

i-TTL Auto aperture (AA, 
automatinė diafragma) 1

Manual (Rankinis 
nustatymas)

Integruota Papildoma Integruota Papildoma Integruota Papildoma

TTL 2 —

Auto FP 
(Automatinio židinio 
plokštuma) (195 p.)

— — —

Repeating flash 
(Kelis kartus 

suveikianti blykstė) 2
— — — —

Commander mode 
(Valdiklio režimas) 2 —
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❚❚ Manual (Rankinis)
Pasirinkite blykstės lygį iš Full (Visa) ir 1/128 (1/128 visos galios). Jei integruota blykstė 
veikia visa galia, jos nurodantysis skaičius yra 18 (m, ISO 200, 20 °C).

❚❚ Repeating Flash (Kelis kartus suveikianti blykstė)
Kol užraktas yra atidarytas, blykstė suveikia kelis kartus, 
sukurdama šviesos blyksnių efektą. Spauskite 4 arba 2, jei norite 
paryškinti šias parinktis, 1 arba 3, jei norite jas pakeisti.

A Times (Kartai)

Parinktis Aprašymas
Output 

(Išvestis) Pasirinkite žybsnio galią (išreiškiama kaip visos galios dalis).

Times (Kartai)
Pasirinkite, kiek kartų blykstė suveiks veikdama nurodytu galingumu. Įsidėmėkite, 
kad priklausomai nuo išlaikymo ir Frequency (Dažnumas) parinkties faktinis 
blyksnių skaičius gali būti mažesnis, nei nurodysite.

Frequency 
(Dažnumas) Pasirinkite, kiek kartų blykstė suveiks per sekundę.

Galimos Times (Kartai) parinktys priklauso nuo blykstės 
galingumo.

Output 
(Išvestis)

Galimos Times (Kartų) 
parinktys

1/4 2
1/8 2–5

1/16 2–10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25

1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35
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❚❚ Commander Mode (Nuotolinio valdymo režimas)
Integruota blykstė gali valdyti vieną ar daugiau papildomų nuotolinių blykstės įrenginių – 
SB-900, SB-800, SB-600 arba SB-R200 (maks. dvi grupės (A ir B)), naudodama 
patobulintą belaidį apšvietimą.

Nurodžius šią parinktį dešinėje pasirodys meniu. Spauskite 4 arba 
2, jei norite paryškinti šias parinktis, 1 arba 3, jei norite jas 
pakeisti.

Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais, kaip fotografuoti naudojant nuotolinio 
valdymo blykstės režimą.

1 Sureguliuokite integruotos blykstės nustatymus.
Pasirinkite blykstės valdymo režimą ir integruotos blykstės 
galingumą. Įsidėmėkite, kad galingumas negali būti 
reguliuojamas dirbant – – režimu.

Parinktis Aprašymas
Built-in 
flash 

(Integruota 
blykstė)

Pasirinkite blykstės režimą integruotai blykstei (nuotolinio valdymo režimą).

TTL i-TTL režimas. Blykstės kompensavimo reikšmes rinkitės intervale nuo +3,0 iki 
–3,0 EV žingsniais 1/3 EV.

M Pasirinkite blykstės lygį iš Full (Visa) ir 1/128 (1/128 visos galios).

– – Integruota blykstė nesuveikia, bet užsidega AF pagalbinis apšvietimas. Integruotoji 
blykstė turi būti iškelta taip, kad galėtų išspinduliuoti ekrano blyksnius.

Group A 
(A grupė) Pasirinkite blykstės režimą visoms A grupės blykstėms.

TTL i-TTL režimas. Blykstės kompensavimo reikšmes rinkitės intervale nuo +3,0 iki 
–3,0 EV žingsniais 1/3 EV.

AA Automatinė diafragma (tinka tik SB-900 ir SB-800 blykstėms). Blykstės 
kompensavimo reikšmes rinkitės intervale nuo +3,0 iki –3,0 EV žingsniais 1/3 EV.

M Pasirinkite blykstės lygį iš Full (Visa) ir 1/128 (1/128 visos galios).
– – Šios grupės blykstės nesuveikia.

Group B 
(B grupė)

Pasirinkite blykstės režimą visoms B grupės blykstėms. Galimos tokios pat parinktys 
kaip aukščiau paminėtai Group A (A grupė).

Channel 
(Kanalas)

Rinkitės kurį nors kanalą nuo 1 iki 4. Visos abiem grupėms priklausančios blykstės 
turi būti nustatytos veikti tuo pačiu kanalu.



189

L

2 Pakoreguokite A grupės nustatymus.
Pasirinkite blykstės valdymo režimą ir A grupės blyksčių 
galingumą.

3 Pakoreguokite B grupės nustatymus.
Pasirinkite blykstės valdymo režimą ir B grupės blyksčių 
galingumą.

4 Nurodykite kanalą.

5 Spauskite J.

6 Sukomponuokite kadrą.
Sukomponuokite kadrą ir išdėstykite blykstes taip, kaip parodyta toliau. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad maksimalus atstumas, kuriuo gali būti išdėstytos pagalbinės 
blykstės, priklauso nuo fotografavimo sąlygų.

7 Nustatykite nuotolines blykstes į pasirinktą kanalą.
Įjunkite visas nuotolines blykstes ir nustatykite jas į kanalą, pasirinktą 4 žingsnyje. 
Daugiau informacijos žr. „Speedlight“ vadove.

10 m arba
mažiau

30 ° kampu
arba mažiau

30 ° kampu
arba mažiau

60 ° kampu
arba mažiau

60 ° kampu arba mažiau

5 m arba mažiau 

Fotoaparatas
(integruota 
blykstė)

5 m arba mažiau 

Ant blykstės esantys 
belaidžiai nuotoliniai 
jutikliai turi būti atsukti 
į fotoaparatą.
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8 Pakelkite integruotą blykstę.
Paspauskite mygtuką M, kad pakeltumėte integruotą blykstę. Įsidėmėkite, net jei 
pasirinkta – – parinktyje Built-in flash (Integruota blykstė) > Mode (Režimas), 
integruota blykstė turi būti pakelta taip, kad sklistų ekrano spinduliai.

9 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir fotografuokite.
Įsitikinę, kad fotoaparato blykstės parengties lemputė ir visų kitų blyksčių 
parengties lemputės užsidegė, sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir 
fotografuokite. FV fiksavimas (198 p.) gali būti naudojamas pageidaujant.

D Commander mode (Valdiklio režimas)
Nutaikykite ant nuotolinių blyksčių esančius jutiklių langus taip, kad jie surinktų ekrano blyksnius iš 
integruotos blykstės (reikalingas ypatingas atsargumas dirbant be trikojo). Įsitikinkite, kad tiesioginė 
šviesa ar stiprūs atspindžiai iš nuotolinių blyksčių nepatenka į fotoaparato objektyvą (veikiantį TTL 
režimu) arba fotoelementus ant nuotolinių blyksčių (AA režimu), nes tai gali pakenkti ekspozicijai. 
Kad integruotos blykstės išspinduliuoti blyksniai nebūtų užfiksuoti nuotraukose, darytose nedideliu 
atstumu, rinkitės mažas ISO jautrumo reikšmes arba nedideles diafragmos reikšmes (didelius f 
skaičius) ar naudokite papildomą SG-3IR infraraudonųjų spindulių skydelį integruotai blykstei. 
SG-3IR reikia, norint gauti geriausius rezultatus naudojant galinės diafragmos sinchronizaciją, dėl 
kurios atsiranda šviesesni ritmiški blyksniai. Po to, kai nutaikysite nuotolines blykstes, padarykite 
bandomuosius kadrus ir fotoaparato ekrane peržiūrėkite rezultatus.

Nors nuotolinių blyksčių skaičius neribojamas, geriausia naudoti ne daugiau nei tris blykstes. Jei 
naudosite daugiau, nuotolinių blyksčių išspinduliuojami blyksniai trukdys darbui.

A The Flash Mode Display (Blykstės režimo ekranas)
M nerodoma valdymo pulto blykstės sinchronizavimo ekrane, kai – – pasirinkta elementuose Built-
in flash (Integruota blykstė) > Mode (Režimas).

A Flash Compensation (Blykstės kompensavimas)
Blykstės kompensavimo vertė, nurodyta naudojant mygtuką Y (M) ir pagalbinį komandų ratuką, yra 
įrašoma prie blykstės kompensavimo verčių, nurodytų integruotos blykstės, A grupės ir B grupės 
Commander mode (Nuotolinio valdymo režimo) meniu. Piktograma Y rodoma valdymo pulte ir 
vaizdo ieškiklyje, kai kitokia nei ±0 blykstės kompensavimo reikšmė pasirinkta Built-in flash 
(Integruota blykstė) > TTL. Piktograma Y mirksi, kai M pasirinkta parinkčiai Built-in flash 
(Integruota blykstė).
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e3: Modeling Flash (Modeliuojanti blykstė)

Jei nurodyta On (Įjungta) parinktis, kai fotoaparatas naudojamas kartu su integruota 
blykste arba papildomomis SB-900, SB-800, SB-600 arba SB-R200 blykstėmis, tokiu 
atveju bus išspinduliuojamas modeliuojantis blyksnis, kai tik nuspausite ryškumo gylio 
peržiūros mygtuką (82 p.). Numatytasis nustatymas yra Off (Išjungta). Ši parinktis galima 
tik P, S, A ir M režimais.

e4: Auto Bracketing Set (Automatinės kadrų serijos)

Naudokite šį nustatymą ar nustatymus, kai norite daryti automatines kadrų serijas (tik P, 
S, A ir M režimais). Pasirinkite AE & flash (AE ir blykstė) (j, numatytasis nustatymas), kai 
norėsite vykdyti ekspoziciją ir blykstės lygmens fotografavimą serijomis (92 p.), AE only 
(tik AE) (k), kai norėsite fotografuoti serijomis tik su ekspozicija, Flash only (tik blykstė) 
(l), kai norėsite fotografuoti serijomis tik su blykste, WB bracketing (WB fotografavimas 
serijomis) (m), kai norėsite fotografuoti serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso 
reikšmėmis (žr. žemiau), ar ADL bracketing (ADL kadrų serija), kai norėsite fotografuoti 
po vieną nuotrauką su įjungtu aktyviu skaitmeniniu apšvietimu, o kitą su išjungtu aktyviu 
skaitmeniniu apšvietimu (193 p.).

❚❚ Fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos 
balanso reikšmėmis

1 Nurodykite fotografavimą serijomis su 
skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis.
Nustatykite WB bracketing (WB fotografavimas serijomis) 
parinktį, skirtą pasirinktiniam nustatymui e4 (Auto 
bracketing set (Automatinės kadrų serijos nustatymas)). 
Įsidėmėkite, kad negalima fotografuoti serijomis su 
skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis, kai yra NEF (RAW) vaizdo kokybė 
arba NEF (RAW) + JPEG.

2 Pasirinkite kadrų skaičių.
Spauskite  D mygtuką ir sukdami pagrindinį komandų ratuką pasirinkite kadrų 
skaičių kadrų serijoje. Kadrų skaičius parodomas valdymo pulte.

Kai pasirenkami ne nuliniai nustatymai, valdymo pulte parodoma piktograma W 
ir kadrų serijos eigos indikatorius.

Kadrų skaičius

Kadrų serijų eigos 
indikatorius

Mygtukas D Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis
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3 Baltos spalvos balanso žingsnio pasirinkimas:
Spauskite mygtuką D ir sukite papildomų komandų ratuką, jei norite pasirinkti 
baltos spalvos balanso koregavimą. Kiekvienas žingsnis apytiksliai lygus 5 spalvos 
vienetams.

Rinkitės 1 (5 spalvos vienetai), 2 (10 spalvos vienetų) arba 3 (15 spalvos vienetų) 
žingsnį (dėl spalvos vienetų apibrėžimo žr. 98 p.). Didesnės B reikšmės atitinka 
padidintą mėlynos spalvos kiekį, didesnės A reikšmės atitinka padidintą geltonos 
spalvos kiekį (97 p.). Fotografavimo serijomis programų, kai žingsnis yra 1 EV, 
sąrašas pateikiamas toliau.

4 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir 
fotografuokite.
Kiekvienas kadras apdorojamas, kad būtų sukurtos kelios 
kopijos, nurodytos fotografavimo serijomis programoje, o 
kiekviena kopija turės skirtingą baltos spalvos balansą. Baltos spalvos balanso 
pakeitimai sujungiami su baltos spalvos pakeitimais, padarytais naudojant baltos 
spalvos balanso tikslinimą.

Jei kadrų skaičius fotografavimo serijomis programoje 
yra didesnis negu likusių ekspozicijų skaičius, įsižiebs 
ekspozicijų skaitiklis valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje, 
o užrakto atleidimas bus uždraustas. Fotografavimą 
bus galima atnaujinti įdėjus naują atminties kortelę.

Valdymo pulto 
ekranas

Kadrų 
skaičius

Baltos spalvos balanso 
žingsnis

Kadrų serijos tvarka 
(EV)

0 1 0
2 1 B 0 / 1 B
2 1 A 0 / 1 A
3 1 A, 1 B 0 1/ A / 1 B

Baltos spalvos 
balanso žingsnis

Mygtukas D Papildomų komandų 
ratukas 

Valdymo pultas
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❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norėdami atšaukti fotografavimą serijomis, spauskite mygtuką D ir sukite pagrindinį 
komandų ratuką, kol kadrų skaičius serijoje taps lygus nuliui (r) ir valdymo pulte nebus 
rodomas W. Bus įjungta paskutinį kartą naudota fotografavimo serijomis programa. 
Fotografavimą serijomis taip pat galima atšaukti dviem mygtukais ankstesnei padėčiai 
atkurti (75 p.), nors šiuo atveju fotografavimo serijomis programa kitą kartą įjungus 
fotografavimą serijomis atkurta nebus.

A Baltos spalvos balanso ekspozicijos serijos
Fotografavimas serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis paveikia tik spalvos 
temperatūrą (gintarinė-mėlyna ašis baltos spalvos balanso tikslaus nustatymo rodinyje, 97 p.). 
Žalios-raudonos spalvos ašyje koregavimas nedaromas.

Jei fotoaparatą išjungsite degant atminties kortelės prieigos lemputei, fotoaparatas išsijungs tik 
tada, kai bus įrašytos visos serijos nuotraukos.

❚❚ ADL Bracketing (ADL kadrų serija)

1 Pasirinkite ADL bracketing (ADL kadrų seriją).
Nustatykite ADL bracketing (ADL kadrų serijos) parinktį, 
skirtą pasirinktiniam nustatymui e4 (Auto bracketing set 
(Automatinės kadrų serijos nustatymas)).

2 Enable bracketing (Įjunkite kadrų seriją.).
Paspaudę mygtuką D, sukite pagrindinį komandinį ratuką, kol kadrų serijos eigos 
indikatorius bus parodomas valdymo pulte.

.

Kadrų serijų eigos 
indikatorius

Mygtukas 
D 

Pagrindinis valdymo 
ratukas 

Valdymo pultas

Vaizdo ieškiklis
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3 Sukomponuokite nuotrauką, sufokusuokite ir 
fotografuokite.
Fotoaparatas keis kiekvieno kadro aktyvųjį skaitmeninį 
apšvietimą. Pirmasis kadras bus padarytas su išjungtu 
aktyviuoju skaitmeniniu apšvietimu, o kitas kadras bus 
daromas pagal fotografavimo meniu aktyviajam 
skaitmeniniam apšvietimui priskirtą reikšmę (165 p.).

Veikiant fotografavimo serijomis režimui, valdymo pulte 
rodomas fotografavimo serijomis indikatorius. Iš 
indikatoriaus dings segmentas y, kai daromas kadras, 
nepakeitus jokių nustatymų, o indikatorius z pradingsta, 
kai daromas kadras su aktyviuoju skaitmeniniu apšvietimu.

❚❚ Fotografavimo serijomis atšaukimas
Norėdami atšaukti fotografavimą serijomis, spauskite mygtuką D ir sukite pagrindinį 
komandinį ratuką, kol valdymo pulte nebus rodomas kadrų serijų eigos indikatorius.

D Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas)
Rekomenduojamas matricinis matavimas (Z, 87 p.). Esant dideliam ISO jautrumui nuotraukose, 
darytose su aktyviuoju skaitmeniniu apšvietimu, gali atsirasti triukšmas, linijos ir iškraipymai. Kol 
aktyvuotas aktyvus skaitmeninis apšvietimas, nuotraukos kokybės valdymo nustatymuose negali 
būti reguliuojamas Brightness (Ryškumas) ir Contrast (Kontrastas) (111 p.). M ekspozicijos režimu 
aktyviojo skaitmeninio apšvietimo Auto (Automatinis) nustatymas lygus Normal (Normaliam).
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e5: Auto FP (Automatinė FP)

Nustatykite parinktį į On (Įjungta) padėtį (galima tik P, S, A ir M režimais), nes tokiu būdu 
įjungiama automatinės FP sparti sinchronizacija su blykstėmis, kurios naudojamos su 
„Nikon“ kūrybingo apšvietimo sistema (CLS). Automatinė FP leidžia naudoti blykstę 
parinkus 1/200 s–1/4 000 s užrakto greičiams. Įjunkite detalių paryškinimo blykstę, kai 
fotografuosite portretiniu režimu, esant ryškiam apšvietimui ar kai fotografuosite, nustatę 
didelę diafragmą. Automatinės FP sparti sinchronizacija negalima, kai naudojama 
integruota blykstė. Numatytasis nustatymas yra Off (Išjungta).

e6: Bracketing Order (Kadrų serijų tvarka)

Esant numatytam nustatymui MTR > under (po) > over (virš) (H), ekspozicija ir 
fotografavimas serijomis vykdomas 92 p. ir 264 p. aprašyta tvarka, o fotografavimas 
serijomis naudojant baltos šviesos balanso reikšmes vyksta be jokių pakeitimų, pagal 
tvarką A, B (191 p.). Jei Under (po) > MTR > over (virš) (I) pasirenkama, tokiu atveju 
ekspozicija ir fotografavimas serijomis su blykste bus vykdomas tam tikra tvarka (nuo 
mažiausios iki didžiausios reikšmės), fotografavimas serijomis, naudojant baltos šviesos 
reikšmes, pagal tvarką A, neatliekant jokių pakeitimų, B. Ši parinktis galima tik P, S, A ir M 
režimais.
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f: Controls (Valdikliai)

f1: D Switch (Jungiklis)

Pasirinkite atliekamą funkciją, sukdami maitinimo jungiklį į poziciją D. Ši parinktis galima 
visais fotografavimo režimais.

f2: OK button (shooting mode) (Mygtukas „GERAI“) (fotografavimo 
režimas)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato, kokių veiksmų imamasi 
paspaudus mygtuką J fotografavimo režimu.

Parinktis Aprašymas

f
LCD backlight (LCD apšvietimas) 
(D) (numatytoji) Valdymo pulto apšvietimas dega 6 sek.

g Both (Abu) Valdymo pulto apšvietimas dega ir ekrane rodoma 
fotografavimo informacija.

Parinktis Aprašymas
Select center focus point 
(Pasirinkti centrinį fokusavimo 
tašką) (numatytoji)

Paspaudus mygtuką J, fotografavimo režimu nustatomas 
centrinis fokusavimo taškas.

Highlight active focus point 
(Pažymėti aktyvųjį fokusavimo 
tašką)

Paspaudus mygtuką J, fotografavimo režimu paryškinamas 
aktyvus fokusavimo taškas.

Not used (Nenaudojama) Paspaudus mygtuką J, nebus jokio efekto, kai fotoaparatas 
veiks fotografavimo režimu.
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f3: Assign FUNC. Button (Priskirti FUNC. mygtuką)

Mygtukui Fn priskirkite jo funkciją. Ši parinktis galima visais 
fotografavimo režimais.

Parinktis Aprašymas

#

Framing grid 
(Komponavimo 
tinklelis)

Spauskite mygtuką Fn ir sukite pagrindinį komandinį ratuką, kol 
vaizdo ieškiklyje tinklelis bus įjungtas arba išjungtas (9 p.).

$

AF-area mode 
(Automatinio 
fokusavimo srities 
režimas)

Spauskite mygtuką Fn ir sukite pagrindinį komandinį ratuką, kuriuo 
įjungsite automatinio fokusavimo srities režimą (173 p.).

%

Center focus point 
(Centrinis 
fokusavimo taškas)

Spauskite mygtuką Fn ir sukite pagrindinį komandinį ratuką, kuriuo 
pasirinksite tarp normalaus ir plataus centrinių fokusavimo taškų 
(174 p.).

r

FV lock (FV 
fiksavimas)
(numatytoji)

Spauskite mygtuką Fn, kad užfiksuotumėte blykstės reikšmę (tik 
integruota blykstė bei SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 ir SB-R200 
blykstės, žr. apačioje). Norėdami atšaukti parinktį dar kartą 
spauskite.

s
Flash off (Blykstė 
išjungta)

Integruota blykstė ir papildomos blykstės išjungtos, kol nuspaustas 
mygtukas Fn.

L
Matrix metering 
(Matricos matavimas) Nuspaudus mygtuką Fn bus įjungtas matricinis matavimas.

M

Center-weighted 
metering (Centruotas 
matavimas)

Nuspaudus mygtuką Fn bus įjungtas į centrą orientuotas matavimas.

N
Spot metering 
(Taškinis matavimas) Nuspaudus mygtuką Fn bus įjungtas taškinis matavimas.

O

Access top item in My 
Menu (Prieiti prie 
svarbaus elemeno 
Mano meniu) *

Spauskite mygtuką Fn, kad peršoktumėte prie svarbaus elemento 
„Mano meniu“. Pasirinkite šią parinktį, kad greitai pasiektumėte 
dažnai naudojamus meniu elementus.

&  +NEF (RAW)

Jei vaizdo kokybė nustatyta į JPEG fine (JPEG puiki), JPEG normal 
(JPEG standartinė) arba JPEG basic (JPEG elementari), valdymo 
pulte bus rodoma RAW ir bus įrašyta NEF (RAW) kopija kartu su 
nuotrauka, padaryta po mygtuko Fn paspaudimo. Norėdami išeiti 
neįrašę NEF (RAW) kopijos, spauskite mygtuką Fn iš naujo arba 
išjunkite fotoaparatą.
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❚❚ FV lock (FV fiksavimas)
Ši ypatybė naudojama, kai norima fiksuoti blykstės galingumo reikšmę ir kadrų darymo 
metu ar komponuojant nuotraukas išvengti blykstės lygmenų pasikeitimo. Pasikeitus ISO 
jautrumui ir diafragmai, blykstės galingumas reguliuojamas automatiškai. 

1 Priskirkite FV funkciją mygtukui Fn.
Abu mygtukai Fn ir AE-L/AF-L gali būti naudojami norint fiksuoti 
FV. Norėdami naudoti šį mygtuką Fn, kaip aprašoma 
apačioje, nustatykite FV lock (FV fiksavimas) parinktį, skirtą 
pasirenkamam nustatymui f3 (Assign FUNC. button 
(Priskirti FUNC. mygtukui)). Naudokite mygtuką AE-L/AF-L, kai 
norėsite nustatyti FV lock (FV fiksavimas) parinktį, skirtą pasirenkamam 
nustatymui f4 (Assign AE-L/AF-L button (Priskirti AE-L/AF-L mygtukui), 200 p.).

2 Pakelkite veidrodį.
i, k, n, ir o režimais blykstė ims krautis automatiškai, kai 
iki pusės nuspaustas užrakto atleidimo mygtukas. P, S, A, ir 
M režimais spauskite mygtuką M, kad blykstė būtų 
pakeliama.

3 Židinys.
Nukreipkite fotoaparatą į objektą, kad jis 
atsirastų pasirinktoje židinio srityje, ir iki pusės 
nuspauskite užrakto atleidimo mygtuką, kad būtų 
pradėtas fokusavimas.

4 Blykstės fiksavimo lygis.
Įsitikinę, kad blykstės parengties indikatorius (M) rodomas 
vaizdo ieškiklyje, spauskite mygtuką Fn. Suveiks blykstės 
parengtinis blyksnis, kuris nustatys tinkamą blykstės lygį. 
Blykstės išvestis bus užfiksuota šiuo lygmeniu ir vaizdo 
ieškiklyje pasirodys FV fiksavimo piktograma (r).

5 Nuotrauką sukomponuokite iš naujo. 

Mygtukas M

Mygtukas Fn
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6 Fotografuokite.
Norėdami fotografuoti, užrakto atleidimo mygtuką spauskite iki galo. 
Jei pageidaujate, galima papildomai nufotografuoti nepanaikinus FV fiksavimo.

7 FV fiksavimo nuėmimas.
Spauskite mygtuką Fn, kai norite baigti FV fiksavimą ir nustatyti, kad vaizdo 
ieškiklyje daugiau nebūtų rodoma piktograma r.

D FV fiksavimas su integruota blykste
Kai naudojama integruota blykstė, FV fiksavimas galimas tik tuo atveju, jei TTL (numatytasis 
nustatymas) pasirenkama pasirenkamam nustatymui e2 (Flash cntrl for built-in flash (Integruotos 
blykstės valdymas); 185 p.). 

A FV fiksavimas su papildomomis blykstėmis 
FV fiksavimas galimas ne tik su integruota blykste, bet ir su papildomomis blykstėmis SB-900, 
SB-800, SB-600, SB-400 ir SB-R200 (įsigyjama atskirai). Nustatykite papildomą blykstę į TTL 
režimą (SB-900 ir SB-800 gali būti naudojami ir AA režimu; žiūrėkite blykstės naudojimo instrukciją). 
Tuo metu, kai veikia FV fiksavimas, jei keisis blykstės galvutės priartinimo padėtis, blykstės 
galingumas bus reguliuojamas automatiškai. 

Kai nustatomas Commander mode (Valdiklio režimas) pasirinktiniame nustatyme e2 (Flash cntrl 
for built-in flash (Integruotos blykstės valdymas), 185 p.), FV fiksavimas gali būti naudojamas su 
nuotolinėmis SB-900, SB-800, SB-600 ar SB-R200 blykstėmis, jei (a) bet kuri iš integruotų blyksčių, 
blyksčių grupių A arba B veikia TTL režimu, arba (b) blyksčių grupė sudaryta tik iš SB-900 ir SB-800 
blyksčių grupės įrenginių, veikiančių TTL arba AA režimu. 
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f4: Assign AE-L/AF-L Button (Mygtuko AE-L/AF-L funkcija)

Mygtukui AE-L/AF-L priskirkite jo atliekamą funkciją. Ši parinktis 
galima visais fotografavimo režimais.

.

Parinktis Aprašymas

B

AE/AF lock (AE/AF 
fiksavimas) 
(numatytasis)

Židinys ir ekspozicija užfiksuojami paspaudus mygtuką AE-L/AF-L. 

C
AE lock only (Tik AE 
fiksavimas) Ekspozicija užfiksuojama paspaudus mygtuką AE-L/AF-L.

F
AF lock only (Tik AF 
fiksavimas) Židinys užfiksuojamas paspaudus mygtuką AE-L/AF-L.

E
AE lock (Hold) (AE 
fiksavimas (Laikyti)) 

Ekspozicija fiksuojama, kai paspaudžiamas mygtukas AE-L/AF-L ir lieka 
užfiksuota tol, kol mygtukas nepaspaudžiamas dar kartą arba 
neišjungiami ekspozicijos matuokliai.

A
AF-ON (AF-
ĮJUNGTA)

Mygtukas AE-L/AF-L naudojamas automatiniam fokusavimui. Užrakto 
atleidimo mygtukas negali būti naudojamas fokusavimui.

r
FV lock (FV 
fiksavimas)

Spauskite mygtuką AE-L/AF-L, kad užfiksuotumėte blykstės reikšmę (tik 
integruota blykstė bei papildomos SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 ir 
SB-R200 blykstės, 198 p.). Norėdami atšaukti parinktį dar kartą 
spauskite.



201

L

f5: Customize Command Dials (Komandų ratukų reguliavimas)

Ši parinktis (galima visais fotografavimo režimais) nustato pagrindinio ir pagalbinių 
komandinių ratukų funkcijas.

f6: No Memory Card? (Nėra atminties kortelės?)

Jei nurodyta parinktis Release locked (Užfiksuotas atlaisvinimas) (numatytasis 
nustatymas), užrakto atleidimo mygtukas yra įjungiamas tik tada, kai į fotoaparatą 
įdedama atminties kortelė. Nurodžius parinktį Enable release (Įjungti atleidimą) užraktas 
gali būti atleidžiamas neįdėjus atminties kortelės, nors nuotraukų įrašyti negalėsite (bet 
ekrane bus parodyta jų demonstracinė versija). Įsidėmėkite, kad tada, kai nuotraukos, 
naudojant „Camera Control Pro 2“ (galima įsigyti atskirai), yra įrašomos į kompiuterį, jos 
nebus įrašomos į atminties kortelę ir užraktas neveiks nepriklausomai nuo šiai parinkčiai 
nurodyto nustatymo. Ši parinktis galima visais fotografavimo režimais.

f7: Reverse Indicators (Eigos indikatoriai)

Esant numatytam nustatymui  (V), vaizdo ieškiklio ir fotografavimo 
informacijos ekrane ekspozicijos indikatoriai yra rodomi su teigiamomis reikšmėmis, 
pateikiamomis dešinėje pusėje. Nurodykite  (W), jei norite, kad 
neigiamos reikšmės būtų rodomos kairėje, o teigiamos dešinėje. Ši parinktis galima 
visais fotografavimo režimais.

Parinktis Aprašymas
Reverse 
rotation 

(Atbulinis 
sukimas)

Reguliuojama komandų ratukų kryptis. Pasirinkite No (Ne) (numatytasis 
nustatymas), jei norite, kad komandų mygtukai veiktų įprastai, arba Yes (Taip), jei 
norite, kad komandų ratukai suktųsi į kitą pusę. Šis nustatymas taip pat taikomas 
komandų ratukams ant MB-D80.

Change Main/
Sub (Pakeisti 
pagr./papild.)

Kai numatytasis nustatymas yra Off (išjungta), pagrindinių komandų ratukas 
naudojamas valdyti išlaikymą, o pagalbinis komandų ratukas – diafragmą. Jei 
nurodysite On (Įjungta), pagrindinis komandų ratukas bus naudojamas valdyti 
diafragmą, o pagalbinių komandų ratukas – valdyti išlaikymą. Šis nustatymas taip 
pat taikomas komandų ratukams ant MB-D80.

Menus and 
playback 
(Meniu ir 

atkūrimas)

Esant numatytam nustatymui On (Įjungta), pagrindinis komandinis ratukas gali 
būti naudojamas, norint rinktis nuotrauką, rodomą viso kadro atkūrimo metu, 
slenkant žymeklį į kairę ar dešinę, kai vykdomas miniatiūrų atkūrimas ir į viršų ar 
žemyn perkeliant meniu juostą. Pagalbinis komandų ratukas yra naudojamas 
parodyti papildomą informaciją apie nuotrauką viso kadro atkūrimo metu ir 
perkelti žymeklį aukštyn arba žemyn miniatiūrų atkūrimo metu. Tuo metu, kai 
rodomi meniu, pagalbinį komandų ratuką pasukus į dešinę, bus parodytas 
nurodytosios parinkties pagalbinis meniu, o pasukus į kairę, bus parodytas 
ankstesnis meniu. Norėdami nustatyti parinktį, spauskite 2 arba J. On (image 
review excluded) (Įjungta (nuotraukos peržiūra praleidžiama)) yra tas pats 
pasirinkimas kaip ir On (Įjungta) parinkties atveju, išskyrus tai, kad komandiniai 
ratukai negali būti naudojami peržiūros metu. Jei pasirinkta Off (Išjungta), 
kryptinis valdiklis naudojamas renkantis viso kadro atkūrimo metu rodomą 
nuotrauką, pažymint miniatiūras ir naršant po meniu. 
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B Setup Menu (Sąrankos meniu): 
fotoaparato sąranka
Sąrankos meniu yra šios parinktys. Norėdami atversti sąrankos meniu, spauskite G ir 
spauskite 4, kai norėsite pažymėti esamo meniu poziciją, tada spauskite 1 arba 3, 
kuriuo paryškinsite sąrankos meniu poziciją; daugiau informacijos ieškokite 19 p.

Format Memory Card (Suformatuoti atminties kortelę)

Suformatuokite kortelę. Atminkite, kad formatuojant visos nuotraukos ir kiti kortelėje 
saugomi duomenys ištrinami visam laikui. Prieš formatavimą būtinai pasidarykite 
reikalingas atsargines kopijas.

D Formatuojant
Vykstant formatavimui, neišjunkite fotoaparato ir neišimkite atminties kortelės.

A Formatavimas dviem mygtukais
Atminties korteles taip pat galima formatuoti paspaudus Q (O ir Z) mygtukus apytiksliai dvi 
sekundes (75 p.).

LCD Brightness (LCD šviesumas)

Spauskite 1 arba 3, kad ekrano šviesumą išsirinktumėte iš 
septynių nustatymų. Rinkitės didesnes reikšmes, jei norite padidinti 
šviesumą, ir mažesnes reikšmes, jei norite šviesumą sumažinti.

Parinktis Žiūrėkite p. Parinktis Žiūrėkite p.
Format memory card (Suformatuoti 
atminties kortelę) 202 Image comment (Vaizdo pastaba) 205

LCD brightness (LCD šviesumas) 202 Auto image rotation (Automatinis 
vaizdo sukimas) 205

Clean image sensor (Valyti vaizdo 
jutiklį) 244 Dust off Ref Photo (Dulkių šalinimo 

atskaitos nuotrauka) 206

Lock mirror up for cleaning 
(Veidrodžio fiksavimas valymo 
metu) 1

246 Battery info (Informacija apie 
akumuliatorių) 208

Video mode (Vaizdo režimas) 203 GPS 208
HDMI 203 Eye-Fi upload („Eye-Fi“ perkėlimas)2 208

World time (Pasaulio laikas) 204 Firmware version (Integruotos 
programinės įrangos versija) 208

Language (Kalba) 204 2 Galima, kai įdėta „Eye-Fi“ atminties kortelė 
(208 p.).1 Negalima, kai akumuliatorius beveik iškrautas.
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Clean Image Sensor (Valyti nuotraukos jutiklį)

Pasirinkite šią parinktį, kad pašalintumėte dulkes nuo vaizdo jutiklio, arba pasirinkite 
funkciją automatiškai nuotraukos jutikliui valyti (244 p.).

Lock Mirror up for Cleaning (Veidrodžio fiksavimas valymo metu)

Užfiksuokite veidrodžio viršutinę padėtį, kad galėtumėte tikrinti arba rankiniu būdu valyti 
žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą, kuris saugo fotoaparato vaizdo jutiklį (246 p.).

Video mode (Vaizdo režimas)

Jungdami fotoaparatą prie televizoriaus ar vaizdo įrašų grotuvo vaizdo jungtimi, 
įsitikinkite, ar fotoaparato vaizdo režimas atitinka prietaiso vaizdo standartą (NTSC ar 
PAL).

HDMI

Prie fotoaparato pridedama HDMI („High-Definition Multimedia Interface“, raiškiosios 
daugialypės terpės sąsaja) jungtis su mini kištuku, leidžianti atkurti nuotraukas didelės 
raiškos televizoriuose arba monitoriuose, naudojant C tipo laidą (perkama atskirai). Prieš 
prijungdami fotoaparatą prie didelės raiškos prietaiso, iš toliau pateiktų parinkčių 
pasirinkite HDMI formatą.

Fotoaparato ekranas išsijungia automatiškai, kai prijungiamas HDMI prietaisas.

Parinktis Aprašymas

v
Auto (Automatinis) 
(numatytasis nustatymas) Fotoaparatas automatiškai pasirenka reikiamą formatą.

J
480p (progressive 
(laipsniškas)) 640 × 480 (laipsniškas) formatas

K
576p (progressive 
(laipsniškas)) 720 × 576 (laipsniškas) formatas

L
720p (progressive 
(laipsniškas)) 1 280 × 720 (laipsniškas) formatas

M
1080i (interlaced 
(paskleistas)) 1 920 × 1 080 (paskleistas) formatas
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World time (Pasaulio laikas)

Keiskite laiko juostas, nustatykite fotoaparato laikrodį, pasirinkite datos rodymo tvarką ir 
įjunkite arba išjunkite vasaros laiką.

A  Laikrodžio maitinimo elementas
Fotoaparato laikrodį maitina atskiras maitinimo elementas, įkraunamas, kai įdėtas pagrindinis 
akumuliatorius arba fotoaparatui energija tiekiama papildomu EH-5a ar EH-5 kintamosios srovės 
adapteriu (239 p.). Kai laikrodis kraunamas dvi dienas, energijos pakanka maždaug trims 
mėnesiams. Jei valdymo pulte blyksi B piktograma, laikrodžio maitinimo elementas išsieikvojo ir 
laikrodis yra iš naujo nustatytas. Nustatykite, kad laikrodis teisingai rodytų laiką ir datą.

Language (Kalba)

Pasirinkite fotoaparato meniu ir pranešimų kalbą. Galimos šios parinktys.

Parinktis Aprašymas

Time zone (Laiko zona) Pasirinkite laiko juostą. Fotoaparato laikrodyje rodomas laikas 
automatiškai nustatomas pagal naujos juostos laiką.

Date and time (Data ir 
laikas) Nustatykite fotoaparato laikrodį (27 p.).

Date format (Datos 
formatas) Pasirinkite dienos, mėnesio ir metų rodymo būdą.

Daylight saving time 
(Vasaros laikas)

Įjungiamas arba išjungiamas vasaros laikas. Fotoaparato laikrodžio 
laikas automatiškai pasukamas viena valanda pirmyn arba atgal. 
Numatytasis nustatymas yra Off (Išjungta).

Parinktis Aprašymas Parinktis Aprašymas
Danų Portugalų

Vokiečių Rusų
Anglų Švedų

Ispanų Tradicinė kinų
Suomių Supaprastinta kinų
Prancūzų Japonų
Italų Korėjiečių
Olandų
Norvegų

Lenkų
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Image Comment (Vaizdo pastaba)

Padarius naują nuotrauką, prie jos galima pridėti pastabą. Pastabas galima peržiūrėti su 
„ViewNX“ arba „Capture NX2“ (galima įsigyti atskirai (240 p.). Pastaba taip pat matoma 
trečiajame nuotraukos informacijos ekrano puslapyje (132 p.).

• Done (Atlikta): išsaugomi pakeitimai ir grįžtama į sąrankos meniu.
• Input comment (Įvesti komentarą): įveskite komentarą kaip aprašyta 169 p. Pastabas 

gali sudaryti ne daugiau nei 36 simboliai.
• Attach comment (Pridėti pastabą): pasirinkite šią parinktį, jei 

norite pastabą pridėti prie visų tolesnių nuotraukų. Attach 
comment (Pridėti pastabą) funkcija gali būti įjungiama arba 
išjungiama, ją pažymėjus ir paspaudus 2.

Auto Image Rotation (Automatinis vaizdo sukimas)

Nuotraukos, padarytos pasirinkus On (Įjungta) (numatytoji parinktis), apima informaciją 
apie fotoaparato orientaciją, ir ši informacija leidžia automatiškai pasukti nuotraukas 
atkūrimo metu (128 p.) arba jas peržiūrint „ViewNX“ arba „Capture NX2“ (galima įsigyti 
atskirai) (240 p.). Įrašyti tokie orientacijos variantai: 

Fotoaparato orientacija neregistruojama, jei pasirinkta Off (Išjungta). Pasirinkite šią 
parinktį, kai fotografuojate nukreipę objektyvą aukštyn arba žemyn.

D Auto image rotation (Automatinis vaizdo sukimas)
Kai fotoaparatas veikia ! ar 9 atleidimo režimais (65 p.), orientacija, įrašyta pirmajam kadrui, 
yra taikoma visoms vienoje serijoje padarytoms nuotraukoms netgi tada, kai fotoaparato orientacija 
keičiama fotografuojant.

A Rotate Tall (Pasukti vertikaliai)
Norėdami, kad nuotraukos būtų automatiškai pasukamos vertikaliai (kaip portretai) ir taip rodomos 
atkūrimo metu, atkūrimo meniu parinktyje Rotate tall (Pasukti vertikaliai) nurodykite On (Įjungti) 
(160 p.). Atkreipkite dėmesį – kadangi fotoaparatas pasukamas į šią padėtį fotografavimo metu, 
peržiūros metu vaizdai automatiškai nepersisuka (128 p.).

Kraštovaizdžio (plačiakampė) 
orientacija

Fotoaparatas pasuktas 90° 
pagal laikrodžio rodyklę

Fotoaparatas pasuktas 90° 
prieš laikrodžio rodyklę
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Dust off Ref Photo (Dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) 

Galima gauti atskaitos duomenis parinkčiai „Image Dust Off“ (Vaizdo dulkių šalinimas) 
„Capture NX2“ programoje (galima įsigyti atskirai; daugiau informacijos žr. „Capture NX2“ 
vadove).

Image dust off ref photo (Dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) parinktis galima tik tada, 
kai fotoaparate įmontuotas objektyvas su procesoriumi. Rekomenduojama naudoti 
objektyvą, kurio židinio nuotolis ne mažesnis kaip 50 mm. Jei naudojate priartinimo 
objektyvą, priartinkite maksimaliai.

1 Pasirinkite pradžios parinktį.
Paryškinkite vieną šių parinkčių ir spauskite J. Jei 
norite išeiti neperžiūrėję vaizdo dulkių šalinimo 
duomenų, spauskite G.

• Start (Pradėti): ekrane bus rodoma dešinėje 
pateikta žinutė, o valdymo pulte ir vaizdo 
ieškiklyje pasirodys „rEF“.

• Clean sensor and then start (Nuvalyti jutiklį, 
o tada pradėti): pasirinkite šią parinktį, jei prieš 
pradėdami norite nuvalyti vaizdo jutiklį. 
Ekrane bus rodoma dešinėje pateikta žinutė, 
o valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje pasirodys 
„rEF“, kai valymas bus baigtas.

DVaizdo jutiklio valymas
Jei nuotraukos, kurios bus naudojamos su vaizdo dulkių šalinimo funkcija, jau įrašytos, 
neatlikite vaizdo jutiklio valymo, kol negausite dulkių šalinimo ataskaitos duomenų. Pasirinkite 
Clean sensor and then start (Nuvalyti jutiklį, o tada pradėti) tik tuo atveju, jei dulkių šalinimo 
duomenys nebus naudojami kartu su esančiomis nuotraukomis.

2 Vaizdo ieškiklyje įrėminkite baltą objektą be ryškių bruožų.
Laikydami objektyvą apytiksliai dešimties centimetrų (keturių colių) atstumu nuo 
gerai apšviesto balto objekto be ryškių bruožų, įrėminkite jį taip, kad objektas 
užpildytų vaizdo ieškiklį, ir iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Atliekant šią operaciją automatinio fokusavimo režimu, automatiškai nustatomas 
begalinis židinys; dirbant rankiniu režimu, begalinį židinį reikia nustatyti rankiniu 
būdu.



207

g

3 Gaukite dulkių šalinimo ataskaitos duomenis.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo ir gaukite vaizdo dulkių šalinimo 
ataskaitos duomenis. Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, ekranas užgesta. 
Žinokite, kad triukšmo mažinimas bus atliekamas, jei objektas yra prastai 
apšviestas, tačiau taip įrašymo laikas pailgėja.

Jei atskaitinis objektas per šviesus arba per tamsus, 
fotoaparatui gali nepavykti gauti vaizdo dulkių šalinimo 
atskaitinių duomenų, ir bus pateiktas dešinėje pavaizduotas 
pranešimas. Pasirinkite kitą atskaitos objektą ir kartokite 
procedūrą nuo pirmo žingsnio.

D Vaizdo dulkių šalinimo atskaitos duomenys
Tuos pačius atskaitos duomenis galima naudoti nuotraukoms, padarytoms 
su kitokiu objektyvu arba skirtinga diafragma. Atskaitos vaizdų negalima 
žiūrėti kompiuterinėmis vaizdavimo programomis. Peržiūrint atskaitinius 
vaizdus fotoaparate, rodomas tinklelis, histogramos ir paryškinti objektai 
nerodomi.
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Battery Info (Informacija apie akumuliatorių)

Peržiūrėkite informaciją apie šiuo metu į fotoaparatą įdėtą 
akumuliatorių (jei fotoaparatui maitinimą tiekia papildomas 
akumuliatorių paketas MB-D80, kuriame yra du EN-EL3e 
akumuliatoriai, informacija apie kiekvieną akumuliatorių yra 
pateikiama atskirai; akumuliatoriaus įkrovos lygis yra rodomas tik 
tuomet, kai naudojamos AA tipo baterijos).

GPS

Sureguliuokite prijungimo prie GPS prietaiso nustatymus (124 p.).

Eye-Fi upload („Eye-Fi“ perkėlimas)

Ši parinktis rodoma tik, kai į fotoaparatą įdėta viena iš išvardytų 2 GB „Eye-Fi“ atminties 
kortelių (galima įsigyti atskirai iš trečiųjų šalių tiekėjų): „Eye-Fi Card“, „Eye-Fi Home“, 
„Eye-Fi Share“ ir „Eye-Fi Explore“ (rengiant šį vadovą, „Eye-Fi“ atminties kortelės buvo 
patvirtintos naudoti tik JAV; įsitikinkite, kad „Eye-Fi“kortelės mikroprograma atnaujinta ir 
yra naujausios versijos). Naudokite parinktį Enable (Įjungti), norėdami į iš anksto 
pasirinktą vietą įkelti JPEG formato nuotraukas, padarytas su fotoaparatu.

Įsidėmėkite, kad nuotraukos nebus įkeltos, jei signalas nepakankamas. Nustatykite 
parinktį Disable (Išjungti), kai draudžiama naudoti bevielio ryšio įtaisus.

Firmware Version (Integruotos programinės įrangos versija)

Peržiūrėkite šiame fotoaparate naudojamos integruotos programinės įrangos versiją.

Elementas Aprašymas
Bat. meter 

(Akumuliatoriaus 
įkrovos lygio 

matuoklis)

Esamas baterijos įkrovos lygis procentais.

Pic. meter 
(Nuotraukų 
matuoklis)

Rodo, kiek kartų užraktas buvo atleistas, naudojant šį akumuliatorių nuo to 
laiko, kai akumuliatorius buvo paskutinį kartą įkrautas. Atminkite, kad 
fotoaparato užraktas kartais gali būti atleistas neįrašant nuotraukos, 
pavyzdžiui, kai matuojamas iš anksto nustatytas baltos spalvos balansas.

Battery age 
(Įkrovos veikimo 

trukmė)

Penkių pakopų ekrane rodomas akumuliatoriaus amžius. 0 (k) reiškia, kad 
akumuliatoriaus našumas nepablogėjęs, 4 (l) reiškia, kad baigiasi 
akumuliatoriaus veikimo trukmė ir jį reikia pakeisti. Atminkite, kad 
akumuliatorių, kraunamų žemesnėje nei 5 °C temperatūroje, veikimo trukmė 
gali laikinai sutrumpėti; veikimo trukmės ekranas grįš į normalią būseną, kai 
akumuliatorių įkrausite apytiksliai 20 °C ar aukštesnėje temperatūroje.
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N Retouch Menu 
(Retušavimo meniu): retušuotų kopijų 
kūrimas
Retušavimo meniu parinktys naudojamos, kuriant apkarpytas ar retušuotas atminties 
kortelėje esančių nuotraukų kopijas. Retušavimo meniu parinktys galimos tik tada, kai į 
fotoaparatą įdėta atminties kortelė, kurioje yra nuotraukų. Norėdami atversti retušavimo 
meniu, spauskite G ir po to 4; kai norėsite pažymėti esamo meniu poziciją, spauskite 
1 arba 3, kuriuo paryškinsite retušavimo meniu poziciją; daugiau informacijos ieškokite 
19 p.

Parinktis Žiūrėkite p. Parinktis Žiūrėkite p.

i
D-lighting (Skaitmeninis 
apšvietimas) * 212 o

Image overlay (Vaizdo 
perdengimas) 218

j

Red-eye correction 
(Raudonų akių efekto 
koregavimas) *

212 %
NEF (RAW) processing (NEF 
(RAW) apdorojimas) 220

k Trim (Apkarpyti) 213 &
Quick retouch (Greitasis 
retušavimas) * 221

l Monochrome (Vienspalvė) * 214 ' Straighten (Tiesinti) 221

m
Filter effects (Filtro 
efektai) * 215 (

Distortion control 
(Iškraipymų valdymas) 222

n
Color balance (Spalvos 
balansas) * 216 )

Fisheye (180 laipsnių 
matymo kampo objektyvas) 222

0
Small picture (Mažo 
formato nuotrauka) 216 p

Side-by-side comparison 
(Greta esančių palyginimas) 223

* Parinktis negalima nuotraukoms, padarytoms nustačius Monochrome (Vienspalvė) parinktį, 
esančią Set Picture Control (Nuotraukų kokybės reguliavimo režimas) ar NEF (RAW) nuotraukų 
JPEG formato kopijoms, kurios padarytos nustačius Monochrome (Vienspalvė) parinktį, esančią 
Set Picture Control (Nuotraukų kokybės reguliavimo rrežimas) (ekrano filtro efektai gali būti 
naudojami vienspalviams vaizdams).
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Retušuotų kopijų kūrimas
Išskyrus atvejus, kai pasirinkta Image overlay (Vaizdo perdengimas) (218 p.) ir Side-by-
side comparison (Greta esančių palyginimas) (223 p.), nuotraukas, reikalaujančias 
retušavimo, galima pasirinkti atkuriant visą kadrą bei iš retušavimo meniu.

❚❚ Retušuotų kopijų kūrimas, norint atkurti visą kadrą

1 Pasirinkite nuotrauką.
Žiūrėkite visą norimos nuotraukos kadrą (128 p.).

2 Peržiūrėkite retušavimo meniu.
Jei norite matyti retušavimo meniu, spauskite 
mygtuką J.

3 Pasirinkite retušavimo parinktis.
Retušavimo meniu pažymėkite norimą elementą ir 
spauskite 2, kad ekrane būtų rodomos 
retušavimo parinktys (daugiau informacijos rasite 
pasirinkto elemento skyriuje, šiuose puslapiuose). 
Jei norite grįžti į viso kadro rodymo režimą, 
nesukūrę retušuotos kopijos, paspauskite mygtuką K.

4 Sukurkite retušuotą kopiją.
Spauskite J, kad sukurtumėte retušuotą kopiją. 
Retušuotas kopijas rodo N piktograma.

A Retouch (Retušavimas)
D90 gali nerodyti arba nekurti kitais prietaisais retušuotų nuotraukų kopijų.

Ekranas automatiškai išsijungs, jei pasirenkamame nustatyme c4 (Monitor off delay (Ekrano 
išsijungimo delsa)) > Menus (Meniu) nustatytą laiko tarpą nebus atliekama jokių veiksmų. 
Nustatytoji delsa yra 20 s.
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❚❚ Retušuotų kopijų kūrimas iš retušavimo meniu 

1 Retušavimo meniu pasirinkite elementą.
Spauskite 1 arba 3, jei norite pažymėti elementą, 
2 – jei norite pasirinkti. Priklausomai nuo 
nurodytos parinkties gali būti rodomas meniu; 
pažymėkite parinktį ir spauskite 2.

2 Pasirinkite nuotrauką. 
Bus rodomos atminties kortelėje esančios 
nuotraukos. Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite 
pažymėti nuotraukas (norėdami peržiūrėti 
pažymėtą nuotrauką per visą kadrą, paspauskite ir 
laikykite paspaudę mygtuką X).

3 Peržiūrėkite retušavimo parinktis.
Spauskite mygtuką J, kad peržiūrėtumėte 
retušavimo parinktis (daugiau informacijos 
pateikiama nurodytos parinkties skyriuje). 
Norėdami išeiti, nesukūrę retušuotos kopijos, 
spauskite mygtuką G.

4 Sukurkite retušuotą kopiją.
Spauskite J, kad sukurtumėte retušuotą kopiją. 
Retušuotas kopijas rodo N piktograma.

A Kopijų retušavimas
Kopijos, padarytos nustačius Trim (Apkarpyti) arba Small picture (Mažo formato nuotrauka) 
parinktis, negali būti keičiamos. Quick retouch (Greitasis retušavimas) parinktis negalima 
kopijoms, padarytoms naudojant skaitmeninį apšvietimą; panašiai, D-lighting (skaitmeninis 
apšvietimas) parinktis negalima kopijoms, padarytoms naudojant Quick retouch (greitasis 
retušavimas) parinktį. Skaitmeninis apšvietimas, raudonų akių koregavimas, filtro efektai (išskyrus 
atrinktąjį ekraną), greitasis retušavimas ir spalvos balansas negali būti naudojami vienspalvių 
nuotraukų kopijoms. Kalbant apie Cross screen (Atrinktasis ekranas), filtro efektai negali būti 
taikomi kopijoms, padarytoms naudojant ne Cross screen (Atrinktasis ekranas) filtrą. Image 
overlay (Vaizdo perdengimas) galima naudoti daug kartų. Kitais atvejais kiekviena iš retušavimo 
meniu parinkčių gali būti pritaikoma esamoms kopijoms po vieną kartą, tačiau dėl daugkartinio 
redagavimo galima prarasti tam tikrų detalių.

A Image Quality (Vaizdo kokybė)
Išskyrus atvejus, kai kopijos sukurtos naudojant Trim (Apkarpyti) (213 p.), Small picture (Mažo 
formato nuotrauka) (216 p.) ir Image overlay (Vaizdo perdengimas) (218 p.) parinktis, kopijos, 
padarytos naudojant JPEG nuotraukas, yra tokio paties dydžio ir kokybės kaip ir originalios 
nuotraukos, o kopijos, padarytos naudojant NEF (RAW) nuotraukas, yra saugomos kaip didelio 
formato geros kokybės JPEG nuotraukos.
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D-Lighting (Skaitmeninis apšvietimas)

Skaitmeninis apšvietimas pašviesina šešėlius, todėl ši funkcija ypač tinka tamsioms ar 
foninio apšvietimo nuotraukoms.

Paspausdami 1 arba 3, pasirinkite atliekamos korekcijos dydį. 
Rezultatą galima peržiūrėti redagavimo ekrane. Paspauskite J, 
kad nukopijuotumėte nuotrauką.

Red-Eye Correction (Raudonų akių efekto koregavimas)

Ši funkcija naudojama blykstės sukeltam raudonų akių efektui 
koreguoti ir ji galima tik nuotraukoms, darytoms su blykste. 
Nuotrauka, pasirinkta raudonų akių efektui koreguoti, peržiūrima, 
kaip parodyta dešinėje. Patvirtinkite raudonų akių efekto 
koregavimo rezultatus ir sukurkite kopiją, kaip aprašyta lentelėje 
toliau. Nepamirškite, kad raudonų akių koregavimo funkcija gali ne 
visada duoti norimus rezultatus, o kartais ji gali būti pritaikoma vaizdo dalims, kuriose 
raudonų akių efekto nėra; prieš tęsdami kruopščiai patikrinkite peržiūros vaizdą.

Iki Po

Jei norite Naudokite Aprašymas

Priartinti X
Spauskite mygtuką X, jei norite priartinti 
vaizdą, ir mygtuką W, jei norite jį nutolinti. 
Kai nuotrauka priartinta, spauskite kryptinį 
valdiklį, kad pamatytumėte sritis, kurių 
nesimato ekrane. Jei norite greitai slinkti 
į kitas kadro sritis, laikykite kryptinį valdiklį 
nuspaustą. Paspaudus didinimo ar 
mažinimo mygtukus arba kryptinį valdiklį, 
rodomas navigacijos langas; esamu metu 
ekrane matoma sritis parodoma geltonu 
rėmeliu. Spauskite J, jei norite atšaukti didinimą.

Nutolinti W

Žiūrėti kitas 
vaizdo sritis

Atšaukti 
priartinimą J

Sukurti kopiją J

Jei fotoaparatas aptinka raudonų akių efektą pasirinktoje 
nuotraukoje, sukuriama jos kopija su sumažintu efektu. Kopija 
nekuriama, jei fotoaparatas neaptinka raudonų akių efekto.
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Trim (Apkarpymas)

Sukurkite apkarpytą pasirinktos nuotraukos kopiją. Pasirinkta 
nuotrauka rodoma su pasirinktu apkarpymu, pažymėtu geltonai; 
sukurkite apkarpytą kopiją, kaip nurodyta lentelėje toliau.

D Trim (Apkarpymas): nuotraukos kokybė ir dydis
Kopijos, padarytos naudojant NEF (RAW) ar NEF (RAW) + JPEG nuotraukas, yra apibūdinamos 
kaip JPEG formato geros kokybės nuotraukos (62 p.), apkarpytų nuotraukų, sukurtų iš JPEG 
nuotraukų, kokybė tokia pati kaip ir originalo. Kopijos dydis skiriasi priklausomai nuo apkarpymo 
dydžio ir nuotraukos formato.

Jei norite Naudokite Aprašymas
Didinti apkarpymo 

dydį X Jei norite didinti apkarpymo dydį, spauskite mygtuką X.

Sumažinti 
apkarpymo dydį W Jei norite sumažinti apkarpymo dydį, spauskite mygtuką W.

Keisti apkarpymo 
formatą

Sukite pagrindinį komandos ratuką, keisdami santykius 3 : 2, 
4 : 3 ir 5 : 4.

Perkelti apkarpymą Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite perkelti apkarpymą į kitą 
nuotraukos vietą.

Peržiūrėti apkarpymą Norėdami peržiūrėti apkarpytą nuotrauką, paspauskite 
kryptinio valdiklio centrą.

Sukurti kopiją J Apkarpytą kopiją išsaugokite kaip atskirą rinkmeną.

Nuotraukos 
formatas Galimi dydžiai

3 : 2 3 424 × 2 280, 2 560 × 1 704, 1 920 × 1 280, 1 280 × 856, 960 × 640, 640 × 424
4 : 3 3 424 × 2 568, 2 560 × 1 920, 1 920 × 1 440, 1 280 × 960, 960 × 720, 640 × 480
5 : 4 3 216 × 2 568, 2 400 × 1 920, 1 808 × 1 440, 1 200 × 960, 896 × 720, 608 × 480
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Monochrome (Vienspalvė)

Kopijuokite nuotraukas šiomis parinktimis Black-and-white 
(Juodai balta), Sepia (Sepijos spalva) arba Cyanotype 
(Nespalvota su žydru atspalviu) (mėlynai balta, vienspalvė).

Pasirinkę Sepia (Sepijos spalva) arba Cyanotype 
(Nespalvota su žydru atspalviu), galėsite peržiūrėti 
pasirinktą vaizdą; spausdami mygtuką 1, galite didinti 
spalvos sodrumą, o 3 – mažinti. Spauskite J, kad 
sukurtumėte vienspalvę kopiją.

Didinti 
sodrumą

Mažinti 
sodrumą
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Filter Effects (Filtro efektai)

Pasirinkite iš šių spalvos filtro efektų. Baigę reguliuoti filtro efektus pagal tolimesnį 
aprašymą, paspauskite J, jei norite nukopijuoti nuotrauką.

Parinktis Aprašymas
Skylight 

(Dangaus 
spalva)

Sukuriamas natūralaus apšvietimo filtro efektas, ir 
nuotraukos yra ne tokios mėlynos. Rezultatą galima 
peržiūrėti ekrane, kaip parodyta dešinėje.

Warm filter (Šiltų 
spalvų filtras)

Sukuriama kopija su šiltų tonų filtro efektais, kurie 
suteikia kopijai šiltą raudoną atspalvį. Rezultatą galima 
peržiūrėti ekrane.

Red intensifier 
(Raudonos 

spalvos 
intensyvinimas)

Atlikite raudonos (Red intensifier (Raudonos spalvos 
intensyvinimas)), žalios (Green intensifier (Žalios 
spalvos intensyvinimas)) ar mėlynos (Blue intensifier 
(Mėlynos spalvos intensyvinimas)) spalvos 
intensyvinimą. Norėdami rinktis iš trijų intensyvinimo 
lygmenų, naudokite kryptinį valdiklį: 1 (aukštas), 2 
(vidutinis) ar 3 (žemas).

Green intensifier 
(Žalios spalvos 
intensyvinimas)
Blue intensifier 

(Mėlynos 
spalvos 

intensyvinimas)

Cross screen 
(Atrinktas 
ekranas)

Šviesos šaltiniams priskirkite efektus.
• Number of points (Taškų skaičius): rinkitės iš keturių, 

šešių ar aštuonių.
• Filter amount (Filtro veikimo stiprumas): rinkitės 

šviesos šaltinių ryškumą.
• Filter angle (Filtro kampas): rinkitės taškų kampą.
• Length of points (Taškų ilgis): rinkitės taškų ilgį.
• Confirm (Patvirtinti): renkite filtro efektų peržiūrą, kaip 

tai parodyta dešinėje. Spauskite X, norėdami surengti 
viso ekrano kopijos peržiūrą.

• Save (Išsaugoti): sukurkite retušuotą kopiją.
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Color Balance (Spalvų balansas)

Naudokite kryptinį valdiklį, kad sukurtumėte kopiją su pakeistu 
spalvų balansu, kaip parodyta toliau. Rezultatas rodomas ekrane 
kartu su raudona, žalia ir mėlyna histogramomis (130 p.), 
parodančiomis tonų pasiskirstymą kopijoje.

A Didinimas
Norėdami išdidinti ekrane rodomą nuotrauką, spauskite mygtuką X. 
Histograma bus atnaujinta, kad rodytų tik ekrane rodomos nuotraukos 
dalies duomenis. Kol nuotrauka išdidinta, spauskite mygtuką L, kuriuo 
perjungsite atkūrimo didinimą ir slinksite nuotrauka, kaip rašoma 138 p.

Small picture (Mažo formato nuotrauka)

Sukurkite mažo formato pasirinktos nuotraukos kopiją. Galimos šios dydžio parinktys:

Mažo formato nuotraukos parinktis gali būti naudojama viso ekrano peržiūros metu, kaip 
tai aprašoma 210 p. Nuotraukų pasirinkimo procedūra, kai retušavimo meniu nurodyta 
Small picture (mažo formato nuotrauka) parinktis, skiriasi nuo tos, kuri aprašyta šio 
skyriaus pradžioje: vietoj vienos nuotraukos parinkimo, o tada nuotraukos dydžio 
parinkties, vartotojas pirmiausia renkasi dydį, o tada pasirenka vieną ar daugiau 
nuotraukų, kurios bus kopijuojamos pasirinktu dydžiu, kaip tai aprašoma apačioje.

Nurodykite Small picture (Mažo formato nuotrauka) parinktį, esančią retušavimo meniu 
ekrane, kaip tai parodyta 1 žingsnyje. Atlikite apačioje pateikiamus žingsnius, kai 
norėsite kurti keletos nuotraukų mažo formato kopijas.

1 Nurodykite parinktį Choose size 
(Pasirinkti dydį).
Paryškinkite parinktį Choose size (Pasirinkti dydį) 
ir spauskite 2.

Parinktis Aprašymas
640×480 Pritaikyta peržiūrai televizoriuje.
320×240 Pritaikyta peržiūrai interneto tinklalapiuose.
160×120 Pritaikyta elektroniniam paštui.

Didinti rausvai raudonos spalvos kiekį

Didinti žalios spalvos kiekį

Didinti mėlynos spalvos kiekį Didinti geltonos spalvos kiekį

Sukurkite retušuotą kopiją.
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2 Pasirinkite norimą dydį.
Pasirinkite norimą dydį ir spauskite J, kuriuo bus 
pasirenkama ir grįžtama į prieš tai buvusį meniu.

3 Nurodykite parinktį Select image 
(Pasirinkti nuotrauką).
Pažymėkite Select image (Pasirinkti nuotrauką) ir 
spauskite 2.

4 Parinkite nuotraukas.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite 
nuotraukas ir spauskite mygtuką W, 
kuriuo atliekama/nutraukiama 
parinktis (160 p.). Nurodytos 
nuotraukos pažymimos piktograma.

5 Spauskite J, kad baigtumėte šią 
operaciją.
Spauskite J. Atsiras patvirtinimo dialogo langas; 
pažymėkite Yes (Taip) ir spauskite J, kuriuo 
padarysite pasirinkto dydžio nuotraukų kopijas ir 
grįšite į atkūrimo meniu. Norėdami išeiti 
nepadarę kopijų, pažymėkite No (Ne) ir spauskite J arba spauskite G, kuriuo 
grįšite į retušavimo meniu.

A Viewing Small Pictures (Mažo formato nuotraukų peržiūra) 
Mažo formato nuotraukos viso ekrano atkūrimo metu rodomos su pilku rėmeliu. Kai rodomos mažo 
formato nuotraukos, atkūrimo priartinimas negalimas.

Mygtukas W
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Image Overlay (Vaizdo perdengimas)

Vaizdo perdengimas suderina dvi esamas NEF (RAW) formato nuotraukas, kad būtų 
sukurta viena nuotrauka, kuri saugoma atskirai nuo originalų; rezultatai, pasiekti 
naudojant neapdorotus duomenis iš fotoaparato vaizdo jutiklio, yra pastebimai geresni 
nei perdengimai, sukurti pritaikant vaizdo gavimą. Nauja nuotrauka išsaugoma pagal 
esamus vaizdo kokybės ir dydžio nustatymus; prieš kurdami perdengimą, nustatykite 
vaizdo kokybę ir dydį (62, 63 p., galimos visos parinktys). Norėdami sukurti NEF (RAW) 
kopiją, pasirinkite NEF (RAW) vaizdo kokybę.

1 Pasirinkite Image overlay (Vaizdo 
perdengimas). 
Pažymėkite Image overlay (Vaizdo perdengimas) 
retušavimo meniu ir spauskite 2. Dešinėje bus 
rodomas dialogo langas su paryškintu Image 1 (1-
asis vaizdas).

2 Peržiūrėkite NEF (RAW) vaizdus.
Spauskite J, kai norėsite atversti nuotraukų 
pasirinkimo dialogo sąrašą, skirtą tik NEF (RAW) 
nuotraukoms, padarytoms šiuo fotoaparatu 
(žinokite, kad nebus parodomos ir negali būti 
pasirenkamos nerodomos nuotraukos). 

3 Pažymėkite nuotrauką.
Kryptiniu valdikliu pažymėkite pirmąją perdengimo 
nuotrauką. Jei norite peržiūrėti visą pažymėtos 
nuotraukos kadrą, paspauskite ir laikykite 
mygtuką X.

4 Pasirinkite pažymėtą nuotrauką.
Paspausdami J, pasirinkite pažymėtą nuotrauką 
ir grįžkite į peržiūros ekraną. Pasirinktą vaizdą 
matysite kaip Image 1 (1-asis vaizdas).

5 Nustatykite dar kartą.
Optimizuokite perdengimo ekspoziciją, 
paspausdami 1 arba 3 ir pasirinkdami pirmo 
vaizdo stiprinimo reikšmes nuo 0,1 iki 2,0. 
Nustatytoji vertė yra 1,0; pasirinkus 0,5, 
stiprinimas sumažinamas perpus, o pasirinkus 2,0 
jis padvigubinamas. Vaizdo stiprinimo efektą matysite skiltyje Preview (Peržiūra).
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6 Pasirinkite antrą nuotrauką.
Spauskite 4 arba 2, kad pažymėtumėte Image 2 
(2-asis vaizdas). Kartodami 2–5 žingsnius, 
pasirinkite antrą nuotrauką ir nustatykite 
stiprinimą.

7 Pažymėkite skiltį Preview (Peržiūra).
Spauskite 4 arba 2, kad pažymėtumėte skiltį 
Preview (Peržiūra).

8 Peržiūrėkite perdangą.
Spauskite 1 arba3, kad pažymėtumėte Overlay 
(Perdengimas), ir spauskite J (kad 
išsaugotumėte perdengimą be peržiūros, 
pažymėkite Save (Išsaugoti) ir spauskite J). Jei 
norite grįžti į 7 žingsnį ir pasirinkti kitas nuotraukas 
arba keisti stiprinimą, paspauskite W.

9 Išsaugokite perdangą.
Spauskite J, kai rodoma peržiūra, kad 
išsaugotumėte perdangą. Sukūrus perdangą, 
gautoji nuotrauka bus rodoma ekrane viso kadro 
režimu.

D  Image Overlay (Vaizdo perdengimas)
Perdengime išsaugota ta pati fotografavimo informacija (įrašymo data, matavimas, išlaikymas, 
diafragma, ekspozicijos režimas, jos kompensavimas, židinio nuotolis ir nuotraukos atitaikymas, 
išskyrus vaizdo pastabas ir informaciją apie autoriaus teises), o baltos spalvos balanso ir nuotraukų
kokybės reguliavimo reikšmės yra tokios, kaip ir nuotraukoje, pasirinktoje kaip Image 1.

+
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NEF (RAW) processing (NEF (RAW) apdorojimas)

Darykite NEF (RAW) nuotraukų JPEG formato kopijas.

1 Nurodykite parinktį NEF (RAW) 
processing (NEF (RAW) apdorojimas). 
Pažymėkite NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
apdorojimas) parinktį, esančią retušavimo meniu, 
ir spauskite 2, kuriuo atverčiamas nuotraukos 
pasirinkimo dialogo sąrašas, skirtas tik NEF 
(RAW) nuotraukoms, padarytoms su šiuo fotoaparatu (žinokite, kad nebus 
parodomos ir negali būti pasirenkamos nerodomos nuotraukos).

2 Nuotraukos parinkimas.
Naudokite kryptinį valdiklį, jei norite pažymėti 
nuotrauką (norėdami peržiūrėti paryškintą 
nuotrauką per visą kadrą, paspauskite ir laikykite 
paspaudę mygtuką X). Paspausdami J, 
pasirinkite pažymėtą nuotrauką ir atlikite kitą 
žingsnį.

3 NEF (RAW) apdorojimo nustatymų 
reguliavimas.
Galimos šios parinktys:

Parinktis Aprašymas
Image quality 

(Vaizdo kokybė)
Nurodykite FINE (PUIKI), NORM (NORMALI) ar BASIC 
(PRADINĖ) parinktį (62 p.)

Image size 
(Vaizdo dydis) Rinkitės iš L, M ir S (63 p.).

White balance 
(Baltos spalvos 

balansas)

Pasirinkite baltos spalvos balanso nustatymą ir jį patikslinkite 
(97 p.). Ši parinktis negalima nuotraukoms, padarytoms, naudojant 
Image overlay (Vaizdų perdengimas).

Exposure comp. 
(Ekspozicijos 
kompensacija)

Ekspozicijos kompensacijos reikšmę nustatykite tarp –3 ir +3, 
didindami kas 1 (didėjimo lygis gali skirtis priklausomai nuo įprastai 
ekspozicijos kompensacijai atliekamų žingsnių).

Set Picture Control 
(Nustatyti nuotraukų 
kokybės reguliavimo 

režimą) 

Nustatykite nuotraukų kokybės reguliavimą (109 p.).
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4 Nuotraukos kopijavimas.
Pažymėkite EXE ir spauskite J, norėdami sukurti 
pasirinktos nuotraukos kopiją JPEG formatu. 
Spauskite mygtuką G, jei norite išeiti nuotraukos 
nenukopijavę.

Quick retouch (Greitasis retušavimas)

Darykite nuotraukų kopijas, padidindami jų ryškumą ir kontrastą. Skaitmeninis 
apšvietimas taikomas, kai norima pašviesinti tamsius arba blogai apšviestus objektus.

Paspausdami 1 arba 3, pasirinkite nuotraukos tobulinimo 
stiprumą. Rezultatą galima peržiūrėti redagavimo ekrane. 
Paspauskite J, kad nukopijuotumėte nuotrauką.

Straighten (Ištiesinti)

Sukurkite pasirinktos nuotraukos ištiesintą kopiją. Spauskite 2, 
norėdami laikrodžio rodyklės kryptimi iki penkių laipsnių pasukti 
nuotrauką, judesius atlikdami maždaug kas 0,25 laipsnio, 
spauskite 4, kai norėsite pasukti prieš laikrodžio rodyklę (žinokite, 
kad nuotraukos kraštai bus apkarpyti tam, norint sukurti vienodą 
kopiją). Spauskite J, kai norėsite kopijuoti nuotrauką, arba 
spauskite K, kuriuo, nesukūrę kopijos, išeisite iš atkūrimo.
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Distortion control (Iškraipymų valdymas)

Kurkite kopijas su sumažintu periferiniu iškraipymu. Pasirinkite 
Auto (Automatinis), nes ši parinktis nustato automatinį fotoaparato 
iškraipymo ištaisymą, o tada kryptiniu valdikliu atlikite tinkamus 
nustatymus arba nurodykite Manual (Rankinis) parinktį, nes 
rankiniu būdu galėsite sumažinti iškraipymą. Spauskite 2, kuriuo 
sumažinsite apsodo iškraipymą, spauskite 4 norėdami sumažinti 
vaizdo susitraukimą į vidų (žinokite, kad kuo didesni naudojami iškraipymų nustatymai, 
tuo daugiau nukerpama nuotraukos kraštų). Spauskite J, kai norėsite kopijuoti 
nuotrauką, arba spauskite K, kuriuo, nesukūrę kopijos, išeisite iš atkūrimo.

D Auto (Automatinis)
Auto (Automatinis) naudojamas tik su nuotraukomis, darytomis su G ir D tipo objektyvais 
(neįskaitant PC, 180 laipsnių matymo kampo objektyvo ir tam tikrų kitų objektyvų; daugiau 
informacijos ieškokite puslapyje xviii). Su kitais objektyvais rezultatų negarantuojame.

Fisheye (180 laipsnių matymo kampo objektyvas)

Kurkite kopijas, kai nuotraukos padarytos naudojant 180 laipsnių 
matymo kampo objektyvą. Spauskite 2, kuriuo padidinsite efektą 
(taip pat padidėja nukerpama nuotraukos kraštų dalis), arba 4, 
kuriuo jį sumažinsite. Spauskite J, kai norėsite kopijuoti nuotrauką, 
arba spauskite K, kuriuo, nesukūrę kopijos, išeisite iš atkūrimo.
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Side-by-Side Comparison (Greta esančių palyginimas)

Palyginkite retušuotas kopijas su originaliomis nuotraukomis.

❚❚ Kaip atlikti greta esančių palyginimą

1 Pasirinkite nuotrauką. 
Kryptiniu valdikliu pasirinkite nuotrauką ir 
spauskite J. Galima pasirinkti tik retušuotas 
kopijas (pažymėtas piktograma N) arba 
nuotraukas, kurios buvo retušuotos.

2 Pasirinkite Side-by-side comparison 
(Greta esančių palyginimas).
Pažymėkite Side-by-side comparison (Greta 
esančių palyginimas) ir spauskite J.

3 Palyginkite kopiją su originalu.
Pirminė nuotrauka rodoma kairėje, retušuota 
kopija – dešinėje, o parinktys, naudotos kuriant 
kopiją, pateikiamos ekrano viršuje. Spauskite 1, 
3, 4 arba 2, kaip parodyta greta, prie pažymėtos 
nuotraukos esančiomis rodyklėmis, kai norėsite 
pereiti iš pirminės nuotraukos į retušuotą kopiją. 
Jei norite peržiūrėti visą pažymėtos nuotraukos 
kadrą, laikykite nuspaudę mygtuką X. Jei kopija 
buvo sukurta iš dviejų nuotraukų, naudojant 
Image overlay (Vaizdo perdengimas), spauskite 
1 arba3 kitos pirminės nuotraukos peržiūrai. Jei yra keletas pagrindinės pirminės 
nuotraukos kopijų, spauskite 1 arba 3, kai norėsite peržiūrėti kitas kopijas. Kai 
norėsite išeiti į atkūrimo režimą, spauskite mygtuką K arba spauskite J, kai 
norėsite grįžti į atkūrimą, kada rodoma pažymėta nuotrauka.

D Side-by-Side Comparison (Greta esančių palyginimas)
Pirminė nuotrauka nebus rodoma, jei kopija buvo sukurta iš nuotraukos, kuri vėliau buvo ištrinta, 
apsaugota (139 p.) arba paslėpta (162 p.).

Parinktys, naudojamos 
kuriant kopiją

Pirminė 
nuotrauka

Retušuota 
kopija
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m Recent Settings (Paskutiniai 
nustatymai)/OMy Menu (Mano meniu)
Fotoaparate yra dviejų pasirenkamų meniu pasirinkimo galimybė: a recent settings menu 
(paskutinių nustatymų meniu), sudarytas iš dvidešimties dažniausiai naudojamų 
nustatymų, parodytų meniu viršuje, išdėstytų pagal jų naudojimo tvarką, ir My Menu 
(Mano meniu), sudaromų parinkčių iš atkūrimo, fotografavimo, pasirenkamų nustatymų, 
sąrankos ir retušavimo meniu sąrašo. Norėdami atversti pasirinktinį meniu, spauskite 
G ir spauskite 4, kai norėsite pažymėti esamo meniu poziciją, tada spauskite 1 ar 3, 
kuriuo paryškinsite pasirenkamo meniu poziciją; daugiau informacijos ieškokite 19 p.

❚❚ Choose Tab (Pasirinkti poziciją): Choosing a Custom Menu 
(Parenkamo meniu parinkimas)

Paskutinių nustatymų meniu ir mano meniu yra parinktis Choose tab (Pasirinkti poziciją), 
kuria pasirenkamas rodomas meniu. Kai esate paskutinių nustatymų ir mano meniu, 
norėdami eiti pirmyn ar atgal, atlikite toliau pateikiamus žingsnius. 

1 Pasirinkite Choose tab (Pasirinkti 
poziciją).
m RECENT SETTINGS (PASKUTINIŲ 
NUSTATYMŲ) meniu ar O MY MENU (MANO 
MENIU) pažymėkite Choose tab (pasirinkti 
poziciją) ir spauskite 2.

2 Norimo meniu pasirinkimas.
Pažymėkite Recent settings (Paskutiniai 
nustatymai) arba My Menu (Mano meniu) ir 
spauskite J. Bus rodomas pasirinktas meniu.

m Recent Settings (Paskutiniai nustatymai): 
Viewing Recent Settings (Paskutinių nustatymų 
peržiūra)
Paskutinių nustatymų meniu pateikiama dvidešimt paskutinių 
naudotų nustatymų. 
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O My Menu (Mano meniu): pasirinktinio meniu 
nustatymas
Parinktis My Menu (Mano meniu) gali būti naudojama kuriant ir redaguojant 
pasirenkamą 20 parinkčių sąrašą, sudaromą iš atkūrimo, fotografavimo, pasirenkamų 
nustatymų, sąrankos ir retušavimo meniu parinkčių. Parinktis galima pridėti, ištrinti ir 
išdėstyti kita tvarka, kaip nurodyta toliau.

❚❚ Parinkčių pridėjimas į mano meniu

1 Pasirinkite Add items (Pridėti elementų).
Mano meniu pažymėkite Add items (Pridėti 
elementų) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite kurį nors meniu.
Pažymėkite pavadinimą to meniu su parinktimi, 
kurią norite įrašyti, ir spauskite 2.

3 Pasirinkite elementą.
Paryškinkite norimą meniu elementą ir spauskite 
J. Mano meniu jau esantys elementai žymimi 
piktograma; elementų, pažymėtų piktograma V, 
rinktis negalima.

4 Nustatykite naujo elemento vietą.
Spauskite 1 arba 3, kad naują elementą 
perkeltumėte mano meniu aukštyn arba žemyn. 
Paspausdami J įrašykite naująjį elementą.

Kartodami 1–4 žingsnius, pasirinkite kitus 
elementus.

❚❚ Parinkčių trynimas iš mano meniu

1 Pasirinkite Remove items (Pašalinti elementus).
Mano meniu pažymėkite Remove items (Pašalinti elementų) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite elementus. 
Pažymėkite elementus ir spauskite 2, kad juos 
pasirinktumėte arba ne. Pasirinktus punktus rodo 
žymos langelis.
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3 Pasirinkite Done (Atlikta).
Pažymėkite Done (Atlikta) ir spauskite J.

4 Ištrinkite pasirinktus elementus.
Pasirodys patvirtinimo dialogo langas. Spauskite 
J, jei norite ištrinti pasirinktą elementą.

A Elementų trynimas iš mano meniu
Jei norite ištrinti mano meniu pažymėtą elementą, paspauskite mygtuką O. Atsivers patvirtinimo 
dialogo langas; paspauskite O mygtuką dar kartą, kad ištrintumėte pasirinktą elementą iš mano 
meniu.

❚❚ Parinkčių sekos keitimas mano meniu

1 Pasirinkite Rank items (Klasifikuoti elementus).
Mano meniu pažymėkite Rank items (Klasifikuoti elementus) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite elementą.
Paryškinkite norimą perkelti elementą ir spauskite 
J.

3 Nustatykite elemento vietą.
Spauskite 1 arba 3, kad naują elementą 
perkeltumėte mano meniu aukštyn arba žemyn, ir 
spauskite J. Kartodami 2–3 žingsnius, pakeiskite 
kitų elementų padėtį.
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Suderinami objektyvai
Objektyvai su procesoriumi (ypač G ir D tipai) rekomenduojami naudoti su D90 modeliu. 
Objektyvai su procesoriumi gali būti atpažįstami iš procesoriaus kontaktų, G ir D tipo 
objektyvai – iš raidės, esančios ant objektyvo apsodo. G tipo objektyvuose nėra įtaisyto 
objektyvo diafragmos žiedo.

A Nuotraukos kampo skaičiavimas
Nuotraukos, padarytos 35mm fotoaparatu, dydis yra 36 × 24 mm. Nuotraukos, padarytos su D90 
fotoaparatu, dydis yra 23,6 × 15,8 mm, kas reiškia, kad 35 mm fotoaparatu padarytos nuotraukos 
kampas apytikriai 1,5 karto skiriasi nuo D90 nuotraukos kampo. Kalbant apie D90 ir 35mm formato 
fotoaparatus, apytikris objektyvų židinio nuotolis gali būti apskaičiuojamas objektyvo židinio nuotolį 
padauginus iš maždaug 1,5.

A  Objektyvo f skaičius
Objektyvo pavadinime pateiktas f skaičius yra maksimali objektyvo diafragma.

Procesoriaus kontaktai Diafragmos žiedas

Objektyvas su 
procesoriumi G tipo objektyvas D tipo objektyvas

Nuotraukos dydis (35mm formatas)

Objektyvas

(36 × 24 mm)

Įstrižinė nuotrauka

Nuotraukos dydis (D90)
(23,6 × 15,8 mm)

Nuotraukos kampas (35mm formatas)

Nuotraukos kampas (D90)
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Tinkami objektyvai su procesoriumi 1

A AF-S/AF-I telekonverteris
AF-S/AF-I telekonverterį galima naudoti su šiais AF-S ir AF-I objektyvais:
• AF-S VR „Micro“ 105 mm f/2,8G ED 1

• AF-S VR 200 mm f/2G ED
• AF-S VR 300 mm f/2,8G ED
• AF-S 300 mm f/2,8D ED II
• AF-S 300 mm f/2,8D ED
• AF-I 300 mm f/2,8D ED
• AF-S 300 mm f/4D ED 2

• AF-S „NIKKOR“ 400 mm f/2,8G ED VR
• AF-S 400 mm f/2,8D ED II
• AF-S 400 mm f/2,8D ED
• AF-I 400 mm f/2,8D ED

• AF-S „NIKKOR“ 500 mm f/4G ED VR 2

• AF-S 500 mm f/4D ED II 2

• AF-S 500 mm f/4D ED 2

• AF-I 500 mm f/4D ED 2

• AF-S „NIKKOR“ 600 mm f/4G ED VR 2

• AF-S 600 mm f/4D ED II 2

• AF-S 600 mm f/4D ED 2

• AF-I 600 mm f/4D ED 2

• AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
• AF-S 80–200 mm f/2,8D ED
• AF-S VR 200–400 mm f/4G ED 2

1 Automatinis fokusavimas nepalaikomas.
2 Automatinis fokusavimas nepalaikomas, kai naudojama su TC-17E II/TC- 20E II telekonverteriu.

Fotoaparato nustatymas Židinys Režimas Matavimas

Objektyvas / priedas

AF

M (su 
elektroniniu 
diapazono 
ieškikliu)

M
i, j, k, l, m, 
n, o, P, S, A

M

a

Z

b3D Spalva

G ar D AF Nikkor tipas 2, AF-S, AF-I „Nikkor“ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

PC-E „Nikkor“ serijos 4 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

PC „Micro“ 85 mm f/2,8D 5 — ✔ 4 ✔ — ✔ ✔ — ✔ 3

AF-S / AF-I telekonverteris 6 ✔ 7 ✔ 7 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ 3

Kiti AF „Nikkor“ (išskyrus objektyvus, skirtus 
F3AF)

✔ 8 ✔ 8 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3

AI-P „Nikkor“ — ✔ 9 ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ 3

1 „IX-Nikkor“ objektyvo naudoti negalima.
2 Virpesių mažinimas (VR) palaikomas VR objektyvų.
3 Taškinis matavimas matuoja pasirinktą židinio tašką.
4 Negali būti naudojama paslinkimo ar pakreipimo metu.
5 Fotoaparato ekspozicija ir blykstės valdymas gali tinkamai neveikti, jei

objektyvas yra pasislinkęs ir (arba) pakreiptas arba diafragma nėra maksimali.
6 Galimas tik naudojant AF-S arba AF-I objektyvus (žr. apačioje).
7 Maksimali efektyvioji diafragma f/5,6 arba didesnė.
8 Kai AF 80–200mm f/2,8, AF 35–70mm f/2,8, AF 28–85mm f/3,5–4,5 (naujas modelis) ar AF 28–85mm f/3,5–

4,5 objektyvai fokusuojami esant mažiausiam fokusavimo atstumui, tokiu atveju gali būti rodomas židinio 
indikatorius, jei vaizdas matiniame vaizdo ieškiklio ekrane yra ne židinyje. Reguliuokite fokusavimą rankiniu 
būdu, kol vaizdas vaizdo ieškiklyje atsiranda židinyje.

9 Maksimali diafragma f/5,6 arba didesnė.
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Objektyvai be procesoriaus 1

Objektyvuose be procesoriaus yra rankinio fokusavimo lęšiai bei kiti lęšiai be integruoto 
procesoriaus. Patiekiame tinkamų objektyvų be procesoriaus ir aksesuarų sąrašą.

D Suderinami objektyvai be procesoriaus
Aukščiau išvardyti objektyvai gali būti naudojami tik tada, kai fotoaparatas nustatytas į M režimą. Jei 
bus pasirinktas kitas režimas, nebus galima atleisti užrakto. Diafragma per objektyvo diafragmos 
žiedą turi būti reguliuojama rankiniu būdu, o fotoaparato automatinio fokusavimo sistemos, 
matavimo, elektroninio analoginio ekspozicijos ekrano, ryškumo gylio peržiūros bei i-TTL blykstės 
valdiklio nebus galima naudoti.

D Nesuderinami priedai ir objektyvai be procesorių
Toliau nurodytų priedų ir objektyvų be procesorių NEGALIMA naudoti su D90:
• TC-16AS AF telekonverteris
• Ne AI objektyvai
• Objektyvai, kuriems reikia AU-1 fokusavimo įrenginio (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 

1200 mm f/11)
• 180 laipsnių matymo kampo objektyvas (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6)
• 2,1 mm f/4
• Prailginimo žiedas K2
• ED 180–600 mm f/8 (serijos numeriai 174041–174180)
• ED 360–1200 mm f/11 (serijos numeriai 174031–174127)
• 200–600 mm f/9,5 (serijos numeriai 280001–300490)
• Objektyvai, skirti F3AF (AF 80mm f/2,8, AF ED 200 mm f/3,5, TC-16 telekonverteris)
• PC 28 mm f/4 (serijos numeris 180900 ar ankstesnis)
• PC 35 mm f/2,8 (serijos numeriai 851001–906200)
• PC 35 mm f/3,5 (senasis modelis)
• 1000 mm f/6,3 „Reflex“ (senasis modelis)
• 1000 mm f/11 „Reflex“ (serijos numeriai 142361–143000)
• 2000 mm f/11 „Reflex“ (serijos numeriai 200111–200310)

Fotoaparato nustatymas Židinys Režimas Matavimas

Objektyvas / priedas

AF

M (su 
elektroniniu 
diapazono 
ieškikliu)

M
i, j, k, l, m, 
n, o, P, S, A

M a, Z, b

AI-, AI-S, AI modifikuotas arba E serijos „Nikkor“ — ✔ 2 ✔ — ✔ 3 —
Medicininis „Nikkor“ 120 mm f/4 (IF) — ✔ ✔ — ✔ 3, 4 —
„Reflex Nikkor“ — — ✔ — ✔ 3 —
PC „Nikkor“ — ✔ 5 ✔ — ✔ 3 —
AI tipo telekonverteris — ✔ 6 ✔ — ✔ 3 —
PB-6 dumplių fokusavimo priedas 7 — ✔ 2 ✔ — ✔ 3 —
Automatinio pailginimo žiedai (PK serijos 11A, 12 
arba 13; PN-11)

— ✔ 2 ✔ — ✔ 3 —

1 Kai kurie objektyvai negali būti naudojami (žr. apačioje).
2 Maksimali diafragma f/5,6 arba didesnė.
3 Elektroninis analoginis ekspozicijos ekranas negali būti naudojamas.
4 Mažesnis nei 1/60 s išlaikymas negalimas.
5 Negali būti naudojama paslinkimo ar pakreipimo metu.
6 Maksimali efektyvioji diafragma f/5,6 arba didesnė.
7 Nustatykite vertikalia kryptimi (gali būti naudojama horizontalia kryptimi).
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D Raudonų akių efekto mažinimas
Objektyvai, kurie blokuoja automatinio fokusavimo, taikomo pagalbiniam apšvietimui, subjekto 
vaizdą, gali trukdyti raudonų akių efekto mažinimo funkcijai.

D Automatinio fokusavimo pagalbinis apšvietimas
Automatinio fokusavimo pagalbinis apšvietimas neveikia su šiais objektyvais:
• AF-S „NIKKOR“ 14–24 mm f/2,8G ED
• AF-S VR 70–200 mm f/2,8G ED
• AF-S 80–200 mm f/2,8D ED
• AF 80–200 mm f/2,8D ED

• AF VR 80–400 mm f/4,5–5,6D ED
• AF-S VR 200 mm f/2G ED
• AF-S VR 200–400 mm f/4G ED

Kai diapazonas mažesnis nei 1 m, toliau nurodyti objektyvai gali blokuoti
automatinio fokusavimo pagalbinį apšvietimą, jei prastas apšvietimas: 
• AF-S DX 12–24mm f/4G ED
• AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED 

VR
• AF-S 17–35mm f/2,8D ED
• AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED
• AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED
• AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED
• AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED 

VR
• AF-S DX VR 18–200mm f/3,5–5,6G
• AF 20–35mm f/2,8D
• AF-S „NIKKOR“ 24–70 mm f/2,8G ED
• AF-S DX 24–85mm f/3,5–4,5G ED

• AF 24–85 mm f/2,8–4D
• AF-S VR 24–120 mm f/3,5–5,6G ED
• AF 24–120 mm f/3,5–5,6Dm 
• AF-S 28–70 mm f/2,8D ED
• AF 28–200mm f/3,5–5,6D ED
• AF „Micro“ 70–180 mm f/4,5–5,6D ED
• AF-S VR „Micro“ 105 mm f/2,8G ED
• AF „Micro“ 200 mm f/4D ED
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D  Integruota blykstė
Integruota blykstė gali būti naudojama kartu su objektyvais su procesoriais, kurių židinio nuotolis 
18–300 mm. Nuimkite objektyvo blendę, kad nebūtų šešėlių. Mažiausias blykstės veikimo 
diapazonas – 60 cm, blykstė negali būti naudojama, pasirinkus labai priartinančių objektyvų 
makrodiapazoną. Blykstė su šiais objektyvais gali neapšviesti viso objekto, esančio arčiau nei 
pateiktas atstumas:

* Negali būti naudojama paslinkimo ar pakreipimo metu.

Naudojama su AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED, blykstė negalės apšviesti viso objekto visais 
diapazonais.

Išskyrus AI-S ED 200mm f/2 ir AI ED 200mm f/2, integruota blykstė taip pat gali būti naudojama su 
AI ir AI modifikuotu „Nikkor“ ir „Nikon“ E serijos objektyvu be procesoriaus, kurio židinio nuotolis yra 
18–200 mm. 35 mm priartinimo padėtyje AI-S 25–50mm f/4, AI 25–50mm f/4 ir AI-S 35–70mm 
objektyvai turi būti naudojami, kai diapazonas yra 1,0 m ar daugiau. AI 50–300mm f/4,5, AI 
modifikuotas 50–300mm f/4,5, AI-S 50–300mm f/4,5 ED ir AI-modifikuotas 85–250mm f/4 
objektyvai turi būti naudojami, kai priartinimo padėtis yra 135 mm ar daugiau, o AI 50–300 f/4,5 ED 
objektyvai naudojami, kai priartinimo padėtis yra 105 mm ar daugiau.

Objektyvas Priartinimo padėtis Minimalus diapazonas

AF-S DX 12–24mm f/4G ED 
20 mm 2,0 m
24 mm 1,0 m

AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3,5–5,6G ED VR 
18 mm 2,0 m
20 mm 1,0 m

AF-S 17–35mm f/2,8D ED 
24 mm 2,0 m

28 mm, 35 mm 1,0 m

AF-S DX 17–55mm f/2,8G ED 
28 mm 1,5 m
35 mm 1,0 m

AF 18–35mm f/3,5–4,5D ED 24 mm 1,0 m
AF-S DX 18–70mm f/3,5–4,5G ED 18 mm 1,0 m

AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR
20 mm 2,5 m
24 mm 1,0 m

AF-S DX 18–135 mm f/3,5–5,6G ED 18 mm 1,5 m
AF-S DX VR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED 24 mm, 35 mm 1,0 m

AF 20–35mm f/2,8D
20 mm 1,5 m
24 mm 1,0 m

AF-S „NIKKOR“ 24–70 mm f/2,8G ED 35 mm 1,5 m
AF-S VR 24–120 mm f/3,5G ED 5,6 24 mm 1,0 m
PC-E NIKKOR 24mm f/3,5D ED * 24 mm 2,0 m

AF-S 28–70 mm f/2,8D ED 
35 mm 1,5 m
50 mm 1,0 m

AF-S VR 200–400 mm f/4G ED 
200 mm 3,0 m

250 mm, 300 mm 2,5 m
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Papildomi blykstės įrenginiai 
(Speedlight)
D90 galima naudoti su blyksčių įrenginiais, kurie suderinami su CLS. 
Nuimkite kontaktinės jungties dangtelį, kai tvirtinate papildomas 
blykstes. Integruota blykstė nesuveiks, kai pritvirtintas papildomas 
blykstės įrenginys.

„Nikon“ kūrybingo apšvietimo sistema (CLS)
„Nikon“ moderni kūrybingo apšvietimo sistema (CLS) užtikrina geresnį ryšį tarp 
fotoaparato ir tinkamų blyksčių įrenginių, skirtų naujoviškai fotografuoti su blykste. 
Kūrybingo apšvietimo sistema palaiko šias funkcijas:

• i-TTL flash control (blykstės valdymas): modernus blykstės valdymas pro objektyvą 
(TTL), naudojant su CLS (žr. 265 p.). Blykstės lygis nustatomas, naudojantis ekrano 
parengtinėmis blykstėmis, jomis išmatuojant objekto atspindimą šviesą bei užtikrinant 
optimalią blykstės išvestį.

• Advanced wireless lighting (Patobulintas belaidis apšvietimas): leidžia valdyti i-TTL 
blykstę nuotoliniais belaidžiais blykstės įrenginiais.

• FV lock (FV fiksavimas) (198 p.): Blykstės lygis fiksuojamas ties išmatuota reikšme, 
todėl galima padaryti keletą nuotraukų, taikant tą patį blykstės lygį.

• Auto FP High-Speed Sync (Automatinė didelio greičio sinchronizacija, taikoma 
židinio plokštumai) (195 p.): Leidžia blykstę naudoti esant didžiausiam fotoaparato 
palaikomam užrakto išlaikymui, todėl galima rinktis maksimalią diafragmą ir sumažinti 
ryškumo gylį.
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❚❚ CLS tinkami blyksčių įrenginiai
D90 galima naudoti su šiais CLS tinkamais blyksčių įrenginiais: SB-900, SB-800, 
SB-600, SB-400, SB-R200 ir SU-800.

SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 ir SB-R200
Pagrindinės šių blyksčių įrenginių ypatybės yra nurodytos toliau.

SU-800 bevielis „Speedlight“ valdymo įrenginys
Kai pritvirtintas ant CLS tinkamo fotoaparato, SU-800 gali būti naudojamas kaip SB-900, 
SB-800, SB-600 arba SB-R200 blykstės įrenginių valdymo įrenginys. Pačiame SU-800 
blykstės nėra.

D Naudokite tik „Nikon“ blykstės priedus
Naudokite tik „Nikon“ blykstes. Neigiama įtampa arba didesnė nei 250 V įtampa priedų kontaktinėje 
jungtyje gali ne tik trukdyti normaliam veikimui, bet ir pakenkti fotoaparato arba blykstės 
sinchronizacijos mikroschemoms. Prieš naudodami „Nikon“ blykstes, neišvardytas šiame skyriuje, 
susisiekite su „Nikon“ įgaliotu atstovu, kuris suteiks daugiau informacijos.

A Nurodantysis skaičius
Norėdami apskaičiuoti blykstės diapazoną esant visai galiai, padalykite nurodantįjį skaičių iš 
diafragmos. Pavyzdžiui, kai ISO 100, SB-800 nurodantysis skaičius yra 38 m ar 125 pėd. (35 mm 
priartinimo galvutės aprėptis); jo diapazonas, kai diafragma f/5,6, yra 38÷5,6, arba apytiksliai 6,8 m. 
Kaskart padvigubinę ISO jautrumą, padauginkite nurodantįjį skaičių iš kvadratinės šaknies, 
ištrauktos iš dviejų (apytiksliai 1,4).

Blykstės įrenginys

SB-900 1 SB-800 SB-600 SB-400 SB-R200 2Funkcija
Nurodantysis 

Nr. 3
ISO 100 34 38 30 21 10
ISO 200 48 53 42 30 14

Automatinis elektra 
valdomas 

priartinimas (mm)
17–200 24–105 24–85 — 4 — 5

Plačiakampis pultas 
(mm)

12, 14, 17 14, 17 14 — —

Galvutės sukimas
7 ° žemyn, 90 ° 
aukštyn, 180 ° 
kairėn/dešinėn

7 ° žemyn, 90 ° 
aukštyn, 180 ° 

kairėn, 
90 ° dešinėn

90 ° aukštyn, 
180 ° kairėn, 90 ° 

dešinėn

90 ° 
aukštyn

60 ° žemyn 
(objektyvo šviesos 

ašies link), 45 ° 
aukštyn (tolyn nuo 

šviesos ašies)
1 Jei spalvų filtras pritvirtintas prie SB-900, kai AUTO arba N (blykstė) pasirinkti baltos spalvos balansui, 

fotoaparatas automatiškai atpažins filtrą ir tinkamai sureguliuos baltos spalvos balansą.
2 Nuotolinis valdymas integruota blykste arba naudojant papildomas SB-900, SB-800 blykstes, SU-800 bevielį 

„Speedlight“ valdymo įrenginį.
3 m, 20 °C, SB-900, SB-800 ir SB-600 su 35 mm priartinimo galvutės aprėptimi; SB-900 su standartine blykste.
4 27 mm priartinimo aprėptis.
5 24 mm priartinimo aprėptis.
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Šios funkcijos galimos su SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-R200 ir SU-800:

Blykstės įrenginys

SB-900
SB-800 SB-600 SB-400

Patobulintas belaidžio apšvietimo valdymas
Valdymo 
įrenginys

Nuotolinio valdymo pultas

Blykstės režimas / funkcija
SB-900
SB-800 SU-800 1

SB-900
SB-800 SB-600 SB-R200

i-TTL

i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR (i-TTL 
subalansuota detalių 
paryškinimo blykstė, 
skirta skaitmeniniam SLR)

✔ 2 ✔ 2 ✔ 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AA
Auto aperture (Automatinė 
diafragma)

✔ 4 — — ✔ 5 ✔ 5 ✔ 5 — —

A
Non-TTL auto (Ne TTL 
automatinis)

✔ 4 — — ✔ 5 — ✔ 5 — —

GN
 Distance-priority manual 
(Rankiniu būdu valdoma 
atstumo pirmenybė)

✔ — — — — — — —

M
Manual (Rankinis 
nustatymas)

✔ ✔ ✔ 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

RPT
Repeating flash 
(Pasikartojanti blykstė)

✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔ —

Automatinė didelio greičio 
sinchronizacija, taikoma židinio 
plokštumai 7

✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FV lock (FV fiksavimas) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Automatinio fokusavimo 
pagalbinis apšvietimas kelių sričių 
automatiniam fokusavimui 8

✔ ✔ — ✔ ✔ — — —

Spalvinės blykstės informacinis 
ryšys

✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

REAR
Galinės diafragmos 
sinchronizacija

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Y
Raudonų akių efekto 
mažinimas

✔ ✔ ✔ ✔ — — — —

Automatinis priartinimas ✔ ✔ — ✔ — — — —
1 Tik jei naudojamas SU-800 kitoms blykstėms valdyti.
2 Standartinė i-TTL blykstė skaitmeniniam SLR naudojama su taškiniu matavimu arba, kai pasirinkta, su blykste.
3 Standartinė i-TTL detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam SLR, naudojama su taškiniu matavimu.
4 Pasirenkama su blykste.
5 Automatinė diafragma (AA) naudojama neatsižvelgiant į blykste pasirinktą režimą.
6 Gali būti parenkama šiam fotoaparatui.
7 Nurodykite On (Įjungta) parinktį, kaip parenkamą nustatymą e5 (Auto FP (automatinis FP),195 p.).
8 Reikia objektyvo su procesoriumi.
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❚❚ Kitos blykstės
Toliau nurodytos blykstės gali būti naudojamos ne TTL automatiniu ir rankiniu režimais. 
Jei pasirinkta TTL, fotoaparato užrakto atleidimo mygtukas užsifiksuoja, ir fotografuoti 
negalima.

„Speedlight“
SB-80DX, SB-28DX, 

SB-28, SB-26, SB-25, 
SB-24 SB-50DX

SB-30, SB-27 1, SB-22S, 
SB-22, SB-20, SB-16B, 

SB-15

SB-23, SB-29 2, 
SB-21B 2, 
SB-29S 2

Flash mode (Blykstės 
režimas)

A
Non-TTL auto 
(Ne TTL 
automatinis)

✔ — ✔ —

M
Manual 
(Rankinis 
nustatymas)

✔ ✔ ✔ ✔

G

Repeating flash 
(Kelis kartus 
suveikianti 
blykstė)

✔ — — —

REAR

Rear-curtain 
sync (Galinės 
diafragmos 
sinchronizacija)

✔ ✔ ✔ ✔

1 Blykstės režimas automatiškai nustatomas į TTL, o užrakto atleidimas išjungiamas. Nustatykite blykstę į A (ne 
TTL automatinė blykstė).

2 Automatinis fokusavimas galimas tik su „AF-Micro“ objektyvais (60 mm, 105 mm arba 200 mm).
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D  Pastabos dėl papildomų „Speedlight“ blyksčių
Daugiau informacijos žr. „Speedlight“ vadove. Jei „Speedlight“ palaiko „Nikon“ kūrybingo apšvietimo 
sistemą, žr. skyrių apie CLS tinkamus skaitmeninius SLR fotoaparatus. D90 nėra įtrauktas į 
skaitmeninių SLR kategoriją SB-80DX, SB-28DX ir SB-50DX vadovuose.
Jei naudojamos papildomos blykstės, kai fotoaparatas dirba kitu nei j režimu, tokiu atveju blykstė 
bus įjungiama, kai tik bus fotografuojama. Galimi tokie blyksčių nustatymo režimai: 
• i, k ir  n režimai: detalių paryškinimo blykstė ir raudonų akių efekto mažinimas. Detalių 

paryškinimo blykstė automatiškai parenkama, jei blykstės režimas išjungtas arba nustatytas 
automatinis, kai pridedama papildoma blykstė. Automatinis su raudonų akių efekto mažinimu 
perjungiamas į raudonų akių efekto mažinimo režimą. 

• o režimas: automatinis lėtos sinchronizacijos režimas perjungiamas į lėtos sinchronizacijos, 
automatinis lėtos sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu perjungiamas į lėtos 
sinchronizacijos su raudonų akių efekto mažinimu, ir režimas „Išjungta“ perjungiamas į lėtos 
sinchronizacijos režimą.

i-TTL blykstės valdymas gali būti naudojamas, kai ISO jautrumo ekvivalentas yra nuo 200 iki 3200. 
Kai ISO jautrumas yra didesnis nei 3200, kai kuriuose diapazonuose ar naudojant kai kuriuos 
diafragmos nustatymus gali būti sunku pasiekti norimų rezultatų. Jei blykstės parengties lemputė 
blyksi apie tris sekundes po fotografavimo, blykstė suveikė visa galia, ir nuotrauka gali būti 
nepakankamai išlaikyta.
SB-900, SB-800, SB-600 ir SB-400 turi raudonų akių efekto koregavimo funkciją, o SB-900, SB-800, 
SB-600 ir SU-800 turi automatinio fokusavimo, taikomo pagalbiniam apšvietimui, funkciją. Su 
kitomis „Speedlight“ blykstėmis fotoaparate esanti speciali lemputė yra naudojama automatinio 
fokusavimo pagalbiniam apšvietimui ir mažinant raudonų akių efektą. Naudojant su automatinio 
fokusavimo objektyvu, kurio židinio nuotolis 17–135 mm, SB-900 suteikia aktyvų AF pagalbinį 
apšvietimą visiems fokusavimo taškams; tačiau atkreipkite dėmesį, kad automatinis fokusavimas 
galimas tik šiems fokusavimo taškams:

Naudojant su automatinio fokusavimo objektyvu, kurio židinio nuotolis 24–105 mm, SB-800, SB-600 
ir SU-800 suteikia aktyvų AF pagalbinį apšvietimą šiems fokusavimo taškams:

Naudojant automatinį režimą, maksimali diafragma (mažiausias f skaičius) ribojama atsižvelgiant į 
jautrumą (ISO ekvivalentą), kaip parodyta toliau:

Per kiekvieną jautrumo didinimo pakopą (pvz., nuo 200 iki 400) diafragma stabdoma puse f 
stabdymo. Jei objektyvo maksimali diafragma yra mažesnė nei nurodyta pirmiau, maksimali 
diafragmos vertė yra maksimali objektyvo diafragma.
Jei SC serijos 17, 28 arba 29 sinchronizacijos kabelis naudojamas fotografuojant su ne šio 
fotoaparato blykste, tinkama ekspozicija gali būti nepasiekta i-TTL režimu. Rekomenduojama 
taškiniu matavimu pasirinkti standartinį i-TTL blykstės valdymą. Padarykite bandomąjį kadrą ir 
peržiūrėkite rezultatą monitoriuje.
i-TTL režimu naudokite blykstės pultą arba netiesioginį adapterį, pateikiamą su blykste. 
Nenaudokite kitų pultų, pvz., sklaidos pulto, nes jie gali sukelti netinkamą ekspoziciją.

17–105 mm 106–135 mm

24–34 mm 35–105 mm

Mode (Režimas)
Maksimali diafragma, kai ISO jautrumas yra

200 400 800 1600 3200 
P, i, k, l, m, o 4 4,8 5,6 6,7 8

n 8 9,5 11 13 16
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Blykstės kontaktai
D90 turi priedų kontaktinę jungtį papildomoms blykstėms prijungti tiesiogiai prie 
fotoaparato ir sinchronizavimo kontaktą, kuris leidžia blykstes prijungti per 
sinchronizavimo kabelį.

❚❚  Priedų kontaktinė jungtis
Naudokite priedų kontaktinę jungtį, kad papildomas blykstes 
galėtumėte montuoti tiesiai prie fotoaparato, nenaudodami 
sinchronizacijos kabelio (234 p.). Priedų kontaktinėje jungtyje 
yra apsauginis „Speedlights“ fiksatorius su fiksavimo kaiščiu, 
pvz., SB-900, SB-800, SB-600 ir SB-400.

A  AS-15 priedų kontaktinė jungtis adapteriui 
Kai AS-15 priedų kontaktinė jungtis adapteriui (galima įsigyti atskirai) sumontuota ant fotoaparato 
priedų kontaktinės jungties, blykstės priedus galima jungti per sinchronizacijos kabelį. 

Priedų kontaktinė jungtis
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Kiti priedai
Šio vadovo sudarymo metu D90 buvo skirti toliau išvardyti priedai.

Maitinimo 
šaltiniai

• Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL3e (22, 23 p.): Papildomų 
EN-EL3e akumuliatorių galima įsigyti iš vietinių platintojų ir „Nikon“ techninės 
priežiūros atstovų. EN-EL3e galima įkrauti naudojant spartųjį kroviklį MH-18a arba 
MH-18.

• Papildomas akumuliatorių blokas MB-D80: MB-
D80 naudojami vienas arba du įkraunamų „Nikon“ 
EN-EL3e ličio jonų akumuliatoriai ar šeši AA 
šarminiai, NiMH, ličio ar nikelio-mangano 
akumuliatoriai. Jame yra atleidimo mygtukas, AE-L/AF-L 
mygtukas, kryptinis valdiklis ir pagrindinis bei 
papildomas komandų parinkimo ratukai, užtikrinantys 
geresnį veikimą, kai nuotraukos fotografuojamos kaip 
portretas (vertikaliai). Tvirtindami MB-D80, nuo 
fotoaparato akumuliatorių skyriaus nuimkite dangtelį, 
kaip tai parodyta dešinėje.

• Spartusis kroviklis MH-18a (22 p.): MH-18a gali būti 
naudojamas EN-EL3e akumuliatoriui įkrauti.

• Kintamosios srovės adapteris EH-5a/EH-5: 
kintamosios srovės adapteriai gali būti naudojami, jei fotoaparatui reikia tiekti 
energiją ilgą laiką.

Vaizdo 
ieškiklio 
okuliaro 
priedai

• Vaizdo ieškiklio okuliaro priedai DK-20C: objektyvai gaminami –5, –4, –3, 
–2, 0, +0,5, +1, +2, ir +3 m–1 dioptrijų. Dioptrijų reguliavimo objektyvus naudokite, 
tik jei norimo židinio negalima pasiekti, naudojantis integruotu dioptrijų reguliavimo 
valdikliu (nuo –2,0 iki +1,0 m–1). Prieš pirkdami patikrinkite dioptrijų reguliavimo 
objektyvus ir įsitikinkite, kad norimą židinį galima pasiekti.

• Didinamasis okuliaras DK-21M: DK-21M didina vaizdo ieškiklyje rodomą vaizdą 
apytiksliai 1,10 × (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta begalybe; –1,0 m–1).

• Didintuvas DG-2: DG-2 didina vaizdo ieškiklyje rodomą vaizdo motyvą. 
Naudokite fotografuodami stambiu planu, kopijuodami, naudodami telefotografijos 
objektyvus ir atlikdami kitas užduotis, kurioms reikia papildomo tikslumo. 
Reikalingas okuliaro adapteris (įsigyjamas atskirai). 

• Okuliaro adapteris DK-22: DK-22 naudojamas jungiant DG-2 didintuvą.
• Stataus kampo stebėjimo priedas DR-6: DR-6 pritvirtina okuliarą prie vaizdo 

ieškiklio stačiu kampu, leisdamas matyti vaizdą ieškiklyje iš apačios, kai
fotoaparatas yra vertikalus.

35°
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Filtrai

• „Nikon“ filtrus galima suskirstyti į tris tipus: įsukamus, įstumiamus ir keičiamus 
gale. Naudokite tik „Nikon“ filtrus, nes kitų gamintojų pagaminti filtrai gali trukdyti 
automatiniam fokusavimui arba elektroniniam diapazono radimui.

• D90 negalima naudoti su linijiniais poliarizuojančiais filtrais. Vietoje jų naudokite C-
PL žiedinį poliarizuojantį filtrą.

• NC ir L37C filtrai rekomenduojami objektyvui saugoti.
• Siekiant užkirsti kelią moiré, rekomenduojama filtro nenaudoti, kai objektas 
įrėmintas ryškioje šviesoje arba kai rėme yra ryškus šviesos šaltinis.

• Centruotas matavimas rekomenduojamas su filtrais, kurių ekspozicijos 
koeficientai (filtro koeficientai) yra didesni nei 1× (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, 
X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12).

Papildomos 
blykstės 
(233 p.)

• „Nikon Speedlight“ modeliai SB-900, SB-800, SB-600 ir SB-400
• „Nikon“ belaidė nuotolinė „Speedlight“ SB-R200
• Belaidės „Speedlight“ valdymo įrenginys SU-800

Programinė 
įranga

• „CaptureNX 2“: universalus nuotraukų redagavimo paketas.
• „Camera Control Pro 2“ programa: fotoaparatą galima valdyti nuotoliniu būdu iš 

kompiuterio ir išsaugoti nuotraukas tiesiogiai kompiuterio standžiajame diske.

Pastaba: naudokite naujausios versijos „Nikon“ programinę įrangą. Kai kompiuteris 
prijungtas prie interneto, dauguma „Nikon“ programinės įrangos siūlo automatinio 
atnaujinimo funkciją.

Korpuso 
dangtelis

Korpuso dangtelis: korpuso dangtelis saugo veidrodį, vaizdo ieškiklio ekraną ir 
žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą, kai objektyvo nėra jo vietoje.
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Aksesuarai, 
skirti priedų 
prijungimo 
lizdui

D90 pagamintas su priedų prijungimo lizdu, skirtu 
nuotolinėms jungtims ir GPS prietaisams. Jungtis turi 
dangtelį, kuris apsaugo kontaktus, kai jungtis 
nenaudojama. Galima naudoti toliau nurodytus priedus 
(visi ilgiai apytiksliai):

Nuotolinio 
valdymo 
priedai

ML-L3 belaidis nuotolinis valdymas: naudokite nuotolinio užrakto atleidimą, kai 
norėsite įamžinti save ar išvengti fotoaparato judesių. ML-L3 maitinimą tiekia 3 V 
CR2025 akumuliatorius. 

Priedas Aprašymas

Nuotolinis 
kabelis 

MC-DC2

Šis 1 m laidas gali būti naudojamas, norit fotoaparatu naudotis 
nuotoliniu būdu, sumažinti fotoaparato judesius, spaudžiant užrakto 
atleidimo mygtuką, ar norint fotografuoti, kai užrakto išlaikymo trukmė 
yra „bulb“.

GPS 
įrenginys 

GP-1

Junkite prie priedų prijungimo lizdo, kai norėsite daryti nuotraukas, 
kuriose užrašoma platuma, aukštuma, ilguma ir vienodas 
koordinuotas laikas (UTC) (124 p.).

1 2 3 4 5
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❚❚ Galimos naudoti atminties kortelės
Šios SD atminties kortelės buvo patikrintos ir pavirtintos naudoti D90 fotoaparate. Visas 
nurodytų gamintojų ir nurodytos talpos koreteles galima naudoti nepaisant jų greičio.

Kitos kortelės nėra išbandytos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie anksčiau 
išvardytas korteles, kreipkitės į gamintoją.

SanDisk 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †

Toshiba 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB †

Panasonic 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †, 8GB †, 16GB †, 32GB †

Lexar Media
512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †

Platinum II: 512MB, 1GB, 2GB *, 4GB †

Professional: 1GB, 2GB *, 4GB †

* Jei kortelė bus skaitoma kortelės skaitytuvu ar kitu įtaisu, patikrinkite, ar šis skaito 2GB korteles.
† SDHC. Jei kortelė bus naudojama su kortelių skaitytuvu ar kitu prietaisu, įsitikinkite, kad prietaisas 

palaiko SDHC funkciją. 
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Fotoaparato priežiūra
Laikymas
Jei fotoaparato nenaudosite ilgą laiką, uždėkite ekrano dangtelį, išimkite akumuliatorių ir 
padėkite akumuliatorių (uždėję kontaktų dangtelius) į vėsią ir sausą vietą. Kad 
neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. 
Nelaikykite fotoaparato kartu su naftalino ar kamparo rutuliukais arba vietose, kurios:
• blogai vėdinamos arba drėgmė jose yra didesnė nei 60 %
• yra šalia įrenginių, skleidžiančių stiprius elektromagnetinius laukus, pvz., televizoriaus 

ar radijo
• temperatūra viršija 50 °C arba yra žemesnė nei –10 °C

Valymas

Nenaudokite alkoholio, skiediklio arba kitų lakių cheminių medžiagų.

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. Svarbi informacija: dulkės ar kitos į vidų patekusios pašalinės 
medžiagos gali sukelti fotoaparato gedimus, kuriems netaikoma garantija.

Objektyvas, 
veidrodėlis ir 
vaizdo ieškiklis

Šias pagamintas iš stiklo dalis lengva sugadinti. Dulkes ir pūkelius pašalinkite 
ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolio ventiliatorių, skardinę laikykite vertikaliai, 
kad neišsipiltų skystis. Norėdami pašalinti pirštų atspaudus ir kitas dėmes, 
truputį objektyvo valiklio užtepkite ant minkšto audinio ir atsargiai valykite.

Ekranas
Dulkes ir pūkelius pašalinkite ventiliatoriumi. Norėdami pašalinti pirštų 
atspaudus ir kitas dėmes, atsargiai šluostykite paviršių minkštu audiniu ar 
zomša. Nespauskite, antraip galima žala ar veikimo sutrikimas.
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Žemuosius dažnius praleidžiantis filtras
Vaizdo jutiklyje, kuris veikia kaip fotoaparato vaizdo elementas, yra žemuosius dažnius 
praleidžiantis filtras, saugantis nuo moiré. Įtarę, kad filtre esantys nešvarumai ar dulkės 
matosi nuotraukose, galite išvalyti filtrą, sąrankos meniu pasirinkę parinktį Clean image 
sensor (Vaizdo jutiklio valymas). Filtrą galima išvalyti bet kuriuo metu, pasirinkus parinktį 
Clean now (Išvalyti dabar) arba galima išvalyti automatiniu būdu, kai fotoaparatas yra 
įjungtas arba išjungtas.

❚❚ „Clean Now“ („Išvalyti dabar“)

1 Padėkite fotoaparato korpusą.
Vaizdo jutiklio valymas efektyviausias, kai fotoaparatas 
padėtas taip, kaip parodyta dešinėje.

2 Atidarykite Clean image sensor (Valyti 
vaizdo jutiklį) meniu.
Pažymėkite Clean image sensor (Valyti vaizdo 
jutiklį) sąrankos meniu ir spauskite .2

3 Pasirinkite Clean now (Valyti dabar).
Pažymėkite Clean now (Valyti dabar) ir spauskite 
2.

Dešinėje matomas pranešimas bus rodomas tol, kol vyks 
valymas.

Dešinėje matomas pranešimas bus rodomas, kai valymas 
bus baigtas.
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❚❚ „Clean at Startup/Shutdown“ („Švarus pradžioje / pabaigoje“)

1 Pasirinkite Clean at startup/shutdown 
(Valyti parengties veikti metu/išjungti).
Atidarykite meniu Clean image sensor (Valyti 
vaizdo jutiklį), kaip aprašyta 1-ajame etape, 
ankstesniame puslapyje. Pažymėkite Clean at 
startup/shutdown (Valyti darbo pradžioje/
pabaigoje) ir spauskite 2.

2 Pasirinkite parinktį.
Paryškinkite vieną šių parinkčių ir spauskite J.

D Vaizdo jutiklio valymas
Šie veiksmai sutrikdo vaizdo jutiklio valymą: integruotos blykstės kėlimas, užrakto atleidimo įtaiso 
paspaudimas, a, ryškumo gylio peržiūra arba B mygtuko paspaudimas, mygtuko AE-L/AF-L, kuriuo 
fokusuojamas vaizdas, arba mygtuko Fn, skirto fiksuoti FV, paspaudimas.

Valoma vibruojant vaizdo ieškiklį. Jei dulkių negalima visiškai nuvalyti, pasirinkus parinktis Clean 
image sensor (Valyti vaizdo jutiklį) meniu, vaizdo jutiklį nuvalykite rankiniu būdu (246 p.) arba 
kreipkitės į „Nikon“ įgaliotąjį atstovą.

Jei vaizdo jutiklio valymas atliekamas keletą kartų iš eilės, vaizdo jutiklio valymo funkcija gali būti 
laikinai išjungta, kad apsaugotų fotoaparato vidines mikroschemas. Vėl atlikti valymą galima po 
trumpos pertraukos.

Parinktis Aprašymas

5
Clean at startup (Valyti 
parengties veikti metu) 

Vaizdo jutiklis automatiškai valomas, kiekvieną kartą 
įjungus fotoaparatą.

6
Clean at shutdown (Valyti 
darbo pabaigoje)

Vaizdo jutiklis automatiškai valomas, kiekvieną kartą 
išjungiant fotoaparatą.

7

Clean at startup & 
shutdown (Valyti darbo 
pradžioje ir pabaigoje)
(numatytoji)

Vaizdo jutiklis automatiškai valomas, kiekvieną kartą 
įjungiant ir išjungiant fotoaparatą.

8 Valymas Automatinis vaizdo jutiklio valymas.
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❚❚ Valymas rankomis
Jei pašalinių medžiagų negalima visiškai nuvalyti nuo žemuosius dažnius praleidžiančio filtro, 
pasirinkę parinktis Clean image sensor (Valyti vaizdo jutiklį), esančias sąrangos meniu 
(244 p.), filtrą nuvalykite rankiniu būdu, kaip nurodyta toliau. Atkreipkite dėmesį į tai, kad filtras 
yra ypač lengvai pažeidžiamas. „Nikon“ rekomenduoja, kad filtrą valytų tik „Nikon“ įgalioti 
techninės priežiūros specialistai.

1 Įkraukite akumuliatorių arba prijunkite kintamosios srovės adapterį.
Patikimas maitinimo šaltinis būtinas tikrinant ar valant žemuosius dažnius praleidžiantį 
filtrą. Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis mažesnis nei J (60 %), fotoaparatą išjunkite ir 
įdėkite visiškai įkrautą EN-EL3e akumuliatorių arba prijunkite papildomą EH-5a arba 
EH-5 AC adapterį.

2 Išimkite objektyvą.
Išjunkite fotoaparatą ir išimkite objektyvą.

3 Pasirinkite Lock mirror up for cleaning 
(Veidrodžio fiksavimas valant).
Įjunkite fotoaparatą. Pažymėkite Lock mirror up for 
cleaning (Veidrodžio fiksavimas valant) sąrankos 
meniu ir spauskite 2 (to padaryti nepavyks, jei 
akumuliatoriaus įkrovos lygis yra J ar žemesnis).

4 Spauskite J.
Ekrane bus rodoma dešinėje pateikta žinutė, 
o valdymo pulte ir vaizdo ieškiklyje pasirodys 
brūkšnelių eilė. Jei norite įjungti įprastinį veikimą, 
netikrindami žemuosius dažnius praleidžiančio 
filtro, išjunkite fotoaparatą.

5 Pakelkite veidrodį.
Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki pat galo. 
Veidrodis bus pakeltas, o užrakto diafragma atsidarys, 
atidengdama žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą. 
Išsijungs vaizdo ieškiklio ekranas, o brūkšnelių eilutė 
valdymo pulte pradės mirksėti.

6 Apžiūrėkite žemuosius dažnius praleidžiantį 
filtrą.
Laikydami fotoaparatą taip, kad šviesa kristų 
ant žemuosius dažnius praleidžiančio filtro, apžiūrėkite, 
ar jame nėra dulkių ar pūkelių. Jei jokių pašalinių objektų 
nėra, pereikite prie 8 žingsnio.
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7 Nuvalykite filtrą.
Visas filtre esančias dulkes ir pūkelius pašalinkite 
ventiliatoriumi. Nenaudokite ventiliatoriaus 
šepečio, nes šeriai gali sugadinti filtrą. Jei 
nešvarumų nepavyksta pašalinti ventiliatoriumi, 
būtina kreiptis į „Nikon“ įgaliotus techninės 
priežiūros specialistus. Jokiu būdu nelieskite ir 
nešluostykite filtro.

8  Išjunkite fotoaparatą.
Veidrodis nusileis, o užrakto diafragma užsidarys. Įstatykite atgal objektyvą ar 
korpuso dangtelį.

A Naudokite patikimą maitinimo šaltinį
Užrakto diafragma yra trapi ir lengvai sugadinama. Jei fotoaparatas išjungiamas, kai veidrodis 
pakeltas, diafragma užsidaro automatiškai. Saugodami diafragmą nuo žalos, vadovaukitės šiomis 
atsargumo priemonėmis:
• Neišjunkite fotoaparato ir neišimkite ar neatjunkite maitinimo šaltinio, jei pakeltas veidrodis.
• Jei pakėlus veidrodį išsikrauna akumuliatorius, pasigirsta pypsėjimas ir blyksi automatinio 

laikmačio lemputė – taip įspėjama, kad užrakto diafragma užsidarys, o veidrodis bus nuleistas 
maždaug po dviejų minučių. Nedelsdami nutraukite valymo ar tikrinimo darbus.

D Pašalinė medžiaga žemuosius dažnius praleidžiančiame filtre
„Nikon“ ėmėsi visų atsargumo priemonių, kad pašalinė medžiaga negalėtų patekti į žemuosius 
dažnius praleidžiantį filtrą gamybos ir vežimo metu. Tačiau D90 yra sukurtas naudoti su keičiamais 
objektyvais, todėl pašalinės medžiagos gali patekti į fotoaparatą, nuimant ar keičiant objektyvą. 
Fotoaparato viduje tokios pašalinės medžiagos gali prilipti prie žemuosius dažnius praleidžiančio 
filtro, ir tada jos gali matytis nuotraukose, kurios padaromos tam tikromis sąlygomis. Saugodami 
fotoaparatą, kai objektyvas išimtas, būtinai uždėkite su fotoaparatu pateikiamą korpuso dangtelį, iš 
pradžių atsargiai pašalinę visas dulkes ir kitas pašalines medžiagas, kurių gali būti ant korpuso 
dangtelio. Dulkėtomis sąlygomis objektyvų nekeiskite.
Jei pašalinės medžiagos vis dėlto pateks į žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą, valykite filtrą, kaip 
nurodyta aukščiau, arba kreipkitės į įgaliotus „Nikon“ techninės priežiūros specialistus, kad išvalytų. 
Jei nuotraukoje matosi filtre esančios pašalinės medžiagos, ją galima ištaisyti naudojantis 
„Capture NX 2“ (galima įsigyti atskirai, 240 p.) arba vaizdo valymo priemonėmis, kurias siūlo trečiųjų 
šalių programinė įranga.

D  Fotoaparato ir jo priedų techninė priežiūra
Šis fotoaparatas yra tikslusis prietaisas, todėl jam reikia reguliarios techninės priežiūros. „Nikon“ 
rekomenduoja, kad fotoaparatą tikrintų jo pardavėjas arba „Nikon“ techninės priežiūros atstovas 
kartą per metus ar du, kad kas trejus – penkerius metus būtų atliekami techninės priežiūros darbai 
(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., objektyvą ar papildomas „Speedlight“ blykstes.
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Fotoaparato ir akumuliatoriaus 
priežiūra: ĮSPĖJIMAI
Neišmeskite: fotoaparatas gali veikti blogai, jei 
patirs stiprų smūgį ar vibraciją.

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.

Saugokite nuo staigių temperatūros 
pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., 
įeinant į šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą 
dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato 
viduje. Saugodamiesi kondensacijos, prieš 
galimus staigius temperatūros pokyčius įdėkite 
fotoaparatą į dėklą arba plastikinį maišelį.

Laikykite kuo toliau nuo stiprių magnetinių 
laukų: nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato 
šalia įrangos, skleidžiančios stiprią 
elektromagnetinę spinduliuotę ar magnetinius 
laukus. Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, 
skleidžiami stiprūs statiniai krūviai ar 
magnetiniai laukai gali sukelti trikdžius ekrane, 
pakenkti atminties kortelėje saugomiems 
duomenims arba sugadinti gaminio vidines 
mikroschemas.

Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: 
nepalikite objektyvo, nukreipto į saulę ar kitą 
stiprų šviesos šaltinį ilgą laiką. Intensyvi šviesa 
gali sugadinti vaizdo jutiklį arba atsirasti baltų 
dėmių nuotraukose.

Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo 
šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima 
atjungti fotoaparato nuo tinklo arba išimti 
akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomi 
ar šalinami vaizdai. 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.

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. Retais atvejais dėl 
statinės elektros krūvio LCD ekranas gali 
nušvisti arba aptemti. Tai nelaikoma gedimu ir 
ekranas netrukus grįžta į normalią būseną.

Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. 
Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai pašalinti 
ventiliatoriumi. Jei naudojate aerozolio 
ventiliatorių, skardinę laikykite vertikaliai, kad 
neišsipiltų skystis. Norėdami pašalinti nuo 
objektyvo pirštų atspaudus ir kitas dėmes, šiek 
tiek objektyvo valiklio užtepkite ant minkšto 
audinio ir atsargiai valykite objektyvą.

Žr. skyrių „Žemuosius dažnius praleidžiantis 
filtras“ (244, 246 p.), norėdami daugiau sužinoti 
apie filtro valymą.

Objektyvo kontaktai: objektyvo kontaktai turi 
būti švarūs.

Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto 
diafragma yra ypač plona ir lengvai 
sugadinama. Jokiomis aplinkybėmis negalima 
spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu 
ar nukreipti į ją stiprų oro srautą. Šie veiksmai 
gali įbrėžti, deformuoti arba suplėšyti 
diafragmą.

Užrakto diagrama gali atrodyti netolygiai 
nuspalvinta, tačiau tai nepaveikia nuotraukų ir 
nereiškia sutrikimo.
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Laikymas: kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą 
reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. 
Jei fotoaparato ilgai nenaudosite, išimkite 
akumuliatorių, kad jis nepratekėtų, ir laikykite 
fotoaparatą plastikiniame maiše su sausikliu. 
Bet nelaikykite plastikiniame maišelyje 
fotoaparato dėklo, nes tai gali 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, įjunkite jį ir kelis kartus 
atleiskite užraktą.

Akumuliatorių laikykite vėsioje sausoje vietoje. 
Prieš padėdami akumuliatorių saugoti, uždėkite 
kontaktų dangtelį.

Pastabos dėl monitoriaus: ekrane gali būti 
keletas pikselių, kurie visada šviečia arba 
nešviečia. Tai būdinga visiems TFT skystųjų 
kristalų monitoriams ir nelaikoma gedimu. Tai 
neturi įtakos fotoaparatu padarytoms 
nuotraukoms.

Vaizdus monitoriuje gali būti sunku matyti 
ryškioje šviesoje.

Nespauskite monitoriaus, antraip galima žala ar 
veikimo sutrikimas. Ant monitoriaus esančias 
dulkes ar pūkelius galima pašalinti 
ventiliatoriumi. Dėmes galima pašalinti atsargiai 
valant minkštu audiniu ar zomša. Jei monitorius 
sulūžtų, saugokitės, kad sudužęs stiklas 
nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš 
monitoriaus nepatektų ant odos arba į akis ar 
burną.

Veždami fotoaparatą ar palikdami jį be 
priežiūros, uždėkite ekrano dangtelį.

Akumuliatoriai: ant akumuliatoriaus kontaktų 
esantys nešvarumai gali trukdyti fotoaparato 
veikimui, todėl prieš naudojimą juos reikia 
pašalinti minkštu sausu audiniu.

Netinkamai naudojami akumuliatoriai gali 
pratekėti arba sprogti. Dirbdami su 
akumuliatoriais vadovaukitės šiomis atsargumo 
priemonėmis:

Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite 
fotoaparatą.

Ilgai naudojamas akumuliatorius gali įkaisti. 
Dirbdami su juo būkite atsargūs.

Naudokite tik šiai įrangai tinkamus 
akumuliatorius.

Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio 
karščio.

Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato, būtinai 
uždėkite gnybtų dangtelį.

Prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių. Jei 
fotografuosite svarbius įvykius, pasiruoškite 
atsarginį iki galo įkrautą EN-EL3e 
akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti 
pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką – tai 
priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietos.

Šaltomis dienomis akumuliatorių galia būna 
mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, 
būtinai iki galo įkraukite akumuliatorių. Šiltoje 
vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad 
prireikus galėtumėte pakeisti. Vėl sušilęs 
akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.

Jei toliau krausite jau įkrautą akumuliatorių, 
galite pakenkti jo našumui.

Panaudoti akumuliatoriai yra vertingas išteklius. 
Panaudotus akumuliatorius reikia utilizuoti 
pagal vietos taisykles.
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Gedimų nustatymas ir šalinimas
Jei fotoaparatas netinkamai veikia, skaitykite toliau pateiktą įprastinių problemų sąrašą, 
tada kreipkitės į platintoją arba „Nikon“ atstovą. Daugiau informacijos rasite dešiniajame 
kraštiniame stulpelyje nurodytuose puslapiuose.

Ekranas

A  Pastaba dėl elektroniniu būdu valdomų fotoaparatų
Ypač retais atvejais valdymo pulte gali pasirodyti neįprastų simbolių ir fotoaparatas gali nustoti 
veikti. Dažniausiai šį reiškinį sukelia stiprus išorinis statinis krūvis. Išjunkite fotoaparatą, išimkite, vėl 
įstatykite akumuliatorių ir vėl įjunkite fotoaparatą arba, jei naudojate kintamosios srovės adapterį 
(galima įsigyti atskirai), atjunkite ir vėl prijunkite adapterį, o tada vėl įjunkite fotoaparatą. Jei 
sutrikimas vis tiek neišnyksta, kreipkitės į platintoją arba „Nikon“ įgaliotą techninės priežiūros 
atstovą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atjungus maitinimo šaltinį, kaip aprašyta pirma, galima prarasti 
visus duomenis, kurie neįrašyti į atminties kortelę. Įrašyti kortelėje duomenys nebus ištrinti.

Problema Sprendimas Puslapis

Vaizdo ieškiklis nesufokusuotas. Sufokusuokite vaizdo ieškiklį ar naudokite 
papildomus okuliaro koregavimo objektyvus. 32

Vaizdo ieškiklis tamsus. Įdėkite visiškai įkrautą akumuliatorių. 34

Ekranas išsijungia be įspėjimo.

Pasirinkite ilgesnę delsą pasirinktiniame nustatyme 
c2 (Auto meter-off delay (Matuoklio automatinio 
išsijungimo delsa)) arba c4 (Monitor off delay 
(Ekrano išjungimo delsa).

179, 180

Valdymo pulte rodomi neįprasti 
ženklai.

Žr. Pastaba dėl elektroniniu būdu valdomų 
fotoaparatų toliau. 250

Valdymo pulto ar vaizdo ieškiklio 
ekranai yra nejautrūs ir blankūs.

Šių ekranų reakcijos laikas ir šviesumas priklauso 
nuo temperatūros. —

Smulkios linijos matomos aplink 
aktyvųjį fokusavimo tašką arba 
ekranas tampa raudonas, kai 
fokusavimo taškas paryškinamas. 

Šie nepaprasti reiškiniai yra įprasti šio tipo vaizdo 
ieškikliui ir nelaikomi gedimu. —
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Fotografavimas (visi režimai)
Problema Sprendimas Puslapis

Fotoaparatas ilgai jungiasi. Pašalinkite senas rinkmenas ar aplankus. —

Užrakto atleidimas išjungtas.

• Atminties kortelė pilna arba neįstatyta. 29, 35
• Prijungtas objektyvas su procesoriumi ir diafragmos žiedu, bet 

diafragma neužfiksuota ties didžiausiu f/ numeriu.
25

• Parinkimo ratukas pasuktas iki S, kai užrakto greitis nustatytas 
ties A. 83

Galutinė nuotrauka yra didesnė 
nei vaizdo ieškiklyje matoma 
sritis. 

Vaizdo ieškiklio kadro aprėptis horizontalia ir vertikalia kryptimi 
yra maždaug 95 %. —

Nuotraukos nesufokusuotos.
• Pasukite fokusavimo režimo rinkiklį link AF. 54
• Fotoaparatas negali fokusuoti automatiškai: fokusuokite 

rankiniu būdu arba naudokite židinio fiksatorių.
57, 59

Židinys neužsifiksuoja, iki 
pusės paspaudus užrakto 
atleidimo mygtuką.

Spauskite mygtuką AE-L/AF-L , norėdami fiksuoti židinį, kai 
pasirinktas AF-C automatinio fokusavimo režimas ar kai 
fotografuojami judantys objektai, nustačius AF-A režimą. 

54

Nepavyksta pakeisti vaizdo 
dydžio. Image quality (Vaizdo kokybė) nustatyta į NEF (RAW). 62

Nepavyksta pasirinkti židinio 
taško.

• Išjunkite fokusavimo valdiklio fiksatorių. 56
• Automatinio fokusavimo srities režimas: pasirinkite kitą 

režimą.
173

• Iki pusės paspausdami užrakto atleidimo mygtuką, išjunkite 
ekraną arba suaktyvinkite ekspozicijos matuoklius.

35

Fotoaparatas lėtai įrašo 
nuotraukas. Išjunkite didelės ekspozicijos triukšmų sumažinimo funkciją. 167

Nuotraukoje matomi atsitiktine 
tvarka išsidėstę šviesūs 
pikseliai (triukšmas).

• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą arba įjunkite didelį ISO 
triukšmo mažinimą. 74, 167

• Išlaikymas ilgesnis nei 8 sek.: naudokite didelio išlaikymo 
triukšmų mažinimą.

167

Automatinio fokusavimo 
pagalbinio apšvietimo lemputė 
neužsidega.

• Komandos parinkimo ratukas pasuktas ties l ar m: pasirinkite 
kitą režimą. 41

• AF pagalbinio apšvietimo lemputė nedega nepertraukiamo 
automatinio fokusavimo režimu. Nustatykite AF-S. Vieno taško, 
dinaminio srities ar 3D sekimo automatiniam fokusavimui 
nustatykite centrinį fousavimo tašką.

54

• Pasirinktiniame nustatyme a3 pasirinkta Off (Išjungti) (Built-
in AF-assist illuminator (Integruotas AF pagalbinis 
apšvietimas).

174

• Pagalbinis apšvietimas išsijungė automatiškai. Pagalbinio 
apšvietimo įranga gali įkaisti, jei naudojama ilgą laiką, 
palaukite, kol lemputė atvės.

—

Kai paspaudžiamas nuotolinio 
valdymo užrakto atleidimo 
mygtukas, nepadaroma jokia 
nuotrauka. 

• Nuotoliniame valdyme pakeiskite akumuliatorių. 241 
• Pasirinkite nuotolinio valdymo režimą. 68
• Blykstė kraunama. 40
• Laikas parinktas parenkamam nustatymui c5 Remote on 

duration (nuotolinis valdymas) baigėsi: pakartotinai 
pasirinkite nuotolinio valdymo režimą. 

180

• Naudojant nuotolinį valdymą, ryški šviesa pertraukia darbą. —
Nuotraukos suteptos arba 
dėmėtos.

• Nuvalykite objektyvą. —
• Nuvalykite žemuosius dažnius praleidžiantį filtrą. 244
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Fotografavimas (i, j, k, l, m, n ir o režimai)

Fotografavimas (P, S, A, M)

Problema Sprendimas Puslapis
Negalima pasirinkti meniu 
elemento. Kai kurios parinktys nerodomos visais režimais. —

Problema Sprendimas Puslapis

Užrakto atleidimas atjungtas.

• Blykstė kraunama. 40
• Prijungtas objektyvas be procesoriaus: pasukite 

fotoaparato komandų ratuką link M. 83

• Komandų ratukas pasuktas ties S, kai A arba 
& blykstės greitis nustatytas režimu M: parinkite 
naują blykstės greitį.

81

Neprieinamas visas išlaikymų 
diapazonas.

Naudojama blykstė. Jei pasirinktiniame nustatyme 
e5 pasirinkta On (Įjungti) (Auto FP (Automatinis FP)) 
režimais P, S, A ir M, pasirenkamas blykstes SB-900, 
SB-800, SB-600 ir SB-R200 galima naudoti esant bet 
kokiam užrakto greičiui.

195

Nenatūralios spalvos.

• Sureguliuokite, kad baltos spalvos balansas 
atitiktų šviesos šaltinį. 95

• Sureguliuokite Set Picture Control (Nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimas) nustatymus. 108

Nepavyksta išmatuoti baltos 
spalvos balanso. Objektas per tamsus arba per šviesus. 102

Vaizdo nepavyksta pasirinkti kaip 
šaltinio iš anksto nustatytam 
baltos spalvos balansui.

Vaizdas buvo sukurtas ne su D90. 104

Baltos spalvos balanso 
ekspozicijos serijos 
neprieinamos.

• NEF (RAW) arba NEF+JPEG vaizdo kokybės 
parinktis pasirinkta kaip vaizdo kokybė.

62

• Daugiataškės ekspozicijos režimas veikia. 121

Nuotraukų kokybės reguliavimo 
poveikis kiekvienoje nuotraukoje 
skirtingas.

A (automatinis) pasirinktas aštrinimams, kontrastui 
ar sodrumui. Siekdami vienodų rezultatų visose 
nuotraukose, pasirinkite kitą nustatymą, o ne A 
(automatinį).

111

Nepavyksta pakeisti matavimo. Veikia automatinės ekspozicijos fiksatorius. 88
Ekspozicijos kompensavimo 
naudoti negalima. Pasirinkite ekspozicijos režimą P, S ar A. 90

Paspaudus užrakto atleidimo 
mygtuką, padaroma tik viena 
nuotrauka, nors nustatytas 
nepertraukiamo fotografavimo 
režimas.

Nuleiskite integruotą blykstę. 73

Nuotraukose matosi rausvi plotai. Ilgalaikėse ekspozijose gali atsirasti rausvų sričių ir 
nelygių tekstūrų. Įjunkite didelį triukšmo mažinimą, jei 
fotografuojant išlaikymas yra „A“.

167
Tekstūros netolygios.
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Atkūrimas
Problema Sprendimas Puslapis

Nuotraukose matosi 
ryškesni plotai.

Spauskite 1 arba 3, kad pasirinktumėte ekrane rodyti 
nuotraukos duomenis, arba pakeiskite Display mode 
(Ekrano režimo) nustatymus.

129, 163Vaizde matosi 
fotografavimo duomenys.
Atkuriant atsiranda 
diagrama.
Neatkuriamas NEF (RAW) 
vaizdas. Fotografija daryta nustačius vaizdo kokybę NEF+JPEG. 62

Atkuriant kai kurios 
nuotraukos nerodomos.

Pasirinkite All (Visos) skiltyje Playback folder (Atkūrimo 
aplankas). Žinokite, kad Current (Esama) parinktis 
automatiškai nustatoma, kai daroma nuotrauka. 

162

„Aukštos“ (portreto) 
nuotraukos rodomos kaip 
„plačios“ (kraštovaizdžio).

• Pasirinkite On (Įjungti) skiltyje Rotate tall (Pasukti 
vertikaliai). 163

• Nuotrauka padaryta pasirinkus Off (Išjungti) skiltyje 
Auto image rotation (Automatinis vaizdo sukimas).

205

• Fotoaparato orientacija buvo pakeista, kol 
nepertraukiamo atleidimo režimu buvo paspaustas 
užrakto atleidimo mygtukas. 

84

• Nuotrauka rodoma vaizdo peržiūroje. 128
• Fotografuojant fotoaparatas buvo nukreiptas aukštyn ar 

žemyn. 205

Nepavyksta ištrinti 
nuotraukos.

Nuotrauka apsaugota: panaikinkite apsaugą.
Atminties kortelė yra užfiksuota. 139

Rodomas pranešimas, kad 
atkuriamų vaizdų nėra.

Pasirinkite All (Visos) skiltyje Playback folder (Atkūrimo 
aplankas). Žinokite, kad Current (Esama) parinktis 
automatiškai nustatoma, kai daroma nuotrauka.

162

Nepavyksta pakeisti 
spausdinimo tvarkos.

Atminties kortelė yra pilna: ištrinkite nuotraukas.
Atminties kortelė yra užfiksuota. 35

Nepavyksta pasirinkti 
spausdintinos nuotraukos.

Nuotrauka padaryta NEF (RAW) formatu. Kurkite JPEG 
kopiją, naudodami NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
apdorojimas) ar perkelkite į kompiuterį ir spausdinkite, 
naudodami pridedamą programinę įrangą ar 
„Capture NX 2“.

150

Nuotrauka nerodoma 
televizoriuje. Pasirinkite tinkamą vaizdo režimą. 203

Nuotraukos nerodomos 
didelės raiškos vaizdo 
įrenginyje.

Patikrinkite, ar HDMI kabelis (galima įsigyti atskirai) yra 
prijungtas. 147

NEF (RAW) nuotraukos 
nerodomos „Capture NX“. Atnaujinti programą „Capture NX 2“. 240

Vaizdo dulkių šalinimo 
parinktis „Capture NX 2“ 
programoje neturi 
pageidaujamo efekto.

Vaizdo jutiklio valymas keičia dulkių padėtį ant žemus 
dažnius praleidžiančio filtro. Jei nuotraukos, kurios bus 
naudojamos su vaizdo dulkių šalinimo funkcija, jau 
įrašytos, neatlikite vaizdo jutiklio valymo, kol negausite 
dulkių šalinimo ataskaitos duomenų. Jei nuotraukos, kurios 
bus naudojamos su vaizdo dulkių šalinimo funkcija, jau 
įrašytos, neatlikite vaizdo jutiklio valymo, kol negausite 
dulkių šalinimo ataskaitos duomenų.

206
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n

Kita
Problema Sprendimas Puslapis

Neteisinga įrašymo data. Nustatykite fotoaparato laikrodį. 27

Negalima pasirinkti meniu 
elemento.

Kai kurios parinktys yra negalimos, kai nustatyti tam tikri 
parametrų deriniai arba kai įdėta atminties kortelė. 
Atminkite, kad Battery info (Informacija apie 
akumuliatorių) parinktis negalima, kai fotoaparatas 
maitinamas iš papildomo kintamosios srovės adapterio.

208
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Klaidų pranešimai
Šiame skyriuje išvardyti indikatoriai ir klaidų pranešimai, rodomi vaizdo ieškiklyje, 
valdymo pulte ir monitoriuje.

Indikatorius

Problema Sprendimas Puslapis
Valdymo 

pultas
Vaizdo 

ieškiklis
B

(blyksi)
Objektyvo diafragmos žiedas 
nenustatytas ties minimalia diafragma.

Nustatykite žiedą ties minimalia 
diafragma (didžiausias f numeris). 26

H d Akumuliatorius beveik iškrautas. Parenkite visiškai įkrautą atsarginį 
akumuliatorių. 34

H
(blyksi)

d
(blyksi)

• Akumuliatorius išsieikvojo. • Įkraukite arba pakeiskite 
akumuliatorių.

xviii, 22, 23

• Akumuliatoriaus naudoti negalima. • Naudokite „Nikon“ patvirtintą 
akumuliatorių ar susisiekite su 
įgaliotu jo atstovu.

• Visiškai išsikrovęs įkraunamas ličio 
jonų akumuliatorius ar trečiosios 
šalies akumuliatorius yra įdėtas 
arba į fotoaparatą, arba į papildomą 
MB-D80 akumuliatorių komplektą.

• Pakeiskite akumuliatorių arba jį 
įkraukite, jei įkraunamasis ličio jonų 
akumuliatorius yra išsikrovęs.

B
(blyksi) — Fotoaparato laikrodis nenustatytas. Nustatykite fotoaparato laikrodį. 27

F
(blyksi)

• Neprijungtas objektyvas. • Prijunkite „Nikkor“ objektyvą (ne 
IX). 230• Prijungtas objektyvas be 

procesoriaus: • Parinkite režimą M.

— J 
(blyksi)

Fotoaparatas negali fokusuoti 
automatiškai. Sufokusuokite rankiniu būdu. 59

q Objektas pernelyg ryškus; nuotraukos 
ekspozicija bus per ilga.

• Pasirinkite mažesnį ISO jautrumą. 74
• Naudokite papildomą neutralaus 

tankio (ND) filtrą.
240

• Veikiant ekspozicijos režimui:
S Padidinkite užrakto išlaikymą. 81
A Pasirinkite mažesnę diafragmą 

(didesnį f skaičių).
82

r Objektas pernelyg tamsus, nuotraukos 
ekspozicija bus per maža.

• Pasirinkite didesnį ISO jautrumą. 74
• Naudokite blykstę. 70
• Veikiant ekspozicijos režimui:

S Sumažinkite užrakto išlaikymą. 81
A Pasirinkite didesnę diafragmą 

(mažesnį f skaičių).
82

A
(blyksi)

A pasirinktas veikiant ekspozicijos 
režimui S.

Pakeiskite užrakto išlaikymą arba 
pasirinkite rankinį ekspozicijos režimą. 81, 83

&
(blyksi)

& pasirinktas veikiant ekspozicijos 
režimui S.

Pakeiskite užrakto išlaikymą arba 
pasirinkite rankinį ekspozicijos režimą. 81, 83

(blyksi)

N
(blyksi)

Papildomas blykstės įrenginys, kuris 
nepalaiko pridedamo ir nustatyto į TTL 
i-TTL blykstės valdiklio.

Pakeiskite blykstės režimo, taikomo 
papildomam blykstės įtaisui, 
nustatymą.

236
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— N
(blyksi)

Jei indikatorius mirksi 3 sek. po 
blykstės užsidegimo, nuotraukos 
ekspozicija gali būti per maža.

Peržiūrėkite nuotrauką ekrane; jei ji 
nepakankamai išlaikyta, sureguliuokite 
nustatymus ir mėginkite dar kartą.

128

n
(blyksi)

j
(blyksi)

Atminties nepakanka toliau įrašinėti 
nuotraukas, esant tokiems 
nustatymams, arba fotoaparatas 
išnaudojo rinkmenų ar aplankų 
numerius.

• Sumažinkite kokybę arba dydį.
• Ištrinkite nuotraukas.
• Įdėkite naują atminties kortelę.

62, 63
162
29

S m S No memory card (Nėra atminties 
kortelės).

Įdėkite naują atminties kortelę. 29

O
(blyksi) Fotoaparatas blogai veikia.

Atleiskite užraktą. Jei klaida lieka arba 
dažnai kartojasi, kreipkitės į „Nikon“ 
įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

—

Indikatorius

Problema Sprendimas PuslapisEkranas
Valdymo pultas/
vaizdo ieškiklis

No memory card (Nėra 
atminties kortelės). S/mS

Fotoaparatas negali 
aptikti atminties 
kortelės.

Išjunkite fotoaparatą ir 
patikrinkite, ar atminties 
kortelė tinkamai įdėta.

29

This memory card cannot 
be used (Šios atminties 
kortelės negalima naudoti). 
Card may be damaged 
(Kortelė gali būti 
sugadinta). Insert another 
card (Įdėkite kitą kortelę).

(,
) 
(blyksi)

Klaida bandant 
pasiekti atminties 
kortelę.

• Naudokite tinkamą kortelę. 242
• Patikrinkite, ar švarūs 

kontaktai. Jei kortelė 
sugadinta, kreipkitės į 
platintoją arba „Nikon“ 
atstovą.

—

Negalima sukurti 
naujo aplanko.

Ištrinkite rinkmenas arba 
įstatykite naują atminties 
kortelę.

29, 162

This card is not formatted. 
(Kortelė nesuformatuota). 
Format the card 
(Suformatuokite kortelę).

C
(blyksi)

Atminties kortelė 
nesuformatuota 
naudoti fotoaparate.

Formatuokite atminties 
kortelę arba įdėkite naują 
atminties kortelę.

29, 30

Folder contains no images 
(Aplanke nėra nuotraukų). —

Atkūrimui 
nepasirinkta jokių 
nuotraukų iš atminties 
kortelės ar aplanko (-
ų).

Pasirinkite aplanką, turintį 
nuotraukų, iš Playback 
folder (Atkūrimo aplankas) 
meniu arba įdėkite kitą 
atminties kortelę.

29, 162

All images are hidden 
(Visos nuotraukos 
paslėptos).

—
Visos nuotraukos 
šiame aplanke yra 
paslėptos.

Jokių nuotraukų negalima 
atkurti, kol nepasirinktas kitas 
aplankas arba nenaudojamas 
Hide image (Nuotraukų 
nerodyti), leidžiantis peržiūrėti 
bent vieną nuotrauką.

162

File does not contain image 
data (Rinkmenoje nėra 
vaizdinių duomenų).

—

Rinkmena buvo 
sukurta arba 
modifikuota naudojant 
kompiuterį arba 
kitokio modelio 
fotoaparatą, galbūt 
rinkmena sugadinta.

Rinkmenos negalima atkurti 
fotoaparate. —

Indikatorius

Problema Sprendimas Puslapis
Valdymo 

pultas
Vaizdo 

ieškiklis
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Memory card is locked 
(Atminties kortelė 
užfiksuota).
Slide lock to „write“ 
position (Nustatykite 
fiksatorių į „Write“ (įrašyti) 
padėtį).

(,
) 
(blyksi)

Atminties kortelė 
užfiksuota (apsaugota 
nuo įrašymo).

Nustatykite kortelės 
apsaugos nuo įrašymo 
jungiklį į „write“ (įrašyti) padėtį. 

31

Cannot select this file 
(Rinkmenos neįmanoma 
pasirinkti).

—

Atminties kortelėje 
nėra nuotraukų, 
kurias būtų galima 
retušuoti.

Nuotraukų, sukurtų su kitais 
įtaisais, retušuoti negalima. 209

No image for retouching.  
(Nėra nuotraukų, kurias 
būtų galima apdoroti).

—
Atminties kortelėje 
nėra NEF (RAW) 
nuotraukų.

Parinkite NEF (RAW) 
nuotraukas. 62

Check printer (Patikrinkite 
spausdintuvą). — Spausdintuvo klaida.

Patikrinkite spausdintuvą. 
Norėdami pratęsti, pasirinkite 
Continue (Tęsti) (jei yra 
galimybė).

150 *

Check paper (Patikrinkite 
popierių). —

Į spausdintuvą įdėtas 
netinkamo formato 
popierius.

Įdėkite tinkamo formato 
popierių ir pasirinkite 
Continue (Tęsti).

150 *

Paper jam (Įstrigo 
popierius). — Spausdintuve įstrigo 

popierius.
Ištraukite lapą ir pasirinkite 
Continue (Tęsti). 150 *

Out of paper (Nėra 
popieriaus). — Spausdintuve baigėsi 

popierius.

Įdėkite pasirinkto formato 
popierių ir pasirinkite 
Continue (Tęsti).

150 *

Check ink supply 
(Patikrinkite rašalą). — Rašalo klaida.

Patikrinkite rašalą. Norėdami 
pratęsti, pasirinkite Continue 
(Tęsti).

150 *

Out of ink (Nėra rašalo). — Spausdintuve baigėsi 
rašalas.

Pakeiskite rašalą ir pasirinkite 
Continue (Tęsti). 150 *

* Daugiau informacijos rasite spausdintuvo vadove.

Indikatorius

Problema Sprendimas PuslapisEkranas
Valdymo pultas/
vaizdo ieškiklis
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n

Priedas
Šis priedas skirtas tokioms temoms:
• Galimi ir numatytieji nustatymai ............................................................................ 258
• Atminties kortelės talpa ......................................................................................... 262
• Ekspozicijos programa.......................................................................................... 263
• Fotografavimo serijomis programos...................................................................... 264
• Blykstės valdymas................................................................................................. 265
• Galimi užrakto greičiai, kai naudojama integruota blykstė .................................... 265
• Diafragma, jautrumas ir blykstės diapazonas ....................................................... 266

Galimi ir numatytieji nustatymai
Šioje lentelėje pateikiami nustatymai, kuriuos kiekvienu režimu galima keisti:

i j k l m n o P S A M

Fotografavim
o m

eniu

Set Picture Control (Nustatykite nuotraukų 
kokybės reguliavimo režimą)  ✔  ✔  ✔  ✔

Image Quality (Vaizdo kokybė) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Image Size (Vaizdo dydis) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
White balance (Baltos spalvos balansas) 1  ✔  ✔  ✔  ✔
ISO Sensitivity Settings (ISO jautrumo 
nustatymai) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Active D-Lighting (Aktyvusis skaitmeninis 
apšvietimas)   ✔  ✔  ✔  ✔

Color Space (Spalvų erdvė)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Long exp. NR (Ilgos ekspozicijos triukšmo 
slopinimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

High ISO NR (Didelio ISO jautrumo nuotraukų 
triukšmo slopinimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Active Folder (Aktyvusis aplankas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

Multiple exposure (Daugkartinė ekspozicija) 1  ✔  ✔  ✔  ✔
Movie setting (Filmo nustatymai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

K
iti nustatym

ai

Shooting Mode (Fotografavimo režimas) 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Automatinio fokusavimo režimas 1  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔
Matavimas 1  ✔  ✔  ✔  ✔
Lanksčioji programa 1  ✔  
Automatinės ekspozicijos fiksavimas 1  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
Ekspozicijos kompensavimas 1  ✔  ✔  ✔  ✔
Kadrų serijos 1  ✔  ✔  ✔  ✔
Blykstės režimas 1  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2, 3  ✔ 2, 3  ✔ 2  ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔
Matavimas 1  ✔  ✔  ✔  ✔

C
ustom

 settings 
(Pasirenkam

i nustatym
ai)

4

a1: AF-area mode (Automatinio fokusavimo 
srities režimas)  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔

a2: Center focus point (Centrinis fokusavimo 
taškas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a3: Built-in AF-assist illumination (Integruotas AF 
pagalbinis apšvietimas)  ✔ ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a4: AF point illumination (AF taško apšvietimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
a5: Focus point wrap-around (Fokusavimo taško 
parinkimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a6: AE-L/AF-L, for MB-D80 (AE-L/AF-L, skirta 
MB-D80)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

a7: Live view autofocus (Tiesioginės peržiūros 
automatinis fokusavimas) 1  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔ 2  ✔  ✔  ✔  ✔
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C
ustom

 settings (Pasirenkam
i nustatym

ai)
4

b1: EV Steps for Exposure Cntrl. (Ekspozicijos 
valdymas EV žingsniais)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

b2: Easy exposure compensation (Paprastas 
ekspozicijos kompensavimas)  ✔  ✔  ✔  ✔

b3: Center-weighted area (Centruota sritis)  ✔  ✔  ✔  ✔
b4: Fine tune optimal exposure (Optimalios 
ekspozicijos tikslinimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c1: Shutter-release button AE-L (Užrakto 
atleidimo mygtukas AE-L)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c2: Auto meter-off delay (Automatinio matavimo 
išjungimo uždelsimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c3: Self-timer (Automatinis laikmatis)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
c4: Monitor off delay (Ekrano išsijungimo 
uždelsimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

c5: Remote on duration (Nuotolinis trukmės 
nustatymas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d1: Beep (Pypsėjimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d2: Viewfinder grid display (Vaizdo ieškiklio 
tinklelio ekranėlis)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d3: ISO display and adjustment (ISO ekranėlis ir 
nustatymai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d4: Viewfinder warning display (Vaizdo ieškiklio 
įspėjimų ekranėlis)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d5: Screen Tips (Ekrano patarimai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d6: CL mode shooting speed (CL režimo 
fotografavimo greitis)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d7: File number sequence (Rinkmenų numerių 
seka)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d8: Shooting info display (Fotografavimo 
informacijos ekranas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d9: LCD illumination (LCD apšvietimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
d10: Exposure delay mode (Ekspozicijos 
atidėjimo režimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

d11: Flash warning (Įspėjimas apie blykstę)  ✔  ✔  ✔  ✔
d12: MB-D80 Battery Type (MB-D80 
akumuliatoriai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

e1: Flash shutter speed (Blykstės išlaikymas)  ✔  ✔  ✔  ✔
e2: Flash cntrl for built-in flash (Integruotos 
blykstės valdymo režimas)  ✔  ✔  ✔  ✔

e3: Modeling flash (Modeliuojanti blykstė)  ✔  ✔  ✔  ✔
e4: Auto bracketing set (Automatinės kadrų 
serijos)  ✔  ✔  ✔  ✔

e5: Auto FP (Automatinė FP)  ✔  ✔  ✔  ✔
e6: Bracketing order (Kadrų serijų tvarka)  ✔  ✔  ✔  ✔
f1: D switch (jungiklis)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
f2: OK button (shooting mode) (Mygtukas 
„GERAI“) (fotografavimo režimas)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f3: Assign FUNC. button (Priskirti mygtuką 
FUNC.)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f4: Assign AE-L/AF-L button (Mygtuko AE-L/AF-L 
funkcija)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f5: Custom command dials (Pasirinktinių 
komandų ratukai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

f6: No memory card? (Nėra atminties kortelės?)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔
f7: Reverse indicators (Eigos indikatoriai)  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔

1 Atstatyti iš naujo spaudžiant du mygtukus (75 p.). 
2 Atstatyti, komandinį ratuką pasukant iki naujo nustatymo.
3 Galima tik naudojant papildomas blykstes. 
4 Atstatyti per pasirenkamą nustatymą A (Reset custom settings (Atstatyti pasirinktinius nustatymus)). 

i j k l m n o P S A M
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Šie numatytieji nustatymai yra atkuriami pasirenkamu nustatymu A (Reset custom 
settings (Atstatyti pasirinktinius nustatymus); lentelėje pateikiami numatytieji 
nustatymai, skirti P, S, A ir M režimams). Dviejų mygtukų paspaudimu atkuriamo nustatymų 
sąrašo žr. 172 p.

Parinktis Numatytoji
a1: AF-area mode (Automatinio fokusavimo srities režimas) Auto-area (Automatinis srities)
a2: Center focus point (Centrinis fokusavimo taškas) Normal zone (Normali sritis)
a3: Built-in AF-assist illumination (Integruotas AF pagalbinis 
apšvietimas) On (Įjungta)

a4: AF point illumination (AF taško apšvietimas) Auto (Automatinė)
a5: Focus point wrap-around (Fokusavimo taško parinkimas) No wrap (Neapsupti)
a6: AE-L/AF-L, for MB-D80 (AE-L/AF-L, skirta MB-D80) AE/AF lock (AE / AF fiksavimas)
a7: Live view autofocus (Tiesioginės peržiūros automatinis 
fokusavimas) Wide area (Plati sritis)

b1: EV Steps for Exposure Cntrl. (Ekspozicijos valdymas EV 
žingsniais) 1/3 step (1/3 padalos)

b2: Easy exposure compensation (Paprastas ekspozicijos 
kompensavimas) Išjungta

b3: Center-weighted area (Centruota sritis) φ 8 mm
b4: Fine tune optimal exposure (Optimalios ekspozicijos tikslinimas) No (Ne)
c1: Shutter-release button AE-L (Užrakto atleidimo mygtukas AE-L) Off (Išjungta)
c2: Auto meter-off delay (Automatinio matavimo išjungimo uždelsimas) 6 s
c3: Self-timer (Automatinis laikmatis)

Self-timer delay (Automatinio laikmačio delsa) 10 s
Number of shots (Kadrų skaičius) 1

c4: Monitor off delay (Ekrano išsijungimo uždelsimas)
Playback (Atkūrimas) 10 s
Menus (Meniu) 20 s
Shooting info display (Fotografavimo informacijos ekranas) 10 s
Image review (Vaizdo peržiūra) 4 s

c5: Remote on duration (Nuotolinis trukmės nustatymas) 1 min
d1: Beep (Pypsėjimas) On (Įjungta)
d2: Viewfinder grid display (Vaizdo ieškiklio tinklelio ekranėlis) Off (Išjungta)

d3: ISO display and adjustment (ISO ekranėlis ir nustatymai) Show frame count (Parodyti kadrų 
skaitiklį)

d4: Viewfinder warning display (Vaizdo ieškiklio įspėjimų ekranėlis) On (Įjungta)
d5: Screen Tips (Ekrano patarimai) On (Įjungta)
d6: CL mode shooting speed (CL režimo fotografavimo greitis) 3 fps (3 kadrai per sekundę)
d7: File number sequence (Rinkmenų numerių seka) Off (Išjungta)
d8: Shooting info display (Fotografavimo informacijos ekranas) Auto (Automatinė)
d9: LCD illumination (LCD apšvietimas) Off (Išjungta)
d10: Exposure delay mode (Ekspozicijos atidėjimo režimas) Off (Išjungta)
d11: Flash warning (Įspėjimas apie blykstę) On (Įjungta)
d12: MB-D80 Battery Type (MB-D80 akumuliatoriai) LR6 (AA alkaline) (LR6 (AA šarminiai)
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e1: Flash shutter speed (Blykstės išlaikymas) 1/60 s
e2: Flash cntrl for built-in flash (Integruotos blykstės valdymo režimas) TTL
e3: Modeling flash (Modeliuojanti blykstė) Off (Išjungta)
e4: Auto bracketing set (Automatinės kadrų serijos) AE & flash (AE ir blykstė)
e5: Auto FP (Automatinė FP) Off (Išjungta)

e6: Bracketing order (Kadrų serijų tvarka) MTR > under > over 
(MTR > po > virš)

f1: D switch (jungiklis) LCD backlight (LCD apšvietimas) (D)
f2: OK button (shooting mode) (Mygtukas „GERAI“) (fotografavimo 
režimas)

Select center focus point (Parinkite 
centrinio fokusavimo tašką)

f3: Assign FUNC. button (Priskirti mygtuką FUNC.) FV lock (FV fiksavimas)
f4: Assign AE-L/AF-L button (Mygtuko AE-L/AF-L funkcija) AE/AF lock (AE / AF fiksavimas)
f5: Custom command dials (Pasirinktinių komandų ratukai)

Reverse rotation (Atbulinis sukimas) No (Ne)
Change Main/Sub (Pakeisti pagr./papild.) Off (Išjungta)
Menus and playback (Meniu ir atkūrimas) On (Įjungta)

f6: No memory card? (Nėra atminties kortelės?) Release locked (Užrakinta)
f7: Reverse indicators (Eigos indikatoriai)

Parinktis Numatytoji
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Atminties kortelės talpa
Šioje lentelėje pateikiamas apytikslis nuotraukų, kurios gali būti laikomos 2 GB 
„Panasonic Pro HIGH SPEED“ kortelėje skaičius, kai nustatyta skirtinga nuotraukų 
kokybė ir dydžio nustatymai.

A Pasirenkamas nustatymas d6: CL mode shooting speed (CL režimo fotografavimo 
greitis) (182 p.)

Maksimalus skaičius nuotraukų, kurias galima padaryti vienoje serijoje, gali būti nustatytas nuo 1 iki 
4.

Vaizdo kokybė
Image size (Vaizdo 

dydis)
Rinkmenos dydis 1 Nuotraukų 

skaičius 1 Buferio talpa 2

NEF +
JPEG fine (JPEG 

puiki) 3

L 16,9 MB 89 7
M 14,4 MB 104 7
S 12,4 MB 118 7

NEF +
JPEG normal (JPEG 

normali) 3

L 13,9 MB 106 7
M 12,6 MB 116 7
S 11,6 MB 124 7

NEF +
JPEG basic (JPEG 

elementari) 3

L 12,3 MB 118 7
M 11,7 MB 123 7
S 11,2 MB 128 7

NEF (RAW) — 10,8 MB 133 9

JPEG fine (JPEG 
puiki)

L 6,0 MB 271 25
M 3,4 MB 480 100
S 1,6 MB 1000 100

JPEG normal (JPEG 
normali)

L 3,0 MB 539 100
M 1,7 MB 931 100
S 0,8 MB 2000 100

JPEG basic (JPEG 
elementari)

L 1,5 MB 1000 100
M 0,9 MB 1800 100
S 0,4 MB 3800 100

1 Visi skaičiai yra apytiksliai. Vaizdo dydis priklauso nuo įrašomo vaizdo motyvo.
2 Maksimalus skaičius ekspozicijų, kurias galima išsaugoti atminties buferyje. Sumažėja, jei ISO jautrumas 

nustatytas ties P ar daugiau, High ISO NR (Didelio ISO jautrumo triukšmo slopinimas) yra įjungtas, kai ISO 
jautrumas nustatytas prie 800 ar daugiau, taip pat įjungtas ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas ar aktyvus 
skaitmeninis apšvietimas.

3 Nuotraukų dydžiai parenkami tik JPEG nuotraukoms. NEF (RAW) nuotraukų dydis negali būti keičiamas. 
Rinkmenos dydis yra bendras NEF (RAW) ir JPEG nuotraukoms. 



263

n

Ekspozicijos programa
Užprogramuoto automatinio režimo ekspozicijos programa parodyta grafike toliau:

Maksimali ir minimali EV vertės skiriasi atsižvelgiant į ISO jautrumą; pirmiau pateiktame 
grafike laikomasi prielaidos, kad ISO jautrumas atitinka ISO 200. Jei naudojamas 
matricos matavimas, didesnės kaip 171/3 EV vertės yra sumažinamos iki 171/3 EV.

 F (objektyvo židinio ilgis) ≤ 55 mm
 55mm < F ≤ 135 mm
 135 mm < F

D
iafragm

a

Užrakto išlaikymas

f1

f1,4

f2

f2,8

f4

f5,6

f8

f11

f16

f22

f32

f1
,4

 −
 f2

2
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Fotografavimo serijomis programos
Nuotraukų skaičius ir fotografavimo serijomis žingsnis yra rodomi valdymo pulte tokiu 
būdu: 

❚❚ Kadrų serijų eigos indikatorius ir kadrų skaičius 

❚❚ Fotografavimo serijomis, naudojant skirtingas ekspozicijas, 
žingsnis 

Kadrų skaičius Progreso 
indikatorius Aprašymas

3 kadrai: nepakeista, neigiama, teigiama *

2 kadrai: nepakeista, teigiama
2 kadrai: nepakeista, neigiama *

* Tvarka, kai Under (po) > MTR > over (virš) yra parenkama pasirenkamam nustatymui e6 (Bracketing order 
(Fotografavimo serijomis tvarka)) gali būti neigiama, nekeičiama, teigiama (trys kadrai) ar neigiama, nekeičiama 
(du kadrai). 

Automatinė ekspozicija ir fotografavimas serijomis su blykste
Baltos spalvos 

balanso ekspozicijos 
serijos

„EV Steps for Exposure Cntrl. 
(Ekspozicijos valdymas EV 

žingsniais)“ nustatyta ties 1/3 EV

„EV Steps for Exposure Cntrl. 
(Ekspozicijos valdymas EV 

žingsniais)“ nustatyta ties 1/2 EV
Ekranas Žingsnis Ekranas Žingsnis Ekranas Žingsnis

0 1/3 EV 1 1/2 EV B 1
2 2/3 EV 3 1 EV 8 2
3 1 EV 5 11/2 EV 9 3
4 1 1/3 EV 7 2 EV
6 1 2/3 EV
7 2 EV

Kadrų skaičius Fotografavimo serijomis, 
naudojant skirtingas 
ekspozicijas, žingsnis 

Kadrų serijų eigos 
indikatorius
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Blykstės valdymas
Šie blyksčių valdymo tipai galimi, kai drauge naudojamas objektyvas su procesoriumi ir 
integruota blykstė ar papildomos SB-900, SB-800 ar SB-600 blykstės (73, 234 p.).

• i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam SLR: 
blykstės išvestis yra reguliuojama natūraliam balansui tarp pagrindinio objekto ir fono 
išgauti.

• Standartinė i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė, skirta 
skaitmeniniam SLR: blykstės išvestis yra reguliuojama, atsižvelgiant į pagrindinį 
objektą; į fono šviesumą neatsižvelgiama. Rekomenduojama naudoti kadrams, 
kuriuose pagrindinis objektas užgožia foną, arba kai naudojamas ekspozicijos 
kompensavimas. 

Standartinės i-TTL blykstės valdymas yra naudojamas su taškiniu matavimu arba kai 
pasirinkta papildoma blykstė. Kitais atvejais naudojama i-TTL balansuota detalių 
paryškinimo blykstė, skirta skaitmeniniam SLR. 

Galimi užrakto greičiai, kai naudojama integruota 
blykstė 
Toliau pateikiami užrakto greičiai galimi naudojant integruotą blykstę, kai nenaudojamas 
vibracijos mažinimas.

Režimas Užrakto išlaikymas Režimas Užrakto išlaikymas
i, k, P *, A * 1/200–1/60 sek. o 1/200–1 sek. 

n 1/200–1/125 sek. S, M 1/200–30 sek. 
* Mažiausias užrakto greitis, galimas nustatyti parenkamam nustatymui e1 (Flash shutter speed (Blykstės 

užrakto greitis)). Blykstė vis dar veiks, jei užrakto greitis bus mažas (30 s), kai nustatyta lėta sinchronizacija. 
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Diafragma, jautrumas ir blykstės diapazonas
Blykstės diapazonas keičiasi priklausomai nuo jautrumo (ISO atitikmuo) ir diafragmos.

Kai fotoaparatas veikia vienu iš toliau  nurodytų režimų, maksimali diafragma (minimalus 
f skaičius) yra ribojama priklausomai nuo ISO jautrumo, kai naudojama integruota 
blykstė:

Per kiekvieną jautrumo didinimo pakopą (pvz., nuo 200 iki 400) diafragma stabdoma 
žemyn puse f stabdymo. Jei objektyvo maksimali diafragma yra mažesnė nei nurodyta 
pirmiau, maksimali diafragmos vertė yra maksimali objektyvo diafragma. 

Diafragma, kai ISO ekvivalentas yra Diapazonas
200 400 800 1600 3200 M
1,4 2 2,8 4 5,6 1,0–8,5
2 2,8 4 5,6 8 0,7–6,1

2,8 4 5,6 8 11 0,6–4,2
4 5,6 8 11 16 0,6–3,0

5,6 8 11 16 22 0,6–2,1
8 11 16 22 32 0,6–1,5
11 16 22 32 — 0,6–1,1
16 22 32 — — 0,6–0,8

Režimas
Maksimali diafragma, kai ISO jautrumas yra

200 400 800 1600 3200 
P, i, k, o 2,8 3,3 4 4,8 5,6

n 5,6 6,7 8 9,5 11
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Specifikacijos
❚❚ Nikon D90 skaitmeninis fotoaparatas
Tipas

Tipas Vieno objektyvo atspindimasis skaitmeninis fotoaparatas su keičiamais 
objektyvais

Objektyvo stovas „Nikon“ F stovas (su AF jungtimi ir AF kontaktais)
Efektyvus 
nuotraukos kampas Apie 1,5 × objektyvo židinio ilgio („Nikon DX“ formatas)

Efektyvieji pikseliai
Efektyvieji pikseliai 12,3 milijono
Vaizdo jutiklis
Vaizdo jutiklis 23,6 × 15,8 mm CMOS jutiklis
Iš viso pikselių 12,9 milijono
Dulkių mažinimo 
sistema

Vaizdo jutiklio valymas, vaizdo dulkių šalinimo atskaitiniai duomenys (reikia 
papildomos „Capture NX 2“ programinės įrangos)

Laikymas
Vaizdo dydis 
(pikseliais)

• 4 288 × 2 848 (L) • 3 216 × 2 136 (M)
• 2 144 × 1 424 (S)

Rinkmenų formatas • NEF (RAW)
• JPEG: JPEG pagrindinis, suderinamas su puikiu (apytiksliai 1 : 4), standartiniu 

(apytiksliai 1 : 8) arba elementariuoju (apytiksliai 1 : 16) glaudinimu „Size 
priority“ (Dydžio pirmumas);

• NEF (RAW)+JPEG: viena nuotrauka, įrašyta NEF (RAW) ir JPEG formatais
Nuotraukos kokybės 
reguliavimo sistema

Galima rinktis iš standartinio, neutralaus, ryškaus, vienspalvio, peizažo ir 
portretinio (Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Landscape, Portrait) 
nustatymo; galima išsaugoti iki devynių pasirinktų nuotraukų kokybės reguliavimo 
elementų.

Laikmena SD (apsaugotos skaitmeninės) atminties kortelės, suderinamas su SDHC
Rinkmenų sistema DCF („Design Rule for Camera File System“) 2.0, DPOF (skaitmeninės 

spausdinimo tvarkos formatas), „Exif 2.21“ (keičiamas vaizdo rinkmenų formatas 
skaitmeniniams nejudamiems fotoaparatams), „PictBridge“

Vaizdo ieškiklis
Vaizdo ieškiklis Akių lygio, penkiaprizmis, vieno objektyvo, veidrodinis vaizdo ieškiklis
Kadro aprėptis Apie 96 % horizontaliai ir 96 % vertikaliai
Didinimas Apie 0,94 × (50 mm f/1,4 objektyvas su nustatyta begalybe, –1,0 m–1)
Stebėjimo taškas 19,5 mm (–1,0 m–1)
Dioptrijų 
reguliavimo valdiklis –2 –+1 m–1

Fokusavimo 
ekranas

B tipo „BriteView“ ryškiu matiniu ekranu „Mark II“ AF srities rėmeliu (gali būti 
rodomas kadrų tinklelis)

Atspindžio veidrodis Spartusis grįžimas
Ryškumo gylio 
peržiūros

Paspaudus ryškumo gylio peržiūros mygtuką, objektyvo diafragma sustabdoma 
ties naudotojo pasirinkta reikšme (A ir M režimai) arba ties fotoaparato pasirinkta 
reikšme (kiti režimai)

Objektyvo 
diafragma Su momentiniu grįžimu, valdoma elektroniniu būdu
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Objektyvas
Suderinami 
objektyvai

• „DX AF Nikkor“: palaikomos visos funkcijos
• G arba D tipo AF „Nikkor“: palaikomos visos funkcijos (PC „Micro-Nikkor“ tam 

tikrų funkcijų nepalaiko). IX „Nikkor“ objektyvų naudoti negalima.
• Kiti AF „Nikkor“: palaikomos visos funkcijos, išskyrus 3D spalvinį matricos 

matavimą II. F3AF objektyvai nepalaikomi.
• AI-P „Nikkor“: palaikomos visos funkcijos, išskyrus 3D spalvinį matricos matavimą II.
• Be procesorių: automatinis fokusavimas nepalaikomas. Gali būti naudojama 

ekspozicijos režimu M, tačiau eksponometras neveiks. Elektroninis diapazono 
ieškiklis gali būti naudojamas, jei maksimali objektyvo diafragma yra f/5,6 ar daugiau.

Užraktas
Tipas Elektroniniu būdu valdomas, vertikaliai judantis, židinio plokštumos užraktas
Greitis 1/4000 – 30 s žingsniais 1/3 arba 1/2 EV, lemputė
Flash Sync Speed 
(Blykstės 
sinchronizavimo 
greitis)

X=1/200 sek; sinchronizuoja su užraktu ties 1/200 s ar lėčiau.

Release (Atleisti)
Atleidimo režimas 8 (vieno kadro), ! (nepertraukiamas lėtas), 9 (nepertraukiamas spartus), $ 

(automatinis laikmatis), " (uždelstas nuotolinis), # (greitos reakcijos)
Kadrų keitimosi 
sparta

9 : iki 4, 5 kadrų per sekundę (fps)
! : 1–4 kadrai per sekundę (fps)

Automatinis laikmatis Galima pasirinkti 2, 5, 10 ir 20 sek. trukmę
Ekspozicija
Matavimas TTL ekspozicijos matavimas, naudojant 420 segmentų RGB jutiklį.
Matavimo būdas • Matrica: 3D spalvinis matricos matavimas II (G ir D tipo objektyvai); spalvinis 

matricos matavimas II (kiti objektyvai su procesoriumi)
• Centruotas: 75 % reikšmės suteikta 6, 8, ar 10 mm apskritimui kadro centre
• Taškinis: matuoja 3,5 mm apskritimą (apie 2 % kadro) aktyvios židinio srities 

centre
Diapazonas (ISO 100, 
f/1,4 objektyvas, 
20 °C)

• Matricinis arba centruotas matavimas: 0–20 EV
• Taškinis matavimas: 2–20 EV

Ekspozicijos 
matuoklio derinimas Procesorius

Režimas Automatiniai režimai (i auto (automatinis); j auto (flash off)) (automatinis su 
išjungta blykste); nuotraukų režimai (k portrait (portretinis/vertikalus); 
l landscape (peizažo); n macro close-up (stambus planas); m sports (sporto); 
o night portrait (naktinio matymo, portretinis/vertikalus); užprogramuotas 
automatinis su lanksčiąja programa (P); automatinis užrakto pirmumas (S); 
automatinis diafragmos pirmumas (A); rankinis (M):

Ekspozicijos 
kompensavimas –5 – +5 EV, žingsniais po 1/3 arba 1/2 EV

Fotografavimas 
serijomis su 
skirtingomis 
ekspozicijomis

2 ar 3 kadrai žingsniais po 1/3, 1/2, 2/3, 1 ar 2 EV

Blykstės keičiamos 
reikšmės 2 ar 3 kadrai žingsniais po 1/3, 1/2, 2/3, 1 ar 2 EV

Baltos spalvos 
balanso ekspozicijos 
serijos

2 ar 3 kadrai žingsniais po 1, 2 ar 3

ADL kadrų serija 2 kadrai
Ekspozicijos 
fiksavimas Ryškumas užfiksuotas ties aptikta verte AE-L/AF-L mygtuku
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ISO jautrumas 
(rekomenduojamas 
ekspozicijos 
koeficientas)

ISO 200 – 3200 žingsniais po 1/3 EV. Galima taip pat nustatyti apie 0,3, 0,7 ar 1 EV 
(ISO 100 atitikmuo) mažiau kaip ISO 200 ar apie 0,3, 0,7 ar 1 EV (ISO 6400 atitikmuo) 
daugiau kaip ISO 3200.

Active D-Lighting 
(Aktyvusis 
skaitmeninis 
apšvietimas)

Galima pasirinkti iš Auto (Automatinis), Extra high (Ypač aukštas), High (Aukštas), 
Normal (Normalus), Low (Žemas) arba Off (Išjungti)

Židinys
Autofocus 
(Automatinis 
fokusavimas)

„Nikon Multi-CAM 1000“ automatinio fokusavimo modulis su TTL fazės aptikimu, 
11 fokusavimo taškų (įskaitant kryžminius jutiklius) ir AF pagalbinio apšvietimo 
lemputė (diapazonas maždaug 0,5–3 m)

Aptikimo 
diapazonas –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Automatinis 
objektyvas

• Automatinis fokusavimas (AF): tiesioginis vienkartinis pagalbinis automatinis 
fokusavimas (AF-S); nepertraukiamas pagalbinis automatinis fokusavimas AF 
(AF-C); automatinis AF-S/AF-C pasirinkimas (AF-A); nuspėjamojo židinio sekimas 
įjungtas automatiškai, pagal subjekto padėtį

• Rankinis (M): galima naudoti elektroninį eksponometrą.
Fokusavimo taškas Galima pasirinkti iš 11 fokusavimo taškų
Automatinio 
fokusavimo srities 
režimas

Vienos srities automatinis fokusavimas, dinaminės srities automatinis 
fokusavimas, 3D sekimas (11 taškų)

Židinio fiksavimas Židinį galima užfiksuoti, iki pusės paspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką 
(pavienis automatinis fokusavimas) arba paspaudžiant mygtuką AE-L/AF-L

Ekspozicija
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Blykstė
Integruota blykstė i, k, n, o : automatinė blykstė po atsidarymo

P, S, A, M: rankinis atsidarymas, atleidus mygtuką 
Nurodantysis 
skaičius (m) prie 
20 °C

• Prie ISO 200: Apie 17, 18 su rankiniu būdu valdoma blykste
• Prie ISO 100: Apie 12, 13 su rankiniu būdu valdoma blykste

Blykstės valdymas • TTL: i-TTL subalansuota detalių paryškinimo blykstė ir standartinė i-TTL 
blykstė skaitmeniniam SLR, naudojanti 420 segmentų RGB jutiklį, galima su 
integruota blykste ir SB-900, SB-800, SB-600 arba SB-400.

• Automatinė diafragma: galima tik su SB-900, SB-800 ir su objektyvu, turinčiu 
procesorių.

• Ne TTL automatinis: tinkamos blykstės SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 ir SB-
22s.

• Diapazono pirmenybė, nustatoma rankiniu būdu: galima tik su SB-900, 
SB-800.

Blykstės režimas • i, k, n: automatinis, automatinis su raudonų akių efekto mažinimu; detalių 
paryškinimas ir raudonų akių efekto mažinimas galimas su papildomis 
blykstėmis

• o: automatinis lėtas sinchronizavimas, automatinis lėtas sinchronizavimas su 
raudonų akių efekto mažinimu; automatinis lėtas sinchronizavimas, 
automatinis lėtas sinchronizavimas su raudonų akių efekto mažinimu galimas 
su papildomomis blykstėmis

• l, m: detalių paryškinimas ir raudonų akių efekto mažinimas galimas su 
papildomis blykstėmis

• P, A: blykstė, užpakalinė užsklanda su lėtu sinchronizavimu, automatinis lėtas 
sinchronizavimas, automatinis lėtas sinchronizavimas su raudonų akių efekto 
mažinimu, raudonų akių efekto mažinimas

• S, M: detalių paryškinimo, užpakalinės diafragmos sinchronizacija, raudonų akių 
efekto mažinimas

Blykstės 
kompensavimas –3 – +1 EV, žingsniais po 1/3 arba 1/2 EV

Blykstės parengties 
lemputė

Užsidega, kai visiškai įsikrauna integruota blykstė arba papildomos blykstės, 
tokios kaip SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX arba 
SB-50DX; blyksi apie 3 s blykstei suveikus visa galia i-TTL arba automatiniame 
diafragmos režimuose.

Priedų kontaktinė 
jungtis Standartinė ISO 518 kontaktinė blykstės jungtis su apsauginiu fiksatoriumi

„Nikon“ kūrybingo 
apšvietimo sistema 
(CLS)

Patobulintas belaidis apšvietimas palaikomas integruotos blykstės, SB-900, 
SB-800 arba SU-800 valdikliu ir SB-900, SB-800, SB-600 arba SB-R200 
nuotoliniu valdikliu; automatinis didelio greičio sinchronizacijos režimas ir 
apšvietimo modeliavimas su CLS suderinamomis blykstėmis, išskyrus SB-400; 
spalvinės blykstės informacinis ryšys ir FV fiksatorius su visomis CLS tinkamomis 
blykstėmis

Baltos spalvos balansas
Baltos spalvos 
balansas

Automatinis (TTL baltos spalvos balansas su pagrindiniu vaizdo jutikliu ir 420 
segmentų RGB jutikliu); 12 rankinių režimų su tiksliuoju reguliavimu; spalvos 
temperatūros nustatymas; išankstinis baltos spalvos balansas; fotografavimas 
serijomis su skirtingomis baltos spalvos balanso reikšmėmis

Tiesioginis vaizdas
AF režimai Veido aptikimo pirmumas, plati sritis, normali sritis 
Autofocus 
(Automatinis 
fokusavimas)

Automatinis fokusavimas, nustatant kontrastą bet kur kadre (fotoaparatas 
automatiškai parenka fokusavimo tašką, kai nustatytas veido aptikimo 
automatinis fokusavimas) 
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Filmas
Vaizdo dydis 
(pikseliais)

• 1 280 × 720/24 pikselių
• 320 × 216/24 pikselių

• 640 × 424/24 pikselių

Rinkmenų formatas AVI
Glaudinimas „Motion-JPEG“
Ekranas
Ekranas 3 colių, apytiksliai 920k taškų (VGA), žemos temperatūros polisilikono TFT LCD 

su 170 ° matymo kampu, apie 100 % kadro padengimas bei ryškumo 
reguliavimas

Atkūrimas
Atkūrimas Atkūrimas visu dydžiu arba sumažinus (4, 9 arba 72 nuotraukos arba 

kalendorius), atkūrimo mastelio keitimas, filmo atkūrimas, „Pictmotion“, rodymas 
skaidrėmis, histograminis ekranas, paryškinimai, automatinis vaizdo apvertimas ir 
vaizdo komentarai (iki 36 raidžių)

Sąsaja
USB Didelės spartos USB
Vaizdo išvestis Galima pasirinkti NTSC ir PAL; nuotraukos gali būti žiūrimos per išorinį prietaisą, 

kai fotoaparato ekranas įjungtas
HDMI išvestis C tipo HDMI jungtis; fotoaparato ekranas išsijungia, kai prijungiamas HDMI laidas.
Priedų prijungimo 
lizdas

Nuotolinis kabelis: MC-DC2 (įsigyjama atskirai)
GPS blokas: GP-1 (įsigyjama atskirai)

Palaikomos kalbos
Palaikomos kalbos Kinų (supaprastinta ir tradicinė), olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, 

japonų, korėjiečių, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų 
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• Jei nenurodyta kitaip, visi skaičiai taikomi fotoaparatui su visiškai įkrautu akumuliatoriumi, veikiančiam 
aplinkos temperatūroje 20 °C.

• „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.

Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus Vienas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius EN-EL3e
Akumuliatorių 
paketas

Papildoma ypač galinga blykstė MB-D80 su vienu ar dviem įkraunamais 
akumuliatoriais „Nikon“ EN-EL3e arba šešiais šarminiais AA, NiMH, ličio arba 
nikelio mangano akumuliatoriais; AA baterijos (įsigyjamos atskirai); naudojant AA 
baterijas reikalingas papildomas MS-D200 baterijų laikiklis.

Kintamosios srovės 
adapteris EH-5a arba EH-5 AC adapteris (galima įsigyti atskirai)

Trikojo lizdas
Trikojo lizdas 1/4 col. (ISO 1222)
Matmenys / svoris
Matmenys 
(plotis × aukštis × il
gis)

Apytiksliai 132 × 103 × 77 mm

Svoris Apytiksliai 620 g be akumuliatoriaus, atminties kortelės, korpuso dangtelio ar 
ekrano dangtelio

Darbinė aplinka
Temperatūra 0–40 °C
Drėgmė Mažesnė nei 85 % (be kondensacijos)

MH-18a spartusis kroviklis
Vardinė tiekiama 
galia AC 100–240 V (50/60 Hz)

Vardinė išėjimo galia DC 8,4 V/900 mA
Palaikomi 
akumuliatoriai „Nikon“ EN-EL3e įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Krovimo laikas Apytiksliai 2 valandos ir 15 minučių, kai akumuliatorius iki galo išeikvotas
Darbinė temperatūra 0–40 °C
Matmenys 
(plotis × aukštis × il
gis)

Apytiksliai 90 × 35 × 58 mm

Laido ilgis Apie 1800 mm
Svoris Apytiksliai 80 g be maitinimo kabelio
EN-EL3e įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
Tipas Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
Vardinė galia 7,4 V/1500 mAh
Matmenys 
(plotis × aukštis × il
gis)

Apytiksliai 39,5 × 56 × 21 mm

Svoris Apytiksliai 80 g be kontakto dangtelio
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K žiedai (visų tipų), BR-4 automatiniai žiedai, žemiau pateikiami priedai (visų tipų) ir SX-1 jungiamieji 
žiedai. Gali būti ir kitų nesuderinamų priedų. Žiūrėkite priedų naudojimo instrukciją.

AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR objektyvas
Tipas G tipo AF-S DX „Zoom-NIKKOR“ VR objektyvas su integruotu procesoriumi 

arba „Nikon“ jungiamuoju kaiščiu
Fotoaparatai, su kuriais 
naudojami šie 
objektyvai

„Nikon“ skaitmeniniai SLR fotoaparatai (DX formatas)

Židinio nuotolis 18–105 mm
Maksimali diafragma f/3,5–5,6
Konstrukcija 15 elementų 11 grupių (įskaitant 1 ED stiklinį elementą ir 1 asferinį elementą)
Nuotraukos kampas 76 °–15 ° 20 ´
Židinio ilgio skalė (mm) 18, 24, 35, 50, 75, 105
Informacija apie nuotolį Išvestis į fotoaparatą
Mastelio keitimo 
valdymas Mastelio keitimas reguliuojant atskirą mastelio ratuką

Fokusavimas Automatinis fokusavimas, naudojant tylų ultragarsinį variklį; Rankinis 
fokusavimas rankinis fokusavimas galimas, kai A-M jungiklis nustatytas ties A 
ar M. Židinys gali būti reguliuojamas sukant objektyvo fokusavimo žiedą, kai 
židinys užfiksuotas vienkartinio automatinio fokusavimo padėtyje. 
Nenaudokite fokusavimo žiedo, kol fotoaparatas fokusuojamas. 

Vibracijos sumažinimas Objektyvų keitimo metodas naudojant garsinės ritės variklius (VCM)
Arčiausias židinio 
nuotolis 0,45 m visuose vaizdo mastelio pakeitimo nustatymuose

Diafragma Septynių ašmenų diafragma su užapvalintais ašmenimis ir visiškai automatine 
diafragma

Diafragmos diapazonas f/3,5–22, kai 18 mm; f/5,6–38, kai 105 mm
Matavimas Maksimali diafragma
Filtro skersmuo 67 mm (P=0,75 mm)
Matmenys Apie 76 mm skersmuo × 89 mm (nuo jungiamojo kaiščio movos paviršiaus iki 

objektyvo galo) 
Svoris Apie 420 g
Objektyvo gaubtelis HB-32 (įsigyjamas atskirai; uždedamas, kaip parodyta toliau)

w

q
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❚❚  Palaikomi standartai
• DCF versija 2.0: „Design Rule for Camera File Systems“ (DCF – projektavimo taisyklė 

fotoaparatų rinkmenų sistemoms) – tai skaitmeninių fotoaparatų pramonėje plačiai 
naudojamas standartas, kuriuo siekiama užtikrinti skirtingų fotoaparatų modelių 
suderinamumą.

• DPOF: „Digital Print Order Format“ (DPOF – skaitmeninis spausdinimo tvarkos 
formatas) – tai visos pramonės standartas, leidžiantis spausdinti nuotraukas iš 
spausdinimo sąrašo, saugomo atminties kortelėje. 

• „Exif“ 2.21 versija: D90 fotoaparatas palaiko „Exif“ („Exchangeable Image File 
Format for Digital Still Cameras“ – keičiamas vaizdo rinkmenų formatas, pagal kurį 
nuotraukose saugoma informacija naudojama, siekiant optimaliai atkurti spalvas, kai 
vaizdai perduodami su „Exif“ suderinamiems spausdintuvams.

• „PictBridge“: standartas, sukurtas bendradarbiaujant su skaitmeninių fotoaparatų ir 
spausdintuvų pramonėmis, leidžiantis perduoti nuotraukas tiesiogiai į spausdintuvą, 
nenaudojant kompiuterio. 

• HDMI: didelės skiriamosios gebos daugialypės terpės sąsaja yra standartinė 
daugialypių terpių sąsaja, naudojama vartotojų elektroniniuose prietaisuose ir AV 
įtaisuose, galinčiuose perduoti vaizdo ir garso duomenis bei valdymo signalus į su 
HDMI suderinamus įtaisus per vieną kabelio jungtį.



275

n

D  Akumuliatoriaus naudojimo laikas
Skaičius nuotraukų, kurias galima nufotografuoti visiškai įkrautu akumuliatoriumi, priklauso nuo 
akumuliatoriaus būsenos, temperatūros ir fotoaparato naudojimo būdo. Jei naudojamos AA 
baterijos, galia taip pat smarkiai skiriasi priklausomai nuo modelio ir saugojimo sąlygų, kai kurių 
baterijų naudoti negalima. Fotoaparato ir papildomo MB-D80 akumuliatorių komplekto pavyzdiniai 
duomenys pateikiami toliau.
• CIPA standartas 1

Vienas EN-EL3e akumuliatorius (fotoaparatas): maždaug 850 nuotraukų
EN-EL3e (MB-D80): maždaug 850 nuotraukų
Du EN-EL3e akumuliatoriai (MB-D80): maždaug 1 700 nuotraukų
Šešios AA baterijos (MB-D80): maždaug 600 nuotraukų

• „Nikon“ standartas 2

EN-EL3e (fotoaparatas): maždaug 4 200 nuotraukų
EN-EL3e (MB-D80): maždaug 4 200 nuotraukų
Du EN-EL3e akumuliatoriai (MB-D80): maždaug 8 400 nuotraukų
Šešios AA baterijos (MB-D80): maždaug 1 900 nuotraukų

1 Išmatuota 23 °C (±2 °C) su AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR objektyvu, esant 
tokioms bandymo sąlygoms: objektyvas naudojamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono ir 
fotografuojama viena nuotrauka pagal numatytąsias parinktis kas 30 sek.; kai tik padaroma 
viena nuotrauka, ekranas įjungiamas 4 s; bandiklis laukia, kol eksponometras išsijungs, kai 
išjungiamas ekranas; blykstė naudojama vieną kartą, kai fotografuojama kas antrą kartą. 
Tiesioginis peržiūrėjimas nenaudotas.

2 Išmatuota 20 °C su AF-S DX NIKKOR 18–105mm f/3,5–5,6G ED VR objektyvu, esant tokioms 
bandymo sąlygoms: atleidimo režimas nustatytas ties 9, automatinio fokusavimo režimas 
nustatytas ties AF-C, nuotraukos kokybė parinkta „JPEG basic“ (JPEG elementari), nuotraukos 
dydis nustatytas M (vidutinis), baltos spalvos balansas nustatytas A, ISO jautrumas nustatytas 
ISO 200, išlaikymas 1/250 s, židinys tris kartus keičiamas nuo begalinio iki minimalaus diapazono 
po to, kai eksponometrai buvo įjungti 3 s; po šešių fotografavimų iš eilės ekranas įjungiamas 4 
sekundėms ir išjungiamas, šis ciklas kartojamas išjungus eksponometrus.

Akumuliatoriaus naudojimo laiką mažina šie veiksniai:
• Monitoriaus naudojimas
• Užraktą atleidžiančio mygtuko laikymas nuspaudus iki pusės
• Pakartotiniai automatinio fokusavimo veiksmai
• NEF (RAW) nuotraukos
• Ilgas užrakto išlaikymas
• Vibraciją mažinančio režimo naudojimas su VR objektyvais

Norėdami gauti daugiausiai naudos iš įkraunamo „Nikon“ EN-EL3e akumuliatoriaus:
• Rūpinkitės, kad objektyvo kontaktai būtų švarūs. Purvini kontaktai sumažina akumuliatoriaus 

našumą.
• Akumuliatorius naudokite iš karto po pakrovimo. Jei akumuliatoriai nenaudojami, jie išsikrauna.
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Simboliai
 D switch (jungiklis), 196

i (Automatinis režimas), 34
j (Automatinis režimas (blykstė 
išjungta)), 34
k (Portretas), 41
l (Peizažas), 41
n (Stambus planas), 42
m (Sportiniai žaidimai), 42
o (Portretas nakties fone), 42
P (Užprogramuotas automatinis), 80
S (Automatinis užrakto pirmumas), 81
A (Automatinis diafragmos pirmumas), 82
M (Rankinis), 83
U�(Lanksčioji programa), 80
8 (Vienas kadras), 64
! (Nuolatinė maža sparta), 64, 65, 182
9 (Nuolatinė didelė sparta), 64, 65
$ (Automatinis laikmatis), 66, 179
# (Nuotolinis valdymas), 68
a (Tiesioginė peržiūra), 43
a (Matrica), 87
Z (Centruotas), 87
b (Taškinis), 87
N (Parengtos blykstės indikatorius), 9, 40
r (FV fiksavimas), 198
M (Automatinės kadrų serijos 
indikatorius), 92, 191, 193
D (Baltos spalvos balansas), 95
W (Fotografavimas serijomis su 
skirtingomis baltos spalvos balanso 
reikšmėmis), 191
L (Iš anksto nustatytas rankinis), 100
E (Ekspozicijos kompensavimas), 90
7 (Blykstės kompensavimas), 91
B (Nenustatyto laikrodžio indikatorius), 
28
3 (Garsinio signalo indikatorius), 180
Skaitmenys
3D sekimas, 173
3D spalvinis matricinis matavimas II, 87
420 segmentų RGB jutiklis, 87
A
Active D-Lighting (Aktyvusis 
skaitmeninis apšvietimas), 119

Active Folder (Aktyvusis aplankas), 169
AE-L, 88
AE-L, 200
AE-L/AF-L, for MB-D80 (AE-L/AF-L, 
skirta MB-D80), 176

AF, 54–56
AF Point Illumination (AF taško 
apšvietimas), 175

AF srities režimas
3D sekimas (11 taškų), 56, 173
automatinis srities, 36, 173
dinaminės srities, 56, 173
Vieno taško, 56, 173

AF-area mode (AF srities režimas), 173
Akumuliatoriaus, 23, 208
įkrovimas, 22
komplektas, 184, 208, 239

Akumuliatorius, 22, 34, 184
A–M jungtukas, 25
Apžvalgos duomenys, 134
Assign AE-L/AF-L Button (Mygtuko AE-
L/AF-L funkcija), 200

Assign FUNC. button (Priskirti mygtuką 
FUNC.), 197

Atkūrimas, 48, 128
aplankas, 162
didinimas, 138
informacija, 163
kalendorius, 136
miniatiūra, 135
„Pictmotion“, 141
Skaidrių peržiūra, 143
visas kadras, 128

Atleidimo režimas, 64
Automatinis laikmatis, 66
nepertraukiamas, 64, 65

lėtas, 64, 65, 182
spartus, 64, 65

Spartusis nuotolinis valdymas, 68
uždelsimas naudojant nuotolinį 
valdymą, 68

vienas kadras, 64
Atminties buferis, 38, 64
Atminties kortelės, 29, 202, 242

formatavimas, 30, 202
talpa, 262

Atstatymas, 75, 172, 260
Auto Bracketing Set (Automatinės 
kadrų serijos), 191
ADL bracketing (ADL kadrų serija), 
193

AE & flash (AE ir blykstė), 191
AE only (Tik AE), 191
Flash only (Tik blykstė), 191
WB bracketing (WB fotografavimas 
serijomis), 191

Auto FP (Automatinė FP), 195
Auto image rotation (Automatinis vaizdo 
sukimas), 205

Auto Meter-off Delay (Automatinio 
matavimo išjungimo uždelsimas), 179

Automatinės kadrų serijos, 92, 191, 193
Automatinio fokusavimo (AF) pagalbinis 
apšvietimas, 38, 174, 231

Automatinio fokusavimo sričių režimas, 
57

automatinis diafragmos pirmumas, 82
Automatinis fokusavimas, 54, 55, 57
Automatinis matavimas išjungtas, 35, 179
Automatinis srities, 36, 173
automatinis užrakto pirmumas, 81
B
Baltos spalvos balansas, 95, 191

Iš anksto nustatytas rankinis, 95
Kadrų serijos, 191

Battery info (Informacija apie 
akumuliatorių), 208

Beep (Pypsėjimas), 180
Blykstė, 40, 70, 71, 233

Diapazonas, 266
ekrano išankstinė blykstė, 233
Kadrų serijos, 92
kompensavimas, 91
modeliuojanti, 191
Režimas, 71
valdymas, 265

i-TTL subalansuota detalių 
paryškinimo blykstė, skirta 
skaitmeniniam SLR, 265

Standartinė i–TTL detalių 
paryškinimo blykstė skaitmeniniam 
SLR, 265

Blykstės
parengties indikatorius, 198, 237
režimas, 185
sinchronizavimo greitis, 185
sinchronizavimo jungtis, 238
valdymas, 233

Bracketing Order (Kadrų serijų tvarka), 
195

Built-in AF-Assist Illuminator 
(Integruotas AF pagalbinis apšvietimas), 
174

C
„Camera Control Pro 2“, 148, 240
Center focus point (Centrinis 
fokusavimo taškas), 174

Center-weighted area (Centruota sritis), 
9, 178

CL Mode Shooting Speed (CL režimo 
fotografavimo greitis), 182

Clean image sensor (Valyti vaizdo 
jutiklį), 244

CLS, 233
Color Balance (Spalvų balansas), 216
Color Space (Spalvų erdvė), 167

Adobe RGB, 167
sRGB, 167

Color temperature (Spalvinė 
temperatūra), 99

Customize Command Dials (Komandų 
ratukų reguliavimas), 201

D
Data ir laikas, 27, 204
DCF versija 2.0, 167, 274
Delete (Ištrinti), 162

All (Visos), 162
Select date (Parinkti datą), 162
Selected (Parinkta), 162

Diafragma, 79
didžiausia, 60
mažiausia, 26, 78

Didelė raiška, 147, 203, 274
Didinimo

Informacija, 129
Dydis, 63
Dinaminė sritis, 56
Dinaminės srities, 173
Dioptrijos, 32, 239
Display mode (Ekrano režimas), 163
Distortion control (Iškraipymų 
valdymas), 222

D-Lighting (Skaitmeninis apšvietimas), 
212

DPOF, 150, 153, 157, 274
E
Easy Exposure Compensation 
(Paprastas ekspozicijos 
kompensavimas), 177

Ekranas, 5, 43, 128, 202
Ekrano

dangtelis, 17
Ekspozicija, 79, 88, 90

fiksavimas, 88
Režimas
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automatinis diafragmos pirmumas, 
82

automatinis užrakto pirmumas, 81
rankinis, 83
užprogramuotas automatinis, 80

Ekspozicijos
programa, 263
režimas, 78
skaitikliai, 178

Ekspozicijos kompensavimas, 90, 177
Elektroninis analoginis ekspozicijos 
rodymas, 84

EV Steps for Exposure Cntrl. 
(Ekspozicijos valdymas EV
žingsniais), 177

„Exif 2.21“ versija, 167, 274
Exposure Delay Mode (Ekspozicijos 
atidėjimo režimas), 183

F
f skaičius, 82, 228
File Number Sequence (Rinkmenų 
numerių seka), 182

Filmai, 50
Filter Effects (Filtro efektai), 215

Blue intensifier (Mėlynos spalvos 
intensyvinimas), 215

Cross screen (Atrinktas ekranas), 215
Green intensifier (Žalios spalvos 
intensyvinimas), 215

Red intensifier (Raudonos spalvos 
intensyvinimas), 215

Skylight (Dangaus spalva), 215
Warm filter (Šiltų spalvų filtras), 215

Fine Tune Optimal Exposure 
(Optimalios ekspozicijos tikslinimas), 
178

Firmware version (Integruotos 
programinės įrangos versija), 208

Fisheye (180 laipsnių matymo kampo 
objektyvas), 222

Flash Cntrl for Built-in Flash 
(Integruotos blykstės valdymo režimas), 
185
Commander Mode (Nuotolinio 
valdymo režimas), 188

Manual (Rankinis), 187
Repeating Flash (Kelis kartus 
suveikianti blykstė), 187

Flash Shutter Speed (Blykstės 
išlaikymas), 185

Flash warning (Įspėjimas apie blykstę), 
183

Focus Point Wrap-Around (Fokusavimo 
taško apgaubimas), 175

Fokusavimas, 54, 57, 59
Automatinis fokusavimas, 54, 57
elektroninis tolimatis, 60
fiksavimas, 57
indikatorius, 57, 60
Rankinis fokusavimas, 59
Režimas, 54

Automatinis parinkimas, 54
Nepertraukiamas pagalbinis 
automatinis fokusavimas, 54

Vienkartinis automatinis 
fokusavimas, 54

režimo
valdiklis, 59

sekimas, 56
3D, 56

taškas, 54, 57
Fokusavimo ekranas, 267
Fono apšvietimas, 8, 183

Format memory card (Suformatuoti 
atminties kortelę), 202

Formatas, 30, 202
Fotografavimas serijomis su skirtingomis 
ekspozicijomis, 92, 191, 195

Fotografavimo duomenys, 131, 132
Fotografavimo meniu, 165
FV fiksavimas, 198
G
Galinės diafragmos sinchronizacija, 71
Garso/vaizdo kabelis, 146
Gintaro spalva, 97, 216
GPS, 124, 133, 241

Duomenys, 133
jungimas, 124

GPS, 124
H
H (jautrumas), 74
HDMI, 147, 203, 274
HDMI, 203
Hide Image (Nerodyti nuotraukų), 162
High ISO NR (Didelio ISO jautrumo 
nuotraukų triukšmo slopinimas), 168

Histograma, 130, 163
I
Įjungimas, 27
Ilgalaikė ekspozicija nuotoliniu valdymu, 
85

Ilgasis eksponavimas „Bulb“, 85
Image Comment (Vaizdo pastaba), 205
Image Dust off Ref Photo (Dulkių 
šalinimo atskaitos nuotrauka), 206

Image Overlay (Vaizdo perdengimas), 
218

Image quality (Vaizdo kokybė), 62
Image review (Vaizdo peržiūra), 163
Image Size (Vaizdo dydis), 63
Index print (Spausdinimų indeksas), 156
Informacija, 129, 163
ISO display and adjustment (ISO 
ekranėlis ir nustatymai), 181

ISO jautrumas, 74, 166
ISO sensitivity (ISO jautrumas), 74
ISO sensitivity auto control 
(Automatinis ISO jautrumo valdymas), 
166
Maximum sensitivity (Maksimalus 
jautrumas), 166

Minimum shutter speed (Minimalus 
užrakto atleidimo greitis), 166

ISO Sensitivity Settings (ISO jautrumo 
nustatymai), 166

Ištrinti, 49, 140, 162
esamą nuotrauką, 49, 140
nurodytus vaizdus, 162
visus vaizdus, 162

i-TTL, 188, 233, 265
J
Jautrumas, 74, 166
JPEG, 61, 62
JPEG elementarus, 62
JPEG įprastas, 36
JPEG puikus, 62
JPEG vidutinis, 62
K
Kadrų serijos, 92, 191, 193

Aktyvusis skaitmeninis apšvietimas, 
193

Baltos spalvos balansas, 191
Blykstė, 92
Ekspozicija, 92

Kalendorius, 136

Kintamosios srovės adapteris, 239
Kompiuteris, 148
Korpuso dangtelis, 3, 25, 240
Kūrybingo apšvietimo sistema, 233
L
L (Jautrumas), 74
L (Vaizdo dydis), 36, 63
Laikmatis, 66
Laikrodis, 27, 204

Akumuliatoriaus, 28, 204
Language (Kalba), 27, 204
Lanksčioji programa, 80
LCD, 8, 183, 202
LCD brightness (LCD šviesumas), 202
LCD Illumination (LCD apšvietimas), 
183

Lėta sinchronizacija, 71
Live view autofocus (Tiesioginės 
peržiūros automatinis fokusavimas), 176
Face priority (Veido nustatymo 
pirmumas), 176

Normal area (Normali sritis), 176
Wide area (Plati sritis), 176

Lock Mirror up for Cleaning (Veidrodžio 
fiksavimas valymo metu), 246

Long exp. NR (Ilgos ekspozicijos 
triukšmo slopinimas), 167

M
M (Vaizdo dydis), 63
Manage Picture Control (Darbas 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimu), 
113

Matavimas
Centruotas, 87
Matrica, 87
Taškinis, 87

Matrica, 87
MB-D80, 184, 208, 239
MB-D80 Battery Type (MB-D80 
akumuliatoriai), 184

Mėlyna, 97
MY MENU (MANO MENIU), 224

Add items (Pridėti elementų), 225
Rank items (Klasifikuoti elementus), 
226

Remove items (Pašalinti elementus), 
225

Mygtukas AE-L/AF-L, 88
Mygtukas AE-L/AF-L, 200
Mygtukas Fn, 197, 198
Miniatiūra, 135
Modeling Flash (Modeliuojanti blykstė), 
191

Monitor off Delay (Ekrano išsijungimo 
uždelsimas), 180

Monochrome (Vienspalvė), 214
Black-and-white (Juodai balta), 214
Cyanotype (Nespalvota su žydru 
atspalviu), 214

Sepia (Sepijos spalva), 214
Movie settings (Filmavimo nustatymai), 
170
Quality (Kokybė), 170
Sound (Garsas), 170

Multiple Exposure (Daugkartinė 
ekspozicija), 121

N
NEF, 62
NEF (RAW), 62, 148, 220
NEF (RAW) processing (NEF (RAW) 
apdorojimas), 220

„Nikon Transfer“, 148, 149
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No Memory Card? (Nėra atminties 
kortelės?), 201

Numatytieji nustatymai, 75, 172, 260
atstatymas, 75

Numatytųjų nustatymų
atstatymas, 172

Nuotolinio valdymo pultas, 64, 68
Nuotolinis kabelis, 85, 241
Nuotolinis valdymas, 241
Nuotraukos kampas, 228
Nuotraukos rinkmena, 274
Nuotraukų apsaugojimas, 139
Nuotraukų informacija, 129, 163
Nustatymas iš naujo dviem mygtukais, 75
O
Objektyvas, 25, 26, 228

be procesoriaus, 230
D tipas, 228
dangtelis, 25
dangtelis, galinis, 25
fokusavimo režimo jungiklis, 25
fokusavimo žiedas, 25
G tipas, 228
procesorius, 229
suderinamas, 228
Tvirtinimo žymė, 25
VR jungiklis, 25

Objektyvas su procesoriumi, 26, 229
Objektyvo

nuėmimas, 26
procesorius, 26
tvirtinimas, 25

Objektyvo mova, 3, 60
OK button (shooting mode) (Mygtukas 
„GERAI“ (fotografavimo režimas)), 196

Optional flash (Pagalbinė blykstė), 185
P
Pasirinktiniai nustatymai, 171
Pažymėjimai, 131, 163
„PictBridge“, 150, 274
Pictmotion, 141
Playback Folder (Atkūrimo aplankas), 
162

Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis), 100

Priedai, 239
Priekinės diafragmos sinchronizacija, 71
Print (DPOF) (Spausdinti (DPOF), 153

Border (Kraštas), 155
Page size (Puslapio dydis), 155
Start printing (Pradėkite spausdinti), 
155

Time stamp (Laiko žyma), 155
Print select (Spausdinimo rinkinys), 153

Border (Kraštas), 155
Page size (Puslapio dydis), 155
Start printing (Pradėkite spausdinti), 
155

Time stamp (Laiko žyma), 155
Print set (DPOF) (Spausdinimo rinkinys) 
(DPOF), 150

Procesoriaus kontaktai, 228
Q
Quick retouch (Greitasis retušavimas), 
221

R
Rankinis, 59, 83
Rankinis fokusavimas, 45, 59
Rankinis nustatymas, 45

Raudonų akių efekto mažinimas, 71
Rausvai raudona, 97, 216
Recent settings (Paskutiniai 
nustatymai), 224

Red-Eye Correction (Raudonų akių 
efekto koregavimas), 212

Reguliavimo valdiklis, 32
Remote on duration (Nuotolinis trukmės 
nustatymas), 180

Reset custom settings (Atstatyti 
pasirinktinius nustatymus), 172

Reverse Indicators (Eigos indikatoriai), 
201

Režimai nuotraukų kokybei reguliuoti, 
108

RGB, 130, 167
RGB histograma, 130
Rinkmenos informacija, 129
Ryškumo gylio peržiūros mygtukas, 82, 
191

Ryškumo gylis, 82
Rotate Tall (Pasukti vertikaliai), 163
S
S (Vaizdo dydis), 63
Sąrankos meniu, 202
Screen Tips (Ekrano patarimai), 182
Self-timer (Automatinis laikmatis), 179
Serija, 122
Set Picture Control (Nustatykite 
nuotraukų kokybės reguliavimo režimą), 
109
Landscape (Peizažas), 109
Monochrome (Vienspalvis), 109

Filter effects (Filtro efektas), 111, 
112

Toning (Tonavimas), 111, 112
Neutral (Neutralus), 109
Portrait (Portretas), 109
Standard (Standartinis), 109
Vivid (Gyvas), 109

Shooting info display (Fotografavimo 
informacijos ekranas), 10, 183

Shutter-Release Button AE-L (Užrakto 
atleidimo mygtukas AE-L), 179

Side-by-Side Comparison (Greta 
esančių palyginimas), 223

Skaitmeninės spaudos eilės formatas, 
150, 153, 157, 274

Slide show (Skaidrių peržiūra), 143
Frame interval (Kadro intervalas), 143

Small picture (Mažo formato nuotrauka), 
216

Spalvos vienetas, 98
Sparčiojo nustatymo ekranas, 12
Spausdinimas, 150
„Speedlight“, 233
Straighten (Tiesinti), 221
Sufokusavimo piktograma, 38, 57, 60
T
Taškinis, 87
Televizorius, 146
Tiesioginis vaizdas, 43, 50, 176
Trim (Apkarpymas), 213
Tvirtinimo žymė, 25
U
USB, 149, 151

kabelis, 149, 151
UTC (Vienodo laiko juosta), 27, 124, 133
Užprogramuotas automatinis režimas, 80

Užrakto atleidimo mygtukas, 38, 39, 57, 
88, 179
nuspausti iki pusės, 38, 88

V
Vaizdas, 146, 203

Režimas, 203
Vaizdo

kabelis, 146
Vaizdo ieškiklio

okuliaras, 32
okuliaro taurelė, 17, 66

Vaizdo ieškiklis, 9, 32, 66, 267
Fokusavimas, 32, 59
okuliaras, 66

Valdymo pultas, 7
Vasaros laikas, 27, 204
Veidrodis, 4, 246
Veidrodžio

fiksavimas valant, 246
Video mode (Vaizdo režimas), 203
Vienas taškas, 56
Vieno taško parinktis, 173
Viewfinder Grid Display (Vaizdo 
ieškiklio tinklelio ekranėlis), 181

Viewfinder warning display (Vaizdo 
ieškiklio įspėjimų ekranėlis), 181

„ViewNX“, 148
Virpesių mažinimas, 26
W
WB, 95, 191
White balance (Baltos spalvos 
balansas), 95
Auto (Automatinis), 95
Choose color temp. (Pasirinkite 
spalvos temp.), 95, 99

Cloudy (Debesuota), 95
Direct sunlight (Tiesioginiai saulės 
spinduliai), 95

Flash (Blykstė), 95
Fluorescent (Fluorescentinis), 95
Incandescent (Kaitinamųjų lempų), 95
Preset manual (Iš anksto nustatytas 
rankinis), 95, 100

Shade (Šešėlis), 95
World time (Pasaulio laikas), 27, 204

Daylight saving time (Vasaros laikas), 
27, 204

Date and time (Data ir laikas), 27, 204
Date format (Datos formatas), 28, 204
Time zone (Laiko zona), 27, 204

Ž
Žalia, 97
Židinio

sekimas, 173
3D, 173

taškas, 173, 174, 175
Židinio nuotolio skalė, 25
Židinio nuotolis, 228
Židinio plokštumos žymė, 60
Židinys, 54, 55

Automatinis fokusavimas, 55
elektroninis tolimatis, 229
piktograma, 38
režimas

Automatinis parinkimas, 36
valdiklis, 54

taškas, 45
Žinynas, 18, 21
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